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Občina naj popravi 
krivico 
Na včerajšnji izredni seji so tržiški 
svetniki obravnavali tudi proble
matiko denacionaliziranih zem
ljišč v Ročevnici. Prizadeti krajani 
pričakujejo, da bo občina popravi
la krivico, ki jo je zagrešila. 
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Kamničani ponosni na 
Maistra
V Kamniku so na rojstni dan roja
ka Rudolfa Maistra, praznovali ob
činski praznik. Pred Maistrovim 
spomenikom je Kamničane nago
vorila obrambna ministrica Andre
ja Katič, župan pa je počastil šest 
občinskih nagrajencev. 
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KRONIKA

Požar popolnoma  
uničil žago
V sredo zjutraj je v Podljubelju v 
požaru popolnoma zgorelo go
spodarsko poslopje z žago. Tržiški 
gasilci so posredovali še pravi čas, 
da so rešili bližnjo stanovanjsko 
hišo. 
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GG+

Vojna vse spremeni
Letos mineva šestdeset let, odkar 
je v Radovljici umrl dr. Boris Fur
lan, tržaški Slovenec, obtoženec 
na Nagodetovem procesu, ki je 
zadnja leta svojega življenja preži
vel v Radovljici, rojstnem mestu 
svoje druge soproge Vere Magu
šar. 
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VREME

Prevladovalo bo sončno 
vreme, ponekod bo pihal 
jugozahodni veter.

2/21 °C
jutri: sončno

70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Aleš Senožetnik

Vodice – Se mora res zgodi-
ti nesreča, da se razmere iz-
boljšajo? To so se spraševa-
li udeleženci izrednega se-
stanka na temo povečanja 
prometne varnosti na držav-
nih cestah v Vodicah. Nepo-
sredni povod zanj pa je bila 
nedavna prometna nesreča, 
v kateri je voznik na preobre-
menjeni Kamniški cesti trčil 
v šolarja, ki je pravilno preč-
kal prehod za pešce.

Kot nam je povedal oče 
poškodovanca, jo je osem-
letnik na veliko srečo odne-
sel le z lažje poškodovanim 

gležnjem, verjetno pa šoka, 
ki ga je doživel, še nekaj časa 
ne bo pozabil. Kamniška 
cesta je glavna prometnica 
skozi središče Vodic, po ka-
teri vsak dan pelje deset tisoč 
vozil, od tega tudi okoli tisoč 
petsto tovornjakov. Posledi-
ce so opazne tako na dotra-
janem vozišču kot na razbi-
tih robnikih in pločnikih, ka-
mor zapeljejo tovornjaki, ki 
se na posameznih ožjih de-
lih ne morejo srečati, s tem 
pa ogrožajo varnost pešcev.

Nekaj kritik je bilo sliša-
ti na račun policije, ki naj bi 
premalokrat izvajala nadzor 
hitrosti skozi naselja, zato si 

občani in na občinski upra-
vi želijo tudi postavitve sta-
cionarnih radarjev. A kot je 
pojasnil Aleksander Vrabič 
s Policijske uprave Ljublja-
na, zgolj z nadzorom polici-
je težav prebivalcev ne bodo 
rešili.

Da so razmere nevzdr-
žne, je povedal tudi Luka 
Stare, stanovalec na Kamni-
ški cesti, ki ga tako kot dru-
ge stanovalce motijo težki 
tovornjaki, ki večkrat z ne-
prilagojeno hitrostjo skozi 
naselje začnejo voziti že po 
četrti uri zjutraj.

Nesreča povod za sestanek
Po prometni nesreči na preobremenjeni Kamniški cesti so v Vodicah sklicali 
izredni sestanek, na katerem so tudi s predstavniki države iskali rešitve za 
izboljšanje razmer.

Sestanku je sledil ogled najbolj kritičnih točk ceste.48. stran

Urša Peternel

Jesenice – Splošna bolnišni-
ca Jesenice je ena od dveh 
splošnih bolnišnic v državi 
(poleg izolske), ki je lani po-
slovala brez izgube. Po be-
sedah direktorja Janeza Po-
klukarja so ob 35 milijonih 
evrov prihodkov ustvarili 
za 588 tisoč evrov presež-
ka prihodkov nad odhodki. 
»Pozitivni rezultat gre pri-
pisati tako povečanju pri-
hodkov kot obvladovanju 
stroškov. Tako smo povečali 
program akutne bolnišnice, 
in sicer na račun regionali-
zacije, saj je zaradi odprtja 
urgentnega centra prišlo 

več pacientov s spodnje Go-
renjske in smo opravili do-
datnih štiristo hospitaliza-
cij. Opravili pa smo tudi ves 
enkratni dodatni program, 
to je več kot dvesto opera-
cij. Vsemu temu pa je sle-
dilo tudi obvladovanje stro-
škov in izvajanje sanacij-
skega programa,« je pove-
dal direktor. Kot je dejal, 
jim pozitivno poslovanje v 
zadnjih dveh letih omogo-
ča, da so začeli reševati tudi 
nerešene stvari iz preteklo-
sti, tako so kumulativno iz-
gubo iz preteklosti s 4,5 mi-
lijona evrov zmanjšali na 
3,9 milijona evrov. 

Izguba v bolnišnici 
je preteklost
Splošna bolnišnica Jesenice je ena od dveh v 
državi, ki je lani poslovala brez izgube.

44. stran

Simon Šubic

Kranj – Škofjeločan Blaž Ku-
jundžič, ki je 28. septembra 
lani z avtomobilom namer-
no zbil škofjeloškega župa-
na Miho Ješeta na kolesu, je 
kriv poskusa kaznivega de-
janja uboja, ki ga je storil v 
stanju bistveno zmanjšane 
prištevnosti, je včeraj odloči-
la kranjska okrožna sodnica 
Marjeta Dvornik in obdolže-
nemu izrekla triletno zapor-
no kazen, v katero se všteje 
že prestani pripor. Tega je 
včeraj sodišče nadomestilo 
s hišnim priporom. Župa-
nu Ješetu je sodišče prizna-
lo premoženjskopravni zah-
tevek v višini 2500 evrov, za 
kolikor je prejel manj plačila 

med bolniško odsotnostjo, 
z razliko do zahtevanih 55 
tisoč evrov pa ga je napoti-
lo na pot pravde. Sodba ni 

pravnomočna. Višja držav-
na tožilka Helga Dobrin, ki 
je predlagala sedem let za-
pora, je že napovedala, da 

se bo pritožila na višino iz-
rečene kazni, pritožbo pa je 
napovedal tudi Kujundžičev 
zagovornik Dušan Csipö, ki 
meni, da je bil njegov klient 
obsojen za nepravo kaznivo 
dejanje. 

