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Cesta je nevarna in vse
bolj uničena
Ker je na cesti med Kranjem in Jepr-
co prepovedan promet za tovorna
vozila, se ta iz Kranja preusmerjajo
na cesto proti Škofji Loki. Promet je
zato vse hujši, domačini pa opozarja-
jo, da je cesta tudi vse bolj uničena. 

3

AKTUALNO VREME

jutri: delno jasno s plohami
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Napeto v jeseniški 
Rotomatiki 
Približno 120 sodelavcev Hidrie Roto-
matike na Jesenicah je včeraj ob 6. uri
začelo stavkati. "Danes naj bi se se-
stali z vodstvom in upam, da bo pri-
šlo do sporazuma," nam je nekaj po
12. uri povedal Andrej Robič, glavni
hišni sindikalist.

7

EKONOMIJA

Naboji so pripadali 
oficirju
Sojenje četverici Gorenjcev, obtože-
nim organizirane preprodaje heroi-
na, se bliža koncu, saj bodo predvi-
doma ta teden stranke že podale
končne besede, sodni senat pa spre-
jel končno odločitev.
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Velikonočne dobrote
Za velikonočne praznike ne sme
manjkati prate, potice in pirhov,
značilna gorenjska jed je tudi ”bu-
del”. Dolge suhe balone govejih črev
so nadevali z zmesjo iz belega kruha,
narezane šunke, jajc, svinjske glavi-
ne in številnih začimb. 

Danes se bo pooblačilo. Jutri
čez dan bodo nastale plohe. 
V četrtek bo zjutraj še nekaj
sonca, nato bo povečini
oblačno. Hladneje bo.

14, 15

KULINARIKA

64 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Vilma Stanovnik

Jesenice - "Vsi za šampione
rdeče," je v petek zvečer od-
mevalo s tribun dvorane
Podmežakla, s katerih je
okoli tri tisoč petsto najzve-
stejših navijačev pospremilo
še en zgodovinski uspeh ho-
kejistov Acronija Jesenic: 32.
zvezdico, ki so si jo pripeli za
nov naslov državnih prvakov.

Čeprav je veliki finale, ki
sta ga najboljši slovenski ho-
kejski ekipi igrali na štiri
zmage, trajal zgolj teden dni,
pa je bilo vmes toliko pretre-
sov, da je večina komaj čaka-

la, da se čim hitreje konča.
Ljubitelji hokeja se seveda še
spomnijo prve tekme v Tivo-
liju prejšnji petek, ko so Jese-
ničani po razveljavljenem
golu vendarle slavili v podalj-
šku in napovedali, da bo fina-
le še kako izenačen. Sledila
je nedeljska tekma, ko so se
na ledu znova izkazali zlasti
gorenjski hokejski mladci in
ekipi priborili drugo zmago. 

Čeprav po dveh zapored-
nih slavjih v Tivoliju še niso
vedeli, kdaj in predvsem kje
bodo igrali naslednjo tekmo,
jih to ni vrglo iz zmagoval-
nega ritma in tudi za gledal-

ce zaprta dvorana jim ni vze-
la moči, da se ne bi borili in
v četrtek slavili tudi pred
praznimi tribunami. Ko so v
petek le nekaj ur pred tekmo
zvedeli, da bodo gledalci
vendarle spet lahko njihov
zvesti pomočnik, so dobili
nov polet.

"Zelo smo si želeli ta na-
slov, še bolj smo si želeli, da
bi nam ga uspelo osvojiti
pred domačo publiko," je bil
po tekmi navdušen Robert
Sabolič, ki ga tako kot druge
reprezentante sedaj čaka še
največji izziv sezone - svetov-
no prvenstvo.

Vendarle slavili skupaj z navijači
Hokejistom Acronija Jesenic je v štirih finalnih tekmah uspelo štirikrat 
premagati Tilio Olimpijo, zadovoljni pa so bili tudi zato, ker so v petek
znova imeli na tribunah več kot tri tisoč zvestih navijačev.

Boštjan Bogataj, 
Simon Šubic

Naklo - Do konca prejšnjega
tedna so imeli tako navadni
kot ločitveni upniki Merkur-
ja čas za vpis terjatev za kon-
verzijo v lastniške deleže. V
upravi in nadzornem svetu
so upali, da bodo upniki pri-
javili za 85 milijonov evrov
terjatev, kot kažejo neuradni
podatki, pa so jih upniki še
za nekaj milijonov več. "Ob-
čutki so dobri, saj to pomeni,
da bomo lahko prisilno po-
ravnavo zaključili po spreje-
tem načrtu finančnega pre-
strukturiranja. Počasi le pri-
haja čas, ko se bomo lahko
posvetili le še poslovanju,"

nam je včeraj povedal Blaž
Pesjak, predsednik Merkur-
jeve uprave. 

Nacionalni preiskovalni
urad (NPU) je po neuradnih

podatkih v zvezi s prevzemni-
mi posli v Merkurju vložil
prvi sklop kazenskih ovadb
zoper deset fizičnih in osem
pravnih oseb, med njimi naj

bi bili tudi nekdanji prvi mož
nakelske družbe Bine Kordež
in njegovi najtesnejši sodelav-
ci. Po besedah pomočnika
vodje NPU Roberta Črepinka
so na vrhovno tožilstvo podali
kazenske ovadbe za osem
kaznivih dejanj, s katerimi
naj bi ovadeni podjetje z ob-
močja kranjske policijske
uprave od konca leta 2008 do
konca leta 2009 oškodovali
za več kot 32 milijonov evrov.
Preiskava v tem primeru še ni
končana, saj naj bi bila pov-
zročena gospodarska škoda
oziroma protipravno pridob-
ljena premoženjska korist še
bistveno višja. Nadaljevanje
na straneh Ekonomije (stran
7) in Kronike (stran 12).

Nov korak k rešitvi Merkurja
Konverzija terjatev Merkujevih dolžnikov v lastniške deleže je uspela. Po neuradnih informacijah je
Nacionalni preiskovalni urad vložil kazenske ovadbe zoper Bineta Kordeža, nekdanjega predsednika
uprave, in nekatere nekdanje sodelavce pri prevzemu Merkurja.

Hokejisti Acronija Jesenic so se 32. zvezdice in novega pokala državnih prvakov v petek
vendarle veselili skupaj z navijači. / Foto: Tina Dokl

Merkur se po hudi krizi in prisilni poravnavi postavlja na
noge, zaupajo mu tako banke kot drugi upniki. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj, Moravče - Zakon o ma-
lem delu na nedeljskem refe-
rendumu ni prejel zadostne
podpore. Nasprotno: volivci
so ga zavrnili s prepričljivih
80,15 odstotka glasov, med-
tem ko je za njegovo uveljavi-
tev glasovalo 19,85 odstotka
volivcev. Volilna udeležba je
bila za referendum razmero-
ma dobra: 33,84-odstotna.
Podobno kot na državni ravni
so glasovali tudi volivci na
Gorenjskem, ki so ob 34,69-
odstotni volilni udeležbi za-
kon o malem delu podprli z
19,26 odstotka glasovi, zako-
nu pa je nasprotovalo 80,74
odstotka volivcev.

Hkrati z referendumom
so v Moravčah potekale tudi
predčasne lokalne volitve, na
katerih so pol leta po zad-
njih lokalnih volitvah znova
volili nov občinski svet, saj
se je prejšnji znašel v nereš-
ljivi pat poziciji, zato je pol-
ovica svetnikov odstopila.
Odslej teh težav ne bo več,
saj je lista moravškega župa-
na Martina Rebolja prepri-
čljivo zmagala in bo imela v
novem občinskem svetu kar
devet svetnikov, torej udo-
bno večino. Precejšen poraz
so na moravških volitvah do-
živele politične stranke. 

Več o referendumu in vo-
litvah na drugi in tretji strani
časopisa. 

Zakon padel, v Moravčah 
uspeh županove liste
Na Gorenjskem je zakon o malem delu podprla
manj kot petina vseh, ki so glasovali. Na volitvah
v Moravčah je županova lista dobila devet svetnikov.
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Simon Šubic

Kranj - "Ljudje niso glasovali
samo proti zakonu, ampak
so se izrekli tudi proti vladi, o
tem ni nobenega dvoma," je
v prvem odzivu na neuradne
rezultate nedeljskega refe-
renduma o malem delu dejal
predsednik vlade Borut Pa-
hor. "Rezultati referenduma
so jasen signal vladi, da mora
spremeniti dialog in odnos
do socialnih partnerjev," pa
je dejal Dušan Semolič,
predsednik Zveze svobodnih
sindikatov, enega od pobud-
nikov referenduma. Udeleži-
lo se ga je 33,84 odstotka vo-
livcev, ki so po delnih neu-
radnih rezultatih z 80,15 od-
stotka glasov zavrnili uvelja-
vitev zakona o malem delu.
Z njim se je strinjalo le 19,85
odstotka volivcev. 

Referendumski neuspeh
predsednik vlade Borut Pa-
hor ni ocenil za usodnega, če-
prav gre za enega od reform-
nih ukrepov, zaradi zavrnitve
zakona pa po njegovem po-
ložaj na področju začasnih in
občasnih del ostaja neurejen,
slab in neprimeren za čas, ki
je pred nami. Vlada se bo se-
daj osredotočila na referen-
dum o pokojninski reformi,
ki bo po Pahorjevem mnenju
odločal o enem najpomemb-
nejših vprašanj paketa re-
form sedanje vlade.

Z zavrnitvijo zakona so vo-
livci po besedah predsednika
Zveze svobodnih sindikatov
Dušana Semoliča preprečili
na stotine novih problemov,
saj večina ljudi pričakuje več
varnosti in ne več fleksibilno-
sti. Tudi sam se zaveda, da
veliki problemi obstajajo,
vendar jih po njegovem ne
more rešiti sama vlada ali
sami sindikati, ampak bi jih
morali reševati skupaj. 

Po referendumu so se po-
javili pozivi k odstopu minis-
tra za delo, družino in soci-
alne zadeve Ivana Svetlika.
Čeprav Svetlik sodi v minis-
trsko kvoto DeSUS-a, ga je k
odstopu pozval tudi pred-
sednik upokojenske stranke
Karl Erjavec, ki je prepričan,
da bo še nižjo podporo kot
zakon o malem delu na na-
slednjem referendumu pre-

jela pokojninska reforma,
zato vladi predlaga, da znova
odpre pogovore o pokojnin-
skem zakonu.

"Osebno mi je žal, da za-
kon ni bil sprejet, velika raz-
lika med glasovi za in proti
pa ni toliko posledica nestri-
njanja z vsebino zakona kot
bolj trenutnih političnih raz-
mer in odnosa volivcev do
aktualne vlade. Jasno mi je,
da zaradi aktualnega stanja
ne bo mogoče izpeljati še
marsikatere druge reforme,
kar bo za Slovenijo katastro-
fa. Kar bi lahko storili danes,
bomo namreč storili šele ju-
tri, to pa bo za vse nas veliko
bolj boleče in tudi dražje," je
referendumski neuspeh ko-
mentiral koalicijski poslanec
Borut Sajovic (LDS), ki je
prepričan, da bi morali ob
bolečih, vendar nujnih ukre-

pih pozicija in opozicija sto-
piti skupaj. 

V največji opozicijski stran-
ki SDS so takšen izid referen-
duma pričakovali, je dejal dr-
žavni poslanec Bojan Ho-
man. "Vlada je tiščala z glavo
skozi zid in zato prejela veli-
ko zaušnico. Podobno se ji
obeta tudi s pokojninskim za-
konom, zato bi bilo najbolje,
da ga umakne, če je to še
možno. Če bi bil zakon o ma-
lem delu dober, bi ga volivci
najbrž podprli, je pa res, da je
k tako velikemu porazu delno
prispevalo tudi nizko zaupa-
nje do aktualne vlade," je še
dejal Homan, ki je bil prijet-
no presenečen nad razmero-
ma dobro volilno udeležbo
na referendumu. "Bolj mno-
žično so se ga udeležili tudi
mladi, kar je dokaz, da jih je
zanimala vsebina zakona."

Odločen ne malemu delu
Proti zakonu o malem delu so se na nedeljskem referendumu podobno kot po vsej državi izrekli tudi
na Gorenjskem, kjer je proti uveljavitvi malega dela glasovalo 80,74 odstotka volivcev. 
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme SLAVKO KARTNIK z Brezij.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Troja v Stožicah

V tej nagradni igri bo odločilen vaš hiter odziv. Prvi trije, 
ki nam bodo v sredo zjutraj poslali e-sporočilo na naslov 
koticek@g-glas.si, bodo prejeli po dve brezplačni vstopnici
za ogled spektakla Troja. Predstava bo že ta četrtek, 14. apri-
la, ob 20. uri v centru Stožice, zato v nagradni igri lahko so-
delujete le tisti naročniki, ki imate možnost priti po karte na
Gorenjski glas. Naštejte nekaj igralcev, ki so igrali v filmu
Troja, in nam odgovore s svojimi podatki (tudi telefonsko
številko) pošljite le na omenjeni e-naslov!

Jutri ne pozabite priti na knjižni sejem

Knjižni sejem, na katerem bomo podarjali knjige, bo jutri,
13. aprila, od 14. do 16. ure v avli Gorenjskega glasa, Bleiwei-
sova cesta 4 v Kranju. Vabljeni!

Matevž Pintar

V anketi je sodelovalo kar
536 prebivalcev Radovljice.
Anketirane smo vprašali, ali
se jim zdi odločitev Občine,
da gradi novo knjižnico,
pravilna, saj bi bila knjižni-
ca že več let lahko v stavbi,
kjer je bil včasih Merkur.
Križišče pred Osnovno šolo
Antona Tomaža Linharta je
skoraj končano. Sodelujoče
v anketi smo vprašali, ali
menijo, da je prometna ure-

ditev tam zdaj ustrezna. Edi-
ni hotel v Radovljici, Grajski
dvor, je že nekaj časa zaprt
in propada, zato nas je zani-
malo, kaj bi morali urediti
na tej lokaciji.

Slaba polovica vprašanih je
mnenja, da bi bilo bolje, če bi
se knjižnica že pred leti pre-
selila v stavbo, kjer je bil vča-
sih Merkur, štirideset odstot-
kov sodelujočih meni druga-
če: da je gradnja nove knjiž-
nice smiselna in potrebna.
Slaba desetina anketiranih je

odgovorila, da knjižnica ne
potrebuje nove lokacije. 

Dobra polovica sodelujo-
čih v anketi meni, da je z no-
vim križiščem pred osnovno
šolo Antona Tomaža Linhar-
ta zdaj veliko bolje kot prej;.
37 odstotkov vprašanih pravi,
da bi bilo bolje, če bi bilo kri-
žišče semaforizirano, deseti-
na pa na vprašanje ni odgo-
vorila. 

Večina, kar 85 odstotkov
vprašanih, je mnenja, da bi
morali propadajoči hotel

Grajski dvor prenoviti. Pet
odstotkov sodelujočih je od-
govorilo, da bi morali urediti
pisarne oziroma poslovne
prostore, štirje odstotki vpra-
šanih pa bi v Grajskem dvo-
ru uredili trgovski center.

Sodelujočim se zahvaljuje-
mo za odgovore. Vse, ki bi
želeli Gorenjski glas naročiti,
vabimo, da nas pokličejo v
Klicni studio slepih na tele-
fonsko številko 04/51 16 440
in se pozanimajo o ugodnih
naročniških pogojih.

Gradnja nove knjižnice v Radovljici
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Ivan Svetlik Borut Sajovic Bojan Homan

Kupon za počitnice na otoku Samos
od 14. do 21. junija 2011, cena 399 EUR na osebo 
(za rezervacije do 15. aprila).
Kupon velja za dve osebi oziroma za družino.
Oddate ga v TA Intelekta, PE Kranj, Prešernova 1, Kranj.

Več o akciji preberite na 22. strani tega časopisa.
Na zadnji strani tega kupona 
mora biti viden naslov naročnika.

✂

Simon Šubic

Na Gorenjskem (prva volil-
na enota) je ob 34,69-odstotni
volilni udeležbi zakon podpr-
lo 19,26 odstotka volivcev,
proti pa jih je bilo 80,74 od-
stotka. Najodločneje so se
proti malemu delu izrekli vo-
livci v volilnih okrajih Škofja
Loka II (85,45 odst. proti,
14,55 odst. za) in Tržič (84,19
odst. proti, 15,81 odst. za), naj-

več podpore malemu delu pa
so izrekli volivci v volilnih
okrajih Kamnik (76,60 odst.
proti, 23,40 odst. za) in Ra-
dovljica II (78,21 odst. proti,
21,79 odst. za). Referenduma
so se najbolj množično udele-
žili v volilnem okraju Škofja
Loka II (39,08 odst.) in Škofja
Loka I (36,48 odst.), najslabšo
udeležbo pa so zabeležili v
okrajih Jesenice (30,84 odst.)
in Kranj I (32,24 odst.). 

Največ nasprotovanja 
zakonu na Loškem

Tečaj nemščine na Gorenjskem glasu

Če si želite osvežiti znanje nemščine ali začeti čisto od začet-
ka, pokličite učiteljico Heleno na tel. št.: 031/750 763 in razlo-
žila vam bo vse podrobnosti. Tečaji obsegajo osem srečanj
po tri šolske ure, potekajo v sejni sobi na Gorenjskem glasu,
redna cena tečaja je 180 EUR, naročniki Gorenjskega glasa pa
boste zanj odšteli le 160 EUR. Ker je Helena zelo prijazna,
učenje poteka na sproščen način, ob koncu tečaja pa se boste
skupaj odpravili na izlet v Celovec. Tečaj je posebej primeren
za upokojence in vse, ki imate čas v dopoldanskih urah.

Kranj

Razrešili zastopnico pacientovih pravic

Vlada je na zadnji redni seji sprejela odločbo o razrešitvi
prim. dr. Zlate Jožice Remškar iz Medvod z mesta zastop-
nice pacientovih pravic za območje Zavoda za zdravstveno
varstvo Kranj. S tem je ugodila prošnji Remškarjeve, ki je v
začetku marca zaradi osebnih okoliščin na ministrstvo za
zdravje podala prošnjo za razrešitev. Vlada je tudi že spre-
jela besedilo javnega poziva za predlaganje kandidata za
novega zastopnika pacientovih pravic na Gorenjskem.
Remškarjevo bodo razrešili 30. aprila. S. Š.



Jože Košnjek

Brezje - V petek, 8. aprila, je
minilo štirideset let od smrti
znamenitega slovenskega ar-
hitekta Ivana Vurnika, ki je
skupaj z Jožetom Plečnikom
in Maksom Fabianijem se-
stavljal vrh slovenske arhi-
tekture v 20. stoletju in je bil
zaslužen za šolanje številnih
slovenskih arhitektov. Izhaja
iz Vurnikove družine kam-
nosekov, kiparjev, restavra-
torjev in ljubiteljev umetno-
sti, ki je prišla po zaslugi Ja-
neza Vurnika starejšega
(1819-1899) k Žgajnarju v
Radovljico iz Stare Oselice.
Njegovo delo je nadaljeval Ja-
nez Vurnik mlajši (1849-
1911), deloma pa tudi njegov
sin Ivan (1884-1971), ki pa ga
je prevzela arhitektura. Vur-
nikovi so sloveli po bogati
strokovni knjižnici, ki jo se-
daj hrani Slovenska akade-
mija znanosti in umetnosti. 

Da so se frančiškani na
Brezjah v petek, 8. aprila, na
40. obletnico arhitektove
smrti, z akademijo spomnili
rodbine Vurnik, ni naključje.
Ivanov stari oče in oče sta so-
delovala pri gradnji sedanje
bazilike Marije Pomagaj na
Brezjah, še posebej pa spo-
minjajo nanju oltarji. Glavni
je zaradi svoje izvirnosti med
najlepšimi v Sloveniji. Ivan
pa je načrtoval opremljanje

cerkvenega pročelja. Ustvar-
jalnost Vurnikove rodbine,
še posebej Ivana, je predsta-
vil umetnostni zgodovinar
dr. Damir Globočnik. Spom-
nil je na njegove izvirne arhi-
tekturne stvaritve, kot so po-
slopje bolnišnice na Golniku
in stavba zadružne banke ter
Sokolski dom v Ljubljani, v
Radovljici pa kopališče z za
tiste čase izjemnim skakal-
nim stolpom, hotel Grajski
dvor in oltar roženvenske
Matere Božje v župnijski cer-
kvi. Precej njegovih načrtov,

tudi za regulacijski sistem na
Bledu, je ostalo neuresniče-
nih. Z mozaično opremo
pročelja Marijine bazilike na
Brezjah se je Ivan Vurnik za-
čel ukvarjati po upokojitvi, v
začetku šestdesetih let, v vi-
soki starosti. Spomine na de-
lavnega in natančnega moža
so obujale sestre iz reda šol-
skih sester Darinka, Pavla,
Rafaela in Leonela, ki so mu
pomagale pri izdelovanju
mozaikov za pročelje brez-
janske bazilike, in Janez Po-
točnik z Brezij, ki je arhitek-

ta vozil iz Radovljice, kjer je
stanoval, na Brezje in nazaj.
Sestra Leonela je povedala,
da do konca življenja ne bo
pozabila trenutka, ko je šla
po opravkih v klet arhitekto-
ve hiše in tam našla črno kr-
sto! To je bila krsta, v kateri
so ga pokopali. Pred akade-
mijo je bila v baziliki maša,
ki jo je daroval pater Silvin
Krajnc, spominski večer pa
sta s kulturnim programom
obogatili sopranistka Vladka
Oršanić in pianistka Vlasta
Doležal Rus. 
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Spomin na arhitekta Vurnika
Radovljiška rodbina Vurnik je povezana z Brezjami. Tudi arhitekt Ivan Vurnik, ki je umrl pred 
štiridesetimi leti.

Šolska sestra Leonela (levo od nje pater Silvin Krajnc, Janez Potočnik in Damir Globočnik)
obuja spomine na arhitekta Ivana Vurnika. 

Jasna Paladin

Moravče - Moravčani imajo
šest mesecev po jesenskih lo-
kalnih volitvah nove občinske
svetnike. Volivci, na volišča
se jih je odpravilo slabih 48
odstotkov, so z veliko večino
podprli delo moravškega žu-
pana Martina Rebolja in s
tem tudi člane njegove župa-
nove liste, ki je prepričljiva
zmagovalka predčasnih voli-
tev. Te so februarja razpisali
zaradi odstopa polovice svet-
nikov, kar se doslej ni zgodilo
še v nobeni slovenski občini.

Volivci so lahko izbirali
med kar 76 kandidati, kar je
največ na dosedanjih volit-
vah v občinski svet. Bojazen,
da bi se ponovile težave, ko
nobena od obeh koalicij ni
mogla zagotoviti večine, kar
je delo prejšnjega občinske-
ga sveta povsem blokiralo, je
odveč, saj je županovih svet-
nikov (po še vedno neurad-
nih podatkih) kar devet. Dva
svetnika oz. enega manj kot
prej je dobila Nova Sloveni-
ja, po enega pa Neodvisna li-
sta skupaj zmoremo!, SLS in
SDS, ki je tudi največja pora-
ženka teh predčasnih voli-
tev, saj je izgubila kar dva
mandata. 

"Po tihem sem tak rezul-
tat pričakoval, a vseeno gre
za fantastičen izid. Malo
nam je k temu pomagala
opozicija sama s svojim ne-
konstruktivnim delom, če-
sar volivci očitno ne podpi-
rajo, v največji meri pa gre
za rezultat preteklega dela,
saj občani veliko bolj kot
strankarsko obarvanost na-
grajujejo tisto, kar je že bilo
narejeno," je bil po znanih
rezultatih vidno zadovoljen
Martin Rebolj. Konstitutiv-
na seja naj bi bila že prihod-
nji teden, proračun bodo v
prvem branju obravnavali v
začetku maja, sprejeli pa
predvidoma junija, kmalu
naj bi padla tudi odločitev o
gradnji vrtca. 

Interese volivcev bodo v
občinskem svetu tako za-
stopali: Janko Korošec, Sta-
nislav Ravnikar, Brigita
Barlič, Boštjan Merela, Janez
Učakar, Adrijana Haup-
tman Vidergar, Franc Per,
Rajko Vavpetič in Jožefa
Jerman (Lista župana Mar-
tina Rebolja), Ljudmila No-
vak in Franc Capuder (NSi),
Vitomir Cerar (SDS), Janez
Burja (SLS) in Štefan Brvar
(Neodvisna lista skupaj
zmoremo!).

Prepričljiva zmaga
županove liste
Moravški volivci so na predčasnih volitvah v 
nedeljo znova izvolili svoje predstavnike v občinski
svet. Kar devet svetnikov od štirinajstih so izbrali
z liste župana Martina Rebolja.

Vilma Stanovnik

Kranj - Situacija na cesti med
Kranjem in Škofjo Loko, zla-
sti na odseku med Kranjem
in Žabnico, kjer marsikje ni
niti pločnika, je zelo resna.
Ker je na sosednji cesti med
Kranjem in Jeprco prepove-
dan promet za tovorna vozi-
la, se ta iz Kranja preusmer-
jajo na cesto proti Škofji Loki.
Poleg lokalnega prometa po
tej cesti vozijo kamioni, ki se
želijo izogniti plačilu cestni-
ne na avtocesti, zato tovorni
promet skozi naselja v obup
ne spravlja zgolj drugih voz-
nikov, pač pa tudi pešce. Če v
teh dneh dodamo še povečan
promet traktorjev in drugih
kmečkih strojev, pa tudi mo-
toristov in kolesarjev, je le še
vprašanje časa, kdaj lahko
pričakujemo hujšo nesrečo.

"Vključevanje s stranskih
cest je vse bolj tvegano deja-
nje, kamioni pa ne le, da jih

je prek vsake razumne meje
polno podnevi, po cesti divja-
jo tudi zvečer in ponoči,
mnogi prehitevajo osebna

vozila, ki se držijo predpisa-
ne hitrosti 50 kilometrov na
uro," pravijo domačini, ki so
rešitev problema zahtevali že

na izredni seji Krajevne
skupnosti Bitnje in Žabnica,
na nevzdržno stanje so opo-
zarjali kranjski svetniki na
zadnji seji mestnega sveta,
seveda pa vse to dan za
dnem opazujemo tisti, ki
redno vozimo na relaciji
Kranj-Škofja Loka. 

"V zvezi s prometom to-
vornih vozil je MO Kranj Di-
rekciji RD za ceste na podla-
gi zapisnika 4. izredne seje
Sveta KS Bitnje in Sveta KS
Žabnica 10. februarja posla-
la dopis, s katerim lastnika
ceste (državo) sprašuje o
ukrepih za zmanjšanje pro-
meta tovornih vozil. Odgo-
vora občina še ni prejela,"
pojasnjujejo na kranjski ob-
čini, domačini iz vasi ob ce-
sti pa s strahom čakajo na
nesrečo, ki bo morda ven-
darle koga spodbudila, da bi
ukrepal tudi s čim drugim
kot zgolj z globami za preko-
račitve hitrosti.

Cesta je nevarna in vse bolj uničena
Promet med Kranjem, Bitnjami, Žabnico in Škofjo Loko je vedno hujši, vedno več je tovornjakov, 
domači pa opozarjajo, da je cesta tudi vse bolj uničena.

Promet po državni cesti med Kranjem in Škofjo Loko je
vedno gostejši, v zadnjem času pa prebivalci ob cesti 
opozarjajo na vse bolj nevzdržno stanje, ki ga povzročajo
zlasti tovornjaki.
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Marjana Ahačič

Radovljica - Prva izhodišča
za pripravo občinskega pro-
računa je radovljiški župan
Ciril Globočnik občinske-
mu svetu predstavil že sredi
decembra lani, a so po več-
tedenskih intenzivnih dogo-
varjanjih svetniki razpravo
o osnutku proračuna za le-
tošnje in prihodnje leto za-
čeli šele na svoji redni seji v
začetku februarja. Zaradi
številnih pripomb in potre-
be po dodatnem usklajeva-
nju so jo takrat prekinili in
nadaljevali pretekli četrtek,
ko so s 13 glasovi za in 9
proti dopolnjeni osnutek
vendarle sprejeli. 

V osnutku za letošnje
leto so načrtovani prihodki
v višini 19,7 milijona evrov;
po programski klasifikaciji
je največji delež proračun-
skih sredstev, skoraj 20 od-

stotkov, namenjen za izo-
braževanje, 18 odstokov pa
za prostorsko načrtovanje
in stanovanjsko komunal-
ne dejavnosti. Za leto 2012
je v osnutku proračuna na-
črtovanih 19,3 milijona ev-
rov prihodkov; tudi v tem
letu je programsko največ
denarja namenjenega izo-
braževanju ter prostorske-
mu planiranju in stano-
vanjsko komunalnim de-
javnostim. 

Po poslovniku občinske-
ga sveta imajo svetniki zdaj
deset dni časa, da po oprav-
ljeni razpravi vložijo pisne
pripombe in predloge na
sprejeti osnutek proračuna.
Do predlogov se mora žu-

pan opredeliti v petnajstih
dneh, nato pa bo odlok o
proračunu svetnikom pred-
lagal v sprejem. Naslednja
seja občinskega sveta bo
predvidoma sredi maja. 

Potrdili osnutek proračuna
Radovljiški občinski svet je po več kot treh 
mesecih od začetka obravnave s 13 glasovi za in
9 proti vendarle sprejel osnutek občinskega 
proračuna za leti 2011 in 2012. 

Osnutek proračuna je bil kljub dolgotrajnim 
usklajevanjem na zadnji seji še vedno tarča številnih
kritik. Odbor za finance je zato predlagal, da se 
proračuna za letošnje in prihodnje leto sprejemata
ločeno in se za zdaj potrdi le osnutek proračuna za
letošnje leto, a župan Globočnik predloga ni upošteval.

Bled

Načrt upravljanja TNP bodo sooblikovali domačini

V okviru priprave izhodišč za načrt upravljanja Triglavskega
narodnega parka bodo danes v Tolminu organizirali prvi fo-
rum zainteresirane javnosti. Gre za obliko vključevanja jav-
nosti v pripravo ključnega dokumenta o edinem slovenskem
nacionalnem parku, ki jo je kot novost na področju upravlja-
nja zavarovanega območja uvedel lani sprejeti zakon o TNP.
Z načrtom upravljanja, katerega priprava teče v letošnjem in
prihodnjem letu, bodo določene razvojne usmeritve ter nači-
ni izvajanja varstva, rabe in upravljanja na zavarovanem ob-
močju, dokument pa bo zagotovil trajno, učinkovito in uskla-
jeno upravljanje, so prepričani pripravljavci. Kot poudarjajo v
TNP, bo s podrobno opredelitvijo razvojnih usmeritev načrt
upravljanja bistveno vplival tudi na življenje lokalnih prebi-
valcev, dejavnosti in rabe v prostoru ter tudi na porabo fi-
nančnih sredstev za izvajanje naravovarstvenih in razvojnih
nalog, zato želijo k pripravi načrta upravljanja pritegniti vse
ključne deležnike in zainteresirane prebivalce parka. M. A.

