
AKTUALNO

V nedeljo  
prihaja hud mraz
Od nedelje dalje nas bo pošteno 
zeblo. V Kranju bo verjetno najbolj 
mraz v torek, sredo in morda tudi 
četrtek, pričakujemo lahko blizu 
minus petnajst stopinj Celzija. Po-
nekod se zna ob jasni noči ohladi-
ti tudi pod -25 stopinj.

3

EKONOMIJA

Zaradi civilne iniciative 
ustavili investicijo 
Avstrijski Hasslacher, ki je večin-
ski lastnik družbe Lip Bohinj, je 
zaradi delovanja civilne iniciative 
ustavil desetmilijonsko investicijo 
v posodobitev proizvodnje. Mo-
dernizacija je nujna, opozarja di-
rektor Alojz Burja.

9

KMETIJSTVO

Začenja se nova  
subvencijska kampanja
V ponedeljek, 26. februarja, se bo 
začela letošnja kampanja izpolnje-
vanja in oddaje zbirnih vlog za 
neposredna in druga kmetijska 
plačila. Na Gorenjskem bo kme-
tom pri tem pomagalo štirinajst 
kmetijskih svetovalcev.

10

GG+

Zlata jama za Cerklje
Smučišče na Krvavcu letos beleži 
šestdeseto leto delovanja. Leta 
1958 je namreč začela obratovati 
žičnica do Gospince, ki jo je po-
magal oblikovati inženir Stanko 
Bloudek. Prva sta se z njo peljala 
tedaj ugledna politika Edvard Kar-
delj in Franc Leskošek. 

20

VREME

Danes bo oblačno, obča-
sno bo snežilo. Jutri bo 
pretežno oblačno. V nede-
ljo bo zmerno do pretežno 
oblačno, suho in hladneje. 

-3/0 °C
jutri: pretežno oblačno

71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Vilma Stanovnik

Kranj – Naši hokejisti, ki so 
se v soboto po kazenskih 
strelih, ko je odločilni gol za
bil prav Žiga Jeglič, veselili 
zmage nad Slovaki, so tor
kovo tekmo začeli brez na
padalca iz Podbrezij. Med
narodni olimpijski komite 
je namreč naši odpravi po
slal obvestilo o kršenju proti
dopinških pravil, zapisali pa 
so, da je bil rezultat testira
nja vzorca A pozitiven. Med
narodni olimpijski komite je 
sprožil nadaljnje postopke. 
Kljub temu da končni rezul
tati še niso znani, Žiga Jeglič 

ni igral proti Norveški, naši 
hokejisti pa so tekmo po po
daljšku izgubili in zaključi
li nastope na letošnjih olim
pijskih igrah.

»Testiran sem bil 6. fe
bruarja, rezultat testiranja 
pa je pokazal prisotnost fe
noterola v urinu, ki se skri
va v Berodualu, zdravilu za 
določene bolezni spodnjih 
dihal. Omenjeno zdravi
lo jem ljem zaradi astme po 
nasvetu zdravnika. Zdravi
lo mi je bilo predpisano po 
testiranjih med težavami 
z dihanjem na Slovaškem 
leta 2017. Žal sem ga poza
bil prijaviti kot terapevtsko 

izjemo. Spregledal sem 
razliko med primerljivimi 
zdravili, ki so dovoljena, 
kar bi mi dovoljevalo njego
vo uporabo ob pojavu težav 
z dihanjem tudi v času olim
pijskih iger. Zaradi svo
je malomarnosti se vsem 
prizadetim opravičujem in 
sprejemam nadaljnje proti
dopinške postopke,« je v iz
javi zapisal Žiga Jeglič.

Kljub porazu z 2 : 1 po 
podaljšku z Norvežani je 
naša hokejska reprezentan
ca v Pjongčangu navdušila 
z odličnimi predstavami in 
dvema zmagama.

Žiga Jeglič je bil na testu pozitiven
Olimpijske igre se bodo zaključile v nedeljo, v naši olimpijski odpravi pa 
je poleg nekaterih odličnih nastopov športnikov veliko pozornosti vzbudil 
pozitiven vzorec hokejista Žige Jegliča.

Zaradi kršenja protidopinških pravil je bil hokejist Žiga Jeglič iz Podbrezij te dni v središču 
pozornosti. / Foto: Gorazd Kavčič48. stran

Mateja Rant

Žiri – V že petem poskusu 
prodaje so vendarle našli 
novega lastnika za blagovno 
znamko Peko. Za sto tisoč 
evrov jo je kupilo žirovsko 
podjetje Alpina. Kot pou
darjajo v Alpini, jim bo tako 
uspelo ohraniti najstarejšo 
slovensko obutveno blagov
no znamko, ki je več desetle
tij veljala za največjo konku
renco Alpini.

Novi lastniki pričakujejo, 
da jim bo blagovna znam
ka Peko, ki je dobro uveljav
ljena v Sloveniji in na trgih 
bivše Jugoslavije, omogočila 
razvoj maloprodajne mreže 
na omenjenih trgih.

Peko po novem v rokah Alpine
Podjetje Alpina je na torkovi javni dražbi v Celju kupilo zaščiteno blagovno znamko Peko ter kopita in 
sekalne nože nekdanjega proizvajalca Peka, kar jim bo omogočilo oživitev omenjene blagovne znamke.

V prostorih nekdanje blagovnice Globus v teh dneh poteka razprodaja čevljev, kupljenih v 
različnih stečajih, med njimi tudi Pekovih. / Foto: Tina Dokl

Cveto Zaplotnik

Kranj – Agencija za varstvo 
konkurence je že septembra 
2008 zoper podjetje Tele
kom Slovenije začela posto
pek zaradi suma kršitve zlo
rabe prevladujočega položa
ja na trgu, pri tem pa je pre
iskovala tudi ravnanja, ki jih 

družbi v pravdnem postop
ku očita telekomunikacij
ska družba T2. Pred tremi 
leti je agencija izdala odloč
bo, s katero je odločila, da je 
Telekom Slovenije zlorabljal 
prevladujoč položaj na trgu, 
in sicer tudi glede kršitev, ki 
jih očita družba T2. 

Telekomu grozi 
plačilo odškodnine
Ker je Telekom Slovenije zlorabljal prevladujoč 
položaj na trgu, mu po izračunih T-2 grozi plačilo 
261 milijonov evrov odškodnine.

49. stran

46. stran
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Knjigo prejme IZTOK SKUBER z Zgornjega Jezerskega.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Dame izbirajo spet v Gledališču Toneta Čufarja

Po izjemnem odzivu novembra 2017 na željo obiskovalcev 
predstava Dame izbirajo ponovno prihaja na Jesenice. Ne 
zamudite odlične komedije Dame izbirajo, navdušenje ženske 
publike je izjemno. O njeni priljubljenosti priča tudi dejstvo, 
da je predstava v dveh letih doživela več kot tristo ponovitev. 
Predstava prinaša neprestano napete situacije, smeh do solz 
ter sočne plesne točke, ki začinijo celotno vzdušje. Vrhunec 
predstave je končna koreografija, kjer se igralci  znajdejo pred 
dejstvom, da se morajo sleči »do nazga«. Predstavo si lahko 
ogledate ob 20. uri: 16. marca v Ljubljani v Festivalni dvorani, 
17. marca na Jesenicah v Gledališču Toneta Čufarja, 18. marca 
v Mariboru v Festivalni dvorani Lent, 23. marca v Celju v Celj-
skem domu in 24. marca v Murski Soboti v Gledališču Park. 
Zagotovite si svojo vstopnico na Eventim.si. 

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa, ki bosta pravilno 
odgovorila na nagradno vprašanje, podarjamo po dve vsto-
pnici. Nagradno vprašanje: Kje bo odigrana predstava na 
Jesenicah (17. marca)? Odgovor s svojimi podatki pošljite do 
petka, 2. marca 2018, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 
cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Koncert Tanje Zajc Zupan z gosti

Ob dnevu žena 
vas vabimo na 
koncert Tanje 
Zajc Zupan z go-
sti, ki bo v sredo, 
7. marca 2018, ob 
19.30 v Gledališču 
Toneta Čufarja na 
Jesenicah. Nasto-
pajoči Tanja Zajc 
Zupan, Daniel Po-
pović, Rok Feren-
gja, Sten Vrbek in 
Teja Saksida vam 
bodo ob dnevu 
žena poklonili ču-
dovit večer brez-
časnih uspešnic, 
večer nostalgične 
in evrovizijske 
glasbe ter duetov. 
Nekaj posebnega 
je nastop Tanje in 
Roka, ki je znan 

kot pevec in ustanovitelj skupine Rok 'n' Band. Skupaj zvenita 
čarobno. Ob citrah izvrstno v duetu zvenita tudi Teja in Rok. 
Daniel pa vas bo spomnil na svoje največje hite in uspešnico 
Džuli. Višek koncerta bo harmoničen preplet vseh nastopajo-
čih. Večer je ganljiv, poln čustev, nostalgije in presežkov. Vsto-
pnice lahko kupite v Gledališču Toneta Čufarja, na Petrolovih 
servisih, Eventimovih prodajnih mestih ter v poslovalnicah 
Pošte Slovenije. Več informacij dobite na tel. 041 250 480. 
Štirim naročnikom Gorenjskega glasa bomo podarili po eno 
vstopnico. Nagradno vprašanje: Naštejte goste koncerta Tanje 
Zajc Zupan. Odgovor s svojimi podatki pošljite do četrtka,  
1. marca 2018, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Mateja Rant

Tržič – Zbirokratizirano po-
slovno okolje, pomanjklji-
ve obnove in nadgradnje 
osnovne prometne infra-
strukture, sporni postopki 
privatizacij velikih gospo-
darskih sistemov, kot je re-
cimo Gorenjska banka, pa 
težave turističnih središč, 
ki se spopadajo s pomanjka-
njem razvojnega kapitala in 
neustrezno lastniško struk-
turo ter za piko na i podneb-
nimi spremembami, je le 
nekaj težav gorenjske regi-
je, ki so jih navedli na pogo-
vornem večeru stranke Dob-
ra država. Te teme po bese-
dah predsednika stranke Bo-
jana Dobovška ne prihajajo 
v ospredje, ker so gorenjski 
poslanci po njegovem pre-
pričanju v državnem zboru 
premalo dejavni.

V razpravi so največ časa 
posvetili turizmu in izzi-
vom na tem področju, ki jih 
povzročajo podnebne spre-
membe. Po Dobovškovih be-
sedah je ključna predvsem 
odločitev, ali bomo razvijali 
butični ali masovni turizem. 
Slednji po njegovem prepri-
čanju vsekakor ni primeren 
za našo državo. »Turizem 
mora imeti podlago v lokal-
nem okolju, da imajo vsi kaj 
od tega.« Po njegovem bi 
bilo treba graditi na lokal-
nih ponudnikih, a pri tem 
združiti celotno destinaci-
jo. Glavni slovenski pogaja-
lec za področje podnebnih 
sprememb Zoran Kus je ob 

tem poudaril nujnost inte-
gracije posledic podnebnih 
sprememb v razvojne, tudi 
turistične strategije. »Pov-
prečna letna temperatu-
ra je v zadnjih tridesetih le-
tih zrasla za več kot 1,5 stopi-
nje, zato se moramo pripra-
viti na vse več zim brez sne-
ga.« Pri tem bi po njegovih 
besedah morali slediti vzoru 
sosednje Avstrije, ki se že in-
tenzivno pripravlja na pod-
nebne spremembe, in turi-
zem tudi v zimskih turistič-
nih središčih razvijati v vseh 
letnih časih. Prav v segmen-
tu zimskega turizma je na-
mreč Gorenjska še poseb-
no občutljiva na podnebne 
spremembe, zato bo treba v 
skladu s klimatskimi trendi 
postaviti vzdržne, ekonom-
ske in trajnostne temelje ra-
zvoja te panoge.

Goran Novković, pozna-
valec lokalnih in nacional-
nih gospodarskih razmer, je 
ob tem opozoril, da bi se mo-
rali osredotočiti na turizem 
z višjo dodano vrednostjo, a 
kljub temu »ne gre vse sta-
viti na turizem«. Gorenjska 
je namreč tudi regija z moč-
nim gospodarstvom, tudi ve-
likimi izvoznimi sistemi, ki 
omogočajo razvoj regije. Pri 
tem je Goran Novković po-
udaril pomen intenzivnej-
šega investiranja, ki je eden 
glavnih temeljev povečeva-
nja dodane vrednosti in pro-
duktivnosti dela, s tem pa 
tudi prihodkov prebivalcev. 
Država pa naj s svojimi ukre-
pi spodbuja predvsem tiste, 
katerih razvoj temelji na ino-
vacijah, je poudaril. V nada-
ljevanju so se dotaknili tudi 
spornih postopkov prodaje 

Gorenjske banke, saj ima-
mo v tem primeru po Dobov-
škovem prepričanju tako na 
strani prodajalcev kot kupca 
poslovne subjekte z nejasni-
mi motivi in cilji. Tudi Go-
ran Novković je opozoril, da 
je treba paziti, komu bodo 
prodali banko. »Sam bi raje 
videl, da bi bili to domači po-
slovneži oziroma kakšna od 
močnih svetovnih bank.«

V sklopu okrogle mize so 
tako odprli številne proble-
me, a po besedah Bojana 
Dobovška je nujno soočiti 
različne poglede, saj bodo 
le tako prišli do skupnih re-
šitev. Te naj bi našle mes-
to tudi v programu stranke, 
ki po Dobovškovih besedah 
ni »zacementiran« vnaprej, 
ampak ga bodo s predlogi 
in pobudami ves čas preob-
likovali.

Spodbujati je treba inovativne
Stranka Dobra država je po ustanovitvi lokalnih odborov na Gorenjskem v Tržiču pripravila javni 
pogovor o perspektivah Gorenjske, pri čemer so ugotavljali, da Gorenjska, podobno kot celotna 
država, zadnjega obdobja visoke gospodarske rasti ni dovolj izkoristila za povečevanje konkurenčnosti 
gospodarstva in povečevanje dodane vrednosti.

O težavah, ki pestijo Gorenjsko, so spregovorili (od leve proti desni) Bojan Dobovšek, 
Zoran Kus in Goran Novković.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Danes je deseta oble-
tnica smrti nekdanjega pred-
sednika države dr. Janeza 
Drnovška, pred mesecem 
dni pa je minilo tudi 25 let 
od izvolitve prve Drnovškove 
vlade v državnem zboru. Ja-
nez Drnovšek je nepretrgo-
ma vodil slovensko vlado in 
stranko LDS deset polnih let, 
zgolj s štirimesečnim pres-
ledkom leta 2000, navaja se-
danji predsednik te stranke 
dr. Luj Šprohar in dodaja, da 
sta bila uveljavitev Slovenije 

v svetu in notranja obnovitev 
gospodarstva dva procesa, ki 
ju je Janez Drnovšek z Libe-
ralno demokracijo Slovenije 
uspešno vodil.

Slovenija se nekdanjega 
predsednika vlade in drža-
ve ob deseti obletnici njego-
ve smrti spominja z razsta-
vo Dr. Janez Drnovšek, ki jo 
je sinoči v Narodnem mu-
zeju Slovenije odprl sedanji 
predsednik države Borut Pa-
hor. Razstava zajema tri ob-
dobja delovanja, ki so zazna-
movala njegovo življenjsko 
pot: obdobje predsedovanja 

SFRJ; obdobje štirih vlad dr. 
Drnovška, ko je bila Slove-
nija ena uspešnejših držav 
v Evropi – v tistem času je 
Slovenija izpolnila pogoje 
za priključitev Evropski uni-
ji in zvezi Nato; in obdobje, 
ko je bil dr. Drnovšek pred-
sednik države. Na ogled je 
približno 60 osebnih pred-
metov Janeza Drnovška. Di-
rektorica Narodnega muze-
ja Slovenije Barbara Ravnik 
je poudarila: »Narodni mu-
zej Slovenije je bil počaščen, 
ko se je družina pokojne-
ga predsednika oglasila pri 

nas s prošnjo, da bi spreje-
li v hrambo del njegove za-
puščine: sprejeli smo jo z 
največjo mero spoštljivosti 
do velikega človeka in med 
pripravami na razstavo sle-
dili njegovemu življenjske-
mu motu.«

Z dobrodelno dražbo 
predmetov iz zapuščine Ja-
neza Drnovška, ki je sledi-
la odprtju razstave, svoje de-
lovanje uradno začenja Šti-
pendijski sklad dr. Janeza 
Drnovška pri Zvezi prijate-
ljev mladine Slovenije. Šti-
pendije bodo namenjene di-
jakom vseh srednješolskih 
smeri, še posebej poklic-
nega izobraževanja. Konec 
tega šolskega leta bodo raz-
pisali štipendije za nasled-
nje šolsko leto in dijake iz 
socialno manj spodbudnih 
okolij štipendirali skozi vse 
srednješolsko izobraževa-
nje. K ustanovnim finanč-
nim deležem so nagovorili 
nekatera uspešna slovenska 
podjetja. 

Pred desetimi leti je umrl 
dr. Janez Drnovšek
V spomin na pokojnega predsednika države razstava v Narodnem muzeju, 
ustanovljen štipendijski sklad dr. Janeza Drnovška
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Navadili smo se že, da 
vsakoletna podelitev 
Prešernovih nagrad 
v našo demokracijo 

tipa »vsi se spoznamo na vse«, 
vedno znova prinaša nemir 
in polemike. Tako Slovencu 
enkrat ni všeč proslava, nas-
lednje leto ima pripombe čez 
slavnostnega govornika, skoraj 
nikoli pa ni zadovoljen s celot-
nim izborom nagrajenih ume-
tnikov. Tudi letos je bilo tako. 

Nekateri mediji, tako tiskani 
kot elektronski, še zlasti pa sple-
tni portali s plejado anonimnih 
komentatorjev in, saj ni res – pa 
je, med njimi tudi znani mnenj-
ski voditelji, so kakih štirinajst 
dni z najbolj nizkotnim besed-
njakom sproščali svoj gnev nad 
nagrajenkama Prešernovega 
sklada, dramatičarko in per-
formerko Simono Semenič ter 
intermedijsko umetnico Majo 
Smrekar. V obeh primerih zgolj 
na podlagi dveh priloženih in 
iz konteksta vzetih fotografij, 
predvsem pa ne da bi kdajkoli 
prej slišali zanju, kaj šele da bi 
se kakorkoli pozanimali o nju-
nem siceršnjem umetniškem 
ustvarjanju. Gre za fotografiji 
devet let starega performansa 
Semeničeve, v katerem je gola 
ovita v razrezano slovensko 
zastavo, skozi katero gleda no-
sečniški trebuh, in zadnjega 
umetniškega projekta Smrekar-
jeve, v katerem je na eni od foto-
grafij med drugim videti, kot bi 
se psička dojila na njenih prsih.

Nosilcev besednega pogro-
ma, ki je bolj ali manj temeljil 
zgolj na vtisu videnega, morda 

celo z nekaj ideološkega pridi-
ha, vsebina umetniškega dela 
preprosto ne zanima. Naj se 
umetnost presoja na podlagi 
všečnosti in razumevanja tis-
tega, kar nam nekdo ponuja 
kot umetnino, ali je za tovrstne 
sodbe pristojen nekdo, ki se na 
to spozna? Sta »ne razumem« 
in »ni mi všeč« dovolj za to, da 
neko umetnost imenujemo iz-
rojeno in degenerirano? 

Na srečo je obe umetnici 
in druge nagrajence potrdil 
15-članski upravni odbor Pre-
šernovega sklada na predloge 
štirih področnih komisij, v ka-
terih odloča 28 poznavalcev s 
posameznih področij umetno-
sti. Med njimi je enajst doktor-
jev znanosti. Simona Semenič 
je za svoje drame dobila že tri 
Grumove nagrade, njeno igro 
5fantkov.si pa igrajo gledališča 
od Izraela prek Albanije do 
Švedske. Maja Smrekar je za 
svoj umetniški projekt K-9_to-
pologija na lanski Ars Electro-
nici v Avstriji prejela nagrado 
zlata nika, prestižno nagrado 
za medijsko umetnost, ki se sti-
ka s tehnologijo, znanostjo in 
humanistiko. 

Najbrž se tisti, ki namesto 
na oder za nagrade obe ume-
tnici in z njima komisije in 
upravni odbor pošilja v psihi-
atrično ustanovo, ne zaveda, 
da tja pošilja še mnoge zgoraj 
omenjene, ki v aktualnem času 
namesto prižiganja grmad iz 
večstoletne preteklosti vendar-
le premorejo še nekaj odprtega 
duha – kakršnega je bil tudi 
naš pesnik.

Čevlji in kopitarji

KOMENTAR
Igor Kavčič

Ana Šubic

Kranj – Po nadpovprečno to-
plem januarju nam je febru-
ar najprej prinesel sneg, v 
prihodnjih dneh pa nas čaka 
še občutna ohladitev. V ne-
deljo bo namreč zapihal 
mrzel severovzhodni veter. 
Dosegel nas bo tudi oster ce-
linski mraz, ki bo vztrajal 
vsaj do sredine prihodnjega 
tedna, napoveduje meteoro-
log Branko Gregorčič: »Na 
višini 1500 metrov nad mor-
jem bodo temperature med 
-15 in -18 stopinj Celzija. Po 
nižinah bo čez dan okoli mi-
nus pet, ponoči in zjutraj pa 
vsaj od minus deset do mi-
nus petnajst. Ob kakšni mir-
ni in jasni noči se lahko po-
nekod ohladi tudi pod -20 
ali celo -25 stopinj. V Kranju 
in v Ljubljani bo zelo verje-
tno najbolj mraz v torek, 
sredo in morda tudi četrtek. 
Pričakujemo nekje blizu -15 
stopinj Celzija.«

V nevarnosti starejši, 
majhni otroci in bolniki

Pri tako nizkih temperatu-
rah je izredno pomembno, 
da se ustrezno zaščitimo s 
toplimi oblačili in obutvijo. 

»Zaščititi je treba tudi dele 
telesa, ki gledajo izpod ob-
lačil, se pravi imeti rokavi-
ce, šal in kapo,« svetuje di-
rektorica Zdravstvenega 
doma Kranj, zdravnica Lili 
Gantar Žura. Na splošno se 
zdrav človek lahko neomeje-
no zadržuje na mrzlem zra-
ku. Kot pravi, so tudi zdravi 

otroci pri temperaturah oko-
li minus pet stopinj Celzi-
ja lahko povsem normalno 
zunaj, če so primerno obu-
ti in oblečeni, niso mokri in 
vmes popijejo kakšen topel 
napitek. Če se bodo tempe-
rature res spustile še deset 
stopinj nižje, pa naj njihova 
izpostavljenost na prostem 
ne bo dolgotrajna.

Zelo nizke temperature so 
nevarne za starejše in manj-
še otroke, predvsem tiste, ki 
jih vozimo v vozičku in na 
sankah ter nezaščitene nosi-
mo v nahrbtnikih. Treba jih 
je tudi pokriti in vsake toliko 
časa preveriti, navaja sogo-
vornica in dodaja, da zelo dol-
gotrajni sprehodi z dojenčki 

in majhnimi otroki niso pri-
poročljivi, je pa vseeno dob-
ro, da gredo ven. »Predvsem 
je pomembno, da se otrok 
giba oz. da je v stiku z mami-
co oz. tistim, ki je z njim. Pri 
starejših pa vemo, da so še 
druge nevarnosti, kot so pad-
ci ali podhladitev v kakšnem 
parku, kjer ni toliko obisko-
valcev, tako da odsvetujem 
gibanje po gozdovih, kjer 
lahko omagajo in so hitreje 
izpostavljeni podhladitvi.«

Kaj pa srčni bolniki, 
astmatiki in drugi z dihalni-
mi težavami? »Ti so že tako 
ogroženi. Vsak, ki svojo bo-
lezen pozna, ve, da se ni pri-
merno izpostavljati mrazu. 
To so denimo kakšne ishe-
mične srčne bolezni, se pra-
vi angina pektoris, astma se 
lahko poslabša na mrazu, pa 
tudi druge pljučne in srčne 
bolezni. Izpostavljanje mra-
zu pomeni večji napor za or-
ganizem,« je odvrnila.

Pri ekstremnem mrazu 
tudi odsvetujejo zelo inten-
zivno ukvarjanje s športom. 
Pri tem namreč močneje di-
hamo, s čimer mrzel zrak 
pride globlje v pljuča, kar 
pomeni večjo izpostavlje-
nost prehladom, pojasnju-
je Lili Gantar Žura. Se torej 
pri petnajstih stopinjah pod 
lediščem lahko odpravimo 
na smuko? »Z medicinske-
ga vidika pravimo, da je tre-
ba biti pozoren, se ustrezno 
zaščititi in obnašati primer-
no takemu mrazu. Večkrat 
gremo na toplo, pogosteje 
pijemo tople tekočine, ne pa 
alkohola, ker ta razširi žile 
in si s tem še bolj izpostav-
ljen mrazu. Trenutno te si-
cer pogreje prav zaradi razši-
ritve žil, a to pomeni tudi, da 
oddajaš več toplote,« je raz-
ložila. Opozorila je še na ve-
ter, ki učinek mraza še pove-
ča, kar lahko hitreje privede 
do zmrznitev, omrzlin …  

V nedeljo prihaja hud mraz
Od nedelje dalje nas bo pošteno zeblo. V Kranju bo verjetno najbolj mraz v torek, sredo in morda tudi 
četrtek, pričakujemo lahko blizu minus petnajst stopinj Celzija. Ponekod se zna ob mirni in jasni noči 
ohladiti tudi pod -25 stopinj.

V nedeljo nas bo dosegel oster celinski mraz, ki bo vztrajal vsaj do sredine prihodnjega tedna. 
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Občinski svet v 
Šenčurju je ta teden v prvi 
obravnavi potrdil občinski 
podrobni prostorski načrt, 
ki predvideva gradnjo na 
tem območju. V prvi fazi 
naj bi tu zgradili trgovski 
center, sicer pa je območje 
razdeljeno na več funkcio-
nalnih enot in dokument 
na njih dopušča tudi dru-
ge poslovne dejavnosti. Za 
dostop na glavno cesto je 
predvideno začasno krož-
išče v dvopasovni izvedbi. 
Pozneje, ko bo regionalna 

cesta štiripasovna, bodo 
zgradili stalno krožišče. 

»Za investicijo na tem ob-
močju se je odločilo trgo-
vsko podjetje Hofer in ve-
seli nas, da bodo naši obča-
ni lahko že kmalu deležni 
razširjene trgovske ponud-
be. Investitor bo lahko že le-
tos začel z gradnjo,« je de-
jal župan Ciril Kozjek. »Ve-
sel sem, da so svetniki po-
trdili podrobni prostorski 
načrt. Če bodo gladko pote-
kali vsi postopki, predvideni 
s sprejetjem tega dokumen-
ta, bi bil nov trgovski center 
lahko odprt že ob koncu leta. 

Gradilo bo torej podjetje 
Hofer. V občini smo si žele-
li neko pridobitev za oskrbo 
občanov in smo k temu po-
vabili več trgovskih družb, 
ki bi bile pripravljene gra-
diti na tem območju. Glede 
na to, da podjetje Ržišnik in 
Perc pripravlja dokumenta-
cijo za Hofer po vsej Slove-
niji, se je pozitivno odzval 
Hofer. Za nas je pomembno 
tudi, kako bo urejen dostop 
do trgovskega centra z regi-
onalne ceste, saj je na obeh 
straneh ceste več podjetij, 
ki nujno potrebujejo ure-
jen dostop. Tako bomo to 

najprej uredili z začasnim, 
pozneje pa s stalnim krožiš-
čem, s čimer se strinja tudi 
država.« Kot še dodaja žu-
pan, ima investitor v trgo-
vski center dovolj prostora 
za gradnjo, občina pa potre-
buje prostor za prestavitev 
komunalne infrastrukture 
in si bo v sodelovanju z la-
stniki prizadevala za prido-
bitev dodatnih zemljišč.

Ureditev krožišča za trgo-
vski center zadeva tudi po-
vezavo z Delavsko cesto. V 
zvezi s tem je svetnika Aleša 
Periča Močnika zanimalo, 
kako bodo opravili s prome-
tno gnečo v notranjosti Šen-
čurja, ki bi jo lahko pojav tr-
govskega centra še povečal. 
Že sedaj se namreč v prome-
tnih konicah dogaja, da voz-
niki v izogib gneči na držav-
ni cesti ubirajo poti po Mla-
karjevi cesti. 

Gradili bodo trgovski center
Na južni strani regionalne ceste Kranj–Brnik v Šenčurju, vzhodno od 
poslovne cone in bencinske črpalke, bodo gradili trgovski center. 

Pri ekstremnem mrazu odsvetujejo zelo intenzivno 
ukvarjanje s športom. Ob močnejšem dihanju namreč 
mrzel zrak pride globlje v pljuča, kar pomeni večjo 
izpostavljenost prehladom. 
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OBČINA ŠENČUR

OBVESTILO O JAVNEM  RAZPISU ZA  
ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ  

OBČINE ŠENČUR ZA LETO 2018

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Občine Šenčur www.sencur.si.  
objavljen razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine 
Šenčur za leto 2018.

Pogoji, postopek in način podeljevanja priznanj so opisani v objavlje-
nem razpisu na oglasni deski in na spletnih straneh Občine Šenčur. 

Predlagatelji morajo svoje pobude pisno posredovati do 19. marca 
2018 do 12. ure na naslov: Občina Šenčur, Kranjska 11, 4208 Šenčur s 
pripisom »PRIZNANJA OBČINE ŠENČUR 2018«.

Datum: 19. 2. 2018
Štev.: 030-00001/2018-2                                                            Župan Ciril Kozjek l.r

Marjana Ahačič

Radovljica – Direkcija RS za 
ceste začenja obnovo še dru-
gega odseka državne ceste 
na Lancovem, zato bo zgor-
nji odsek ceste do konca ok-
tobra zaprt. Občinska upra-
va je že izdala odločbo o za-
časni ureditvi enosmernega 
prometnega režima na ob-
činskih cestah, ki povezu-
jejo posamezne dele nase-
lja Lancovo. Direkcija je si-
cer na tej cesti na levem bre-
gu Save že lani uredila krož-
išče med Radovljico in Les-
cami, občina pa zgradila del 
pločnika in kolesarske ste-
ze, namestila javno razsvet-
ljavo ter obnovila vodovod. 
Letos bo občina zgradila še 
pločnik ob Cesti na Jezerca 
od krožišča do CUDV Rado-
vljica; kot je povedal župan 
Ciril Globočnik, je v ta na-
men v proračunu zagotovlje-
nih 378 tisoč evrov, projekt 
je prijavljen tudi na razpis 

za sofinanciranje ukrepov 
trajnostne mobilnosti. Na-
daljevanje gradnje pločnika 
do mostu čez Savo na Lanco-
vem pa je predvideno v pri-
hodnjih dveh letih.

V pripravi je tudi projekt 
za umestitev rondoja pri od-
cepu za Šobec na cesti pro-
ti Bledu ter v prihodnjem 
letu rekonstrukcija regional-
ne ceste v Podnartu, kjer bo 

Občina Radovljica sofinan-
cirala izgradnjo hodnika za 
pešce od gasilskega doma do 
prehoda čez železniško pro-
go ter sočasno obnovila ko-
munalne vode.

Urejajo državne ceste
V občini Radovljica bodo v letošnjem in prihodnjem letu uredili kar nekaj odsekov državnih cest. 
Zgornji odsek ceste na Lancovem bo do oktobra zaprt.

Zaradi obnovitvenih del na državni cesti je lokalni promet na Lancovem urejen enosmerno, 
med Radovljico in Lipniško dolino pa je urejen obvoz. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Begunje – Člani Območ-
nega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Zgornja 
Gorenjska so se prejšnji 
petek v Natovem centru 
odličnosti za gorsko boje-
vanje v Poljčah zbrali že na 
22. rednem občnem zboru. 
Predsednik Zveze vetera-
nov general Ladislav Lipič 
je predstavil delovanje zve-
ze in njene prihodnje nalo-
ge; ena od osrednjih leto-
šnjih nalog bo obeležitev 
petdesete obletnice ustano-
vitve Teritorialne obram-
be. Predsednik območnega 

združenja Janez Koselj je 
predstavil delo, ki so ga op-
ravili lani, in načrte za le-
tošnje leto. 

Podelili so tudi prizna-
nja: za prizadevno in uspeš-
no delo v združenju so bro-
naste plakete ZVVS prejeli: 
Nikolaj Bernard iz Zabrez-
nice, Blaž Cvetek iz Kamne 
Gorice, Edi Ferkolj iz Poljč, 
Nikolaj Legat st. iz Begunj 
in Marjan Razboršek iz Moj-
strane. 

Znak praporščaka pa so 
prejeli Martin Cvetek iz Sre-
dnje vasi, Slobodan Ilič z 
Blejske Dobrave in Janez 
Varl iz Most.

Na zboru podelili priznanja
Člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska so se v Poljčah zbrali 
že na dvaindvajsetem rednem občnem zboru.

Jože Mencin, predsednik pokrajinskega veteranskega 
društva Sever Gorenjska, ki je zgornjegorenjskemu 
območnemu združenju za uspešno sodelovanje podelil 
zlati znak.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Občina Tržič je do-
bila posodobljen pravilnik 
o dodeljevanju spodbud za 
razvoj podjetništva in go-
spodarstva v občini Tržič, 
občinski svetniki so ga spre-
jeli na februarski seji. Pra-
vilnik so nadgradili z novi-
mi ukrepi, ki naj bi še bo-
lje odgovarjal potrebam go-
spodarstva v hitro spremi-
njajočem se okolju, pomeni 

pa pravno podlago za do-
delovanje proračunskih 
sredstev z vsakoletnim jav-
nim razpisom. V preteklih 
letih je občina že sofinan-
cirala spodbujanje zače-
tnih investicij in investicij 
v razširjanje dejavnosti in 
razvoj, spodbujanje odpira-
nja novih delovnih mest in 
samozaposlovanja, spodbu-
janje promocije in prodora 
na tuje trge ter spodbujanje 
sobodajalstva. V pravilnik 

so dodani štirje novi ukre-
pi, in sicer spodbujanje 
projektov inovacij, subven-
cioniranje stroškov za de-
lovanje mladih inovativnih 
podjetij, spodbujanje inve-
sticij v izgradnjo proizvod-
nih in obrtnih objektov ter 
objektov za izvajanje turi-
stične ali razvojno-razisko-
valne dejavnosti ter spod-
bujanje prijav na državne in 
mednarodne razpise. Ukre-
pi se bodo izvajali glede na 

proračunske zmožnosti in 
v povezavi z zaznanimi po-
trebami poslovnega okolja. 
Cilj pa je ustvariti spodbud-
no poslovno okolje, ki bo tr-
žiškim podjetjem omogo-
čalo rast, hkrati pa v občino 
pritegniti morebitne tuje 
vlagatelje. Še nekaj je novih 
določb v pravilniku, ki so 
usklajene s spremembami 
evropske zakonodaje s pod-
ročja dodeljevanja državnih 
pomoči.

Še več spodbud za podjetništvo

Urša Peternel

Breznica – V žirovniški obči-
ni storitev pomoč na domu 
od leta 2000 opravlja Dom 
dr. Franceta Bergelja z Je-
senic. Tovrstno pomoč vsak 
mesec nudijo okrog 25 upo-
rabnikom iz žirovniške ob-
čine, ki za uro pomoči pla-
čujejo 4,33 evra. Ob nedeljah 
in praznikih je cena višja, ob 
nedeljah za uporabnike zna-
ša 6,06 evra, ob praznikih 
pa 6,49 evra. Dobršen del – 
kar okrog 75 odstotkov – eko-
nomske cene storitve pokriva 
Občina Žirovnica iz proraču-
na. Zaradi povišanja stroškov 
dela pa so v Domu dr. France-
ta Bergelja zdaj predlagali po-
višanje cen, in sicer za 7,2 od-
stotka. A podražitve uporab-
niki ne bodo občutili. Na Ob-
čini Žirovnica so se namreč 
odločili, da bodo povišali sub-
vencijo. Tako bo cena pomo-
či na domu za uporabnike os-
tala 4,33 evra ob delavnikih, 
medtem ko se bo cena za po-
moč ob nedeljah in praznikih 

za uporabnike z marcem celo 
znižala, in sicer na 5,59 evra 
oziroma 5,84 evra. Občina 
Žirovnica bo tako po novem 
krila okrog kar 77 odstotkov 
ekonomske cene storitve. Ra-
čunajo, da bodo letno morali 
v ta namen zagotoviti okrog 
76 tisoč evrov proračunske-
ga denarja. 

Kot je ob tem pojasnila 
direktorica Doma dr. Fran-
ceta Bergelja Mojca Pavšič, 
se obseg pomoči na domu 
iz leta v leto povečuje. »Ob-
čani, ki se obračajo na nas, 
se pogosto znajdejo v tež-
kih življenjskih situacijah 
zaradi nepredvidenega pos-
labšanja zdravstvenega sta-
nja, odpusta iz bolnišnice, 
zaposlenosti in izgorelo-
sti svojcev, zato je zelo po-
membno, da jim storitev 
lahko ponudimo v najkraj-
šem možnem času. Če je le 
mogoče, jo zagotovimo že v 
enem dnevu,« je dejala in 
dodala, da so eden redkih 
izvajalcev pomoči na domu 
brez čakalnih dob.

Pomoč na domu 
bo celo cenejša
V žirovniški občini bo cena pomoči na domu ob 
nedeljah in praznikih nižja kot doslej.

Breznica – Žirovniški občinski svetniki so na prvi letošnji seji 
sprejeli program dela občinskega sveta za letošnje leto. Sestali 
se bodo na šestih rednih sejah, in sicer še marca, maja, junija, 
septembra in oktobra. Na marčevski seji naj bi obravnavali 
zaključni račun proračuna za leto 2017 in rebalans proračuna 
za leto 2018. Maja naj bi sprejemali spremembe statuta in po-
slovnika ter začeli obravnavati odlok o oglaševanju. Na junijski 
seji naj bi sprejeli spremembe občinskega prostorskega načrta 
ter začeli obravnavati tudi odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za obvoznico Vrba. Proračun za prihodnje 
leto naj bi na mize dobili na septembrski seji. 