Na podlagi zaslišanja so-
dne izvedenke psihiatrične 
stroke Vesne Švab pred dve-
ma mesecema je tožilka Do-
brinova še pred začetkom 
včerajšnje obravnave modi-
ficirala obtožbo in je po no-
vem Kujundžiču očitala po-
skus uboja v stanju bistve-
no zmanjšane prištevnosti. 
Sodnica je sicer angažira-
la še novo sodno izvedenko 
psihiatrične stroke Martino 
Žmuc Tomori. 

Kujundžiču tri leta zapora
Zaradi poskusa uboja škofjeloškega župana Mihe Ješeta, ki ga je storil v stanju bistveno zmanjšane 
prištevnosti, je bil Škofjeločan Blaž Kujundžič včeraj na kranjskem sodišču obsojen na tri leta zapora. 

Blaž Kujundžič bo pravnomočnost sodbe počakal v hišnem 
priporu, saj je sodišče odločilo, da pravi pripor ni več 
potreben. / Foto: Gorazd Kavčič 416. stran
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Knjigo prejme LJUDMILA CESAR iz Bohinja.

Velikonočna mojstrovina J. S. Bacha –  
Pasijon po Janezu

V petek, 14. aprila 2017, ob 19. uri prihaja v Unionsko dvora-
no Ljubljana velikonočna mojstrovina J. S. Bacha, izvedena 
z Dunajskim orkestrom, zborom in mednarodnimi solisti, ki 
so center svojega umetniškega delovanja našli na Dunaju. 
Pasijon po Janezu skladateljskega velemojstra J. S. Bacha je 
starejši izmed dveh v celoti ohranjenih pasijonov. Premierno je 
bil izveden 7. aprila 1724,  na veliki petek, v cerkvi sv. Nikolaja, 
napisan pa v prvem letu službovanja J. S. Bacha v Leipzigu. 

Koncert v Ljubljani bo zmes mladih solistov, ki vsi žanjejo 
mednarodne uspehe po opernih in koncertnih hišah po vsem 
svetu in modrostjo in izkušnjami dirigenta prof. Erwina Or-
tnerja, dolgoletnega sodelavca letos preminulega Nikolausa 
Harnoncourta, rednega profesorja na Dunajski akademiji ter 
prejemnika mnogih mednarodnih priznanj, med njimi tudi 
slovitega grammya za zborovsko glasbo z njegovim zborom 
Arnold Schönnberg Chor, ki bo med izvajalci v Ljubljani. Pro-
daja vstopnic: vsa Eventimova prodajna mesta.

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici. V žre-
bu boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na nagradno 
vprašanje: Kdaj in kje je bil premierno izveden Pasijon po 
Janezu? Odgovore s svojimi podatki pošljite do petka, 7. aprila 
2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na: 
koticek@g-glas.si.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Slovenski izdelki CBD iz konoplje – Be Hempy

Zadnja desetletja je ko-
noplja zaradi številnih 
kanabinoidov, ki igrajo 
pomembno vlogo v člo-
veškem telesu, deležna 
vse večje pozornosti far-
macije, katere raziskave 
in praksa kažejo na zelo 
velik spekter njenih te-
rapevtskih potencialov. 
Konoplja se v prehramb-
ne in zdravilne namene 
uporablja že deset tisoč 
let, saj vpliva na receptor-
je v perifernem živčnem 
sistemu, v levkocitih, vra-
nici, kostnem mozgu in 
drugih tkivih, povezanih z 

imunskim sistemom. Eden od kanabinoidov v industrijski ko-
noplji je CBD, ki ni psihotropen in ne povzroča omamljenosti.
Za informacije o izdelkih CBD Be Hempy pokličite telefonsko 
številko 080 34 29, pišite na info@be-hempy.si ali obiščite 
spletno stran www.be-hempy.si in strokovno usposobljeni 
sodelavci vam bodo z veseljem odgovorili na vprašanja.

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo 5-odstotne kono-
pljine kapljice CBD Be Hempy. V žrebu boste sodelovali, če 
boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Naštej tri 
izdelke CBD Be Hempy! Odgovore s svojimi podatki pošljite 
do ponedeljka, 10. aprila 2017, na naslov: Gorenjski glas, Ble-
iweisova 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.

Mateja Rant

Škofja Loka – »Idejo Evrop-
ske unije pogosto napačno 
povezujejo z liberalnim ka-
pitalizmom, a osnovna ideja 
je bila povezana s prizadeva-
nji za mir in razvoj oziroma 
izboljšanjem življenja drža-
vljanov,« je v uvodu pojas-
nil Zoran Stančič, ki je v na-
daljevanju predstavil glavne 
značilnosti in ustroj EU, do-
taknil pa se je tudi izstopa 
Velike Britanije. 

Verjetnost, da bi na pod-
lagi populističnih gibanj, 
ki se razraščajo po Evropi, 
britanskemu zgledu sledi-
le tudi druge članice, se mu 
zdi majhna. »Zavedati se 
je treba, da smo znotraj EU 
tako povezani, da si ni mo-
goče predstavljati, da bi vsa-
ka članica delovala samos-
tojno. Kar 75 odstotkov slo-
venskega bruto družbene-
ga proizvoda proizvedemo 
znotraj EU.« V primeru to-
rej, da bi se Slovenija hipo-
tetično odločila za izstop iz 
EU, bi jo prizadeli davki na 
izvoz, s čimer bi gospodar-
ske družbe izgubile dvajset 
odstotkov denarja. »To po-
meni, da bi se znižale naše 
plače ali bi se cene izdelkov 
povečale,« je poenostavljeno 
navedel za ilustracijo. Opo-
zoril je še, da ima Slovenija 
na globalni ravni kot del EU 
neko veljavo, sicer bi se v pri-
merjavi s Kitajsko, Japon-
sko ali Združenimi država-
mi Amerike povsem izgubi-
li. »Zato se je treba zavedati, 
da sta samo dve možnosti: ali 

skupaj plavamo v tem global-
nem oceanu ali bomo vsak 
zase potonili.« Enako po nje-
govih besedah velja tudi za 
večje evropske države, kot sta 
Nemčija in Francija. Čeprav 
je EU s petsto milijoni pre-
bivalcev v primerjavi s Ki-
tajsko recimo zelo majhna, 
pa je kljub temu največji in 
najpomembnejši igralec v 
gospodarstvu na svetu ter 
med najbogatejšimi na sve-
tu po višini bruto družbene-
ga proizvoda (BDP) na pre-
bivalca. Gospodarstvo EU 
na leto proizvede 25 odstot-
kov globalnega BDP, Kitaj-
ska pa k temu prispeva le 
polovico, je razložil Stančič. 
Še vedno pa obstajajo velike 
razlike v razvitosti med po-
sameznimi članicami. »Sko-
zi kohezijsko politiko si zato 
prizadevamo izboljšati infra-
strukturo in gospodarstvo v 

manj razvitih članicah, v ka-
tere bomo do leta 2020 vloži-
li 352 milijard evrov.«

Glede na to, da države 
EU sodijo med najbolj raz-
vite, je po mnenju Stanči-
ča pomembno, da prevza-
memo globalno odgovor-
nost, kar zadeva pomoč dr-
žavam v razvoju, pa tudi gle-
de klimatskih sprememb. 
»Tega namreč ni mogoče 
urejati na ravni posameznih 
držav, ampak na globalni 
ravni. Evropa je ta čas odvi-
sna od uvoza fosilnih goriv, 
zato je treba izboljšati ener-
getsko učinkovitost.« Prav 
zato, pravi Stančič, se velik 
del evropskega proračuna, 
ki znaša 145 milijard evrov, 
namenja za raziskave in ra-
zvoj, in sicer deset odstotkov 
oziroma 15 milijard evrov.  