Kranj

Občini zbor Gasilske zveze Gorenjska

Predsednik GZG Jože Smolej in poveljnik GZG Milan
Dubravac vabita na 3. občni zbor Gasilske zveze Gorenjska,
ki bo ta petek, 15. aprila. Ob 19. uri se bo začel v sejni sobi
Mestne občine Kranj, po poročilih o minulem delu pa bodo
obravnavali program dela v letošnjem letu. Ob koncu je
predviden tudi podpis dogovora o operativnem sodelovan-
ju gasilcev na območju Gasilske zveze Gorenjske. V. S.

Pojasnilo

V članku z naslovom Bremčevi tožijo občino in državo, 
objavljenem v Gorenjskem glasu, 5. aprila, je bila v izjavi
Marije Bremec nenamerno izpuščena beseda "le". Pravilno
se njena izjava glasi: ""Po nesreči nam ni pomagala le 
občina, najbolj so nam pomagali ljudje." M. A.

Marjana Ahačič

Bled - Občinski praznik
Blejci praznujejo na dan, ko
je bil pred več kot tisočlet-
jem Bled prvič pisno ome-
njen, prav letos pa bodo ob-
hajali tudi tisočo obletnico
prve omembe Blejskega gra-
du, ki se v pisnih virih prvič
pojavi leta 1011. Na dan
praznika, v nedeljo, 10. apri-
la, so na Bledu tudi tokrat
pripravili slovesnost, na ka-
teri so podelili občinska pri-
znanja. Častni občan je ob
tej priložnosti postal Ernest
Petrič. "Ponosen sem, da ste
mi izrekli to priznanje, zla-
sti pa sem srečen, ker lahko
že tako lepo število let živim
med vami," je Ernest Petrič,
ki se zaradi udeležbe na sre-
čanju o vladavini prava v
New Yorku slovesnosti ni
mogel udeležiti, med dru-
gim zapisal v poslanici žu-
panu in občanom. "Če sem
s svojim delom kaj prispeval
k razvoju naše čudovite do-
movine, k njenemu uveljav-
ljanju v svetu, pa tudi s tem,
da sem kot profesor vzgajal
številne generacije sloven-
skih strokovnjakov za med-
narodne odnose, pravnikov,

pa tudi uglednih politikov,
se mi zdi, da sem živel pol-
no, ustvarjalo življenje. In to
med vami. Če sem si s 
svojim delom ustvaril tudi
zaupanje in spoštovanje, ki
ga izražate s tem prizna-
njem, sem še toliko bolj po-
čaščen."

Župan Janez Fajfar je ob
prazniku podelil še: zlato
plaketo Grand Hotelu To-
plice, Odbojkarskemu klu-
bu Ach Volley Bled in post-
humno Andreju Klinarju;
srebrno plaketo IEDC Po-
slovni šoli Bled in Mihaeli
Presrl; bronasto plaketo

Marini Vukašević, Kolesar-
skemu klubu Bled in Festi-
valu Bled; častni znak obči-
ne pa Vladimiri Poljanec,
Bredi Strojin Wilkinson 
ter Joži in Gerardu Drese.
Žiga Urh je dobil občinsko
nagrado za najboljšega ma-
turanta.

Ernest Petrič je častni občan
Častni občan je postal Ernest Petrič, nedavno preminulemu Andreju Klinarju posthumno zlata plaketa
za življenjsko delo na področju športa in družbenih dejavnosti.

Zlato plaketo občine Bled sta iz rok župana Janeza Fajfarja prevzela direktor Grand Hotela
Toplice Tine Brodnjak in predsednik TVD Partizan Bled - Odbojkarski Klub Bled /Ach Volley
Bled Zdravko Silič. / Foto: Matic Zorman

Marjana Ahačič

Bled - Hotel je imel 123 sob z
212 ležišči, osrednji prostor
je bil tako kot danes salon s
panoramskim razgledom na
jezero. Bil je najmodernejši
hotel v Kraljevini Jugoslaviji,
Bled pa je bil med obema
vojnama najbolj mondeno
letovišče v takratni državi. Po
drugi svetovni vojni je bil ho-
tel podržavljen, že po letu
1946 pa so v njem prebivali

člani uradnih delegacij in di-
plomati. Tako je ostalo tudi
po osamosvojitvi Slovenije,
ko je hotel ostal prizorišče
slovenskega političnega vrha
s tujimi državniki, diplomati
in gospodarstveniki. Na pre-
lomu tisočletja se je hotel
pridružil poslovni skupini
Sava. Leta 2002 so ga novi
lastniki temeljito prenovili,
slovesno pa ga je takrat odprl
Švicar Fritz Reusch, gospod,
ki se je v spodnjem apartma-

ju hotela Toplice prvič nase-
lil poleti 1946 in nato s so-
progo tja prihajal po večkrat
na leto, skupaj stodvanajst-
krat!

"Gostje so se radi vračali
zaradi Bleda, zaradi samega
hotela in zato, ker so se tu
nekako počutili doma," po-
jasnjuje Polde Mavec, ki je
bil v hotelski recepciji zapo-
slen več kot trideset let. "Ne-
kateri so prihajali leta in leta,
najraje vedno v isto sobo, za-

dovoljni, če jih je v restavra-
ciji postregel isti natakar kot
vsa leta. Zdaj prihajajo njiho-
vi otroci in vnuki." Kot je po-
vedal sedanji direktor Tine
Brodnjak, večina njihovih
gostov prihaja iz Velike Bri-
tanije, Italije, Nemčije in
ZDA, pa tudi iz držav nekda-
nje Jugoslavije in Japonske.
Lani so ustvarili več kot 24 ti-
soč nočitev, v vsej svoji zgo-
dovini pa jih je hotel Toplice
zabeležil okrog tri milijone.

Osemdeset let hotela Toplice
Domačinka Jula Molnar je leta 1919 kupila hotel Luisenbad in ga leta 1922 preimenovala v Toplice. 
Po prenovi je bil novi Grand hotel Toplice odprt leta 1931.

V nedeljo so si Grand hotel Toplice na dnevu odprtih vrat
ogledali številni domači in tuji obiskovalci, z zanimanjem pa
so v leta 2002 prenovljene sobe najimenitnejšega blejskega
hotela pokukali tudi domačini. / Foto: Matic Zorman

Časi se spreminjajo, gostje tudi, pravi upokojeni receptor Polde
Mavec, ki se rad spomni premožnega tovarnarja, ki se je po 
dopustu zadovoljen potrepljal po trebuhu rekoč: "Kuhinja je bila
odlična, v dveh tednih sem pridobil šest kilogramov!" / Foto: Matic Zorman
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DEPOZIT

Oplemenitite svoja privarčevana sredstva z izjemno ponudbo dolgoroènih depozitov 
Nove KBM po visoki fiksni obrestni meri in kmalu uresničite svoje skrite želje:

• pri vezavi 1.000 EUR nad 1 leto donos znaša 38,69 EUR,
• pri vezavi 5.000 EUR nad 1 leto donos znaša 193,43 EUR,
• pri vezavi 10.000 EUR nad 1 leto donos znaša 386,85 EUR.

V RAZBURKANIH ČASIH 
JE DENAR DOBRO VEZATI. 
Vežite ga po visoki fiksni obrestni meri.

Pri vezavi nad enim letom je fiksna OM 3,85 %, pri vezavi nad pet let pa 4,5 %. 
Tudi če niste naš komitent, lahko enostavno sklenete depozit, saj potrebujete 
le osebni dokument in davčno številko. 
Za informativni izračun in več informacij obiščite www.nkbm.si/depoziti ali se oglasite 
v najbližji poslovalnici Nove KBM.

Tjaša Kržišnik

Tržič - Tržičani so tudi letos,
že četrtič zapored, s Cvetlič-
no tržnico zakorakali v po-
mlad. Na prireditvi v atriju
občinske stavbe se je pred-
stavila pisana družba raz-
stavljavcev iz vse Slovenije.
Poleg pestre izbire sadik,
balkonskega cvetja, alpskih
trajnic, dišavnic, zelišč, orod-
ja za vrtičkarje ter rokodel-
skih izdelkov je bil v ponud-
bi tudi odličen med. Ker pa
se bližajo velikonočni praz-
niki, so letošnjo ponudbo
obogatili tudi z mesninami,
siri in mlečnimi izdelki.
Strokovnjak kluba Gaia je
svetoval o negi rastlin, otroci
so ustvarjali cvetlične izdel-
ke, obiskovalci so lahko pri-
sluhnili tudi predavanju o
zdravilnih rastlinah. 

Vrhunec prireditve je bil
izbor Naj hiše 2010, s kate-

rim se je Turistično društvo
Tržič že šesto leto zapored
vključilo v akcijo turistične
zveze Moja dežela - lepa in
gostoljubna. Lastniki najlep-
ših hiš za leto 2010 so posta-
li Jana in Emil Pavlin ter
Ivka in Danilo Pušavec. Hiša
zakoncev Pavlin je prostor-
sko in barvno lepo usklajena
z okoljem. Okolica očara z
lepo negovanimi zelenimi
površinami v kombinaciji s
tlakovanimi detajli. Lastnika
z vso ljubeznijo obdelujeta
tudi manjši vrt, negujeta sa-
dovnjak, cvetlični in zimze-
leni nasadi ob hiši pa dajo
prav poseben videz. Pri cvet-
ju se zakonca držita pravila:
manj je več, zato sta se odlo-
čila le za nekaj obešank ter
za nasaditev cvetja tik ob
vhodu hiše. 

Pušavčeva hiša je zgrajena
v stilu alpskih hiš. Z lepo
uskladitvijo v naravno okolje

še najbolj impresionira buj-
no balkonsko cvetje. Na
okenskih policah ter balko-
nih se bohotijo pisani slapovi
trendno kombiniranega cvet-
ja, ki so zakoncema zares
lahko v ponos. Vsekakor pa

je za takšen rezultat potreb-
nega veliko truda, časa, volje
ter vrtnarskega znanja. In še
majhna skrivnost: za lepo
cvetje je najbolj pomembna
kvalitetna prst, nam je zaupa-
la Ivka Pušavec. 

Priznanja za lepo urejene hiše
V Tržiču so podelili priznanja lastnikom najlepše urejenih hiš. Zmagovalca sta Pavlinova novogradnja
in Pušavčeva alpska hiša. 

Na sliki (od leve): Jana in Emil Pavlin, predsednica 
turističnega društva Marjana Zupan, povezovalec programa
Boris Šukalo, Ivka Pušavec in župan Borut Sajovic

Kranj

Kranjčani obiskali Doberdob

Nad dvajset let že traja pobratenje med Območnim združe-
njem Rdečega križa Kranj in Združenjem prostovoljnih krvo-
dajalcev v Doberdobu, v zavedni slovenski vasi na goriškem
Krasu. Vodi ga Aldo Jarc. Prvo aprilsko soboto so predstav-
niki kranjskega Rdečega križa podpredsednik združenja 
Janez Rogelj, predsednik komisije za krvodajalstvo Vid Moč-
nik in članica vodstva združenja Stanka Malovrh, ki je tudi
predsednica organizacije Rdečega križa v občini Naklo, obis-
kali Doberdob in sodelovali na tradicionalnem prazniku
prostovoljnih krvodajalcev iz goriškega in tržiškega območ-
ja, ki so ga tokrat organizirali v mestu Staranzano. Predstav-
nikom Rdečega križa se je pridružil tudi poveljnik štaba Ci-
vilne zaščite občine Kranj Sašo Govekar, ki se je pogovarjal
o možnostih sodelovanja z doberdobsko civilno zaščito.
Predstavniki Doberdoba so izrazili željo po sodelovanju ob-
čin. Na sliki: gostje iz Kranja in gostitelji pred šolo v Dober-
dobu, ki je imenovana po Prežihovem Vorancu. J. K.

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko - V prejšnjem man-
datu so namreč odločanje o
njem odložili, ker se niso
mogli dogovoriti o povračilu
prevoznih stroškov za starše
prvošolcev. Na Jezerskem se
je namreč oblikovala civilna
pobuda staršev, ki je že od
leta 2009 zahtevala, da se
uredi prevoz otrok prvega
razreda, ki so doma na pose-
bej oddaljenih domačijah.
Stališče pobudnikov do novo
predlaganega pravilnika je
na občinskem svetu predsta-
vil Primož Muri, svetnik še
iz prejšnjega mandata.
Spomnil je na poskuse dogo-
vora prejšnje občinske obla-
sti z vodstvom šole Matije
Valjavca v Preddvoru. Ena od
možnosti, kjer so se še naj-
bolj približali rešitvi, spre-
jemljivi za starše, je bil pred-
log, da eden od domačih po-
spremi otroka z oddaljene
domačije do avtobusne po-
staje ob regionalni cesti, od
koder se z avtobusom pelje
do postaje, najbližje šoli. Od

tam naj bi ga v šolo pospre-
mila ena od učiteljic. Ker pa
zaposleni v šoli v opisu del
nimajo takšne obveznosti,
tega od njih ni mogoče za-
htevati, je bilo takratno po-
jasnilo vodstva šole. Družine
pobudnice, ki so razmišljale
tudi o prevozih oddaljenih
otrok v šolo s kombijem, a to
s stališča racionalnosti ni
bilo mogoče, so predlagale,
naj bo povračilo potnih stro-
škov nekaj višje, kot je bil
predlog občine, pri tem pa so
se sklicevali na razmere v
primerljivih občinah, deni-
mo v Solčavi in Lučah. Po
predlaganem pravilniku bi
na Jezerskem staršem za ki-
lometrino vračali po 0,37
evra. 

Svetniki so potrdili pravil-
nik, na katerega je pobudni-
ca iz civilne iniciative nani-
zala vrsto pripomb. Ob tem
so se dogovorili, da bodo
slednje poslali v presojo
strokovnjakom, in če se bo
izkazalo, da so utemeljene,
bodo sprejeti pravilnik kas-
neje dopolnili z aneksi.

Sprejeli pravilnik 
o šolskih prevozih
Na Jezerskem so končno sprejeli pravilnik, ki
ureja prevoze šolskih otrok in otrok s posebnimi
potrebami.
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Jasna Paladin

Stranje - Državna cesta Kam-
nik-Stahovica se je v naselju
Spodnje Stranje minuli te-
den spet spremenila v grad-
bišče. Občina Kamnik se je
skupaj z državo namreč lotila
izgradnje pločnika in brvi čez
Stranjski potok, dokončali pa
bodo tudi otok za umirjanje
prometa, ki ga lani novem-
bra zaradi nizkih temperatur
niso mogli asfaltirati.

Kot nam je odgovorila Ja-
nja Zorman Macura, pred-
stavnica za odnose z javnost-
mi na Občini Kamnik, gre
za državno-občinski projekt,
saj bosta tako ukrepe za
umirjanje prometa kot brv v
deležu 50 odstotkov sofinan-
cirali občina in Direkcija RS
za ceste, občina pa bo sama
plačala še pločnik in javno
razsvetljavo. Celotna investi-
cija je vredna 300 tisoč ev-
rov, v občinskem proračunu
pa je za to namenjenih 220
tisoč evrov. Poleg tega so iz-
vajalci, delavci CPL, d. d., pri
gradnji naleteli na nepred-
vidljivo okoliščino, nujno
prestavitev vodovoda, ki po-

teka na tem odseku, kar bo
občino predvidoma stalo še
50 tisočakov.

V času gradbenih del je na
omenjenem odseku delna
zapora ceste, ob gradnji brvi
pa bo celo popolna zapora z
urejenim obvozom, o čemer
bodo voznike pravočasno ob-

vestili. Dela naj bi bila za-
ključena do konca junija.

A vozniki se, kot kaže, tudi
po končani investiciji ne
bodo mogli izogniti delnim
zaporam, saj le-ta na nevar-
nem ovinku pri jezu ostaja.
Gre za državno investicijo in
kljub temu, da je Direkcija

RS za ceste že sklenila grad-
beno pogodbo z izvajalcem,
ki bi z deli moral začeti že to
pomlad, temu ne bo tako.
Na DRSC so priznali, da
imajo težave pri odkupu po-
trebnih zemljišč, zato datu-
ma začetka rekonstrukcije
ne morejo napovedati.

V Stranjah gradijo pločnik 
Občina Kamnik skupaj z državo nadaljuje z gradbenimi deli v Stranjah, zaradi česar je cesta delno 
zaprta. A investicija ne zajema tudi poškodovanega odseka na nevarnem ovinku pri jezu, saj ima
država težave pri odkupu potrebnih zemljišč.

Zaradi gradbenih del bo predvidoma do konca junija na državni cesti v Stranjah polovična
zapora prometa.

Ob bioplinarni še hlev
Maja Bertoncelj

Medvode - Pred kratkim
smo pisali o bioplinski elek-
trarni Organica - Petač z
močjo enega megavata v Zg.
Pirničah, doslej edini na Go-
renjskem, ki so jo odprli lani
poleti. Še vedno pa ne obra-
tuje, saj upravna enota zanjo
investitorju, gre za podjetje
Bioštrom lastnika Mihe Pe-
tača, ni izdala uporabnega
dovoljenja. Še več: gradbena
inšpektorica je izdala odloč-
bo, da mora investitor v roku

osmih mesecev odstraniti,
kot je zapisala, nelegalno
gradnjo, in vzpostaviti zem-
ljišče v prejšnje stanje. Inve-
stitor se je na odločbo pritožil.

Da so v kraj dobili vse prej
kot objekt, kakršen je bil
predviden po gradbenem do-
voljenju, so na shodu opozar-
jali krajani. Ustanovili so tudi
civilno iniciativo. Gradbeno
dovoljenje iz leta 2007 je bilo
pridobljeno za selitev kmeti-
je, konkretno za gradnjo sta-
novanjske hiše, hleva za go-
vedo, naprave za bioplin in

pripadajočih naprav: treh si-
losov, tovorne tehtnice in
transformatorske postaje. In-
vestitor pa je za zdaj zgradil
le bioplinarno, 6,5 milijona
evrov vredno investicijo. Ko-
nec julija lani je podal vlogo
za spremembo gradbenega
dovoljenja, v katerem predla-
ga časovno ločeno postavitev
vseh objektov. Upravna eno-
ta Ljubljana, Izpostava Šiška,
pa se je v postopku obrnila še
na Občino Medvode. Občin-
ski svetniki so na seji 29.
marca sprejeli obvezno razla-

go, da morajo biti objekti za
proizvodnjo bioplina tehno-
loško vezani na objekte kme-
tije in hleva. Pri glasovanju
niso bili enotni, saj jih je bilo
kar nekaj mnenja, da takšne
odgovornosti ne gre prelagati
na občinski svet. Upravna
enota pa očitno ni čakala ob-
vezne razlage medvoške ob-
čine, saj smo izvedeli, da je
že pred sejo občinskega sveta
izdala odločbo, s katero so za-
vrnili vlogo investitorja za
spremembo gradbenega do-
voljenja.

Podbrezje

Manj kosovnih odpadkov, več gradbenih

Ekologi brez meja - člani Gorenjskega ekološkega društva, ki
združuje 48 članov iz občin Radovljica, Naklo in Tržič, so v
soboto skupaj s športniki, gasilci, lovci in drugimi krajani
Podbrezij čistili gozdne in travnate površine ob lokalni ces-
ti, gozdne jase in obrežja potokov ter odstranjevali divja od-
lagališča. Kot je povedal Jernej Jeglič, koordinator čistilne
akcije in generalni tajnik društva, so udeležencem razdelili
več kot osemdeset vreč za odpadke in rokavic. S pločevinka-
mi, plastenkami, polivinilom, steklenicami, oblačili, obutvi-
jo, papirjem in drugimi odpadki so napolnili več kot
sedemdeset vreč, ki so jih ob koncu čistilne akcije odpeljali
v zbirni center na Polici. Letos je bilo nekaj manj odpadkov,
še zlasti večjih kosovnih odpadkov (televizorjev, hladilnikov,
žimnic...), več pa je bilo gradbenih odpadkov. Udeležencem
čistilne akcije se je v zahvalo za uspešno izvedene aktivnos-
ti pri varstvu okolja pridružil tudi Karel Lipič, predsednik
Zveze ekoloških gibanj Slovenije. C. Z.

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

Boštjan Bogataj

Gorenja vas - "Zelo smo za-
dovoljni z rezultati javne go-
spodarske službe ravnanja z
odpadki, saj smo lani izvaja-
nje javne službe skupaj z
uporabniki storitev še izbolj-
šali, česar se iz statistike si-
cer ne vidi. Pri gradnji Go-
spodarske cone Dobje smo
namreč našli črno odlagališ-
če z več kot 240 tonami me-
šanih komunalnih odpad-
kov," pojasnjuje Kristina
Knific iz gorenjevaško-pol-
janske občinske uprave. Če
upoštevamo zgolj zbrane od-
padke iz gospodinjstev, se je
lani povprečno zmanjšala
količina odloženih odpadkov
z devetdesetih na osemdeset
kilogramov na prebivalca,
delež embalaže pa se je v is-
tem času povečal z 22 na 24
kilogramov na prebivalca. 

K temu rezultatu je veliko
prispeval lani odprt zbirni
center za odpadke v Todra-
žu, hišno kompostiranje bio-
loških odpadkov v okviru go-
spodinjstev, ozaveščanje in
nekoliko večja kapaciteta
ekoloških otokov. "Če pogle-
damo le komunalne odpad-
ke iz gospodinjstev, smo lani

na deponijo Ostri Vrh odlo-
žili skoraj 55 odstotkov zbra-
nih odpadkov, preostalo je
šlo v predelavo in reciklažo.
V primerjavi z letom 2009 je
bilo lani odloženih za 49 ton
manj ostanka komunalnih
odpadkov in za 44 ton manj
kosovnih odpadkov, povečala
pa se je količina ločeno zbra-
nih frakcij za 3,6-krat, še naj-
več (skoraj za polovico več) je
papirja," podatke razloži Kni-
fičeva. Lani so zbrali tudi de-
set ton odpadnih sveč. 

Cene za ravnanje z odpad-
ki iz gospodinjstev so še ved-
no iz leta 2006, javna gospo-
darska služba se finančno
pokriva, zato razlogov za po-
dražitve ni. Seveda so možna
izboljšanja, predvsem z več
nadzora z medobčinskim in-
špektoratom in ozavešča-
njem, pravi Kristina Knific
in dodaja: "Upam, da črnega
odlagališča, kot smo ga našli
v Dobjem, ne bo nikoli več.
Nepoznavalec bi pri pregle-
du letnih poročil lahko celo
trdil, da nismo pri ločevanju
odpadkov lani ničesar nare-
dili, saj odpadki iz Dobja
predstavljajo več kot tretjino
vseh lani deponiranih od-
padkov."

Ohranjajo pet let
stare cene
Učinke ločevanja odpadkov v občini Gorenja vas-
Poljane je statistično lani ”uničilo” odkritje 
črnega odlagališča v Dobjem.

Kranj

V Šentu želijo pridobiti nove prostovoljce

Evropska unija je leto 2011 razglasila za Evropsko leto pros-
tovoljstva. Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje,
ki pomaga ljudem s težavami v duševnem zdravju, se je v to
vključilo s projektom Nisem več sam - delam kot prostovo-
ljec 2. V okviru projekta bodo z različnimi promocijskimi de-
javnostmi poskušali pridobiti nove prostovoljce ter seznani-
ti javnost z duševnim zdravjem in oblikami Šentove pomo-
či. V Škofji Loki bodo tako v četrtek, 14. aprila, od 12. ure da-
lje na stojnici pred knjižnico delili letake z namenom prido-
bivanja prostovoljcev za dnevni center Šent, predstavili pa
bodo tudi izdelke Šenta. Na izobraževalnih delavnicah (v
Kranju bo 5. maja) bodo bodoče prostovoljce seznanili z
osnovami prostovoljnega dela in posebnostmi tovrstnega
dela v Šentu. V Kočevju bodo pripravili ulični tek S tekom
nad stigmo, s katerim želijo preseči predsodke, ki jih imajo
še zlasti mladi do ljudi s težavami v duševnem zdravju. V
Šentovih enotah na Gorenjskem - v Kranju, Radovljici in v
Škofji Loki lahko prostovoljci opravljajo različna dela: obis-
kujejo dnevni center in se družijo z ljudmi s težavami v du-
ševnem zdravju, jih na tečajih (risanja, šivanja, računalni-
štva ...) naučijo tega, kar sicer sami radi počnejo, pomagajo
pri organizaciji prireditev ter sodelujejo na stojnicah in
predstavitvah. V Šentu ugotavljajo, da se z vključevanjem
prostovoljcev krepi solidarnost med ljudmi, izginjajo pred-
sodki, ljudje s težavami v duševnem zdravju pa dobivajo
nove znance in prijatelje. C. Z.
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Boštjan Bogataj

Jesenice - Približno 120 so-
delavcev Hidrie Rotomatike
na Jesenicah je včeraj ob 6.
uri začelo stavkati. "O naših
zahtevah se vodstvo v petek
ni želelo resno pogajati. Da-
nes naj bi se sestali in upam,
da bo prišlo do sporazuma,"
nam je včeraj nekaj po 12. uri
povedal Andrej Robič, glavni
hišni sindikalist. Dopoldne
je podjetje obiskal že inšpek-
tor za delo, saj so iz idrijske
Rotomatike na delo na Jese-
nice poslali šestnajst delav-
cev, po drugi strani pa vod-
stvo podjetja trdi tudi, 'da naj
bi bila stavka nezakonita'. 

"Na petkovih pogajanjih je
vodstvo vehementno postav-
ljalo zahtevo po umiku stav-
kovnih zahtev in preklicu
stavke, zato smo pogajanja
zapustili," pravi Robič. Za-
htevam vodstva se ne bodo
uklonili, nasprotno, k stavki
so pozvali tudi delavce v
Spodnji Kanomlji. O stavki
so obvestili tudi ministrico

Darjo Radić, o različnih
grožnjah so obvestili inšpek-
torja za delo. Sindikalist
meni, da je direktor na delav-
ce z grožnjo, da bodo morali
povrniti škodo, če se bo izka-
zalo, da je stavka izpeljana
nezakonito, izvajal mobing.
"O zakonitosti odloča in-
špektor," odgovarja Robič. 

Iz Hidrie so včeraj sporoči-
li, da so zagotovili nemoteno
delo pri proizvodnji lamel na
Jesenicah, saj je 'vodstvo
dolžno zagotoviti pravočasne
dobave kupcem in preprečiti
finančni izpad'. "Vodstvo
meni, da je stavka neupravi-
čena, odklonilno stališče do
stavke, ki jo je sklical nerepre-

zantativni sindikat Neodvis-
nost KNSS, pa so prejšnji te-
den pisno izrazili trije repre-
zentativni sindikati," pojas-
njuje Helena Pregelj Tušar.
Pojasnjuje tudi, da so vsi za-
posleni prejeli božičnico tudi
v letih 2008 in 2009, ki sta
bili zaradi gospodarske krize
poslovno izjemno težki leti.

Tudi osnovne plače se gib-
ljejo nad branžno kolektivno
pogodbo in so za najbolj po-
goste plačilne razrede od 13
do več kot 25 odstotkov nad
najnižjimi osnovnimi plača-
mi v elektro panogi. "Plače v
naši panogi so res mizerne,
saj znašajo 505 evrov bruto ali
manj kot 400 evrov neto. Za-
kaj se v Hidrii sklicujejo na
plače v podjetjih pred steča-
jem ali brez naročil, medtem
ko mi skoraj ves čas delamo
na polno in imamo tudi veli-
ko naročil, ne vem," se spra-
šuje Andrej Robič. Na Jeseni-
cah je Hidria Rotomatika v
zadnje pol leta kupila tri nove
stroje, da bi lahko delavci iz-
polnili vsa naročila. 

Napeto v jeseniški Rotomatiki 
Stavkajoče in vodstvo jeseniške Hidrie Rotomatike je včeraj dopoldne obiskal inšpektor za delo.

Cveto Zaplotnik

Kranj - Nadzorni svet Zava-
rovalnice Triglav je na nedav-
ni seji obravnaval poročilo o
lanskem poslovanju zavaro-
valnice in celotne skupine.
Kot je razvidno iz poročila, je
zavarovalnica s strateško
usmeritvijo k dobičkonosno-
sti in ne k ohranjanju tržne-
ga deleža za vsako ceno

ustvarila 46,7 milijona evrov
dobička pred obdavčitvijo in
32,1 milijona evrov čistega
dobička, Skupina Triglav pa
43,2 milijona evrov dobička
pred obdavčitvijo in 26,6 mi-
lijona evrov čistega dobička.
Čista dobičkonosnost kapita-
la v zavarovalnici se je tako
povečala z - 0,4 odstotka v
letu 2009 na + 6,7 odstotka v
letu 2010, v skupini pa z - 1,3
na 5,5 odstotka. Osnovna de-
javnost je v letu 2010 prvič v
zgodovini postala dobičko-
nosna, za letos pa v skupini
načrtujejo 54 milijonov evrov
čistega dobička. 

Zavarovalnice v Skupini
Triglav so lani obračunale
nekaj več kot eno milijardo

evrov zavarovalne premije,
od tega matična zavarovalni-
ca 712 milijonov evrov ali tri
odstotke manj kot leto prej.
Na nižjo rast zavarovalne
premije je vplivalo manjše
povpraševanje po nekaterih
zavarovalnih produktih pa
tudi gospodarska kriza in z
njo povezana brezposelnost.
Čisti prihodki od zdravstve-
nih zavarovalnih premij so

se povečali za osem odstot-
kov, pri premoženjskih zava-
rovanjih so ostali na predlan-
ski ravni, pri življenjskih za-
varovanjih pa so se znižali za
dva odstotka. Donosi od fi-
nančnih naložb so bili zaradi
slabitve naložb za polovico
manjši kot leto prej. Tako za-
varovalnica kot skupina sta
ohranili visoko bonitetno
oceno (oceno A) in imata
najvišjo oceno med finančni-
mi ustanovami v Sloveniji.
Za uresničitev strategije do
leta 2013 bosta potrebovali
dodatne finančne vire, zato
je nadzorni svet na nedavni
seji soglašal s tem, da uprava
začne postopek za izvedbo
dokapitalizacije.

Osnovna dejavnost
prvič dobičkonosna
Zavarovalnica Triglav je lani ustvarila 32,1 milijona
evrov čistega dobička, Skupina Triglav pa 26,6
milijona.

Osnovni podatki poslovanja Zavarovalnice Triglav 
(v milijonih evrov)

Leto 2010 Leto 2009
Obračunana kosmata 
(so)zavarovalna premija 721,3 744,5
Čisti prihodki od zavarovalnih premij 657,4 669,1
Obračunani kosmati zneski škod 418,7 435,9
Čisti odhodki za škode 364,2 414,2
Kosmati obratovalni stroški 170,4 166,2
Poslovni izid pred obdavčitvijo 46,7 3,2
Čisti poslovni izid 32,1 - 1,8

Predstavniki sindikata Neodvisnost KNSS so včeraj vse 
dopoldne čakali na pogajanja z vodstvom Hidrie Rotomatika.
Do zaključka redakcije ni bilo znano, ali se stavka danes
nadaljuje ali so le dosegli dogovor. / Foto: Tina Dokl

Boštjan Bogataj

Naklo - Po Merkurjevi evi-
denci so upniki vpisali za
več kot 85 milijonov evrov
terjatev za konverzijo v last-
niške deleže, kar pomeni, da
bo aktualnega dolga največ-
jega trgovca s tehničnim bla-
gom v regiji nekoliko manj
(kolikšen je ta dolg, včeraj še
niso vedeli, saj ne poznajo
niti točne višine vpisa terja-
tev). Po novem bo imel Mer-
kur približno 260 novih
lastnikov, lastništvo pa s tem

močno razpršeno. "Ne, raz-
pršeno lastništvo na poslova-
nje Merkurja ne bo vplivalo,
več dela in stroškov pa bomo
imeli s poročanjem o poslo-
vanju," pojasnjuje predsed-
nik uprave Blaž Pesjak. 