Letos šest rednih sej

Breznica – Žirovniški občinski svetniki so dali soglasje k po-
daljšanju zakupnega razmerja za Prešernovo in Finžgarjevo 
rojstno hišo. S tem so prižgali zeleno luč podpisu aneksa 
med Zavodom za turizem in kulturo (ZTK) Žirovnica in mini-
strstvom za kulturo, s katerim bo ZTK omenjeni rojstni hiši 
imel v zakupu in vodenju še naprej, a za zdaj le do konca 
letošnjega leta. Kot so napovedali na ministrstvu, bodo v tem 
času pripravili nov javni razpis za programsko upravljanje hiš.

Zelena luč podpisu aneksa
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Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo  
Matevža Langusa Radovljica 

(v nadaljevanju: Svet CUDV Radovljica) razpisuje skladno z dvanajsto 
alinejo 21. člena Statuta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Radov
ljica (v nadaljevanju: Statut CUDV Radovljica) in na podlagi sklepa št. 
16/7, ki ga je dne 13. 2. 2018 sprejel na redni seji, prosto delovno mesto 

DIREKTORJA/DIREKTORICE
CENTRA ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO  
MATEVŽA LANGUSA RADOVLJICA

I. Kandidat/kandidatka za direktorja/direktorico Centra za usposablja
nje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica mora poleg splošnih, z 
zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje: 
–  visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) iz 69. člena 

Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj; 
–  višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem 

varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vo
dilnih ali vodstvenih delovnih mestih; 

– strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu (ZSV); 
–  opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga do

loči Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Re
publike Slovenije za splošno izobraževanje (za direktorja/direktori
co je lahko imenovan/imenovana tudi kandidat/kandidatka, ki nima 
opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v 
enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji man
dat na podlagi zakona preneha); 

–  priložiti tudi program razvoja Centra za usposabljanje, delo in varstvo 
Matevža Langusa Radovljica, za mandatno obdobje. 

II. Z imenovanim direktorjem/direktorico bo sklenjeno delovno raz
merje za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat traja pet let. 
III. Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenje
pisom (kratka predstavitev kandidata/kandidatke z vključenimi dose
danjimi strokovnimi delovnimi izkušnjami ter navedbo vodstvenih, or
ganizacijskih in drugih sposobnosti, ki so pomembne za uspešno vo
denje zavoda, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandi
dat/kandidatka ni v kazenskem postopku – obe potrdili ob oddaji vlo
ge naj ne bosta starejši od 30 dni) morajo kandidati/kandidatke poslati 
priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Svet CUDV Radovljica, Ces
ta na Jezerca 17, 4240 Radovljica, v zaprti ovojnici z oznako: »Razpis za 
direktorja – ne odpiraj«. 
Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa. 
IV. Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o izidu razpisa obveščeni v 
zakonitem roku. 

 

 

 
 
KRAJ PRIREDITVE: 
Igrišče CUDV Radovljica, Cesta na Jezerca 17 (štart in cilj). 
 
DATUM IN ČAS: 
Petek, 17. junij 2016 

 štart otroškega teka in pohoda ob 16:30  
 štart teka 1500 m ob 16:45 
 štart kros teka ob 17:00 
 štart teka z vozički ob 17:05 

 
TRASA PROGE: 

 Otroški tek in tek z vozički (250 in 500 m) bo potekal okoli  CUDV Radovljica (kategoriji 
OTROCI: A in B ter TEK Z VOZIČKI).   

 Tek 1500 m bo potekal po trasi kros teka, obrat bo pred zadnjim spustom na Šobec 
(kategorija OTROCI: C in D). 

 Kros tek (6,7 km) se bo pričel na igrišču CUDV Radovljica do Šobca, preko mostu in 
nato po gozdni poti krožno nazaj pred CUDV (kategoriji MOŠKI, ŽENSKE).  

 Pohod (2,5 km) – do mostu. 
 
KATERGORIJE TEKOV:  
MOŠKI    ŽENSKE      OTROCI    TEK Z VOZIČKI 
A do 29 let (1987 in mlajši) A do 29 let (1986 in mlajše)  A do 6 let (nad 2010) 
B od 30 do 39 let (1986 – 1977) B od 30 do 39 let (1986 – 1977)     B od 7 do 9 let (2009 – 2007) 
C od 40 do 49 let (1976 – 1967) C od 40 do 49 let (1976 – 1967)  C od 10 do12 let (2006 – 2004)   
D od 50 do 59 let (1966 – 1957) D od 50 do 59 let (1966 – 1957)  D od 13 do 15 let (2003 – 2001)     
E nad 60 (1956 in starejši) E nad 60 (1956 in starejše)                
 
PRIJAVA IN PRIJAVNINA:  
Predprijave na spletni strani www.cudv-ml.si  do 12. 6. 2016. Prijavljeni v predprijavah prejmejo 
praktično darilo. Prijave bodo možne tudi na dan prireditve. Štartnine ni. Zbirali se bodo 
prostovoljni prispevki. 
 
NAGRADE: 
Prvi trije uvrščeni tekmovalci v posamezni kategoriji prejmejo medalje.  
 
OSTALA DOLOČILA: Vsi udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. Zdravniška služba 
zagotovljena. 

2. » NAŠ TEK « IN POHOD 
RADOVLJICA, 17. 6. 2016 

 
 

TVOJ NASMEŠEK MI DA POSPEŠEK! 

Suzana P. Kovačič

Tržič – Osnovnošolci so na 
nedavni sklepni prireditvi 
v okviru aktivnosti Tržiške-
ga kreativnega centra, ki ga 
financira Občina Tržič, or-
ganizira pa Ljudska univer-
za (LU) Tržič, ob zaključ-
ku podjetniških krožkov 
2017/2018 predstavili svo-
je podjetniške ideje. Učen-
ce so nagovorili tržiški žu-
pan Borut Sajovic, v. d. di-
rektorja LU Tržič Mitja Sla-
par in mentor podjetniških 
krožkov v OŠ Križe in OŠ Tr-
žič Nejc Konjevič iz Ustvar-
jalnika, ki je skozi predstavi-
tev pripeljal šest ekip. Ekipi 
iz OŠ Križe sta se izkazali s 
podjetniškima idejama ho-
tela pod zvezdami s ponud-
bo lokalne kulinarike ter t. 
i. woow majicami, s kateri-
mi boste vedno opaženi. Eki-
pe učencev OŠ Tržič so se iz-
kazale s podjetniškimi ideja-
mi varstva živali v Tržiču, iz-
virne naprave za toplo vodo, 
sobo pobega v Tržiču in t. i. 
photo boothom. 

Na sklepni prireditvi so 
izbrali tudi najboljšo idejo. 
Komisija v sestavi dveh tr-
žiških podjetnikov Marka 
Megliča ter Mateja Slapar-
ja in Mitje Slaparja je ime-
la težko delo, saj so bile vse 
podjetniške ideje zelo dob-
re. Komisija se je na podla-
gi izdelanega prototipa, za-
črtane finančne konstruk-
cije in ogromno vloženega 
časa v razvoj ideje odločila, 

da pokal prejme ekipa za 
napravo photo booth, v ka-
teri so učenci Tadej Valja-
vec, Maj Soklič, Matic Sok-
lič, Tai Uzar, Sebastjan Ber-
nard in Gašper Meglič. In 
še nekaj besed o zmagoval-
ni ideji, kot so jo predstavi-
li učenci. Vsak izmed nas 
se je že kdaj znašel pred 
znano turistično znameni-
tostjo, pred katero se je želel 
slikati skupaj s svojo boljšo 

polovico. Dobrega selfieja 
pa ni tako lahko narediti, fo-
toaparat ali telefon težko za-
upamo neznancem, zato so 
učenci oblikovali in izdelali 
prototip naprave z imenom 
photo booth. To je napra-
va, ki vas fotografira in fo-
tografijo pošlje na vaš e-na-
slov. Na fotografijo se lahko 
doda tudi logotip podjetja, s 
čimer ustvarja nov oglaše-
valski prostor.

Mladi imajo podjetniške ideje
V tem šolskem letu sta v Osnovni šoli Tržič in Osnovni šoli Križe zaživela podjetniška krožka. Na 
sklepni prireditvi so učenci predstavili svoje podjetniške ideje, komisijo je najbolj navdušila naprava, ki 
so jo poimenovali photo booth.

Mladi so navdušili člane komisije s svojimi podjetniškimi idejami. Za zaključek še 
skupinska slika za spomin. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Tržič – V veliki dvorani na Ba-
losu je Knjižnica dr. Toneta 
Pretnarja pred dnevi, ko so 
bile še žive sledi slovenske-
ga kulturnega praznika, go-
stila Nebojšo Popa-Tasića 
in domačina Luko Ropreta 
z glasbeno predstavo Kako 
sem postal Slovenec. Neboj-
ša, gledališki avtor in scena-
rist, glasbenik, bi vam rekel, 
da gre bolj za predavanje. To 
je resnična zgodba o člove-
ku, ki je postal Slovenec po 
čudežu. Zaradi čudežne-
ga spoznanja glavna oseba 
predstave zapusti svoje nek-
danje bivališče in družino v 
Pančevu v Vojvodini in se 
leta 1992 odpravi v Sloveni-
jo. Skozi pripoved in pesem 

se pred nami odstre intimna 
zgodovina spoznanj ter tra-
gikomičen poskus iskanja 
boljšega, lepšega in pamet-
nejšega življenjskega okolja 
– Sončnega mesta, Utopije, 

mesta, kjer bi človek lah-
ko živel od lastnih vrednot 
in lastne pameti. V Tržiču 
je bila predstava prvič, je pa 
svojo premiero doživela že 
pred približno desetimi leti. 

»Vsakič ko začnem obnav-
ljati avtorski tekst, se mi zdi, 
da je ta vedno bolj aktualen 
(ne da bi to hotel),« je pove-
dal Nebojša Pop - Tasić, ki se 
vsa leta, kar živi v Sloveniji, 
ukvarja s slovenščino, piše 
za gledališče, film, za otroke 
... Z Luko Ropretom sodelu-
jeta pri predstavi Kako sem 
postal Slovenec zadnjih ne-
kaj let. »Luka sem povabil k 
sodelovanju, ker sem si za-
želel dobrega kitarista. Jaz 
igram kitaro, ampak nisem 
tako dober kot Luka.« Luka 
Ropret, Tržičan, je član šte-
vilnih slovenskih zasedb, 
kot sta Malamor in Brina, 
poučuje kitaro, sodeluje tudi 
v predstavah za otroke; z Bri-
no Vogelnik v štirih in v eni 
zdaj tudi s Klariso Jovanović.

Kako sem postal Slovenec
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja je pred dnevi, ko so bile še žive sledi kulturnega praznika, gostila Nebojšo 
Popa-Tasića in domačina Luko Ropreta z glasbeno predstavo Kako sem postal Slovenec. 

Nebojša Pop-Tasić in Luka Ropret /Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Naklo – Na februarski seji 
občinskega sveta so svetni-
ki obravnavali osnutek od-
loka o ustanovitvi režijskega 
obrata Občine Naklo, kar je 
nadaljevanje iz decembrske 
seje, ko je občinska uprava 
svetnikom prvič predstavi-
la razloge za ustanovitev re-
žijskega obrata. Kot navaja-
jo, bo z njim izvajanje dolo-
čenih javnih služb za obči-
no bolj ekonomično, zmanj-
šali se bodo stroški izvaja-
nja in povečala kakovost iz-
vajanja storitev. V odloku so 
opredeljene naloge, organi-
ziranost in financiranje re-
žijskega obrata. Predvideno 
je letno vzdrževanje občin-
skih cest, organizacija zim-
ske službe, urejanje in čišče-
nje javnih površin, urejanje 
in vzdrževanje lokalnih cest, 
javnih poti, zelenih površin 
in površin za pešce, ureja-
nje, čiščenje, vzdrževanje 

in skrb za obratovanje javne 
športne infrastrukture, ure-
janje javnih površin ter in-
frastrukture za potrebe jav-
nih prireditev pa vzdrževa-
nje in upravljanje drugih 
javnih objektov, npr. tržnic, 
igrišč, avtobusnih postaja-
lišč, vzdrževanje prostorov v 
lasti in uporabi občine, pla-
katiranje in okraševanje na-
selij, ... Režijski obrat bo or-
ganiziran v okviru občinske 
uprave. Direktor občinske 
uprave Tomaž Pliberšek je 
povedal, da na upravi pred-
videvajo novo zaposlitev za 
polni delovni čas, od tega bo 
štiri ure dela na dan za potre-
be režijskega obrata. Osnu-
tek odloka so svetniki pod-
prli, Zdravko Cankar upa, da 
bo režijski obrat velik dopri-
nos občini tudi iz vidika pri-
varčevanih sredstev. Župan 
Marko Mravlja je k temu do-
dal, da bodo v določenih pri-
merih še vedno zavezani jav-
nim razpisom.

Režijski obrat vse 
bliže ustanovitvi
V občini Naklo naj bi več javnih služb združili 
v režijski obrat.

Kranj – V okviru stečajnega postopka za družbo Globus trgo-
vina bo 18. aprila nova javna dražba za prodajo nepremičnin. 
Najprej bodo poskušali prodati nepremičnine kot celoto za 
izklicno ceno nekaj manj kot 2,3 milijona evrov, v primeru, 
da jim to ne bo uspelo, pa bodo nadaljevali dražbo smiselnih 
funkcionalnih enot. Za klet je izklicna cena 362.831 evrov, za 
del pritličja in prvo nadstropje 589.560 evrov, za tretje nad-
stropje 740.775 evrov in za četrto nadstropje 211.043 evrov. 
Dražba bo potekala z zviševanjem izklicne cene.

Nova dražba za Globus bo aprila

Stara Loka – V Jurjevi dvorani v Stari Loki pripravljajo Torkov 
večer s knjižnico. V torek, 27. februarja, bodo na njem predsta-
vili knjigo Ivana Albrehta Filip Terčelj – Duhovnik v primežu 
dveh svetovnih vojn in treh zločinskih režimov. 

Večer s knjižnico o Filipu Terčelju

Kamnik – Proračunsko rezervo v višini 150 tisoč evrov, ki je 
namenjena financiranju odprave posledic naravnih in drugih 
nesreč, bo Občina Kamnik letos namenila sanaciji podora 
skal v Podstudencu (predvidoma sto tisoč evrov) ter ureditvi 
vodotoka Oševek (50 tisoč evrov). Podor v Podstudencu se je 
sprožil že leta 2014, a je bil takrat za zaščito stanovanjskih hiš 
in državne ceste urejen le začasni nasip, za trajno rešitev pa bo 
zdaj treba izvesti lovilne ograje v dolžini 70 metrov. Ureditev 
Oševka pa sodi v sklop protipoplavne zaščite.

Rezerva za sanacijo podora in vodotoka
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6 Gorenjski glas
petek, 23. februarja 2018

info@g-glas.si

V Bad Kleinkirchheimu na 
avstrijskem Koroškem 

takoj zaposlimo

2 sobarici m/ž
(2 Stubenmädchen)

Delo poteka 40 ur na teden - 5 dni, 
mesečna plača 1.500 evrov bruto. Po 
dogovoru tudi 48 ur na teden - 6 dni, 

mesečna plača 1.900 evrov bruto. 
Nudimo vam tudi brezplačno 

bivanje in oskrbo.

Prosimo, javite se nam po
e-pošti v nemščini na: 

hotel.almrausch@aon.at

www.genusshotel-almrausch.at
Bad Kleinkirchheim - Avstrija
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Jasna Paladin

Kamnik – KIKštarter, v kate-
rem danes dela in posluje že 
sedemnajst mladih podjetij 
in podjetnikov in ga že vsa tri 
leta delovanja tesno podpira-
ta Občina Kamnik in Podje-
tniški klub Kamnik, se je 
znašel na razpotju.

»Ugotovili smo, da v takšni 
obliki kot do sedaj – torej 
znotraj mladinskega centra 
– nima možnosti za kandi-
daturo na državnih in evrop-
skih razpisih. KIKštarter je 
zaradi dobrega dela prera-
sel samega sebe in čas je za 
višji nivo. Odločili smo se za 
ustanovitev zadruge, saj se 
vsi zavedamo, kako pomem-
ben je ta projekt in naša pod-
pora za razvoj mladih in za 
prihodnost podjetništva, ki 
sloni tudi na njihovih inova-
tivnih poslovnih idejah,« je 
na nedavni skupščini pove-
dal predsednik Podjetniške-
ga kluba Kamnik Aleš Ju-
hant. Druga prelomnica se 
je pokazala lansko leto, ko se 

je lastnik stavbe, v kateri ima 
prostore KIKštarter, odločil, 
da stavbo proda. »Sistem, ki 
smo ga vzpostavili do sedaj, 
močno prekaša slovensko 
povprečje in je že postal vzor 
drugim občinam. A ne glede 
na vse uspehe moramo pos-
krbeti za vzdržnost svojega 
delovanja, to pa bomo lah-
ko dosegli le s primernimi 
prostori. Poslovna stavba, 
v kateri deluje KIKštarter, 
je od lanskega leta napro-
daj. Sprva je namera lastni-
kov za 'stanovalce' pomeni-
la grožnjo, nato pa prilož-
nost, da podjetja, člani Pod-
jetniškega kluba Kamnik, z 
nakupom lastnih deležev po 
izjemno ugodni ceni posta-
nemo tudi solastniki nepre-
mičnine. Z ustanovitvijo za-
druge in nakupom stavbe 
bomo mladim podjetnikom 
omogočili, da dobijo svojo 
besedo in vlogo pri odloča-
nju v svojih delovnih prosto-
rih. Prepričan sem, da nam 
bodo lastni prostori dali nov 
zagon in še bolj povezali vse 

sodelujoče deležnike,« pa je 
povedal prvi predsednik klu-
ba in glavni pobudnik pod-
pore mladih podjetnikov 
mag. Urban Bergant.

Zadrugo KIKštarter cen-
ter so uradno ustanovili 1. 
decembra lani, sredi febru-
arja pa so pripravili prvi ob-
čni zbor. Njen predsednik 
bo dosedanji vodja KIKštar-
terja Matjaž Jug. Stavba, ki 
jo bodo podjetniki odkupili 

sami, ima 766 kvadratnih 
metrov, družba Iskra Me-
hanizmi jo prodaja za 75 ti-
soč evrov, še 45 tisočakov pa 
bo predvidoma treba vložiti 
v obnovo. Podjetniki (v klu-
bu je trenutno 58 podjetij) 
so si tako za cilj zadali zbra-
ti 120 tisoč evrov, in to tako, 
da bi vsako podjetje prispe-
valo dva tisoč evrov (ali več) 
in s tem pridobilo en lastni-
ški delež.

Aktivnosti podjetnikov je 
pohvalil tudi župan Marjan 
Šarec. »Podjetniški klub 
Kamnik in vsi njeni člani 
ste lahko ponosni na vaše 
delovanje. Imate bistveno 
lastnost, ki je danes sploš-
no primanjkuje. Ste proak-
tivni. Na vas smo lahko up-
ravičeno ponosni. Ne na-
zadnje pa izpolnjujete svo-
je poslanstvo, to je poma-
gati mladim podjetnikom, 
ki so na začetku svoje poti, 
da bodo lažje začeli in vsto-
pili v neizprosen svet pod-
jetništva,« jih je nagovoril 
župan.

Podjetniki ustanovili zadrugo
Člani Podjetniškega kluba Kamnik so ustanovili zadrugo KIKštarter center in podprli namero o odkupu 
poslovne stavbe, v kateri se kalijo mladi podjetniki in jo družba Iskra Mehanizmi prodaja.

Stavbo, v kateri deluje KIKštarter in jo lastnik prodaja, bodo kupili podjetniki, člani 
Podjetniškega kluba Kamnik. / Foto: Gorazd Kavčič

Predsednik Podjetniškega kluba Kamnik Aleš Juhant in 
vodja zadruge KIKštarter center Matjaž Jug / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Komenda – Računsko sodiš-
če je nedavno izvedlo revizi-
jo učinkovitosti poslovanja 
Občine Komenda pri reguli-
ranju cen storitev obveznih 
gospodarskih javnih služb 
varstva okolja v obdobju 
med letoma 2008 in 2012. 
Kot ugotavlja računsko so-
dišče, občina v tem času ni 
zagotovila ustreznega nor-
mativnega okvira za obliko-
vanje cen storitev, prav tako 
ni ustrezno določala cen sto-
ritev, saj s splošnim aktom 
ni opredelila cenovne po-
litike in postopka za nad-
zor financiranja in določitev 

cen storitev in tudi ni redno 
spremljala in kontrolira-
la upravičenosti stroškov in 
prihodkov gospodarskih jav-
nih služb, ugotavljajo v po-
ročilu računskega sodišča.

Župan Stanislav Pogla-
jen na ugotovitve revizij-
skega poročila, ki se sicer 
nanašajo na obdobje žu-
panovanja Tomaža Drolca, 
odgovarja, da zaradi nepra-
vilnosti niti občina niti ob-
čani niso bili oškodovani 
in tudi ob odpravljanju na-
pak ne bodo utrpeli finanč-
nih posledic. Kot je pojas-
nil, so vse obravnavane sto-
ritve namreč izvajali, niso 
pa jih ustrezno definirali 

v odlokih. »Stališče račun-
skega sodišča sprejemamo 
in že pripravljamo odzivno 
poročilo, za pripravo kate-
rega smo najeli zunanjo in-
stitucijo,« pravi Poglajen. 
Dodaja še: »Poročilo sicer 
obravnava le navedeno ob-
dobje med letoma 2008 in 
2012, že v naslednjih letih 
smo s spremembami odlo-
kov nekatere nepravilnosti 
že odpravili, med drugim 
tudi diferencirano ceno 
med fizičnimi in pravnimi 
osebami, ki jo poročilo si-
cer še obravnava, a je že ne-
kaj let ni več. Preostale nep-
ravilnosti pa bomo odpravi-
li v naslednjem obdobju.«

Komendski župan, ki si-
cer sprejema ugotovitve ra-
čunskega sodišča, meni, da 
je nepravilnostim botrovala 
tudi kadrovska podhranje-
nost. »Manjše občine, kjer 
je zaposlenih le nekaj lju-
di, imamo težavo, da zara-
di preostalega dela in obve-
znosti spregledamo kakšno 
spremembo zakonodaje, za-
radi česar je do odstopanj 
tudi prišlo. Morda pa bi tudi 
zakonodajalec lahko bolje 
opozoril na spremembe za-
konodaje.«

Odzivno poročilo bodo po 
besedah komendskega žu-
pana pripravili do sredine 
marca.

Sodišče ugotovilo nepravilnosti
Po mnenju računskega sodišča Občina Komenda med letoma 2008 in 2012 ni učinkovito regulirala cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Posledično pričakuje-
jo rast prodaje v segmen-
tu ženske in moške modne 
obutve. Kot so pojasnili, se 
bodo še naprej osredotočali 
na razvoj in krepitev lastne 
blagovne znamke Alpina z 
več kot sedemdesetletno tra-
dicijo, v svoj portfelj pa bodo 
dodali še najstarejšo obutve-
no blagovno znamko Peko. S 
ciljem njene oživitve so zato 
na dražbi kupili tudi kopita 
in sekalne nože nekdanje-
ga proizvajalca Peko. »Poleg 
tega, da bomo s pomočjo bla-
govne znamke Peko okrepili 

svojo prisotnost ter posledič-
no rast prodaje v Sloveniji in 
na trgih bivše Jugoslavije, vi-
dimo sinergije tudi na tujih 
trgih. Alpina in Peko imata 
namreč nekaj skupnih kup-
cev na nemškem in ruskem 
trgu in po zadnjih pogovo-
rih so nekateri izmed njih 
že potrdili sodelovanje,« je 
pojasnil direktor Alpine Bo-
jan Gantar.

V žirovskem podjetju so si-
cer lani uspešno izvedli ope-
rativno in finančno prestruk-
turiranje ter poslovno leto 
zaključili z najboljšim rezul-
tatom v zadnjih desetih letih, 
so še sporočili iz Alpine.

Peko po novem v rokah Alpine
31. stran

Aleš Senožetnik

Komenda – V Komendi so 
v začetku lanskega leta za-
čeli obnavljati vodovod v 
naseljih Gmajnica, Gora, 
Podboršt in Mlaka, dela pa 
so lani izvajali vzporedno 
z gradnjo kanalizacijskega 
sistema. Obnova vodovoda 
je bila potrebna predvsem 
zaradi dotrajanosti vodovo-
da, ki je še iz azbestnih ce-
vovodov, zaradi česar so na 
tem področju beležili vod-
ne izgube, naraščali pa so 
tudi stroški vzdrževalnih 
del. Med izvajanjem projek-
ta se je izkazalo, da dela cevo-
voda na Gori ni treba obnav-
ljati, dodatno pa so obnove 

potrebni drugi odseki na 
Gori, Mlaki in Podborštu. 
Zaradi tega so komendski 
svetniki na februarski seji 
sprejeli novelacijo investicij-
skega programa. Skupno bo 
tako do zaključka del zame-
njanih 3029 metrov vodo-
vodnih cevi, namesto sprva 
predvidenih 2921 metrov. 
Vrednost celotnega projek-
ta, ki ga v celoti financira ob-
čina in je v zaključni fazi, 
znaša dobrih 744 tisoč evrov 
(z DDV). Z obnovljenim vo-
dovodom bodo imeli prebi-
valci na 125 hišnih priključ-
kih urejeno oskrbo s pitno 
vodo, kar ob povprečni veli-
kosti gospodinjstva pomeni 
približno 375 prebivalcev.

Kmalu nov vodovod
Obnova vodovoda v občini Komenda je z nekaj 
spremembami v zaključni fazi.
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Igor Kavčič

Kropa – Lahko bi rekli, da je 
najnovejši Vigenjc, od leta 
2000 naprej že 16. številka 
po vrsti, izšel ob pravem času 
– ko se daleč na vzhodu od-
vijajo zimske olimpijske igre 
in je naša Gorenjska prekri-
ta s snegom, ki vselej obilno 
v belo pobarva tudi kroparski 
kot, okoliške vzpetine in Li-
pniško dolino. Od tod ni da-
leč do zanimivih podatkov iz 
preteklosti, ki govorijo o tek-
movalnih uspehih Kroparjev 
v zimskih športih in po dru-
gi svetovni vojni tudi dveh 
olimpijcev. Da, za kroparski 
šport gre v tokratnem Vige-
njcu, o katerem sem se po-
govarjal z njegovo urednico 
in avtorico besedil Sašo Flor-
jančič.

»Za Kropo je zgodovina 
telovadbe in športa ena po-
membnejših zgodb dvajsete-
ga stoletja. Začetki smučanja 
in odbojke pred drugo svetov-
no vojno so bili podlaga mno-
gim športnim uspehom po 
njej. Kropa je z dvema olim-
pijcema in več državnimi 

reprezentanti v smučarskih 
skokih veljala za enega od go-
renjskih zimskošportnih sre-
dišč, velike uspehe pa je dose-
gala tudi kroparska odbojkar-
ska ekipa,« ugotavlja Florjan-
čičeva, sicer vodja Kovaške-
ga muzeja v Kropi, ki sodi v 
okvir Muzejev radovljiške ob-
čine. »V Kropi so med drugim 
svojo športno pot začeli smu-
čarski skakalec in ustanovi-
telj tovarne Elan Rudi Finž-
gar, olimpijca smučarska te-
kača Matevž Kordež in njego-
va sestra Angela Kordež in pa 
še tretji – klasični kombinato-
rec Gašper Kordež.«

V prejšnjih Vigenjcih so 
različni avtorji obravnavali 
zgodovino na različnih pod-
ročjih življenja v Kropi in oko-
lici ter Lipniški dolini, od go-
spodarstva, še zlasti kovaštva, 
do kulture in družabnega živ-
ljenja, v eni prihodnjih številk 
bo na vrsto prišla tudi politič-
na zgodovina. »Tokrat sem se 
odločila za šport, saj je Kropa 
pred drugo svetovno vojno pa 
do sredine sedemdesetih let 
veljala za pravo zimskošpor-
tno središče, sama tema pa 

zelo zanima tudi domačine. 
To se je pokazalo z njihovim 
angažmajem pri zbiranju po-
datkov, fotografskega in dru-
gega materiala pa tudi na dob-
ro obiskani predstavitvi.«

»Politika« podrla 
skakalnico

Avtoričino raziskovanje 
kroparskega športa se je si-
cer začelo s povojnim ob-
dobjem in uspehi prvih po-
vojnih smučarskih teka-
čev Angele in Matevža Kor-
deža, ki sta sicer bila doma 
z Jamnika, a sta bila pova-
bljena v Fizkulturno dru-
štvo Kropa. Iz teh krajev je 
prihajalo več odličnih smu-
čarskih skakalcev, državnih 
reprezentantov, kot sta Mar-
jan Gašperšič in Franc Haf-
ner, vezi s Kropo je gojil tudi 
Rudi Finžgar, ki je recimo 
nagovoril skupino Kropar-
jev, da so veliko let pomaga-
li pri vsakoletni pripravi pla-
niške velikanke – kroparski 
teptači se jih je prijelo ime. 

Športna zgodba v Kropi 
prve obrise dobiva na začetku 

dvajsetega stoletja, ko so te-
lovadbo začeli uveljavljati v 
okviru katoliških društev. Po-
memben je bil kaplan Jernej 
Hafner, ki je veliko naredil 
za širjenje športa, ustanav-
ljal je orlovske odseke – ne le 
v Kropi, ampak tudi širše; ob 
tem je bil še odličen telova-
dec. Zunaj katoliških društev 
so športno delovali obrtni-
ki, gostilničarji, se kasneje 
družili pri Sokolih. Zanimi-
va je zgodba o prvi skakalni-
ci v Kropi, ko so se takrat že 
nekdanji člani društev Orel 
in Sokol leta 1932 dogovori-
li za organizacijo skupne tek-
me v smučarskih skokih in 
gradnjo nove skakalnice. Ko 
je bila ta končana, je Sloven-
sko katoliško društvo na vrhu 
plakata, ki je vabil na tekmo, 
obesilo še svoj plakat, češ da 

je njihovo društvo organiza-
tor. Zato so Sokoli iz prosvet-
nega društva skakalnico na 
dan tekme podrli. Rudi Fin-
žgar, takrat mlad fantič, je bil 
tako edini, ki je večer prej pre-
izkusil skakalnico,« pripove-
duje Saša Florjančič.

Avtorica je gradivo za za-
pise v Vigenjcu črpala iz ar-
hiva Kovaškega muzeja, na 
voljo so ji bili ohranjeni za-
pisniki orlovskega in kasne-
je fantovskega odseka, nekaj 
fotografij je iz Muzeja novej-
še zgodovine v Ljubljani, veli-
ko gradiva pa so posodili do-
mačini in sorodniki nekda-
njih uspešnih športnikov. Še 
posebno zgovorna je slikov-
na priloga. »Prav veliko gradi-
va na to temo ni bilo, sem pa 
lahko zgodbo vsebinsko zao-
krožila tudi s fotografijami iz 

zapuščin Joža Bertonclja in 
Janeza Šmitka.«

V drugem delu publikaci-
je se Florjančičeva loteva še 
športnikov in organizatorjev 
športa Toneta in Janeza Šmit-
ka in njunega delovanja v 
Akademskem športnem klu-
bu Univerze kralja Aleksan-
dra v Ljubljani, marsikaj iz-
vemo tudi o v Kropi zelo pri-
ljubljenem in uspešnem igra-
nju odbojke in košarke, avto-
rica predstavi okovje za smu-
či, imenovano lato, ki so ga iz-
delovali v Kropi .... Ob branju 
Vigenjca lahko obdobje med 
vojnama in čas po drugi sve-
tovni vojni označimo za zlato 
dobo kroparskega športa, ki 
se je kazala tako v odličnih po-
sameznikih kot v dobri orga-
niziranosti športa v društvih. 
Šport nekoč v sliki in besedi.

Zlata doba 
kroparskega športa 
Pred dnevi je z javno predstavitvijo v Kovaškem muzeju v Kropi izšla nova 
številka Glasila Kovaškega muzeja Vigenjc. Obsežna publikacija je tokrat 
namenjena začetkom športa v dvajsetem stoletju v Kropi. 

V najnovejšem Vigenjcu se je Saša Florjančič iz Kovaškega muzeja podala v zgodovino 
športa v Kropi. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Ljubljana – Pri Cankarjevi za-
ložbi, ki je del Skupine Mla-
dinska knjiga, je lani izšlo 41 
novih naslovov, pripravili pa 
so tudi 21 ponatisov v skup-
ni nakladi skoraj devetdeset 
tisoč izvodov. Podobne načr-
te imajo tudi letos, stavili pa 
bodo na kakovostno izvirno 
leposlovje, družboslovno li-
teraturo in tudi žlahtno ku-
harsko branje. Več kot polo-
vica leposlovnega programa 
ima podporo Javne agencije 
za knjigo. Med najnovejši-
mi ponatisi je tudi briljanten 
roman Ostanki dneva aktu-
alnega Nobelovega nagra-
jenca za književnost Kazua 
Ishigura v prevodu Srečka 
Fišerja, ki je zanj dobil So-
vretovo nagrado.

Prva uspešnica zadnjega 
leta in pol so vsekakor Slol-
venski klasiki 1 Boštjana Go-
renca Pižame, ki je z več po-
natisi že presegel deset tisoč 

prodanih izvodov, kar je za 
slovenske razmere izjemno. 
Letos ima v načrtu nadalje-
vanje, njegovi lastni čevlji, v 
katere stopa, so tako precej 
veliki. Nadaljevanje bo dobi-
la tudi druga uspešnica za-
ložbe, tretji del neapeljske 
tetralogije Elene Ferrante. 
Med izvirno domačo lite-
raturo pričakujemo nov ro-
man Milana Dekleve, pesni-
ško zbirko Uroša Zupana 
in popotne zapiske o doma-
čih in tujih krajih enega na-
ših najbolj prevajanih avtor-
jev Draga Jančarja ob njego-
vi sedemdesetletnici. Vinko 
Möderndorfer ima v načr-
tu zbirko novel, katere glav-
ne junakinje so ženske, na-
slov pa Navodila za srečo, po 
dveh romanih pa se s kratki-
mi zgodbami vrača tudi Ve-
sna Lemaić. Novo slovensko 
kriminalko Maščevanje bos-
ta podpisala upokojeni odve-
tnik Peter Čeferin in novinar 
Vasja Jager.

Cankarjevo leto bodo zaz-
namovali z njegovim albu-
mom, v katerem bodo naše-
ga pomembnega literata re-
aktualizirali mlajši pisci. Še 
dveh pokojnih piscev se bodo 
spomnili: ob devetdeseti 
obletnici rojstva Toneta Pav-
čka z Zbranimi pesmimi, po-
ezijo in eseje Jaše Zlobca pa 
sta zbrala Miklavž Komelj in 
Zdravko Duša. Ne bo manj-
kalo kvalitetne prevodne li-
terature, bogato pa bo obro-
dila tudi zbirka Moderni kla-
siki, v kateri je že več kot sto 
naslovov. Tina Mahkota pre-
vaja delo Geoffa Dyerja But 
Beautiful z devetimi biogra-
fijami znanih džezistov, kot 
so Thelonius Monk, Chet Ba-
ker, Duke Ellington … Zago-
tovo bo zanimivo tudi avtobi-
ografsko branje Janisa Varu-
fakisa o tem, kako je bil mi-
nister, se za Grke pogajal v 
Bruslju in kako nekateri vo-
dijo Evropsko unijo. Nekaj 
zanimivih naslovov bo izšlo 

tudi na področju humanisti-
ke. Ob deseti obletnici smrti 
dr. Janeza Drnovška bodo 
izdali zbornik simpozija o 
njem, Udba in bela tehnika 
je naslov izbora kolumn, kri-
tičnih zapisov in predavanj 
ekonomista Jožeta Mencin-
gerja, Matjaž Zwitter pa je 
knjigi dal naslov Pogovori o 
zdravniški etiki.

Tu je še nekaj zelo zanimi-
vih zgodovinskih biografij: o 
nesojenem mehiškem cesar-
ju Maksimilijanu, Slovencih 
v prvi svetovni vojni pa tudi o 
znamenitem Angležu Win-
stonu Churchillu in velikem 
nemškem letalskem heroju 
iz prve vojne Manfredu con 
Richtofnu - Rdečem baronu. 

V monografijo Brezmejna 
Slovenija je avtor Iztok Ilich 
vključil izkušnje dvajset let 
popotovanj po Sloveniji, ko je 
beležil neizmerno bogastvo 
slovenskih šeg in običajev ter 
slovenske krajine, pika na i 
pa bo nedvomno tudi vsebin-
sko in oblikovno prenovljena 
legendarna Velika slovenska 
kuharica. Letos namreč mi-
neva 150 let, odkar jo je napi-
sala Magdalena Pleiweis, po 
njeni smrti pa je vsebina naš-
la dom pri šolskih sestrah, ki 
za vsebino skrbijo še danda-
nes. Leta 1999 jo je prenovi-
la sestra Vendelina Ilc, za da-
našnji čas pa jo bo pregledala 
in dopolnila sestra Bernarda 
Gostečnik.

Cankarjevo branje
Cankarjeva založba je predstavila program letošnjih knjižnih izdaj.  
V pričakovanju so Slolvenski klasiki 2, Cankarjev album, obilo izbranega 
leposlovja, nova izdaja ob stopetdesetletnici Velike slovenske kuharice ...