Glede vprašanja nadalj-
nje širitve EU je Stančič 

poudaril, da je pri tem po-
membno, da tudi nove čla-
nice sledijo vrednotam EU, 
ki temeljijo na spoštova-
nju človekovih pravic, svo-
bodi, solidarnosti in enako-
sti. Prav zato je nastal zastoj 
v pristopnih pogajanjih s 
Turčijo, je opozoril. EU naj 
bi se v prihodnje širila na 
nekatere države v naši sose-
ščini, to je Bosno in Herce-
govino, Srbijo, Črno goro, 
Makedonijo, Kosovo in Al-
banijo. »A za razliko od 
Združenih držav Amerike 
Evropska unija ni talilni lo-
nec, ampak temelji na spo-
štovanju različnosti jezikov 
in kultur.« V EU je ta čas 24 
uradnih jezikov, med njimi 
kljub izstopu Velike Brita-
nije ostaja angleščina, saj je 
to uradni jezik v še dveh čla-
nicah, na Irskem in Malti, je 
še dodal Stančič.

Povezani smo uspešnejši
Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič je na predavanju na Fakulteti za 
management v Škofji Loki spregovoril o Evropski uniji (EU) in prihodnosti Evrope. 

Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič je v Škofji Loki 
spregovoril tudi o prihodnosti Evrope. / Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Na letošnjih dnevih 
energetike, ki bodo 11. in 
12. aprila v Portorožu, bodo 
znova nagradili najboljše 
energetske projekte, sple-
tno glasovanje za osem pro-
jektov poteka še danes, izbi-
rati pa je mogoče med šti-
rimi projekti v dveh kate-
gorijah. V vsaki kategoriji 
bosta dva nagrajenca: eden 
po izboru komisije in dru-
gi po izboru bralcev časni-
ka Finance. V ožji izbor je 
uvrščen tudi projekt, v ka-
terem so sodelovali tudi di-
jaki programa elektrotehni-
ke v Šolskem centru Kranj, 
ki so sodelovali pri prenovi 

razsvetljave v večstanovanj-
ski stavbi v Kranju. Prihra-
nek znaša 2766,7 kilovatne 
ure na leto, izpuste toplo-
grednih plinov pa so zmanj-
šali za 1356 kilogramov na 
leto. Z zamenjavo so do-
segli priporočeno vrednost 
osvetljenosti stopnišča.

Med prejemniki energet-
skih nagrad sta bila lani z 
Gorenjske Goodyear Dun-
lop Sava Tires in Občina 
Škofja Loka. Slednja je bila 
lani proglašena za energet-
sko najbolj učinkovito usta-
novo v državi. Tatjana Ber-
nik iz škofjeloške občinske 
uprave pa je bila ob tej pri-
ložnosti proglašena za ener-
getsko menedžerko leta.

Izbirajo najboljši 
energetski projekt
Na dnevih energetike bodo aprila spet proglasili 
najboljše energetske projekte. Lani med 
nagrajenci tudi Občina Škofja Loka. 

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Generalna skup-
ščina Združenih narodov je 
drugi april razglasila za sve-
tovni dan avtizma, s katerim 
spodbujajo družbo k razu-
mevanju takšne drugačnos-
ti. Ljudje z avtizmom imajo 
velik potencial, večina ima 
vizualne, umetniške ali aka-
demske veščine. Za vzposta-
vitev resnično vključujoče 
družbe pa je nujno potrebno 
prepoznavanje talentov pri 
osebah z avtizmom, njihove 
pomanjkljivosti pa odprav-
ljati z zgodnjimi obravnava-
mi in sodobnimi uspešnimi 
terapevtskimi pristopi, pra-
vijo pri Zvezi nevladnih or-
ganizacij za avtizem Slove-
nije in obenem opozarja-
jo, da je v Sloveniji situaci-
ja na področju zagotavljanja 

pravic otrok in odraslih z 
avtizmom še vedno kata-
strofalna. Straši so ob iska-
nju uspešnih terapevtskih 
pristopov, ki je v času zgo-
dnje obravnave kardinalne-
ga pomena, še vedno pre-
puščeni sami sebi. Od pri-
stojnih ministrstev pričaku-
jejo, da to sistemsko uredi-
jo in prevzamejo skrb za pot-
rebe otrok in odraslih z av-
tizmom in njihovih družin 
pa tudi za potrebe strokov-
nih delavcev, da bodo imeli 
na voljo sodobne, učinkovi-
te in dovolj pogoste obravna-
ve. V okviru obeležitve sve-
tovnega dneva avtizma bo 
več dogodkov, stavbe, obzid-
ja, vodnjaki, trgi bodo že na 
predvečer zažareli v modri, 
ki je barva avtizma. Temu 
se pridružujeta tudi Škofja 
Loka in Tržič. 

Država mora slišati tudi 
osebe z avtizmom 
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Po potrditvi sklepov skup-
ščine družbenikov Smu-
čarsko turističnega centra 

Stari vrh na občinskih svetih 
bosta občini Gorenja vas - Po-
ljane in Škofja Loka postali 
edini lastnici omenjenega pod-
jetja. Občini, ki sta bili že doslej 
večinski lastnici, sta namreč 
vplačali vsaka po 3750 evrov in 
tako zagotovili osnovni kapital 
v najnižjem znesku, določenem 
po zakonu, potem ko so v pod-
jetju pokrili izgubo iz preteklih 
let z zmanjšanjem osnovnega 
kapitala ob sočasnem poveča-
nju osnovnega kapitala.