Prijavljene terjatve mora
sedaj pregledati še prisilni
upravitelj Ladislav Hafner,
nato pa potrditi še kranjsko
sodišče, čez mesec pa mora-
jo navadni upniki še potrditi
prisilno poravnavo. "Čeprav
gre le še za formalno zadevo,
vse skupaj ni zgolj formal-

nost. Tako se zaključi uradni
postopek, in šele ko bo za-
ključen, bomo zadovoljni,"
pravi Pesjak, ki sicer zapletov
pri glasovanju ne pričakuje. 

Pred dvema tednoma se je
Merkurju s konzorcijem
bank uspelo dogovoriti za re-
programiranje kredita, s ka-
terim so do 31. marca 2016
zamrznili odplačevanje tri-
sto milijonov evrov. Nato naj
bi v štirih letih - vsake tri me-
sece - odplačali ta dolg, do ta-
krat pa jim je ostal še prej
omenjeni dolg. "Vsako leto

konec leta bomo morali od-
plačati petino dolga, torej
okrog dvajset milijonov ev-
rov. Ta denar bomo lahko
zagotovili iz poslovanja, če
se bo načrt finančnega pre-
strukturiranja izpolnjeval.
Kako bo konec leta, pa je da-
nes težko reči," je še razložil
Pesjak. Po načrtu bi moral
Merkur mesečno ustvariti
vsaj dvajset milijonov evrov
prometa, kar bo, tako pred-
sednik uprave, uresničeno.
Prejšnji mesec so bili pri-
hodki sicer nekoliko manjši
od načrtovanih, vendar je bil
rezultat boljši od načrtova-
nega. Merkur ima sicer na
voljo še približno pet milijo-
nov evrov iz naslova 35 mili-
jonov evrov visokega likvid-
nostnega posojila.

Nov korak k rešitvi Merkurja
Konverzija terjatev upnikov Merkurja je uspela. 

Ljubljana

Večino dobička naj bi namenili za dividende

Družba Petrol je ob koncu lanskega leta imela nekaj manj kot
19 milijonov evrov bilančnega dobička. Uprava in nadzorni
svet predlagata delničarjem, da bi večino dobička, to je 15,6
milijona evrov, namenili za izplačilo dividend, preostali dobi-
ček pa za rezerve. Če bodo delničarji na skupščini 19. maja so-
glašali s takšnim predlogom uporabe lanskega bilančnega do-
bička, bodo imetniki delnic najkasneje v 90 dneh od dneva
skupščine prejeli 7,5 evra (bruto) dividende na delnico. C. Z.

Matjaž Rakovec, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav
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Boštjan Bogataj

Ljubljana - Po napovedi Ev-
ropske centralne banke bo
letošnja gospodarska rast
na območju evra znašala od
1,3 do 2,1 odstotka, prihod-
nje leto med 0,8 in 2,6 od-
stotka. Izboljšanje napovedi
je posledica ponovne pospe-
šitve rasti svetovne trgovine
ob koncu leta, hkrati pa naj
bi se postopoma krepilo
tudi domače povpraševanje.
"Najpomembnejša novica

prihaja iz Evropske central-
ne banke, ki je v skladu s
pričakovanju začela dvigo-
vati obrestne mere," pojas-
njuje Boštjan Vasle, direk-
tor Urada za makroeko-
nomske analize in razvoj
(Umar). Osnovna obrestna
mera naj bi ob koncu leta
znašala 1,75 odstotne točke
ali skoraj dvakrat toliko kot
prejšnje leto, kar pomeni,
da se bodo podražili tudi
krediti, najeti lani in v za-
četku tega leta. 

V slovenskem gospodar-
stvu se je v začetku leta nada-
ljevalo počasno okrevanje.
"Januarja so se vrednosti
kratkoročnih kazalnikov z iz-
jemo proizvodnje predeloval-
nih dejavnosti povečale, a vse
še zaostajajo za povprečno
predkrizno ravnijo," poudar-
ja Vasle. Po umiritvi rasti ko-
nec prejšnjega leta sta se iz-
voz in uvoz blaga nominalno
januarja letos vidno povečala.
"Podatki nakazujejo rast tudi
v prihodnjih mesecih, pred-

vsem za izvozno usmerjene
panoge," še pravi direktor.

Na trgu dela velikih spre-
memb ni bilo. Skupno števi-
lo formalno delovno aktivnih
se je januarja znižalo za sko-
raj tri tisoč oseb, konec mar-
ca je bilo registriranih
113.948 brezposelnih. Naraš-
čanje števila brezposelnih,
starejših nad petdeset let, ki
se je decembra lani močno
pospešilo, se je v začetku leta
ustavilo. V Umarju podobno
število brezposelnih napove-
dujejo skozi vse leto, tudi pri-
hodnje leto bo število še ne-
koliko naraslo (116 tisoč), saj
se močno krčijo tako gradbe-
niška dejavnost kot tudi trž-
ne storitve. Šele z letom 2013
naj bi število brezposelnih
začelo upadati. 

Najbolje kaže izvoznikom
"Slovensko gospodarstvo nadaljuje pričakovano počasno okrevanje, na
trgu dela pa večjih sprememb ni bilo," pravi Boštjan Vasle, direktor Umarja. 
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Cveto Zaplotnik

Mošnje - V največjem go-
renjskem sadovnjaku, v nasa-
du Resje, s katerim gospoda-
ri Kmetijsko gozdarska za-
druga Sava Lesce, so pred
dvema letoma skrčili dva
hektarja nasada jablan sorte
jonagold, v petek in v soboto
pa so na tem mestu posadili
skupno šest tisoč sadik jablan
sort zlati delišes, elstar in
gala. Za galo so se odločili
zato, ker jo imajo v ponudbi
premalo; sorti elstar in zlati

delišes pa sta še vedno tržno
zanimivi in bodo z novo po-
saditvijo le nadomestili del
starega nasada, ki ga bodo
skrčili. Kot je povedala vodja
sadovnjaka Tatjana Zupan,
nameravajo letos skrčiti še
skoraj en hektar nasada zlate-
ga delišesa iz leta 1978 ter pol
hektarja jablan starih odpor-
nih sort, ki ne dajejo več pri-
delka. V prihodnje bi radi
vsako leto obnovili vsaj dva
hektarja nasada, a za zdaj še
ne vedo, katere sorte jablan
bodo posadili, saj se tudi pov-

praševanje po sortah iz leta v
leto nekoliko spreminja. Pred
kratkim so v dva hektarja ve-
likem nasadu jablan zlati de-
lišes postavili že tudi opore za
mrežo za zaščito proti toči, v
prihodnjih dveh tednih bodo
namestili še mrežo. Če bodo
jeseni imeli dovolj časa in de-
narja, bodo uredili še pol hek-
tarja ekološkega, biološkega
sadovnjaka. 

V sadovnjaku so minuli
konec tedna sadike sadnega
drevja sadili s traktorskim
priključkom, ki ga je skon-

struiral in izdelal delavec v
sadovnjaku Klemen Logar s
Suhe pri Predosljah. Novi
stroj drugače od prejšnjega
sadi dve vrsti naenkrat, z
njim je možno v eni uri po-
saditi sedemsto sadik ali še
enkrat več kot prej, manj je
fizičnega dela z lopato, dolo-
ča pa tudi medvrstno razda-
ljo. Kot je dejal Klemen, ki je
v sadovnjaku zaposlen že
dvanajst let, je stroj nastal na
podlagi dosedanjih izkušenj
pri sajenju sadik sadnega
drevja. "Krst" je kar dobro
prestal, malo bo še treba iz-
boljšati zasipanje sadik s
prstjo. Prve izkušnje so po-
kazale, da stroj dobro deluje,
če je tudi zemlja za sajenje
dobro pripravljena.

V eni uri sedemsto sadik
V sadovnjaku Resje so na novo posadili dva hektarja nasada jablan, pri tem pa so za sajenje 
uporabljali traktorski priključek, ki ga je izdelal Klemen Logar. Z njim so v eni uri posadili sedemsto
sadik ali polovico več kot prej. 

Med sajenjem sadik sadnega drevja
Škofja Loka

Prodajni kotiček z izdelki s podeželja

V trgovini Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka v Stari
Loki so v okviru projekta Ko vem, kaj jem uredili prodajni ko-
tiček, v katerem ponujajo kakovostne izdelke s škofjeloške-
ga podeželja. Jutri, v sredo, od 8. do 18. ure bo dan odprtih
vrat prodajnega kotička. Obiskovalci bodo lahko poskusili
dobrote s podeželja. C. Z.

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Reinhold se je
skotil pred devetimi leti v ži-
valskem vrtu v Ausburgu,
dve leti starega so premestili
v živalski vrt Sosto na Ma-
džarskem, odtod pa so ga
sredi marca prepeljali v Ljub-
ljano. Prevoz je trajal deset
ur, opravil ga je izkušeni če-
ški prevoznik, ki je dotlej
prevažal že 357 žiraf. Prevoz
žiraf je namreč eden najbolj
tveganih transportov živali.
Velike žirafe med prevozom
stojijo, a morajo biti ves čas
prisilno sklonjene, ker je vi-
šina prikolic na avtocestah
omejena na največ štiri do
4,2 metra. Vsaki dve uri se
prevoznik zato za pol ure
ustavi, da se žirafa lahko
vzravna, si odpočije in se na-
pije, nato pa spet zniža strop
prikolice in nadaljuje pot. 

Devetletni žirafec Rein-
hold se je v ljubljanskem ži-
valskem vrtu pridružil mlaj-

šim štirim samcem - Galu,
Rastku, Cvetku in Maksu, od
katerih se loči po tem, da je
najvišji in bistveno temnejši.
Visok je od 4,5 do 4,7 metra
in druge po višini presega
najmanj za en meter. 

Žirafe v naravi živijo v Af-
riki, južno od Sahare, v sve-
tlih savanskih gozdovih, se
stalno premikajo ter smuka-
jo liste in poganjke dreves in
grmovnic. Odrasli samci po-
jedo na dan do 66 kilogra-
mov hrane, vodo pijejo tako,
da sprednji nogi močno raz-
širijo in pokrčijo koleno, da
dosežejo do tal. Najvišje zra-
stejo 5,8 metra visoko, raste-
jo vse življenje, prvi dve leti
pridobijo v višino do sedem
centimetrov na mesec. Vsa-
ka žirafa ima edinstven vzo-
rec lis, po tem se tudi med
seboj prepoznavajo. Tečejo
lahko tudi s hitrostjo šestde-
set kilometrov na uro. Poči-
vajo stoje, na dan spijo manj
kot dve uri.

Velikanski žirafec Reinhold
V ljubljanskem živalskem vrtu se je ob koncu marca čredi štirih žirafjih samcev pridružil velikanski
Reinhold iz Madžarske, ki druge po višini presega vsaj en meter.

Novi žirafec v hlevu ljubljanskega živalskega vrta 
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Klemen Logar

Cveto Zaplotnik

Kranj - Na Ptuju bo od 19. do
22. maja dvaindvajseta raz-
stava Dobrote slovenskih
kmetij. Komisije so že oceni-
le sokove in suho sadje, zdaj
so znani že tudi rezultati za
konzervirane vrtnine, kis,
olje, kompote in marmelade.
Komisija za ocenjevanje vrt-
nin je z najvišjo možno oce-
no (dvajset točk) ocenila
osem izdelkov, med njimi je
bila tudi kisla repa, ki jo je na
ocenjevanje dal Klemen Jarc
iz Voklega. Poleg Jarca, ki je
dobil zlato priznanje še za
kislo zelje, so bili uspešni
tudi drugi gorenjski kmetje.
Jože in Milena Šink s Suhe
pri Predosljah sta dobila zla-
to priznanje za kislo repo,
Jože Bobnar iz Vogelj zlati
priznanji za kislo zelje in kis-
lo repo ter Miha Golob z
Brezij nad Kamnikom zlati
za pasterizirano rezano rde-
čo peso in pasterizirano pa-
priko - fileti ter srebrno za
pasterizirane delikatesne ku-
marice. Igor Bogataj s Fužin
je dobil srebrno priznanje za
kislo zelje, Franc Miklavčič
iz Dolenje Ravni srebrno za
kisle kumarice, Janez Zupa-
nec iz Vogelj srebrni za kislo
zelje in kislo repo, Anton

Verlič iz Smlednika bronasto
za vložene kumarice ter Ro-
bert Kadivec iz Hrastja bro-
nasti priznanji za kislo zelje
in kislo repo. Na ocenjevanju
olja je Tomislav Nastran iz
Radomelj dobil zlati prizna-
nji za hladno stiskano bučno
olje in za hladno stiskano olje
oljne ogrščice, na ocenjeva-
nju kisa pa je drugo najvišjo
oceno in zlato priznanje do-
bil Matijovčev jabolčni kis s
kmetije Janka Jegliča v Pod-
brezjah. Komisija za ocenje-
vanje marmelade je petnajst
izdelkov ocenila z najvišjo
možno oceno - z dvajsetimi
točkami, med njimi tudi ma-
linovo marmelado s kmetije
Tomislava Nastrana v Ra-
domljah. Franci Jenko iz
Hraš pri Smledniku je dobil
zlati priznanji za češnjev
džem in za slivovo marmela-
do, Janez Markuta iz Čado-
velj pri Trsteniku srebrno za
jagodno marmelado, Franc
Gogala iz Dvorske vasi zlato
za domačo slivovo marmela-
do ter srebrni priznanji za
domači mešani marmeladi (z
različnimi sestavinami), An-
dreja Kadunc iz Sidola srebr-
no za marmelado iz domačih
sliv in Andreja Bogataj s
Spodnjega Brnika bronasto
za jagodno marmelado.

Dvajsetici za dobrote
Klemen Jarc je na ocenjevanju Dobrote slovenskih
kmetij dobil najvišje možno število (dvajset) točk
za kislo repo, Tomislav Nastran pa za marmelado.
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Maja Bertoncelj 

Bled - "Zelo sem vesela. Do-
bila sem 137,23 točke, kar je
največ doslej. To je velika
motivacija za naprej," je bila
po koncu mednarodnega
tekmovanja v umetnostnem
drsanju za pokal Triglava ali
uradno Triglav Trophy s tret-
jim mestom med članicami
zadovoljna Medvoščanka Pa-
tricia Gleščič, članica ljub-
ljanskega DKK Stanko Blou-
dek. Tradicionalno tekmova-
nje, ki je minuli konec tedna
potekalo na Bledu, je organi-
ziral Drsalni klub Jesenice.
Nastopilo je skoraj sto tek-
movalcev.

Od letošnje slovenske
članske državne prvakinje
sta bili boljši le Japonki Aki-
ro Suzuki in Kana Muramo-
to. Tudi pri moških so gle-
dalci videli dvojno japonsko

zmago, najboljši pa je bil
Machida Tatsuki. Gleščičeva
si je mesto na zmagovalnem
odru zagotovila z najboljšim
prostim programom, potem
ko je bila po kratkem na 
petem mestu. S tem je le še
potrdila primat najboljše slo-
venske drsalke letošnje sezo-
ne, v kateri je naredila velik
napredek. Dijakinja drugega
letnika športnega oddelka
Gimnazije Šentvid v svojem
programu izvaja vse trojne
skoke, na letošnjem držav-
nem prvenstvu je prvič skoči-
la tudi trojni lutz. Kot pravi,
jo krasijo prav skoki in pirue-
te. 

Za šestnajstletnico je
uspešna sezona tako na do-
mači kot na mednarodni sce-
ni, velike cilje pa ima tudi za
naprej. Največja sta nastopiti
na prihodnjih dveh olimpij-
skih igrah leta 2014 in 2018. 

Patricia le za Japonkama
Na tekmovanju Triglav Trophy v umetnostnem drsanju je šestnajstletna Medvoščanka Patricia
Gleščič zaostala le za Japonkama in potrdila primat letos najboljše slovenske drsalke. 

Vilma Stanovnik

Jesenice - Letošnje državno
hokejsko prvenstvo se je
končalo ekspresno hitro. Če-
prav je ekipa Acronija Jese-
nic v štirih tekmah zabeleži-
la štiri zmage, pa so bile vse
tekme izenačene in napete
do zadnjih trenutkov. Na pr-
vih dveh tekmah so Jeseniča-
ni v Tivoliju slavili z 2 : 3 (po
podaljšku) in 1 : 2, na tretji in
četrti v domači dvorani pa 4 :
2. "Čeprav smo prvenstvo
dobili brez izgubljene tek-
me, to še malo ne pomeni,
da smo imeli lahko delo," je
po zadnji tekmi finala pri-

znal trener Dejan Varl, ki je
moštvo vodil zaradi odsotno-
sti glavnega trenerja Heikki-
ja Mälkiäja, ki je v petek od-
potoval domov zaradi smrti v
družini. 

Prav tako se je prejšnji te-
den končal obračun za tretje
mesto v državnem prven-
stvu. Na prvi tekmi v Tivoliju
je bila ekipa Triglava s 3 : 5
boljša od HK Olimpije, nato
pa so Kranjčani doma izgu-
bili z 2 : 6. Na odločilni tekmi
v Tivoliju je nato ekipa HK
Olimpije zmagala s 6 : 2 in si
zagotovila 3. mesto.

Po domačem državnem
prvenstvu pa je bilo časa za

slavje malo, saj reprezentan-
co že konec aprila in v začet-
ku maja čaka nastop na sve-
tovnem prvenstvu elitne
skupine na Slovaškem.
Tako se je članska ekipa po
turnirju na Madžarskem v
polni postavi včeraj zbrala v
Tivoliju. 

V Mariboru pa na svetov-
nem prvenstvu skupine A
divizije B že igrajo naši mla-
di upi do 18 let. Na prvi tek-
mi so s 4 : 3 premagali ekipo
Belorusije, danes jih čaka
tekma z ekipo Poljske, poleg
omenjenih ekip pa v štajer-
ski prestolnici igrajo še ekipe
Francije, Koreje in Danske.

Malo časa za slavje
Po končanem državnem prvenstvu naša mlada hokejska reprezentanca 
že nastopa na SP v Mariboru, v Tivoliju pa se je včeraj zbrala članska 
reprezentanca.

Olimpija znova boljša

Nogometaši Triglava Gorenjske so v 27. krogu prve sloven-
ske nogometne lige zabeležili nov poraz. Na domačem
igrišču so z 1:4 izgubili proti Olimpiji. Ljubljančani so že po
dobre pol ure igre vodili z 0:3. Edini zadetek za Gorenjce je
v 88. minuti dal Dragan Ovčina. Na lestvici so na predzad-
njem mestu, sedem točk pred zadnjim Primorjem ter točko
za Celjem in Nafto. Glede na trenutno stanje so to ekipe, ki
se bodo borile za obstanek v ligi. V naslednjem krogu v
Kranj v nedeljo, 17. aprila, prihajajo Mariborčani, vodilna
ekipa na lestvici. Tekma se bo začela ob 17. uri. Precej bolje
gre drugemu gorenjskemu predstavniku, Domžalam. Po re-
miju z Mariborom za njimi kot drugi na lestvici še naprej za-
ostajajo za sedem točk, v 28. krogu pa bodo v petek, 15. apri-
la, gostili Celje. M. B.

Malo točk na Gorenjsko

Minuli konec tedna ni bil najbolj uspešen za gorenjske pred-
stavnike v drugi in tretji slovenski nogometni ligi. V drugi ligi
je Garmin Šenčur gostil vodilni Interblock in izgubil z 1:2. Na
lestvici ostajajo na predzadnjem mestu. V tretji ligi sta od go-
renjskih predstavnikov slavila le Kalcer Radomlje, ki je v De-
kanih zmagal s 4:0, in Calcit Kamnik, ki je s 3:0 v Stražišču
premagal Savo. Naklo je moralo priznati premoč AH Mas
Tech, ki je zmagal z 2:0, Ljubljana pa je doma premagala
Kranj s 4:1. Na lestvici vodijo Radomlje s 40 točkami, drugi
je Kranj z 32 točkami, na tretjem mestu pa so Tolmin, Calcit
Kamnik in Ljubljana z 31 točkami. Zanimivo dogajanje je bilo
tudi v obeh gorenjskih ligah. V prvi je Kranjska Gora z 2:0
premagala Bohinj, Mimovrste Jesenice v gosteh Velesovo z
2:0, Kondor je z 1:0 premagal Alpino Žiri, Niko Železniki s
4:2 Hrastje, Bitnje Ekspert z 2:1 Britof, srečanje med ekipama
Šobec Lesce in Visoko pa se je končalo z 1:1. V vodstvu so Je-
senice s 27 točkami, deset manj jih ima Visoko, tretji pa je
Bitnje Ekspert s 25 točkami. V drugi ligi so Trboje v gosteh z
1:0 premagale FC Podbrezje, Ločan je doma slavil s 5:0 nad
Preddvorom, Polet pa s 5:2 nad Bled Hirterjem. Slednji so si-
cer vodilni na lestvici. Drugi je Preddvor, oba sta zbrala 23
točk, tretji pa je Ločan s 17 točkami. J. M.

ŽUPANOV TEK
KRANJ 201111.

w w w . O m a m l j e n . s i
na Brdu pri Kranju, sobota, 28. maj 2011

Jeseniški hokejisti so ekspresno, po vsega štirih tekmah premagali tekmece iz ekipe
Olimpije. / Foto: Tina Dokl

Patricia Gleščič, najboljša slovenska drsalka sezone, se je 
izkazala tudi na tekmovanju Triglav Trophy. / Foto: Tina Dokl

Kolesarji v Šenčurju

KD Šenčur bo 16. aprila orga-
niziralo trinajsti kolesarski
kriterij za VN Šenčurja. Dir-
kale bodo ženske, mlajši in
starejši mladinci, člani pod
23 let in kolesarji elite. Prvi
bodo ob 15. uri startali mlajši
mladinci. M. B.

Blizu gorenjski finale

Odigrani sta prvi polfinalni
tekmi odbojkarskega držav-
nega prvenstva. Odbojkarji
UKO Krope so doma s kar
3:0 premagali Panvito Ga-
lex, z enakim rezultatom pa
so bili v gosteh pri ekipi
Marchiol Vodi uspešni tudi
igralci ACH Volleyja. Povrat-
ni tekmi bosta jutri. Kroparji
odhajajo v Mursko Soboto,
Blejci pa bodo igrali v Ra-
dovljici. Tekma se bo začela
ob 17.30. M. B.

Nogometaši Olimpije so v letošnji sezoni v Kranju dali 
že devet golov, Triglavani (v temnih dresih) so zadeli le
enkrat. / Foto: Tina Dokl



Miroslav Braco 
Cvjetičanin

Kolesarji športno rekrea-
tivnega društva Bam.bi iz
Trboj so se že dvanajstič od-
pravili na tradicionalni Dal-
macija Tour.

Letos so odpravo popestrili
z nekaterimi novostmi. Šest-
deset udeležencev se je s kar
osmimi natovorjenimi kom-
biji odpravilo najprej v Bi-
hač, kjer se je začela prva od
štirih etap. Vodja odprave
Aleš Kalan nam je poslal ob-
sežno poročilo s toura (v ce-
loti ga lahko preberete na
www.bambi.a2u.si), v kate-
rem slikovito opisuje vse pre-
kolesarjene ceste ter vse ob-
cestne dejavnosti, ki sodijo
na tako prireditev. Prva etapa
je vodila iz Bihača v Drvar,
kjer so seveda tako, kot se
spodobi, če si v tistih krajih,
obiskali tudi Titovo pečino.
Naslednji dan so naredili
premik proti morju in se
ustavili v Vodicah pri Šibeni-
ku. Vreme kot naročeno je
omogočilo skrajšanje roka-
vov in hlačnic. Prvič letos je
bilo na kolesu čutiti pomlad
in južni veter. Tretja etapa je
bila krožna in je potekala,
kot pravi Aleš Kalan, po po-
krajini, kjer bog ni varčeval z
darovi. Po kanjonih rek Či-
kole in Krke, s postankom v
Skradinu in nazaj v Vodice je
krog, ki bo za vedno ostal v
spominu. Naslednji dan je
bila na sporedu kraljevska
etapa, zato se je bilo na večer
pred startom nujno treba do-
bro okrepčati. To se je zgodi-
lo na turistični kmetiji Rado-
nič, kjer sta nam simpatični
Ivana in Anita postregli z od-
lično domačo hrano, zvoki
glasbe pa so prihajali izpod
prstov Joška Joleta.

Kraljevska etapa se je ime-
novala tudi Vrata Velebita.

Veli Alen stoji tisoč tristo pet
metrov visoko nad morjem
in prikolesariti na vrh zares
ni lahkotno opravilo, če
spomnimo, da so morali
pred vzponom prekolesariti
sedemdeset kilometrov po
otoku Pagu in do izhodišča
nad Jablancem. Po morju ne
gre s kolesom, ampak s tra-
jektom. Ko so zagledali vzpe-
njajočo se cesto kot lestev
proti nebu, se je začel v grlu
in želodcu delati cmok, ki ju
je bilo mogoče prebaviti le po
18 prekolesarjenih kilome-
trih "čistokrvnega" klanca.
Vrh sta najhitreje osvojila
Danilo Mištrafovič med deč-
ki in Sandra Globočnik med

deklicami. Vsak s svojo
muko in zgodbo pod čelado
so se spustili v Karlobag, ki
leži na dnu čudovitega spu-
sta. Zadnja noč je ponudila
priložnost, da se nalije čiste-
ga vina in prizna, kdo je bil
čez zimo "deloven" in kdo je
bil na avtocesti med hladilni-
kom in kavčem. Vsi člani od-
prave Bam.bi so se sprijazni-
li, da je njihov Dalmacija
Tour ena od najboljših zadev,
kar se jihe sploh da doživeti s
kolesom. Na takih zborova-
njih se znova preštejejo tisti,
ki jim je mar za društvo, in
zopet je bilo slovesno ugotov-
ljeno, da je športno rekreativ-
no društvo s svojimi 584 člani

in članicami v samem sloven-
skem vrhu. 

Zadnja peta etapa je pote-
kala iz Karlobaga do Mičano-
vih dvorov v Kruševu. Lahko-
tni nedeljski sto štirje kilo-
metri so za vse udeležence
pomenili nasvidenje do pri-
hodnjega leta, ko bo nesreč-
na številka trinajst pomenila
trinajsti še boljši in srečnejši
Bam.bijev dalmatinski tour.
V petih etapah so prekolesa-
rili kar 580 kilometrov brez
hudih nesreč in okvar. Zelo
dobra organizacija odgovor-
nih in odlična volja udele-
žencev je še vedno edina for-
mula, ki pelje do varno izpe-
ljanega kolesarskega tedna.

GIBAJTE SE Z NAMI
Miroslav Braco Cvjetičanin
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miroslav.cvjeticanin@g-glas.siREKREACIJA

Oslinjeni prst ti pove, v kate-
ro smer piha veter. Referen-
dum je uspel in jaz se ga zopet
nisem udeležil, ker sem bil pre-
več živčen, ali bo Triglav pre-
magal Olimpijo ali ne. Od
kdaj pa tebe tako zanima no-
gomet? Vprašanje, ki ga ne
prenesem, ker se imam za no-
gometnega strokovnjaka, če-
prav to prikrivam s kolesar-
stvom, smučarskim tekom, te-
kom, lenarjenjem, sprehaja-
njem, gorništvom, smučanjem,
brezdeljem, delom fizičnim in
psihičnim ... Košarke nisem ig-
ral dvajset let, rokometa tudi
ne, odbojko igram občasno na
mivki, pingong na piknikih,
pikado v Trenči, sem čisto ne-
ploven, zato ne igram vaterpo-
la niti ne plavam 1500 metrov
kravl ... Sem še kaj pozabil?
Aha, lokostrelstvo in streljanje
z zračnim orožjem me zadnje
čase navdušujeta. In kako naj
najdem čas za referendum.
Malo delo? Čakam trenutek,
ko mi bo direktorica zasolila,
da je vsako moje delo - malo
delo, kar se tiče zaslužka, ki ga
prinesem firmi. Ampak do ta-
krat se bom še sekiral zaradi
Triglava in fantov, ki so padli
na predzadnji klin na lestvici.
Triglav tako visok pa tako niz-
ko kotira, da bo vsak čas padel
v globino druge lige in potem
spet ne bom na našem stadionu
gledal Maribora, Kopra, Olim-
pije, Domžal in drugih v lepih
dresih. Prijatelj, ki me je ne dol-
go nazaj klical vzhičen, da bi
mi povedal o premiku Triglava
proti vrhu, me je poklical tudi
zdaj, ko je ta padel globoko pro-
ti dnu. To mu štejem v dobro,
ker se je s tem klicem izkazal,
da podpira svoje v dobrem in
slabem. Torej sem ga hvalil in
hkrati sočustvoval z njim zara-
di slabih iger. Na koncu sva se
prek telefonske žice navidezno
objela in si obljubila, da mu
bova zvesta tudi v drugi ligi, če
ga slučajno odnese tja. Kaj dru-
gega v takem primeru sploh
lahko storita dva navijača?
Vprašanje za deset evrov! Jaz
nimam nobene ideje. Prijatelj
pravi, da je v klubu vse v redu,
da je klima ugodna, da imajo
srce in da ga puščajo na terenu,
da imajo karakter in da več,
kot znajo, ne morejo pokazati.
Kaj potem? Denar? Denarja
ni oziroma ga je malo. Kaj?
Nič drugega kot pa pokazati
pripadnost. Kako pa se to poka-
že? Preprosto. S podporo, ki si
jo zasluži vsako moštvo, ki je v
prvi državni ligi (in tudi tista,

ki se borijo, da tja pridejo).
Predstavljam si fante, ki bi
radi, pa ne morejo, in potem se
spomnim spet na kolesarski
rek, ki prihaja iz ust Franca
Hvastija osebno (Franc Hvasti
pa je Miljan Miljanič v kolesar-
stvu) in pravi: Ko ne moreš,
moraš! Ko misliš, da nič več ne
moreš, potem moraš ... Razu-
mete? Kdor razume ta prepro-
sti rek (ali karkoli to že je, lah-
ko je celo misel), potem je vse
jasno. Torej, v nemškem nogo-
metnem prevodu bi to pomeni-
lo: boriti se za življenje do zad-
njega sodnikovega žvižga. To-
rej: fantje iz Triglava, ko misli-
te ali pomislite, da ne morete -
morate! Ni drugega ...