Med klasiko in digitalnim: Boštjan Gorenc Pižama se je lotil 
Slolvenskih klasikov 2. / Foto: Tina Dokl

Tržič – V sredo, 28. febru-
arja, ob 18. uri bo v Galeriji 
Atrij v Tržiču predstavitev 
dveh knjig, ki so jih v teh 
dneh izdali v Tržiškem mu-
zeju. Prva je katalog k stalni 
razstavi Klobčič in nit, stari 
modni hit, ki razkriva spoz-
nanja o tržiški rokodelski tek-
stilni dediščini. V kmečkem 
zaledju so gojili lan in tkali 
platno, v trgu so se ukvar-
jali z modrotiskom, Tržič 
je bil največje nogavičarsko 
središče na Slovenskem. V 
drugi knjigi Tržič v besedi in 
sliki: Spomini na prvo polo-
vico in sredino 20. stoletja, 
so združene kratke pripovedi 
starejših Tržičanov, zbrane 
med letoma 2014 in 2016, in 
dodane fotografije, ki razkri-
vajo skrivnosti iz nekdanjega 
načina življenja v Tržiču in 
okolici. Knjigi bo predstavil 
njun avtor dr. Bojan Knific, v 
pogovoru pa bodo sodelova-
le Mira Primožič, Rozka Pav-
lin Kihler in Zofka Peternel.

Dve novi knjigi o Tržiču

Kranj – V torek, 27. februarja, 
ob 18. uri bo v podstrešnem 
razstavišču gradu Khislstein 
odprtje razstave podarjenih 
likovnih del – donacije Klav-
dija Tutte. 

Donacija Klavdija Tutte
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Kranj – Jutri bodo hokejisti v mednarodni hokejski ligi (IHL) 
odigrali tekme zadnjega kroga v ligaškem trikrožnem sistemu. 
Hokejisti Triglava, ki vodijo z neulovljivo prednostjo, odhajajo 
na gostovanje v Zagreb, kjer se bodo pomerili z Mladostjo. 
Hokejisti MK Bled bodo v Ledeni dvorani Bled gostili Maribor, 
tekma pa se bo začela ob 19. uri. 

V mednarodni ligi tekme zadnjega kroga 

Kranj – Skakalnica v Kranju je minuli konec tedna gostila tekmi 
Alpskega pokala v smučarskih skokih. Na prvi preizkušnji pod 
Šmarjetno goro je zmagal Domen Prevc s 112,5 metra in 139,5 
točke. Precej dlje je skočil aktualni državni podprvak do 18 let 
Žak Mogel, in sicer kar 117 metrov, a je imel težave pri doskoku 
in je zbral 138,6 točke, kar ga je uvrstilo na drugo mesto. Tretji 
je bil Avstrijec Maximilian Lienher s 110 metri ter 133,5 točke. 
Na petem mestu je končal še en mladi slovenski skakalec, 
rojen leta 2001 in aktualni prvak do 18 let, Jan Bombek, ki je 
skočil 111,5 metra, a ob slabših ocenah je zbral 131,7 točke. Med 
deseterico je končal tudi Tine Bogataj na osmem mestu. Na 
drugi tekmi je po prvi seriji znova kazalo na domači uspeh, saj 
je s 103 metri vodil Žak Mogel, ki pa je v drugi seriji pristal pri 
89,5 metra, z 212,5 točke pa je končal na četrtem mestu. Tik za 
njim je bil najboljši v finalni seriji Domen Prevc, ki je po devet-
desetih metrih in 21. mestu v prvi seriji v finalu s 100,5 metra 
in skupno 207,9 točke napredoval na končno peto mesto. Jan 
Kus je bil šesti, Aljaž Osterc pa sedmi. V skupnem seštevku 
pred finalnima tekmama v Chaux-Neuveju sredi marca s 537 
točkami vodi Švicar Sandro Hauswirth.

Zmaga za Domna Prevca 

Škofja Loka – V 1. A ligi NLB za rokometaše bo ekipa Urban-
scape Loke jutri v domači dvorani na Podnu gostila moštvo 
LL Grosist Slovan. Tekma se bo začela ob 20. uri.

Loški rokometaši jutri v domači dvorani

Vilma Stanovnik

Kranj – Karate zveza Slove-
nije je prireditev s podelitvi-
jo priznaj minuli torek prip-
ravila na Polzeli. »V Karate 
zvezi Slovenije se zaveda-
mo, da so mladi gonilna sila 
karateja. Prepričan sem, da 
so si z uresničenimi cilji in 
rezultati v letu 2017 zasta-
vili še višje cilje za letošnje 
leto,« je poudaril predsednik 
Karate zveze Slovenije Borut 
Strojin.

Pri podelitvi priznanj in 
pokalov so imeli veliko vlo-
go gorenjski karateisti, saj 
je v ženski članski kategoriji 
priznanje za najboljšo kara-
teistko dobila članica Karete 
kluba Kranj Tjaša Ristič.

»V minulem letu sem 
bila zlasti ponosna na eki-
pno peto mesto na evrop-
skem prvenstvu, predvsem 
pa na dejstvo, nam je uspe-
lo premagati ekipo prejšnjih 
evropskih prvakinj iz Azer-
bajdžana. Prav tako si bom 
zapomnila tretje mesto na 
članskem balkanskem pr-
venstvu v Čačku v Srbiji,« 
je povedala Tjaša, ki si je do 

poletja zastavila tudi že nove 
cilje. 

»Glavni cilj te sezone je, 
da se uvrstim na sredozem-
ske igre. Prej me čaka še 
nastop na evropskem pr-
venstvu pa tudi na drugih 
tekmah, kjer si želim tek-
movati po najboljših mo-
čeh,« je še dodala najboljša 

slovenska karateistka Tjaša 
Ristič. 

Med mladinkami je drugo 
mesto osvojila njena klub-
ska prijateljica Ajda Ahlin 
Keršič.

V članski moški katego-
riji je karateist leta postal 
Matija Matijevič iz Kare-
te kluba Ljubljana, naslov 

najboljšega med kadeti pa je 
osvojil Žan Ahlin iz Karate 
kluba Kranj.

Karete klub Kranj je zno-
va postal najboljši slovenski 
klub, Karate klubu Shoto-
kan Kranj pa je Karate zveza 
Slovenije ob štiridesetletnici 
delovanja v karateju podelila 
srebrno plaketo.

Najvišje priznanje Tjaši Ristič
Karate zveza Slovenije je podelila nagrade najboljšim karateistom v minulem letu, med članicami  
pa je prvo mesto osvojila Tjaša Ristič iz Karate kluba Kranj, ki si je znova priboril pokal za najboljši 
slovenski klub.

Najboljši slovenski karateisti in karateistke so prejeli zaslužena priznanja. Med njimi je tudi 
Tjaša Ristič (tretja z desne), ki je osvojila prvo mesto. / Foto: Kreativni laboratorij, d. o. o., creativelab.si

Jože Marinček

Kranj – Z zaostalo tekmo 18. 
kroga med Ankaranom Hr-
vatini in Aluminijem, ki se 
je končala z nedoločenim re-
zultatom 1 : 1, so se v torek 
začeli obračuni na sloven-
skih prvoligaških zelenicah. 
Že ta konec tedna pa bo na 
sporedu prvi spomladanski 
oziroma 19. krog. 

Začelo se bo s tekmo An-
karan Hrvatini – Triglav jut-
ri ob 13. uri. Kranjčani so s 
pripravami za spomladan-
ski del začeli 10. januarja. 
V tem obdobju so odigra-
li sedem pripravljalnih te-
kem. Statistika pravi, da je 
ekipa trenerja Siniše Brkiča 
na omenjenih tekmah prišla 
do 19 doseženih golov, kar je 
v povprečju nekaj manj kot 
trije zadetki na srečanje, pre-
jela pa jih je devet, nekaj več 
kot enega na tekmo. 

Zimski prestopni rok v ta-
boru orlov ni prinesel veli-
kih sprememb. Opaznejši je 
le odhod Mateja Podlogarja, 
ki bo srečo poiskal na Polj-
skem, ob njem pa je Kranj 
zapustil tudi Darko Zec, ki 

pa ima težave s poškodbo in 
je za bordo-bele odigral le 19 
minut. Ob koncu prestopne-
ga roka je ekipo gorenjskega 
prvoligaša obogatil 21-letni 
Dejan Vokič, nekdanji igra-
lec Triglavove akademije, ki 
se v staro jato vrača iz Mari-
bora. »Sobotni nasprotnik 
je v torek že igral in tekmo 
smo si tudi ogledali. Njiho-
ve pomanjkljivosti in pred-
nosti smo dobro analizira-
li, najbolj pomembno bo, 

da se osredotočimo nase in 
na svojo igro. Če bomo pri-
kazali svoj maksimum, se 
za točke ne gre bati,« je po-
vedal vratar Elvis Džafič, ki 
je zadovoljen s pripravami 
ob morju. »Na vsak način je 
bilo zelo dobrodošlo, da smo 
se še drugič podali v Umag, 
kjer smo imeli izjemne po-
goje za delo in treniranje na 
naravni travi. V Kranju smo 

bili zaradi zimskih razmer 
prisiljeni delati na umetni 
travi. Zadnje tekme vključ-
no z generalko proti Osije-
ku so pokazale, da ima lah-
ko trener sladke skrbi pri iz-
biri udarne enajsterice. Vsi 
igralci so pokazali, da so 
zelo dobro pripravljeni in 
lahko računa na slehernega 
izmed njih. Jutri bomo sicer 
brez Krciča in Robnika, ki 
imata kazen, a sem prepri-
čan, da ju bomo enakovred-

no nadomestili,« je še dodal 
Džafič.

Nogometaši Domžal bodo 
jutri gostovali v Velenju. Va-
rovanci Simona Rožmana 
so s pripravami začeli 10. ja-
nuarja. Na domačem igri-
šču z umetno travo so treni-
rali deset dni, nato je sledi-
la prva selitev v Umag, kjer 
so skupno trenirali kar šti-
rinajst dni. Odigrali so tudi 

devet prijateljskih tekem, 
na katerih so vknjižili štiri 
zmage, tri poraze in dva re-
mija. Skupno so Domžalča-
ni dosegli 17 zadetkov in jih 
prejeli devet. 

»Priprave so bile dolge, 
zahtevne in zelo intenzivne. 
Strokovni štab nas je vsesko-
zi nadzoroval in tako tudi 
lažje usmerjal. Zame so bile 
to prve daljše priprave z mo-
štvom, zato sem potreboval 
nekoliko več časa za prilago-
ditev. Če opravljeno primer-
jam z načinom dela na Ja-
majki, sta intenzivnost tre-
ningov in dinamika višji za 
vsaj dve tretjini. Menim, da 
sem zelo dobro pripravljen, 
nedvomno najbolje v dose-
danji karieri. Tudi preosta-
li nogometaši se dobro po-
čutijo, tako da se vsi že ve-
selimo prve tekme,« je po-
vedal dvajsetletni Jamajčan 
Shamar Nicholson in dodal: 
»Zadnje dni smo namenili 
predvsem pripravi na Rudar 
in piljenju malenkosti v naši 
igri. Želimo si dobro začeti 
spomladanski del in tako v 
Velenju vknjižiti prve tri toč-
ke v tem letu.«

Nogometaši pripravljeni na pomlad
Če bodo razmere na slovenskih nogometnih zelenicah dopuščale, bodo prvoligaši jutri in v nedeljo 
odigrali prvi krog spomladanskega dela državnega prvenstva.

Nogometaši v drugi nogometni ligi bodo s 
tekmovanjem začeli 11. marca, teden dni kasneje 
pa bodo prvenstvo nadaljevali nogometaši v tretji 
slovenski nogometni ligi – center. Tekme v Gorenjski 
nogometni ligi se bodo nadaljevale 31. marca.

Prav tako so se v zadnjem 
tednu s svojimi nastopi izka-
zali nekateri drugi naši špor-
tniki. Poleg Jakova Faka, ki 
je osvojil srebrno olimpijsko 
odličje, je z izjemnim nasto-
pom in četrtim mestom na 
tekmi v veleslalomu navdu-
šil Žan Kranjec iz Bukovi-
ce pri Vodicah. Žal sta tako 
Žan kot Štefan Hadalin os-
tala brez uvrstitve v slalomu. 
Po odličnem kombinacij-
skem smuku in petem mes-
tu je včeraj nato v slalomu 
odstopila Maruša Ferk.

S tekmovanjem na olim-
pijskih igrah so zaključi-
li tudi smučarski skakalci, 
naši orli pa so za konec osvo-
jili peto mesto med ekipa-
mi. Čeprav domov ne prina-
šajo odličja, so se z nastopi 

v Južni Koreji izkazale tudi 
naše smučarske tekačice. Z 
osmim mestom se je izka-
zala naša ženska štafeta šti-
ri krat pet kilometrov v pos-
tavi Anamarija Lampič, Ka-
tja Višnar, Alenka Čebašek 
in Vesna Fabjan. Anamarija 
in Alenka sta bila nato odlični 
na ekipnem sprintu v prosti 
tehniki, kjer sta si pritekli na 
odlično šesto mesto.

Čeprav se olimpijske igre 
zaključujejo, saj bo v nede-
ljo opoldne v Pjongčangu za-
ključna slovesnost (sloven-
sko zastavo bo nosil Filip Fli-
sar), težko čakamo tudi na-
stope deskarjev, ki se bodo 
jutri pomerili v paralelnem 
slalomu. V nedeljo bo moški 
finale v hokeju na ledu, prav 
tako pa sta jutri in v nedeljo 
na sporedu še najdaljši teka-
ški preizkušnji.

Žiga Jeglič je bil na testu 
pozitiven
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Škofja Loka – Škofjeloški košarkarski drugoligaši ekipa LTH 
Castings, ki se bo v drugem delu sezone borila za vrnitev med 
elito, je pred nadaljevanjem sezone okrepila svoje moštvo. 
Trener Jaka Hladnik bo v naslednjih desetih krogih, ki Škof-
jeločane čakajo v drugem delu sezone, lahko računal tudi na 
usluge 197 centimetrov visokega Željka Markovića, ki je svojo 
formo že nekaj časa pilil prav v Športni dvorani Poden z ekipo 
LTH Castings. Ta 21-letni krilni košarkar je nazadnje nosil dres 
ECE Triglava, v katerem je tudi začel letošnjo sezono.

Loški košarkarji so se okrepili

Lom pod Storžičem – Komisija za športno rekreacijo pri Špor-
tni zvezi Tržič ter Športno društvo Lom bosta ta ponedeljek, 
26. februarja, pripravila odprto občinsko prvenstvo v smučar-
skih tekih. Tekmovanje bo potekalo v Grahovšah, začelo pa se 
bo ob 16.30. Na tekmovanju imajo pravico nastopa vsi, ki se 
bodo prijavili na elektronski naslov ŠZ Tržič ali po telefonu 051 
354 064. Prav tako se bo moč prijaviti pol ure pred startom. 
Tekmovanje bo v prosti tehniki. Startnine ni.

Odprto občinsko prvenstvo v smučarskih tekih
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Bohinjska Bistrica – Avstrij-
ska skupina Hasslacher No-
rica Timber je leta 2015 ob 
povečanju svojega deleža 
v Lipu Bohinj na 75 odstot-
kov napovedala, da bo za in-
vesticije v lesnopredeloval-
nem centru v Bohinjski Bi-
strici v nekaj letih nameni-
la kar deset milijonov evrov. 
Realizacija napovedanih in-

vesticij pa je po besedah di-
rektorja podjetja Alojza Bur-
je zdaj precej negotova, saj 
je večinski lastnik vlaganja 
v posodobitev proizvodnje 
ustavil, ker so ga negativno 
presenetile zahteve sosedov, 
ki so se v zadnjih letih začeli 
pritoževati zaradi hrupa. 

»Zaradi aktivnosti civilne 
iniciative je avstrijski solas-
tnik Hasslacher načrtovano 
investicijo ustavil oziroma o 
njej še razmišlja. Osebno mi 
je zaradi tega zelo žal, saj bi z 
desetmilijonsko investicijo 

zastarelo lupilno linijo za-
menjali za novo, moderni-
zirali bi mehanizirano lesno 
skladišče, hkrati pa bi kupi-
li dodatno tračno žago, s ka-
tero bi zdajšnje kapacitete 
žage podvojili na 150 tisoč 
kubičnih metrov prežaga-
ne hlodovine na leto. Poleg 
tega bi investicija obsegala 
tudi moderno proizvodnjo 
pelet v količini 20 do 25 tisoč 
kubičnih metrov letno. To bi 

bila le prva faza, saj bi lahko 
kasneje v proizvodnjo dodali 
tudi druge končne proizvo-
de, ne samo opažne plošče,« 
je razložil Burja, ki še vedno 
upa, da bodo načrtovano in-
vesticijo izpeljali.

Redne meritve hrupa

Po Burjinih besedah si v 
Lipu Bohinj, ki letos praznu-
je sedemdesetletnico delo-
vanja, želijo mirnega sobiva-
nja s sosedi, ki so sicer svoje 
hiše v bližini obrata postavili 

nekaj desetletij zatem, ko je 
bila tovarna že zgrajena v da-
našnjem obsegu. Želi si di-
aloga z vsemi deležniki, po-
greša pa aktivnejšo vlogo 
Občine Bohinj. »Pričaku-
jem pa, da bodo pričakova-
nja sosedov realna, saj se je 
vendarle treba zavedati, da 
velik del dejavnosti izvajamo 
na odprtem prostoru. V zad-
njih letih smo tudi sprejeli 
več ukrepov, da bi izboljša-
li pogoje za njihovo bivanje. 
Tako smo pred desetimi leti 
kupili zelo moderno šved-
sko kotlovnico, ki je emisi-
je plinov in prašnih delcev 
zmanjšala na minimum, 
hkrati pa danes ta kotlovni-
ca prispeva toploto za ogre-
vanje ožjega dela Bohinjske 
Bistrice, ki smo ga v letošnji 
kurilni sezoni začeli izvajati 
skupaj s Petrolom. Pogoji za 
bivanje sosedov pa bi se iz-
boljšali tudi z modernizaci-
jo žage z veliko večjimi ka-
pacitetami, kar bi še zmanj-
šalo hrup,« je pojasnil. Ob 
tem opozarja, da v Lipu Bo-
hinj redno izvajajo meritve 
emisij, posebej hrupa, do 
sedaj pa nobena od certifi-
ciranih meritev ni pokaza-
la prekoračitev zakonsko do-
voljenih nivojev hrupa. Bur-
ja se tudi čudi, ker občina tu-
rizem razvija ravno ob njiho-
vem tovarniškem plotu. »V 
naši bližini je bil postavljen 

edini eko hotel v Sloveniji, 
pred desetletjem so zgradili 
še počitniško naselje Strže-
nica. Turizem bi morali raz-
vijati na bolj primernih loka-
cijah,« razmišlja. 

Lani rekordno poslovanje

Poslovanje Lipa Bohinj se 
je sicer po krizi v letih 2010 
in 2011, ko je podjetje vi-
selo na nitki, zelo izboljša-
lo. »V kriznih letih, ko smo 
imeli tudi velike težave z za-
dostno oskrbo s hlodovino, 

smo se zato še tesneje pove-
zali z avstrijskim partner-
jem, ki je tedaj postal ve-
činski lastnik. Z njegovo po-
močjo smo težke čase pre-
živeli, zadnja leta pa podje-
tje zelo uspešno deluje,« je 
povedal Burja, ki vidi dva 
glavna razloga za okrevanje 
podjetja. Prvi je ustanovitev 
lastne službe za odkup hlo-
dovine od zasebnih pose-
stnikov, ki zdaj zagotavlja 
redno oskrbo s hlodovino, 
drugi razlog je zunanji, saj 
je v kriznih letih propadel 

precejšen del zahodne kon-
kurence, zlasti v Avstriji, 
Italiji in Nemčiji, tako da je 
po oživitvi trga v zadnjih le-
tih povpraševanje večje od 
njihovih kapacitet. »Lan-
sko leto smo proizvedli 1,5 
milijona kvadratnih metrov 
opažnih plošč. Smo četrti 
največji proizvajalec v Evro-
pi; vrednost prodaje je bila 
lani rekordna in je znašala 
20,7 milijona evrov, dobi-
ček pa je ocenjen na več kot 
1,3 milijona evrov,« je Bur-
ja zadovoljen z lanskim po-
slovanjem. 

»Zaradi dobre konjunktu-
re tudi aktivno zaposlujemo, 
tako da danes v podjetju dela 
več kot 250 ljudi, v času kri-
ze pa jih je bilo 143. Skupaj 
z avstrijskim solastnikom 
smo torej zadovoljni s poslo-
vanjem, tudi s prizadevnim 
kolektivom. Ostali smo eden 
redkih obratov za primarno 
predelavo lesa v Sloveniji, ki 
je v zadnjih letih močno zra-
sel in bi lahko še bolj, če bi 
imeli še večje proizvodne ka-
pacitete. Zato smo lani šli v 
modernizacijo obreza opaž-
nih plošč, v t. i. formatizira-
nje. Kupili smo tudi nov na-
kladalnik – viličar za mani-
pulacijo s hlodovino. Za po-
membnejši preskok pa pot-
rebujemo še večje investici-
je, katerih usoda pa je žal ne-
gotova,« je še dejal.

Zaradi civilne iniciative ustavili investicijo 
Avstrijski Hasslacher je zaradi delovanja civilne iniciative ustavil desetmilijonsko investicijo v Lipu Bohinj. Modernizacija proizvodnje je nujna, opozarja 
direktor Alojz Burja.

»Pogoji za bivanje sosedov bi se z modernizacijo žage 
izboljšali,« je prepričan direktor Lipa Bohinj Alojz Burja. 

Alojz Burja se po sedemnajstih letih poslavlja od 
vodenja Lipa Bohinj. S 1. marcem ga bo nadomestil 
Bojan Resman, ki je trenutno direktor hčerinskega 
podjetja švicarskega koncerna Agta Record v Sloveniji. 
Burjo predvsem veseli, da ga bo nasledil njihov 
nekdanji štipendist in sodelavec, ki se je izučil v Lipu 
Bled, uspešno pa se je dokazal tudi v mednarodnem 
poslovnem okolju.
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Žiri, Cerklje, Begunje – Le-
tošnje zimske olimpijske 
igre so za žirovsko Alpino, 
ki opremlja številne vrhun-
ske športnike, že desete po 
vrsti. Kot poudarjajo v pod-
jetju, so olimpijske igre od 
leta 1984 do danes zelo po-
membno vplivale na razvoj 
blagovne znamke Alpina 
in njenih izdelkov. »Z ne-
nehnim vlaganjem v razvoj 
in industrijsko oblikovanje 
tekmovalnega čevlja je Al-
pini uspelo obdržati sloves 
najboljšega proizvajalca te-
kaške obutve na svetu in da-
nes opremlja približno tre-
tjino vseh tekmovalcev sve-
tovnega pokala in približ-
no sedemdeset olimpijcev v 
treh disciplinah.« Kar 97 od-
stotkov vseh smuči za smu-
čarje skakalce pa je s svojim 
okovjem in vezmi opremilo 
podjetje Slatnar iz Cerkelj, 

od 13 do 24 tekmovalcev v 
svetovnem pokalu pa upo-
rablja tudi njihove smuči.

Olimpijska zgodba se je 
za Alpino začela leta 1984, 
ko so se predstavniki ži-
rovske tovarne Alpina in 
smučarji takratne jugoslo-
vanske reprezentance ude-
ležili prvih zimskih olimpij-
skih iger v Sarajevu. »Alpi-
na je bila takrat eden izmed 
glavnih sponzorjev olimpij-
skih iger, ki so se jih ude-
ležili predvsem zaradi želje 
po novih poslovnih prilo-
žnostih, s pomočjo katerih 
bi kakovostno obutev lahko 
še bolje predstavili in proda-
li v tujino,« so pojasnili v Al-
pini in dodali, da so že takrat 
tekmovalci v Alpininih če-
vljih dosegali mednarodne 
uspehe. »To je bilo obdob-
je, ko je Alpina na leto izde-
lala dva milijona parov čev-
ljev in zaposlovala dva tisoč 
ljudi, kar je bilo tudi največ 

v sedemdesetletni zgodovi-
ni podjetja.« Prvo zlato me-
daljo na olimpijskih igrah 
je Alpini na smučeh prite-
kel Norvežan Thomas Als-
gaard. Leta 2010 so že opre-
mljali kar četrtino vseh tek-
movalcev svetovnega poka-
la v teku na smučeh in bi-
atlonu. »Na olimpijskih 
igrah v Vancouvru so špor-
tniki v prepoznavnih rde-
čih čevljih nanizali skupno 
kar dvajset odličij, najuspe-
šnejši med njimi je bil Nor-
vežan Petter Northug z dve-
ma zlatima, eno srebrno in 
eno bronasto medaljo,« so 
pojasnili v Alpini in dodali, 
da so bile te olimpijske igre 
pomembne tudi za Sloveni-
jo, saj je Petra Majdič osvo-
jila prvo tekaško olimpijsko 
medaljo za Slovenijo. Na 
olimpijskih igrah v Sočiju 
so športniki v Alpinini op-
remi nanizali rekordnih 35 
odličij, so se še pohvalili. 

Uspehov športnikov, ki na-
stopajo z njihovo opremo, se 
veselijo tudi v podjetju Slat-
nar. Posebno so ponosni na 
tekmovalce, ki skačejo z nji-
hovimi smučmi, teh je letos 
v svetovnem pokalu 13, ob-
časno se z njihovimi smu-
čmi predstavlja še dvanajst 
tekmovalcev, je pojasnil Pe-
ter Slatnar. Priznava, da je 
najslajše, ko uspeh doseže-
jo tekmovalci »iz ozadja«, na 
katere pred tem nihče ni pre-
tirano računal. Tudi v Ela-
nu poudarjajo, da so ponos-
ni na vse športnike, ki so v 
zgodovini Elana uporabljali 
njihovo opremo. »Vsekakor 
se najbolj spominjamo tis-
tih, ki so posegali po najvišjih 
odličjih, v duhu olimpijskih 
iger 'važno je sodelovati' pa 
smo resnično ponosni prav 
na vse športnike.« Z njihovo 
opremo na letošnjih olimpij-
skih igrah v štirih disciplinah 
nastopa petnajst športnikov.

Promocija prek uspešnih olimpijcev
Opremo za športnike, ki sodelujejo na letošnjih 23. zimskih olimpijskih igrah v južnokorejskem 
Pjongčangu, zagotavljajo tudi gorenjska podjetja Alpina iz Žirov, Slatnar iz Cerkelj in Elan iz Begunj.

Telekom Slovenije je od-
ločbo agencije izpodbijal 
pred upravnim sodiščem, ki 
pa je 9. januarja letos v uprav-
nem sporu delno ugodilo to-
žeči stranki, v ostalem delu 
pa je tožbo zavrnilo. Kot so 
ob tem sporočili iz T-2, ki je v 
večinski lasti kranjske druž-
be Garnol, je sodišče v celo-
ti zavrnilo tožbo v delu, ki za-
deva T-2. »Na podlagi te sod-
be upravnega sodišča je se-
daj dokončno, da je Telekom 
Slovenije protipravno omeje-
val dostop do omrežne infra-
strukture in zlorabljal prevla-
dujoč položaj na trgu, kot je 
že leta 2015 ugotovila agen-
cija za varstvo konkurence, 
zato T-2 upravičeno terja od 
njega odškodnino, ki na da-
našnji dan znaša 261 milijo-
nov evrov,« so v T-2 zapisali v 
sporočilo za javnost.   

Kot je znano, je družba 
T-2 začela postopek proti 

Telekomu Slovenije zaradi 
zlorabe prevladujočega po-
ložaja na trgu in neenake-
ga obravnavanja glede me-
domrežnega povezovanja 
oziroma operaterskega do-
stopa že leta 2007 ter zah-
tevala plačilo odškodnine 
129,6 milijona evrov, sku-
paj z zakonskimi zamudni-
mi obrestmi od 16. januar-
ja 2007 dalje. Tožbeni zah-
tevek je odtlej do danes na-
rasel na 261 milijonov evrov 
in se zaradi obračuna za-
mudnih obresti vsako leto 
poveča še za 25 milijonov 
evrov. Telekomu poleg pla-
čila odškodnine grozi še ka-
zen agencije za varstvo kon-
kurence, ki znaša do deset 
odstotkov letnega prometa 
družbe v predhodnem letu 
in torej lahko seže do 70 mi-
lijonov evrov.

V Telekomu bodo sodbo 
upravnega sodišča proučili 
in se na podlagi tega odloči-
li glede nadaljnjih korakov.

Telekomu grozi 
plačilo odškodnine
31. stran
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Kmetijstvo in gozdarstvo

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

PSC KRANJ
Hrastje 52a, 4000 Kranj 
T: (04) 237 13 43
W: www.agromehanika.si

Vabilo
V soboto, 3. marca 2018, od 8h-14h, Vas vabimo v Poslovno-servisni center Agromehanika v 
Kranju.

•	 predstavitev novosti iz proizvodnega programa škropilne tehnike Agromehanika in 
traktorjev AGT 

•	 predstavitev prodajnih programov Antonio Carraro, Deutz Fahr, Pronar, ER.MO, Orizzonti, 
INO, Krpan, Agros, Ilmar...

•	 organizirani vodeni ogledi proizvodnje v Kranju

Pripravili smo Vam posebne ugodnosti pri nakupu!
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Cveto Zaplotnik

Kranj – »Redni rok za izpol-
njevanje in oddajo zbirnih 
vlog se bo začel v ponedel-
jek, 26. februarja, in bo tra-
jal do vključno 6. maja, a ker 
je na ta dan nedelja, bo zbir-
no vlogo brez znižanja izpla-
čila možno oddati še v pone-
deljek, 7. maja. Dan kasne-
je, to je 8. maja, se bo začel 
zamudni rok, ki se bo končal 
31. maja, v tem obdobju pa se 
bo vlagateljem za vsak delov-
ni dan zamude izplačilo zni-
žalo za en odstotek oziro-
ma za tri odstotke za shemo 
osnovnega plačila v primeru 
dodelitve plačilnih pravic iz 
nacionalne rezerve. Upravi-
čenci, ki bodo oddajali zahte-
vek za ukrep Dobrobit živali – 
drobnica, bodo morali vloži-
ti zbirno vlogo najpozneje do 
4. maja,« je pojasnil Tomaž 
Cör, vodja oddelka za kmetij-
sko svetovanje pri Kmetijsko 
gozdarskem zavodu Kranj.

Kmetje sicer lahko sami 
izpolnijo in oddajo zbirne 
vloge, a velika večina jih bo 

verjetno tudi letos oddala s 
pomočjo javne službe kme-
tijskega svetovanja. Koliko 
vpisnih mest bo na Gorenj-
skem, kako bo z naročan-
jem, koliko bo storitev stala 
kmete …?

»Pri elektronskem izpol-
njevanju zbirnih vlog bo 
letos sodelovalo štirinajst 

kmetijskih svetovalcev, vpi-
sna mesta bodo na sedežu 
izpostav Jesenice, Bohinj, 
Lesce, Tržič, Naklo, Cerklje, 
Primskovo in Škofja Loka 
ter še v Žireh in na sedežu 
Zavoda Kranj, vsak ponede-
ljek pa bo elektronsko izpol-
njevanje vlog možno tudi v 
Spodnjih Gorjah. Kmetje se 

za vnos vloge že danes lahko 
naročijo pri izbranih kmetij-
skih svetovalcih. Priporoča-
mo jim, da izkoristijo čas, ko 
jim vremenske razmere še 
ne omogočajo dela na poljih 
in travnikih, in se s tem tudi 
izognejo morebitni gneči 
ob koncu kampanje. Stroš-
ki izpolnitve in oddaje zbir-
ne vloge, ki jih bodo upra-
vičenci plačali svetovalcem, 
znašajo 15,70 evra na vsakih 
začetih trideset minut vno-
sa, kar je enako lanskemu 
znesku.«

Na kaj naj bodo kmetje pri 
oddaji vloge še posebej 
pozorni?

»Pred oddajo vloge mora-
jo na upravni enoti urediti 
GERK-e (grafične enote rabe 
zemljišč kmetijskih gos-
podarstev) in vpisati v regi-
ster kmetijskih gospodar-
stev GERK-e, ki jih dejansko 
obdelujejo. Pripraviti mora-
jo podatke o eventualni pro-
daji mleka in mlečnih izdel-
kov neposredno na kmetiji, 
preveriti sezname ter števil-
ke drobnice in kopitarjev na 

kmetiji, pri kopitarjih preve-
riti vpise v registru ... Za njiv-
ske površine morajo pripra-
viti setvene načrte za glavne 
in naknadne posevke. Pose-
bej pozorni morajo biti na 
kmetijah, ki uveljavljajo zah-
tevke za več ukrepov kme-
tijsko okoljskih in podneb-
nih plačil (KOPOP), in na 
kmetijah, ki obdelujejo več 
kot petnajst hektarjev ornih 
površin in morajo zagotoviti 
površine z ekološkim pome-
nom (PEP).«

Kakšne so letošnje glavne 
novosti oziroma spremem-
be pri ukrepih kmetijske 
politike?

»Novosti je malo. Preno-
se plačilnih pravic je tre-
ba izvesti do 28. februarja, 
potrebna je registracija paš-
nih skupnosti in sporoča-
nje premikov živali na pla-
ninske pašnike, na površi-
nah z ekološkim pomenom 
velja prepoved uporabe fito-
farmacevtskih sredstev, pri 
rastlinah, ki vežejo dušik, je 
spremenjen utežni faktor z 
0,7 na ena ...«

So kmetje z novostmi dobro 
seznanjeni?

»Na Kmetijsko gozdar-
skem zavodu Kranj smo se 
zelo potrudili, da bi bili vla-
gatelji na Gorenjskem o vseh 
novostih in spremembah 
dobro obveščeni. Do konca 
meseca bomo izvedli 25 izo-
braževanj oziroma 'inštruk-
taž', v primeru morebitnih 
dodatnih vprašanj pa se kmet-
je še vedno lahko obrnejo tudi 
na katerega od naših kmetij-
skih svetovalcev. Vlagatel-
ji so prejeli tudi kratek opo-
mnik za uveljavljanje ukre-
pov kmetijske politike za leto 
2018, iz katerega lahko razbe-
rejo obveznosti in roke.«

Koliko vlog pričakujete v 
letošnji kampanji?

»Pričakujemo med 3700 
in 3800 vlog. Število kme-
tij se zaradi opuščanja kme-
tovanja oziroma združeva-
nja kmetij postopno neko-
liko zmanjšuje. Vsako leto 
nekaj vlog izpolnijo in odda-
jo kmetje sami, število teh 
vlog znaša v Sloveniji okoli 
pol odstotka.« 

Začenja se nova subvencijska kampanja
V ponedeljek, 26. februarja, se bo začela letošnja subvencijska kampanja, to je kampanja izpolnjevanja in oddaje zbirnih vlog za neposredna in druga 
kmetijska plačila. Na Gorenjskem bo kmetom pri tem pomagalo štirinajst kmetijskih svetovalcev.

Tomaž Cör, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje v 
Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj: »Kmetje se zavedajo, 
da je elektronsko izpolnjevanje vlog strokovno zahtevno 
delo, zato ga v večini prepuščajo kmetijskim svetovalcem, 
ki imajo z vnosom že veliko izkušenj.«

Kranj – Družba Slovenski državni gozdovi, ki gospodari z 
gozdovi v državni lasti, je lani prodala 1,14 milijona kubičnih 
metrov gozdnih lesnih sortimentov po povprečni ceni 50,1 
evra za »kubik«, pri tem pa je ustvarila 17,1 milijona evrov 
dobička pred obdavčitvijo ali tri četrtine več, kot je načrtovala. 
Povprečna prodajna cena lesa je bila kljub večjemu deležu 
slabšega lesa (lubadark) za več kot šest evrov za kubični meter 
višja kot v prejšnjem sistemu koncesijskih razmerij, ugotav-
ljajo v družbi in dodajajo, da se je neto donos za državo v 
primerjavi s prejšnjim sistemom skorajda potrojil.  

Iz državnih gozdov večji donos za državo

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano je objavilo javna raz-
pisa za izvajanje projektov 
Evropskega partnerstva za 
inovacije (EIP) in za pilot-
ne projekte, s katerima želi 

spodbuditi učinkovitejši 
tehnološki razvoj ter prenos 
znanja in inovacij v kmetij-
stvo, živilstvo in gozdars-
tvo. Skupno je za oba razpi-
sa na razpolago osem mili-
jonov evrov. V okviru proje-
ktov bo potekal razvoj novih 
ali izboljšanje že obstoječih 

izdelkov, praks, procesov 
in tehnologij, preizkušanje 
novih spoznanj v praksi na 
kmetijskih gospodarstvih 
ter uvajanje ukrepov, ki bi 
prispevali k varovanju okol-
ja in prilagajanju na podneb-
ne spremembe. Pilotni pro-
jekti bodo kratkotrajnejši in 

manjšega obsega, projekti 
EIP pa zahtevnejši in večje-
ga obsega. Za izvedbo proje-
kta bo treba vzpostaviti part-
nerstvo, ki ga bodo sestavlja-
li najmanj trije člani – kme-
tijsko gospodarstvo, sveto-
valci in raziskovalci; tem pa 
se lahko pridružijo tudi pod-
jetja, posamezniki, zadru-
ge, nevladne organizacije in 
drugi.

S partnerstvom do denarja – in znanja
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Slovenski
semenski
krompir v prodaji

KIS KRKA, KIS KOKRA,
KIS MURA

KIS SORA
Najbolj priljubljena
domača sorta

KIS VIPAVA
Za vrt in ekološko
pridelavo

www.agrosaat.si

Sorte so vam na voljo
v vseh dobro založenih
trgovinah s semeni.