A črnih oblakov, ki se že 
več let zgrinjajo nad Starim 
vrhom, s tem še niso pregnali. 
Podjetje namreč močno bre-
meni vračilo posojila za na-
kup šestsedežnice. Ta čas tako 
še vedno potekajo pogajanja s 
Heto, slabo banko nekdanje 
avstrijske banke Hypo Alpe 
Adria International, ki ji dol-
gujejo še okrog 3,4 milijona 
evrov. Zgoraj omenjeni ukrep 
zato za zdaj deluje bolj kot 
injekcija botoksa za pomladi-
tev, da bi dejansko zaustavili 
propadanje smučišča, ki je v 
zadnjih letih ob zelenih zimah 
bolj kot ne životarilo, pa bo 
potrebno precej več truda. Pred 
leti je le malo manjkalo, da bi 
upravljavec sicer priljubljene-
ga smučišča končal v stečaju. 
Tudi takrat sta na pomoč pri-
skočili obe občini kot največji 
lastnici, čeprav je bilo vlaganje 
v to podjetje videti skoraj kot 
metanje denarja v jamo brez 

dna. Zdaj podjetju STC Stari 
vrh znova grozi stečaj, zato si 
želijo k sodelovanju pritegniti 
lokalno gospodarstvo oziroma 
pridobiti strateške lastnike iz 
lokalnega okolja. S propadom 
smučišča bi namreč največ iz-
gubili prav obe občini, ki sta v 
STC Stari vrh vključno z do-
kapitalizacijo doslej vložili že 
vsaka po več kot milijon evrov. 

V obeh občinah kljub temu 
z optimizmom gledajo na pri-
hodnost smučišča Stari vrh. V 
njem še vedno vidijo enega pa-
radnih konjev za nadaljnji ra-
zvoj turizma na tem območju. 
Razmere, poudarjajo, so bile 
marsikdaj že precej bolj brezu-
pne, kot kaže ta čas. Zavedajo 
se namreč, da smučišča ne mo-
rejo kar tako izpustiti iz rok, 
saj predstavlja pomemben ge-
nerator razvoja turizma in de-
lovnih mest v regiji, od katerega 
je odvisen velik del turističnega 
gospodarstva na tem območju. 
Predvsem bi bilo treba zastaviti 
neko resno vizijo razvoja, saj je 
bilo doslej vse usmerjeno zgolj v 
poplačilo dolgov. To bi omogo-
čilo nadaljnji razvoj smučišča, 
katerega prednost je predvsem 
v bližini in dostopnosti. A ra-
zvoj ne more biti odvisen od 
občinskih proračunov, temveč 
mora temeljiti na zasebnih in-
vesticijah. Smučišče namreč 
ne more obratovati le tistih 
nekaj smučarskih dni na leto, 
ampak bo potreben korenit 
razmislek tudi o poletni po-
nudbi, ki rešuje marsikatero 
nižje ležeče smučišče. 

»Pomladitev« za Stari vrh

KOMENTAR
Mateja Rant

Simon Šubic

Kranj – Medtem ko je vlada 
včeraj pohitela s potrditvijo 
zakona o drugem tiru, ki ga 
naj bi z 200 milijoni evrov 
financirala tudi naša vzho-
dna soseda Madžarska, eki-
pa pod vodstvom prof. dr. Jo-
žeta Duhovnika, predstojni-
ka katedre za konstruiranje 
in transportne sisteme s fa-
kultete za strojništvo v Lju-
bljani, predstavlja svoj al-
ternativni predlog dvotirne 
proge med Koprom in Di-
vačo s kogeneracijo energi-
je, ki je po njihovih izraču-
nih precej cenejši od predla-
ganega drugega tira. Kot je 
Duhovnik pojasnil na tor-
kovi predstavitvi alternativ-
nega predloga v Kranju, so 
ga resneje začeli pripravljati 
šele pred dobrim letom dni, 
potem ko se je prvotna oce-
na vrednosti drugega tira z 
okoli 700 milijonov evrov 
dvignila že na 1,4 milijarde 
evrov, sam pa je celo prepri-
čan, da nas bo drugi (in tret-
ji) tir v končni izvedbi stal 2,5 
milijarde evrov, ob tem da še 
danes ne obstaja popolna do-
kumentacija za resno oceno 
stroškov. Izgradnja dvotirne 
proge bi po drugi strani sta-
la le 800 milijonov evrov in 
bi jo lahko realizirali v treh 
do petih letih, torej bistve-
no prej kot drugi tir, kar je 
bistvenega pomena tudi za 

Luko Koper, zatrjuje Duhov-
nik. Odločitev za drugi tir bi 
zato po njegovem pomeni-
la popolno razvojno blokado 
države, ki bi morala odplače-
vati kredite, ali pa razproda-
jo Luke Koper.

Drugi tir, ki naj bi ga gradi-
li od osem do deset let, bo po-
tekal po povsem novi trasi, 
dolgi 27,1 kilometra, na kate-
ri bi bilo kar osem predorov s 
skupno dolžino 20,5 kilome-
tra, dva viadukta, trije mo-
stovi in galerija, ob tem pa še 
16,5 kilometra ubežnih pre-
dorov in 1,65 kilometra do-
datnih povezav med predo-
ri in rovi. Proga bi se upora-
bljala samo v smeri Koper–
Divača, tovorni vlak pa bi jo 

povprečno prevozil v slabih 
29 minutah. V smeri iz not-
ranjosti v Koper bi se vlaki 
še naprej vozili po obstoje-
či progi, za kar potrebujejo v 
povprečju dobrih 48 minut, 
ob čemer njena posodobitev 
ni predvidena oziroma stro-
ški posodobitve niso vklju-
čeni v oceno projekta. Za-
radi reliefnih značilnosti za 
potiskanje tovornih vlakov je 
že sedaj in bo še naprej treba 
uporabljati po dve lokomoti-
vi. Duhovnik po drugi strani 
predlaga, da bi dvotirna pro-
ga večinoma potekala po že 
obstoječi progi Koper–Diva-
ča, ki bi jo modernizirali in 
ji dodali drugi tir s protipo-
žarno in zvočno zaščito, kar 

bo prijaznejše tudi za ljudi, 
ki živijo ob progi. »Nov od-
sek je treba zgraditi edino na 
kraškem robu, ki bi ga pre-
magali z izgradnjo dvotirne-
ga štirikilometrskega predo-
ra, v katerem bi zaradi pre-
cejšnjega naklona uporabili 
inovativno rešitev sovprežne 
vleke z jekleno vrvjo in reku-
peracijo električne energi-
je,« razlaga Duhovnik. Vlak 
bi celotno progo v obeh sme-
reh premagal v slabih 21 mi-
nutah, namesto dveh pa bi 
za posamezno kompozici-
jo zadoščala že ena lokomo-
tiva. Dvotirna proga bi tako 
omogočila hitrejše čase pre-
tovora in znižala stroške pre-
voza; ti naj bi na dvotirni pro-
gi znašali 2,6 evra pri toni, 
pri zdajšnji varianti druge-
ga tira pa najmanj 4,6 evra 
pri toni. 