Tako besedilo se napiše, če se
človek spozna na nogomet, kar
pa si lahko privoščim, ker ni
treba biti pameten, da veš, da se
na nogomet itak vsi spoznamo.
Prijatelj na drugi strani slušal-
ke je še rekel, da bo sanjal vse
štiri Olimpijine gole. Mislim,
da ne bi smel biti edini.

No, pa se vrnimo h kolesar-
stvu. Ni vse lepo, če je vreme
lepo, se je lepo videlo na letošnji
famozni že 107. dirki od Pari-
za do Roubaixa (dirka je en-
krat na leto, da ne bo pomote
glede števila izvedb). Če je na
tej dirki lepo vreme, je sovraž-
nik številka ena prah. Če vreme
ni lepo in bognedaj dežuje, je to
severni pekel, če pa samo piha
močan veter, je sodni dan. To-
rej, v nobenem primeru ni lah-
ko. Kdor je gledal letošnjo, ki so
jo izvedli to nedeljo, je lahko vi-
del, da ni vse v nogah, ampak je
veliko več v vremenu. Zato ape-
liram na vse naše kolesarke in
kolesarje, ki se udeležujejo Gla-
sovih vadb, da v primeru dežja
ali slabega vremena ostanemo
doma ... na varnem, toplem,
suhem. Če pa bo vreme dopuš-
čalo, se bomo danes ob 17. uri
zbrali in se zapeljali Pod gora-
mi.

Upam, da nam v tem tednu
uspe še toliko natrenirati naše
živote, da nam bo prihodnji to-
rek uspelo premagati Franca
Kurnika, ki v počastitev priho-
da abrahama pod svoj dres
organizira Tišlerjevo dirko na
Možjanco. Pravila so precej ne-
jasna, saj pravijo, da bo udele-
žencem nazdravil le v primeru,
da ga vsaj eden premaga! No,
mislim, da to ne bo problem,
saj smo z vsemi žavbami na-
mazani pa tudi celo zimo smo
se za to pripravljali. Torej, če ne
morete danes, pridite prihodnji
torek na Tišlerjevo Možjanco.

Ni vse lepo, če je vreme lepo

Dvanajsta Bam.bijeva 
kolesarska simfonija

Obvestilo članicam in članom ŠD Gorenjski glas

V petek, 15. aprila, ob 19. uri se dobimo v avli časopisne hiše
Gorenjski glas, kjer bomo izbrali novega predsednika društ-
va in se pogovarjali o planih za letošnje leto. Pobirali bomo
tudi letno članarino v znesku 15 evrov ter naročila za nova
kolesarska oblačila. Vabljene vse članice in člani! 

Miroslav Braco 
Cvjetičanin

V nedeljo, 10. aprila, točno
na dan, ko bi bil Jure Robič
star 46 let, je Zavod za šport
Jesenice organiziral kolesar-
ski izlet v njegov spomin.
Pred dvorano Podmežakla se
je zbralo kakih dvesto kole-
sark in kolesarjev vseh staro-
sti, da bi prekolesarili 25-kilo-
metrsko razdaljo od Jesenic
do Juretovega groba na poko-
pališču v Kranjski Gori. Na
srečno pot je kolesarje najprej
pospremil župan Jesenic To-
maž Tom Mencinger, za

njim še Matjaž Planinšek iz
fundacije Jure Robič in vodja
Dirke okoli Slovenije Andrej
Berginc. Zavod za šport Jese-
nice se kot organizator prire-
ditve zahvaljuje vsem, ki so se
izleta udeležili, ter še posebej
tistim, ki so prispevali denar.
Nabralo se je 690 evrov in so
v celoti namenjeni Juretovi
fundaciji. Bil je prekrasen ko-
lesarski dan. Še eden, v kate-
rem smo pogrešali nenado-
mestljivega Jurka. Izlet bo
organiziran vsako leto vikend
pred 10. aprila ali po njem, to-
rej blizu obletnice rojstva Ju-
reta Robiča.

Kolesarski izlet v spomin na Jureta Robiča

Nasvidanje do 13. Dalmacije toura

Bam.bijev dalmatinski "peloton"
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KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Danica Dolenc

Pavla Kliner

Kot že nekajkrat to pom-
lad, se bomo tudi tokrat po-
mudili pri plevelu, celo iz-
jemno nadležnem plevelu,
kot bi ga označil marsikdo.
Zeliščarji navkljub vsemu
zatrjujejo, da premore
izredne kakovosti, saj vsebu-
je zavidljive količine vitami-
na A in B, kalija in železa, pa
tudi kremenčevo kislino,
saponine, sluzi, inulin in or-
ganske kisline. Izkopati
moramo njegove korenike,
ker so številne zdravilne
učinkovine skrite le v
podzemnem delu te pšenici
sorodne rastlinice. Korenike
plazeče se pirnice (Elymus
repens oz. Agropyron
repens) kopljemo zgodaj
spomladi, marca in aprila,
zatorej le hitro v akcijo. Na
hitro jih posušimo in poskr-
bimo, da bodo povsem suhe,
sicer bodo hitro splesnele.
Še bolje, če uporabimo svežo
pirnico. 

Pirnica namesto ali 
skupaj s preslico 

Delovanje plazeče se pir-
nice navadno primerjajo z
delovanjem preslice (Equise-
tum arvense). Ti dve rastlini-
ci pa se odlično razumeta
tudi, če ju združimo v čajni
mešanici. Pri katerih
težavah pa je pravzaprav ko-
ristno narediti pirnično (ali
pa preslično) kuro? V prvi

vrsti si z njeno pomočjo
učinkovito prečistimo kri, pa
najsi jo uživamo kot čaj v ob-
liki prevretka ali kot sveži
sok, stisnjen iz pirnične ko-
renine. Poleg tega, da čisti
kri in kožo, spodbuja tudi
delovanje žlez v telesu in
izločanje vode preko ledvic.
Kdor bi si želel regenerirati
telo, je pirnica kot nalašč
zanj. Tudi za vse tiste, ki jih
spomladi daje spomladans-
ka utrujenost ali so nasploh
pogosto, prepogosto utru-
jeni in brez energije.

Za slabotne otroke in
starčke 

Pirnica se izkaže pri vseh
oblikah nepravilne presnove
oz. metabolizma ter nasploh
pri vseh težavah, ki korenini-
jo v pomanjkanju rudnin in
vitaminov, slabokrvnosti,
bledici, rahitisu, kožnih
ekcemih, pri vnetnih otekli-
nah žlez .... Ljudsko zdravil-
stvo svetuje, da po pirnici
posežemo tudi pri motnjah
krvnega obtoka, slabem de-
lovanju ledvic, boleznih
mehurja, žolčnih in jetrnih
boleznih, želodčnem in
črevesnem katarju. Hvalijo
pa tudi njene zasluge pri laj-
šanju revmatičnih bolezni in
protina. Pirnica se denimo
svetuje tudi ljudem, ki imajo
slabotna pljuča, slabotnim
otrokom in starčkom, mo-
zoljavim najstnikom ter žen-
skam, ki jih mučijo

ginekološke težave, kot so
beli tok, vnetje maternice,
neredne in premočne
mesečne krvavitve ...

Prevretek in sok za lepo
kožo in energijo

Čaj iz pirnice si navadno
pripravimo v obliki prevret-
ka, pustimo stati nekaj mi-
nut in precedimo. Pijemo
dve do tri skodelice nesladka-
nega čaja na dan. Čaj uporab-
ljamo v obliki kure več ted-
nov. Na ta način spodbudi-
mo izločanje vode in presno-
vo. Telo začne pospešeno iz-
ločati odpadne snovi, koža je
iz dneva v dan bolj čista in si-
joča, občutek utrujenosti in
izgorelosti pa vse bolj bledi.
Sok pripravimo tako, da dve
pesti svežih korenik zdrobi-
mo v mešalnik skupaj s sto
mililitri vode. Tekočino pre-

cedimo skozi krpo in jo hra-
nimo v hladilniku. Spomladi
jemljemo trikrat na dan po
eno do dve žlici soka z nekaj
tekočine.

V čajnih mešanicah

Spomladi si bomo kri
zagotovo temeljito očistili, če
bomo uživali čajno mešani-
co, katere pomemben del je
tudi plazeča se pirnica.
Zmešamo enake dele
pirnične korenike, listov
črnega bezga (Sambucus ni-
gra), bršljanaste grenkuljice
(Glechoma hederacea) in ko-
prive (Urtica dioica). S
skodelico vrele vode popari-
mo žličko omenjene meša-
nice, pustimo stati deset
minut, precedimo in pijemo
po požirkih dve do tri
skodelice z medom slad-
kanega čaja na dan. 

Pirnica za čiščenje
V zeliščarskih bukvah beremo, da se korenina plazeče se pirnice odlično obnese za čiščenje krvi in
kot taka ne bi smela manjkati v nobenem spomladanskem čistilnem čaju. Toliko bolj, ker na en mah
prežene tudi spomladansko utrujenost. Njen čaj ali sok naj si privoščijo ljudje, ki jim primanjkuje 
vitaminov in rudnin, slabokrvni, najstniki, ki se želijo odkrižati mozoljev, in še bi se našel kdo.
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Marija Cvetek
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Kunejevi oziroma Majdiče-
vi - kakor pogosteje reče Vilma
- so imeli v Spodnji Hudinji
vilo Fortuna, v Gornji Radgo-
ni pa graščino Narrenbühel
(Norički vrh), ki jo je gospa
Ruša kupila na dražbi leta
1934, od takrat so jo imenova-
li tudi Rušin dvor. Danes se
imenuje Kunejeva graščina ali
Kunejev grad. Okoličani po-
znajo dve "razlagi" za izvor
imena graščine in naselja. 

Prva pravi, da se Norički vrh
imenuje po noricah, tako na
Štajerskem rečejo velikim zvon-
čkom, ki spomladi cvetijo v bli-
žini graščine in v njeni okolici.
Še najbolj verjetno pa je, da se
dvorec imenuje po prvotnih
lastnikih Narringerjih iz 13.
stoletja. Domačini pa pripove-
dujejo, da so včasih kraj poime-
novali "Farenbihl" in da ga ne-
kateri še dandanašnji tako ime-
nujejo. Čeprav graščina stoji v

istoimenskem naselju Norički
Vrh pri Gornji Radgoni, pa
Vilma vedno pripoveduje, da so
šli v Radgono. Zato se bomo
ravnali po njeni pripovedi. 

Tam so imeli bogato oprem-
ljene sobe in tri lepe salone -
najbolj "čudovit" je bil "bider-
majer" salon. Iz enega v dru-
gega so hodili kar "skozi", prav
tako tudi gostje, ki so z zani-
manjem in občudovanjem
ogledovali pohištvo in opremo
nasploh. Vilma je vse to čistila
s sesalcem; zelo zamudno pa je
bilo brisanje prahu z "izrezlja-
nega" stilnega pohištva. V
Gornjo Radgono so se ob kon-
cu tedna iz Celja vozili z dve-
ma avtomobiloma. Uslužben-
ce je vozil šofer s črnim chevro-
letom, gospo pa je peljal knjaz
z elegantnim luksuznim avto-
mobilom; Vilma se spominja,
da je bil svetle barve in nemške
znamke Daimler. V Celju sko-

raj niso imeli obiskov; te so va-
bili za konec tedna v Rušin
dvor. Veliko jih je prihajalo iz
avstrijske Radgone. Od tam je
redno zahajal v goste neki
zdravnik, ki ga je imel Rus še
posebej "v časteh". Vilma je v
belih rokavicah servirala samo
za goste, na Strmolu pa je stre-
gla v njih tudi "domačim". Ko
je po poboju gospodarjev ostala
na gradu samo še Ksenijina
mati Amalija, je snela rokavi-
ce, kadar sta bili sami. 

Okolica radgonske graščine
je bila lepo urejena, zato so
gostje poleti radi posedali tudi
na vrtu. Vilma jim je "v pergo-
lo" nosila pijačo. Dekleti pa sta
na vrtu imeli svojo hišico, ki so
ji rekli kočica. V njej je bila
lepo opremljena kuhinja; tam
sta včasih tudi kuhali. Nekoč
sta spekli torto, pospravili pa
nista za seboj. Prišla je gospo-
dična Lončarjeva in jima re-

kla, naj sami pospravita, če sta
že sami kuhali in pekli. Zdelo
se jima je "zelo hudo", ker sta
morali pospravljati. V Radgo-
ni so imeli izredno lepo urejen
park s številnimi eksotičnimi
drevesi. To je bil eden najlepših
vrtov daleč naokoli. Uredila ga

je priznana vrtna arhitektka
Ilse Fischerauer, ki se je med
obema vojnama preselila z
Dunaja v Jeruzalem. Na Slo-
venskem je oblikovala kar ne-
kaj vrtov in to predvsem pre-
možnejšim lastnikom.

(se nadaljuje)

Strmolska Vilma

Tedenski jedilnik

Nedelja - Kosilo: goveja juha z vlivanci, lovska pečenka,
pečen krompir, fižolova solata s čemažem, dunajski šarkelj
z rozinami; Večerja: omlete s šunko, mešana solata..
Ponedeljek - Kosilo: kremna čemaževa juha s kislo smetano
in kruhovimi ocvrtki, popečena govedina iz juhe, smetanov
hren, regrat s krompirjem; Večerja: pomladna frtajla, toast,
jogurt.
Torek - Kosilo: piščančja obara, ajdovi žganci, jabolčna
čežana s stepeno smetano, drobno pecivo; Večerja: skutni
praženec z jagodičjem, čaj z vinom.
Sreda - Kosilo: fižolova juha s kitajskimi rezanci, telečja
rižota, rdeča pesa v solati; Večerja: polenta z ocvirki in ocvr-
to čebulo, mleko.
Četrtek - Kosilo: ohrovtova enolončnica s krompirjem in
mletim mesom, njoki z maslenimi drobtinicami, višnjev
kompot; Večerja: solata s špageti, zelenjavo in kuhano
šunko, jogurt.
Petek - Kosilo: kruhova juha z drobnjakom, pečene postrvi
po tržaško, krompir v koscih, radič s fižolom; Večerja:
marinirani jajčevci z zeliščno skuto, sezamov kruh.
Sobota - Kosilo: pomladna zeliščna kremna juha, svinjski file
v gorčični omaki, široki rezanci, zelena solata z jogurtovo
polivko; Večerja: beluši s hrenovo omako, toast.

Beluši s hrenovo omako

Za 4 osebe potrebujemo: 8 zelenih belušev, 5 dag surovega
masla; 1 veliko žlico naribanega hrena, 1,5 dl kisle smetane, sol,
poper, sok polovice limone.

Beluše operemo in jih damo v vrelo osoljeno vodo za 15
minut. Vodo odcedimo, kuhane beluše položimo na stop-
ljeno maslo. Za omako v skledi zmešamo nariban hren,
kislo smetano, sol in poper po okusu ter pokapljamo z
limonovim sokom. Hrenovo omako prelijemo čez beluše in
ponudimo. 

Skutni praženec z jagodičjem

Za 4 osebe potrebujemo: 500 g skute, 4 jajca, 100 g moke,
ščepec soli, 2 žlici masla, 3 žlice sladkorja v prahu, 4 žlice
vloženega sadja (na primer brusnic, borovnic, malin itd.)

Skuto gladko razmešamo z moko, soljo in jajci. V veliki pon-
vi segrejemo maslo, nanjo porazdelimo skutino zmes, po-
ravnamo in zlato rjavo zapečemo z obeh strani. Ko je peče-
na, jo z vilicami raztrgamo na večje kose, po želji dodamo
še košček masla, potresemo s sladkorjem in okrasimo z
vloženim sadjem. 

Pirnica je sorodnica pšenice in prijateljica preslice.
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Vilma Mlakar na grajskem vrtu / Foto: Angelika Hribar



GORENJSKI GLAS
torek, 12. aprila 201112 simon.subic@g-glas.si

Simon Šubic

Kranj - Na kranjskem okrož-
nem sodišču so v petek na-
daljevali dokazni postopek
zoper Dejana Germa, Ljuba
Bremca, Dragana Stojanova
in Stanislava Rahneta, ki 
jim tožilstvo očita storitev
kaznivih dejanj neupraviče-
nih proizvodnje in prometa
z mamili, za kar jim grozi 
do petnajst let zapora.

Po zatrjevanju tožilstva naj
bi prvoobtoženi Germ, ki si-
cer očitke iz obtožnice zavra-
ča, od januarja do septembra
2010 organiziral mrežo pre-
prodajalcev prepovedanih
drog, večinoma heroina, ki
ga je skrival po gozdovih v
okolici Valburge, Moš, Rupe
pri Kranju in Češnjevka. So-
obtoženi naj bi od njega dro-
go kupovali z namenom na-
daljnje preprodaje, Bremec
in Stojanov pa sta še obdol-
žena, da naj bi drogo proda-
jala tudi odvisnikom, ki so
bili v programu metadon-
skega zdravljenja, kar je po
kazenskem zakonu strožje
sankcionirano. Domnevne
preprodajalce so gorenjski
kriminalisti nekaj mesecev
tajno opazovali in prisluško-
vali njihovim telefonskim
pogovorom, v zaključni akci-
ji 23. septembra lani pa so na
območju Kranja, Radovljice
in Jesenic opravili deset hiš-

nih in osebnih preiskav
osumljencev. Tedaj so med
drugim zasegli okoli 1,2 kilo-
grama konoplje in heroina,
snovi za redčenje drog, pri-
pomočke za pakiranje droge,
denar in nekaj drugih pred-
metov sumljivega izvora. 

Na petkovi obravnavi se je
sodni senat, vodi ga okrožna
sodnica Metka Radjenović,
seznanil z zapisniki osebnih
in hišnih preiskav pri obdol-
ženih, opravljenih v zaključ-
ni akciji septembra lani. Po-
licisti razen pri Stojanovu pri
nikomur od obdolženih niso
našli droge, zato pa pri vsa-
kem po več SIM kartic in
mobilnih telefonov, v stano-
vanjski hiši Dejana Germa
pa tudi trinajst 9-
milimetrskih nabojev. Kot je
pojasnil njegov zagovornik
Edvard Bavcon, so naboje
našli v hiši oziroma garaži
Germovih staršev, ti pa so
stanovanjsko hišo kupili od
nekdanjega oficirja jugoslo-
vanske vojske, zato so bili
naboji najbrž njegovi. Rah-
netov zagovornik Dušan Csi-
poe pa je opozoril, da sta bili
osebna in hišna preiskava
pri njegovem klientu oprav-
ljeni osem mesecev po do-
mnevni storitvi kaznivega
dejanja, ki ga Rahnetu očita
obtožba, zato se sprašuje,
kakšen je namen takšnega
dokaza, poleg tega pa v pre-

iskavi niso našli ničesar
obremenilnega. Le pri Stoja-
novu so kriminalisti našli
PVC vrečke z neznano praš-
no snovjo, za katero se je
kasneje pokazalo, da gre za
heroin. 

Odvetnik Bavcon je pod-
vomil tudi o dokazni vred-
nosti nekaterih videopos-
netkov, ki jih je policija po-
snela med tajnim opazova-
njem Dejana Germa: "Na
dvanajstih videoposnetkih
ni nobenega dokaza v zvezi
z obtožbo zoper Germa, če
pa tožilstvo pri njih vztraja,
predlagam, da si jih ogleda-

mo, tožilka pa naj razloži,
kaj posamezni posnetek do-
kazuje." Tožilka Marija Ma-
rinka Jeraj je odgovorila, da
so videoposnetki v sodnem
spisu priloga poročilom o
tajnem opazovanju, potrju-
jejo pa navedbe, ki izhajajo
iz ugotovitev opazovalcev.
"Dokazna ocena obrambe
je, da ti posnetki ničesar ne
dokazujejo, moja ocena je
drugačna," je dejala. 

Sojenje se nadaljuje v če-
trtek, ko bodo predvidoma
na vrsti končni govori, na-
slednji dan pa tudi razglasi-
tev sodbe.

Naboji so pripadali oficirju
Sojenje četverici Gorenjcev, obtoženim organizirane preprodaje heroina, se bliža koncu, saj bodo
predvidoma ta teden stranke že podale končne besede, sodni senat pa sprejel končno odločitev. 

Simon Šubic

Kranj - Nacionalni preiskoval-
ni urad (NPU) je prejšnji te-
den vložil kazenske ovadbe v
dveh primerih gospodarske-
ga kriminala. Po besedah po-
močnika vodje NPU Roberta
Črepinka gre v enem prime-
ru za gorenjsko podjetje, ki
naj bi bilo po dosedanjih
ugotovitvah preiskovalcev od
konca leta 2008 do konca
leta 2009 oškodovano za več
kot 32 milijonov evrov. Pre-
iskava v tem primeru še ni
končana, saj naj bi bila pov-
zročena gospodarska škoda
oziroma protipravno pridob-
ljena korist bistveno višja od
32 milijonov evrov. Po poro-
čanju RTV Slovenija in neka-
terih drugih medijev gre za
prve ovadbe v zadevi Merkur,
česar sicer Črepinko ni želel
potrditi, vseeno pa obstaja ve-
lika verjetnost, da se je ures-
ničila napoved vodje NPU

Harija Furlana s konca janu-
arja, da bodo njegovi preisko-
valci prvi sklop ovadb v zade-
vi Merkur podali v mesecu
ali dveh. V drugem primeru
gre za podjetje z območja
Nove Gorice, domnevno za
Iskro Avtoelektriko. 

V gorenjskem primeru je
NPU zaradi domnevnih ne-
pravilnosti pri poslovanju go-
spodarske družbe na vrhov-
no državno tožilstvo podal
kazensko ovadbo zoper deset
fizičnih oseb in osem prav-
nih oseb zaradi treh kaznivih
dejanj zlorabe položaja ali za-
upanja, dveh kaznivih dejanj
nedovoljenega sprejemanja
daril, kaznivega dejanja ne-
dovoljenega dajanja daril in
dveh kaznivih dejanj pranja
denarja, je razložil Črepinko.
"Ovadene osebe so pri oprav-
ljanju gospodarske dejavno-
sti zlorabile svoj položaj tako,
da so s preprodajo nepremič-
nine in poslovnega deleža

oškodovale družbo in prido-
bile protipravno premoženj-
sko korist drugi družbi. Na ta
način pridobljeno premo-
ženjsko korist so nato upora-
bili pri gospodarski dejavno-
sti in na ta način z eno od
tehnik pranja denarja prikrili
njen izvor. Prav tako so ova-
dene osebe za izpeljavo pre-
prodaje za protiuslugo zahte-
vale, sprejele ali dale nedovo-
ljeno korist ter s tem prav
tako oškodovale družbo," je
povedal.

Kot je dodal Črepinko, so
preiskovalci NPU takoj po
hišnih preiskavah na držav-
no tožilstvo podali predlog za
začasno zavarovanje zahtev-
ka za odvzem protipravne
premoženjske koristi pri več
osebah, predlogu pa sta sledi-
la tako državno tožilstvo kot
tudi sodišče, ki je izdalo
ustrezen sklep. Naj spomni-
mo: decembra lani so krimi-
nalisti opravili hišne preiska-

ve pri nekdanjem predsedni-
ku uprave Merkurja Binetu
Kordežu in njegovih najožjih
sodelavcih. Kriminalisti so
preverjali sume storitve več
kaznivih dejanj zlorabe po-
ložaja in pranja denarja. Za-
radi domnevne protipravne
pridobitve premoženjske ko-
risti je kranjsko sodišče Kor-
dežu in še trem osebam pre-
povedalo prosto razpolaganje
s premoženjem. 

"Preiskava v tem primeru
še ni zaključena, to je samo
prvi sklop ovadb, saj preisko-
valci NPU še naprej zbirajo
obvestila pri preiskovanju su-
mov večjega števila kaznivih
dejanj s področja gospodar-
ske kriminalitete, kjer škoda
presega doslej ugotovljeno,"
je še napovedal Črepinko. 

Zlorabili položaj in denar ”oprali”
Nacionalni preiskovalni urad je podal kazenske ovadbe v primeru gospodarskega kriminala v enem 
od gorenjskih podjetij. Domnevno gre za prvi sklop ovadb v zadevi Merkur. Ovadeni naj bi si pridobili
za najmanj 32 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi. Preiskava se nadaljuje. 

V hišni preiskavi pri Dejanu Germu (v oranžni jopici) so 
policisti našli tudi več nabojev, ki pa naj bi po razlagi 
njegovega zagovornika pripadali prejšnjemu lastniku 
stanovanjske hiše - nekdanjem oficirju JLA. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Brdo pri Kranju - Ob tej pri-
ložnosti je generalni direk-
tor Uprave RS za izvrševa-
nje kazenskih sankcij Du-
šan Valentinčič dejal, da, če
zaposleni v zaporskem si-
stemu svojega dela ne bodo
sami spoštovali, ga tudi
drugi ne bodo. Pri tem je
izpostavil, da so v sloven-
skih zaporih lani zagotovili
stabilno varnostno situaci-
jo, pri tem pa zagotavljali
visok nivo spoštovanja člo-
vekovih pravic zapornikov. 

Med najpomembnejšimi
pridobitvami v lanskem letu
je Valentinčič omenil nov
odprti oddelek in gradnjo
dveh zgradb v zaprtem od-
delku na Dobu, s čimer naj
bi do poletja rešili prostor-
sko stisko v tem zaporu. Te-
žave v trenutno najbolj
obremenjenem slovenskem
zaporu, v zavodu Ljubljana,
pa zaenkrat rešujejo s pre-
mestitvami zapornikov, ob
tem pa razmišljajo, da bi za-
radi pomanjkanja državnih
sredstev nadomestno zgrad-
bo ljubljanskega zapora
zgradili z javno-zasebnim

partnerstvom. Lani so imeli
v zaporih velik porast števila
t. i. vikend zapornikov, kar
osemdeset odstotkov novih
zapornikov pa ima kazni do
dveh let zapora. Prav zato bi
lahko po besedah Valentin-
čiča sodišča pogosteje izre-
kala nadomestni kazni - hiš-
ne pripore ali družbeno ko-
ristno delo. 

Ob odsotnosti pravosod-
nega ministra Aleša Zalarja
je navzoče pozdravil tudi
državni sekretar Boštjan
Škrlec in ob tem spomnil,
da te dni mineva enajst let

od prvega slovenskega za-
kona o izvrševanju kazen-
skih sankcij. Po njegovih
beseda je zaporski sistem
možno vedno kritizirati, saj
je za nekatere premalo, za
druge pa preveč strog. 

Ob tej priložnosti so po-
delili tudi priznanja minis-
tra za pravosodje najzasluž-
nejšim delavcem na podro-
čju izvrševanja kazenskih
sankcij. Najvišje priznanje -
plaketo za posebne dosež-
ke je prejela Edita Mejač,
direktorica zavoda za pre-
stajanje mladoletniškega za-
pora in kazni Celje. 

Spoštujejo 
človekove pravice
V petek je na Brdu pri Kranju potekala 
slovesnost ob dnevu Uprave RS za izvrševanje
kazenskih sankcij.

Editi Mejač priznanje izročata Dušan Valentinčič, direktor
uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, in državni sekretar
Boštjan Škrlec (na sredini). / Foto: Matic Zorman

Vršič

Planinca presenetil snežni plaz

Na Mali Mojstrovki je v petek snežni plaz odnesel planinca.
Kot so sporočili s policije, sta 54-letni moški iz Mošenj in 31-
letni moški iz Tržiča okoli 6. ure peš krenila z Vršiča po
Pripravniški grapi proti Mali Mojstrovki. Pod vrhom grape
se je nad njima utrgal snežni plaz in ju odnesel okoli tristo
metrov nižje. Planinca sta o nesreči takoj telefonsko ob-
vestila Regijski center za obveščanje v Kranju, od koder so
sprožili reševanje. Proti Mali Mojstrovki je tako poletel he-
likopter Slovenske vojske, ki je starejšega planinca odpeljal
v jeseniško bolnišnico, mlajšega pa v dolino. S. Š.

Visoko pri Kranju

Tatvina motornega kolesa

Pred dnevi je neznanec na Visokem pri Kranju ukradel mo-
torno kolo Honda XL650 V, črne barve, z registrsko številko
KR SR-96. Motorno kolo je bilo odpeljano z originalnimi
ključi. Škode je za okoli tri tisoč evrov. S. Š.

FMS Skupina d.o.o., Kotnikova ulica 5, Ljubljana
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Vesela velika noč, Vesela
aleluja, Vesele velikonočne
praznike so napisi na
razglednicah Maksima
Gasparija, na katerih so
zgovorno in starožitno ujeti
prizori praznovanja v
velikonočnem času. Na njih
najdemo najrazličnejše
velikonočne motive, od
Kristusa, ki vstaja iz groba,
do bogato obložene mize, za
katero sedi gospodar s pipo
v ustih, ob njem zvedav
fantič, mati pa stoji za mizo
in reže potico. Tu je vse, kar
so nosili in nosijo Slovenci k
žegnu. Tudi to pot je na
razglednici ovekovečil slikar,
ki nam je v podobah ohranil
toliko ljudskih običajev.

Dekleta in žene s košarami
čez roke ali z jerbasi na
glavah, v židanih,
plapolajočih krilih, v daljavi
pa zvonik vaške cerkvice.
Jerbasi in košare so polni,
prekriti z velikonočnim
izvezenim prtom. In kaj se
skriva pod vezenino?
Najprej pet rdečih pirhov, ki
jim pravijo tudi pisanice,
remenke ali praskanke, in
predstavljajo pet kapelj krvi
ali pet Kristusovih ran.
Šunka pomeni Kristusovo
telo, hren žeblje, s katerimi
so ga pribili na križ, in
potica trnovo krono. 
Velikonočno jajce je simbol
tudi za plodnost in novo
življenje. Zaljubljenci so si

že v srednjem veku darovali
okrašena jajca. Okraševanje
jajc pa se je predvsem v
slovanskem svetu razvilo v
pravo ljudsko umetnost. Pri
nas najbolj slovijo
belokranjske pisanice, sicer
pa se pojavlja vse več novih
tehnik. Bogato okrašena so
ukrajinska, češka, slovaška
in madžarska velikonočna
jajca. V deželi paprike in
ciganske muzike lahko
(drago) kupite jajca,
okrašena z micenimi
ostrogami. Sicer pa je bilo
najdražje velikonočno jajce
na dražbi prodano za 12,5
milijona dolarjev. Jajce je v
obdobju 1885 - 1917 izdelal
draguljar Faberge iz St.
Peterburga, ki je za izdelavo
velikonočnih dragocenosti,
skritih v razkošnem jajcu,
dobival naročila ruske
carske dinastije Romanovih. 
V trgovinah dandanes
ponujajo vse mogoče, od
svetlečih se jajc z zlatimi
odtenki do plastičnih belih,
s katerimi lahko okrasimo

nizko in visoko grmovje,
seveda pa jih moramo prej
obarvati. Če imamo otroke,
pustimo prosto pot njihovi
domišljiji, ki jo lahko
izrazijo z nestrupenimi
barvicami. Skoraj že
pozabljena naravna barvila

bodo obarvala cela gnezda,
če jih boste položili v
košarico iz protja. Seveda je
v tekmovanju za naravno
barvo še vedno na prvem
mestu rdeča čebula. Najmanj
pol ure kuhamo čebulne
olupke, nato pa tekočino
precedimo in dodamo dve
žlici svetlega kisa, kar lahko
velja za vse zeliščne in
začimbne zavretke, ki dajo
zanimivo barvo. Na jajca z
beljakom previdno
prilepimo drobne cvetove ali

lističe, jajce denemo v kos
najlonke in zavežemo ter
damo kuhat. Ohlajene pirhe
namažemo s slanino, da se
lepo svetijo. 
Za šunko je včasih veljalo,
da mora biti s kostjo; danes
temu ni več tako. Seveda pa

ni vsaka šunka resnično
dobra šunka. Preslana in
izsušena kot žagovina res ni
užitek. A ženske se znamo
zmeniti, kako je z okusom,
sočnostjo in maščobo.
Seveda šunke ni brez hrena.
Najboljši je sveže nariban in
včasih tako hud, da ga čutiš
do zadnjega lasu. Ublažiti ga
je mogoče z jabolkom,
dobrim kisom in dodano
smetano. 
Potice so slovenska
posebnost, seveda je najbolj

značilna orehova, receptov
pa je gotovo za celo knjigo. 
K žegnu vsaka slovenska
pokrajina doda nekaj
svojega, posebnega, zato
tudi ne manjka izvrstnih
kruhov.
Ni treba veliko. Zdaj vse
brsti, spomladansko cvetje
pa prinaša moč barvitosti.
Če bi radi otrokom napravili
veselje, da poiščejo sladke
dobrote v obliki zajčkov,
piščančkov in drugih
velikonočnih pozornosti, jim
pripravite presenečenje
doma ali na popoldanskem
sprehodu. 
V oratoriju Mesija Georga
Friedricha Händla prepeva
zbor ... vriskaj velika noč,
aleluja! ... Naj bo res velika
za tiste, ki verujejo, ali tiste,
ki v njej utrjujejo družinske
vezi. Praznik ljubezni in
sloge, ki ga na velikonočni
ponedeljek podaljšamo še na
prisrčno druženje s
sorodniki in prijatelji. To je
miza obilja, brez katere
težko shajamo. 