RWA Slovenija d. o. o.
Dolenjska cesta 250a, 1291 Škofljica
t: 01 514 00 70, e: info@agrosaat.si

Kakšen krompir posaditi na domači vrt? Na 
trgu je veliko tujih sort krompirja z boljšimi 
in slabšimi lastnostmi. Ponudniki pogosto s 
»preizkušanjem na potrošnikih« testirajo pri
mernost sort za pridelavo v slovenskih klimat
skih in talnih pogojih. Kljub vsemu z ogrom
nim izborom novih sort dobivamo posamez
ne sorte, ki so vedno boljše in presegajo stare. 
Napredek pri ustvarjanju sort prinaša rezulta
te v kakovosti in velikosti pridelka. Za vse, ki 
pridelujemo krompir za lastno prehrano, je 
prav, da posežemo najprej po slovenskih sor
tah ter po tistih, ki so preizkušene v naših pri
delovalnih pogojih. V izboru slovenskih sta 
dve zgodnejši sorti za vrt, Vipava in Kokra, 
ki ju je možno pridelati tudi v manj intenzivni 
pridelavi brez uporabe sredstev za varstvo ras
tlin. Vipava je zanimiva z vijoličasto kožico in 
belim mesom, ki se po kuhanju in pečenju raz
barva v belo. Dobro se skladišči in jo lahko pri
delamo na vrtu. Kokra je z rumenim mesom 
trenutno edina sorta za pridelavo ozimnice, ki 
jo lahko pridelamo brez uporabe fungicidov , 
to je sredstev proti plesni. Primerna je za vsa
kogar, tudi za ekološki način pridelave. Jedil
na kakovost pri obeh sortah je odlična. Naj
bolj znana slovenska sorta Sora je priljublje
na tako med večjimi pridelovalci kot vrtičkar
ji. Soro so osvojili tudi kupci jedilnega krom
pirja, saj se z njo identificirajo kot s slovenskim 
krompirjem. Poleg Sore je vse bolj razširje
na belomesnata slovenska sorta za ozimnico 
Krka, ki ji ustrezajo lažja tla. 

Med ostalimi sortami iz programa Agrosaat 
izstopajo večinoma nemške sorte z rumenim 
mesom in praviloma rumeno ali rjavo koži
co. Izjema sta dve sorti z rdečo kožico. Zelo 
zgodnja je Bellarosa, ki s kakovostjo pre
priča vsakogar, saj se odlično skladišči. Druga 
rdečekožnata sorta za ozimnico je Red fan-
tasy. Gre za zelo kakovostno srednje zgodnjo 

sorto, ki vsako leto bolj izpodriva staro sor
to Desiree. Razlog sta še boljša kakovost in 
večji pridelek brez napak. Izjema med tujimi 
sortami je še sorta Savanna, ki ima sicer belo 
meso. V lanskem vročem in suhem letu se je 
izkazala kot ena najbolj odpornih proti suši in 
vročinskim šokom. 

Vse druge sorte iz naše ponudbe imajo rume
no ali rjavo kožico. Vrtičkarjem so po kakovosti 
najbolj znane sorte: Anuschka, Elfe in Mara-
bel. Vse tri so precej zgodnje, zelo kakovost
ne in zaradi dobre odpornosti proti boleznim 
primerne za pridelavo na vrtu. Med sred nje 
zgodnjimi za ozimnico je že znana sorta Con-
cordia, ki izstopa po odlični jedilni kakovosti 
in lepem videzu. Njeno kakovost cenijo gur
mani, ki obožujejo okusen krompir.

Nova srednje zgodnja, zelo rodna sorta za ozi
mnico je Bernina. Dobra je za solate, pražen 
in pečen krompir. Odlično se skladišči, zato je 
zelo primerna za ozimnico tudi za manjše pri
delovalce, vendar jo je treba ščititi pred bole
znimi. Nova sorta za ozimnico je tudi Otolia. 
Meso je rumeno, uporabno v kuhinji za pri
pravo pečenega, praženega in pire krompir
ja. Je manj zahtevna za pridelavo. Sorta Oto-
lia je lahko alternativa sorti Jelly, le da je 
zgodnejša. Zaradi izjemne odpornosti pro
ti boleznim krompirja je nezahtevna za pri
delavo. Zadnja iz našega izbora sort je sorta 
Jelly, ki je znana po svoji robustnosti za pri
delavo ter jedilni kakovosti, saj v pridelavi 
tudi izpodriva staro in razširjeno sorto Agria. 

Več informacij o sortah krompirja za pri-
delavo v letu 2018 dobijo pridelovalci v 
prospektu Semenski krompir Agrosaat 
2018, na prodajnih mestih ter na spletni 
strani www.agrosaat.si. 
Pa dobro letino krompirja želimo!

Kakšen krompir bomo sadili?

Žiri – Članice društva se bodo danes, v petek, ob 19. uri zbrale 
v restavraciji Sklednik na občnem zboru. Obravnavale bodo 
poročila o lanskem delu in letošnji program dejavnosti. 

Občni zbor Društva kmečkih žena Žiri

Cveto Zaplotnik

Pirniče – Zadružna zveza Slo-
venije je tudi letos organizi-
rala regijska srečanja zadru-
žnikov, eno takšnih je bilo v 
Zgornjih Pirničah, kjer so se 
zbrali predsedniki, direktorji 
ter člani upravnih in nadzor-
nih odborov kmetijskih zad-
rug iz gorenjske, ljubljanske 
in kamniško-zasavske regi-
je. Predstavniki zveze so jim 
skupaj s sodelavci ministrs-
tva za kmetijstvo, gozdars-
tvo in prehrano predstavili 
usmeritve skupne kmetijske 
politike po letu 2020 in aktu-
alno dogajanje na področju 
kmetijstva, zlasti načrtova-
ne javne razpise za ukrepe 
iz programa razvoja podeže-
lja za obdobje 2014–2020 in 
predvidene zakonske novos-
ti. Zadružniki so v razpravi 
izrazili pričakovanje, da bo 
prihodnja kmetijska politika 
večjo vlogo namenila kme-
tijam, ki obdelujejo zemljo 
in pridelujejo hrano. Kritič-
ni so bili do predloga zakona 

o kmetijstvu, ki zadruge ena-
či z velikimi trgovskimi sis-
temi in od njih zahteva, da s 
kmeti sklenejo pisne pogo-
dbe o obveznem odkupu 
kmetijskih pridelkov, četu-
di nimajo zagotovljene pro-
daje teh pridelkov. Opozori-
li so na negotovo prihodnost 
malih kmetij in na težave pri 
prenosu lastništva kmetij s 
starejše na mlajšo generaci-
jo. Skrbijo jih velika nihanja 

pri odkupni ceni mleka, želi-
jo pa si tudi, da bi javni zavo-
di v pripravo obrokov vklju-
čevali večji delež lokalno pri-
delanih živil. 

V zadružni zvezi bodo 
letos vse napore vložili v 
to, da bo zakon o kmetijs-
tvu upošteval zadruge »kot 
skupine kmetov, ki se pro-
stovoljno povezujejo med 
sabo, da okrepijo svoj polo-
žaj proti močnejši stranki v 

poslovni verigi«. Nadaljeva-
li bodo aktivnosti za uveljavi-
tev kolektivne znamke zad-
ružne zveze, s katero naj bi v 
poslovnem okolju izboljšali 
prepoznavnost kmetijskega 
in gozdarskega zadružniš-
tva. Pripravljajo se že tudi 
na letni posvet zadružnikov 
13. in 14. marca v Portorožu, 
glavna tema bo prihodnost 
kmetijstva in zadružništva 
po letu 2020.

Regijsko srečanje zadružnikov
Kritični so bili do predloga zakona o kmetijstvu, opozorili so na negotovo prihodnost malih kmetij, 
skrbijo jih tudi velika nihanja pri odkupni ceni mleka.

Del udeležencev regijskega posveta zadružnikov v Pirničah / Foto: Gorazd Kavčič

Tradicija izdelovanja 
suhih mesnin bogati 
našo kulinarično 
ponudbo. Knjiga 
je namenjena 
vsem, ki želijo 
obogatiti svoja 
praktična znanja 
o pripravi mesa 
ter izdelovanju 
klobas, salam in 
želodcev. 

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

www.gorenjskiglas.si
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IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev

ZALO@BA KME^KI GLAS
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Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

klobas, salam in `elodcev. Potreben je premik v smeri

urejanja su{ilnic in izbolj{anja pogojev su{enja/zorenja

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

izbolj{ati kakovost ter pove~ati tr`no uspe{nost.
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• Odkupujemo hlodovino smreke, jelke in 
macesna ter celulozni les. Brez časovnih 
omejitev odkupujemo bukove goli, goli 
drugih trdih in mehkih listavcev.

• Izvajamo sečnjo in spravilo lesa.
• Ugodne cene in dobri plačilni pogoji.

Strahinj 120 - NAKLO, 
tel.: 04 / 25 76 440, 
gsm: 051 / 358 368

www.megales.si

Megales - vaš partner pri odkupu, 
poseku in prevozu lesa.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Društvo lastnikov 
gozdov Mislinjske doline in 
Zveza lastnikov gozdov Slo-
venije sta v sodelovanju z 
Zavodom za gozdove Slove-
nije tudi letos v Slovenj Grad-
cu pripravila tradicionalno, 
že dvanajsto licitacijo vred-
nejšega lesa, s katero želijo 
organizatorji povezati last-
nike gozdov in kupce lesa 
ter prispevati k ovrednoten-
ju visokokakovostnega lesa, 
k predelavi z visoko dodano 
vrednostjo in k ozaveščanju 
javnosti o pomenu sloven-
skega lesa. Letos je 447 las-
tnikov gozdov na licitacijo 

pripeljalo 3094 hlodov v 
skupni izmeri 3006 kubič-
nih metrov, 37 kupcev, med 
katerimi jih je bilo 17 iz Slo-
venije, deset iz Avstrije, pet iz 
Nemčije, trije iz Italije in po 
eden iz Madžarske in Hrvaš-
ke, je oddalo 9993 ponudb, 
pri tem pa le za 231 hlodov ni 
bilo nobene ponudbe. Odpi-
ranje ponudb je bilo 5. febru-
arja, licitacija pa se je konča-
la z javno razglasitvijo rezul-
tatov licitacije in z dnevom 
odprtih vrat. Kot so povedali 

organizatorji, je bilo letos na 
licitaciji največ hlodov hras-
ta, gorskega javorja, smreke, 
macesna, oreha, doba, hruš-
ke in velikega jesena. Za 1335 
hlodov hrasta je bilo skupno 
oddano kar 5324 ponudb, za 
382 hlodov gorskega javor-
ja 1092 ponudb, za 322 hlo-
dov smreke 1344 ponudb ... 
Za 2828 hlodov, za katere je 
bila oddana vsaj ena ponud-
ba, je bila dosežena povpre-
čna cena 308 evrov za kubi-
čni meter, najvišja cena za 

»kubik« pa je znašala 11.833 
evrov. Najbolj zadovoljen 
je licitacijo zapuščal lastnik 
hloda gorskega javorja, ki je 
za 6,3 metra dolg hlod s pre-
merom 68 centimetrov sku-
pne izmere 2,29 kubičnega 
metra prejel 17.912 evrov ozi-
roma povprečno 7829 evrov 
za »kubik«. Še višjo ceno za 
kubični meter je dobil las-
tnik 3,1 metra dolgega hlo-
da gorskega javorja s preme-
rom 72 centimetrov, za kate-
rega je skupna cena znašala 
14.935 evrov. 

Zavod za gozdove Sloven-
je je ob predstavitvi rezulta-
tov licitacije predstavil tudi 
glavne podatke o lanskem 
gospodarjenju z gozdovi in 
načrt sanacije gozdov, ki jih 
je decembra lani poškodo-
val močan veter. Po podat-
kih zavoda so lastniki gozdov 
lani posekali nekaj manj kot 
pet milijonov kubičnih met-
rov lesa, posek je bil od pred-
lanskega manjši približno za 
petino, kar je bila predvsem 
posledica umirjanja napa-
da lubadarja v drugi polovi-
ci lanskega leta, še vedno pa 
je bil skupni posek manjši od 
poseka, ki ga omogočajo goz-
dnogospodarski načrti (6,6 

milijona). Sanitarni posek je 
predstavljal dobro polovico 
celotnega poseka in je bil pre-
cej manjši kot leto prej. Vihar, 
ki je med 11. in 13. decem-
brom lani prizadel gozdo-
ve, je poškodoval 2,2 milijo-
na kubičnih metrov drevja, 
od tega 90 odstotkov iglav-
cev. Načrt sanacije poškodo-
vanih gozdov, ki ga je pripra-
vil zavod, je kot najpomem-
bnejši ukrep določil čim 

hitrejše spravilo poškodova-
nega drevja: na območjih, ki 
jih močno ogroža lubadar, 
je rok konec marca, za osta-
la območja pa sredina maja. 
Na prizadetih območjih bo 
treba obnoviti 5450 hektarjev 
gozdov, od tega večinoma po 
naravni poti, na 432 hektarjih 
pa tudi s pogozdovanjem, za 
kar bo v prihodnjih letih tre-
ba zagotoviti približno mili-
jon sadik gozdnega drevja.

Za hlod javorja osemnajst tisoč evrov
Na licitaciji vrednejšega lesa v Slovenj Gradcu je najvišjo ceno dosegel hlod gorskega javorja, za katerega je lastnik iztržil 17.912 evrov.

Licitacija hlodov bolje zastopanih drevesnih vrst
Drevesna Število Število Povprečna Najvišja 
vrsta hlodov ponudb cena (v €/m3) cena (v €/m3)

Gorski javor 382 1.092 364 11.833
Oreh 138 316 337 2.076
Hrast 1.335 5.324 355 1.355
Macesen 150 392 185 1.338
Dob 107 530 477 1.120
Smreka 322 1.344 194 815
Hruška 107 344 226 586
Veliki jesen 89 213 147 411
Bukev 14 34 176 296
Češnja 33 40 158 777
Gorski brest 35 124 272 484
Brek 25 46 280 586
Jelka 21 49 116 284
Rdeči bor 13 27 120 282
Kostanj 19 32 156 477Najvišje cene (v evrih) 

za hlod
Drevesna vrsta Cena

Gorski javor 17.912
Gorski javor 14.935
Gorski javor 8.505
Črni topol 5.080
Macesen 5.035
Hrast 4.089

Hlod gorskega javorja, ki je dosegel najvišjo ceno za kubični 
meter – 11.833 evrov.
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KOLESNE VERIGE ZA 
TOVORNA VOZILA, 
TRAKTORJE IN     
GOZDARSKE STROJE 

TRGOVINA Z GOZDARSKO OPREMO, KO-NET d.o.o. 

Beleharjeva 15, 4208 Šenčur   

www.ko-net.si  ko-net@siol.net   04/25 17 482   041 759 103 

 
PESTRA PONUDBA 

VRHUNSKA KVALITETA 
UGODNE CENE 

Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
  novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner, Lamborghini, Landini, Same, 
 Steyer, Massey Ferguson, Fendt, Deutz, Hurlimann, Carraro,
  rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS, plugi (tuji proizvajalci),
  ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva, filtre, 
 svetlobno opremo …,
  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodaja in popravilo kardanov, rezervni deli za kardane,
  prodaja nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti, 
  prodaja traktorjev ZETOR.

Več informacij dobite pri nas:
Klasje, d. o. o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj
Tel.: 04/2331 375, 04/2357 710, GSM: 041/628 065, 031/628 065
E-pošta: klasje@siol.net

AKCIJA  
OLJE FUCHS

Cveto Zaplotnik

Zgornje Jezersko – Lovska 
zveza Slovenije in tudi Zveza 
lovskih družin Gorenjske si 
prizadevata, da bi že mladim 
v osnovnih šolah predstavili 
pomen lovstva in vlogo lov-
cev. V okviru teh prizade-
vanj je Lovska družina Jezer-
sko ob koncu januarja jezer-
skim šolarjem od prvega do 

petega razreda pripravila v 
šoli lovsko učno uro. Stare-
šina družine Franc Ekar in 
lovski čuvaj Davo Karničar 
sta šolarjem predstavila vse-
bine dela lovske družine ter 
knjižici Maja in Marko na 
lovu ter Sledi divjadi. Mladi 
so med drugim zvedeli, kate-
re vrste divjadi živijo v nji-
hovem okolju, katere vide-
vajo na poti v šolo, kaj vse 

morajo vedeti in znati lovci, 
kakšne so obveznosti lovcev 
v lovišču, kaj pomeni lovski 
pozdrav »dober pogled« ... 
»Lovec mora biti predvsem 
velik ljubitelj narave,« jim je 
dejal starešina Franc Ekar. 
Na srečanju so se tudi dogo-
vorili, da bodo lovci in šolarji 
poleti izvedli pohode po lov-
skih stezah in stečinah in se 
ustavili tudi v lovski koči. 

Lovska ura v jezerski šoli
»Lovec mora biti predvsem velik ljubitelj narave,« je šolarjem dejal starešina 
Franc Ekar.

Davo Karničar med jezerskimi šolarji

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za finan-
ce je v soglasju z ministrs-
tvom za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano spremeni-
lo pravilnik o načinu vračila 
trošarine za energente, ki se 
porabijo za kmetijsko in goz-
darsko mehanizacijo. Last-
niki gozdov bodo na podlagi 

spremenjenega pravilni-
ka lahko uveljavljali dodatno 
vračilo trošarine za pogon-
sko gorivo, ki ga bodo porabi-
li pri gozdnih delih za odpra-
vo posledic pretirane razmno-
žitve lubadarja. Pravilnik zvi-
šuje normativno porabo gori-
va na 60 litrov na hektar, ven-
dar le za gozdove, v katerih je 
na podlagi odločbe Zavoda za 

gozdove Slovenije treba pose-
kati najmanj 35 kubičnih met-
rov lubadark. Davčni organ 
bo podatke o izdanih odloč-
bah o sanitarni sečnji in izve-
dbi varstvenih del ter o datu-
mu izvedenega poseka prido-
bil od zavoda za gozdove. Last-
niki gozdov bodo zvišano nor-
mativno porabo goriva lahko 
uveljavili za leto 2018. 

Dodatno vračilo trošarine

Kranj – Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, 
Zveza slovenske podeželske 
mladine in Kmetijsko goz-
darska zbornica Slovenije 
so pred nedavnim pripravili 
v Mariboru tretje srečanje 
mladih kmetov, ki so uspe-
šno kandidirali na razpisu za 
pomoč mladim kmetom pri 
zagonu dejavnosti na kmeti-
jah. Doslej so bili objavljeni 
trije razpisi, na podlagi kate-
rih je bilo 810 mladim kme-
tom, starim od 18 do 40 let, 
dodeljeno skupno 30,6 mili-
jona evrov denarja. Mladi so 
denar večinoma porabili za 
povečanje obsega proizvod-
nje, za nakup nove ali rablje-
ne kmetijske mehanizacije 
ter informacijsko-komuni-
kacijske tehnologije ter za 
poklicno usposabljanje. 

Tretje srečanje mladih 
prevzemnikov kmetij

Kranj – Kmetijska gospodar-
stva, ki se ukvarjajo s sadjar-
stvom in (ali) vinogradniš-
tvom, imajo le še do vključno 
6. marca čas, da na agencijo 
za kmetijske trge in razvoj 
podeželja pošljejo podpisani 
zahtevek za finančno pomoč 
po pozebi, ki je bila lani 21. in 
22. aprila. 

Rok za oddajo zahtevka 
je šesti marec

Brdo – V Čebelarski zvezi Slovenije so ustanovili sekcijo za 
vključevanje invalidov v čebelarstvo. Izdali bodo poseben 
priročnik ter postavili čebelnjak, ki bo prilagojen invalidom.

Vključevanje invalidov v čebelarstvo

Pokličite  
Želvo  
na telefon
04 515 03 80 ali 031 869 780.

Invalidsko podjetje Želva poskrbi za  
urejeno okolje vaše hiše, bloka,  

naselja ali podjetja. 
Obrežejo grmovje in drevesa,  

pokosijo travo, uredijo zelenico, prelopatijo 
(preštihajo) vrt, pospravijo listje. 

Nudijo tudi manjša mizarska popravila  
in druga hišniška opravila. 

Naj urejanje okolice, vrta in 
vzdrževanje hiše za vas ne bo 

več neprijetno opravilo.

Ž
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Datris d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Simon Šubic

Kranj – Policija išče novih 
150 policistov in je že obja-
vila razpis za sklenitev de-
lovnega razmerja s kandida-
ti za policiste ter vpis na izo-
braževanje v višješolski štu-
dijski program policist. Če 
razmišljate o delu v polici-
ji, imate torej do 8. marca 
čas za prijavo (več podrob-
nosti na spletni strani poli-
cije pod zavihkom Zaposli-
tve). Naša sogovornika Polo-
na Rebernik in Tilen Šubic 
Krpič, ki sta dveletno izobra-
ževanje za policista končala 
lani in zdaj delata na Policij-
ski postaji Kranj, svoje odlo-
čitve, da se pridružita poli-
cijskim vrstam, zagotovo ne 
obžalujeta. 

»Delo policistke je izpol-
nilo moja pričakovanja, na-
učila sem se tudi, da je treba 

ceniti tudi svoje življenje,« 
pravi kranjska policistka Po-
lona Rebernik. »Kdor želi 
biti policist, mora to delati s 
srcem, ker gre za zahteven 
poklic in zagotovo ni le ne-
kakšna prehodna služba,« je 
dodala. 

Policist je sicer pretežno 
moški poklic, a Polona vse-
eno ni edina predstavnica 
nežnejšega spola v vrstah 
kranjskih policistov. Čeprav 
spol po njenem mnenju 
nima posebnega pomena, 
pa pri svojem delu ugota-
vlja, da imajo morda poli-
cistke višjo stopnjo empatije 
in znajo biti v določenih situ-
acijah bolj razumevajoče od 
moških kolegov. »Seveda pa 
znamo v postopku pokazati 
tudi strogost, če je to potreb-
no,« je takoj pristavila. Tudi 
pri delu na terenu za zdaj za-
radi spola ni imela težav, saj 

so občani večinoma spoštlji-
vi do uradnih oseb ne glede 
na spol. 

»Policijska uniforma ne 
sme predstavljati simbola 
moči, temveč pomoči. Sama 
se trudim, da sem pri svo-
jem delu pravična in ljudem 
pomagam, če potrebuje-
jo mojo pomoč,« je poveda-
la Polona in dodala, da delo 
policista ni samo kontrolira-
nje prometa, obravnava pro-
metnih nesreč, kaznivih de-
janj .... »Najlepše je, ko dela-
mo s skupnostjo. V decem-
bru smo npr. obiskali Bolni-
šnico Jesenice, kjer smo po-
lepšali dan otrokom, ki so 
bili čez praznike primora-
ni ostati v bolnišnici zaradi 
bolezni ali pa pri obravnavi 
otrok ali nasilja nad ženska-
mi. Takrat se policistke zna-
mo bolj približati ljudem,« 
je še dejala. 

Tudi policist Tilen Šubic 
Krpič je prepričan, da je bila 
odločitev za poklic policista 
pravilna. »Že od nekdaj sem 
bil nekakšen podpornik po-
licije in hkrati zelo cenim 
vlogo, ki jo ima v današnji 
družbi,« je razložil, zakaj 
se je po končani srednji šoli 
vpisal na policijsko akade-
mijo. »Na policijski akade-
miji dobiš odlično teoretič-
no podlago in veliko praktič-
nega znanja, ampak vseeno 
je prehod iz teorije v prakso 
pri policijskem delu precej 
težji, kot sem si predstavljal. 
Standardi so visoki in prav 

je tako, zato bo potrebno še 
precej dela in prakse, ker se 
določene stvari pač lahko na-
učiš samo skozi delo na tere-
nu,« je dejal. »Kandidati za 
policiste smo bili med šola-
njem že zaposleni v polici-
ji, kar prinaša neko dodatno 
odgovornost pa tudi pred-
nost, saj se izobražuješ in 
dobivaš plačo,« je dodal. 

Za Tilna je pri njegovem 
delu najbolj stresno zave-
danje odgovornosti in pri-
čakovanja, ki ga prinaša po-
licijski poklic. »Ta odgovor-
nost je veliko veliko, kot si 
jo lahko predstavlja zunanji 

opazovalec. Ni preprosto 
in moraš se velikokrat zelo 
znajti, da rešiš neko težavo, 
preiščeš stvar ...« Policisti 
ne delajo samo na cesti, am-
pak imajo dolg seznam na-
log in obveznosti, ki jih obča-
ni ne opazijo, dokler nimajo 
osebne izkušnje z nasiljem 
v družini, iskanjem pogreša-
nih oseb, reševanjem življe-
nja, zagotavljanjem osebne 
varnosti in premoženja in 
podobno, je dodal. »Postal 
bom dober policist in delal 
bom za ljudi čim bolj kvali-
tetno, profesionalno in učin-
kovito,« še obljublja. 

Policist moraš biti  
s srcem
»Kdor želi biti policist, mora to delati s srcem, ker gre za zahteven poklic  
in zagotovo ni le nekakšna prehodna služba,« pravi mlada kranjska policistka 
Polona Rebernik.

Polona Rebernik in Tilen Šubic Krpič ne obžalujeta, da sta se odločila za poklic policista. 

Simon Šubic

Kranj – V uredništvo Gorenj-
skega glasa smo že večkrat 
prejeli opozorila občanov, 
da je šolska pot ob »stari 
šoli« Osnovne šole Stražišče 
nevarna, še posebej zjutraj, 
ko starši pripeljejo otroke v 
šolo. Enosmerna cesta Bara-
gov trg, po kateri bo že nas-
lednji teden spet hodilo sko-
raj dvesto stražiških šolar-
jev od drugega do četrtega 
razreda, namreč nima ploč-
nika, ko so zasedeni označe-
ni parkirni prostori, pa je ko-
maj še dovolj široka za avto-
mobile. Že ukinitev parkir-
nih mest med šolskim po-
slopjem in bližnjo avtohi-
šo bi torej precej prispeva-
la k večji prometni varnos-
ti učencev in ostalih pešcev.  

Ravnatelj šole Pavel Sreč-
nik je pojasnil, da je šola že 
jeseni Mestno občino Kranj 
zaprosila za ustrezno reši-
tev. K temu jih je med dru-
gim vodila tudi ugotovitev iz 
evakuacijske vaje ob začetku 
šolskega leta, da tamkaj par-
kirana vozila zasedajo inter-
vencijsko pot. »V preteklo-
sti je bila sicer prometna si-
tuacija okoli naše šole še bi-
stveno slabša, veliko pro-
blemov pa se je rešilo, ko so 

pred centralno šolo uredili 
avtobusno postajo in krožno 
pot. Tudi pri stari šoli je bila 
pred leti urejena enosmer-
na cesta. Vemo, da se zjut-
raj, ko starši pripeljejo otro-
ke v šole, vsem mudi, a dok-
ler se ne sprejme drugačna 
rešitev, od staršev in dru-
gih uporabnikov pričakuje-
mo, da se držijo cestnopro-
metnih predpisov,« je pove-
dal. Kot je dodal, naj bi po 
njegovem vedenju moteča 

parkirna mesta na Barago-
vem trgu ukinili.

Na Mestni občini Kranj so 
razložili, da so prejeli že več 
različnih pobud glede ure-
ditve prometnega režima 
na enosmerni cesti Baragov 
trg, ki pa si med seboj na-
sprotujejo. »Zaradi tega so 
bili ti predlogi dani v obrav-
navo Tehnični komisiji Sve-
ta za preventivo in varnost v 
cestnem prometu Kranj, ki 
vedno predlaga rešitev, ki 

povečuje varnost udeležen-
cev v prometu. Odločitev bo 
dokončno sprejeta in realizi-
rana v spomladanskem ob-
dobju,« so napovedali iz ka-
bineta župana Boštjana Tri-
larja. Na pripombo, da je bila 
že tako problematična cesta 
ob zadnjem večjem sneže-
nju slabo očiščena, pa so od-
govorili, da so takoj urgira-
li pri izvajalcu zimske služ-
be, da ta predel bolje ali hit-
reje uredi.

Pomagala bi že ukinitev parkiranja
Ukinitev parkirnih mest ob »stari šoli« v Stražišču pri Kranju ne bi prispevala le k večji prometni 
varnosti šolarjev, ampak bi tudi sprostila intervencijsko pot. 

Za pešce na cesti pred »staro šolo« v Stražišču pri Kranju skoraj ni prostora. / Foto: Simon Šubic (arhiv)

Škofja Loka – Na Partizanski 
cesti v Škofji Loki sta pripa-
dnika državne enote za NUS 
odstranila in do uničenja 
shranila na varno najdeni ra-
ketni motor protitankovske-
ga izstrelka iz druge svetovne 
vojne.

Odstranili nevaren 
raketni motor 

Spodnji Brnik – V torek malo pred poldnevom je zagorelo 
v skladišču gospodarskega poslopja na Spodnjem Brniku. 
Posredovali so gasilci PGD Cerklje, Zgornji Brnik in Spodnji 
Brnik, ki so ugotovili, da je prišlo do okvare na stroju za pe-
skanje in do dimljenja. Gasilci so požar pogasili in očistili 
filter kovinskega prahu. Tri osebe so zaradi vdihavanja dima 
potrebovale pomoč reševalcev.

Zagorelo je gospodarsko poslopje

Kranj – Neznani storilec je v čakalnici zdravstvenega doma 
starejšemu oškodovancu iz žepa obešene bunde ukradel de-
narnico in ga oškodoval za manjši znesek. Tatvino je storilec 
verjetno izvedel v trenutku, ko je bil oškodovanec v drugem 
prostoru. Policisti pri tem opozarjajo, da naj bodo v izogib 
takšnim krajam denarnice, telefoni in podobni predmeti ves 
čas pri lastniku in ne puščeni na javno dostopnih mestih, kar 
čakalnice so.

Tatvina v čakalnici

Kranj – Ta teden je bilo v Podljubelju vlomljeno v stano-
vanjsko hišo. Storilec je odtujil denar in plačilne kartice. Na 
Srednji Beli je storilec z naviranjem balkonskih vrat vlomil 
v stanovanjsko hišo in odtujil zlatnino. Z naviranjem vrat je 
storilec vlomil tudi v stanovanjsko hišo v Križah ter odtujil 
denar in zlatnino.

Vlomi se vrstijo

Kranj – Gorenjski policisti so ta teden obravnavali prijavi o 
unovčenju ponarejenih bankovcev za dvajset in petdeset 
evrov, ki so ju odkrili v bančnih ustanovah na območju Jese-
nic in Kranja. Zaradi suma, da sta ponarejena, so ju zasegli.

Odkrili so ponarejen denar
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Olimpijci
Franci Smolej je bil 1936. leta na 
olimpijskih igrah deseti v teku 
na smučeh. Stran 18

Zanimivosti
Devetnajstletni Bor Starc –  
prvi Slovenec, ki živi bejzbolske 
sanje ... Stran 19

Obletnice
Priljubljeno smučišče na Krvavcu 
letos beleži šestdesetletnico 
delovanja. Stran 20

Mateja Rant

Knjiga Dom slikarjev 
Šubic, pisma pripoveduje-
jo je nastala v sklopu projek-
ta Kjer domujejo zgodbe. V 
njej je avtorica Maruša Košir 
predstavila odlomke iz Šubi-
čevih pisem, skozi katere je 
uspela neposredno približa-
ti čas, v katerem so ustvarja-
li Štefan Šubic ter njegova si-
nova Janez in Jurij. Preko iz-
sekov iz pisem namreč bralec 
skozi osebne izpovedi piscev 

lahko vstopi v preteklost in se 
vživi v njihovo življenje. Knji-
ga po besedah Maruše Košir 
namenoma nima ne kaza-
la ne zaključka. »Kazala ne 
more imeti, zaključka noče,« 
je pojasnila v uvodu in doda-
la, da pa je v knjigi zgodba, 
in to resnična zgodba o po-
membni umetniški družini 
iz Poljanske doline.

Maruša Košir je zgodbo 
rodbine Šubic začela razisko-
vati v tretjem letniku študija 
umetnostne zgodovine, a je 

kmalu ugotovila, da je gradi-
va preveč zgolj za seminar-
sko nalogo. V bogato zapu-
ščino Šubicev med drugim 
sodijo pisma, v katerih so si 
člani družine zaupali tudi in-
timne podrobnosti iz svoje-
ga življenja in celo skrivnosti 
oziroma manjše »grehe«, za 
katere je pisec prosil naslov-
nika, naj jih obdrži zase. Ma-
ruša Košir je priznala, da je 
bila ponosna, da je lahko iz-
vedela kaj takega, ob tem pa 
se ji je zastavilo tudi vpraša-
nje moralne spornosti objave 
takih zapisov. A je slaba vest 
izginila, ko je prebrala bese-
de Janezovega in Jurijevega 
bratranca Ivana Šubica, ki je 
že deset let po Jurijevi smrti 
ob objavi nekaterih njegovih 
pisem zapisal, da je deset let 
dolga doba, ki marsikaj omili 
in ublaži ter mu zato nihče ne 
bo zameril objave teh pisem. 
»Zato se je tudi meni zdelo 
prav, da pisma ne ostanejo 
zaprašena v arhivih.«

V knjigi so objavljeni od-
lomki iz 430 pisem, prebra-
la jih je vsaj še dvakrat toliko, 
ocenjuje Maruša Košir in do-
daja, da je še okrog tristo pi-
sem prebrala pri pripravi di-
plomske naloge, za katero je 
dobila celo študentsko Pre-
šernovo nagrado. Vseh pi-
sem in dokumentov, ki so šli 
skozi njene roke, je bilo tako 
več kot tisoč, a vse ni bilo pri-
merno za objavo. Skozi pis-
ma pisci sami pripoveduje-
jo svojo zgodbo, ki jo je na-
merno želela povedati z nji-
hovimi besedami, ne svoji-
mi, je poudarila Maruša Ko-
šir. »Želela sem namreč oh-
raniti neposreden stik med 

pismom in bralcem.« Največ 
ohranjenih pisem je od Jane-
za in Jurija Šubica, ki sta ve-
čino življenja bivala v tujini, 
a kljub temu ostala tesno po-
vezana z rodnimi Poljanami. 
O svojih doživetjih v tujini sta 
natančno poročala domačim. 
Na začetku je tako predstavi-
la, kje vse sta potovala, da bra-
lec izve, od kod so prihajala 
pisma. »Najprej sem opisala 
Janeza, ki je med drugim ži-
vel v Benetkah, Rimu, na Du-
naju in v Pragi, potem pa Ju-
rija, od katerega so pisma pri-
hajala z Dunaja, iz Trsta, Bo-
sne in Hercegovine, s Češke, 
iz Pariza in Aten. Iz Aten je 
Jurij Šubic med drugim pi-
sal tudi o imenitnem obi-
sku, ki ga je bil deležen, ko 
je sodeloval pri poslikavi pa-
lače znanega arheologa Sch-
liemanna: »Včeraj sem imel 

imeniten obisk … Kralj je pri-
šel v spremstvu dveh dvor-
nih gospodov, katerih imen 
pa si nisem zapomnil, ker so 
ta nesrečna grška imena vsaj 
po pol ure dolga, in se mu-
dil skoraj eno uro, večino-
ma pri mojih dovršenih de-
lih … Imel sem priliko kralju 
vse natanko razložiti in mno-
go ž njim govoriti.« Zelo ga 
je razveselilo, da se celo »naj-
višji krogi« zanimajo zanj. 
»Toliko v naglici, da zabele-
žim, kdaj in kako sta se prvič 
sešla dva znana Jurja - eden je 
bil Štefanov Jurca iz Poljan, 
drugi pa Georgios I., kralj 
vseh Helencev,« je še duho-
vito pripomnil v svojem pis-
mu. V knjigi je tudi opis bra-
tranca Ivana Šubica, ki je bil 
njun največji prijatelj. V na-
daljevanju se je Maruša Ko-
šir osredotočila še na običaje 

in praznike doma in v tujini, 
godove, ob katerih so drug 
drugemu pošiljali verze, va-
ške čenče, zapise o vreme-
nu ... Prek pisem je mogoče 
spoznati njune brate Valen-
tina, Lojzeta in Pavla ter se-
stro Mico, opisuje tudi ob-
čutke domotožja in ljubezni 
staršev do otrok, izgubo oče-
ta Štefana in na koncu smrt 
Janeza in Jurija.

Čeprav skozi pisma člani 
družine sami pripovedujejo o 
svojem življenju, pa je mora-
la Maruša Košir ustvariti rde-
čo nit, da je vse skupaj pove-
zala v celoto oziroma zgodbo. 
Knjiga pa z razlogom nima 
zaključka, saj Maruša Košir 
že snuje njeno nadaljevanje, 
v katerem se bo osredotočila 
na njihova umetniška dela, ki 
se jih v prvi knjigi zato namer-
no ni niti dotaknila. 

Pogled v življenje Šubicev
Maruša Košir je skozi pisma slikarjev Šubic, predvsem Janeza in Jurija ter njunega bratranca Ivana, ki jih je zbrala v knjigi Dom slikarjev Šubic,  
pisma pripovedujejo, razkrila vsakdanje življenje in odnose v tej znameniti umetniški družini iz Poljanske doline.

Z Marušo Košir (desno) se je na predstavitvi knjige v Šubičevi hiši pogovarjala Jana Jenko.

Odlomki iz Šubičevih pisem
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Mateja Rant

Ostaja minister

Minister Boris Kopriv-
nikar je odločitev o odsto-
pu kot glavni vladni poga-
jalec sprejel na podlagi od-
zivov sindikatov in števil-
nih kritik, s katerimi se soo-
ča. S svojo odločitvijo je sez-
nanil tudi predsednika vlade 
Mira Cerarja, ki pa je odloči-
tev o tem prepustil vladi. Vla-
da se je s Koprivnikarjevimi 
argumenti seznanila na vče-
rajšnji seji. Kot je Koprivni-
kar že prej pojasnil v izjavi za 
medije, je soočen s tem, da 
ima pred seboj za 991 mili-
jonov evrov pogajalskih zah-
tev in mandat v višini 45 mi-
lijonov evrov, ob vseh napo-
rih in vloženem času pa se 
jim v pogajanjih s sindikati 
ni uspelo zbližati. Kot pravi, 
zato ne vidi več realne in ra-
cionalne možnosti, da bi do-
segli dogovor, ki bi bil spre-
jemljiv za državo in ne na-
zadnje za prihodnost Slove-
nije. Kompromisov, za kate-
re ve, da so nerealni ali celo 
škodljivi za državo, pa ne želi 
sprejemati, je poudaril. Po-
gajanja s sindikati javnega 
sektorja bo po novem vodi-
la generalna sekretarka vla-
de Lilijana Kozlovič. Glav-
ni tajnik Sindikata vzgoje, 
izobraževanja, znanosti in 
kulture Slovenije Branimir 
Štrukelj je v odzivu na mini-
strov odstop z mesta glavne-
ga vladnega pogajalca izrazil 

prepričanje, da vlada mor-
da želi zgolj zavleči pogaja-
nja in se na nekorekten na-
čin izmakniti svoji odgovor-
nosti. Ne glede na odločitev 
vlade glede Koprivnikarje-
vega odstopa kot vladnega 
pogajalca pa Koprivnikar še 
naprej ostaja minister za jav-
no upravo.