Arhitekt Andrej Čufer je 
ob tem ocenil, da bo imel 
drugi tir zgrešeno protipo-
žarno zaščito v predorih z 
neučinkovitim hidrantnim 
sistemom in s preredko pos-
tavljenimi ubežnimi rovi na 
vsakih 500 metrov. V alter-
nativnem predlogu je za-
mišljen 3K-sistem prezra-
čevanja z zračnimi loputa-
mi vsakih 100 metrov in z 
uporabo zraka z manjšim 
odstotkom kisika, predvide-
no pa je tudi avtonomno tir-
no gasilsko vozilo na vodno 
peno. 

Alternativa drugemu tiru
Dr. Jože Duhovnik namesto drugega tira predlaga cenejšo dvotirno progo po obstoječi trasi Koper–
Divača s strmim štirikilometrskim predorom, ki bi ga vlaki premagovali s pomočjo jeklene vrvi. 

Dr. Jože Duhovnik trdi, da je alternativna dvotirna proga 
med Koprom in Divačo boljša, hitrejša in še zlasti cenejša 
rešitev od drugega tira, za katerega se zavzema vlada. 
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Aleš Senožetnik

Mengeš – Povprečen Slove-
nec še vedno zavrže 72 kilo-
gramov hrane na leto. Da je 
hrana vrednota, s katero ve-
lja lepo ravnati, pa s projek-
tom Hrana ni za tjavendan 
že tretje leto ozaveščata pod-
jejte Lidl Slovenija in Ekošo-
la. »Zavedamo se pomena 
zmanjševanja zavržene hra-
ne, zato del presežkov name-
njamo ustanovam, med dru-
gim tudi razdelilnici hrane v 
Kranju. Želeli pa smo izbolj-
šati tudi ozaveščenost dru-
žin in otrok in projekt v so-
delovanju z Ekošolo se je iz-
kazal kot odlična poteza,« je 
povedala Tina Cipot iz pod-
jetja Lidl.

Tokrat je sodelovalo že 87 
izobraževalnih ustanov iz 
cele Slovenije, od tega petde-
set osnovnih šol, 25 vrtcev in 
12 srednjih šol. V projekt je 

bilo tako vključenih več kot 
devet tisoč otrok in pet tisoč 
staršev. Po besedah Gregor-
ja Cerarja, nacionalnega ko-
ordinatorja Ekošole, sicer v 
projektu v zahodni Sloveniji 
in s tem tudi na Gorenjskem 
sodeluje manj ustanov kot na 
vzhodnem delu države, kjer 
je odzivnost šol in vrtcev več-
ja. Na Gorenjskem je vklju-
čenih deset ustanov, od tega 
šest vrtcev in štiri osnovne 
šole. Osrednja naloga sode-
lujočih ustanov v tokratnem 
projektu je oblikovanje sku-
pin otrok in mladostnikov, ki 
s podporo mentorja zastavijo 
uporabne rešitve za zmanj-
ševanje količin zavržene hra-
ne. Kot nam je povedal Gre-
gor Cerar, s projektom želi-
jo spodbuditi tako otroke kot 
tudi učitelje in starše, da od-
govorno ravnajo s hrano in 
da hrana ne sme predsta-
vljati odpadka. »Poskusimo 

vplivati na vzgojitelje in uči-
telje ter starše, predvsem pa 
na šolske koordinatorje pre-
hrane, da v prehranjevalne 
navade otrok počasi vnašajo 
spremembe in tako otrokom 
poskušajo ponuditi čim več 
raznolike, zdrave hrane lo-
kalnih pridelovalcev,« doda-
ja Cerar.

Med vrtci, ki so že vsa tri 
leta vključeni v program, je 
tudi kamniški Vrtec Antona 
Medveda. »Naši otroci radi 
jedo sadje in zelenjavo, kar 
se morda komu zdi nenava-
dno. A s postopnim uvaja-
njem raznovrstne hrane do-
segamo dobre rezultate, saj 
se navadijo na zdravo hrano, 
ki je prej niso jedli. Večkrat 
otroci tudi sami pripravlja-
jo obroke. Ravno pred krat-
kim so nabrali čemaž in iz 
njega pripravili namaz ter 
ga tako z večjim veseljem 
pojedli, kot pa če bi jim ga 

zgolj servirali na mizo,« 
o konkretnih ukrepih pri 
zmanjševanju zavržene hra-
ne pravi tamkajšnja vzgojite-
ljica Alenka Jevšnik, ki doda-
ja, da k odgovornemu ravna-
nju s hrano pri otrocih lah-
ko odrasli največ naredimo 
z dobrim zgledom. Podobno 
razmišlja tudi Bruno Šincek 
z Osnovne šole Rodica. »Pri 
učencih večkrat opažamo, 
da v preobilju neodgovorno 
ravnajo s hrano. To se trudi-
mo spremeniti na različne 
načine, tudi s pomočjo star-
šev. Učenci to različno spre-
jemajo, a prve premike na 
bolje smo že opazili, čeprav 
nas čaka še precej dela,« je 
povedal Šincek. S pomoč-
jo projekta so številne šole 
in vrtci z enostavnimi ukre-
pi zmanjšali količinoe zavr-
žene hrane, hkrati pa spod-
budili otroke k odgovornej-
šemu ravnanju s hrano.

S spoštovanjem do hrane že v vrtcu
S projektom Hrana ni za tjavendan podjetje Lidl Slovenija in Ekošola ozaveščata o preprečevanju in 
zmanjševanju zavržene hrane. Letos je sodelovalo že 87 izobraževalnih ustanov.
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Nedavno smo se na tržiškem pokopališču poslovili od Jo-
žeta Kavarja - Hanzelnovega Joška, enega zadnjih odličnih 
tržiških smučarjev iz prve generacije po II. svetovni vojni. 
Jože je bil kot smučar najuspešnejši v skokih, odlično pa je 
tekmoval tudi v alpskem smučanju, zlasti v smuku. Njego-
vo smučarsko pot je v knjigi Začetki skakalnega športa v Tr-
žiču in okolici leta 2003 povzel prof. Mihael Petek.