Vesela aleluja!
KULINARIČNA DOŽIVETJA

BESEDILO_ALENKA BOLE VRABEC

Največji krščanski praznik, velika noč,
ki je spomin na Kristusovo trpljenje,
smrt in vstajenje, pomeni tudi simboliko
za bogato obloženo mizo. 

KO SE DRUŽINA PO NEDELJSKEM
BOGOSLUŽJU ZBERE 
K VELIKONOČNEMU ZAJTRKU, NAJ BO
TUDI MIZA LEPO IN PISANO
OKRAŠENA.



Okusi velikonočnih praznikov

14 Kulinarična doživetja, torek, 12. aprila 2011

Za veliko noč imajo
gospodinje veliko opraviti:
počistiti je treba hišo od
podstrehe do kleti, pomiti
vsa okna, vse oprati,
prelikati, še kljuke na vratih
morajo dobiti svoj lesk. Vsaj
včasih so domača dekleta
drgnila kljuke, kotliček za
vodo in železje pri
štedilniku tako dolgo, da so
se videle v njih. Gospodar in
sinovi ter posli so imeli
opraviti v hlevu, po
dvoriščih, lopah ... Vse je
moralo biti kot iz škatlice,
vse pražnje. In na veliki
petek je bil zapovedan post,
repnata ”aleluja” je pela po
Škofjeloškem, za praznike pa
ni smelo manjkati ne prate
ne potice in s pobarvanimi
jajci so trkali, da je bilo
veselje. Po Gorenjskem je bil
za veliko noč ponavadi na
mizi ”budel”: dolge suhe
balone govejih črev so
nadevali z zmesjo iz belega
kruha, narezane šunke, jajc,
svinjske glavine in številnih
zapovedanih začimb. Včasih
so gospodinje kar
tekmovale, katera bo imela v
budlu več jajc. Po njih se je
merilo bogastvo te
velikonočne dobrote. Pa
začnimo kar z njim!

Gorenjska
velikonočna prata
ali budl

Sestavine: 1 kg prekajene
svinjske glave ali telečjega
rajželjca, pol do 1 kg suhega
svinjskega mesa (šunke,
vratovine), 1 do 1,5 kg
starega belega kruha, pol
litra mleka, 1 do 2 čebuli, 5
strokov strtega česna, 3 do 4

žlice sesekljanega zelenega
peteršilja, 10 do 15 jajc, sol,
poper, črevo za budl.

Kruh narežemo na kocke in
ga navlažimo z mlekom.
Prekajeno svinjsko glavo
skuhamo, ohladimo, meso
ločimo od kosti in zrežemo
na kocke. Posebej skuhamo
šunko ali vratovino in jo
tudi narežemo na koščke.
Čebulo sesekljamo in jo
svetlo opražimo na maščobi.
Meso in kruh stresemo
skupaj in narahlo
premešamo, dodamo
opraženo čebulo, strt česen,
sesekljan peteršilj,
razžvrkljana jajca, sol in
poper. Kruh ne sme biti
preveč moker, zato ga malo
ožmemo, preden ga
zamešamo v jed.
Pripravljeno zmes damo v
črevo (lahko pa tudi v
svinjsko mrežico, ki jo
oblikujemo v štruco; naj ne
bo preveč polno, ker masa
pri peki še naraste in bi bila
jed pregosta) in damo v
pečico. Pečemo počasi, da je
jed enakomerno zapečena.
Ponudimo vročo kot glavno
jed, zraven pa veliko solate
ali dušeno kislo zelje. Za
manj mastno prato vzamemo
pusto meso ali rajželjc, ki ga
obarimo, zrežemo in na
debelo zmeljemo.

Hrenova omaka 
s smetano

Sestavine: 1 stara žemlja, 3
dl goveje juhe (približno), 2
žlici kisle smetane, sol, 1
zvrhana žlica nastrganega
hrena, žlička kisa.
Žemljo namočimo v govejo

juho in počasi kuhamo 10
do 15 minut na šibkem
ognju. Dodamo kislo
smetano, solimo, kolikor je
potrebno, dodamo še
nastrgan hren in okisamo. Z
ročnim ali električnim
mešalnikom dobro
razmešamo in ponudimo k
mesu; posebej dobro se poda
h kuhani govedini.

Jabolčni hren

Sestavine: 2 sočni kiselkasti
jabolki, 2 žlici nastrganega
hrena, pol žličke sladkorja,
sol, vinski kis ali limonov
sok, 2 žlici olja.

Jabolka operemo, nastrgamo
in stresemo v skledico.
Primešamo nastrgan hren,
sladkor, solimo, dodamo še
kis ali limonov sok in še
zabelimo z oljem. Dobro
premešamo in postrežemo k
pečenemu ali kuhanemu
mesu.

Dobra potica 
iz kvašenega testa

Sestavine:
- za kvasec: 4 žlice mleka, 4
dag kvasa, 1 žlička
sladkorja, 1 žlica moke;
- za testo: 12 dag masla, 6
rumenjakov, limonina
lupinica in pol žlice soli (po
okusu), 10 dag sladkorja, 2,5
dl sladke smetane ali mleka,
1 liter suhe presejane mehke
bele moke;
- za nadev: 12 dag masla, 5
jajc, 35 dag sladkorja, 8 žlic
sladke smetane, 1 liter
mletih orehov, cimet, mleti
klinčki, nastrgana limonina
lupinica.

Najprej naredimo kvasec in
pustimo na toplem, da
vzhaja.
Za testo najprej penasto
umešamo maslo, sladkor in
rumenjake, dodamo
limonino lupinico 1 limone,
prilijemo mlačno smetano ali
mleko, vzhajan kvas, moko
in sol. 

Testo dobro stepemo, da
postane gladko, z malimi
mehurčki. Stepamo 15
minut, vendar ne v višino,
ker bi tako zajeli preveč
zraka, temveč čisto na
kratko, kot bi ”štihali”.
Nato naj testo pokrito počasi
vzhaja. Bolje, da vzhaja dalj
časa, kot prehitro. Nikakor
ga ne smemo postaviti v
ogreto pečico. Če se testo za
potice prehitro segreva,
vzhaja hitreje na zunanji
strani kot znotraj in tako pri
peki rado odstopa. Če je
kasneje, v modelu, preveč
vzhajalo, prebodemo testo z
iglo, vendar od strani, da se
ne vidi.

Vzhajano testo zvaljamo:
lahko zvaljamo na debelo,
lahko tanjše. Tanko zvaljana
potica je boljša, pravijo stare
gospodinje. Namažemo z
nadevom, ki smo ga
pripravili: maslo, sladkor in
rumenjake penasto
umešamo, dodamo dišave in
smetano, na koncu pa
narahlo, z ročno metlico
umešamo sneg iz beljakov.
Namaz namažemo na testo,
nato pa potresemo s suhimi
orehi in zvijemo. Model
dobro namažemo z maslom,
povrhu pa potico namažemo
z mehkim maslom, ki smo
mu dodali stepen rumenjak.
Potico pečemo počasi, največ
na 150 do 160 stopinj
Celzija, uro ali celo uro in 10
minut. Če jo pečemo v bolj
vroči pečici, se potica zunaj
kaj hitro preveč zapeče,
znotraj pa je še surova oz.
premalo pečena. Pečeno
potico vzamemo iz pečice,
vendar jo pustimo še nekaj
minut v modelu, potem jo z
občutkom obrnemo in
stresemo ven, pokrijemo 
s prtom, da vlaga ostane v
njej, in pustimo, da se
počasi ohlaja.

Mrzla lešnikova
potica na dva
načina

PRVI NAČIN:
Testo: 60 dag moke, 4 dag
kvasa, 14 dag masla ali
margarine (ne topljeno, le
mehko), 4 dl mleka, 4
rumenjaki, 1 zavitek
vanilina, malo soli, 1 žlica

sladkorja in moke po
potrebi (za kvasec), naribana
lupina 1 limone.
Nadev: 50 dag mletih
lešnikov, 2 do 3 dl mleka ali
belega vina za poliv, 2 dl
sladke smetane, 3 žlice
ruma, sladkor po okusu, 1
vanilin, malo limone, malo
cimeta, sneg iz 4 beljakov.

Mrzlo potico naredimo tako,
da takoj iz vseh sestavin
zgnetemo testo, ga zvaljamo,
namažemo z nadevom,
zvijemo in položimo v
namaščen pekač. Pustimo jo
na hladnem, da počiva več
ur (lahko tudi čez noč).
Naraste naj do roba, preden
pa jo damo v pečico, jo
večkrat prebodemo z iglo ali
z zobotrebcem. Eno celo uro
jo pečemo na 180 stopinjah
Celzija, nato pečico
ugasnemo in jo še malo
pustimo v pečici. Zunaj jo
pokrito počasi ohlajamo.

DRUGI NAČIN:
Testo: 60 dag mehke moke,
4 dag kvasa (zdrobimo kar v
moko), 5 dag sladkorja, 5
dag masla, 2 rumenjaka, 3 dl
mleka, 4 žlice ruma, sol, 2
zavitka vanilin sladkorja,
naribana limonina lupinica:
Nadev: 40 dag lešnikov, 15
dag sladkorja, 3 rumenjaki,
2 žlici ruma, 1,25 dl mleka
ali sladke smetane, sneg iz 5
beljakov, 2 veliki žlici mlete
čokolade; če čokolada ni
sladka, dodamo še malo
sladkorja (5 dag).
Iz vseh sestavin pripravimo
gladko kvašeno testo, ga

Velikonočne dobrote
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Vse od velikonočne prate do pirhov in jabolčnega hrena.

PEKA POTICE

Prav je, da vemo 
Potice so lahko tanko zvaljane in tanko namazane z nadevom
ali narobe: debelo zvaljane in na debelo namazane. Če je
nadev pregost, se potica drobi, če je prevlažen, je potica
‘špehasta’. Lažje je mazati z redkejšim nadevom, zato malo bolj
potresemo s suhimi zmletimi orehi ali piškotnimi drobtinami.
Tam, kjer začnemo potico zvijati, namažemo testo prav do
konca. Potico zvijamo tesno. Ko jo polagamo v model, pazimo,
da je ne zasukamo in jo takoj na več mestih ob strani
prebodemo s tanko iglo.

KOLIKOR MOKE,
TOLIKO OREHOV!

BELJAK SUŠI,
RUMENJAK VLAŽI:
VEČ KO DAMO V
TESTO ALI V
NAMAZ BELJAKOV,
VEČ MAŠČOBE JE
TREBA. IN
OBRATNO: ČE JE
VEČ RUMENJAKOV,
MANJ JE
POTREBNE
MAŠČOBE. 
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zvaljamo na srednje debelo,
premažemo z nadevom, ki
smo ga zmešali iz vseh
sestavin in mu na koncu
narahlo umešali sneg iz
beljakov, zvijemo in
položimo v namaščen model.
Potico takoj večkrat
prebodemo z iglo, pustimo,
da vzhaja na sobni
temperaturi, in vzhajano
porinemo v ogreto pečico.
Pečemo približno 1 uro pri
170 do 180 stopinj Celzija.

Mrzla potica s
poljubnim nadevom 

Testo: 28 dag moke, 14 dag
margarine, 5 dag sladkorja,
2 celi jajci in 2 rumenjaka, 2
dag kvasa, malo mleka, sol.

Iz sestavin in vzhajanega
kvasa zgnetemo testo in ga
damo na hladno počivat za
vsaj dve uri. Spočitega
razvaljamo, namažemo s
poljubnim nadevom in takoj
spečemo.

Čokoladni nadev  
Sestavine: 30 dag čokolade,
15 dag kokosa, 1 maslo ali
margarina (25 dag).
Čokolado zmehčaš, dodaš
maščobo, skupaj stopiš,
ohladiš, da se malce strdi,
dodaš kokos in še malo
sladkorja, premešaš in namaz
je pripravljen.

Orehova potica 
z jabolkom

Testo: 60 dag moke, 25 dag
margarine, 8 dag kvasa, 4
žlice sladkorja, 6
rumenjakov, sol, limonina
lupina, mleka po potrebi
(približno 2,5 dl);
Nadev: sneg iz 6 beljakov,
60 dag orehov, 20 dag
sladkorja, 1 naribano
jabolko, malo ruma, rozine
po želji

Iz vseh sestavin zgnetemo
testo, pustimo, da vzhaja,
nato ga pregnetemo,
zvaljamo, namažemo z
nadevom - pol orehov damo
v nadev, drugo polovico pa
potresemo po vrhu, zvijemo,
še enkrat pustimo vzhajati,
nato pa postavimo v pečico
in pečemo eno uro pri 150
stopinjah Celzija. 
Zaradi dodanega jabolka je
nadev bolj sočen in potica
dalj časa obdrži svojo vlago.

Marmorni kolač

Sestavine: 3 jajca, 9 žlic
sladkorja, 9 žlic olja, 9 žlic
mleka, 9 žlic moke in pol
zavitka pecilnega praška.

Rumenjake penasto stepemo
s sladkorjem, dodamo in
umešamo olje, nato še mleko,
nazadnje pa presejano moko

s pecilnim praškom. Ko je
testo dobro obdelano z
električnim mešalcem,
narahlo dodamo še sneg iz
treh beljakov.
V dobro namazan
podolgovat pekač vlijemo
dve tretjini testa,
preostalemu pa dodamo
mleto čokolado ali kakav in
vlijemo v sredino testa, ki je
že v modelu. Pečemo pri 180
do 200 stopinjah Celzija. Čas
pečenja je odvisen od
debeline testa: približno 50
do 60 minut.

Šarkelj

Sestavine: 60 dag moke, 3
dag kvasa, malo mleka in
sladkorja za kvasec, 12 dag
masla, 8 dag sladkorja, 3
rumenjaki, 3 dl mleka, sol,
rozine ali drugo suho sadje
(skupaj 30 dag) in 5 dag
narezanih orehov.

Najprej napravimo kvasec,
ga vlijemo v moko, dodamo
vse druge sestavine in ga
dobro stepamo. Ko se testo
loči od posode in je gladko,
dodamo rozine in orehe.
Tako pripravljeno testo
položimo v namazan model
za šarklje in pustimo
vzhajati, po vrhu
premažemo z jajcem in
pečemo 60 minut pri 200
stopinjah Celzija. 
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KRANJ: Jezerska cesta 3,
Koroška cesta 26

ŠKOFJA LOKA: Cankarjev trg 1
JESENICE: Cesta Cirila Tavčarja 6

BOHINJSKA BISTRICA:
Triglavska cesta 36

Želimo vam vesele
velikonočne praznike

AKCIJA
velikonočnih
dobrot
gorenjski želodec s kašo 
6,99 EUR/kg

velikonočni suhi vrat/šunka bk
6,99 EUR/kg

velikonočni suhi vrat/šunka
klasično sušeno 9,59 EUR/kg

VELIKONOČNI VENEC S SIROVIMI JAJČKI

SESTAVINE
Kvašeno testo: 500 g moke, 2 dl mleka, 1 kocka svežega kvasa (42 g), 1 zravnana žlička
sladkorja, 75 g masla ali margarine, 1 jajce, po 1 žlička soli, mlete kumine, mletega koriandra,
muškata in popra.
Za premaz in posip: 1 jajce, razžvrkljano v 1 žlici kondenziranega mleka, sezamova semena.
Sirova jajčka: 400 g sveže smetanove skute, 100 g roqueforta, kajenski poper, 2 žlici konjaka
ali češnjevca, sladka paprika, drobnjak, krebuljica.

PRIPRAVA
Kvašeno testo
Moko presejemo v skledo in malo pogrejemo. Malo pogrejemo še mleko, mu dodamo zdrobljen
kvas, sladkor in 1 zvrhano žlico moke ter mešamo 1 minuto z metlico za stepanje. Kvasova
mešanica naj vzhaja 5 minut, nato jo ugnetemo skupaj z razpuščenim maslom in jajcem v moko,
nazadnje umešamo še začimbno mešanico. Testo pokrijemo in ga damo na toplo, kjer naj vzhaja
30 minut. Testo razdelimo na tri dele, ki jih razvaljamo na podolžne pramene in spletemo v kito.
Kito zvijemo na pomaščenem pekaču v venec, ki naj vzhaja 20 minut. Venec pomažemo z jajčnim
mlekom, ga potresemo s sezamom, postavimo v segreto pečico in pečemo približno 30 minut pri
200 stopinjah Celzija.

Sirova jajčka
Sveži sirček in zdrobljen roquefort začinimo s kajenskim poprom in odišavimo s konjakom. Nato
oblikujemo z 2 žlicama iz zmesi ”jajčka”, ki jih povaljamo v rdeči papriki oz. v narezanem
drobnjaku. Jajčka naložimo na ohlajen velikonočni venec in jih okrasimo z zelišči.
Lahko pa pripravimo sladko kvašeno testo za kito, vanjo vložimo obarvane pirhe in spečemo v
pečici. Dobimo lepe male venčke s pirhi za velikonočni zajtrk.

RECEPT

Velikonočne pirhe krasimo
na vse načine. Nekateri so
pravo umetniško delo; zelo
slovijo belokranjske
pisanice. Na Slovenskem
veliko družin pripravlja
pirhe s čebulo: na surovo
jajce pritrdijo svežo rožico
ali lističe, prevežejo s kosom
stare najlonske nogavice,
trdo zavežejo in dajo kuhat v
vodo z obilo čebulnih listov.
Voda in čebulni listi morajo
povsem prekriti jajca. Pirhi
so na koncu lepo rdeče rjavi,
kjer pa je pritrjen cvet ali
list, potem ko odstranimo
nogavico, ostane želena
svetla oblika cveta, vejice in
podobnega. Nekaj jajc še
obarvamo rdeče, zeleno,
rumeno, modro in podobno,
pa imamo lepo pisan
velikonočni pehar s pirhi.
Vendar, problem so jajca. 

Izkušene gospodinje
priporočajo, da jajca najprej
preizkusimo tako, da jih
namočimo v hladni vodi vsaj
za nekaj ur. Takrat se
namreč šele pokaže, ali so
jajca res cela, ali so že
počena. Izberemo pač le
jajca, ki so se izkazala, da so
res cela. Tudi ni dobro, da
damo kuhat jajca, ki smo jih
vzeli naravnost iz hladilnika.
Naj vsaj nekaj ur stojijo na
sobni temperaturi, najbolje
pa kar čez noč. 

Jajca za pirhe damo kuhat
vedno v mrzlo vodo -
pazimo, da jih mehko
položimo v vodo (!) in jo
potem počasi segrevamo.
Tudi čisto počasi, na malem
ognju, naj vrejo: 8 do 10
minut, da bodo trdo kuhana,
5 minut potrebujejo za
mehko kuhanje.
Ko kuhana bela jajca, ki jih
nameravamo obarvati z
barvo, še vroča spuščamo v
lonček z barvo, storimo to z
žlico, da jajce varno pristane
v barvi. Tudi obračamo 
ga nežno. 
Obarvane odlagamo na
mehko postlan kuhinjski
papir, osušimo in hitro
premažemo s koščkom
slanine. 
Včasih je veljalo, da so rjave
lupine jajc močnejše od
belih.

Brez pirhov 
ni velike noči
BESEDILO_DANICA DOLENC, FOTOGRAFIJA_TINA DOKL

Kako si pomagamo, da jajca pri kuhanju ne popokajo?

KAKO JAJCA
PRIPRAVITI,
KAKO SKUHATI,
DA V POSODI S
ČEBULO ALI Z
BARVO NE BODO
POČILA?!
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S pustnim torkom se končuje
tradicionalno veselo in
razigrano obdobje. Pepelnica
ali pepelnična sreda namreč
za pripravo na največji

krščanski praznik - veliko
noč, narekuje
štiridesetdnevni post. V
preteklosti so strogost in
resnost tega dneva nekako

obšle mestne gostilne s
pripravo tako imenovanih
slanikovih pojedin.
Slanikove jedi so na
pepelnico pripravljali tudi
nekateri hoteli. Leta 1905,
ko je bil zgrajen ljubljanski
Grand hotel Union (takrat
najmodernejši hotel južno od
Dunaja), se je začela zgodba
tradicionalnih Slanikovih
pojedin. 
Že 86. tradicionalna
Slanikova pojedina s
kulinaričnim tekmovanjem
se je tako letos znova zgodila
na pepelnično sredo v
Unionski dvorani Grand
hotela Union v Ljubljani. 
Ob razstavi in tekmovanju v
pripravi kulinaričnih
mojstrovin iz morskih in
sladkovodnih dobrot smo si
lahko tudi v živo ogledali,
kako poteka priprava sušija
in paelle. Za slanikovo
razpoloženje je bilo
poskrbljeno z vrhunsko
ribjo kulinariko, pestro
ponudbo sladic in širokim
izborom vin.
Tradicionalna slanikova
kulinarična avantura je
tokrat v svoj objem privabila
okoli tisoč dvesto gostov iz
vse Slovenije. 
Razmišljajo pa že o
prihodnji, 87. Slanikovi
pojedini, ki bo v Grand
hotelu Union znova na
pepelnično sredo, 22.
februarja 2012.

Slanikova
pojedina
BESEDILO_ALENKA BRUN, FOTOGRAFIJA_TINA DOKL

Slanikova pojedina, kulinarična razstava sladkovodnih in
morskih specialitet, je bila letos znova na pepelnično sredo v
Unionski dvorani Grand hotela Union v Ljubljani.

01_
HLADNI
PRIGRIZEK
(FINGER
FOOD):
MARINIRANA
HOBOTNICA,
POLNJEN
ČEŠNJEV
PARADIŽNIK,
KUMARIČIN
ŽELE IN
PAPRIČNI
VINAIGRETE

02_
POŠIRAN FILE
TRILJE NA
ZELENJAVI 
S KRALJEVIM
RAKOM,
PENINSKA
OMAKA S
KAVIARJEM IN
BUČNA PITA

03_
TESTENINSKA
SOLATA Z
BELUŠI,
ALGAMI IN
JASTOGOM

04_
HLADNA
KOROMAČEVA
JUHA S
KLAPAVICAMI
IN SOJINO
OMAKO

ZANIMIVOSTI

SLANIKOVE SLADICE
Tudi letos je Slanikova pojedina, poleg razstavljenih morskih in
sladkovodnih dobrot, poskrbela tudi za sladek priokus
razstave. Videli smo izvirne kulinarične izdelke iz slaščičarstva
in kulinarične artistike ter občudovali še ledene in maslene
skulpture. Opazili smo nekaj pravih slaščičarskih mojstrovin.
Domača ‘umetnica’ Grand hotela Union Jana Dolšak je
razstavila svojo sladko kreacijo kar na ‘platnu’. Kulinarično
artističen izdelek je poimenovala Sončni zahod za svetilnikom.
Gorenjski slaščičarski cvet, Alma Rekič iz blejskih Savinih
hotelov, pa se je predstavila z Zimsko pravljico (na sliki), kjer je
človek ob opazovanju eskimske vasi razmišljal, kakšnega
okusa so pingvini... V njeni pravljici smo lahko med drugim
občudovali še torto z malinami in čokolado, pa hibiskusovo
strnjenko na pistacijevem kolaču, cvet hibiskusa v sirupu,
pistacijev sladoled in hibiskusov sirup ter vrtnični mousse na
biskvitni podlagi z vanilijevim sladoledom in omako iz cvetov
vrtnice.

BARVNE KOMBINACIJE SO POMEMBEN DEL ZGODBE PRI HRANI.
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Tokrat so kraljevala vina
Edija Simčiča iz Goriških
brd. Beli pinot letnik 2007
so postregli ob nabodalcih z
jagodami in nanoškim sirom.
Sledil je hladen tris iz
prekajene soške postrvi,
kamor se je lepo podala
rebula istega letnika.
Kozlička na mehki polenti z
zelišči in sotiranim sladkim
korenjem je spremljal leto
dni mlajši Triton lex
(chardonnay, rebula,
sauvignon); k zorjenemu
hrbtu bovške govedi s
timijanom v omaki, na
pečenem pastirskem
krompirju s frtaljo z grahom
se je dobro podal Duet lex
(letnik 2004 iz Magnuma),
njegova sladka Bosa rosa,

2007, vino iz sušenega
grozdja, pa je simfonijo iz
suhih sliv le še dodatno
oplemenitila.

Šef restavracije Gradu
Otočec Robert Gregorčič
nam je zaupal recept za eno
izmed jedi iz hladnega
ribjega trisa.

Prekajena postrv 
s koromačem, rdečo
redkvico in
marmelado iz bezga

Sestavine (za 4 osebe):
1 prekajena postrv, 
15 dag koromača,
10 dag rdeče redkvice,
3 velike žlice olivnega olja, 
sol po okusu (moramo biti

previdni, ker je že postrv
precej slana),
sok četrt limone,
1 veliko žlico bezgove
marmelade,
berivka ali kakšna druga
mehka solata za podlago.

Priprava:
Prekajeni postrvi
odstranimo kosti in
narežemo na drobne kose.
Koromač očistimo in ga
narežemo na zelo tanke
rezine, ravno tako rdečo
redkvico. Prekajeno postrv,
koromač in rdečo redkvico
zmešamo skupaj, dodamo
olivno olje, sol, limonov
sok, džem in nasekljano
koromačevo zelenje. Vse
skupaj mariniramo v
hladilniku okoli dve uri.
Pred serviranjem položimo
na krožnik berivko, nato pa
pripravljeno jed. Okrasimo
jo z vejico zelenja (od
koromača), rdečim porom in
žlico olivnega olja.

Prekajena postrv, 
koromač in bezeg
BESEDILO_ALENKA BRUN, FOTOGRAFIJA_ARHIV GRADU OTOČEC

Marca so na znamenitem dragulju dolenjskega turizma, na Gradu Otočec pripravili nepozabni večer kulinarike in briških vin.

ZANIMIVOSTI

LETOS OKUŠALI VINA VINARJA RODICE
Že drugo leto zapored je skupina krvodajalcev z Gorenjskega
(z Golnika) obiskala transfuzijsko postajo v Izoli in darovala kri.
Prvič jih je bilo v skupini sedem, sedaj že več kot trideset. Tako
združijo prijetno s koristnim, če se lahko tako izrazimo -
darujejo kri in izkoristijo dan za izlet. Lani so tako obiskali
Vinakoper, letos so se na poti do Izole najprej ustavili v
Škocjanskih jamah in se navdušili nad kmečkim turizmom v
Paredu, nato so se odpravili v Izolo. Temeljito so si ogledali tudi
mesto Koper, v Marezigah pa po dobrodošlici Alena Babiča v
gostilni Karjola okusili, kakšni so pravi istrski bobiči (koruzna
mineštra). Tokrat je za vinski pridih poskrbel Marinko Rodica
(na fotografiji), ki je krvodajalce navdušil s paleto vin z njegove
ekološke kmetije. 

01_ŠEF RESTAVRACIJE GRADU OTOČEC ROBERT GREGORČIČ 

VINA IZ GORIŠKIH BRD, JAGODE,
NANOŠKI SIR, KOZLIČEK, BOVŠKA
GOVED, PREKAJENA SOŠKA POSTRV IN
SUHE SLIVE, OB KATERIH SMO
OKUŠALI SLADKO BOSO. 
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Od 18. aprila dalje nov delovni čas 
pon. od 8. do 12. ure, tor. in sreda od 8. do 15. ure, čet., pet.

od 8. do 16. ure, sob. od 8. do 13. ure

MESEC
VELIKONOČNIH

DOBROT

VSAK TEDEN NOVA PRODAJNA AKCIJA

Izdelki, v katerih se odraža dolgoletna skrb 
za kakovost: ● Bohinjska suha klobasa 

● Bohinjska zaseka ● Bohinjski želodček s kašo

Naše izdelke najdete v: ● Mercatorju ● Žito Hlebček
Lesce ● Mini market Pogačnik Radovljica 

● PT Resman Zgoša

Vsi izdelki so narejeni na klasičen način 
in po tradicionalnih recepturah - uporabljamo 

samo naravne dodatke.

ZANIMIVOSTI

JUHA, ŽAR IN SLADOLED SLOVENCEM
NAJBOLJ DIŠIJO 
Inštitut Marketagent.com je s spletno raziskavo na vzorcu
pesto aktivnih uporabnikov interneta v starosti med 20 in 59
leti proučeval, kakšno hrano imajo Slovenci najraje. Najljubša
predjed Slovencev je juha (62,7 odstotka), med glavnimi jedmi
so najbolj priljubljene jedi z žara (43,1 odstotka), za sladico pa
Slovenci najraje izberejo sladoled (55,1 odstotka). V raziskavi
so se pokazale tudi nekatere zanimive razlike med moškimi in
ženskami. Moški v primerjavi z ženskami v veliko večji meri za
svojo najljubšo glavno jed označujejo jedi z žara, pico in
zrezke. Ženskam pa so ljubše testenine, ribje in vegetarijanske
jedi. Prav tako je raziskava pokazala, da starejši v večji meri
prisegajo na bolj tradicionalne jedi, kot so ribe, jedi na žlico,
pečenka in goveji zrezki, mlajšim pa je ljubša sodobna kuhinja
(testenine, piščančje jedi, azijske in mehiške jedi). Prav tako
imajo starejši raje tradicionalne sladice, kot so na primer
jabolčni zavitek, kremna rezina, gibanica in potica, mladim pa
bolj teknejo tiramisu, torte, kreme in shake/sorbet. 