Nasilni roparji v priporu

Policisti Policijske uprave 
(PU) Celje so pretekli petek 
odvzeli prostost 27-letniku 
z območja Velenja, 25-letni-
ku z območja Ljubljane ter 
27-letniku in 17-letnici z ob-
močja Ljubljane, preiskoval-
ni sodnik pa je zanje že od-
redil enomesečni pripor. Še 
tri osebe, ki so jih celjski kri-
minalisti aretirali v ponede-
ljek, pa so v sodnem pridrža-
nju. Osumljeni so izjemno 
nasilnih oboroženih ropov 
na območju Celja, Velenja 
in Žalca. Kot so pojasnili pri 
PU Celje, so namreč od no-
vembra lani do februarja le-
tos obravnavali štiri oboro-
žene rope v stanovanjskih 
hišah, način, na katerega so 
izvedli rope, pa je bil zelo po-
doben. »Vsem štirim ropom 
je bilo skupno to, da so sto-
rilci stanovalce na različne 
načine presenetili na njiho-
vem domu, vsi so se zgodili 
v večernem času, v vseh pri-
merih so bili storilci zamas-
kirani in oboroženi s strel-
nim orožjem, izvedba ropov 
je bila v vseh primerih iz-
redno nasilna in predrzna.« 

Roparji so namreč oškodo-
vance na njihovem domu 
zvezali in pretepali, od njih 
izsiljevali informacije o pre-
moženju in denarju ter v 
vseh primerih nad oškodo-
vanci izvajali fizično nasi-
lje ali jih telesno poškodo-
vali. Za kazniva dejanja jim 
grozi do 15 let zapora. Kot so 
še pojasnili pri PU Celje, to-
vrstni ropi na območju Slo-
venije niso pogosti. »V slo-
venskem prostoru je bilo v 
zadnjih letih, v stanovanjih 
in stanovanjskih hišah, pov-
prečno okrog dvajset ropov 
letno, vendar ne s tolikšno 
stopnjo organiziranosti in 
nasilja.«

Ne kršijo otrokovih pravic

Svoje stališče glede nove-
le zakona o nalezljivih bo-
leznih, ki so ga 31. januar-
ja v parlamentarni postopek 
vložili poslanci SMC in De-
SUS, je v torek izrazil tudi 
varuh človekovih pravic. No-
vela zakona med drugim do-
loča, da morajo javni vrtci in 
vrtci, financirani iz javnih 
sredstev, zavrniti vpis ot-
rok, ki niso cepljeni v skla-
du z zakonom, razen če ot-
rok ni bil cepljen iz zdra-
vstvenih razlogov. Po mne-
nju varuha bo zakonodaja-
lec s predlaganimi določba-
mi zaščitil vse otroke pred 
nalezljivimi boleznimi, zato 
omejitev dostopa do javne-
ga vrtca otrokom, ki ne iz-
polnjujejo zakonsko določe-
nih pogojev, v tem primeru 

ne pomeni kršitve otroko-
vih pravic, pa tudi ne kršit-
ve pravic njihovih staršev. 
Prepričani so namreč, da v 
obravnavanem primeru z 
nameravano omejitvijo do-
stopa do javnega vrtca star-
šem ne bi bila odvzeta pra-
vica do vzgoje svojih otrok 
na način, za katerega meni-
jo, da je najprimernejši in v 
otrokovo korist.

Slabo pripravljeni vojaki

Minuli teden so ocenje-
valci Nata na vadišču Poček 
pri Postojni začeli s prever-
janjem pripravljenosti ba-
taljonske bojne skupine 72. 
brigade Slovenske vojske. A 
po poročanju spletnega por-
tala 24ur.com se je okrog 
osemsto vojakov omenje-
ne brigade pri tem zelo sla-
bo izkazalo. To od aprila da-
lje zato postavlja pod vprašaj 
delovanje bataljonske bojne 
skupine v mednarodnih ope-
racijah. V Slovenski vojski 
so zaradi slabe ocene bata-
ljonske bojne skupine za-
skrbljeni, ni pa jih povsem 
presenetila, saj so že nega-
tivne ocene v preteklosti ka-
zale na šibkost vojske na po-
dročju kadrov, opreme in za-
gotavljanja sredstev za razvoj 
vojske, so pojasnili. Ministri-
ca za obrambo Andreja Katič 
je z razmerami v Slovenski 
vojski po včerajšnji seji vla-
de seznanila tudi predsedni-
ka republike in vrhovnega 
poveljnika Slovenske vojske 
Boruta Pahorja. 

Nova vladna pogajalka
Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je pretekli petek vladi predlagal, da ga zamenja kot vodjo 
pogajalske skupine v pogajanjih s sindikati javnega sektorja.

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je pretekli petek 
vladi predlagal, da ga zamenja kot vodjo pogajalske skupine 
v pogajanjih s sindikati javnega sektorja. / Foto: Gorazd Kavčič

Po mnenju varuha človekovih pravic zavarovanje javnega 
zdravja utemeljuje omejitev dostopa do javnega vrtca, 
kot jo predvideva novela zakona o nalezljivih boleznih 
(fotografija je simbolična). / Foto: Tina Dokl 

Na preverjanjih Nata se je slovenska vojska slabo izkazala 
(fotografija je simbolična). / Foto: Tina Dokl

Slovenci v zamejstvu (600)

Gosposvetski križev pot Karla Vouka
Božjepotna cerkev Marije 

Vnebovzete pri Gospe Sve-
ti/Marii Saal na celovškem 
polju na Koroškem, kate-
re predhodnica je bila zgra-
jena okrog leta 760 in ve-
lja za najstarejšo cerkev na 
Slovenskem, je bila v sobo-
to popoldne nabito polna. 
Med romarji so bili tudi Slo-
venci, ki kljub temu da so 
v tej cerkvi le redko sloven-
ske maše, pogosto prihaja-
jo sem. V soboto jih je bilo 
več tudi zato, ker so v cerkvi 
in okrog nje svečano odkri-
li, blagoslovili in se spreho-
dili mimo postaj križevega 
pota, ki ga je oblikoval koro-
ški Slovenec, arhitekt in sli-
kar Karl Vouk. Križev pot je 
blagoslovil celovški škof dr. 
Alois Schwarz, ki je po bla-
goslovitvi križev pot tudi vo-
dil. Organizatorji svečanosti 

so za to priložnost pripravi-
li tudi izbran kulturni pro-
gram. Prva postaja Križe-
vega pota »Jezusa obsodi-
jo na smrt« je podstavljena 
v cerkvi, pred glavnim oltar-
jem, vse druge pa na prosto-
ru okrog cerkve. Umetnik 
je uporabil dva materiala: 

aluminij in jeklo. Prvi je si-
nonim za trajnost, drugi pa 
za minljivost, saj jeklo slej 
ko prej podleže rjavenju. 

»Moj gosposvetski križev 
pot je moderen in prepozna-
ven likovni govor. Zdelo se 
mi je pomembno, da so vse 
postaje za ljudi prepoznavne 

in jih ne morejo zamenjati. 
Tradicionalnim štirinajstim 
sem dodal petnajsto – Vsta-
jenje,« je povedal umetnik 
Karl Vouk. 

V Celovcu se je včeraj začel 
gledališki in lutkovni festival 
Tribuna, na katerem nasto-
pajo otroške in mladinske 
gledališke in lutkovne sku-
pine slovenskih kulturnih 
društev iz Koroške. Festival 
bo končan danes. Na festiva-
lu nastopajo člani Gledališke 

šole Šmihel, Slovenskega 
prosvetnega društva Bilka 
Bilčovs, Katoliškega pros-
vetnega društva Šmihel, Lut-
kovne skupine SKD Celovec, 
Lutkovnih skupin Srce in 
Danica, Katoliškega kultur-
nega društva Vogrče, Kato-
liškega prosvetnega društva 
Sele in mladinske gledališke 
skupine Sele. 

Umetnik Karl Vouk (levo) in častni predsednik Društva 
koroških umetnikov Eckhard Kuettler

Prva postaja Voukovega 
Križevega pota: Jezusa 
obsodijo na smrt. Navzdol 
obrnjen palec je znamenje 
tega.

Jože Košnjek

med sosedi

V nedeljo, 4. marca, 
bo 40. Zimski pohod 
Arihova peč, teden 
kasneje, 11. marca, 
pa v Celovcu največja 
slovenska zborovska 
prireditev na Koroškem 
Koroška poje.
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Miha Naglič

Osvojila vrh, potem pa …

Gotovo se še spominjate, 
kako sta avgusta 2005 pilota 
pakistanske vojske iz južne 
stene Nanga Parbata (Gole 
gore, devete najvišje na sve-
tu) rešila slovenskega alpini-
sta Tomaža Humarja, ko je ta 
v predrznem samostojnem 
prvenstvenem vzponu obti-
čal v južni steni. Pakistanska 
pilota je nato predsednik re-
publike Janez Drnovšek odli-
koval z zlatim redom za zas-
luge. »Francozinja Elizabeth 
Revol in njen poljski kole-
ga sta šele druga, ki jima je 
vzpon na 'ubijalsko goro' us-
pel pozimi. To je bil njun tret-
ji zimski poskus, za 'Tom-
ka' pa celo sedmi, a žal tudi 
zadnji. 'Ne vem, ali sva bila 
na vrhu sekundo. Mudilo se 
nama je spustiti,' je povedala 
preživela. Revolova in Macki-
ewicz sta se v diamirsko os-
tenje podala v soboto, 20. ja-
nuarja, in 8126 metrov viso-
ki vrh osvojila v četrtek, 25. ja-
nuarja, proti večeru, vendar 
se je hitro začelo zapletati, saj 
je Mackiewicz kmalu potožil, 
da ne vidi več. Ker je bilo čez 
dan bolj megleno, ni upora-
bil maske in zbolel je za vne-
tjem oči. Spuščati sta se mo-
rala tako, da se je oklepal 
njenih ramen. Poleg snež-
ne slepote je dobil ozebline, 

prizadela pa ga je še huda ob-
lika višinske bolezni. Kot se 
spominja Revolova, v nekem 
trenutku ni mogel več dihati. 
Odstranil si je zaščito, ki jo je 
imel čez usta, in začel zmrzo-
vati. 'Nos je postal bel, nato še 
roke in noge.' Noč sta prebi-
la stisnjena v vdolbini, a zjut-
raj je bilo stanje Mackiewic-
za že kritično in spust zanj 
ni bil več mogoč. Poslala je 
več sporočil in prosila za po-
moč. Njena ekipa ji je naroči-
la, naj se spusti na 6000 me-
trov, kjer jo bodo poskuša-
li pobrati s helikopterjem in 
nato pomagati še Mackiewic-
zu, ki se ni mogel več premi-
kati. Zapustila ga je v majh-
nem šotoru na 7200 metrih 
in se sama skoraj brez vsega 
odpravila nižje.«

Potek reševanja

»Medtem je ekipa iz Fran-
cije že sprožila reševalno ak-
cijo in prek spleta organizi-
rala tudi kampanjo financi-
ranja helikopterske pomoči. 
Klic na pomoč so prestreg-
li tudi člani poljske odprave, 
ki pod K2 čakajo na prvo us-
pešno zimsko osvojitev dru-
ge najvišje gore na svetu in 
zadnjega v zimi neosvoje-
nega osemtisočaka. Člani so 
bili že dobro aklimatizirani 
in vsi so se takoj strinjali, da 
pošljejo skupino štirih svojih 
najboljših plezalcev do 160 

kilometrov oddaljenega Nan-
ga Parbata. V upanju, da bo 
helikopter prispel do pozne-
ga popoldneva, se je Revolo-
va spuščala, a ko se ni prika-
zal, je vedela, da bo morala 
preživeti še eno noč nekje na 
6800 metrih. Takrat je halu-
cinirala, da je ljudem v zahva-
lo za topel čaj dala svoj čevelj. 
Zbudila se je z ozeblinami na 
nogi. Revolova ni vedela, da 
so poljski kolegi, s katerimi 
sta skupaj s Tomkom že ple-
zala skupaj, dobili njeno spo-
ročilo in prihajajo na pomoč. 
V soboto ji je upanje vzbudil 
zvok helikopterja v ozadju, a 
čakala jo je še tretja noč viso-
ko na Nanga Parbatu. Poljski 
alpinisti so iz svojega bazne-
ga tabora odleteli okoli 13.30 
po tamkajšnjem času in na 
Diamirski strani na 4900 
metrih pristali ob 17.00. 
Medtem ko sta Jaroslaw Bo-
tor in Piotr Tomala začela 
postavljati tabor, sta se naj-
bolje pripravljena Bielecki in 
Urubko takoj podala po Kin-
shoferjevi smeri proti Revo-
lovi. Sledil je izjemen vzpon 
v temi in pri temperaturah 
med 30 in 40 stopinjami pod 
ničlo. Bielecki in Urubko sta 
se dvigala bliskovito hitro in 
v osmih urah dosegla viši-
no 6100 metrov, kjer sta ob 
dveh ponoči zagledala odsev 
svetilke. Revolovo, ki je ime-
la pomrznjeni roki in levo 
nogo, sta oskrbela z nujno 

pomočjo in pripravila zasil-
ni bivak. Urubko je objavil 
posnetek srečanja z Revolo-
vo, na katerem je samo tema. 
Sliši se le, kako ji poljska ple-
zalca rečeta, da jo je lepo vi-
deti. Potem ko je opisala sta-
nje Mackiewicza, je bilo jas-
no, da mu ne morejo več po-
magati, in vse sile sta usme-
rila v reševanje Francozinje. 
Po štirih urah počitka v majh-
nem šotoru na minus 35 sto-
pinj Celzija in ob sunkih ve-
tra so se odpravili navzdol. 
Do vznožja Kinshoferjeve 
smeri na okoli 5000 metrov 
sta Revolovi pomagala pri 
spuščanju, drugi del poti do 
tabora pa je zmogla sama …« 
(Vir: Gregor Valenčič. MMC 
RTV SLO) – Res, še ena od ve-
likih himalajskih zgodb!

Poljaki in Judi

Ko smo že pri junakih Po-
ljakih, dodajmo še eno polj-
sko zadevo, ki pa jim ni naj-
bolj v čast. Poljski premier 
Mateusz Morawiecki je ne-
davno izjavil: »Seveda ne gre 
za kaznivo dejanje ali zločin, 
če zatrdite, da obstajajo tudi 
poljski sostorilci pri holoka-
vstu – tako kot obstajajo ju-
dovski storilci, ruski storilci, 
ukrajinski storilci in nemški 
storilci.« V bistvu je izjavil, da 
so Judi tudi sami sodelovali 
v holokavstu. – Že mogoče, 
a ne na tak način kot Poljaki.

Spet ta Gola gora!
V svetovni alpinistični srenji še vedno odmeva izjemni podvig, v katerem sta poljska alpinista na Nanga 
Parbatu rešila francosko kolegico, svojega rojaka pa nista mogla. Legendarni Tomasz Mackiewicz ostaja 
na gori …

Južna (Rupalska) stena gore Nanga Parbat, v kateri je 
avgusta 2005 plezal Tomaž Humar. / Foto: Muhammad Ashar, Wikipedija

S temi čevlji se je leta 1953 na Nanga Parbat kot prvi povzpel 
legendarni Hermann Buhl, sam in brez dodatnega kisika. 

Francoski predsednik Emmanuel Macron in poljski premier 
Mateusz Morawiecki (desni) v Bruslju, 2017. Se rokujeta, v 
pogledih pa razlikujeta. / Foto: Wikipedija
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Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (4)

Pridobivanje predmetov za etnološko zbirko
Zbirka predmetov, ki pri-

čujejo o vsakdanjem življe-
nju in praznikih Gorenjcev, 
je v Gorenjskem muzeju za-
čela nastajati še pred zaposli-
tvijo prve kustosinje etnolo-
ginje Vande Stefancioza leta 
1956. Kustos – skrbnik zbir-
ke je tisti, ki v skladu s pos-
lanstvom muzeja in usmeri-
tvijo svoje stroke ne le prido-
biva nove predmete, ampak 
tudi zabeleži podatke o njih, 
jih raziskuje, razstavlja, ob-
javlja njihove zgodbe …

Druga kustosinja etnolo-
ginja je bila Eva Rudolf, leta 
1959 pa je Gorenjski muzej 
zaposlil Anko Novak. Prvih 
pet let je po vsem Gorenj-
skem evidentirala za muzej 
zanimive predmete – z av-
tobusom ali vlakom do iz-
hodiščne točke, nato pa peš 
od vasi do vasi, od hiše do 
hiše. Takrat so bile doma-
čije še odprte za prišleke. 

Ljudje so živeli po starem v 
tradicionalno urejenih sta-
novanjih z mnogo starih 
predmetov. Najlepše kose 
je skušala pridobiti za mu-
zej. Hkrati je pripravljala to-
pografsko zasnovane razsta-
ve o dediščini posameznih 
krajev. Veliko zbiralno ak-
cijo so izpeljali tudi v letih 
1969–1971. Tedaj so pred-
mete iskali tudi zasebni zbi-
ralci prekupčevalci in drugi, 
ker so starine postale mode-
ren dodatek v sodobnih sta-
novanjih. Odnos med njimi 
in muzealci je bil konflikten, 
sodelovanja ni bilo. Velika 
ovira za zbiranje predme-
tov v muzeju je bilo pomanj-
kanje suhih in čistih muzej-
skih prostorov za shranjeva-
nje zbranega.

Anka Novak je ustvari-
la reprezentativno zbir-
ko poslikanega pohištva in 
drugih predmetov ljudske 

umetnosti, planšarstva, go-
renjskih domačih obrti, 
noše, značilne za Gorenjsko. 
Nekaj tega bogastva smo že 
predstavili v publikacijah – 
katalogih svitkov, grabljic za 
nabiranje borovnic, poslika-
nega pohištva in noše iz 19. 
stoletja. Načrtujemo še kata-
log keramike, sodarskih iz-
delkov, planšarskih predme-
tov. Zbirka etnološkega ku-
stodiata Gorenjskega muze-
ja zdaj šteje že skoraj devet 
tisoč enot. Pridobivanje no-
vosti je usmerjeno v dopol-
njevanje obstoječih zbirk. 
Zaželeni so predmeti, pove-
zani z življenjsko zgodbo tis-
tih, ki so jih uporabljali. Veli-
ko je ljudi, ki nam želijo po-
dariti ali prodati svojo ma-
terialno dediščino. Še ved-
no pa je velika ovira za zbira-
nje predmetov skladiščenje. 
Naša srčna želja je prosto-
re, ki nam jih je dala Mestna 

občina Kranj, naša ustano-
viteljica, urediti v sodobne, 
za javnost odprte muzejske 
depoje. Že desetletje goji-
mo vizijo t. i. centra za pre-
mično dediščino Gorenjske. 

Podobno kot knjižnice in ar-
hivi bi nudil najrazličnejše 
informacije in aktivnosti, da 
bi obiskovalcem omogočil 
globlji vpogled v zbrane mu-
zealije.

Študentka etnologije Zorka Jezeršek je pomagala kustosinji 
Evi Rudolf pri zbiranju predmetov v okolici Kranja. 
Pridobljeno sta naložili na kolo, tedaj običajno prevozno 
sredstvo. / Foto Eva Rudolf, 1958
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Urša Peternel

Ob zimskih olimpijskih 
igrah v Južni Koreji je Fran-
ce Smolej z Jesenic spom-
nil na uspeh najuspešnejše-
ga jeseniškega smučarske-
ga tekača v zgodovini, svo-
jega očeta Francija Smoleja 
(1908–1996) iz Kurje vasi, 

ki je leta 1936 na olimpijadi 
v Garmisch Partenkirchnu 
osvojil deseto mesto v teku 
na 50 kilometrov. Zimske 
olimpijske igre leta 1936 je 
odprl sam Hitler, štele pa so 
tudi za svetovno prvenstvo. 
Deseto mesto Francija Smo-
leja velja uradno še vedno za 
največji slovenski dosežek v 
moškem smučarskem teku, 

zanj je bil uvrščen v Hram 
športnih junakov v našem 
glavnem mestu, je povedal 
Smolej mlajši. 

Po olimpijskih igrah se je 
Smolejeva forma stopnje-
vala in leta 1937 je bil šesti 
v teku na 50 kilometrov na 
svetovnem prvenstvu v Cha-
monixu. Leta 1939 pa je na 

svetovnem prvenstvu v Za-
kopanah osvojil deveto mes-
to, prav tako v teku na 50 kilo-
metrov. "Sliko s te tekme mu 
je podaril Joso Gorec, naj-
večji mecen smučarjev tiste-
ga časa, s posvetilom na hrb-
tni strani, v katerem je zapi-
sal: 'Prvič si premagal vse 
Srednjeevropejce, z željo, da 
se lotiš še severnjakov!' Joso 

Gorec je bil tudi glavni po-
budnik gradnje skakalnic v 
Planici," je povedal France 
Smolej. Nadaljevanje oče-
tovih tekmovalnih uspehov 
je prekinila druga svetovna 
vojna. Zaradi nje so odpad-
le olimpijske igre leta 1940 
in 1944 ter tekme za svetov-
no prvenstvo. A Franci Smo-
lej se je vendarle udeležil še 
enih olimpijskih iger. Leta 
1948 so te potekale v Sankt 
Moritzu, tam je bil kot tre-
ner tekaške ekipe, obenem 
pa je, star štirideset let, tekel 
na 50 kilometrov in zasedel 
petnajsto mesto. "Kot vidim 
iz njegovih zapisov pa tudi 
iz svojega spominjanja, je 
takrat športno pot zaključil, 
delno zaradi nevoščljivosti, 
še bolj pa zaradi političnih 
vzrokov. Spomnim se, da je 
dobil dekret za kazensko de-
lovno taborišče v Kočevju, 
ker z ženo, mojo mamo, nis-
ta šla na volitve!" je povedal 
France Smolej. 

Kot je dodal, so bili te-
melj očetovih športnih 
uspehov ter uspehov celot-
ne generacije danes težko 

predstavljiva volja, trma in 
delavnost. "Naj omenim 
samo priprave na Pokljuki 
pred olimpijskimi igrami 
leta 1936. Takrat so imeli za 
trenerja tekačev Finca Kuis-
mo! Po izbirni tekmi na 25 
kilometrov se je oče s smu-
čmi odpeljal po cesti na Je-
senice merit obleko za poro-
ko. Potem pa spet s smučmi 

nazaj na Pokljuko, kjer je bil 
zjutraj trening!" je povedal 
Smolej mlajši. Oče je umrl 
leta 1996, star 88 let.

Kot je dejal France Smo-
lej, se premalo zavedamo po-
membnosti dosežkov jeseni-
ških športnikov v času bivše 
velike domovine. Zato pod-
pira prizadevanja Avgusta 
Mencingerja, nekdanjega 

športnega zdravnika, da se 
v sklopu gorenjskega špor-
tnega muzeja odpre spo-
minska soba za velike jeseni-
ške smučarske tekače: Tone-
ta Pogačnika, Toneta Razin-
gerja, Jožeta Knifica in Fran-
cija Smoleja.     

Zanimivo je, da je bil tudi 
sin France dvakratni olimpi-
jec in šestnajstkratni držav-
ni prvak z jeseniškimi hoke-
jisti, zatem pa še njihov špor-
tni direktor »Kot prva ekipa 
v samostojni državi smo za 
naslov prvaka prejeli čestitko 
takratnega predsednika vla-
de Lojzeta Peterleta,« je po-
udaril. Ob tem je tudi dodal, 
da je bil oče Franci zelo pono-
sen na vse svoje naslednike. 
Mlajši sin Roman je bil v pre-
lomnih časih pred osamo-
svojitvijo finančni direktor 
Železarne Jesenice in dve se-
zoni trener hokejistov. Sku-
paj s Francijevimi in Roma-
novimi sinovi Markom, Si-
monom in Juretom so Smo-
lejevi osvojili kar trideset na-
slovov državnega prvaka v 
hokeju na ledu, udeležili pa 
so se osmih olimpijskih iger.

Spomin na očeta – olimpijca
Franci Smolej iz Kurje vasi je leta 1936 na olimpijskih igrah v Garmisch-Partenkirchnu osvojil deseto mesto v teku na smučeh na 50 kilometrov. Spomin na 
očeta je obudil njegov sin France Smolej.

Franci Smolej na svetovnem prvenstvu v Zakopanah leta 
1939, kjer je osvojil deveto mesto. Sliko je Smoleju podaril 
Joso Gorec.

»Ko je bil oče star 75 let, sva tekla od Žvagna proti 
Mojstrani, takrat še ni bilo avtoceste. Smučina 
se je prejšnje dni predirala, bila je vegasta in spet 
pomrznjena, skratka, velika muka. Predlagal sem, da 
se obrneva, pa me je zavrnil: 'Po taki progi sem tekel 
deset kilometrov z zlomljeno smučko in eno palico. 
Odstopil pa nisem nikoli!' Bilo me je sram, čeprav sem 
tudi sam trmast človek,« je povedal France Smolej.

Marjana Ahačič

Pozimi leta 1956 je bila 
stara 19 let, ko se je skupaj 
s še dvema Mojstrančano-
ma, smučarskim tekačem 
Zdravkom Hlebanjo in ska-
kalcem Janezom Poldo, ude-
ležila olimpijskih iger v Cor-
tini d'Ampezzo. Smučar-
ska tekačica Mara Rekar se 
je preizkusila na desetki-
lometrski progi, bila je 33. 
Pravi, da je bilo sodelovanje 
na olimpijskih igrah izku-
šnja, ki si jo človek zapom-
ni za vse življenje. Nič čud-
nega, da vse življenje pozor-
no spremlja olimpijske igre. 
»Gledam vse, najbolj pri 
srcu pa so mi ''lauf'', skoki 
in biatlon. Srce imam še ved-
no v belem ...«

Na televiziji te dni vsak 
dan spremlja olimpijska 
tekmovanja v daljni Juž-
ni Koreji pa tudi vse, kar se 
v zvezi z olimpijado dogaja 
doma. »Sem kar huda na tis-
te, ki pred televizorji vpijejo 
in zahtevajo medalje. Saj si 
sploh ne predstavljajo, koli-
ko ''matra'' mora preživeti 

športnik, da sploh pride do 
olimpijskih iger! Da so se 
pritoževali nad tem, kdo bo 
nosil zastavo?! Vsak si jo za-
služi! Prav dobro se mi zdi, 
da je prav Jakov Fak dobil ko-
lajno,« je odločna.

Sama še kako dobro ve, v 
kakšnih razmerah nastopa-
jo športniki na zimski olim-
pijadi. »Mrzlo je, seveda je 
mrzlo, in mi to težje prenaša-
mo kot severnjaki. Še dobro 
se spomnim svetovnega pr-
venstva v Lahtiju, stanovali 

smo v neki šoli. Nenehno je 
pihalo, samo da si odprl vra-
ta, si bil že na vetru. Domači-
ni, severnjaki, so to čisto dru-
gače prenašali kot mi. Oni so 
pač v take razmere rojeni, mi 
se moramo privaditi.«

Zimski športi so bili tisto, 
s čimer so otroci iz vasi pod 
Triglavom v zimah, ko so 
sneg merili še v metrih, »gor 
rasli«, kot se je takrat reklo. 
»Na Drčevi njivi, dve par-
celi naprej od današnje žič-
nice, smo imeli smučarski 

poligon, kjer je mlado in sta-
ro preživljalo zime.« Seveda 
so bile olimpijske igre v Cor-
tini vrhunec njene kariere. 
Pravi, da so jo doma podpira-
li, Mojstrančani pa nestrpno 
čakali novic o njenih, Hleba-
njevih in Poldovih uspehih. 
»Vsa Mojstrana je samo o 
tem govorila, imeli so nas kot 
neko razvedrilo za tisti čas ... 
Z Zdravkom sva bila zme-
raj skupaj, kjer je bil on, sem 
bila tudi jaz, morda je zato 
moje domače malo manj 

skrbelo. Sicer pa je bilo za 
nas tekmovalce, okoli tride-
set nas je bilo v jugoslovanski 
ekipi, dobro poskrbljeno. Še 
zdaj se spomnil modrih uni-
form, v katerih smo prikora-
kali na prizorišče uvodne pri-
reditve. Bile so lepe, udobne 
in zelo kvalitetne. Zastavo je 
nosil naš trener.«

Čeprav niso imeli takšne 
tehnične podpore kot današ-
nji tekmovalci, se ne prito-
žuje nad razmerami. »Tako 
je pač takrat bilo. Srečni smo 

bili zagotovo bolj, kot so da-
nes. Ni nam šlo le za kolaj-
ne, smo pa dali vse od sebe.«

Zadnjo veliko tekmo je od-
tekla leta 1962 v Zakopanih. 
»Ko sem prišla domov, me je 
čakala modra kuverta: bil je 
poziv za službo. Ker sem ime-
la dobro izobrazbo, bila sem 
izšolana trgovka, sem se za-
poslila v kmetijski zadrugi.«

Časa za tekmovanja odtlej 
skorajda ni bilo več. Kot 
trgovka si je nabrala 37 let 
delovne dobe, ob tem je bilo 
treba delati na domači kme-
tiji, v gozdu ... Pravi, da ni-
česar ne obžaluje. Kot smu-
čarska tekačica je videla ve-
liko sveta, ogromno dožive-
la in sklenila prijateljstva za 
vse življenje.

Vsa Mojstrana je govorila o njih
Mojstrančanka Mara Rekar je leta 1956 kot devetnajstletno dekle nastopila na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo. Nekdanja smučarska tekačica ima na 
najpomembnejše športno tekmovanje v svojem življenju lepe spomine, vse od tedaj pa pozorno spremlja nastope svojih naslednikov na največjih tekmovanjih.

Mara Rekar; v naročju ima pulover, ki ga je leta 1956 kot del 
uradne opreme nosila na olimpijskih igrah.

Mara Rekar s slovensko olimpijsko baklo na sprejemu v 
Mojstrani prejšnji mesec

»Sem kar huda na 
tiste, ki pred televizorji 
vpijejo in zahtevajo 
medalje. Saj si sploh 
ne predstavljajo, koliko 
''matra'' mora preživeti 
športnik, da sploh pride 
do olimpijskih iger!«
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Danica Zavrl Žlebir

Društvo U3 ali Univerzo 
za tretje življenjsko obdob
je v Škofji Loki odlikuje ve
lika izbira študijskih krož
kov in delavnic. Kar okoli 
šestdeset jih razpišejo vsa
ko študijsko leto, pove pred
sednica društva Borjana Ko
želj, člani pa med njimi iz
berejo po svoje. Med najbolj 
zaželenimi so prav tuji je
ziki. Gre za uporabno zna
nje, pravi sobesednica, kaj
ti člani precej potujejo in pri 
tem jim znanje jezikov pride 
prav. Angleščina, nemščina 
in ruščina pa so med vsemi 
najbolj iskani.

Študijski krožek nemšči
ne na začetni in nadaljeval
ni stopnji vodi Olga Volčič, 
upokojena profesorica nem
ščine. Z njo in deveterico 
slušateljev nadaljevalnega 
krožka, ki se nemščino uči
jo že četrto leto, smo se po
govarjali o motivih, ki ljudi 
v zreli dobi vodijo k ponov
nemu izobraževanju. „Radi 
imamo nemščino,“ na vpra
šanje v svojem in imenu 

študentov preprosto odgo
vori Olga Volčič. „Ob uče
nju tujega jezika pa cvete 
tudi prijateljstvo. Zanimivo 
je, da sem se z nekaterimi 
slušatelji srečala že v sred
nji šoli, sedaj pa jih ponov
no učim. Učenje jezika tak
rat, ko je obvezno, in danes, 
ko se ga učijo po svoji izbi
ri, se razlikuje. Tudi pristop 
je nekoliko drugačen, prila
gojen izobraževanju upoko
jencev. Delamo po učbeniku 
in delovnem zvezku Delfin, 
aktualne teme pa dodajamo 
tudi sami.“

Nemščina v tretjem živ
ljenjskem obdobju gre v gla
vo nemara malo počasne
je kot v srednji šoli, a gre, 
razmišlja udeleženka Moj
ca Zaplotnik iz Škofje Loke, 
prepričana, da je učenje je
zika odlična možganska te
lovadba. To so ji potrdili tudi 
na predavanjih Alzheimer 
Cafe, kjer je beseda o de
menci in o tem, kako v izo
gib tej bolezni učinkovito 
razgibavati možgane. Niko 
Štibelj iz Bukovice pa pra
vi: „Če znanja ne obnavljaš, 

se to počasi izgubi. Učenje 
nemščine na univerzi za 
tretje življenjsko obdobje 
pa je priložnost, da na pri
jazen način obnovimo tis
to, kar smo se nekoč že uči
li, in vzdržujemo neko ra
ven znanja.“ Ivanka Jenko iz 
Valburge pa se je ponovnega 

učenja nemščine lotila, ker 
hči živi v Švici in je ob obi
skih pri njej ugotovila pri
manjkljaje v svojem znanju. 
„S študijem pri gospe Olgi 
sem izboljšala znanje slov
nice, ki mi je najbolj manj
kalo. Ko sedaj obiščem 
hčer in se družim z njenim 

nemško govorečim kro
gom sorodnikov in prijate
ljev, mi je lažje. Tam se veli
ko družijo in pogovarjajo in 
pri tem želim biti zraven.“ 
Vinko Bergant, ki ga je Olga 
Volčič učila že v srednji šoli, 
se krožka prav tako udeležu
je, ker želi obnoviti znanje 

nemščine. V družini ima
jo namreč podjetje in ima
jo veliko nemško govorečih 
strank. „Ko sem se upokoji
la, sem najprej začela hodi
ti k angleščini. Rada potu
jem in ker vidim, da pri tem 
potrebujem oba jezika, sem 
se vpisala tudi k nemščini,“ 
pa svojo odločitev za učenje 
nemškega jezika, ki ga s pri
dom uporablja tudi vsako 
leto v kampu na morju, po
jasni Joži Verčič. „Če znaš 
tuje jezike, si svoboden, lah
ko se pogovarjaš. Učenje je
zikov se mi zdi velik izziv in 
zadovoljna sem, da sem se 
tako odločila.“ Marina Ogo
revc pa je prepričana, da je 
treba v tretjem življenjskem 
obdobju nekaj početi, in to 
jo je vodilo k učenju nem
ščine. Poleg jezika ima rada 
tudi družbo, študijski kro
žek pa združuje oboje. Nem
ščina je moja ljubezen in bo
gastvo, pa poudari Nada De
benec, ki se tega jezika uči 
od osnovne šole naprej in 
je vesela, da ima možnost 
za učenje tudi v tretjem živ
ljenjskem obdobju.  

Z znanjem jezika si svoboden
Tako pravi ena od udeleženk nadaljevalnega tečaja nemščine, ki poteka na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Škofji Loki. Pri učenju tujega jezika v zreli 
dobi vsakega vodijo svoji motivi, vsem pa je skupna ljubezen. Ali: radi imamo nemščino, kot pravi njihova učiteljica Olga Volčič.

Krožek nemškega jezika na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Škofji Loki z učiteljico 
Olgo Volčič (sedi prva z leve) / Foto: Andrej Tarfila

Maša Likosar

Bor Starc je bejzbol začel 
igrati pri dvanajstih letih, 
kar pravi, da je dokaj pozno, 
saj v ostalih državah začnejo 
trenirati že nekje pri treh le
tih. Prvič se je z za slovenska 
tla dokaj nepoznanim špor
tom srečal na predstavitvi 
Kranjskih lisjakov, ki je po
tekala na Osnovni šoli Sta
neta Žagarja. “Že na prvih 
treningih sem se zaljubil v 
bejzbol. Pri tem mi je naj
bolj pomagal moj prvi tre
ner Jure Šinko, ki me je nau
čil igrati, in družina, ki me je 
podpirala,” pripoveduje Bor.  

Z očetom Igorjem sta ka
sneje našla akademijo v Ti
rrenii v Italiji, kamor je bil 
Bor sprejet, in tedaj se mu 
je življenje popolnoma spre
menilo. Na začetku ga je 
skrbelo, kako ga bodo spre
jeli ostali Italijani in kako se 
bo sporazumeval, saj skoraj 
nihče ni govoril angleško. 
Vendar je vedel, da ima pre
več rad bejzbol, da bi odne
hal. “Dnevno sem imel dva, 

tri treninge, dolge približno 
tri ure. Prostega časa mi ni 
ostalo veliko, namenil sem 
ga šoli, fitnesu, fizioterapi
ji in druženju s soigralci,” 
pripoveduje Bor. Ko se je 

začela sezona tekem, je veli
ko prepotoval z vlakom, sko
raj vsak konec tedna 1400 ki
lometrov. Poleg klubskih te
kem, ki jih je igral v Italiji, je 
z akademijo dvakrat potoval 

v Španijo na turnir MLB. Tri 
tedne je treniral in tekmo
val tudi na Nizozemskem v 
Evropskem elitnem kampu 
MLB. “Zelo sem bil vesel, 
ko sem bil izbran v evropsko 

reprezentanco U18 – ekipo 
najboljših mladih igralcev v 
Evropi, s katero sem se ude
ležil enega največjih turnir
jev na svetu, ki je potekal na 
Floridi.” Borova ekipa se je 
tedaj uvrstila med deset naj
boljših ekip v Ameriki. Za 
nagrado so si prislužili ogled 
profesionalne tekme MLB v 
Miamiju. 