Jože Kavar je bil rojen 2. januarja 1933. Kot mnoge tr-
žiške fantiče je tudi njega zelo kmalu pritegnilo smučanje. 
Najprej na doma prirejenih smučeh iz dog, kasneje pa že 
na smučeh tržiškega kolarskega mojstra Lukanca. Z njimi 
se je začel meriti z vrstniki na tekmovanjih na tedaj priljub-
ljenih malih smučiščih na »Fabr'k«: na Petelinovih ravnah 
nad Cenovo gubo, pod Uršo do Mošenika in drugod. Naj-
stnika so kmalu pritegnili smučarski skoki. Prvič je v sko-
kih tekmoval na Vojskem leta 1948, že kot član Smučar-
skega društva »Ljubelj«, ki ga je takrat vodil Jože Ahačič - 
Mažl. V tržiški ekipi je bil Kavarjev soskakalec tudi Ludvik 
Dornik, kasnejši uspešni alpski smučar, vrstniki pa še bra-
ta Jože in Janko Krmelj in Slavko Lukanc. Največ so Trži-
čani takrat trenirali na skakalnici na griču sv. Jožefa. Tam 
je Kavar leta 1950 skočil rekordnih 42 metrov in ga je opazil 
tudi planiški as Albin Novšak, ki se je priselil v Tržič. Uspe-
šna tržiška skakalca Jože Kavar in Jože Logar sta se v sezo-
ni 1950/51 prvič udeležila treninga v Planici, ki ga je vodil 
Franc Pribošek - Šiki. Februarja 1951 je Kavar na sloven-
skem mladinskem prvenstvu pod Mežaklo osvojil naslov pr-
vaka. Naslov je ponovil še leta 1952 na Bledu. Z uspehi se je 
Jože Kavar, ki ga je treniral Albin Novšak, uvrstil v držav-
no mladinsko reprezentanco, v kateri so bili še Franc Dob-
rin, Janez Gorišek in Roman Piškulin. Z reprezentanco se 
je udeležil vrste tekem, zlasti v Avstriji, v Celovcu, Beljaku, 
Šentjanžu na Koroškem in Werfnu pri Salzburgu. Uspeš-
no športno pot je moral Jože Kavar koncem leta 1952 preki-
niti, moral je k vojakom.

Vojaški rok je Kavar služil v okolici Sarajeva, kjer se je hit-
ro uveljavil kot odličen smučar. Uvrstil se je v vojaško smu-
čarsko reprezentanco, v kateri sta bila istočasno še Tržiča-
na Vinko Švab in Peter Križaj. Tisto leto je bilo na Jahorini 
medarmadno smučarsko tekmovanje vojaških reprezentanc 
Grčije, Turčije in Jugoslavije. Kavar se je kot rezervni tekmo-
valec izvrstno izkazal v smuku in zmagal! Na roke mu je šla 
valovita konfiguracija jahorinske proge, ki jo je odlično ob-
vladal s terenskimi skoki. Vrnitev iz vojske v Tržič, leta 1954, 
za Jožeta Kavarja ni bila vesela. Odnosi znotraj domačega 
kluba so bili pristranski. V skokih se je še zadnjič pomeril na 
skakalnici na griču sv. Jožefa marca leta 1955 in se nato pos-
lovil od tekmovalnega smučanja. Jožeta smo v kasnejših le-
tih še velikokrat srečevali s smučmi na nogah, zlasti na Ze-
lenici. Pozorno je sledil slovenskim smučarskim uspehom, 
zlasti nove generacije tržiških alpskih smučarjev. Ob odpr-
tju Slovenskega smučarskega muzeja v Tržiču aprila 2014 
je v družbi smučarskih vrstnikov Janka Krmelja in Janeza 
Perka še živahno obujal spomine na skupno smučarsko pot.

Spomin na tržiškega smučarja Jožeta Kavarja bomo s 
svojim poslanstvom ohranjali tudi v Slovenskem smučar-
skem muzeju.

Janez Kavar za
Slovenski smučarski muzej Tržič

Smučarjevo slovo

Jože Kavar
1933–2017

Kranjska Gora – Prihodnji teden bodo v občini Kranjska Gora 
izpeljali akcijo sterilizacije oziroma kastracije brezdomnih, 
prostoživečih mačk, zato pozivajo vse občane, ki poznajo 
lokacije, kjer se zadržujejo zapuščene živali, naj jim to sporo-
čijo. Namen akcije, ki bo trajala od ponedeljka, 3. aprila, do 
ponedeljka, 10. aprila, je preprečiti nekontrolirano razmnože-
vanje zapuščenih mačk in širjenje morebitnih bolezni. Živali 
bodo po posegu, ki ga bo izvajala Veterinarska klinika Lesce, 
označene. Vse lastnike mačk pa ob tem opozarjajo, naj v času 
akcije svojih živali ne puščajo brez nadzora na prostem. »Da 
bi problematiko zapuščenih mačk še hitreje reševali, vsekakor 
potrebujemo tudi pomoč občanov, ki jih ponovno prosimo, 
naj hranijo le tiste mačke, za katere so pripravljeni poskrbeti 
tudi sicer,« opozarjajo na občinski upravi in pozivajo občane, 
naj svoje mačke sterilizirajo oziroma kastrirajo ter se tako 
izognejo nezaželenemu razmnoževanju.

Prihodnji teden bodo sterilizirali zapuščene mačke
Kljub pozitivnemu po-

slovanju pa se je bolnišni-
ca lani še naprej soočala s 
težko likvidnostno situaci-
jo, zapadlih obveznosti je 
za 3,2 milijona evrov, kar je 
za skoraj pol milijona evrov 
več kot leto poprej. Dobavi-
telje so tako v povprečju pla-
čevali v 128 dneh, zdaj se je 
ta čas skrajšal na 109 dni. 
Tudi leto 2017 bo finanč-
no zahtevno, je napovedal 
Poklukar, saj jih čaka popla-
čilo številnih finančnih ob-
veznosti, od plačila nad-
ur, plačnih prevedb, popla-
čila likvidnostnega kredi-
ta ... Ker še ni finančnega 

načrta, o načrtovanih in-
vesticijah še ne morejo go-
voriti, pripravljajo pa ce-
lovito požarno in energet-
sko sanacijo in prenovo le-
karne. Glede večjih investi-
cij pa čakajo usmeritve dr-
žave glede razvoja bolnišni-
ce do leta 2025. »Ali prizi-
dek na prizidek ali pa novo-
gradnja,« je dejal Poklukar 
in ponovil opozorilo, da bol-
nišnica glede na obseg dela 
na sedanji lokaciji postaja 
premajhna in potrebuje so-
dobnejše in večje prostore.

Poslovanje bolnišnice 
je v torek obravnaval tudi 
svet zavoda in njegov pred-
sednik Dušan Krajnik je 
izrazil zadovoljstvo nad 

poslovnim izidom in po-
hvalil trud vseh zaposlenih 
v bolnišnici, od čistilk, ku-
haric, medicinskih sester, 

diplomiranih medicinskih 
sester, zdravnikov in osta-
lih do uprave z direktorjem 
na čelu.

Izguba v bolnišnici je preteklost
31. stran

Direktor Janez Poklukar in predsednik sveta zavoda Dušan 
Krajnik

Ana Šubic

Tržič – Tržiški občinski sve-
tniki so izredno sejo o pro-
blematiki z zemljišči v Ro-
čevnici opravili včeraj, ko 
jo je sklical župan Borut Sa-
jovic, in ne že predvčerajš-
njim, kot so zahtevali predla-
gatelji iz svetniške skupine 
Zagon in svetnik SMC. Ker 
je bil današnji časopis pos-
lan v tiskarno še pred kon-
cem izredne seje, bomo o 
razpravi in morebitnih skle-
pih poročali prihodnjič, tok-
rat pa predstavljamo razloge 
za njen sklic, ki so jih predla-
gatelji navedli v ponedeljek 
na novinarski konferenci.