Sestavine: 
(za 4-6 oseb)

600 g mletega mesa 
(pol govedine, pol svinjine -
lahko tudi divjačina),
1 drobno sesekljana čebula, 
1 strok česna, 
1 rezina belega kruha 
(en dan starega, ali manjša
žemlja),
mleko, 
1 žlica peteršilja (drobno
sesekljanega),
2 jajci, 
sol, poper, čili, majaron, 
2-3 trdo kuhana jajca, 
olje, 
svinjska pečca (mrežica).

Čas priprave: 30 minut
Čas od začetka do konca:
70 minut

Priprava

Rezino kruha ali žemljo
namočimo v mleko ali juho. 
Mletemu mesu dodamo jajca,
sesekljan peteršilj, sol,
poper, čili, majaron,
prepraženo čebulo in česen
ter namočen in ožet kruh. Z
mokrimi rokami sestavine
temeljito pregnetemo in

premešamo. Na vlažni
podlagi in z vlažnimi rokami
iz mesne mase oblikujemo
štruco. Vanjo vtisnemo
olupljena trdo kuhana jajca
in jih pokrijemo z maso.
Oblikujemo štruco, jo
položimo na raztegnjeno
svinjsko mrežico, s katero
štruco ovijemo, vse skupaj
položimo v namaščen pekač
in postavimo v pečico, ogreto
na 200 stopinj. Pečemo deset
minut, nato znižamo
temperaturo na 180 stopinj
in pečemo še približno 45

minut. Pečenko večkrat
prelijemo z natečenim
mesnim sokom in po potrebi
dodamo juho ali belo vino.
Tik pred koncem peke lahko
pečenko premažemo s kislo
smetano, ki smo ji dodali
žličko gorčice.
Ker je sezona čemaža, lahko
njegove oprane liste zložimo
po mesu, preden dodamo
kuhana jajca.
Pečeno pečenko pustimo
stati deset minut, potem pa
jo poljubno debelo narežemo
z rebrastim nožem. 

Matjaževa Štefka
BESEDILO IN FOTO_ALENKA BRUN

Eni jo poimenujejo mleta pečenka, največ jo poznajo pod
imenom pečenka Štefani, kranjskega kuharja Matjaža
Erzarja pa smo ujeli ravno pri pripravi njegove ‘Štefke’,
kakor je smeje ljubkovalno poimenoval pečenko. 

01_PEČENKA
ŠTEFANI ŠE V

SUROVEM
STANJU

02_JAJCA
POKRIJEMO Z

MASO, VSE
SKUPAJ PA
OVIJEMO S

SVINJSKO
MREŽICO... 

03_IN 
POTEM NAŠA

ŠTEFANI
PEČENKA -
”POTUJE” V

PEČICO
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www.arvaj.si 

MESNICA - DELIKATESA 
BRITOF
Britof 25, 4000 Kranj
Tel.: 04 280 21 14  
Delovni čas:
pon - pet 7:00 - 19:00
sob 7:00 - 13:00

DELIKATESA BTC
Tržnica BTC - v severnem delu 
pritlične etaže
1000 Ljubljana
Tel.: 01 585 28 17
Delovni čas:
pon - pet 8:00 - 19:00
sob 7:00 - 16:00

KRAVJI BUTIK
Tržnica BTC  - v severnem delu 
pritlične etaže
1000 Ljubljana
tel.: 01 585 28 17
Delovni čas:
pon - čet 8:00-14:00
pet 8:00-17:00, sob 7:00-16:00

MESNICA -  DELIKATESA 
TRZIN
Kidričeva ulica 11, 1236 
Trzin
tel.: 01 564 46 00 
Delovni čas:
tor - pet 8:00-18:00
sob 7:00-13:00
ponedeljek zaprto

TRGOVINA ŠPAJZA
Kidričeva cesta 47a, 4000 
Kranj
tel.: 04 202 67 81
Delovni čas:
pon - pet 7:00-18:00
sob 7:00-12:00

Nagrade :
1. nagrada        3 kg kranjskih klobas
2. nagrada        2 kg kranjskih klobas
3. nagrada        1 kg kranjskih klobas

Arvajeva kranjska klobasa 
najboljša že četrto  leto zapored 

Arvajeva kranjska klobasa je na 78. mednarodnem sejmu v 
Novem adu prejela naziv: ŠAMPION KAKOVOSTI 2011. 

Navodilo za pravilen način priprave kranjske klobase: 
Kranjsko klobaso položimo v hladno vodo in segrevamo do vretja. 

Pustimo v vodi tik pod vreliščem 10 minut.

Zlata medalja AGRA
Kmetijsko živilski 

sejem Gornja Radgona

Vesele Velikonočne 
pr aznike

Po naročilu vam spečemo šunko v testu

NOVO

FUNKCIONALNA ŽIVILA s povečano vsebnostjo 

OMEGA 3 MAŠČOBNIH KISLIN

Najboljše za vas: 
• Hrenovke 
• Jetrna pašteta 
• Gorenjska zaseka 
• Kmečka salama

S

Tri nagrade kot vedno podarja Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na

dopisnicah do torka, 26. aprila 2011, na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p.p. 124. Dopisnice lahko
oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno
stavbo na Bleiweisovi cesti 4. 
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Krivično je, da si
povprečnega dijaka pri
kosilu predstavljamo s
sendvičem v eni roki in
steklenico kokakole v drugi,
v najboljšem primeru pa s
krožnikom testenin ali
zrezkom in goro krompirja
na mizi pred seboj. Da je
lahko še kako drugače, so
dokazali dijaki prvih
letnikov strokovne gimnazije
Tehniškega šolskega centra
iz Kranja, ki so se na kosilo
odpravili k svojim vrstnikom
v Srednjo turistično in
gostinsko šolo v Radovljico.
Ideja za malce drugačno
šolsko ekskurzijo se je
porodila njihovi profesorici
slovenskega jezika,
Radovljičanki Dragici
Debeljak, ki je svojim
učencem želela Linhartovo
mesto in čas, v katerem je
znani dramatik in
zgodovinar živel, predstaviti
na izviren in zanimiv način.
Tako so se najprej seznanili s
starim mestnim jedrom
Radovljice in si v slikoviti
Baročni dvorani graščine
ogledali odlomek iz
Županove Micke. Nato so se
odpravili v bližnjo Srednjo
gostinsko in turistično šolo,
kjer so skupaj z vrstniki iz
Radovljice pripravili

baročno kosilo. 
Na ”baročnem” jedilnem
listu so se znašli hobotnica v
solati in pečena šunka v
testu za hladno predjed,
pariška in cesarjeva postna
juha, pa ribja rižota, grške
dolme, zrezki turjaškega
grofa, pražen krompir ter
lastovičja gnezda in široki
rezanci. Za poobedek - nad
tem so bili mladi jedci
najbolj navdušeni - so imeli
saherjevo torto in skutne
cmoke v jagodni omaki.
”Radovljica, Linhart, barok
in razsvetljenstvo mi bosta
zdaj prav gotovo drugače
ostala v spominu,” je po
kosilu povedala dijakinja
Leja Čehovin iz
Kranja. ”Vse si
lažje
predstavljaš
in zapomniš,
če doživiš,”
se je z njo
strinjal
Marko
Plestenjak
iz Zgornjih
Bitenj. ”Pod
imenom
baročno kosilo
sem si seveda
predstavljal vse mogoče, a
pravzaprav ni bilo tako
drugače od tistega, kar smo

navajeni. Najboljša je bila pa
sladica.”
”Pri pripravi jedilnika smo
si pomagali s strokovno
literaturo, jedi pa smo
pripravili z mislijo na to, kaj
je mladim všeč,” je izbor in
pripravo komentiral učitelj
kuhanja na Srednji gostinski
in turistični šoli Radovljica
Boris Lindič. Poudaril je še,
da je s svojimi dijaki
poskrbel za primerno
postrežbo in bil zadovoljen z
odzivom gostov. ”Z
zanimanjem so pomagali v
kuhinji in brez predsodkov
jedli, kar so skupaj skuhali.” 

Barok na
dijaških
krožnikih
BESEDILO_MARJANA AHAČIČ, FOTOGRAFIJA_GORAZD KAVČIČ, ARHIV TŠC KRANJ

Ideja o baročnem kosilu za dijake se je utrnila profesorici
slovenskega jezika Dragici Debeljak, ki je dijake strokovne
gimnazije po ogledu Linhartove Radovljice popeljala še na
kosilo k njihovim vrstnikom na Srednjo gostinsko in
turistično šolo. 

01_ PEČENA
ŠUNKA V TESTU
ZA PREDJED ...

02_ POSTNA
JUHA JE
PRAVZAPRAV
MALCE
SPOMINJALA NA
RIČET ... 

04_ ZREZKI TURJAŠKEGA GROFA IN ŠIROKI REZANCI 

Ko boste prispeli do idiličnega
Bohinjskega jezera, vas bo čakalo še
nekaj kilometrov vožnje ali sprehoda
tik ob obali jezera. 

Gostišče Erlah boste našli v naselju
Ukanc, ali kot se rada pošalita lastnika
gostišča Vanja in Blaž, na koncu sveta.
Gostišče Erlah je družinsko gostišče z
dolgo tradicijo. Najprej je bila tu sirarna,
nato okrepčevalnica, ki se je razvila v
odlično restavracijo. Njihova posebnost
so sveže postrvi zlatovščice, ki jih v
poletni sezoni vsak dan pripeljejo iz
ribogojnice v Nomenju in jih spustijo v
akvarij. Če boste gostišče obiskali, ko
ne bo prevelike gneče, si boste svojo
zlatovščico lahko ujeli kar sami. Poleg
klasično pripravljenih postrvi so zelo
priljubljene jedi tudi postrvji file, postrvja
nabodala, dimljene postrvi, ribji brodet
ali postrvji file na širokih rezancih z
vinsko omako za vse, ki si želijo lahkega
kosila ali večerje. Morda se vam bo
zljubilo domačih žgancev s kislim
mlekom, doma narejene klobase v
zaseki, ob koncih tedna ob živi glasbi
pečejo tudi odojka. Sladokusce čaka
kar težka naloga, saj se bodo odločali
med slastnimi štruklji s kar šestimi
nadevi.  Če vam bo po obedu prijal
sprehod do jezera, bosta za to rabili pet
minut, lahko se podate na Vogel,
Komno ali Komarčo. Ker ima Blaž dva
ponija, bo najmlajše poleti popeljal s
kočijo, pozimi pa s sankami. 

Na terasi se boste lahko preizkusili tudi kot
ribič in si sami ujeli postrv.

Gostišče nudi sedem dvoposteljnih sob, vsaka
ima svoj balkon z dih jemajočim razgledom.

Zunanja terasa s pogledom na slap Savica v
prijetni senci sprejme do osemdeset oseb.

GOSTIŠČE NA
KONCU SVETA

Ukanc 67, Bohinjsko Jezero
t: 04 57 23 309, m: 041 564 902
e-pošta: erlah-doo@siol.net
Del. čas: vsak dan od 7. do 23. ure.

www.erlah.com
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03_ NA FOTOGRAFIJI 
JE SKUTNI CMOK

V JAGODNI OMAKI
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APRIL KMALU Z
NOVO SKLADBO

April, ki je presenetila na letošnji
Emi, se ta čas posveča predvsem
promociji skladbe Ladadidej, poleg
tega pa pripravlja novo skladbo. /

Foto: Marko Ocepek

22

LJUDJE

DOBRODELNA
DRAŽBA ZA OTROKE

V petek so na Bledu z dobrodelno
dražbo slik slikarja Franca Vozlja zbra-
li šeststo evrov za otroke v stiski, bili
pa smo tudi na območnem srečanju
folklornih skupin v Škofji Loki. / Foto:

Anka Bulovec

KULTURA

IZVRSTNI MLADI
ORKESTRAŠI 

Preteklo soboto je Pihalni orkester
Glasbene šole Kranj več kot odlično
nastopil na 1. tekmovanju šolskih in
mladinskih orkestrov Slovenije. 

23
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GLASOV ODER

etra Čebulj, štu-
dentka prvega letni-
ka glasbene peda-
gogike, se s petjem
intenzivno ukvarja

šest let. "Pri treh letih sem
prvič videla film Moje pes-
mi, moje sanje. Film me je
dobesedno zastrupil in z
njim tudi muzikal. Rada
imam glasbo, kjer je potreb-
no znanje igre in petja, in
prav zato je muzikal zame
prava izbira. Pred šestimi
leti sem se začela učiti solo-
petja, nato kmalu dobila vlo-
go Liesl v omenjenem muzi-
kalu in dokončno ugotovila,
da je to tisto, kar želim poče-
ti v življenju. Pričela sem se
tudi udeleževati različnih se-
minarjev in širiti svoje zna-
nje prav na področju igre,
petja, plesa oziroma vsega,
kar je potrebno, če hočeš na-
stopati v muzikalih," opisuje
začetke svoje glasbene poti. 

V ponedeljek, 18. aprila, bo
imela v radovljiški Linhartovi
dvorani svoj prvi samostojen
koncert, na katerem jo bo
spremljala pianistka Ana
Stopar ter pevska gosta Ur-

ška Baković in Klemen Tor-
kar. "Želja po lastnem kon-
certu je v meni dolgo rasla.
Da jo uresničim, sem se sku-
paj s starši odločila konec
lanskega leta, koncert pa je v
bistvu darilo za moj dvajseti
rojstni dan. Rada pojem tudi
popevke, ampak peti v muzi-
kalu je nekaj čisto drugega, je
čarovnija. Želela sem naredi-

ti nekaj, kjer bom lahko vsa-
ko pesem predstavila kot
zgodbo z vsemi čustvi, gibi
in igro. Je precej zahtevno, a
po drugi strani uživam vsako
minuto, ko vadim."

Kot pravi, si je za svoj prvi
samostojni pevski nastop iz-
brala pesmi, ki so ji pri srcu,
pri katerih lahko pokaže tudi
svoje znanje igre. "Verja-

mem pa, da bodo všeč tudi
poslušalcem, saj gre res za
največje hite iz zakladnice
muzikalov: od Memory iz
muzikala Cats, Over the rain-
bow iz Čarovnika iz Oza, pa
do All that jazz iz Chicaga,
Cabareta in vsem dobro zna-
nega veličastnega Fantoma
iz opere ter še mnoge druge
uspešnice."

NJENE PESMI, NJENE SANJE
Ko je Radovljičanka Petra Čebulj pred nekaj leti dobila vlogo Liesl v muzikalu Moje pesmi, moje 
sanje, je vedela, da je našla tisto, kar hoče početi vse življenje.

Marjana Ahačič

P

Petra Čebulj bo s prvim samostojnim koncertom uresničila svoje sanje.

Pravijo, da je ljubezen nekaj skrivnostnega, lepega in nerazložljivega. Prav tako skrivnosten, 
lep in edinstven je grški otok Samos. Vse se je začelo že v davni preteklosti. V reki Imvresos  se je s
svojimi nimfami rada kopala na Samosu rojena boginja Hera. Nekega dne jo je zagledal najvišji 
bog grške mitologije Zevs, se vanjo zaljubil in se z njo poročil. Mit pripoveduje, da sta na otoku
preživela najlepše dni svojega božanskega življenja. Zato je Hera otok obdarila s posebnim čarom, 
ki vsakogar očara in v njem prebudi željo, da otoka ljubezni ne bi več zapustil. Druga zgodba o 
otoku ljubezni je namenjena veličastnemu ljubezenskemu paru, ki si je Samos izbral za medene 
tedne. Rimljan Antonij in egipčanska kraljica Kleopatra sta se v otok zaljubila in pred svojim 
tragičnim koncem na njem preživela najlepše dni. Da boste res verjeli, da zgodba o otoku ljubezni 
ni samo ena od številnih legend, vam bodo to potrdili Grki sami. Resnično verjamejo, da imajo 
otok, njegovo vino, med, ouzo in celo zrak posebno moč. Verjetno so za to krive tudi sanjsko 
dolge prodnate plaže, osamljeni zalivi in kristalno čisto morje. To je le del zgodb, ki krožijo o 
otoku ljubezni. Da bi slišali vse, morate priti na otok. Zdaj imate edinstveno priložnost, da ga kot
naročniki Gorenjskega glasa obiščete po ugodni ceni.

Akcija Gorenjskega glasa 
za obstoječe in nove naročnike!
S turistično agencijo Intelekta vas bomo popeljali na 
čudoviti otok Samos po zelo dostopni ceni: 

399 evrov na osebo za hotel       
Samos Bay ***+

Zbiranje prijav:
Naročniki Gorenjskega glasa izrežite kuponček na drugi
strani z naročniško številko in naslovom in ga odnesite  v
TA Intelekta, PE Kranj, Prešernova 1, Kranj, telefon:
04/236 85 55, e-pošta: kranj@intelekta.com.

Plačilo:
Ponudba za 399 evrov (redna cena paketa je sicer 470
evrov) velja za naročnike Gorenjskega glasa in rezervacije
do 15. aprila. Prijave bomo zbirali do 15. maja, vendar po
ceni 429 evrov. Cena za otroke od 2 do 18 let je 299
evrov. Možnost obročnega odplačevanja.

Cena vključuje:
Letalski prevoz LJ-SAMOS-LJ, letališke pristojbine, 
nastanitev v hotelu v dvoposteljnih sobah na bazi
polpenziona, transfer letališče-hotel-letališče, Intelektin
predstavnik ter zdravstveno zavarovanje z asistenco
Coris. Če bo dovolj prijav, se bosta skupini pridružili 
še predstavnici Gorenjskega glasa.

Samos - otok znanosti in ljubezni / od 14. do 21. junija

Vas mika ugodna ponudba počitnic, a še niste naročnik?  Potem hitro pridite na Gorenjski glas, Bleiweisova 
cesta 4 v Kranju (nasproti glavne avtobusne postaje), pokličite na 04/201 42 41 ali pišite na: narocnine@g-glas.si. Tudi
pri naročnini boste znatno prihranili, čaka pa vas tudi darilo.

Z Gorenjskim glasom na dopust: grški otok Samos

evka April, ki je lani
nase opozorila z
uspešnicama Sam
boš šel domov in Ne
bi, ta čas promovira

skladbo Ladadidej, s katero je
pred dobrim mesecem dni
na Emi presenetila in osvoji-
la drugo mesto. Ko se ozre
nazaj na slovenski predizbor
za pesem Evrovizije, pove, da
ne bi danes prav ničesar na-
redila drugače: "Vsaka stvar,
ki se je zgodila, je bila ka-
menček v mozaiku uspeha.
Od obleke in podobe do
skladbe, koreografije, izbora
plesalcev, očal ..."

April in njena ekipa pod
vodstvom Raaya pa že pri-
pravljata novo skladbo, ki naj
bi luč sveta ugledala še pred
julijem. "Albuma ne priprav-
ljamo načrtno, ko bom imela
dovolj hitov, jih bom izdala
še na zgoščenki," napovedu-
je pevka iz Domžal. Po Emi
je skupaj s kranjskogorskim
raperjem Chorchypom že
predstavila novo različico
pesmi Ladadidej. "Odličen
raper je, predvsem pa pre-
prost človek, ki ve, kako se
dela v glasbenem svetu. Po-
polnoma me je očaral,
upam, da bova še kdaj sode-
lovala," je o Chorcypu dejala
April. Kot pravi, bo v prihod-
nje moči združila še s kakš-
nim drugim glasbenikom, a
ne še prav kmalu ... 

Energična pevka z neobi-
čajnim videzom dviga veliko
prahu, tako je bilo tudi na
Emi, a se, kot pravi, ne ozira
na kritike, na odru pa je po
njenem pomembna glasba
in ne to, kaj ima nekdo oble-
čeno. Velika sončna očala je
sprva nosila, da bi zavarovala
svojo zasebnost, nato pa so
postala njen zaščitni znak.
Po Emi jih je v oddaji Spet
doma snela in se razkrila
tudi brez njih. "Od takrat se
je marsikaj spremenilo.
Ljudje me velikokrat ogovo-
rijo in povedo mnenje ...
Tega sem vesela, saj je dober
pokazatelj, da moja glasbena
pot lepo raste, da sem s svojo
glasbo in medijsko pojav-
nostjo naredila vtis," je deja-
la. Kljub temu pa očala še na-
prej ostajajo del njenega
imidža: "Čez kako leto bom
morda zastavila podobo brez
očal, ki pa bo prav tako eks-
travagantna, drugačna, odbi-
ta, včasih nora, skratka, ne-
povprečna." Pa se za očali
skriva tudi v zasebnem živ-
ljenju, da je mimoidoči ne bi
tako hitro spoznali? "Kje pa,
v mojem domačem kraju me
večina tako ali tako pozna,
res pa je, da mi je všeč, če me
včasih v kakšnem koncu ne
prepoznajo. Opažam, da se
ljudje drugače obnašajo do
mene, odkar sem April. Us-
peh in medijska prepoznav-
nost ne bi smela vplivati na
odnos do nekoga," meni
April.

APRIL KMALU 
Z NOVO SKLADBO
April, ki je presenetila na letošnji Emi, se ta čas
posveča predvsem promociji skladbe Ladadidej,
poleg tega pa pripravlja novo skladbo.

Ana Hartman

P

Po uspešnem nastopu na Emi ima April veliko dela. 
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KULTURA

soboto je na
Konservatoriju za
glasbo in balet v
Ljubljani potekalo

1. tekmovanje šolskih in
mladinskih orkestrov, na ka-
terem je nastopil tudi Mla-
dinski pihalni orkester Glas-
bene šole Kranj, ki ga že več
let uspešno vodi Tomaž Ku-
kovič. Tekmovanja se je ude-
ležilo šest slovenskih orkes-
trov, v vsaki od treh kategorij
po dva. Kranjčani so nastopi-
li v kategoriji A, v kateri pov-
prečna starost glasbenikov
ni smela presegati 14 let (v
kategoriji B je bila meja 16
let, v C pa 18), najmlajši član,
baritonist Aleksander Krevh

ima na primer le osem let, in
suvereno zmagali. Več, bili
so kar drugi v absolutni kon-
kurenci, malenkost za prvo-
uvrščenim Pihalnim orkes-
trom GŠ Celje, ki je nastopil
v kategoriji C. Ob zlati plake-
ti so prejeli tudi posebno po-
hvalo za najbolje izvedeno
obvezno skladbo celotnega
tekmovanja. "Zelo sem po-
nosen na svoje orkestraše,
saj smo se posebej v zadnjih
tednih zares trudili in vadili
"na polno". Pri tem gre za-
hvala tudi staršem otrok in
vodstvu šole za vso podporo
pri našem delu," je povedal
dirigent Tomaž Kukovič, ki
je odličnost posameznih
mladih glasbenikov znal
združiti v celoto pihalnega
orkestra.

IZVRSTNI MLADI
ORKESTRAŠI 
V soboto je Mladinski pihalni orkester Glasbene
šole Kranj odlično nastopil na 1. tekmovanju 
šolskih in mladinskih orkestrov Slovenije. 

Jesenice

Srečanje Glasbenih šol Gorenjske in zamejstva

V četrtek, 14. aprila, ob 18. uri bo v dvorani Glasbene šole
Jesenice tradicionalno, že 37. srečanje Glasbenih šol
gorenjske in zamejstva. Z najboljšimi učenci se bodo pred-
stavilo pet gorenjskih glasbenih šol iz Kranja, Tržiča,
Radovljice, Jesenic in Škofje Loke ter Društvo GŠ iz Celov-
ca in Glasbena šola Tomaž Holmar iz Kanalske doline. I. K.

Lesce

Revija mladih slovenskih orglavcev

Jutri, v sredo, 13. aprila, ob 18. uri v Lescah Glasbena šola
Radovljica v sodelovanju s Slovenskim orgelskim
društvom in Župnijo Lesce organizira 9. revijo mladih
slovenskih orglavcev. Na nove orgle v župnijski cerkvi
Marijinega vnebovzetja v Lescah nam bo zaigralo dvajset
mladih mojstrov tega inštrumenta, ki ima več kot sedem-
stoletno zakladnico literature. I. K.

Predoslje

Območno srečanje mladih folkloristov

Jutri, v sredo, 13. aprila, ob 17. uri bo v Kulturnem domu
Predoslje Območno srečanje otroških in mladinskih folk-
lornih skupin.  I. K.

Mengeš

Jošt Franko navdušuje fotografske mojstre

Mengeški fotograf Jošt Franko je letos znova opozoril na
svoj talent na fotoreporterskem natečaju Slovenia Press
Photo 2010, kjer je s svojimi fotografijami Velike planine
zmagal v dveh kategorijah, ob tem pa navdušil strokov-
njake. "V trenutku, ko smo v žiriji zagledali fotografijo, nas
je vse presunila, popolnoma smo bili prevzeti nad njo.
Kompozicija, čustva, atmosfera, govorica telesnih kretenj,
vse nas je prevzelo," je bil nad talentom Jošta Franka nav-
dušen Patrick Witty, urednik fotografije pri reviji Time.
Jošt, dijak tretjega letnika gimnazije, se s serijo fotografij z
Velike planine v teh dneh predstavlja tudi v domačem
Mengšu, v Galeriji Cik cak na Trdinovem trgu. J. P. 

red dnevi so v ljub-
ljanski knjigarni
Konzorcij, v živah-
nem vzdušju večnih

mladenk pri šestdesetih in
nekaj, predstavili roman Se-
vernica nad Olimpom, knjiž-
ni prvenec Jelke Ovaska, na
prvo misel mogoče svežem
imenu v slovenskem literar-
nem vesolju, med slovenski-
mi bralci pa nedvomno že
uveljavljeni prevajalki iz fin-
skega jezika. Po njeni zaslu-
gi imamo namreč v sloven-
ščino prevedenih že sedem
knjig, tik pred izidom je
osma, finskega pisatelja Arta
Paasilinne, ki je v zadnjih le-
tih postal eden najbolj pri-
ljubljenih avtorjev pri nas.
Za prevod finskega narodne-
ga epa Kalevala je prejela

tudi Sovretovo nagrado. Jel-
ka Ovaska je osem let živela
na Finskem, pred upokojit-
vijo pa je bila direktorica
Cankarjeve založbe.

V žanrskem pisanju ljube-
zenske zgodbe v slovenskem
leposlovju zelo poredko za-
sledimo glavne junake, stare
več kot šestdeset let, kaj šele,
da bi jih prikazali kot "spol-
na bitja". Jelka Ovaska v ro-
manu posega prav po tej
temi. "Dvainšestdesetletna
ločena profesorica Aino, ra-
zumna in tenkočutna Finka,
se preko interneta spozna s
temperamentnim brkačem,
Grkom Spirosom, ki obožu-
je zaobljene ženske, kakršne
je na primer slikal Rubens.
Ona je prepričana, da je ero-
tika bistvo sveta, on, da je
zanj erotika le vse, kar se vrti
okrog seksa. "Iskala sem
glavna junaka iz povsem raz-

ličnih kulturnih okolij, ki
vseskozi na neki način doka-
zujeta, da je življenje potreb-
no živeti, ne glede na leta," je
povedala Jelka Ovaska in na
vprašanje, koliko je v zgodbi
avtobiografskega, odgovori-
la: "Ne, to ni moja osebna
zgodba, je pa na neki način
zgodba o življenju, kakršne-
ga živim sedaj. Lahko pa re-
čem, da je Ainino pojmova-
nje erotike tudi moje, ki pa
ga seveda nikomur ne vsilju-
jem. Ples, glasba, umetnost,
vse to je erotika, ki jo lahko v
zrelih letih izžarevaš." 

Roman Jelke Ovaska je si-
cer lahkotno poletno branje,
ki je glede na tematiko vseka-
kor posebnost v slovenski li-
teraturi. Avtorica v njem ne
moralizira, ampak predvsem
razpira nova obzorja, govori
o temah, ki jih nedvomno
poznamo tudi Slovenci, a se

o njih tako redko pogovarja-
mo. Jelkino pisanje je svetlo,
duhovito in življenjske ener-
gije polno. Kako bi lahko bilo
drugače, če pa avtorica pravi,
da je tudi sama zdaj v najlep-
šem življenjskem obdobju.
Roman Severnica nad Olim-
pom bo zagotovo naletel na
odličen odziv bralk in, ne
dvomim, tudi bralcev.

O LJUBEZNI V ZRELIH LETIH 
Prevajalka Jelka Ovaska v svojem knjižnem prvencu, romanu Severnica nad Olimpom piše o ljubezni
po šestdesetem. 

Igor Kavčič

P

Naročnike Gorenjskega glasa vabimo, da se udeležite malo 
nenavadnega dogodka, na katerem si boste lahko ogledali 
knjige in če vam bo kakšna še prav posebej všeč, jo boste lahko
brezplačno odnesli s seboj. Večino knjig, predvsem monografij,
ki jih bomo postavili na ogled, je prispeval Janez Bohorič, ki bo
na tem dogodku prav tako navzoč. Povedal nam bo kakšno 
zanimivo zgodbo, povezano s posamezno knjigo. Če boste
želeli, se vam bo v knjigo tudi podpisal.

Vabimo vas, da se nam pridružite v sredo, 13. aprila, od 14.
do 16. ure v avli Gorenjskega glasa. Do takrat prav lep 
pozdrav!
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Knjižni sejem na Gorenjskem glasu - 
podarjamo knjige

Igor Kavčič

V

Mladi glasbeniki Mladinskega pihalnega orkestra GŠ Kranj
niso navdušili le tekmovalne žirije, s svojim nastopom so
bili tudi sami nadvse zadovoljni. / Foto: Gorazd Uršič



24 TOREK_12. 04. 2011

KINO, VREME 

torek

2/20°C ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

12.4.
sreda

1/16°C ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

13.4.
četrtek

1/14°C ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

14.4.
petek

1/15°C ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

15.4.
sobota

0/16°C ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

16.4.
nedelja 

2/17°C ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

17.4.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

18.4.
torek

3/17°C ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

19.4.
sreda

3/13°C ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

20.4.
četrtek

4/9°C

21.4.

desetdnevna napoved

setveni koledar obremenitev vzhod         zahod

osna in Hercegovi-
na leta 1991. Divko
Buntić pa se vrne v
kraj, kjer je odra-

ščal, da prevzame družin-
sko hišo. Po dolgoletnem iz-
gnanstvu v Nemčiji se vrne v
rdečem mercedesu z mlado
Azro, črnim mačkom Bo-
nnyjem in polnimi žepi
nemških mark. Odloči se, 
da se bo maščeval svoji bivši
ženi. Denar in sorodnik
Ivanda mu pomagata, da na
silo iz hiše izseli bivšo ženo
Lucijo in 20-letnega sina
Martina. Ko se Divko name-
sti v udobni hiši, vseeno po-
skuša stopiti v stik s sinom,
ki ga nikoli ni poznal. Povabi
ga celo, da bi živel z njim in
njegovo Azro. Lucija je zelo
jezna, ko to izve, in se boji,
da bo sin odšel k očetu, ven-
dar Martin nima tega name-
na, je pa res, da se navdušu-
je nad radijskimi postajami
CB in tako naskrivaj obisku-
je očetov dom, da uporablja

opremo, ki jo je pustil tam.
Ko izgine Divkov maček
Bonny, se začnejo stvari za-
pletali. Iskanje mačka načne
trhel odnos med Divkom in
Arzo ter omogoči nepričako-
vano, vendar močno privlač-
nost med Azro in Martinom.
Potem pride do političnih
napetosti in opredeljevanja v
Jugoslaviji. Čeprav v okolici
vlada napetost, si večina ne

more predstavljati, da bi
kdorkoli ali karkoli razdelilo
Bosno in Hercegovino. Ko
se vojna vihra bliža, so glo-
boka čustva in pripadnost na
največji preizkušnji. Ostati
ali oditi?