Prav posebno doživetje pa 
je bilo za Bora tekmovanje 
na svetovnem prvenstvu za 
igralce do 18. leta starosti v 
Osaki na Japonskem, kjer je 
nastopilo 12 najboljših ekip 
na svetu. Tu je spoznal, kaj 
pomeni odbijati žogico naj
boljših metalcev na svetu, 
ki jo vržejo tudi s hitrostjo 
150 kilometrov na uro. “Ni
sem mogel verjeti, ko so 
nas Japonci pred hotelom 
in pred treningom čakali 
in prosili za avtograme,” se 
zasmeje Bor.

Najpomembnejše prizna
nje za športne dosežke je Bor 
doživel, ko je prejel uradno 
vabilo najmočnejše ameri
ške bejzbolske organizacije 

MLB, da se udeleži svetovne
ga ekipnega prvenstva Ame
rike. Izbran je bil v repre
zentanco sveta, World se
lect team, ekipo najperspek
tivnejših mladih amaterskih 
igralcev izmed ogromne
ga števila kandidatov štirih 
kontinentov, v konkurenci 
narodov, kjer je bejzbol pre
cej prepoznavnejši šport kot 
v Sloveniji in imajo pogoje 
za trening neprimerno bolj
še kot pri nas. Borov uspeh 
je eden največjih v zgodovini 
bejzbola v Sloveniji, s kate
rim zagotovo premika meje 
tega športa. Njegovi uspehi 
so se kasneje kar vrstili. Pre
senetilo ga je še eno povabi
lo iz Amerike. Trije evrop
ski igralci so bili povabljeni 
na znameniti Power Show
case, ki se ga udeleži štiri
inštirideset najperspektiv
nejših mladih igralcev s ce
lega sveta. 

Bor Starc, prvi Slovenec, 
ki je bil povabljen na Power 
Showcase, trenutno v Ame
riki uresničuje svoje bej
zbolske sanje. 

Prvi Slovenec, ki živi bejzbolske sanje
Bor Starc, 19-letni igralec bejzbola, ki izhaja iz Kranjskih Lisjakov, je mladenič, ki je kot prvi Slovenec prišel v poklicno bejzbolsko ligo MLB, bil sprejet 
na akademijo MLB v Italiji, zaigral na svetovnem mladinskem prvenstvu in prejel uradno vabilo organizacije MLB (Major League Baseball) k udeležbi na 
svetovnem ekipnem turnirju v Ameriki.

Bor Starc v bejzbolu premika meje mogočega. / Foto: osebni arhiv
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Aleš Senožetnik

Razmah alpskega smuča-
nja na Gorenjskem je v prvih 
desetletjih dvajsetega stole-
tja zajel tudi Krvavec, ki je 
zaradi bližine že takrat pri-
vabljal tudi smučarje iz pre-
stolnice, že leta 1932 pa je 
tam Robert Kump vodil eno 
prvih smučarskih šol na Go-
renjskem in v Sloveniji.

Zaradi bližine so bile po-
beljene krvavške strmine za-
nimive tudi za goste iz pre-
stolnice. Takole se je svoje 
prve smučarske izkušnje leta 
1928 Krvavcu kasneje v Pla-
ninskem vestniku spominjal 
znameniti inženir Svetko La-
pajne, nečak »pesnika tehni-
ke in športa« Stanka Blou-
dka, ki je trasiral tudi žični-
co na Krvavec: »Čudež: Pod 
nami megleno morje, nad 
nami jasno nebo, sonce z za-
dnjimi popoldanskimi žar-
ki. Smreke v ivju, po livadah 
20 cm pršiča. V koči smo bili 
skoro sami. Planinska tišina, 
ture na vrhove Krvavec, Zvoh 
so bile naš cilj. Vmes smuška 
šola, vežbanje, igre.« 

Največja v Evropi

Med različnimi možnost-
mi je bilo že precej pred iz-
gradnjo za najprimernej-
še mesto izbrano izhodi-
šče v Zanjivcu. »Razlogi so 
jasni. Najkrajši dostop do 
končne točke, najnižje vseh 

smuških spustov, do Gos-
pince. Izhodišče v Zanjivcu 
je najbližje Ljubljani, bližje 
kot dolina Bistrice ali Kokra. 
Trasa žičnice poteka po juž-
nem, toplem pobočju, česar 
druge variante ne nudijo. 
Dostop do izhodišča je prib-
ližno enako daleč od Kamni-
ka kakor od Kranja in Ško-
fje Loka ali Domžal,« je v že 
omenjenem članku našteval 
Lapajne.

Tako kot v vseh letih razvo-
ja smučanja na Krvavcu do 
danes je tudi dogajanje oko-
li gradnje žičnice podrob-
no spremljal Gorenjski glas 
oziroma Glas Gorenjske, 
kot se je imenoval v tistih le-
tih. Naš časopis je že marca 
leta 1957 zabeležil novico o 
tem, da si je komisija ogle-
dala žičnico, ki jo je ljubljan-
sko podjetje Žičnice sicer iz-
delalo za prevoz lesa na Ko-
čevskem, pa je po spletu na-
ključij pristala na Gorenj-
skem, in jo ocenila kot pri-
merno za teren pod Krvav-
cem. Dokončanje gradnje so 
takrat predvideli že za jesen, 
a so se dela zavlekla do pole-
tja naslednjega leta.

Dne 21. julija 1958 je v 
Glasu Gorenjske izšel obši-
ren članek, ki je napovedoval 
skorajšnje odprtje nove in za 
tisti čas zelo moderne žični-
ce. »Z novo žičnico je dose-
žen evropski rekord. Žičnica 
tega sistema, kakršna je na 

Krvavcu, je največja v Evro-
pi! Kakšen je ta sistem? Vleč-
na in nosilna vrv sta združe-
ni v eno, medtem ko se va-
gončki vklapljajo in izkla-
pljajo avtomatično,« je po-
ročal časopis.

Če bomo znali delati na 
pravem koncu …

Žičnica od Zanjivca do 
Gospinca, dolga 2540 me-
trov, je premagala 885 višin-
skih metrov, za kar je potre-
bovala 16 minut vožnje. A 
kot lahko beremo v članku 
Med nebom in zemljo, so 
bili najbolj ponosni na to, da 
so žičnico projektirali doma-
či strokovnjaki. Poleg Blo-
udka še Leon Skaberne, Er-
vin Prelog in Aleksander Ko-
stnapfel. Gradnja je bila zah-
tevna in se je začela 28. ju-
nija 1957, ko so začeli z izse-
kom in pripravo terena. Nato 
so delavci postavili pomožno 
žičnico in na pobočje prepe-
ljali več kot tisoč ton betona, 
sedemdeset kubičnih me-
trov lesa in okoli dvajset ton 
strojnih delov. 

Žičnica je imela dvajset dvo-
sedežnih zaprtih kabin ter šti-
rideset odprtih in je stala oko-
li sedemdeset milijonov ta-
kratnih dinarjev, od investici-
je pa so si obetali skokovit ra-
zvoj Cerkljanskega turizma. 
Kot je za Glas Gorenjske tak-
rat povedal nadzornik Sreč-
ko Pust, je Krvavec do takrat 

beležil kakšnih šest tisoč obi-
skovalcev letno. Nova žičnica 
pa naj bi število turistov pove-
čala za osemkrat. »Če bomo 
znali delati na pravem koncu, 
bo vzpenjača na Krvavcu pos-
tala naša zlata jama. Že dlje 
mislimo, kaj moramo storiti, 
da bi tudi okolica Cerkelj pos-
tala za turiste še mikavnej-
ša. V Cerkljah pa bomo mo-
rali v bližnji prihodnosti ure-
diti gostišča, graditi nova gos-
tišča, predvsem takšna s so-
bami za goste, poživiti obrt in 
vse, kar je potrebno za uspe-
šen razvoj turizma,« je pred 

odprtjem žičnice poročeval-
cu Glasa Gorenjske pove-
dal tedanji predsednik Ob-
činskega ljudskega odbora 
Cerklje.

Prvi potnik je bil Kardelj

Odprtja žičnice 2. avgusta 
1958 sta se udeležila tudi vi-
soka predstavnika takratne 
slovenske politike Edvard 
Kardelj in Franc Leskošek, 
ki sta bila tudi prva potnika 
nove naprave. Že dva tedna 
kasneje pa je Glas poročal, 
da je žičnica do 15. avgusta 
prepeljala kar 19.891 ljudi. 
»Predvsem so obiskali žični-
co domači turisti, bilo pa je 
tudi precej inozemcev, med 
njimi največ Francozov, Ita-
lijanov, Nemcev, Belgijcev, 
Avstrijcev in Dancev,« je pi-
salo v kratki novici na prvi 
strani časopisa.

Naprava je obratovala do 
leta 1973, ko jo je zamenja-
la novejša kabinska žični-
ca francoske izdelave. Leta 
1966 so postavili vlečnico 
od Tihe doline do Njivic in 
enosedežnico Gospinca do 
Doma na Krvavcu, ki pre-
novljena obratuje še danes. 
Leta 1970 so zagnali dvose-
dežnico Tiha dolina, ki jo je 
leta 2009 zamenjala sodob-
na štirisedežnica. 

Za razvoj smučarskega 
turizma na Krvavcu je po-
membno tudi leto 1973, ko 
so ustanovili Konzorcij za 
gradnjo RTC Krvavec. Re-
zultat je bila nova kabinska 
žičnica z ovalnimi kabinami 
francoskega podjetja Poma. 
Priljubljena »jajčka« so de-
lovala do leta 1999, ko so jo 
nadomestili s kabinsko žič-
nico, ki smučarje, kolesarje 
in druge izletnike na Krva-
vec vozi še danes. Prav tako 
leta 1973 je začela obratovati 

dvosedežnica Vrh Krvav-
ca, ki jo je pred 12 leti nado-
mestila nova šestsedežnica, 
zgradili pa so tudi naprave 
do Pogradišča, Luž in Nji-
vic. Krvavec je vse bolj prev-
zemal osrednje mesto med 
slovenskimi smučišči. Ko-
nec sedemdesetih let so 
smučišče razširili do Kriške 
planine, delovati pa je zače-
la tudi najvišja dvosedežni-
ca na Krvavcu, dvosedežnica 
Zvoh s ciljem na 1971 metrih 
nadmorske višine.

V šestdesetletni zgodo-
vini sta smučišče in z njim 
povezan razvoj smučarske-
ga turizma na Krvavcu do-
živela kar nekaj vzponov in 
padcev. Skozi leta je Krva-
vec povezoval lokalno skup-
nost, lastnike pašnikov, turi-
stične delavce in upravljavce 
žičniških naprav in še danes 
za Občino Cerklje in celot-
no Gorenjsko ostaja eden iz-
med strateško najpomemb-
nejših elementov turizma 
na tem področju. Tudi v ju-
bilejnem letu se smučarski 
center, bržkone z novim la-
stnikom, sooča z novimi iz-
zivi in negotovostjo ter tudi 
zaradi milejših zim in dra-
gega vzdrževanja vse več 
pozornosti namenja letne-
mu turizmu. Še danes so 
zato aktualne besede, ki jih 
je dolgoletni Glasov novinar 
in urednik Jože Košnjek za-
pisal pred 38 leti: »Če bomo 
Krvavec samo za trenutek 
odrezali od sveta, ga bomo 
z njim znova le težko pove-
zali. Zato bo potrebno ubra-
ti najboljšo pot in temeljito 
ter strokovno pretehtati vlo-
go sedanjega in predvsem 
jutrišnjega Krvavca. Tudi na 
to ne smemo pozabiti, da so 
najpomembnejši krvavški 
gostje domačini.«

Zlata jama za Cerklje
Smučišče na Krvavcu letos beleži šestdeseto leto delovanja. Leta 1958 je namreč stekla žičnica do Gospince, ki jo je pomagal oblikovati inženir 
Stanko Bloudek in je pomenila prelomnico v zgodovini turizma na Krvavcu.

Urejanje cestišča in dovoza do spodnje postaje žičnice. / Foto: arhiv Gorenjskega glasa

Fotografija z odprtja žičnice 2. avgusta 1958; tisti čas je 
žičnica veljala za največjo v Evropi. / Foto: arhiv Gorenjskega glasa

Prva žičnica do Gospince je imela poleg štiridesetih odprtih 
tudi dvajset zaprtih dvosedežnih kabin. / Foto: arhiv Gorenjskega glasa
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Dr. Valentin Meršol – 
rešitelj iz Vetrinja

Primarij infektolog dr. 
Valentin Meršol se je ro-
dil 22. februarja 1894 na 
majhni kmetiji pri Rado-
vljici. Ob predajanju domo-
brancev partizanom v Vetri-
nju leta 1945 mu je uspelo, 
da je prepričal Angleže, da 
niso predajali tudi civilistov. 
Tako je rešil na tisoče človeš-
kih življenj.

V začetku maja leta 1945 
je okoli 25 tisoč slovenskih 
civilnih in vojaških begun-
cev prišlo na polje ob staro-
davnem samostanu v Vetri-
nju pri Celovcu. Proti koncu 
maja je angleško poveljstvo 
napovedalo prevoz domo-
brancev v Italijo, kamor naj 
bi za njimi odšli tudi civi-
listi. Namesto v obljublje-
no Italijo so Angleži domo-
brance s prevaro in lažjo 

izročili Titovim partizanom. 
Ko so se čez nekaj dni vrni-
li v vetrinjsko taborišče prvi 
ubežniki, so povedali strašno 
resnico, da vozijo prevarane 
domobrance nazaj v Jugosla-
vijo. Razočaranje izdanih in 
prevaranih domobrancev je 
bilo tolikšno, da so se le red-
ki uprli vračanju – tudi ko so 
že vedeli, kam jih vozijo. Do 
konca maja so tako Angle-
ži iz Vetrinja predali okoli 
10.500 domobrancev in ne-
kaj sto civilistov. Po ukazu 
komunistov so vrnjene do-
mobrance nekaj tednov stra-
dali in mučili po raznih tabo-
riščih v Kranju, Škofji Loki, 
Škofovih zavodih v Šentvi-
du, Teharjah in drugod. Do 
konca junija so veliko večino 
brez sodbe in po strašnem 
mučenju in zasramovanju 

množično in na skrivaj pobi-
li ter zmetali v kraške jame, 
opuščene rudnike in strelske 
jarke. Le majhno število mla-
doletnih in nekaj civilistov so 
izpustili.

Dr. Valentin Meršol je bil 
eden vodilnih slovenskih 
zdravnikov, vendar je že ob 
prvi svetovni vojni spoznal 
grozote, ki jih proizvaja na-
silje. Moral je na rusko fron-
to, kjer so ga ujeli Kozaki. V 
ujetništvu si je pridobil od-
lično zdravniško prakso. 
Študij je nadaljeval v Odesi, 
Murmansku in v Zagrebu. 
Leta 1922 je diplomiral na 
Medicinski fakulteti v Pragi 
in leta 1930 končal speciali-
zacijo v Zagrebu. 

Od leta 1925 je delal v Hi-
gienskem zavodu v Ljublja-
ni, med letoma 1928 in 1931 

v Zagrebu, vmes na Zavodu 
za tropske bolezni v Skop-
ju. Leta 1931 je postal prima-
rij Splošne bolnišnice v Lju-
bljani in vodja infekcijskega 
oddelka. V letih 1932–1936 
je bil predsednik Slovenske-
ga zdravniškega društva, v 
letih 1936–1941 pa Zdravni-
ške zbornice. Maja 1945 se 
je dr. Valentin Meršol z dru-
žino umaknil na Koroško. V 

Vetrinju je zaradi svoje-
ga zdravniškega slovesa in 
odličnega znanja angleščine 
postal vodja civilnega tabori-
šča. Dogovor z Angleži je bil 
vrhunec njegovega življenj-
skega uspeha. Od leta 1949 
je bil v Clevelandu zdravnik 
splošne medicine. Pisatelj 
Karel Mauser je o njem za-
pisal, da je bil v Vetrinju slo-
venski Mojzes.

Zanimivi Gorenjci in dogodki tedna iz dežele Kranjske:
   Na Dunaju se je 19. 2. 1828 rodil kamniški častni 

meščan, politik, psihiater, zborovodja in zdravnik 
Moriz (Moritz) Gauster. Na Kranjsko je prišel med 
veliko epidemijo kolere leta 1855. 

   V Kamniku se je 21. 2. 1877 rodil slikar, ilustrator 
in scenograf Ivan Vavpotič. Bil je prefinjen risar, 
vendar je ostal v spominu predvsem kot avtor 
prvih slovenskih znamk serije Verigarji.

   V Tunjicah pri Kamniku se je 21. 2. 1886 rodil ute-
meljitelj slovenske umetnostne zgodovine France 
Stele. Vzgojil je vso srednjo generacijo slovenskih 
umetnostnih zgodovinarjev.

   Dr. France Prešeren je 22. 2. 1834 objavil svoj zna-
meniti Sonetni venec. Zaradi zamere pri Primiče-
vih, ker je v njem zapisal akrostih njihovi Juliji, je 
začel pisati cikel sonetov Sonetje nesreče.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

»Romanov advokat, ki me 
je očitno sovražil tudi na 
osebni ravni, je počel vse, 
da bi mi metal polena pod 
noge. Kot sem kasneje izve-
dela, je šele na Romanovo 
posredovanje odnehal. Na 
eno od razprav sem s seboj 
pripeljala tudi številne pri-
če, ki so pričale, da sem dob-
ra mama in da sem bila dob-
ra mama tudi Tinki, Anici 
in Tinčku. Nastal pa je celo 
škandal, ko je sodnik mimo 
mikrofona zašepetal tipka-
rici: ''Gastarbajterska gola-
zen.'' A se ga je slišalo tudi 
v dvorani.«

Živa pripoveduje, da je 
bilo Romana in njegovega 
advokata najbolj strah, da bi 
zgodba pricurljala v javnost. 

Nemčija, četudi je bila na-
prednejša od zatohle Slove-
nije, se je do homoseksual-
nosti obnašala zelo zavrto. 
Sploh če je bil pri tem deja-
nju zasačen kdo, ki je imel 
družino.

»Če ne prej, se je ob lo-
čitvah govorilo marsikaj. 
Spominjam se, da so v Köl-
nu ravno takrat odkrili sku-
pino moških, ki so si izme-
njavali otroške pornograf-
ske fotografije. V časopisu 
je vsak dan pisalo o njih. Ža-
lostno, a resnično je bilo ne-
kaj drugega: v razredu sta-
rejše hčerke so odkrili, da je 
ena od njenih sošolk zlora-
bljena. Do nje je bil spolno 
nasilen ded. Ubogi otrok je 
imel vse zvezke porisane s 
strašnimi risbicami o zlora-
bi, a jih je učiteljica v strahu, 
da ne bi sama nosila kakšnih 
posledic, dolgo časa ignori-
rala. Ko se je deklica vrgla 
skozi okno, ker je želela um-
reti, je prišla zgodba na dan. 
A nihče ni bil nič kriv, deda 
so samo blagohotno opozo-
rili, naj tega ne počne. Star-
ši pa so hčerko še kaznova-
li, prepričani, da o tem, kar 
se dogaja med štirimi stena-
mi, drugod ne sme govoriti. 

No, pa da se vrnem k svo-
ji ločitvi. Šele grožnja, da 
bom vse povedala sorodni-
kom v Sloveniji, je zalegla, 
da me je bivši mož pustil pri 
miru. Dovolil je tudi, da sta 
se deklici vrnili k meni in po 

tistem jih ni obiskal več kot 
15 let. Vse, kar sta dobili od 
njega, so bila denarna naka-
zila. Pri denarnih obvezno-
stih pa so Nemci, na srečo, 
pozabili na šalo. 

Leta 1978, za svoj štiride-
seti rojstni dan, sem si kupi-
la nov avto, in to golfa. Če me 
spomin ne vara, sem zanj 
odštela skoraj 12 tisoč mark! 
Odločila sem se, da se odpe-
ljem v Slovenijo. Pred tem 
sem bila doma le enkrat, pa 
še to na kratko. Lara in Su-
zana sta zelo dobro govorili 
slovensko. Želela sem obi-
skati tudi Tinko, ki se je pre-
selila v novo hišo in se je že-
lela malo pohvaliti pred me-
noj. V Črvarju sta z možem 
kupila stanovanje in tako mi 
ni bilo treba razmišljati, na 
kateri del obale naj se odpra-
vim. Soočenje z domovino je 
bilo boleče in tuje. Edini še 
živi sestri sta se v tem času 
zelo postarali, staršev ni bilo 
več, drug do drugega smo se 
obnašali kot tujci. Med nami 
so se pojavili tudi ideološki 
prepadi, kar je bilo najhuje. 
V Nemčiji smo takratno Ju-
goslavijo poznali tudi z dru-
ge plati. Vedeli smo, da so 
nekateri ''jugoslovanarji'' v 
nemških mestih nastavlja-
li bombe, likvidirali ljudi, ki 
se niso strinjali s komuni-
stičnim režimom. Sestri sta 
živeli zelo skromno, imeli 
sta mizerni pokojnini, a to ju 
ni odvračalo od tega, da sta 
peli slavo tovarišu Titu. Nju-
nih neumnosti nisem mog-
la dolgo poslušati. Že dru-
gi dan smo si skočile v lase, 
pospravila sem kovčke na-
zaj v avto in se preselila v ho-
tel. Naslednji dan me je obi-
skal eden od nečakov in mi 

povedal, da je njegovi mami 
žal, da mi niso preluknjali 
gum pri avtomobilu. Pa naj 
še kdo reče, da žlahta ni raz-
trgana plahta! Po vsem, kar 
sem v tujini hudega doži-
vela, sem upala, da me bos-
ta sestri veseli, da me bosta 
vprašali, kako se imam, kaj 
čutim, kako prenašam tego-
be ločenke, pa ju je zanimalo 
edino to, kakšen avto imam 
in koliko zaslužim. Malo 
sem se potolažila pri Tinki, 
ki me je postavila na realna 
tla, da z možem na vsakem 
koraku doživljata nevoščlji-
vost, češ vidva, ki sta bila v 
Nemčiji, se lahko nosita vi-
soko, mi se ne moremo. 

Moram reči, da mi je bil 
Črvar zelo všeč. Takrat je 
bilo to belo in čisto mestece, 
ki je vrvelo od turistov! Tudi 
mene je zamikalo, da bi ku-
pila manjše stanovanje, a 
hvala bogu tega nisem sto-
rila! V času vojne na Hrva-
škem in v Bosni so ta prele-
pi kraj do neprepoznavnosti 
uničili begunci. V Tinkinem 
stanovanju, v katero so vdrli 
neznanci, ni ostal kamen na 
kamnu. Vse so pokradli. 

Nekoč smo se odpelja-
li v Poreč. Moji hčerki sta 
ga vzljubili, pa ne vem, za-
kaj. Ko smo sedeli tik zra-
ven mestne promenade, se 
moje oči ujamejo z očmi mi-
moidočega moškega. Zdelo 
se mi je, da sem ga na videz 
poznala, zato sem se tudi 
nasmehnila. Izkazalo se je, 
da sem ga res poznala. Bil 
je Lenko, kakšno leto je bil 
mlajši od mene, odraščal pa 
je v Lajdri, kjer sem živela ob 
prihodu v Nemčijo. Na sebi 
je imel bele hlače in črtasto 
belo-modro srajco s širokim 

ovratnikom. Prisedel je in 
s svojim šarmom je osvojil 
vse, tudi moji hčerki. Tinka 
se ga je sicer bežno spomni-
la, a je bila toliko mlajša od 
njega, da ga je že zdavnaj 
izbrisala iz spomina. Žal se 
je moral s skupino prijate-
ljev naslednji dan že vrniti 
v Nemčijo, a mi je pustil na-
slov in telefonsko številko. 
Takrat se še nikomur od nas 
ni sanjalo o internetnih po-
vezavah! Nestrpno sem ča-
kala njegovega prvega pis-
ma, prvega telefonskega kli-
ca. Pisal mi je kar na Tinkin 
naslov. Kljub hrepenenju, 
da ga ponovno vidim, so bili 
dopustniški dnevi nepozab-
ni. Pri denarju nisem ''špa-
rala'', dala sem si duška! Žal 
pa se mi je med vračanjem 
domov zgodila manjša pro-
metna nesreča. Na cesti, ki 
še niso bile takšne, kot so da-
nes, je vladala živčnost, kaj-
ti v dolgih kolonah se ni dalo 
priti hitro do cilja. Zalete-
la sem se v avto, ki se je ne-
nadoma brez smernih ka-
zalcev vrinil v našo kolono. 
Razbila sem luči, blatnik, 
tudi vrata na voznikovi stra-
ni so bila poškodovana. Ko 
sem se nehala tresti od stra-
hu, sem malo pred Münch-
nom zapeljala na prvi iz-
voz. Na srečo sem hitro naš-
la Volkswagnov servis. Pok-
licala sem tudi Lenka, ki se 
je nemudoma odzval in mi 
prihitel na pomoč. Malo mi 
je bilo nerodno, saj sva se 
''v živo'' poznala komaj do-
ber dan, a njegov pristop do 
mehanika je veliko pripo-
mogel, da so mi avto hitre-
je spravili v red.

Priznam, zakaj ne bi, tis-
to noč sva prvič spala skupaj. 

Bilo je zelo lepo, motilo me 
je le, da je smrdel po alkoho-
lu. Kdaj točno si ga je privo-
ščil, nisem vedela. 

Še ena neprijetnost se je 
zgodila: sobo sem najela v 
neki zasebni hiši, ker mi 
je že zmanjkovalo denarja. 
Proti poldnevu, ko je šel Len-
ko k avtomehaniku, je zače-
lo grmeti in kar naenkrat je 
silovito treščilo v hišo. Hčer-
ki sta se tiščali na kavču in jo-
kali, meni pa je spodneslo tla 
pod nogami. Vzidano oma-
rico z električnimi priključ-
ki je odtrgalo iz stene, in ker 
sem stala, jo je z vso močjo 
vrglo vame. 

Začela sem krvaveti, hčer-
ki sta v paniki kričali, kar je 
privabilo lastnika hiše, da mi 
je nudil prvo pomoč in pok-
lical še rešilni avto. V bolni-
šnici so me oskrbeli, na sre-
čo nisem imela pretresa mo-
žganov. Mi je pa zdravnik 
dejal, da če bi omarica pri-
letela le deset centimetrov 
više, me ne bi bilo več med 
živimi. Njegove besede so 
me tako pretresle, da sem 
dobila še aritmijo srca. 

Lenko je poskrbel za 
prestrašeni hčerki, kot bi bil 
njun pravi oče. V bolnišnici 
sem ostala tri dni, v tem času 
so mi popravili avto in lah-
ko smo se odpeljali naprej, 
domov. 

Še istega leta je dal Lenko 
v tovarni, kjer je delal, odpo-
ved in se preselil k meni. Vse 
tri smo ga težko pričakovale. 
Če ni pil, je bil krasen človek. 
Kot mnoge ženske pred me-
noj sem se tudi jaz tolažila, 
da ga bom s svojo ljubeznijo 
spremenila. Kako zelo sem 
se motila!

(Konec prihodnjič)

Družinske podobe, 4. del

Lenko
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Nedavno sem potovala po 
hribovskem predelu Nove 
Gvineje; sedela sem zadaj, 
na odprtem delu kamione
ta, in se pogovarjala z moš
kim, ki je imel tri žene. Vpra
šala sem ga, koliko žen bi rad 
imel. Umolknil je in se čo
hal po bradi. Spraševala sem 
se: 'Bo rekel pet? Deset? Pe
tindvajset žen?' Nagnil se je 
k meni in šepnil: 'Nobene.' 
Smo vrsta, ki se združuje v 
pare. Čeprav kakšnih 85 od
stotkov kultur moškemu do
voljuje, da ima več žena, si le 
redki v resnici omislijo ha
rem. Moški mora imeti veli
ko koz, krav, zemlje, denarja 
ali drugih impresivnih dob
rin, da mu uspe prepričati 
več žensk, naj z njim delijo 
posteljo. Pa še takrat se lahko 

več žena izkaže nadležnih 
kot zobobol. Sožene si skače
jo v lase; včasih celo zastru
pijo otroke druga drugi. V 
naši naravi je, da svoje otro
čičke vzgajamo v paru, ven
dar z veliko pomagači v bliži
ni svojega gnezda. / Ta knjiga 
je zgodba o monumentalni 
človeški strasti: ljubezni. Go
vori tudi o vseh izpeljankah 
naše osnovne človeške raz
množevalne strategije: kako 
se osvajamo in koga izbere
mo; kako ustvarjamo čustve
ne vezi; zakaj nekateri ljudje 
prešuštvujejo in zakaj se dru
gi razvežejo; kako se je razvi
la sla po ljubezni; zakaj ima
mo najstnike in široke so
rodstvene mreže, da nam po
magajo vzgajati otroke; zakaj 
moški ne more biti bolj podo
ben ženski in obratno; kako 
sta se spolnost in ljubezen 

drastično spremenila zara
di izuma pluga. V zadnjem 
poglavju predstavim tudi 
nov pogled na spolnost v pri
hodnosti.« In še: »Veliko je 
stvari, o katerih lahko tarna
mo, hkrati pa obstaja veliko 
stvari, ki jih lahko slavimo – 
denimo človekovo neizčrpno 
slo po ljubezni. Tehnologija 
spreminja naš način dvorje
nja, ne more pa spremeni
ti ljubezni. Romantična lju
bezen in navezanost izhaja
ta iz najbolj primitivnih de
lov naših možganov – tistih, 
ki se nahajajo blizu centrov 
za uravnavanje žeje in lako
te. Kot je Platon bistroumno 
zapisal v svojem Simpoziju: 
'Eros je ljubezen do tega, kar 

nekomu v sedanjosti manj
ka.' Ljubezen je potreba, je 
močno koprnenje in sla, ki 
človeka žene, da išče največjo 
nagrado v življenju: partner
ja za spolno združitev. Roje
ni smo za ljubezen. In res, če 
preživimo kot vrsta, se bomo 
zaljubljali in gradili partner
ske vezi še čez milijone let.« 
(Str. 9–11)

Ljubezen je ena tistih reči, 
na katere se vsi spoznamo, 
tako kot na vreme. Kdor pa bi 
jo hotel bolje razumeti, mora 
pogledati v anatomijo ljubez
ni. Knjiga ameriške bioan
tropologinje s podnaslovom 
Evolucija spolnosti, zakon
ske zveze in prešuštva je za 
tak vpogled kot nalašč …

Nove knjige (422)

Anatomija ljubezni

Helen Fisher, Anatomija ljubezni, prevedla Helena 
Marko, UMco, Ljubljana, 2017, 618 strani

Alenka Bole Vrabec

Ko sem bila majhna, so 
me družice pri igri veliko
krat dražile z Župančičevo 
Lenko: … a kokotiček / skoči 
v lončiček, / leže v ponvico, 
/ dvigne glavico, / »Lenčica, 
Lenka, kikiriki, sem že pe
čenka, jest se mudi!« … Bile 
smo v letih med punčko in 
dekletom in v letih po vojni 
je bil praznik, če je zadišalo 
po ocvrtem piščancu. In pe
sem ni pogojevala toliko mo
jega imena kot tisti »kikiri
ki«, ki se je razlegal čez tri 
vrtove. Župančiča smo zna
le na pamet, saj smo včasih 
v uti za našo vrtno ograjo šti
ri punčke oz. dekleta tudi na
stopale, če so dali starši kaj 
vstopnine – bombone ali 
pare. Zdelani Ciciban je bil 
dolgo moja najljubša knjiga. 

Ko sem se nekoč zvirala kot 
dedek samonog, sem s klopi 
treščila na pesek in si dobro 
odrgnila kolena in za grenki 
posladek dobila dolgo pridi
go, ker sem preluknjala no
gavice in sem jih, o groza, 
morala tudi pokrpati. Am
pak na tisti leseni gobi, ki je 
služila za podlago za krpa
nje, sem luknje zvlekla sku
paj in po sodbi moje varuške 
Julke je bilo moje šivalne ka
riere konec … 

Ker je bil minulo nede
ljo zaželen kokotiček s pri
pombo, naj bo malo druga
čen, recimo olimpijski, sem 
se spomnila korejske kuha
rice, ki mi jo je sin leta 2002 
prinesel z otoka Jeju do. V 
Južni Koreji, v »deželi jutra
njega miru«, kot piše Judy 
Hyun, je to priljubljena jed. 
Za vse sestavine sem se mal
ce naletala, a glede na moj 
priimek ni bilo težko. Pri 
nas je bil kokotiček ravno 
prav pekoč, malo manj kot 
v receptu, dodatna »pekoči
na« pa so bila sprotna poro
čila iz Pjongčanga.

  

»Yangnyeom tong dak«  
ali ocvrti piščanec z 
rdečo omako

Za 4 osebe potrebujemo: 1 
kg piščanca, najbolje kračic 
brez kosti ali perutničk, sol, 
črni poper, olje za cvrenje

Za testo: 1 jajce, 270 ml le
deno mrzle vode, 50 g bele 
moke, tip 405, 50 g riževe 
moke, 50 g škroba, pol žlič
ke natrona, pol žličke soli

Za omako: 3 žlice sezama, 
6 žlic olja, 3 stroke česna, 

100 g pretlačenega para
dižnika (boljši je iz pločevin
ke kot umetno zoren), 4 žli
ce sojine omake, 2 žlici bele
ga vinskega kisa, ščep soli, 3 
čilije in 3 žlice čilijeve paste 
(polica z eksotično hrano), 
4 žlice sirupa iz sladkorne 
pese (trgovine z bio hrano) 

Piščančje meso, zrezano 
na kocke, ali perutničke so
limo in popramo.

Jajce ubijemo v ledeno 
mrzlo vodo in ga penas
to stepemo. V drugi poso
di zmešamo riževo in pše
nično moko, škrob, natron 
in sol in vse skupaj dodamo 
stepenemu jajcu ter meša
mo, da dobimo gladko testo.  

Segrejemo olje in ocvre
mo kosce mesa, prej dobro 
potopljene v testo. Cvremo 
okoli 8 minut, meso mora 
biti prekrito z oljem. Kos
ce mesa polagamo na papir
nato brisačo, da se odcedi
jo. Za omako (najprej nap
ravite preskus, koliko peko
če prenesete) v ponvici brez 
maščobe popražimo sezam 
in pazimo, da zrnca ne bodo 
skakala čez rob posode kot 
pokovka.

Segrejemo olje, dodamo 
strt česen in pazimo, da ne 
porjavi, dodamo paradižnik, 
sojino omako, vinski kis, si
rup sladkorne pese, čilije in 
čilijevo pasto in dobro pre
mešamo. Vse skupaj naj vre 
ne več kot dve minuti.

Ocvrtke damo v globljo po
sodo, jih prelijemo z omako 
in potresemo s sezamom. 
Po želji ponudimo z rižem s 
kurkumo in ingverjem.

Pa dober tek!  

Kokotiček

mizica, 
pogrni se

Olimpijske igre gredo h koncu, le še tri dni manjka do zadnjega uradnega stavka iger: 
Nasvidenje Pjongčang – dobrodošli v Pekingu, kjer se bo v zavetju petih krogov tekmovalo 
čez štiri leta. Sicer ne gre dvomiti o ponovni bogati slovenski udeležbi, ki se ji bo mogoče 
pridružila tudi kakšna ekipa v tekmovanju pasjih vpreg – če bodo seveda v olimpijsko 
družino športov uvrstili novo disciplino. Kakorkoli že, naši za vsak primer že pridno 
trenirajo, oni dan pa so na Soriški planini tudi že uvajali podmladek. I. K. / Foto: Andrej Tarfila

(Ne)namerno zasenčena fotografija policistov na hoduljah z nedavnega kranjskega 
pustnega karnevala lepo simbolično ujame stanje raznovrstnega cenzuriranja javnih 
uslužbencev. Namreč, v zadnjem mesecu smo bili priča poplavi stavk uslužbencev javnega 
sektorja, med njimi tudi zaposlenih na policiji, katerih zahteve po dostojnem plačilu za 
svoje delo pa so naletele na gluha ušesa – za stanje odgovorni vladajoči razred je bil 
odsoten, zaseden s poslovnimi potovanji v tujini. S. L. / Foto: Primož Pičulin



V praznovanje 65-letnice Avsenikove glasbe se bo na pobu-
do dolgoletnega člana Pihalnega orkestra Lesce Ferda 
Kiklja vključilo tudi sedem gorenjskih pihalnih godb. Na 
koncertih pod Avsenikovo marelo v Begunjah bodo igrale 
skladbe, ki sta jih za pihalne orkestre napisala brata Slavko 
in Vilko Avsenik, program pa bodo dopolnile z najbolj zna-
nimi skladbami drugih slovenskih piscev. Obisk koncertov 
bo brezplačen. Prvi koncert bo v nedeljo, 25. februarja, ob 
16. uri. Na njem bo igrala Godba Bohinj, ki praznuje letos 
20-letnico igranja. Vsak mesec bo zaigrala ena godba. 
Bohinjcem bodo marca sledili Gorjanci, nato aprila men-
geški veterani in maja godbeniki iz Domžal. Junija bo igral 
pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora in julija tržiški 
pihalni orkester, program pa bo septembra sklenil Pihalni 
orkester Lesce. Pri organizaciji koncertov sodelujejo druži-
na Avsenik, Občina Radovljica, Zavod za turizem Radovlji-
ca ter Javni sklad za kulturne dejavnosti Slovenije.

Godbe bodo igrale pri Avseniku

Alenka Brun

P
redstava ima osno
vo v knjigi Čarovnik 
iz Oza avtorja Lyma
na Franka Bauma, 
za tokratno uprizo

ritev pa je bil glavni pobud
nik, idejni oče, ki je tudi pos
krbel, da se je zamisel realizi
rala, Franc Podjed.