Občina pozabila na vpis v 
zemljiško knjigo

Lastnikom sedmih parcel 
v Ročevnici grozi, da bodo 
izgubili svoje vrtove s skup-
no površino 850 kvadratnih 
metrov, ki so jih leta 1989 
kupili od Občine Tržič, ta pa 
jih je prodajala v imenu ta-
kratne kmetijske zadruge. 
Občina se je tedaj zavezala, 
da bo nove lastnike vpisala 
v zemljiško knjigo, česar pa 
ni storila. Kasneje so bila ta 
zemljišča vrnjena denaci-
onalizacijskim upravičen-
cem, ki zdaj želijo uživati 
svojo lastnino. »Danes smo 
v stanju, ko se od nekaterih 
krajanov zahteva plačilo na-
jemnine, od nekaterih, da 
se umaknejo z zemlje, od 
nekaterih oboje, in obsta-
jajo različne oblike izvršb. 
Pred dnevi se je pri enem 
od lastnikov napovedal ru-
bežnik, da bo zaplenil zem-
ljo. Kako bo fizično to izve-
del, si nihče ne predstavlja, 
ker gre meja po sredi garaž, 

ut in vrtov,« je razložil vod-
ja svetniške skupine Zagon 
Klemen Belhar. Kot je po-
jasnil, so sklic izredne seje 
zahtevali, ker so prepričani, 
da je občina povzročila nas-
tali zaplet in da bi lahko, ko 
je bil za to še čas, tem kraja-
nom pomagala na različne 
načine, pa jim ni. 

Belhar je razložil, da je ob-
čina dokazljivo vedela, da se 
je denacionalizacija izvedla 
in kako je bilo odločeno vsaj 
v letu 2004, ko se je na odlo-
čitev upravne enote pritoži-
la, a brez uspeha, ker ni bila 
stranka v postopku. V vsem 
tem času pa občina ni obve-
stila prebivalcev, da poteka 
denacionalizacijski posto-
pek, niti kako je bilo to re-
šeno. Tri od teh sedmih la-
stnikov je tedanji župan Pa-
vel Rupar kasneje povabil na 
sestanek in jih o vsem obves-
til, vendar pa se je do tedaj 
absolutni zastaralni rok za 

pritožbe že iztekel, zato ti la-
stniki s pritožbami niso bili 
več uspešni. Po letu 2006 
so začele prihajati različ-
ne zahteve denacionaliza-
cijskih upravičencev, kar je 
krajanom začelo povzroča-
ti stroške. »Kot zastopnika v 
tem postopku jim je občina 
takrat ponudila zastopnika 
odvetnika Zorka Benediči-
ča, ki je zastopal v isti zadevi 
tudi občino, pri čemer bi se 
on moral zavedati tudi kon-
flikta interesov, ker oškodo-
vanci so imeli, kar se zdaj ra-
zume, spor z občino, in ne 
z novimi lastniki,« ugotavlja 
Belhar.

Zapleti načeli zdravje 
Ročevničanov

»Zemljišča smo plačali, 
nič nismo krivi. Občina naj 
popravi krivico, ki se nam 
je zgodila,« je povedal eden 
od oškodovanih lastnikov 

Drago Pintarič, čigar dru-
žina je morala denacionali-
zacijskim upravičencem za 
nazaj plačati tri tisoč evrov 
najemnine, poleg tega pa 
so imeli še šest tisoč evrov 
sodnih stroškov. Vse to, je 
pristavil njegov sin Damir, 
je začelo negativno vpliva-
ti tudi na njihovo vsakdanje 
življenje in zdravje.

Predlagatelji izredne seje 
so prepričani, da bi morala 
občina zdaj odkupiti sporna 
zemljišča in jih vrniti kraja-
nom Ročevnice, povrniti pa 
bi jim morala tudi vse nasta-
le sodne stroške in že plača-
no najemnino, kar naj bi po 
grobih ocenah naneslo oko-
li 100 tisoč evrov. »Ne gre 
za politično gonjo proti žu-
panu Borutu Sajovicu, ni on 
povzročil zapleta, je pa na 
njem, da v tem trenutku po-
maga težavo rešiti,« je dejala 
svetnica skupine Zagon Ma-
teja Čadež.

Občina naj popravi krivico
Na včerajšnji izredni seji so tržiški svetniki obravnavali tudi problematiko denacionaliziranih zemljišč  
v Ročevnici. Prizadeti krajani pričakujejo, da bo občina popravila krivico, ki jo je zagrešila. 

O nerešenih denacionalizacijskih in zemljiških vprašanjih v Ročevnici ter razlogih za sklic 
izredne seje so na novinarski konferenci spregovorili oškodovana krajana Drago in Damir 
Pintarič, vodja svetniške skupine Zagon Klemen Belhar in občinska svetnica Mateja Čadež. 
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Sejem za prosti čas v Celovcu
Od 7. do 9. aprila 2017 poteka v Celovcu sejem za prosti čas. Poleg splošnih 
področij, kot so rekreacija, planinstvo, kolesarstvo, potovanja, kampiranje, ure-
ditev vrta in bazeni, je poudarek tudi na avtomobilih in motornih kolesih. Na dan 
odprtja pa bo od 10. do 16. ure gostja sejma Tina Maze.  

V okviru sejma za prosti čas v 
Celovcu poteka tudi posebna 
razstava AUTO&BIKE. Gre za 
največjo tovrstno prireditev 
na območju južne Avstrije. Na 
15.000 m2 se bo predstavilo 
kar 50 različnih znamk vozil 
in motornih koles. Na ogled 
bodo številne novosti, ki bodo 
v Celovcu prvič predstavlje-
ne javnosti, vse večjo vlogo 
pa igrajo tudi avtomobili na 
električni pogon. Z malo sreče 
bo možno zadeti najnovejši 
avtomobil Ford Fiesta.

Številne novosti pričakujejo 
goste tudi na področju zaba-
ve. Tako je možno vsak dan 
med 9.30 in 18. uro spoznati 
aktualno ameriško uspešnico 
– laserske igre (Lasergames). 
V parku z bagerji obiskoval-
ci po kratki inštrukciji lahko 
sami preizkusijo, kako pote-
ka delo s temi stroji. Kdor si 
želi še večji izziv, se bo podal 
v park z visečimi vrvmi, kjer 
boste na višini 10 metrov lah-
ko pokazali svojo spretnost, 
pogum in ravnotežje. Malo 
manj poguma, vendar prav to-
liko spretnosti pa bo zahteva-
la hoja po vodi v napihnjenih 
žogah (Waterballs). 