Večina filmske kariere Da-
nisa Tanovića je povezana z
vojno in njenimi posledica-
mi: "Ko sem bil v vojski, sem
jo snemal. Potem sem sne-

mal dokumentarce o vojni.
Vse izkušnje so se zbrale v
mojem prvem celovečernem
filmu Na nikogaršnji zemlji.
Pred kratkim sem posnel
film Triaža, ki se ukvarja s
posledicami vojne. Zgodba 
v filmu Cirkus Columbia se
konča, ko se vojna začne.
Trije filmi zame predstavlja-
jo nekakšno trilogijo. Pred,
med vojno in po njej."

CIRKUS COLUMBIA
Z oskarjem nagrajeni režiser filmov Nikogaršnja zemlja in Triaža Danis Tanović prikazuje 
romantično zgodbo, postavljeno v čas razpada Jugoslavije. 

ponedeljek

6/16°C

Alenka Brun

B

Blu in njegova pustolovščina

Ustvarjalci Ledene dobe predstavljajo komedijo Rio v 3D
tehniki, pustolovščino o življenju zunaj varnih okvirov
udobja. Blu je udomačen papagaj, ki se nikoli ni naučil 
leteti. Svoje dneve preživlja udobno ob lastnici in prijate-
ljici Lindi v mesecu Moose Lake v Minnesoti. Oba sta 
prepričana, da je Blu zadnji svoje vrste, a ko slišita, da v
Rio De Janeiru živi samička Jewel, se odpravita na dolgo
pot v eksotično deželo, da jo najdeta. Kmalu po prihodu
obe ptici ugrabi skupina tihotapcev z živalmi. Blu ob 
Jewelini pomoči in pomoči skupine prebrisanih mestnih
ptičev uide in zdaj mora zbrati pogum, da se nauči leteti.
Animirana družinska pustolovščina prihaja v slovenske 
kinematografe 14. aprila. A. B.

12. tor. Lazar list 6.22 19.44

13. sre. Ida list do 12. ure, plod od 13. ure 6.20 19.46

14. čet. Valerij plod 6.18 19.47

15. pet. Helena plod 6.17 19.48

16. sob. Bernarda korenina 6.15 19.50

17. ned. Rudi 6.13 19.51

18. pon. Konrad ob 5. uri  6.11 19.52

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

TEŽJI 
SUDOKU

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU 

Rešitev:

Torek in sreda, 12. in 13. 4.
16.50, 19.10, 21.30
TEDEN BREZ PRAVIL
19.00 ČRNI LABOD
16.40, 21.10 NEZNANEC
16.10 GREMO MI PO SVOJE
18.20 PRAVI POGUM 
20.40 ČU DO VI TO

Torek, 12. 4.
16.15, 18.45, 21.15 GOLA ZABAVA
21.30 HITRO MAŠČEVANJE
15.10, 17.20, 19.30 HOP (sinh.)
18.20 JUSTIN BIEBER 3D
21.40 OBRED
16.00, 20.40 ODKLENJEN
19.00 PRIKRITI UDAREC
16.05, 18.35, 21.10 
TEDEN BREZ PRAVIL
17.00 ZAJČJA LUKNJA

Sreda, 13. 4.
16.15, 18.45, 21.15 GOLA ZABAVA
21.30 HITRO MAŠČEVANJE
15.10, 17.20, 19.30 HOP (sinh.)
21.40 OBRED
20.40 ODKLENJEN
19.00 PRIKRITI UDAREC
18.00 RIO 3D (sinh., premiera)
16.05, 18.35, 21.10 
TEDEN BREZ PRAVIL
17.00 ZAJČJA LUKNJA

Sreda, 13. 4.
9.00 COCO CHANEL (po filmu pogovor z
Alenko Bole Vrabec)

Četrtek, 14. 4. 
20.00 ČU DO VI TO

Petek in sobota, 15. in 16. 4.
20.00 MOJA NEPRAVA ŽENA

Nedelja, 17. 4.
18.00 MOJA NEPRAVA ŽENA
20.00 ČU DO VI TO

Petek in sobota, 15. in 16. 4.
19.00 JUTRANJE VESELJE

Četrtek, 14. 4.
20.00 JUTRANJE VESELJE

Petek, 15. 4.
20.00 ČRNI LABOD (filmsko gledališče)

Sobota, 16. 4.
18.00 JUTRANJE VESELJE 
20.00 ČRNI LABOD

Organizatorji filmskih predstav si pridržuje-
jo pravico do spremembe programa.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

KINO ŽELEZAR, JESENICE

KINO RADOVLJICA, LINHARTOVA DVORANA

PLANET TUŠ, KRANJ

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)

KINO SPORED
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etos je na Ekokvizu,
vseslovenskem tek-
movanju osnovno-
šolcev v ekoznanju,
ki ga pripravlja Eko-

šola v sodelovanju s Teleko-
mom Slovenije, v tričlanskih
ekipah tekmovalo 3.768
učencev od šestega do osme-
ga razreda s 170 slovenskih
osnovnih ekošol. Tekmova-
nje je potekalo na internetu,
v gorenjski regiji pa se je po-
merilo devetnajst ekip iz
osnovnih šol Križe, Železni-
ki, Stražišče in Ivana Tavčar-
ja Gorenja vas. Gorenjske
prvakinje so postale Slončice
iz Križev. V ekoznanju bodo
znova tekmovale prihodnji
teden, ko bo v Ljubljani pote-
kalo državno tekmovanje os-
mih regijskih zmagovalcev
in dodatnih štirih ekip, ki so
zbrale največ točk na šolskih
tekmovanjih.

Zmagovalno ekipo Slonči-
ce iz Križev sestavljajo Neža
Terziev, Maruša Bešter in
Maša Remškar. Na Ekokvizu
so odgovarjale na vprašanja
o biotski raznovrstnosti,
podnebnih spremembah in
učinkoviti rabi energije, do-
segle pa so 28 od 30 možnih
točk. Na šoli so se na Eko-
kviz pripravljali mesec in
pol. Skupaj z mentorico Mo-
niko Košir so najprej prouči-
li učno gradivo in se o temah
pogovorili, nato pa so začeli
z iskanjem dodatnih infor-
macij na internetu in v šol-
ski knjižnici. "Motivacijo za
učence predstavlja že dru-
gačnost tekmovanja, saj so
navdušeni nad delom z raču-
nalniki. Tudi teme letošnje-
ga Ekokviza so bile dobro iz-
brane, kar je učence dodatno
motiviralo, ekipni način tek-
movanja pa omogoča, da se
sproščeno družijo in skupno
dosegajo rezultate," je pove-
dala Koširjeva in dodala, da

priprave na državno tekmo-
vanje že potekajo.

OŠ Križe je ekošola že četr-
to leto. Na šoli potekajo zbi-
ralne akcije papirja, plastič-
nih zamaškov in pločevine,
vsako leto pripravijo  čistilno

akcijo, tako zaposleni kot
učenci pa so ponosni na pro-
jekt oživljanja bližnjega mo-
krišča Blata, ki dobiva konč-
no obliko in ga bo ekipa Slon-
čic predstavila na državnem
tekmovanju v Ekokvizu.

SLONČICE Z EKOZNANJEM
Med devetnajstimi gorenjskimi ekipami so se na Ekokvizu najbolj izkazale Slončice iz OŠ Križe.

Ana Hartman

L

ladi Radovlji-
čani so se v
petek, 1. apri-
la, pridružili
nekaj več kot

40 tisoč mladim po vsem
svetu, ki so noč prebedeli v
knjižnicah. Tudi tokrat so se,
že šesto leto zapored, odloči-
li, da pripravijo Noč z Ander-
senom, na kateri je letos so-
delovalo dvanajst otrok in
devet knjižničarjev, kot vsa-
ko leto pa so se jim pridruži-
li tudi zanimivi gostje. "Noč

smo preživeli v knjižnici in
imeli smo se super. Vse "do-
kaze" o tem, kaj smo počeli,
kako super je bilo, smo vest-
no beležili - posneli smo cel
kup fotografij, samo dogaja-
nje predstavili s tako imeno-
vanim "showom", posneli
videoposnetke igranih prizo-
rov iz Andersenove pravljice,
pripravili razstavo ... Tudi
zajtrk je bil zadetek v polno,"
so bili navdušeni po noči
brez spanca. 

Najprej so se spoznavali
med seboj, si nato razmiga-
li možgane z "možgansko
telovadbo", se povezali z

vrstniki, ki so noč z Ander-
senom preživljali na osnov-
ni šoli v Bohinjski Bistrici,
in se pozno zvečer seznani-
li z življenjem in delom ve-
likega pravljičarja. Igra "An-
dersen - ne jezi se!" je bila
uvertura k igralskemu delu
noči. Zanimivo: obe skupi-
ni sta si za dramsko uprizo-
ritev izbrali Bedačka Jurčka.
Nato so brali, se pogovarjali,
izbirali "super knjige", peli
karaoke, reševali križanke,
igrali družabne igre. Druže-
nje so zaključili z zajtrkom
in predstavitvijo v soboto
zjutraj. 

NOČ V KNJIŽNICI
Marjana Ahačič

M

Sama

Okoli mene sami obrazi
z maskami in brez.
Razdajam svojo čašo modrosti,
ki je nema in prazna le za mene.

Obkrožena z ljudmi,
in vsak posebej me vleče
v verigo vesolja,
ki hočeš nočeš me vklene.

Hočem danes.

Jaz pa čisto sama
tavam v morju utvar,
kaj me čaka v naslednjem življenju,
mi ni mar.

Hočem tebe.

Vse povsod vsi norijo,
marsičesa si želijo.
Jaz želim si samo eno,
biti s tabo eno.

Hočem vse, kar je v resnici moje.
Mumbly

Pomlad prinaša tudi ljubezen in z njo nastajajo lepe,
žalostne, a vsakem primeru čarobne ljubezenske pesmi.
Naj jih bo čim več, saj so pesmi ogledalo naše duše. Na-
grajenka meseca marca je Taja Basaj in prejme knjižno
nagrado. Lep pozdrav vsem, Metka.

Pesmi pošljite na elektronski naslov pesmi.mladih@gmail.com ali
pisno na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. 

PESMI MLADIH
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Gorenjske prvakinje v ekoznanju: Neža Terziev, Maruša
Bešter in Maša Remškar z OŠ Križe

Mladinski pevski zbor OŠ Marije Vere

Šola s kakovostjo

OŠ Marije Vere z Duplice
je kot prva izmed kamni-
ških osnovnih šol prejela
certifikat kakovosti, ki jim
ga je Slovenski inštitut za
kakovost in meroslovje po-
delil za kakovost v vzgoji in
izobraževanju. Kot pravi
ravnateljica Violeta Vo-
dlan, se v šoli držijo načela
Povprečnost včeraj, kako-
vost danes in odličnost ju-
tri. Slovesnost ob tem do-
godku je bila pravi mali
šolski praznik. Za pevsko
vzdušje so skrbeli člani uči-
teljskega  zbora in učenci
iz mladinskega zbora. J. P. 
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NAGRADNA KRIŽANKA
1. nagrada:  majica Gorenjski glas

2. nagrada:  pohodne nogavice Gorenjski glas

3. nagrada:  kolesarske nogavice Gorenjski glas

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj

in vpisano v kupon) pošljite na dopisnicah do torka, 26. aprila

2011, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, 

p. p. 124. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenj-

skega glasa pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.
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Glasovi tekači se dobivamo ob četrtkih 
ob 18. uri v Športnem parku v Kranju.
Informacije na 041 342 663 
ali prezelj.marko@gmail.com

Glasovi kolesarji se dobivamo ob torkih 
ob 17. uri pred Gorenjskim glasom v Kranju. 
Informacije dobite na: braco@g-glas.si

Vabljeni!
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erjetno je čudovit
zgodnjepomla-
danski dan botro-
val dejstvu, da se
je odprtja razsta-

ve slik priznanega akadem-
skega slikarja Franca Vozlja v
hotelu Park na Bledu pretekli
petek udeležila le peščica nav-
dušencev nad likovno umet-
nostjo. Dobrodelno dražbo, ki
jo je vodil starosta slovenske-
ga novinarstva Mitja Meršol,
je v sodelovanju z občino in
Sava hoteli organiziral Lions
Klub Bled. Denar, ki ga bodo
zbrali s prodajo slik, bodo na-

menili za pomoč otrokom ter
za nakup šolskih potrebščin
za tiste otroke v lokalnem
okolju, katerih družine tega
ne zmorejo. 

Na dražbi so tako v petek
prodali le dve od osemnaj-
stih razstavljenih del France-
ta Vozlja, uveljavljenega sli-
karja iz Kranja, in na ta način
zbrali le približno šeststo ev-
rov. Eno od tihožitij, ki pred-
stavljajo večino razstavljenih
umetnin, je šlo v roke blej-
skemu županu Janezu Faj-
farju. Vsa druga likovna dela
bodo še do 3. maja na ogled v
preddverju hotela Park, kjer
jih je še vedno mogoče tudi
kupiti.

Medtem ko je bila na Ble-
du dobrodelna dražba, pa je
v večnamenskem prostoru
Osnovne šole Cvetka Golarja
na Trati potekalo Območno
srečanje folklornih skupin
Škofja Loka 2011. Na odru se
je v uri in pol zvrstilo devet
otroških folklornih skupin
(OFS), in sicer OFS Trata
OŠ Cvetka Golarja, OFS Vr-
tec Železniki, mlajša in sta-
rejša OFS Selca, OFS Kam-
niti most OŠ Škofja Loka-
Mesto, OFS OŠ Ivana Tav-
čarja Gorenja vas, OFS Gro-
harčki OŠ Ivana Groharja
Škofja Loka ter mlajša in sta-
rejša OFS OŠ Železniki, po-
leg njih pa sta nastopili še

odrasli folklorni skupini s
Sovodnja in Javorij. Občin-
stvu, ki je napolnilo šolsko
avlo, se je skupaj predstavilo
290 plesalcev. Marko Kraj-
nik, predsednik odbora za
folklorno dejavnost pri Jav-
nem skladu RS za kulturne
dejavnosti, območne izpo-
stave Škofja Loka, je sodelu-
jočim podelil priznanja, sre-
čanje, ki ga je povezovala
Monika Tavčar, pa sta stro-
kovno spremljala Nežka Lu-
bej in Tomaž Simetinger.
Slednja bosta izbrala otro-
ško in odraslo skupino, ki se
bo predstavila še na gorenj-
skem srečanju folklornih
skupin.

DRUŽABNA KRONIKA

Sabino Kokalj smo spoznali v nedeljskem šovu talentov.
Radovljičanka je s petjem navdušila tako občinstvo kot
žirijo, ki je ugotavljala, da ima zelo žameten glas. Sabina
je v življenju prestala že marsikatero grenko izkušnjo,
zato upa, da ji bo šov prinesel svetlejšo prihodnost.
/ Foto: arhiv Pop tv

DOBRODELNA DRAŽBA ZA OTROKE
V petek so na Bledu z dobrodelno dražbo slik priznanega akademskega slikarja Franca Vozlja zbrali
šeststo evrov za otroke v stiski, bili pa smo tudi na območnem srečanju folklornih skupin v Škofji Loki.

M. A., A. H.

V

Dobrodelno avkcijo je vodil Mitja Meršol. / Foto: Anka Bulovec Slikar Franc Vozelj v pogovoru z blejskim županom 
Janezom Fajfarjem (desno)/ Foto: Anka Bulovec

Na območnem srečanju folklornih skupin v Škofji Loki se je
predstavilo 290 plesalcev, prevladovali so mladi. / Foto: Ana Hartman

Groharčki z OŠ Ivana Groharja so se predstavili s spletom
Mlinček se že vrti. / Foto: Ana Hartman

Nastopili so tudi mladi plesalci folklorne skupine 
OŠ Železniki, ki letos praznuje 40-letnico delovanja.
/ Foto: Ana Hartman

Brata Marko in Miha Čepin ter Blaž Peternel z OŠ Ivana 
Tavčarja so zaigrali na glavnik. Vanj moraš peti in ne 
pihati, pravijo. / Foto: Ana Hartman



29info@g-glas.sitorek, 12. aprila 2011
GORENJSKI GLAS

HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

Naročilo za objavo sprejemamo po telefonu 04/201-42-00, faksu 04/201-42-13 ali osebno na Bleiweisovi cesti 4, 
v Kranju oz. po pošti - do ponedeljka in četrtka do 11.00 ure! Cena oglasov in ponudb v rubriki: Izredno ugodna.

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov 
Kažipot brezplačno samo enkrat.

Pomežik soncu za oblakom
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi na humani-
tarno prireditev Pomežik soncu za oblakom, namenjeno
Skupnosti Barka iz Zbilj, ki skrbi za odrasle osebe s poseb-
nimi potrebami. Prireditev bo v soboto, 16. aprila, ob 18.
uri v telovadnici OŠ v Žabnici. Vstopnina je prehramben
artikel.

Duhovna rast črnogledega humorista
Kranj - Iz Gimnazije Kranj vabijo na predstavitev knjige Ole-
ga Križanovskega Duhovna rast črnogledega humorista in
pogovor o knjigi, ki bo v četrtek, 14. aprila, ob 19. uri v pros-
torih čitalnice. Pogovor bo moderiral mag. Franci Rozman,
ravnatelj Gimnazije Kranj.

Očiščevalna akcija Cerklje 2011
Cerklje - Občina Cerklje bo v soboto, 16. aprila, ob sve-
tovnem dnevu Zemlje organizirala enodnevno očiščevalno
akcijo Cerklje 2011. Potekala bo na celotnem območju
občine, med 8. in 13. uro.

Triglavska tržnica in Brihta
Bled - TNP vabi na Triglavsko tržnico in SOS, ki bosta v
soboto, 16. aprila, med 10. in 12. uro, ob 11. uri pa bo družin-
ski program Brihta. 

Ekološko v Kranju
Kranj - Društvo Živomodro, združenje za dobrobit okolja, in
Turistično društvo Kranj vabita v soboto, 16. aprila, od 9. do
13. ure na inovativno promocijsko kampanjo trajnostne mo-
bilnosti. Dogodek se bo začel ob 9. uri s stojnico na
Glavnem trgu. V tem času se boste na nakup ekološko
pridelanih izdelkov odpravili s kolesi in električnimi kolesi iz
Glavnega trga na Ekološko kmetijo Kozina v Čirčah in nazaj
do Okrepčevalnice Pinjola na Gregorčičevi 10 v Kranju, kjer
se boste okrepčali z zdravim obrokom.

Zeliščarski recepti naših babic
Škofja Loka - V Kašči na Spodnjem trgu se bo jutri, v sredo,
13. aprila, ob 19. uri začela predstavitev knjige Zeliščarski re-
cepti naših babic.

Srečanje z Mileno Zupančič
Kranj - Kranjski upokojenci vabijo na kulturno srečanje z
eno najboljših slovenskih igralk Mileno Zupančič, ki bo v
dvoranici na sedežu društva na Tomšičevi 4 v petek, 15. apri-
la, ob 17. uri.

Etika von Etika
Bled - Pisateljica Breda Smolnikar in pesnica Meta Kušar
bosta iz svojih del brali v petek, 15. aprila, ob 19.30 v
Knjižnici Blaža Kumerdeja.

Za otroke v knjižnicah
Jesenice - Jutri, v sredo, 13. aprila, bo ustvarjalna delavnica
Pošast iz filca ob 17. uri, v četrtek, 14. aprila, bo ura pravljic
ob 17. uri, v petek, 15. aprila, bo Brihtina pravljična dežela ob
10. uri.

Slovenski Javornik - Danes, v torek, 12. aprila, bo ustvarjalna
delavnica ob 16. uri.

Hrušica - V četrtek, 14. aprila, bo ura pravljic ob 17. uri.

Bohinjska Bistrica - Vrtnar bom je naslov pravljične urice, ki
se bo v knjižnici začela jutri, v sredo, 13. aprila, ob 17. uri.

Radovljica - Otroci bodo v četrtek, 14. aprila, obiskali
Cvetličarno Spominčica. Zbor bo ob 17. uri red knjižnico.

Bled - Lutkovna predstava Dinozavri se bo v blejski knjižnici
začela v petek, 15. aprila, ob 17. uri.

Kranj - Pravljične sredice za otroke od 4. leta dalje so vsako
sredo ob 17.30. Jutri bo na sporedu kitajska pravljica Zmajs-
ka princesa. Ustvarjalne delavnice Čarobni prsti so vsak
ponedeljek med 16. in 19. uro.

Cerklje - Slovenski pravljici Kralj Matjaž in vile ter Desetnica,
izdelava prstanov in kron ter pogostitev za otroke bodo v
knjižnici v četrtek, 14. aprila, ob 17.30.

PRIREDITVE

ZANIMIVOST, KAŽIPOT

Jasna Paladin

Cerklje - V Petrovčevi hiši je
do konca aprila na ogled raz-
stava noš in folklornih ko-
stumov z Gorenjskega in več
kot sto glinenih figuric slo-
venskih narodnih noš, ki jih
ustvarja domžalska umetni-
ca Ladina Korbar. 

Odprtje razstave minuli
petek pa je bilo še posebej
slovesno, saj je Ivanka Vid-
mar iz Zgornjega Brnika, ki
je pred dnevi praznovala svoj
osemdeseti rojstni dan, pred
domačimi obiskovalci tudi
uradno naznanila konec svo-

jega dolgoletnega šivanja na-
rodnih noš, po čemer so jo
poznali po vsej Gorenjski.
"Zaradi slabšega vida šivati
več ne morem, bi pa županu
Francu Čebulju, ki me je
podpiral vsa ta leta, rada po-
darila otroški lutki v gorenj-
skih nošah, in čeprav so
moje narodne noše že po
vsem svetu, si želim, da osta-
nejo v domačem muzeju, v
Petrovčevi hiši," je na odprt-
ju razstave povedala Ivanka
Vidmar, ki se bo s svojim
možem Lojzetom še naprej
z veseljem oblačila v gorenj-
sko narodno nošo.

Noše podarila domačemu muzeju
Ivanka Vidmar je po 66 letih šivanja gorenjskih narodnih noš županu Francu Čebulju in Petrovčevi
hiši podarila dve lutki v nošah, ki ju je sama izdelala.

Andrej Mali

Križe - Tabla s tem napisom
nagovarja planince pred
skladovnicami drv ob poti na
Kriško goro, da odnesejo
poleno do koče. Ne mine ve-
liko časa, ko drv ob poti
zmanjka. V nedeljo se je na
pobudo gospodarja koče
Francija Urbanca na delovni
akciji zbralo kar 24 prosto-
voljcev iz Gozda, Zgornjega
Vetrna, Retenj, Žiganje vasi,
Zadrage, Dupelj, Strahinja,
Golnika, Gorič, Letenc,
Kokrice, Predoselj in Kranja.
Z drvmi, ki so jih pripravili,
bodo lahko v koči tudi pri-
hodnjo zimo ogreli obisko-
valce ob zakurjeni peči, vse
leto pa jih kurijo v štedilniku. 

Vzemi poleno, da nas bo pozimi v koči grelo

Ivanka Vidmar in župan Franc Čebulj med figuricami 
Ladine Korbar in miniaturnima gorenjskima nošama, ki
bosta odslej na ogled v Petrovčevi hiši.

Snovik

Velikonočni sejem v Termah Snovik

Člani Turističnega društva Tuhinjska dolina so pred terma-
mi Snovik v nedeljo pripravili že šesti velikonočni sejem, na
katerem so letos prvič poleg ponudnikov iz domače doline
sodelovali tudi razstavljavci od drugod. Približno trideset jih
je obiskovalcem ponujalo vse od domačih mlečnih in mes-
nih dobrot, medu, peciva, doma narejenih mil, pletarskih iz-
delkov, balkonskega cvetja in drugih izdelkov, manjkali pa
niso niti pirhi niti velikonočne butarice. Tako kot vsako leto
so na sejmu tudi letos sodelovali tudi otroci iz Podružnične
osnovne šole Zgornji Tuhinj in Varstveno delovnega centra
Sožitje. Kot je povedal predsednik društva ter prokurist
Term Snovik Ivan Hribar, je velikonočni sejem nadgradnja
ponudbe Term Snovik, kjer gostom že zdaj ponujajo zdravo
prehrano, pridelano na kmetijah v Tuhinjski dolini, spodbu-
jajo okoliške kmetije k razvoju kmečkega turizma ter jim po-
magajo pri njihovi promociji. J. P. 

Cerklje

Partljič je na Cerklje še posebej navezan

Unesco klub, bralni študijski krožek Liberius Cerklje je pred
kratkim v Borštnikovem hramu v Cerkljah pripravil pogovor
s pisateljem Tonetom Partljičem o avtobiografiji z naslovom
Hvala vam, bogovi, za te blodnje. Knjiga je razdeljena na tri
dele: prvi govori o njegovem otroštvu in mladosti v Pesnici,
drugi o učiteljevanju, študiju in kazenskem postopku, tretji
pa o Partljiču kot gledališčniku, pisatelju, poslancu in upo-
kojencu. "Vse, kar je bilo v meni, sem iztisnil v to knjigo. To je
največ, kar sem uspel v življenju narediti," je dejal Partljič in
poudaril, da je na Cerklje še posebej navezan zaradi Boršt-
nika, saj se po njem imenuje največji slovenski gledališki fe-
stival, ki mu je vrsto let predsedoval. Pogovor v Cerkljah je
bil tudi uvod v 15. slovenske dneve knjige in je skupni pro-
jekt Društva pisateljev Slovenije ter študijskih bralnih krož-
kov, ki delujejo že desetletje v krajih v okolici Kranja. J. Ku.

Strahinj

Dan odprtih vrat v Biotehniškem centru

V Biotehniškem centru Naklo bo v četrtek od desetih
dopoldne do pol osmih zvečer Dan odprtih vrat. Ta dan bo
več predavanj in predstavitev, obiskovalcem bodo svetovali
o gojenju balkonskih rastlin in zelenjave in jim v korita za
balkon ali teraso brezplačno posadili sadike, ki jih bodo
kupili v centru. Pripravili bodo tudi velikonočno razstavo v
graščini Duplje ter festival pirhov in predstavitev kozolcev
Vogvarjevi hiši. Na dan odprtih vrat so povabili tudi zamej-
ske Slovence iz avstrijske Koroške, še posebej dobro sodelu-
jejo s Kmetijsko izobraževalno skupnostjo iz Tinj. Pred-
stavili jim bodo srednješolske in višješolske programe ter
možnosti za izobraževanje odraslih. C. Z.
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Mehanik m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: nadpovprečno zanimanje za avtomobilske znamke koncerna Volks-
wagen; izobrazbo 5. stopnje tehnične smeri; najmanj 3 leta del. izkušenj z zahtev-
nimi mehaničnimi in diagnostičnimi deli; dobro poznavanje dela z računalnikom.
Od nas lahko pričakujete: varnost, ki jo nudi veliko podjetje, dobro delovno vzduš-
je, plačilo po učinku, zagotovljene možnosti za izpopolnjevanje. Avtohiša Vrtač, d.
o. o., Delavska cesta 4, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 05. 05. 2011. Več na
www.mojedelo.com.

Prodajno-nabavnega referenta m/ž (Ljubljana) 
Zaradi razvojne usmeritve družbe iščemo odgovornega in ambicioznega sodelav-
ca/sodelavko v komerciali. V naš zmagovalni tim vabimo prodajno-nabavnega re-
ferenta (m/ž), ki bo zadolžen/zadolžena za izdelavo ponudb asortimana izdelkov
in storitev podjetja, pripravo kalkulacij, sodelovanje pri oblikovanju letnega plana
prodaje in nabave, servisiranje obstoječih kupcev in dobaviteljev, iskanje novih ...
Kovinc ključavničarstvo, d. o. o., Lahovče 87, 4207 Cerklje pri Gorenjskem, prijave
zbiramo do 27. 04. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Upravljavec CNC-stružnih avtomatov m/ž (Železniki) 
Podjetje hitro raste, kar naprej se dogaja nekaj novega, smo mlad kolektiv. Iš-
čemo upravljavca CNC-stružnih avtomatov m/ž, dela se dve izmeni. Pričakuje-
mo V. stopnjo izobrazbe strojne smeri, vsaj 1 leto delovnih izkušenj, vsaj nekaj
znanja angleščine, pridnost in vestnost. Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s
poskusno dobo treh mesecev. Urejene delovne razmere in redno plačilo. Kem-
perle, d. o. o., Otoki 3, 4228 Železniki, prijave zbiramo do 27. 04. 2011. Več na
www.mojedelo.com.

Tehnolog m/ž (Jesenice) 
Vaše naloge bodo vodenje tehnologije luščenja, vlečenja, brušenja, ravnanja in
toplotne obdelave jekla, izdelava tehnoloških navodil, predpisovanje tehnoloških
poti, uvajanje novih in racionaliziranje starih tehnoloških postopkov, uvajanje no-
vih dosežkov s področja obdelave paličnih jekel in inovativnosti v proizvodni pro-

gram. Pričakujemo univer. ali visoko strokovno izobrazbo metalurške smeri ... SUZ,
d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice, prijave zbiramo do 24. 04. 2011. Več
na www.mojedelo.com.

Vodja financ m/ž (Jesenice) 
Pričakujemo univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo ekonomske smeri, ak-
tivno znanje angleškega jezika, poznavanje programskih orodij MS Office, zažele-
ne delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih, vodstvene sposobnosti, ko-
munikativnost, samoiniciativnost, sposobnost dela v timu. Zanimivo in dinamično
delo, prijetno delovno okolje ... SUZ, d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jeseni-
ce, prijave zbiramo do 24. 04. 2011. Več na www.mojedelo.com.

Prodajni manager za tuje trge m/ž (Križe na Gorenjskem) 
Opis delovnih nalog novega sodelavca: priprava prodajne strategije in plana
prodaje, oblikovanje prodajne politike za doseganje načrtovanega obsega pro-
daje, analiza trga in iskanje novih prodajnih tržišč, aktivno iskanje novih 
partnerjev in razvijanje poslovnih priložnosti, vodenje, spremljanje in nadzor
celotnega prodajnega procesa, komunikacija s strankami ... Sax Konstrukcije, 
d. o. o., Retnje 1A, 4294 Križe, prijave zbiramo do 24. 04. 2011. Več na 
www.mojedelo.com.