O belski dogodivščini, Ča
rovniku iz Oza, je začel Pod
jed razmišljati lani. Pove, da je 
scenarij spisala njegova 11let
na vnukinja Iza oziroma Iza
bela, ki živi v Angliji. Dekle si 
je tam ogledalo predstavo v 
nekem amaterskem gledali
šču, bila ji je izjemno všeč in 
se je odločila, da napiše svoj 
scenarij. Tako je med lanskim 
obiskom Bleda scenarij že 
imela s seboj in so ga v doma
či dnevni sobi dvakrat celo zai
grali. Franc se je navdušil in 
takoj ga je prešinilo, da bi lah
ko zadevo postavili na doma
či oder Kulturnega društva 
(KD) Bohinjska Bela, s kate
rim je v preteklosti že sode
loval. Sploh pa bi bilo čudovi
to, če bi k sodelovanju priteg
nili še osnovnošolske otroke 

OŠ Bled – podružnica Bohinj
ska Bela, saj v predstavi nasto
pajo tudi mali ljudje, recimo. 
Sedaj jih lahko spremljamo v 
različnih vlogah: od palčkov 
do meščanov Smaragdnega 
mesta, krilatih opic.

»Note mi je iz Anglije pos
lal sin, naredil sem aranžma
je, spisal dva dodatna komada, 
prevedel scenarij, ki ga je vnu
kinja spisala v angleščini … In 

smo začeli. Štiri mesece smo 
intenzivno delali,« zaklju
či Podjed, ki je poskrbel torej 
za prevod in priredbo scenari
ja, za glasbeno kuliso, petje in 
koreografijo; najdemo pa ga 
napisanega tudi med glasbe
niki – pri harmoniki, saj pred
stavo v živo spremlja orkes
ter. Se je pa muzikala kot take
ga lotil prvič. Smeje energični 
možakar, ki je v sredo, 21. feb
ruarja, praznoval 79. rojstni 
dan, dopolni, da se je pred leti 
veliko ukvarjal z glasbo.

Kdo bi bil primeren za kate
ro vlogo, je imel že nekako v 
glavi, zamislil pa si je tudi, 
da bi režijo Čarovnika iz Oza 
zaupal Lojzetu Ropretu. Z 
njim je ravno tako že večkrat 
sodeloval. 

Podjed in Ropret sta se use
dla za mizo lani poleti, pre
miero je uro in četrt trajajo
ča predstava oziroma muzi
kal doživel letos 6. februarja, 
nekaj ponovitev so že imeli, 
sledita še 2. in 18. marec. 

Ropret se je z režiranjem 
muzikala ravno tako srečal 
prvič. »Prizori na odru so 
do neke mere svoje zade
va, se pa seveda povezujejo 
s pesmijo in plesom. Sama 
režija tako ni težja, vendar 
moraš biti v koordinaciji 
s tistim, ki skrbi za koreo
grafijo, glasbo, petje.« Zau
pa nam še, da je minilo kar 
nekaj časa, »da je zadeva 
stekla« in da je tehnično 
tovrstna predstava precej 
zahtevna, a po drugi stra
ni imajo na Bohinjski Beli 
srečo, saj imajo novo dvo
rano in so jo lahko dodobra 
izkoristili. Nadaljuje, da je 
za igralsko zasedbo več ali 
manj poskrbel Franc. Veči
noma so to člani KD Bohinj
ska Bela, Pločevinko, ki ga 
upodablja Martin Knafelj, 
in Lev (Domen Mihelčič), 
pa na primer prihajata iz 
Gorij. Zasedba je kar pisa
na, glavno vlogo Dorote
je pa so zaupali Evi Strgar, 

GORENJSKI ČAROVNIK IZ OZA
V začetku februarja je oder doma krajanov na Bohinjski Beli gostil premiero domačega kulturnega 
društva, predstavo Čarovnik iz Oza. Pravzaprav muzikal, saj se na odru prepletajo pesem, ples in igra.

Čarovnik iz Oza pripoveduje znano zgodbo, ki so jo na oder v obliki muzikala postavili  
na Bohinjski Beli. Vlogo Doroteje so zaupali Evi Strgar.

Franc Podjed in Boris Kofol

V maski smo srečali Pločevinka, Strašilo in Leva.

ki je ravnokar dopolnila 13 
let. Močna in kar težka vlo
ga je tudi vloga zlobne čaro
vnice, v kateri lahko sprem
ljamo mamo pevke Man
ce Špik Martino Špik. Vlo
go Strašila, na katerega rav
no tako precej hitro pomis
limo pri Čarovniku iz Oza, 
so zaupali Andreju Jalnu, 
zanimivi pa so tudi prizo
ri z znamenitim Doroteji
nim psičkom Totom, ki ga v 

njenem realnem svetu igra 
pravi pes, v »smaragdnem« 
svetu pa se je z vlogo uspeš
no spoprijel Luka Pogačar. 

Scenarija so se kar držali, 
razlaga Ropret, so si pa dovo
lili nekaj lastnih prijemov pri 
sami izvedbi. Za sceno je pos
krbela domačinka Saša Vre
čko, rahlo moderen pridih 
muzikalu da uporabljena pro
jekcija. 

Glavna igralka dodaja: »S 
tovrstno vlogo sem se srečala 
prvič. Sicer z odrom že imam 
izkušnje, a nikoli nisem pela. 
Petje kot tako mi je sicer všeč, 
vendar o njem nisem niko
li toliko razmišljala, ker me 
bolj zanima ples. Tu pa kom
biniram ples, petje in igro, 
kar je odlična izkušnja.« Pra
vi, da ji je vloga v veliko vese
lje. In kakšna je Doroteja? 
Eva meni, da si veliko upa, 

da tako odide v Smaragdno 
mesto … »Je kar pogumna, 
prijazna, in če je treba stori
ti kaj nevarnega, to kar stori.« 
Z vživljanjem v vlogo ni ime
la težav, je pa vse skupaj zan
jo kar precejšen zalogaj, saj je 
le malo prizorov, v katerih je 
ni na odru. In ker je njen soi
gralec tudi živi pes, je bil to za 
mlado članico KD Bohinjska 
Bela še dodaten izziv.

Lojze Ropret
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HUMOR, HOROSKOP

PETEK_23. 02. 2018

HOROSKOP
TANJA IN MARICA

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_16
NALOGA

8 2 3 9
7 1 5 2

4 1 8 6
5 3 9 4 8

1 4 2 9
6 9 1 7 3

8 7 6 5
6 2 8 1

3 2 4

sudoku_LAZJI_18_16

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_18_16
NALOGA

8239
7152

4186
53948

1429
69173

8765
6281

324

sudoku_LAZJI_18_16

REŠITEV

865724391
371965284
429183657
253697148
187432569
694518732
918376425
746259813
532841976

sudoku_TEZJI_18_16
NALOGA

6 7 9 3 1
4 3 6

7
2 7 4

9 5 8
4 8 5
2

6 8 7
7 8 2 9

sudoku_TEZJI_18_16

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_16
NALOGA

67931
436

7
274

958
485
2

687
7829

sudoku_TEZJI_18_16

REŠITEV

647928315
815743692
329561847
562389174
791654283
483217569
254196738
936875421
178432956

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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.                        

Ko sreča ne pojenja 
Gospa srednjih let pri jutranji kavici bere časopis in ugo-
tovi, da je srečna dobitnica na lotu. Rekorden dobitek, več 
sto milijonov, pripada samo njej.
Vsa srečna gre v službo, direktno v direktorjevo pisarno, 
da bi dala odpoved, ko ji šef reče, da je vedno manj dela, da 
je tehnološki višek, da se ji opravičuje, ampak jo potolaži, 
da bo dobila visoko odpravnino.
Ker ima takšno srečo, se odloči, da si bo kupila nov avto. 
Vstopi v najbližji avtomobilski salon, v tistem trenutku pa 
se nad salonom začne ognjemet, vse se bliska, slavnostne 
fanfare ... Nič ji ni jasno, nakar pristopi prodajalec in reče: 
»Vi ste naš sto tisoči obiskovalec in za nagrado dobite 
brezplačno najnovejši model mercedesa.«
Srečnica se še v šoku z novim avtom odpelje domov. 
Natoči si kozarec penine, stopi k oknu in vidi, da se je 
domov pripeljal njen mož.
Mož odvihra v spalnico, spakira svoje stvari in pove ženi, 
da jo zapušča.
Ženska dvigne kozarec penine in si zamrmra:
»Ti mater, ko zalaufa, pa zalaufa ...«

Starejše boljše kot mlajše 
Starejša upokojenca se pogovarjata in eden vpraša: »Ali ti 
veš, zakaj so starejše ženske boljše ljubimke kot mlajše?«
»Pojma nimam. Zakaj?«
»Ker mislijo, da seksajo zadnjič.«

Kje ga boli
»Gospod doktor! Včeraj, ko sem se peljal domov, sem 
nenadoma začutil bolečino.«
»Kje pa?«
»Mislim, da je bilo to med Vranskim in Trojanami.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Nikoli ni prepozno. To bo vaš moto v tem tednu. Pohiteli 
boste in uspelo vam bo narediti vse tisto, kar ste že dolgo 
prelagali. Občutek bo neizmerno dober, veseli pa ne boste 
samo vi, ampak tudi ljudje v vaši okolici. Sobota bo za vas 
dober dan.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Zvrstili se vam bodo razni dogodki na čustvenem podro-
čju. Skušali se boste odmakniti, vendar vam ne bo uspelo. 
Prišli boste do točke, ko se bo treba odločiti in postaviti 
stvari na svoje mesto. Še dobro, da imate skrito zalogo 
energije.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
V vas bo zasijala posebno lepa energija, ki vas bo popeljala 
do poti in odločitev, ki so življenjsko pomembne. Za nekaj 
časa se vam bo svet obrnil na glavo. Nič zato, saj ravno to 
je tisto, kar sedaj najbolj potrebujete.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Čustveno se boste začeli odpirati in zato lahko končno pri-
čakujete pozitivne spremembe. Res se vsaka stvar zgodi 
ob svojem času, a brez truda ni nič. Na trenutke se lahko 
ustrašite svojih občutkov, a vse se vam dobro izide. 

Lev (23. 7.–23. 8.)
Prijetno vas bodo presenetile novice, ki jih sicer že dol-
go čakate. Hitro se bo treba odločiti, da priložnost ne 
gre mimo vas in ne ostanete praznih rok. Na čustvenem 
področju vas čaka kar nekaj dela, nekdo še vedno čaka, da 
izpolnite obljubo.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Odpirale se vam bodo velike priložnosti za dober zaslu-
žek. S tem se vam lahko kasneje nudijo možnosti za izpol-
nitev vaših starih ciljev. Na splošno bi se lahko večkrat 
obračali k svoji intuiciji – in jo seveda tudi upoštevali.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Naveličali ste se že stalnih finančnih kriz, a do sedaj še 
niste bili nikoli pripravljeni česarkoli narediti v to smer. 
Včasih je treba upoštevati nasvete, čeprav se ne zdijo spre-
jemljivi. Nekje je pač treba začeti. Odločitev pa je samo 
vaša.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Radi bi prehiteli svojo prihodnost, a kot boste kmalu spoz-
nali, to ni mogoče. Kljub temu se boste zelo potrudili in na 
koncu boste kljun vsemu zadovoljni. Svoje najbližje boste 
spravili v slabo voljo, vendar vam bodo dali možnost, da 
popravite.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Poslovno je pred vami zelo uspešen teden in niz zmag 
vam bo še ob pravem času dvignil porušeno samozavest, 
brez katere ste kot rastlina brez vode. Prijateljski zvezi 
boste dali možnost, da se razvije v pravo in globoko lju-
bezen.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Zelo v kratkem boste imeli dobro priložnost za zamenjavo 
službe. Lahko pa je tudi napredovanje v že obstoječi slu-
žbi. Kar bo, bo dobro, le da je konec enoličnosti. Daljšo 
pot boste lahko izkoristili poslovno kot tudi zasebno.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Zaradi preobremenjenosti boste v nevarnosti, da se vam 
sesede imunski sistem. Bolje je zdraviti predčasno kot 
prepozno. Prisiljeni boste, da se umirite in več časa posve-
tite sebi. Pojdite na primer na sprehod v naravi, pa čeprav 
v slabem vremenu.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Obeta se vam obdobje osebne sreče. Na čustvenem 
področju se pripravite na dobre spremembe, ki vam lah-
ko zelo spremenijo življenje. Poslovno se nikar toliko ne 
obremenjujte, saj ne bo tako tragično, kot bo videti na 
prvi pogled. 
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P OS TANI DEL ELAN OVE  EKIP E

Elanovo poslanstvo je razvoj, proizvodnja in trženje tehnično 
najbolj dovršenih smuči, jadrnic in telovadne opreme, prav tako 
pa tudi kompleksnih kompozitov za industrijo vetrne energije. 

Za doseganje visoko zastavljenih ciljev bomo potrebovali pomoč 
novih sodelavcev, zato k sodelovanju vabimo vse kandidate, 
ki iščete nove izzive na svoji karierni poti. Predhodne izkušnje
in izobrazba niso pogoj za zaposlitev, zaželeni poklici pa so 
predvsem: mizar,  lesarsk i tehnik,  obde lova lec  lesa,  strojn i 
tehn ik,  avtoserv iser , avtokaroserist,  avto ličar,  inšta late r 
strojn ih inšta lac ij,  oblikovalec  kov in – orodjar  in tehn ik 
mehatron ik .

Z veseljem vam bomo pokazali vaše bodoče delovno mesto, 
se pogovorili o vaših pričakovanjih, naši ponudbi ter možnostih 
razvoja in napredovanja. 

Prijave s kratkim opisom Vašega dosedanjega dela pošljite na 
naslov E lan,  d.o. o.,  ka drovska  slu žba,  B egunje  1,  4275 
B egunje  na  Gorenjskem . Lahko nas tudi pokličete na tel. št. 
04/53 51 192, nam pišete na ka dri@elan.si  ali pa si ogledate 
našo spletno stran www.e lan.s i in se prepričate o naših načrtih.

POS TANI DEL ELANOVE EKIPE

1. nagrada – smuči Elan Amphibio 
2. nagrada – potovalna torba Elan
3. nagrada – majica Elan

Rešitev križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) 
pošljite do srede, 21.junija 2017, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Rešitev 
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjski glas pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

VABIMO VAS V 
NOVO PRENOVLJENO

PRODAJALNO 

ELAN

1. nagrada – smuči Elan Amphibio 
2. nagrada – potovalna torba Elan
3. nagrada – majica Elan

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te 
do srede, 7. marca 2018, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi 
v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.E
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George Clooney (56) in Amal (40) 
sta darovala petsto tisoč dolarjev 
študentom za podporo pri prote-
stu za večjo omejitev orožja po 
šolskem strelskem obračunu na 
Floridi, v katerem je bilo ubitih 
sedemnajst dijakov. Protesta, ki 

bo 24. marca, se bosta celo udeležila, saj kot pravita, je od 
tega odvisna prihodnost njunih otrok. Denarno podporo 
v enaki višini sta obljubila tudi Oprah Winfrey ter režiser 
Steven Spielberg. Med podporniki protesta sta tudi Justin 
Bieber in Lady Gaga.

Zvezdniki darovali za omejitev orožja

Manekenka, znana po svojih tatu-
jih, in glasbenica Kat Von D (35) je 
obljubila večno zvestobo pevcu 
skupine Preyers Rafaelu Seyerju 
(42). “Danes sem se poročila s 
svojo dušo dvojčico, dvojčkom 
enakih misli in najboljšim prijate-

ljem,” je pod fotografijo njunih dveh sklenjenih tetovira-
nih rok zapisala Kat Von D. “Poročil sem se z dekletom 
svojih sanj,” pa je pod enako fotografijo zapisal Rafael.

Kat Von D postala gospa Seyer

V Londonu je potekala že 71. podelitev 
filmskih nagrad bafta. Največkrat je slavil 
film Trije plakati pred mestom, za film, 
scenarij, igralca Frances McDormand ter 
Sama Rockwella. Nagrajenca sta režiser 
Guillermo del Torro (Oblika vode) ter igra-
lec Gary Oldman (Najtemnejša ura). BAF-

TO za življenjsko delo je prejel režiser Ridley Scott, ki je med 
drugimi posnel filma Osmi potnik in Iztrebljevalec.

Trije plakati prejeli največ baft

Novi stari zvezdniški par Selena Gomez 
(25) in Justin Bieber (23) sta nekaj dni 
preživela na Jamajki, kjer sta se udeležila 
poroke Bieberjevega očeta. Pevec je imel 
pomembno vlogo poročne priče, Selena 
pa se je zadrževala v ozadju in ni bila del 
uradnih fotografij družine. Par skrbi za 

zasebnost, kljub temu pa je znano, da sta valentinovo 
preživela skupaj.

Bieber ponosen v vlogi poročne priče

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

V 
glavni vlogi nove 
serije Gorske 
sanje se bosta 
predstavila Ves-
na Ponorac in 

Dario Nožić Serini. Vesna 
igra Matejo, mlado nadar-
jeno smučarko, katere cve-
točo kariero financira babi-
ca Amalija, a je zaradi tega 
svojemu manjšemu hotelu 
z gostiščem nakopala veli-
ke dolgove. Dario pa je Rok, 
vnuk vplivnega poslovneža 
Maksimilijana, ki s svojimi 
načrti ogroža Amalijin hotel 
in si želi, da bi Rok prevzel 
njegove posle … 

Vesno smo spremljali že 
v Česnovih. Pravi, da je v 
Gorskih sanjah njena vloga 
močnejša, 18-letnica pa tudi 
že malo razmišlja, da bi osta-
la v igri. In kako vidi svoj lik? 
»Mateja je profesionalna 
smučarka. Trmasto, preciz-
no, odločno dekle, ki spozna 
fanta in se zaljubi ...« Smeje 
nam zaupa še, da v realnem 
življenju ne smuča, medtem 
ko Dariu smučanje ni tuje. 

O seriji sta spregovorila 
tudi producenta Tomaž Leh-
pamer in Zoran Dževerdano-
vić. Osredotočila sta se tudi na 
to, da seriji posebno noto daje-
ta dve pri Slovencih zelo pril-
jubljeni temi: gore in smuča-
nje. Gorske sanje so namreč 

umeščene na Gorenjsko. 
Serija naj bi imela osemde-
set epizod, na male zaslone 
prihaja marca, ustvarja pa jo 
tudi del ekipe, ki je sodelova-
la pri Štoriji. Snemajo dober 
teden, sedemdeset odstotkov 
bodo posneli v studiu, tride-
set na prostem, večino v Pod-
korenu. In kot zanalašč je za 
popolno zunanjo kuliso pos-
krbelo vreme, saj je tik pred 
začetkom snemanja nasulo 
dovolj snega.

Na prizorišču snemanja v 
ljubljanskem studiu smo sre-
čali tudi Ranka Babića, ki se 
ga spomnimo iz Štorije, tre-
nutno pa ga lahko na sloven-
skih odrih vidimo v komediji 
Moška copata. »Koga igram? 

Doktorja slavistike ... Mah, 
Bosanca. (smeh) Igram Vuč-
ka, ki pa ni podoben Ibru iz 
Štorije. Vučko že 25 let živi v 
Sloveniji. Je kar simpatičen 
lik.« V ostalih vlogah v seri-
ji nastopajo še Judita Zidar, 
Saša Mihelčič, Primož Vrho-
vec, Boris Kerč, Jure Ivanu-
šič, Alenka Tetičkovič, Karin 
Komljanec, Urška Hlebec, 
Urška Vuček in Matjaž Jav-
šnik, vlogo samotarja Bedan-
ca pa so zaupali Janezu Stari-
ni. Za režijsko palico so pop-
rijeli trije režiserji, glavna sta 
Boris Petkovič in Blaž Zavr-
šnik.

Gorske sanje obljublja-
jo humor, zaplete in kopico 
ljubezenskih tegob.

GORSKE SANJE
Čudovito slovensko alpsko okolje bo kulisa nove serije, ki kmalu prihaja na Planet TV. Gorske sanje 
govorijo o sodobni mladi ljubezni, ki pa ji na poti stojijo številne družinske skrivnosti in razprtije,  
ki segajo tri generacije v preteklost. 

V vlogi trgovke nastopa vedno dobrovoljna Štajerka Urška 
Vučak. / Foto: Tina Dokl

Glavni vlogi v Gorskih sanjah: Dario Nožić Serini in Vesna 
Ponorac / Foto: Tina Dokl

Saša Mihelčič igra Matejino mamo. / Foto: Tina Dokl Zoran Dževerdanović in Tomaž Lehpamer / Foto: Tina Dokl

Ranko Babić bo tokrat serviser smuči ... / Foto: Tina Dokl ... v vlogi Bedanca pa bomo videli Janeza Starino. / Foto: Tina Dokl

Maja Šprohar šteje 34 let. Brhka Primorka iz  
Portoroža v Gorskih sanjah igra stransko vlogo 
natakarice. / Foto: Tina Dokl
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OrganizatorInformacije in prijave: 

Intelekta PE Kranj , Prešernova ulica 1, 4000 Kranj 
Tel.: 04 236 85 55 (od ponedeljka do petka od 9. do 16. ure)

Na počitnice po zelo ugodni ceni in v dobri družbi
Vabimo vas na počitnice na grški otok Kos. Nastanjeni boste v prenovljenem hotelu  
Philippion z idealno lego, ki  je od središča mesta Kos oddaljen le 250 metrov, od peščene 
plaže pa ga loči le obalna cesta s kolesarsko stezo in promenado. Bivanje v sodobno oprem
ljenih studiih, s klimo, brezplačnim WiFijem, kuhinjsko nišo s hladilnikom, mikrovalovno 
pečico,  kuhalnikom za kavo ali čaj ter balkonom. Organizirana bosta obogaten kontinen
talni samopostrežni zajtrk in samopostrežna večerja. 

Termin: od 13. junija do 20. junija 2018 
Cena: 493 EUR /osebo 
Posebna cena za bralce Gorenjskega glasa, ki  je nižja od redne ponudbe,  
velja za prijave do 1. marca 2018

Nastanitev:  Hotel PHILIPPION ****   (polpenzion) 
Cena vključuje: letalski prevoz Ljubljana–Kos–Ljubljana, letališke takse, prigrizek na letalu 
ter brezalkoholno pijačo, kavo ali čaj, prevoz 20 kg prtljage, asistenco na letališču Jožeta  
Pučnika Ljubljana, slovenskega predstavnika na destinaciji, avtobusni transfer od letališča do 
hotela in nazaj, nastanitev na bazi polpenziona v hotelu Philippion 4*, nezgodno zavarovanje 
Zavarovalnice Triglav.

Obvezna doplačila:   
turistična taksa (na recepciji hotela) 1,5 €/osebo/dan, prijavnina 15 €/rezervacijo  
Neobvezna doplačila:  
Coris zdravstvena asistenca v tujini 1 €, zavarovanje rizika odpovedi 2,96 %, 

POČITNICE / KOS / OD 13. DO 20. JUNIJA 2018

HUMANITARNA AKCIJA – POMOČ OB EKSPLOZIJI !

Glavna naloga RDEČEGA KRIŽA KRANJ in ŽUPNIJSKE KARITAS  
KOKRICA je pomoč ljudem, ki so se znašli v stiski. Tokrat vas  
prosimo za pomoč družini, ki je ob eksploziji ostala brez strehe 
nad glavo.  V torek, 30. 1. 2018, je na Mlaki pri Kranju eksplodira-
la plinska bomba v družinski hiši in stanovalci so ostali brez 

strehe nad glavo in brez vsega premoženja.

Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Kranj v ta namen 
organizira humanitarno akcijo zbiranja sredstev za pomoč 

družini, ki jim je eksplozija uničila stanovanjski objekt.

V ta namen je odprt transakcijski račun RKS 
št. SI56 0700 0000 0100 776 s sklicem  01-2018  

in pripisom “EKSPLOZIJA”. 

Denarna sredstva lahko nakažete tudi na transakcijski 
račun Župnijske karitas št. SI56 0700 0000 0946 519  

s pripisom “EKSPLOZIJA”. 

Veseli bomo vsakega zneska, ki ga boste nakazali na omenjena TRRja.

Iskrena hvala za darovana finančna sredstva.
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Italijanska jezera slovijo po svoji naravni lepoti. Comsko jezero obdaja čudovita gors
ka pokrajina, jezero Maggiore je vredno obiskati, pa čeprav samo za ogled palače Bor
romee in Boromejskih otokov. 1. dan: Najprej se bomo odpeljali do mesta Bergamo, 
katerega glavni trg Piazza Vecchia je francoski pisatelj Stendhal razglasil za najlepši kraj 
na Zemlji. Pot bomo nadaljevali do Comskega jezera in si ogledali mesto Como. Od tu 
se bomo odpeljali do jezera Maggiore. Namestitev v hotelu in večerja. 2. dan: Po zajtr
ku se bomo z ladjico odpeljali po Jezeru Maggiore in si ogledali del skupine Borome
jskih otokov, ki slovijo po vilah, čudovitih vrtovih ter parkih. Obiskali bomo otok Bella 
s slavno palačo ter otok Pesctatori. Po vrnitvi v živahno objezersko mestece Stresa si 
bomo privoščili nekaj prostega časa in nato nadaljevali vožnjo proti domu.

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, en polpenzion v hotelu s štirimi zvezdicami  
v dvoposteljni sobi ob jezeru Maggiore, vstopnino v palačo in vrtove na otoku Bella,  
lokalno vodenje po palači, vožnjo z ladjico po jezeru Maggiore z obiskom dveh otokov,  
turistično vodenje, organizacijo ter DDV.

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične poslovalnice:   
Kranj  04/20 13 220, Škofja Loka  04/51 70 305, Radovljica  04/53 20 445, Jesenice – 
04/58 09 755, Ljubljana – 04/23 08 505, Domžale – 01/ 72 20 016, Tržič – 04/59 63 280 
ali pišite na turizem@alpetour.si.   

IZLET /  OD 7. DO 8. APRILA 2018

Boromejski otoki

CENA: 156 €
(ob prijavi 40 gostov)

recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Rezultati 15. kroga – 21. februarja 2018
3, 4, 7, 12, 21, 34, 36 in 30

Loto PLUS: 5, 16, 17, 23, 24, 25, 36 in 6
Lotko: 5 5 3 8 0 5

Sklad 16. kroga za Sedmico: 1.150.000 EUR
Sklad 16. kroga za PLUS: 170.000 EUR
Sklad 16. kroga za Lotka: 920.000 EUR

LOTO

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

Janez Kuhar

Cerklje – V Galeriji Petrovče-
ve hiše v Cerkljah je bila do 
srede, 14. februarja, na ogled 
slikarska razstava z naslo-
vom V Cankarjevem letu, ki 
so jo posvetili 100. obletnici 
smrti pisatelja Ivana Cankar-
ja. Na razstavi je z 20 likov-
nimi deli sodelovalo 17 sli-
karjev, članov Društva likov-
nikov Cerklje. Na ogled so 
bile slike Ivana Cankarja in 
motivi iz njegovih literarnih 
del, še posebej pa velja ome-
niti Cankarjev portret avtorja 
Marjana Vreša, sliko Darin-
ke Kralj Cankarjeva erotika, 
sliko Silve Česen Skodelica 
kave, sliko Dragice Markun 
Na klancu ter sliko Branka 
Lozarja Hlapec Jernej in nje-
gova pravica. Ivan Kropivnik 
je izdelal na lesu v pirografiji 

Cankarjev portret. V sre-
do, 14. februarja, so razsta-
vo slik o Cankarju prenesli 

v Galerijo zimskega vrta 
Doma Taber v Šmartno, kjer 
bo skupaj s 25 klekljanimi 

izdelki v slikah članic Skupi-
ne Lastovke Cerklje na ogled 
do velike noči, 1. aprila.

V Domu Taber razstava o Cankarju

Skupinska slika članov Društva likovnikov Cerklje: (od leve proti desni) Silva Česen, Alojzija 
Golob, Branko Lozar, Drago Novak, Darinka Kralj, Avgust Starovašnik, Zofija Hacin, Ana 
Bobič, Marinka Štern, Zvonka Golorej, Tončka Prdan, Marjan Vreš, Francka Šavs, Polonca 
Kocjančič in Cenka Globočnik
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Izberite svoje letošnje dariloČetrt leta zastonj – 25 %

Dragi naročniki, v letu 2018 bo izšlo 105  
številk Gorenjskega glasa. Cena ene številke 
je 1,85 evra, celoletna naročnina brez  
popusta znaša 194,25 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo  
kar 25-odstotni popust, kar pomeni  
prihranek v višini 48,56 evra, za letno  
naročnino pa boste odšteli le 145,69 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine  
boste  v naši avli lahko tudi popili kavico ter 
izbrali eno od petih daril (na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 
4 v Kranju (poleg lekarne in nebotičnika, 
nasproti glavne avtobusne postaje)  
od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure. Se vidimo!
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Popust in darilo veljata le za fizične osebe.  
Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

majica

MELANDA
Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj: 
Melanda

Erika Jesenko:
Recepti za vse letne čase

avtomatski  
dežnik

kava  
Barcaffe  

250 g
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V znamenje solidarnosti  
z vsemi, ki trpijo  
zaradi alkohola.

Vsak dan šteje!  14. 2. - 31. 3. 2018

brez 
alkohola
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA
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iKoroška poje je izjemno lep koncert pevskih zborov, ki ga orga-

nizira Krščanska kulturna zveza iz Celovca. Na tem koncertu se 
vsako leto predstavijo najpomembnejši pevski zbori iz Koroške in 
tudi Slovenije. Na letošnji prireditvi bodo nastopili: MePZ J. P. Gallus 
iz Celovca, Zbor nižje stopnje Slovenske gimnazije, Kvintet Donét iz 
Podjune, New Times Jazz Combo iz Šmihela, Tamburaški ansambel 
Loče, Gabriel Lipuš (tenor) in Elisabeth Väth-Schadler (klavir), DePZ 
Zavoda sv. Stanislava iz Ljubljane in MePZ F. B. Sedej iz Števerjana. 
Mi se bomo najprej odpeljali v Železno Kaplo in se sprehodili po 
mestu. Kdor bo želel, bo šel k maši. Po kosilu se bomo odpeljali v 
Celovec, kjer se bomo predali uživanju v poslušanju petja koroških 
pevskih zborov. Z nami bo tudi naš novinar Jože Košnjek.

Cena vključuje: prevoz, kosilo, vstopnico za prireditev Koroška 
poje v Celovcu in DDV. 

Koroška poje
Odhodi avtobusa: z AP Radovljica ob 6.30, z AP Creina 
Kranj ob 6.50, z AP Mercator Primskovo ob 7.00, z AP 
Škofja Loka ob 7.25.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41,  
se oglasite osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: 
narocnine@g-glas.si.

Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred 
izletom, zaračunamo potne stroške. 

IZLET /  NEDELJA,11. MARCA 2018

CENA: 40 €
(ob prijavi najmanj 45 gostov)

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 24. 2.
19.00 OBLIKA VODE
21.15 FANTOMSKA NIT
17.10, 21.00 DRUŽABNI VEČER
13.40, 15.20, 17.00  
ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE, sinhro.
18.35 ČRNI PANTER
15.50 ZADNJI LEDENI LOVCI
18.45, 20.40  
PETDESET ODTENKOV SVOBODE
13.45 ČUDO
14.45, 16.45 BIKEC FERDINAND, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 24. 2.
20.10 OBLIKA VODE
17.30 FANTOMSKA NIT
17.50, 20.00, 22.10 DRUŽABNI VEČER
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ČEBELICA 
MAJA: MEDENE IGRE, sinhro.
12.00, 14.00, 16.00 ČEBELICA MAJA:  
MEDENE IGRE, 3D, sinhro.
15.30 LADY BIRD
12.50, 18.30, 21.10 ČRNI PANTER

20.10 ČRNI PANTER, 3D
16.20, 18.45, 20.50, 22.45  
PETDESET ODTENKOV SVOBODE
22.35 ROPARSKO GNEZDO
14.30 PALČKI POMAGALČKI, sinhro.
17.40 LEPOTICA IN ZVER
15.50 KOŠARKAR NAJ BO
11.30 MEDVEDEK PADDINGTON 2, 
sinhro.
12.30 MALI BIGFOOT, sinhro.
13.40 BIKEC FERDINAND, sinhro. 

KINO SORA , ŠKOFJA LOKA

Petek, 23. 2.
18.00 ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE, 
3D, sinhro.
20.00 LADY BIRD

Sobota, 24. 2.
18.00 ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE, 
sinhro.
20.00 12 POGUMNIH

Nedelja, 25. 2.
17.00 ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE, 
sinhro.
19.00 LADY BIRD

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 24. februarja
10.00 ČAROVNIK NIK (v dvorani PGK, matineja)

Ponedeljek, 26. februarja
11.00 Branislav Nušić: ŽALUJOČA DRUŽINA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Nedelja, 25. februarja 
19.30 Feri Lainšček: PETELINJI ZAJTRK

Ponedeljek, 26. februarja
19.30 Feri Lainšček: PETELINJI ZAJTRK (gostovanje v Radovljici)

GLEDALIŠKI SPORED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PETKOVA PRIREDITEV 

Izvaja: Lutkovno gledališče Nebo 
TAKE LJUDSKE 

Petek, 23. februar 2018, ob 17.30 uri 
OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                      
SOBOTNA MATINEJA 

 Izvaja: Bimbo teater 
ČAROVNIK NIK 

Sobota, 24. februar 2018,  ob 10. uri  
Prešernovo gledališče Kranj 

  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               
 www.pgk.si                  

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: RAZVESE-
LIMO GOSTE, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu v to-
rek, 6. februarja 2018, in prejmejo knjigo La nonna La cucina 
La vita/Čudoviti recepti moje none, so: Ana Božič iz Krope, 
Ana Mali iz Žirovnice in Aleš Cmrečnjak iz Zgornje Besnice.

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik bo 
tudi v letošnjem letu omogo-
čila brezplačni tečaj za dru-
žinske oskrbovalce za občane, 
ki na domu negujejo obolele 
svojce. Trenutno sta v doma-
či oskrbi dve tretjini onemog-
lih starih ljudi, zato na občini 
poudarjajo, da je še toliko bolj 
treba podpreti svojce, ki zara-
di nezadostne pomoči in zna-
nja doživljajo stiske, stres ter 
imajo duševne in telesne teža-
ve. Tečaj z naslovom Starajmo 
se doma bo izvajal nacionalni 
Inštitut Antona Trstenjaka in 

se bo predvidoma začel v to-
rek, 6. marca 2018, v prosto-
rih Osnovne šole Šmartno v 
Tuhinju. Tečaj se bo izvajal de-
set tednov, vsak torek v obsegu 
2,5 ure, predvidoma od 17. ure 
do 19.30. Tečaj bo obsegal raz-
lične vsebine, med drugim ko-
municiranje s starejšimi, oskr-
ba dementnih ljudi, fiziotera-
pevtsko pomoč, nego starej-
šega na domu, skrb za lastno 
zdravje in kondicijo oskrboval-
cev, srečevanje z minljivostjo 
in podobno. Prijavnice zbirajo 
do 27. februarja 2018 na Od-
delku za družbene dejavnosti 
Občine Kamnik.

Tečaj za družinske 
oskrbovalce

Medvode – V Športni dvorani Medvode bo v nedeljo, 25. februar-
ja, potekal Večer filmske glasbe, že deseti po vrsti. Začel se bo ob 
18. uri, vstopnine pa ne bo. Organizator dogodka domačin Jure 
Galičič je tokrat v goste povabil Policijski orkester, nastopila pa bo 
tradicionalno tudi Godba Medvode. Obeta se večer v znamenju 
filmske glasbe v živo in vzporednega predvajanja odlomkov iz 
filmov na platnu. Godba Medvode bo igrala glasbo iz filmov Bat-
man, Misija nemogoče, Flashdance in Rocky, Policijski orkester 
pa glasbo iz filmov Na svoji zemlji, Jara gospoda, filmsko glasbo 
Bojana Adamiča, Noč na Golem Brdu iz Disneyjeve risanke Fan-
tazija, Robin Hood: princ tatov, venček Johna Williamsa Great 
Moments in Cinema ... Pri treh skladbah se jim bo pridružila 
pevka zabavne in klasične glasbe Štefica Stipančević - Steffy.

Jubilejni Večer filmske glasbe v Medvodah
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 20. 3., KOPALNI IZLET BIOTERME: 19. 3., NAKUPOVANJE 
GRADEC PRIMARK: 24. 3., SEJEM PORDENONE: 3. 3., STRUNJAN: 
12.–15. 3., BERNARDIN: 11.–14. 3., LENDAVA: 5.–8. 3., MADŽARSKE 
TOPLICE: 9.–11. 3., BANJA VRUĆICA S TERAPIJAMI: 16.–23. 3., ME-
DŽUGORJE: 10.–12. 3., RIM: 15.–18. 3.. www.rozmanbus.si

Na Zelenici bo 3. in 4. marca Turno- 
smučarski praznik. Oba dneva bosta 
potekali dve tekmi za državno prvenstvo 
v tekmovalnem turnem smučanju, isto-
časno pa NOVOST – HOBY tura za vse  
turne navdušence – brez merjenja časa. 
Ko turni smučar pride na prizorišče, se 
tam prijavi naši prijavni službi, plača pri- 
spevek 10 eurov in prejme kupon za topli 
obrok v koči in kupon za žrebanje bogatih 
praktičnih nagrad. Potem odide po trasi 
proge kadarkoli in kamor želi, po lastni vo-
lji, in si ogleda tekmo. Po končanem tekmo-
vanju v koči dobi malico in čaj in ob razgla-
sitvi sodeluje v žrebanju nagrad. Naj pripo-
mnimo, da so nagrade lepe: turne smuči 
Elan in turni pancarji Atomic ter še veliko 
drugih praktičnih nagrad.
Letos je Zelenica odeta v pravo zimsko idilo, 
zato vabljeni v čim večjem številu tako tek-
movalci kot rekreativni turni smučarji.
Več informacij na: www.zelenicaskiraid.eu

ZELENICA 
SKI  
RAID

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

PRIREDITVE

Ogenj, rit in kače niso za igrače
Vodice – V Knjižnici Vodice bo v torek, 27. februarja, ob 19.30 
predstavitev prvega in drugega dela knjig Milene Miklavčič 
Ogenj, rit in kače niso za igrače.

Fantje maširajo
Bohinjska Bistrica – Člani KUD Triglav Srednja vas v Bohinju 
prirejajo deveti folklorni večer z naslovom Fantje maširajo. 
Večer bo posvečen stoti obletnici konca prve svetovne vojne. 
Prireditev bo jutri, v soboto, 24. februarja, ob 19.30 v kulturni 
dvorani Doma Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici. Nastopale 
bodo folklorne skupine KUD Triglav Srednja vas v Bohinju.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V prihodnjih dneh bodo 
potekale naslednje medgeneracijske prireditve: Medgene-
racijski center Kranj: petek, 23. februarja, 18.00 Družabni 
večer – Tarok, torek, 27. februarja, 18.00 Razumem, znam 
slovensko, 18.00 Predstavitev knjige Tadeja Zevnika Svobo-
den v srcu; Cerklje: ponedeljek, 26. februarja, 16.00 Telo-
vadba za vse generacije – OŠ Cerklje, torek, 27. februarja, 
15.30 Učim se slovensko – OŠ Cerklje, 16.30 Tombola – TIC 
Cerklje; Preddvor: torek, 27. februarja, 18.00 Družabni večer 
– Tarok – TIC Preddvor; Šenčur: ponedeljek, 26. februarja, 
9.30 Umovadba za starejše – Dom krajanov Šenčur, torek, 
27. februarja, 9.30 – Računalniški tečaj za začetnike – Sej-
na soba Občine Šenčur, torek, 27. februarja, 15.30 Vadba za 
zdravo hrbtenico – Športna dvorana ob OŠ Šenčur. Obvezne 
so prijave po telefonu 041 724 134 ali na e-naslov mck-prija-
va@luniverza.si.

KONCERTI

Marezige, Pomjan, Padna, Korte
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v torek, 13. marca, 
na ogled Marezig, Pomjana, Padne in Kort ter njihovih zani-
mivosti. Odhod s posebnim avtobusom bo ob 8. uri izpred 
hotela Creina, vrnitev v Kranj pa je predvidena med 19. uro 
in 19.30. Prijave z vplačili sprejemajo v pisarni društva do 
srede, 7. marca, oz. do zasedenosti avtobusa.

Izlet na Uršljo goro/Plešivec prestavljen
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj obvešča, da je planin-
ski izlet na Uršljo goro/Plešivec, ki je bil po letnem progra-
mu društva predviden za soboto, 10. marca, iz tehničnih 
razlogov prestavljen na soboto, 7. aprila. 

Jurčičeva pot
Šenčur – Turistično društvo Šenčur vabi v soboto, 3. marca, 
v deželo desetega brata na jubilejni 25. pohod po Jurčičevi 
poti: Višnja Gora–Stari grad–Pristava–Zavrtače–Polževo (Sv. 
Duh)–Roje–Kravjek–Sv. Janez Krstnik–Oslica–izvir Krke–
Gradiček–Krka–Znojile–Potok–Muljava. Skupne zmerne 
lahke hoje bo okoli štiri ure. Informacije in prijave zbira do 
četrtka, 1. marca, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

PREDAVANJA

Indija brez Taj Mahala
Trzin – V Kulturnem domu Trzin bo v torek, 27. februarja, ob 
18. uri potopisno predavanje Petre Zabret z naslovom Indija 
brez Taj Mahala.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi v soboto, 
24. februarja, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na pro-
učevanje Svetega pisma s temo Bodimo ribiči. Pogovor bo 
povezoval Jože Jensterle.

Pomoč otroku po ločitvi staršev
Kranj – Zakonski in družinski center Toplina, Cankarjeva c. 
3, vabi v torek, 27. februarja, ob 18. uri na predavanje z nas-
lovom Pomoč otroku po ločitvi staršev. Predavala bo Alenka 
Lanz, zakonska in družinska terapevtka. Obvezne so prijave 
na alenka.lanz@gmail.com.

OBVESTILA

Svete maše na Stari Savi
Jesenice – Slovenska starokatoliška cerkev, Generalni vika-
riat sv. Krištofa za Slovenijo obvešča, da bodo svete maše 
na Stari Savi v dvorani Kolpern poleg cerkve Marijinega vne-
bovzetja odslej vsako nedeljo ob 16. uri. Maševal bo bene-
diktinski pater Rinaldo.

Zbor članov Društva upokojencev Preddvor
Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor vabi na zbor čla-
nov, ki bo v četrtek, 1. marca, ob 15. uri v Kulturnem domu 
Preddvor.

Študijski krožek Ločanke
Škofja Loka – Loški muzej vabi v torek, 27. februarja, ob 17. 
uri v Dnevno sobo Loškega muzeja na študijski krožek Lo-
čanke. Z zbiranjem predmetov, pregledovanjem arhivskega 
gradiva in beleženjem ustnih pričevanj želijo Ločankam dati 
mesto v zgodovinopisju loškega območja. 

Občni zbor Turističnega društva Šenčur
Šenčur – Turistično društvo Šenčur vabi svoje člane na obč-
ni zbor v petek, 2. marca, ob 18. uri v dvorano Doma kraja-
nov v Šenčurju.

Mesečno srečanje Združenja Human-up
Kranj – Združenje Human-up vabi na mesečno srečanje, ki 
bo v torek, 27. februarja, od 18. uri v poslovni hiši TELE-TV 
in GTV – Gorenjske televizije, Oldhamska cesta 1a. Od 18. 
do 19. ure bodo potekali kontrolni pregledi po namestitvi 
atlasa in brezplačni pregledi za vse, ki želite vedeti, kakšna 
je situacija pri vas, nakar bo možna tudi namestitev atlasa, to 
je prvega vratnega vretenca. Ob 19. uri bo predavanje Hitra 
naravna podpora ob prehladih in virozah ter krepitev imunske 
odpornosti. Za več informacij in prijave pokličite na tel. 041 
289 632 – Jožica.

Les je lep, poskrbimo, da tak ostane
Žiri – Ljudska univerza Škofja Loka v petek, 2., ter petek, 9. 
marca, organizira brezplačno delavnico Les je lep, poskrbimo, 
da tak ostane, ki jo bo vodila Nuška Dolenc Kambič, vodja od-
delka za les pri Restavratorskem centru Slovenije. Delavnica 
bo potekala v v LUS Žiri – kletna učilnica Kulturnega centra 
Stare Žiri. Udeleženci bodo prisluhnili predavanju o proble-
matiki lesa v hiši in okoli hiše, govora bo o pomenu preventi-
ve, opravljen bo pregled prinesenih predmetov in razgovor o 
možnostih za posege. Predstavljeni bodo različni materiali ter 
preizkusi negovalnih sredstev ter podana navodila za vzdrže-
vanje predmetov. Informacije in prijave: Ljudska univerza Ško-
fja Loka, e-pošta jaka.subic@guest.arnes.si, tel.: 506 13 60.

KONCERTI

Koncert zborov treh slovanskih gimnazij
Radovljica – V Baročni dvorani Radovljiške graščine se bo 
v sredo, 28. februarja, ob 18. uri začel koncert zborov treh 
slovanskih gimnazij: gimnazije iz Krakova na Poljskem, iz 
Trenčina na Slovaškem in ljubljanske Škofijske klasične gi-
mnazije.

RAZSTAVE

Razstava slik radovljiških upokojencev
Slovenski Javornik – DPD Svoboda France Mencinger vabi 
občane in ljubitelje slikarstva na odprtje slikarske razstave 
slikarjev Društva upokojencev Radovljica, ki bo v Salonu 
Viktorja Gregorača (Kulturni dom na Slovenskem Javorniku) 
v ponedeljek, 26. februarja, ob 18. uri.

PREDSTAVE

Matiček
Breznica – Gledališče Julke Dolžan Breznica vabi na ogled 
veseloigre Matiček. Predstava bo jutri, v soboto, 24. febru-
arja, ob 19. uri v kulturni dvorani na Breznici. Zgodba je os-
novana na literarni predlogi Linhartovega Matička se ženi, le 
da je prenesena v kmečko okolje 20. stoletja.

Županova Micka
Stražišče pri Kranju – Dramska skupina KUD Pod lipo Ader-
gas bo danes, v petek, 23. februarja, ob 19.30 in v nedeljo, 
25. februarja, ob 16. uri gostovala v Šmartinskem domu v 
Stražišču pri Kranju s komedijo v dveh dejanjih Antona To-
maža Linharta Županova Micka. Igro je režiral Silvo Sirc.



KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
bele, pred nesnostjo in KG piščance 
za dopitanje, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 18000392

NESNICE rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo, brezplačna dostava na dom 
po celotni Sloveniji, Vzreja nesnic Ti-
baot Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 
Ljutomer, tel.: 02/58-21-401 
 18000644

PAŠNO kravo s teletom, bikca in telico, 
staro 1 leto, možna menjava za bale, 
tel.: 041/211-602 18000647

PETELINE, več enoletnih, za rejo ali 
zakol, tel.: 04/25-22-601, 031/576-
908 18000620

RJAVE jarkice v začetku nesnosti, Sta-
nonik, Log 9, Škofja Loka, tel.: 04/51-
85-580, 041/694-285 18000622

TELICO simentalko, brejo 6 mesecev, 
tel.: 04/25-03-356 18000666

TELIČKO simentalko, staro 9 tednov, 
težo 145 kg, cena po dogovoru, tel.: 
01/72-38-262 18000667

VEČ ČB bikcev, starih 14 dni, tel.: 
031/387-440 18000677

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačano v nekaj dneh 
– nove višje cene, eko plus. Kogler 
Franz A. d.o.o., Parmova 53, Ljublja-
na, tel.: 064/130-081 18000399

TELICO simentalko, staro od 18 do 
22 mesecev, tel.: 01/36-12-575, 
031/808-684 18000642

OSTALO
PRODAM

NERJAVEČE točilo za med, el. pogon, 
cena 400 EUR, tel.: 031/360-536  
 18000672

SILAŽNE bale, ovijalko, Zambeli pu-
halnik, eolo vrtavkasta brana, tel.: 
031/316-548 18000623

KUPIM

PLAČILNE pravice za kmetijsko zemlji-
šče, tel.: 041/252-183 18000686

SEKULAR za žaganje drv, tel.: 
070/318-597 18000660

SENO in iščem krovca za zamenjavo 
strešne kritine, tel.: 04/25-51-928 
 18000650

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO več trgovk/-cev za delo 
v prodajalni s pekovskimi izdelki. Hitri 
kruhek, Mirzet Bajrovič, s.p., Strahinj 
4, Naklo, tel.: hitri.kruhek@gmail.com 
 18000609

ZAPOSLIMO delavca/-ko za te-
rensko prodajo pekovskih izdelkov. 
Zaželene izkušnje. Hitri kruhek, Mirzet 
Bajrovič, s.p., Strahinj 4, Naklo,  
hitri.kruhek@gmail.com 18000610

IŠČEMO mizarja in varilca za proizvod-
njo, redna zaposlitev, delo v Avstriji 
in Nemčiji. Veselimo se vašega klica 
+436764601702, g. Grilc, Diaplan 
Stahl + Holz GmbH, Bahnhof str. 9, 
Klagenfur/Celovec, Avstrija 
 17004319

IŠČEMO – mizar-monter, pomočnik-
monter ter polagalca podov, redna za-
poslitev, delo v Avstriji in Nemčiji. Vese-
limo se vašega klica +436764601702, 
g. Grilc, Diaplan Stahl + Holz GmbH, 
Bahnhof str. 9, Klagenfurt/Celovec, 
Avstrija 17004320

ZAPOSLIM gradbenega delavca – 
strojnika TGM, z izpitom kategorije B. 
Gragor Tomaž Rogelj, s.p., Nova vas 
40, Preddvor, tel.: 041/347-429 
 18000611

ŠIVILJO krojačico z delovnimi izkuš-
njami, zaposlimo, Oblak aktivna oblači-
la, d.o.o., Zasavska cesta 60a, 4000 
Kranj, tel.: 031/626-916 
 
 18000669

ZAPOSLIMO trgovca za prodajo kme-
tijske mehanizacije in rezervnih delov 
z najmanj 5 leti izkušenj, PC Kmečki 
stroji, d.o.o., Sv. Barbara 23, 4220 
Škofja Loka, tel.: 041/611-253 
 18000685

ZAPOSLITEV dobi dekle/fant v strež-
bi, Gostišče Klub Kovač, Andrej Marin-
šek, s.p., Glavna cesta 1, Naklo, tel.: 
031/339-003 
 18000648

IŠČEM

IŠČEM DELO – za dobro zabavo na 
vašem praznovanju pokličite Duo Stari 
Sablji, tel.: 031/325-654  
 18000632

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 18000365

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
no tranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 18000293

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 18000368

BELJENJE, sanacija plesni, glajenje in 
brušenje sten, dekorativni ometi in op-
leski, barvanje napuščev in fasad vam 
nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, 
Naklo, tel.: 031/392-909  
 18000613

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 18000366

POLAGANJE vseh vrst keramike, kom-
pletna adaptacija kopalnic, Pečarstvo 
Železnik, Stanislav Železnik, s.p., Vin-
harje 14, Poljane nad Šk. Loko, tel.: 
031/505-468 
 18000096

POLAGANJE keramike, kompletna ob-
nova kopalnic in stanovanj – hi tro, ugo-
dno in kvalitetno. Pokličite 041/520-
449, Matej Kenda, s.p., Žiganja vas 
63, Križe 18000598

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 18000301

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 
 18000363

ŽE 23 LET z vami grad. podjetje RE-
DŽO.B, d.o.o., Adergas 13, Cerklje – 
izvajamo vse od temeljev do streh, no-
tranji ometi, predelne stene, vse vrste 
fasad, kamnite in betonske škarpe, 
urejanje in tlakovanje dvorišč, tel.: 
041/294-279, 041/589-996 
 18000100

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 18000370

RAZNO
PRODAM

LESENA kolesa, 4 kom, okovana za 
voz – lojtrnik, cena po videnem, tel.: 
031/628-136 18000625

MIZO za gnetenje kruha – mentrgo, 
110x64x75, masivni les, ugodna cena, 
tel.: 031/790-934 18000656

NERJAVEČE sode, 30-, 60-, 100-li-
trske, cena 50, 60, 80 EUR, tel.: 
031/360-536 18000674

PRENOSNO masažno blazino, manjši 
faks, električni pisalni stroj, daljši valj, 
tel.: 040/129-972 18000688

STISKALEC pločevink, 25 EUR, vi-
lice za bale, fiksne, 170 EUR, tel.: 
041/255-636 18000627

TRIDELNO posodo za prenos hrane, 
2 kosa, inox, tel.: 040/854-721 
 18000687

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FORD Fusion, lepo ohranjen, 1,6, l. 
2007, 159.000 km, serv. knjiga, 1. 
lastnik, tel.: 04/25-26-860, 041/816-
528 18000653

RENAULT Modus, lepo ohranjen, l. 
2009, 84.000 km, serv. knjiga, 1. 
lastnik, tel.: 04/25-26-860, 041/816-
528 18000654

SEAT Ibiza, SDi, l. 2004, 240.000 
km, reg. do 20.11.2018, 1. lastnik, tel.: 
040/795-958 18000652

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

PNEVMATIKE Sava MS 165/65/15, 
s platišči, profil 5 mm, tel.: 04/53-18-
612, 031/520-004 18000618

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

AVTO, karamboliran, tudi total-
ka, slabše ohranjen ali v okvari.  
www.avtovleka-simenko.si, tel.: 
070/300-554 18000397

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 18000568

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 18000371

STROJI IN ORODJA
PRODAM

MOTORNO žago Stihl MS 290, tel.: 
040/871-516  18000689

VARILNI aparat TIG 300 A Iskra, cena 
500 EUR, tel.: 031/360-536 18000673

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

JESENOVE hlode premera 70 cm, 
tel.: 031/505-087 18000617

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 18000364

HRASTOVA drva, razžagana, ter smre-
kove deske debeline 25 in 50 mm, tel.: 
031/330-425 18000636

SUHA borovčeva drva, tel.: 031/826-
621 18000631

SUHA bukova, hrastova in mešana 
drva, možna dostava, tel.: 031/676-
235 18000638

SUHA mešana drva in gabrova ter 
prikolico za prevoz živali, veliko, tel.: 
031/343-177 18000663

SUHA bukova drva, tel.: 031/624-
552 18000684

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 18000619

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KUHINJO Magnolija, Marles, lepo oh-
ranjena, tel.: 041/718-856  
 18000661

OSTALO
PRODAM

NOVI stol, vrtljivi, višina nastavljiva, in 
stol, zložljivi, za ribiče, tel.: 04/59-61-
169, 031/262-046 18000665

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 18000369

OBLAČILA  
IN OBUTEV
PRODAM

OBLAČILA za deklico do treh let, po 
simbolični ceni, veliko podarim, tel.: 
041/820-567 
 18000626
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ZAHVALA

V 84. letu starosti se je od nas poslovil brat in stric

Franc Rihtaršič
iz Ševelj

 
Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo družini Leben, še posebej gospe Marici za dol-
goletno nego in oskrbo. Hvala tudi patronažni sestri Alenki in dr. Koširju za zdravljenje. 
Hvala vsem negovalkam, posebno gospe Mariji in gospe Anici, za vso pomoč, ki so mu jo 
vsa ta leta nudile. Hvala gospodu župniku Damjanu Proštu za obiske na domu in za lep 
pogrebni obred ter hvala pevcem za lepo zapete pesmi. Hvala sosedom, sorodnikom in 

vsem, ki ste sočustvovali z nami in našega Franca pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Pomlad se na zemljo vrne,
petje slavcev se zbudi,
v cvetje zemlja se zagrne,
zame pa pomladi ni.
(S. Jenko)

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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

AKCIJA

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

TRISOBNO s kabinetom, Nazor-
jeva, Kranj, obnovljeno 2017, tel.: 
031/549-008 
 18000634

NAJAMEM

GARSONJERO ali manjše enosobno 
stanovanje v Kranju ali okolici, tel.: 
041/626-154 
 18000608

HIŠE
KUPIM

ŠKOFJA LOKA – Podlubnik, manjšo 
hišo, stanovanje ali zazidljivo parcelo, 
tel.: 041/606-034 
 18000649

NAJAMEM

HIŠO za cca 12–14 delavcev v Kranju 
ali okolici, v oddaljenosti do največ 30 
km, za obdobje od 1. 3. 2018 do 31. 
12. 2018, tel.: 051/698-950 Jasmina  
 18000668

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo na Blejski Do-
bravi, komunalno opremljeno, 693 m2, 
tel.: 051/391-806  
 18000640

KUPIM

MANJŠO zazidljivo parcelo na obmo-
čju Šenčurja, Cerkelj ali Britofa, tel.: 
031/609-825 
 18000639

NAJAMEM

TRAVNIK ali njivo v okolici Vodic, tel.: 
031/029-711  
 18000670

GARAŽE
NAJAMEM

GARAŽO v okolici Jesenic, cca 15 
km, velikost od 15 m2 naprej, tel.: 
070/703-265 
 18000641

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

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

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

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

VEČ lepo ohranjenih moških oblačil, 
št. 50, 52, poceni, tel.: 04/25-03-
289, 051/415-568 18000659

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

MLADINSKE postelje in tri vzmetnice, 
tel.: 041/316-617 18000679

OTROŠKI športni voziček, kolo Miki 
Miška, od 2 do 4 let, za simbolično 
ceno, tel.: 040/389-518 18000630

OTROŠKI kros motor, star 1 leto, tel.: 
041/316-617 18000678

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

MLADIČE nemški ovčar, čistokrvne, 
brez rodovnika, stari 11 tednov, tel.: 
041/735-317 18000635

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

AGROIZBIRA Prosen Čirče – velika 
prodajna akcija akumulatorjev Topla, z 
brezplačno montažo in 3-letno garan-
cijo, Agroizbira Kranj, d.o.o., Smledni-
ška cesta 17, 4000 Kranj, tel.: 04/23-
24-802 18000682

FREZA za zemljo Tomo Vinkovič, širina 
1 m, upetje tritočkovno, tel.: 041/677-
605 18000628

SLAMOREZNICO Eple, z motorjem, 
kmečki mlin na dva kamna, tel.: 01/83-
41-152 18000658

TRAKTOR Deutz 48, letnik 1987, 
2700 delavnih ur, ohranjen, tel.: 
031/526-805 18000621

TRAKTOR TV 732, s priključki, in kotel 
za žganjekuho, na drva ali plin ter frezo, 
tel.: 031/561-714  
 18000637

TRAKTOR Univerzal, 45 KM, po-
gon 4x4, servo, kabina 3400 ur, tel.: 
041/967-554 18000680

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah do-
bite ugodno rezervne dele za obnovo 
motorjev vseh tipov traktorjev, led luči, 
olja, antifriz, kardane itd., Agroizbira 
Kranj, d.o.o., Smledniška cesta 17, 
4000 Kranj, tel.: 04/23-24-802 
 18000683

KUPIM

TRAKTOR in priključke, tel.: 041/680-
684 18000643

TRAKTOR Zetor, IMT, Ursus, Univer-
zale, Deutz, Štore ali TV, letnik in model 
ni pomemben, tel.: 031/562-809  
 18000676

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 
 18000491

PRIDELKI
PRODAM

KIFELČAR krmni in jedilni krompir, ze-
lje, tel.: 041/549-713 18000624

KRMNI in jedilni krompir desiree, tel.: 
031/828-955 18000651

KRMNO peso, krmni krompir in jedilni 
krompir – sora, desiree, tel.: 041/347-
243 18000629

KROMPIR, gnojen s hlevskim gno-
jem, beli, rdeči, jedilni in krmilni, tel.: 
041/971-508 
 18000655

KROMPIR sora, desiree, jedilni in 
krmni, možna dostava, tel.: 031/311-
855 18000675

OLJČNO olje, domače, primorsko, 
hladno stiskano, cena 11 EUR/l, tel.: 
041/329-559 18000633

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKA cika, starega 16 mesecev, tel.: 
041/369-098 18000657

BIKCA simentalca, starega 6 mesecev, 
tel.: 041/926-269 18000645

BIKCA simentalca, bikce ČB in te-
ličko belgijko, stari 7 mesecev, tel.: 
068/138-796 18000662

BIKCA LS/ČB, starega 10 dni, tel.: 
041/378-771 
 18000671

BIKCA simentalca, težkega 160 kg, 
tel.: 041/756-022 18000681

ČB bikca, starega 10 dni, tel.: 
041/586-662 18000646

DVA bikca simentalca, stara 10 dni, 
tel.: 031/417-221 
 18000690

JARKICE rjave in črne bodo na vo-
ljo po 12. 3., Novak, Jama 34, tel.: 
041/820-594 18000664

GSM 051/320 700
Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj

T: 04/202 13 53,  E: info@k3-kern.si
www.k3-kern.si

d.
o.

o.
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ZAHVALA

Prejšnjo soboto, 17. februarja 2018, smo se na pokopališču  
v Bitnjah pri Kranju poslovili od našega dragega 

Romana Rančigaja
rojenega 1940, iz Stražišča pri Kranju

Iskrena hvala vsem, ki ste ga v času njegovega življenja spoštova
li, mu stali ob strani, ga imeli radi, bili pravi prijatelji, hodili na 
obiske, se tako ali drugače družili z njim in nami. Hvala vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot, tudi govornikom in 
harmonikarju. Zahvala tudi dr. Tomažu Terčonu, sestri Nadi in dr. 
Pii Lapajne za pomoč v težkih trenutkih.

Žalujoči: žena Metka, sinova Gregor in Matej, vnukinji Lana in Alja

ZAHVALA

V 82. letu nas je za vedno zapustil 

Franc Jerič
p. d. Šubeljnov ata s Štefanje Gore

Iskrena hvala vsem sorodnikom, vaščanom, znancem in prijate
ljem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in sv. maše. Hvala 
g. župniku Jerneju Marenku za lepo opravljen obred. Hvala pev
cem in pogrebni službi Jerič iz Dvorij. Lepa hvala vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi 

Ljubil si zemljo,
bil njej si predan,
a prišel je dan,
ko v njej boš počival
in v naši zavesti
prižgal lučke spomina.

ZAHVALA

V 86. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica in 
prababica

Cecilija Novak
iz Stražišča pri Kranju

Ob slovesu od naše drage mame izrekamo besedo hvala vsem, 
ki ste nam izrekli sožalje, se poklonili njenemu spominu in jo 
pospremili na njeni zadnji poti. Prav vsem smo hvaležni, da jo s 
toplino nosite v svojih srcih.

Žalujoči vsi njeni

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a spomin nate, mama,
bo za vedno ostal.

ZAHVALA

V 76. letu nas je zapustila naša draga žena, mama, stara mama, 
prababica, tašča, sestra in teta

Ana Jerič
po domače Guzijeva mama iz Velesovega 

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, so
sedom, prijateljem, znancem, vaščanom, kolektivu Kamen Jerič 
in poslovnim partnerjem za vsa izrečena sožalja, tolažilne be
sede, stiske rok in tople objeme, darovano cvetje, sveče, namenske 
sv. maše ter za vso ostalo pomoč.
Neizmerna hvala tudi g. župniku Slavku Kalanu, pogrebni službi 
Pogrebnik, pevcem, zvonarju in cvetličarni Cvetlični vrt, ki so 
pripomogli k lepemu pogrebnemu obredu.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala, da 
smo našo drago mamo v tako velikem številu pospremili na njeno 
zadnjo pot k večnemu počitku.

Vsi njeni
Velesovo, 18. februarja 2018

Le delo, skrb, ljubezen in trpljenje
izpolnjevalo tvoje je življenje.
Pa pošle so ti moči
in zaprla trudne si oči.
Čeprav spokojno spiš,
z nami kakor prej živiš.

OSMRTNICA
Srce je omahnilo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

V 74. letu starosti se je od nas nepričakovano za vedno poslovil dragi mož, oče in dedi

Franc Dobnikar
Od pokojnika se bomo poslovili v petek, 23. februarja 2018, ob 16. uri na kranjskem  

pokopališču. Žara bo na dan pogreba od 14. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Žalujoči: žena Tonca, hčerki Tadeja in Špela z družinama

OSMRTNICA

V 87. letu je v Domu dr. Janka Benedika v Radovljici za vedno zaspal

Stanislav - Slavko Vodnjov 
Od njega se bomo poslovili v petek, 23. februarja 2018, v družinskem krogu.

Žara bo na dan pogreba od 9. do 15. ure ure v mrliški vežici v Zgornjih Gorjah.

Žalujoči: sinova z ženama, vnuki, pravnuki, sestra in drugo sorodstvo

OSMRTNICA

V 87. letu je utrujen od bolezni tiho zaspal naš dragi mož, oče, 
tast, ded in praded, svak in stric

Janko Radej
iz Zg. Bitenj pri Kranju

K njegovemu zadnjemu domu ga bomo pospremili v sredo,  
28. februarja 2018, ob 15. uri na pokopališču v Bitnjah pri Kranju. 
Svojci cvetje hvaležno odklanjamo v korist Župnijske karitas 
Kranj Šmartin in Rdečega križa Bitnje.

V tihi žalosti se poslavljamo: žena Rezka, otroka Andrej z Broni in 
Lijana z Lojzetom; vnuki Mateja z Domnom, Peter s Tino, Barbara 
z Matjažem, Blaž z Nino; pravnuki Jan, Ana, Ema, Miha, Filip, 
Nik, Oskar, Iza, Jaka in Julija; sorodniki, sosedje in prijatelji
Zg. Bitnje, 17. februarja 2018

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla 
in jokala, ker te ni.
(Simon Gregorčič)

ZAHVALA

Dne 14. februarja 2018 smo se na Jezerskem poslovili od naše 
drage mami, babice, mame, sestre, tete in botrice

Frančiške Karničar
Hvala vsem za vse objeme, stiske dlani, tople misli, darovane 
maše, cvetje, sveče in spremstvo na njeni zadnji poti. Zahvalju
jemo se župniku g. Hamu za lep obred, Boštjanu za poslovilne 
besede, pevcem Cerkvenega pevskega zbora Jezersko in Kranjske
mu kvintetu za venček žalostink ter g. Ekarju in lovcem LD Jezer
sko, ki so našo mami pospremili na njeni zadnji poti. Zahvaljuje
mo se tudi sodelavcem podjetij Polycom Škofja Loka in Goodyear 
Dunlop Sava Tires ter sodelavcem Upravne enote Domžale. Hvala 
vsem, ki ste prinašali sonce v njeno življenje.

Hčerke: Kristina, Polona, Anči, Mateja in Irena

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas.
(M. Kačič)

ZAHVALA

V 86. letu je po hudi bolezni za vedno zaspala draga žena, mama, 
stara mama, sestra in teta

Olga Begelj
roj. Müller iz Cerkelj na Gorenjskem

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sodelav
kam, sodelavcem, prijateljem in znancem za vsa izrečena sožalja, 
darovane sveče in svete maše. Zahvaljujemo se kolektivu Doma 
Taber Šmartno, negovalkama Eriki in Juditi, patronažnima 
sestrama Andreji Požar in Miri Anžič za pomoč pri negi. Posebna 
zahvala župniku Lucijanu Potočniku za lepo opravljen pogrebni 
obred in sveto mašo, pogrebni službi Pogrebnik, pevcem, troben
taču, praporščakom in Andreju za molitve. Vsem imenovanim in 
neimenovanim iskrena zahvala za spremstvo na zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni
Cerklje na Gorenjskem, februar 2018

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a spomin nate, mama,
bo vedno ostal.
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Anketa

Brane Žerjal, Kranj:

»Uskladitev ima bolj učinek 
placeba, da se ljudje bolje 
počutijo, sicer pa težav upo-
kojencev, predvsem tistih z 
nizkimi pokojninami, tako 
povišanje ne more rešiti.«

Rajko Mlinar, Zlato polje:

»Več kot štirideset let imam 
delovne dobe, pa imam nizko 
pokojnino – kot tudi večina 
ostalih upokojencev. Takšna 
uskladitev, ki se pozna le 
nekaj evrov, težav ne more 
rešiti.«

Milenko Pajović, Kranj:

»Mislim, da je to bolj pred-
volilni manever, tako majhno 
povišanje je sramotno. Ne le 
pokojnine, tudi plače so pre-
nizke, marsikdo si ne more 
več privoščiti dostojnega 
življenja.«

Milena Mlinar, Kranj:

»Vsako povišanje, tudi le za 
nekaj evrov, pride prav. Si-
cer pa so pokojnine pri nas 
prenizke. Najnižje bi morale 
znašati vsaj kakšnih šeststo 
evrov, da bi človek lahko nor-
malno živel.«

Aleš Senožetnik

Zaradi uskladitve pokojnin 
so se te letos zvišale za 2,2 
odstotka. Povišanje bodo 
upokojenci prvič občutili ob 
izplačilu februarskih pokoj-
nin. Kako občutijo ta ukrep, 
smo jih povprašali na kranj-
skih ulicah.

Upokojencem 
višje pokojnine 

Milena Gorjanc, Predoslje:

»Ne zdi se mi prav, da se 
pokojnine usklajujejo v od-
stotkih vsem enako. Mislim, 
da bi morali več dobiti tisti z 
nižjimi pokojninami, tisti, ki 
imajo že tako dovolj visoke, 
pa manj.«

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, občasno bo snežilo. Ponoči bodo padavine 
ponehale, jutri bo pretežno oblačno. V nedeljo bo zmerno do 
pretežno oblačno, suho in hladneje. Vse dni bo pihal seve-
rovzhodni veter.

Peter Košenina

Zgornje Pirniče – Barbič iz 
rogov srnjakov, jelenov in 
damjakov rezbari broške, 
obročke za rute ali pogrinj-
ke, gumbe in prstane, ki 
vse odlikuje neverjetna na-
tančnost izdelave in obili-
ca detajlov. V roževini naj-
raje upodablja živali, kot so 
gams, kozorog, jelen ali divji 
petelin, od rastlin pa cvet pla-
nike. Pri tem mu je v veliko 
pomoč odlično poznavanje 
anatomije, zato so upodo-
bljene živali videti tako rekoč 
žive. Kljub napredku tehni-
ke za izdelavo še vedno v ve-
liki meri uporablja orodje, ki 
mu ga je zapustil oče, od ka-
terega se je obrti v začetku 
petdesetih let prejšnjega sto-
letja tudi naučil. Čeprav nje-
govi izdelki navadno v pre-
meru merijo le nekaj centi-
metrov, pri delu uporablja 
le očala in nobenih poveče-
valnih stekel. Leta 2006 je 
prejel potrdilo, da so njego-
ve rezbarije izdelki umetno-
stne obrti. »Že kot študent 
sem rezbaril in izdelke pro-
dajal, da sem imel nekaj žep-
nine. Izdelal sem nebroj pla-
nik pa tudi gamsov in dru-
gih živali. Petru Prevcu sem 

izdelal orla za prvi polet pre-
ko 250 metrov in še drugega, 
večjega, ko je predlani zma-
gal na novoletni turneji,« 
iskrivo razlaga Franc Barbič.

Barbič se je v mladosti 
ukvarjal tudi s smučarski-
mi skoki in je še danes nji-
hov velik ljubitelj, zato ne 
zamudi nobene tekme. Še 
vedno je tudi odličen strelec, 
saj na občinskih lovskih tek-
movanjih v streljanju z ma-
lokalibrsko puško redno os-
vaja medalje. Doma jih ima 
že več kot 250, ob njih pa še 
150 pokalov, tudi tistega za 
osvojitev naslova državnega 
prvaka.

Roževini vdihuje življenje
Franc Barbič iz Verja v občini Medvode je včeraj dopolnil osemdeset let. Doktor veterine in dolgoletni 
član Lovske družine Šmarna gora se že več kot šest desetletij ukvarja z rezbarjenjem roževine. Ob 
visokem jubileju so v Kulturnem domu v Pirničah odprli razstavo njegovih izdelkov.

Franc Barbič je včeraj dopolnil osemdeset let, ob jubileju pa so v Kulturnem domu v 
Pirničah odprli razstavo njegovih rezbarij iz roževine.

Gams v roževini; premer celotnega izdelka je približno 
osem centimetrov, odlikujejo pa ga izjemni detajli.

Ana Šubic

Sorica – Pošta Slovenije je ta 
teden zaprla poslovalnico v 
Sorici. Kot so pojasnili, gre 
za optimizacijo omrežja za-
radi naglega upadanja sto-
ritev na poštnih okencih. V 
Sorici tako po novem stori-
tve opravljajo prek t. i. pis-
monoške pošte oz. pismo-
noše na dostavi. »Poseb-
nost poslovanja pa je, da lah-
ko gospodinjstva po telefo-
nu naročijo obisk pismono-
še na domu zaradi naroči-
la določenih storitev, kot na 
primer: oddajo pošiljk, pla-
čilo UPN-obrazcev, vplači-
lo poštnih nakaznic, izpla-
čilo zneskov z osebnih ra-
čunov pri Novi KBM, nakup 
znamk, ovojnic, dopisnic, 

kar je še posebej primerno 
za starejše in manj mobil-
ne prebivalce,« so razloži-
li. Naslovniki, ki ob posku-
su vročitve priporočene in 
vrednostne pošiljke ali pa-
keta niso bili dosegljivi, lah-
ko naročijo brezplačno vno-
vično dostavo pošiljke. Po-
šta Slovenije namerava 12. 
marca ukiniti tudi poslo-
valnico na Blejski Dobravi, 
kjer bodo prav tako uvedli 
pismonoško pošto. Pojasni-
li so še, da jim je že uspelo 
dobiti novega kandidata za 
upravljanje pošte na Sovod-
nju. Dosedanji pogodbeni 
partner je namreč odpove-
dal sodelovanje, zato sovo-
denjska pošta trenutno po-
sluje v rednem sestavu Po-
šte Slovenije. 

V Sorici ostali brez pošte

Aleš Senožetnik

Grad – Jutri, v soboto, bodo 
na Krvavcu praznovali 
šestdeseto obletnico začet-
kov smučanja v enem izmed 
najvidnejših smučarskih 
središč pri nas. Organizator-
ji obetajo bogat program, ki 
se bo začel že ob 9. uri zjutraj 
in bo trajal do sredine popol-
dneva. Med drugim bodo ob 
11. uri obiskovalci lahko pris-
luhnili zgodovinarju dr. Ale-
šu Gučku, ki bo predstavil 
razvoj smučišča, ter anekdo-
tam pionirjev, ki so postavili 
temelje za razvoj današnjega 

gorskega centra. Ob tej pri-
ložnosti bodo predsedni-
ci Zveze prijateljev mladi-
ne Aniti Ogulin predali tudi 
zbrana sredstva, ki jih je RTC 
Krvavec namenil od prodaje 
vozovnic, s čimer bodo po-
magali otrokom iz socialno 
šibkih družin pri razvoju nji-
hovih talentov. Obiskovalci 
se bodo lahko pomerili v pa-
ralelnem veleslalomu z le-
gendama slovenskega smu-
čanja Bojanom Križajem in 
Juretom Koširjem, ob 13. uri 
bo sledil razrez torte, nato pa 
bo zbrane zabavala skupina 
Šank Rock.

Na Krvavcu praznujejo

Radovljica – Tudi na javni dražbi za prodajo zemljišč, name-
njenih lesnopredelovalni dejavnosti, ki jo je prejšnji teden 
razpisala Občina Radovljica, za nakup zemljišča ni bilo za-
nimanja. Naprodaj je bilo skoraj petdeset tisoč kvadratnih 
metrov komunalno neopremljenega zemljišča na območju 
gramoznice Graben v Radovljici po izklicni ceni 1,4 milijona 
evrov. Gre za zemljišče, na katerem je občina želela v jav-
no-zasebnem partnerstvu uredili lesnopredelovalni center, 
a se na občinski razpis za izbiro partnerja, ki ga je Občina 
Radovljica objavila v začetku lanskega leta, ni prijavil nihče. 
Župan Ciril Globočnik kljub temu pravi, da nad projektom 
ni obupal in da bo občina nadaljevala iskanje zainteresiranih 
investitorjev.

Za zemljišče ni bilo zanimanja