Vodja spletne trgovine z izdelki za zdrav način življenja m/ž (Ljubljana) 
Pričakujemo: vsaj petletne izkušnje na področju prodaje, samoiniciativnost in
vztrajnost, taktnost v nastopu, komunikativnost in željo po stalnem izobraže-
vanju. Pričakujemo tudi zmožnost planiranja in sistematičnost. Odlikuje naj vas
prilagodljivost, iznajdljivost in prepričljivost. Odlično znanje nemškega jezika
in računalniška pismenost sta pogoj. Energijski center - celostno zdravljenje, d.
o. o., Pod hrasti 69, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 23. 04. 2011. Več na
www.mojedelo.com.

Ključavničar - varilec m/ž (Strahinj pri Naklem) 
Pričakujemo: vsaj IV, V. st. izobrazbe ustrezne smeri; zaželeno je poznavanje
lastnosti kovinskih materialov, proizvodnje pločevinastih izdelkov; vabljeni k
prijavi tudi začetniki z resno željo po priučitvi in dolgoročnem sodelovanju.
Petal Pečnik, d. o. o., Strahinj 31, 4202 Naklo, prijave zbiramo do 17. 04. 2011.
Več na www.mojedelo.com.

Več samostojnih podjetnikov za terensko prodajo m/ž (Štajerska, Prekmurje,
Dolenjska, Posavje in celjska regija, Primorska in Obala, Gorenjska in Ljubljana z
okolico) 
Iščemo več samostojnih podjetnikov za terensko prodajo. Vaše naloge bodo za-
stopanje in prodaja izdelkov z dostavnim vozilom. Pričakujemo: izpit kategorije B,
status samostojnega podjetnika, pozitivno osebo, ki želi delati v prodaji in ima
rada terensko delo. Nudimo: fiksni del plačila + stimulativni del , kvalitetno uvaja-
nje. Eismann S.R.L., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 102, 1000 Ljubljana,
prijave zbiramo do 05. 05. 2011. Več na www.mojedelo.com.

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o., Litostrojska c. 44c, 
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

LOTO

Rezultati 29. kroga - 10. aprila 2011
13, 14, 22, 24, 27, 35, 37 in 17

Loto: 7 7 1 0 3 9
Loto PLUS: 7, 28, 32, 33, 35, 36, 38 in 10

Sklad 30. kroga za Sedmico: 760.000 EUR
Sklad 30. kroga za Lotka: 430.000 EUR
Sklad 30. kroga za PLUS: 535.000 EUR

Žiri - Delavnice za spretne prste Velikonočni pirhi se otroci,
stari od 4 do 8 let, lahko udeležijo jutri, v sredo, 13. aprila,
ob 17. uri, mladina in starejši pa isti dan ob 18. uri.

Železniki - O prebrisani lisici je naslov pravljice, ki ji otroci v
knjižnici lahko prisluhnejo jutri, v sredo, 13. aprila, ob 17. uri.

Sovodenj - Delavnica za otroke, stare od 4 do 10 let, Pre-
poznajmo prijatelja se bo v knjižnici začela v petek, 15. apri-
la, ob 18. uri.

Škofja Loka - Pomladnim ugankam, pesmim in pravljicam
lahko otroci prisluhnejo danes, v torek, ob 17.30.

Praznovanje pomladi in velike noči na
Slovenskem in po svetu
Tržič - Iz Knjižnice dr. Toneta Pretnarja vabijo danes, v
torek, 12. aprila, ob 19. uri na predstavitev knjige etnologa,
kulturnega in umetnostnega zgodovinarja in publicista
Damjana J. Ovsca Praznovanje pomladi in velike noči na
Slovenskem in po svetu. 

Pohod k bolnišnici Košuta nad Bašljem
Preddvor - Občinski odbor borcev za vrednote NOB Pred-
dvor vabi člane in simpatizerje na spomladanski pohod k
bolnišnici Košuta nad Bašljem, ki bo v soboto, 16. aprila.
Zbor bo ob 9. uri na parkirišču nad Vaškarjem v Bašlju.

Lenti-Lendava
Šenčur - Turistično društvo Šenčur vabi v sredo, 27. aprila,
na pohodniški izlet Lenti-Lendava. Prijave in informacije zbi-
ra do ponedeljka, 25. aprila, Franci Erzin, tel. 041/875-812.

Zdrava prehrana in zdrav način življenja
Cerklje - Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj in OZ RK
Cerklje vabita na predavanje Zdrava prehrana in zdrav način
življenja, ki bo danes, v torek, 12. aprila, ob 19.30 v sejni sobi
občine Cerklje. Predavateljica bo Nevenka Kozjek, univ. dipl.
ing. živilske tehnologije. 

Genetski izvor Slovencev
Radovljica - Naš DNK je baza podatkov, iz katerih se da
razbrati marsikaj. Eno od možnosti bosta v Knjižnici A. T.
Linharta danes, v torek, 12. aprila, ob 19.30 predstavili Mar-
jeta Manfreda Vakar in Darko Vrečko.

Test hoje na dva kilometra
Škofja Loka - V sklopu prireditev ob dnevu zdravja bo v petek,
15. aprila, ob 17. uri v Športnem parku Osnovne šole Škofja

OBVESTILA

PREDAVANJA

IZLETI

Loka - Mesto izvedli preizkus hoje na dva kilometra ter izme-
rili krvni tlak in pulz ter izvedli meritev holesterola v krvi. In-
formacije Marija Bratuž, ZD Škofja Loka, tel.: 04/502 00 00.

Matematika po waldorfsko
Radovljica - V sredo, 13. aprila, se bo ob 18 uri v vrtcu Če-
belica, Kranjska cesta 4, začela predstavitev učenja
matematike v 1. razredu Waldorfske OŠ. Izvedla jo bo 
Simona Pajk, waldorfska učiteljica na Waldorfski šoli v
Ljubljani. Več informacij na www.waldorf-gorenjska.si. 

Ustvarjalna delavnica izdelovanja butaric
Cerklje - Družinski in mladinski center Cerklje vabi na ust-
varjalno delavnico izdelovanja butaric, ki bo v soboto, 16.
aprila, med 20. in 23. uro v prostorih centra.

Bralni krožki
Kranj, Naklo, Šenčur - Bralni krožek v Domu upokojencev
Kranj poteka vsak četrtek od 9.30 do 10.30. Bralni krožek za
starejše v pravljični sobi pionirskega oddelka Osrednje
knjižnice Kranj poteka vsak drugi torek ob 17. uri. Študijska
bralna krožka z Natašo bosta jutri, v sredo, 13. aprila, ob 19.
uri v Krajevni knjižnici Naklo, v četrtek, 14. aprila, pa ob 19.
uri v Krajevni knjižnici Šenčur.

9. revija mladih slovenskih orglavcev
Lesce - V sredo, 13. aprila, se bo ob 18. uri v župnijski
cerkvi Marijinega vnebovzetja v Lescah začela 9. revija
mladih slovenskih orglavcev v organizaciji Slovenskega
orgelskega društva, Glasbene šole Radovljica in Župnije
Lesce. To bo obenem peti abonmajski koncert Glasbene
šole Radovljica.

Koncert učencev Glasbene šole Tržič
Tržič - V sredo, 13. aprila, se bodo ob 19. uri na koncertu v
okviru Abonmaja mladih glasbenikov predstavili učenci
Glasbene šole Tržič. 

Ob 20-letnici ŽPZ Josipine Turnograjske
Preddvor - V petek, 15. aprila, ob 19.30 Ženski pevski zbor
Josipine Turnograjske Društva upokojencev Preddvor vabi
na jubilejni koncert ob 20-letnici delovanja pevskega zbora.
Prireditev bo v Kulturnem domu v Preddvoru.

Koncert skupine Triglavske rož'ce
Bohinjska Bistrica - V soboto, 16. aprila, bo v Kulturnem
domu J. Ažmana ob 18.30 koncert skupine Triglavske rož'ce,
ki sicer deluje v sklopu Kulturnega društva Bohinj in so v
goste povabile tri zbore pesem. 

KONCERTI

Fotografije Žige Gričnika
Jesenice - Odprtje fotografske razstave in projekcije fo-
tografij avtorja Žige Gričnika, člana DF Svit iz Celja, bo v pe-
tek, 15. aprila, ob 19. uri v Fotogaleriji na Jesenicah.

Velikonočni aranžmaji
Cerklje - Odprtje razstave velikonočnih aranžmajev bo v
četrtek, 14. aprila, ob 17. uri v Petrovčevi hiši. 

Jesenko
Bled - Odprtje družinske fotografske razstave Izidorja, Anje,
Irme, Jerneje in Nike Jesenko bo v Info središču TNP
Triglavska roža na Bledu v sredo, 13. aprila, ob 19. uri.

Ljubim te - spremeni se!
Kranj - Muzikal Ljubim te - spremeni se! si lahko ogledate v
četrtek, 14. aprila, ob 20. uri v Prešernovem gledališču Kranj.

Komedija duhov
Jesenice - V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice si lahko v pe-
tek, 15. aprila, ob 20. uri ogledate predstavo z naslovom
Komedija duhov. 

PREDSTAVE

RAZSTAVE



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

GARSONJERI na Kokrici pri Kranju,
20 in 25 m2, opremljena ali delno
opremljena, vseljiva od 15. aprila dalje,
priključek TV, internet, telefon, predu-
jem 3 najemnine, ☎ 041/751-156

11001801

ENOSOBNO stanovanje v Bohinju,
opremljeno, ☎ 041/723-824

11001861

DVOSOBNO stanovanje v Kranju, za
daljši čas, ☎ 040/854-746

11001895

HIŠE
PRODAM

HIŠO z vrtom v Kranju, 8 sob, 2 kopal-
nici, 2 garaži, cena 265.000 EUR, ☎
041/947-677 11001717

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

NEREZINE - Mali Lošinj, počitniško
stanovanje s teraso 35 m2, cena
55.000 EUR. Informacije: RŽV,
d.o.o., ☎ 04/51-59-300

11001723

VIKEND z vinogradom v bližini Dolenj-
skih Toplic, ☎ 051/389-308

11001879

POSESTI
ODDAM

NJIVO v k.o. Luže, ☎ 041/279-932
11001890

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM

DOBRO vpeljan sončni studio, ☎
041/738-050 11001701

ODDAM

POSLOVNE PROSTORE v IOC na
Savski cesti v Kranju (bivša Trenča),
velikosti od 260 do 1.200 m2, cena
2,95 EUR/m2, ☎ 041/426-898

11001484

GARAŽE
PRODAM

GARAŽO v Ul. Staneta Žagarja v Ra-
dovljici, cena po dogovoru, ☎ 031/
253-231 11001868

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FIAT Doblo 1.3, multi jet, diesel, letnik
2006, cena 4500 EUR, ☎ 040/653-
843

11001862

SUBARU Impreza, letnik 1993,
127.000 km, lepo ohranjen, pogon 4 x
4, reg. do 2/2012, ☎ 031/653-181

11001888

MOTORNA KOLESA
PRODAM

4 LETNE gume, 195-65/15, conti-
nental, nove, cena 170 EUR, ☎
051/687-135 11001755

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

ENO leto rabljene letne gume conti-
nental 205/55 R16, ugodno, ☎
04/25-22-746, 031/583-269

11001865

TEHNIKA
ODDAM

TISKALNK Lexmark X1290, malo rab-
ljen, Vinko Pintar, ☎ 04/51-85-594

11001858

GRADBENI
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

ZUNANJA hišna vrata z letvami, nova,
☎ 04/25-71-557

11001875

KURIVO
PRODAM

DRVA - metrska ali razžagana, možna
dostava, ☎ 041/718-019

11001665

BUKOVA drva, cena 55 EUR, mešana
drva, cena 40 EUR, možnost razreza
in dostave, ☎ 040/338-719

11001666

KVALITETNA bukova in hrastova drva,
metrska ali razžagana, po ugodni ceni,
možna tudi dostava, ☎ 041/639-348

11001767

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

VEČ gostinskih stolov in mize z granit-
no ploščo, ☎ 031/631-980

11001885

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

ČOLN Elan 401 TL, prikolica look, po-
cinkana ter motor Yamaha 12, ☎
031/575-633 11001880

UMETNINE,
NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, tematika Križev pot, 14
postaj + 2 x vstajenje, velikost 130 x
100 cm, cena 48.000 EUR, ☎ 040/
567-544 11001846

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
OČALA na recept, okulistični pregledi,
kontaktne leče, popusti za upokojence
in zavarovance Vzajemne. Optika Alek-
sandra, Qlandia Kranj, C. 1. maja 77,
☎ 04/234-234-2, www.optika.si

11001669

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

SADIKE liguster, dvoletne, za živo
mejo, ☎ 051/339-785 11001864

SADNE SADIKE, večletne, po ugodni
ceni, od 8. do 18. ure, ☎ 01/36-43-
195, 041/558-448, 041/841-843

11001538

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CISTERNO Bauer, 1700 litrov, v delo-
vnem stanju, cena 600 EUR, ☎
04/51-82-239, 031/389-306

11001860

NAKLADALKO Sip 17 m3, širok kolo-
tek, ☎ 041/350-188 11001859

PREDSETVENIK Gorenc 260, malo
rabljen, ☎ 041/655-969 11001867

SAMONAKLADALKO Sip 16 m3 in
pajek na 2 vretena, ☎ 041/426-245

11001893

SLAMOREZNICO, plug za oranje,
sani za vleko lesa - posmojke, ☎
031/631-891 11001887

TRAKTOR Zetor 5911, letnik 1980,
reg. do september 2011, ☎ 041/608-
639 11001857

ZADNJI hidravljični nakladač za gnoj
Hu 4, ☎ 04/58-01-579, 031/325-
259 11001889

ZGRABLJALNIK, delovne širine 3,5
m, tandem podvozje, ☎ 04/23-10-
510, 040/898-025

11001882

KUPIM

KOSILNICO Sip na dva bobna in trač-
ne grablje, ☎ 031/491-028

11001892

TRAKTOR Ferguson, Ursus ali  Zetor,
☎ 041/235-349

11001807

TRAKTOR IMT, Ursus ali Zetor, ☎
041/678-130

11001877

PRIDELKI
PRODAM

15 SILAŽNIH bal, 3. košnje, ☎
041/262-342, po 15. uri

11001750

DOMAČE žganje, kuhano iz neškrop-
ljenega sadja, jabolk in hrušk, ☎
040/389-518

11001873

KROMPIR za sajenje, desire in frizija,
☎ 041/390-449

11001876

KROPMIR desire za saditev in suho
seno, možna dostava, ☎ 04/25-21-
739, 041/894-493

11001856

SILAŽNE bale, nakladalno prikolico
Sip 25, platišča za traktor, ozke, ☎
031/343-177

11001871

VINO - kraški teran, odličen, ugodna
cena, možna dostava, ☎ 041/614-
862 11001487

VINO cviček, kvaliteten, ugodno, mož-
na dostava, ☎ 031/301-013

11001758

ŽGANJE, ☎ 04/58-02-078
11001869

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BREJO kravo ali telico, ☎ 04/25-11-
670 11001874

ČB TELIČKO, staro 14 dni, ☎
041/970-056 11001883

KROMPIR za nadaljnje sajenje, lanski
uvoz, sorta sora, približno 500 kg, ☎
041/760-801 11001896

RJAVE jarkice v začetku nesnosti, Sta-
nonik, Log 9, Šk. Loka, ☎ 041/694-
285

11001420

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev,
☎ 051/230-083

11001886

TELIČKO mesne pasme, staro 1 me-
sec, ☎ 041/710-704

11001891

KUPIM

BIKA mesne pasme, težkega na 200
kg, ☎ 041/728-092 11001854

BIKCA simentalca, starega do 10 dni,
☎ 031/687-062 11001749

BIKCA simentalca ali mesne pasme,
starega do 10 dni, ☎ 031/611-355

11001863

BIKCA simentalca, starega 1 teden in
prodam silažne bale, ☎ 041/286-701

11001881

BREJO kobilo ali že z žrebetom, Pazlar
Janez, Prežihova 9, Bled, ☎
041/608-780

11001866

ODKUPUJEMO krave, telice, bike - za
izvoz, plačilo takoj, Smrekca center,
d.o.o., Žabnica, ☎ 04/25-51-313

11001720

OSTALO
PRODAM

OREH - hlodovino, ☎ 031/385-210
11001870

PREKUCNI, 50-litrski, kotel za kuha-
nje žganja, lepo ohranjen, ☎ 041/
692-847 11001884

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

BAR MONIKA išče dekleta za delo v
strežbi. Možnost zaposlitve, ostalo po
dogovoru, Šipec Monika s.p., Veleso-
va 56 a, Cerklje, ☎ 040/330-060

11001634

HONORARNO delo študentki ali dijaki-
nji za delo ob vikendih, v piceriji Logar.
Igor Logar s.p., Hotemaže 3 a, Pred-
dvor, ☎ 041/369-051 11001748

REDNO ali študentsko delo v strežbi
dobi dekle. Klub Kovač, Andrej Marin-
šek s.p., Glavna c. 1, Naklo, ☎
031/339-003 11001671

IŠČEMO oskrbnika za vodenje planšarije
Kofce, skozi pašno sezono, lahko za več
let, zahtevane so izkušnje in veselje do dela
na planini. Agrarna skupnost Kofce, Pristav-
ška c. 37, Tržič, ☎041/691-033 11001878

ZAPOSLIMO varilca, oblikovalca ko-
vinskih izdelkov. Zaželena izobrazba
oblikovalec kovin, lahko tudi delavec
brez poklica. Pisne ponudbe: Koselj
Duplje, d.o.o., Zg. Duplje 91, 4203
Duplje, ☎ 031/619-282, Miha11001735

ZAPOSLIM frizerko z izkušnjami.Fri-
zerstvo Cilka Satler s.p., Oldhamska
14, Kranj, ☎ 041/386-909 11001842

ZAPOSLIMO mizarja za delo v proizvod-
nji masivnega pohištva. Delovne izkušnje
zaželene. Lipar, d.o.o., Lahovče 31, Cer-
klje, ☎ 031/394-955 11001852

STORITVE
ODDAM

RENT- A - KOMBI : potniški 8+1 in to-
vorni, Rondo trade, d.o.o., Kidričeva 51,
Šk. Loka, ☎ 040/942-912 11001587

NUDIM

ASTERIKS SENČILA, Rozman Peter,
s. p., Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, ☎
59-55-170, 041/733-709; žaluzije,
roloji, rolete, lamelne zavese, 
plise zavese, komarniki, markize, 
www.asteriks.net

11001667

ADAPTACIJE, notranji ometi, vse vrste
fasad, škarpe ter tlakovanje dvorišč,
kvalitetno, hitro in poceni. Arbaj,
d.o.o., Zg. Bela 24, Preddvor, ☎
041/241-149, 070/327-487

11001498

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje
dvorišč, z našim ali vašim materialom,
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8,
Kranj, ☎ 041/222-741

11001616

ADAPTACIJE, novogradnje, notranji
ometi, fasade, betonske in kamnite
škarpe, tlakovanje dvorišč, z našim ali
vašim materialom, Babič Miloš s.p.,
Hraše 24, Lesce, ☎ 041/622-946

11001649

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela, no-
tranje omete, fasade, adaptacije, tla-
kovanje dvorišča, ograje, kamnite
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in
poceni. SGP Beni, d. o. o., Struževo
7, Kranj, ☎ 041/561-838 11001520

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč,
dovoz. poti, parkirišč, polag. robnikov,
pralnih plošč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp, Adrovic & Co, d. n. o., Jelov-
škova 10, Kamnik, ☎ 01/83-94-614,
041/680-751 11001722

BELJENJE in kitanje sten, barvanje fa-
sad in napuščev, barvanje oken in vrat,
sanacija vlažnih prostorov vam nudi Pa-
vec Ivan s.p., Podbrezje 179, Naklo,
☎ 031/392-909

11001894

FLORIJANI, d. o. o., C. na Brdo 41,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete,
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, ☎ 041/557-871

11001668

IZVAJAMO vsa gradbena dela in fasa-
de ter notranje omete, adaptacije in
urejanje dvorišč, Čendrimi, d.o.o.,
Žabnica 47, Žabnica, ☎ 041/878-
386 11001663

NUDIMO VAM zaščito sadnega drevja
in frezanje vrtov, Branko Gašperšič,
s.p., Šorlijeva ul. 19, Kranj, ☎
040/993-406 11001562

PLESKANJE stanovanj, fasad, napuš-
čev vrat in ograj, Zupan Primož s.p.,
Golniška c. 99, Kranj, ☎ 031/868-
393 11001754

POMOČ pri vzdrževanju hiše, čišče-
nje, žaganje drv, odvoz smeti, urejanje
zelenic ter kultiviranje zemlje. Jereb
Stanislav, Groharjevo naselje 11, Šk.
Loka, ☎ 041/758-958, 031/888-
689 11001772

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvože-
na tesnila, do 30 % prihranka pri ogre-
vanju. Prepiha in prahu ni več! Zmanj-
šan hrup, 10 let garancije. BE & MA,
d. o. o., Ekslerjeva 6, Kamnik, ☎
01/83-15-057, 041/694-229

11001664

IŠČEM

NA KMETIJI iz okolice Tržiča iščemo
moškega ali žensko za pomoč pri delu.
Zaželen je izpit kategorije B, ☎
040/803-066 11001768

ZASEBNI STIKI
MLAJŠI moški si želi iskrene, trajne
ljubezni. Odgovorite, ne bo vam žal, ☎
041/959-192 11000077

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje,
brezplačno za mlajše ženske, ugodno
ostale, ☎ 031/836-378

11000076

RAZNO
PRODAM

DIMNIŠKE tuljave 16 cm in vrtne kale-
bele (škrniclji), ☎ 04/25-22-507

11001872

VLOŽENE in zamrznjene jurčke, go-
beline ter orehe, ☎ 031/202-631

11001855
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V SPOMIN

Danes mineva deset let od smrti našega dragega moža, očeta,
starega očeta, tasta, strica in bratranca

Jožeta Cveka
Vsem, ki postojite ob njegovem grobu in se ga spomnite z
molitvijo, svečko ali pa le s prijazno mislijo, iskrena hvala.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Pride čas, ko si izmučeno srce
želi le spati,

v sen večni potovati.

Ob boleči izgubi moje drage mami 

Danijele Eršte 
se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem in sodelavcem za darovano 

cvetje, sveče in izrečeno sožalje. Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo 
pospremili na zadnjo pot. 

Hčerka Vanda z družino

SPOROČILO O SMRTI

Svojo življenjsko pot je sklenil naš sodelavec iz Sava Tires SP&SP

Krilan Rozman
rojen 1956

Od njega smo se poslovili v petek, 8. aprila 2011, ob 15. uri na pokopališču v Žabnici. 
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Kolektiv Sava Tires

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 14.00 in 
za objavo v torek do petka do
14.00! Delovni čas: ponedeljek,
torek, četrtek, petek neprekinjeno
od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16., 
sobote, nedelje in prazniki zaprto.

Mali oglasi
tel.: 201 42 47
fax: 201 42 13 
e-mail: malioglasi@g-glas.si

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

Zaposlimo 
KUHARJA (m/ž) 

v Kranju in Begunjah in 

KUHARSKEGA 
POMOČNIKA (m/ž) 

v Škofji Loki.

Prijave:
SODEXO

Prehrana in storitve, d. o. o.,
Kadrovska služba, Železna
cesta 16, 1000 Ljubljana.

Informacije: 
01/420 58 16

Maistrov trg 12, 4000 Kranj
Tel. 04/202 13 53, 202 25 66

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

d.
o.

o.
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Vida Kovačič, Motnik:

"Prednosti so v tem, da je
učencev malo, da je naša
šola v naravi, da smo pove-
zani s krajem in bolj prila-
godljivi. Podpira nas tudi
matična šola, tako da ima-
mo vse pogoje za delo."
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Maja Ahačič, Podljubelj:

"Na šoli učim že 30 let in
delo mi še vedno predstavlja
veselje in zadovoljstvo. Po-
goji so odlični, šola je obnov-
ljena, prihajajo nove genera-
cije, želim si le, da bi se tako
nadaljevalo. Slabosti? Jih ni."

Alenka Šturm, Trstenik:

"Slabost je le oddaljenost,
zaradi katere se moramo
povsod voziti z avtobusom,
ostalo so prednosti - ker je
malo otrok, se bolje pozna-
mo, dobro sodelujemo tudi
s krajem."

Anica Kordež, Podblica:

"Poučujem dvanajst učen-
cev in kombiniran pouk za-
hteva veliko organizacije, a
svojega dela ne bi zamenja-
la za drugega. Vsi se pozna-
mo, edina slabost je slaba
internetna povezava."

Jolanda Regouc, Trboje:

"Naša šola ima prednost v
svoji majhnosti in narav-
nem okolju, saj je prav to
največji privilegij in osnovni
pogoj za sodoben pouk.
Šolskega zvonca sploh ne
rabimo."

Napoved za Gorenjsko

Danes se bo pooblačilo, popoldne bodo padavine, ki bodo v
sredo zjutraj ponehale in se bo delno zjasnilo. Čez dan bodo
nastale plohe. V četrtek bo zjutraj še nekaj sonca, nato bo
povečini oblačno, a suho vreme. Hladneje bo.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Jasna Paladin

Volčji Potok - V Arboretu-
mu Volčji Potok, ki ga letno
obišče okoli sto tisoč obis-
kovalcev, so na široko odpr-
li vrata v novo sezono.

"Čeprav nam zima ni bila
naklonjena, smo minule
mesece trdo delali. Uredili
smo nova parkirišča, načr-
tujemo sodobnejši vhod,
seveda pa smo skrbeli tudi
za naše nasade. V teh dneh
bo zacvetelo dva milijona
tulipanov in na tisoče dru-
gih spomladanskih cvetlic,
posadili smo devetdeset
različnih drevnin in dvesto
drugih rastlin, ki bodo svo-
je mesto v parku dobile čez
dve leti. Čeprav smo javni
zavod pod okriljem minis-
trstva za kulturo, pa mora-
mo dobršen del sredstev, ki
jih potrebujemo za svoje
delovanje, zaslužiti sami, a
kljub komerciali vseskozi
ostajamo zvesti svojemu
osnovnemu poslanstvu:
ohranjanju zbirke različnih
drevnin," je povedal direk-
tor Arboretuma Aleš Oce-
pek in dodal, da v parku
vsako leto prodajo več let-
nih kart. Letos bo teh že več
kot pet tisoč.

Tradicionalna spomla-
danska razstava tulipanov,
cvetličarstva, drevesničar-
stva in vrtne opreme z vrt-
narskim sejmom bo letos

že dvajseta po vrsti, odprta
pa bo od 23. aprila do 2.
maja. Pričakujejo rekordno
število razstavljavcev, saj se
- kot pravijo, gospodarska
kriza na tem področju ne
čuti. Poleg omenjene raz-
stave so v teh dneh v parku
na ogled še razstava kaktu-
sov, pripravljajo razstavo or-
hidej, metuljev in balkon-
skega cvetja, nova bo letos
tudi razstava zelenjavnih vr-
tičkov, ki se bo razprostirala
na tisoč kvadratnih metrih
pokritih in dva tisoč kv. me-
trih zunanjih površin. Pred-
vsem najmlajše letos spet
navdušuje razstava dinozav-

rov in ledenodobnih velika-
nov. Kar 56 dinozavrov si
bo letos mogoče ogledati

tudi na vodenih nočnih
ogledih s posebnimi sve-
tlobnimi in zvočnimi efekti.

Zacvetelo dva milijona tulipanov
V Arboretumu Volčji Potok so pripravljeni na že 20. spomladansko razstavo cvetja. Letos so posadili
tudi 90 novih dreves in dvesto drugih sort rastlin.

Veliko prednosti
podružničnih šol 
Jasna Paladin

Društvo učiteljev podružnič-
nih šol je v Motniku konec
tedna pripravilo posvet na
temo Gibanje je jezik otrok,
mi pa smo nekaj učiteljic
vprašali, kakšne so predno-
sti in slabosti dela v teh
majhnih in pogosto odro-
čnih šolah.

Jesenice

Po številnih zapletih le uporabno dovoljenje

Občina Jesenice je v petek vendarle pridobila uporabno do-
voljenje za Športno halo Podmežakla. "Pravočasno so bile
odpravljene vse tehnične pomanjkljivosti, tako da ni bilo no-
bene zavore več pri upravnem postopku," je povedala Bože-
na Ronner iz kabineta jeseniškega župana. Tako je v petek
zvečer hokejska tekma državnega prvenstva med Jesenicami
in Olimpijo vendarle lahko potekala v jeseniški dvorani. Upo-
rabno dovoljenje je bilo izdano le za stari del dvorane, med-
tem ko nova vzhodna tribuna še naprej ostaja zaprta. U. P.

Kranjska Gora

Kranjskogorska kuharja med najboljšimi

V Budvi v Črni gori je potekal turistični sejem Metubes, v
sklopu katerega so pripravili tudi mednarodno tekmovanje
kuharjev. Na njem je nastopilo prek sto udeležencev, ki so
se preskusili v različnih kategorijah, kot so priprava menija,
hladne plošče, čokoladna artistika, sladkorna artistika ...
Med najboljšimi sta bila tudi dva kuharja iz podjetja Hit Al-
pinea iz Kranjske Gore: Dušan Veršec in Boštjan Kovačič, ki
sta osvojila vsak po dve zlati medalji, in sicer v kulinarični
artistiki in pripravi jedi po naročilu. Boštjan Kovačič pa je
osvojil tudi pokal kategorije v pripravi jedi po naročilu. U. P.

Krvavec

Konec smučarske sezone

S smučišča Krvavec so sporočili, da so v nedeljo, 10. aprila,
zadnjikrat pognali naprave v letošnji smučarski sezoni in da
je smučišče zdaj zaprto. Pripravljajo že bogato ponudbo za
poletno sezono, ko bodo obiskovalci lahko preizkusili družin-
ski doživljajski park s plezalnim pustolovskim parkom, progo
za spust s kolesi, gorskimi karti in gorskimi rolerji, plezalno
steno, velik trampolin, lokostrelstvo, gibalno spretnostni 
poligon, freesbee golf in spust s tubo. J. P.

Škofja Loka 

Ločani na pasijonsko romanje

V petek, 15. aprila, bodo Ločani romali na Vir pri Domžalah,
kjer bo ob 20. uri uprizoritev Virškega pasijona. Romarji, ki
se bodo odpravili peš, se bodo zbrali pri kapucinih v Škofji
Loki ob 8. uri, kjer bodo dobili blagoslov. Na romanje bodo
lahko odšli tudi z avtobusom, ki bo odpeljal ob 18.30 izpred
hotela Transturist, sporoča Jožica Žnidaršič iz prosvetnega
društva Sotočje, ki zbira prijave (telefon 051/344 119). D. Ž.

21/11oC

21/13oC

19/6oC

23/9oC

21/10oC

24/7oC

21/5oC

18/2oC

23/9oC

17/5oC

16/3oC

19/6oC

20/6oC

20/5oC

V Arboretumu je do 15. junija na ogled tudi razstava dinozavrov.

Tulipani zaradi toplega vremena v teh dneh cvetijo hitreje kot lani, a bojazen, da bodo 
prehitro odcveteli, je odveč, saj so zasadili tudi več poznih sort.