Poskrbljeno bo tudi za 
kulinarične užitke. 20 različnih 
ponudnikov bo gostom na tako 
imenovani ulični kulinarični 
promenadi pripravljalo sveže 
mednarodne dobrote. Za 
dobro vzdušje bo vsak dan od 
13. ure naprej poskrbela glas-
bena skupina NoStress-Brot-
hers. Zabavišči park bo odprt 
vsak dan do 24. ure. 
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SEJEM
ZA PROSTI ČAS

www.kaerntnermessen.at od 7. do 9. APRILA 
SEJMIŠČE CELOVEC

ZNIŽANA VSTOPNINA
Ta kupon oddajte na eni od sejemskih blagajn. 
Zanj boste prejeli vstopnico za 3 evre 
(namesto za 7) na osebo.  
(Velja za največ 2 osebi.) 
Namesto za 7 € za samo 3 € 3,-€

Z ZABAVIŠČNIM 
PARKOM

Spomladanski sejem za 
avtomobilizem, motociklizem, potovanja, vrt, kampiranje in rekreacijski šport

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Zapleti s kočo 
na Sv. Jakobu so trajali več 
kot desetletje. Prej je bila 
v upravljanju Planinskega 
društva Iskra, 1. marca letos 
pa je prešla v upravljanje Pla-
ninskega društva Preddvor. 
Župan Miran Zadnikar nam 
je o tem povedal: »Žal mi je, 
da se je v času sodnih po-
stopkov tako zapletalo s Pla-
ninskim društvom Iskra. 
Zavedam se, da so oni dom 
zgradili in ga imeli v lasti in 
da so z bojaznijo pred lastni-
njenjem v preteklosti to pre-
nesli na Občino Kranj, mi 

pa smo ga podedovali v času 
delitvene bilance. Kot lastni-
ki moramo z objektom tudi 
gospodarno ravnati. Vsa leta 
sem PD Iskra ponujal skle-
nitev pogodbe, v kateri bi 
bile minimalne obveznosti 
z minimalno najemnino in 
odpovedni rok, na kar niso 
želeli pristati. Moram pou-
dariti, da v zadnjih petih le-
tih na objektu in na dosto-
pnih poteh ni bilo nič nare-
jeno, vse še kliče po obno-
vi. Upravljanje koče je sedaj 
prevzelo preddvorsko pla-
ninsko društvo, ki mi je za-
gotovilo, da bo takoj začelo 
urejati dostopne planinske 

poti in vzdrževati objekt.« 
Vsi zapleti pa še vedno 

niso rešeni. Gradbena in-
špekcija je že leta 2005 od-
redila, da je prizidek h koči 
na črno zgrajen in stoji celo 
na zasebnem zemljišču, pet 
let pozneje pa je še ugotovi-
la, da ni našla nobenih do-
kumentov in da je vsa koča 
nelegalno zgrajena. Zaradi 
tega je bila izdana odločba o 
rušenju. V Preddvoru imajo 
vloženo vlogo za izdajo grad-
benega dovoljenja, župan pa 
pravi, da pričakuje razume-
vanje inšpekcije, da bo z ru-
šenjem nekaj časa še poča-
kala, da v Preddvoru dobijo 
vsa potrebna dovoljenja. 

Planinsko društvo 
Preddvor je že začelo z 
vzdrževanjem stavbe in na-
črtujejo tudi obnovo oko-
liških planinskih poti. Dela 
bodo predvidoma opravlje-
na do občinskega praznika, 
ko pripravljamo tudi ura-
dno odprtje planinske koče 
na Sv. Jakobu, pravi predse-
dnik društva Aleš Drekonja. 
Planinsko društvo Preddvor 
je objavilo tudi razpis za delo 
oskrbnika v planinski koči, 
ki je veljaven do 15. aprila. 

Za kočo čakajo  
na gradbeno dovoljenje
Planinska koča na Sv. Jakobu, ki jo je prej upravljalo Planinsko društvo 
Iskra, je od marca naprej po dolgoletnih zapletih in sodnih sporih prešla v 
upravljanje preddvorskega planinskega društva. Z razpisom iščejo oskrbnika.  

Koča na Sv. Jakobu / Foto: PD Preddvor

Mateja Rant

Bled – Glede na demograf-
ske spremembe v družbi se 
je tudi na Bledu izkazala pot-
reba po oskrbovanih stano-
vanjih in dnevnem varstvu 
starejših. Zato na Selišah 
načrtujejo gradnjo Medge-
neracijskega centra Bled, v 
okviru katerega bodo zgra-
dili najemniška oskrbova-
na stanovanja in prostore 
za dnevno varstvo starejših, 
obenem pa bodo uredili cen-
ter dnevnih aktivnosti in tja 
preselili tudi blejsko enoto 
Knjižnice A. T. Linharta Ra-
dovljica. Naložba bo po oce-
nah vredna deset milijonov 
evrov, pri čemer bo glavni 
investitor Nepremičninski 
sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja. Mi-
lijon evrov bo za ureditev 
knjižnice zagotovila občina.

Ta čas je v teku arhitek-
turni natečaj za nov medge-
neracijski center. Pri občini 
računajo, da bodo do konca 

leta pridobili gradbeno do-
voljenje in bi se gradnja lah-
ko začela spomladi prihod-
nje leto, leto kasneje pa na-
črtujejo vselitev. Nepremič-
ninski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavaro-
vanja, ki že dvajset let za-
gotavlja namenska najem-
na in oskrbovana stanova-
nja za starejše osebe, bo na 
Bledu tako zgradil od šestde-
set do sedemdeset oskrbova-
nih stanovanj, ki bodo v pov-
prečju velika okrog petdeset 
kvadratnih metrov. V Domu 
dr. Janka Benedika Rado-
vljica je ta čas od 222 oskr-
bovancev 38 občanov Bleda. 
Od leta 2005 izvajajo oskr-
bo na domu, pri čemer ima-
jo na Bledu 36 oskrbovan-
cev. Dvema blejskima ob-
čanoma nudijo tudi dnev-
no varstvo. V okviru nove-
ga medgeneracijskega cen-
tra bodo zagotovili tudi več-
namenski prostor s čajno 
kuhinjo in tremi separeji s 
počivalniki, ki bo namenjen 

dnevnemu varstvu starej-
ših. V sodelovanju z Ljud-
sko univerzo Radovljica pa 
bodo uredili še Center dnev-
nih aktivnosti, ki bo obsegal 
manjšo pregradno dvorano, 
družabni prostor s kuhinjo, 
manjšo telovadnico in raču-
nalniško učilnico.

V Medgeneracijskem cen-
tru Bled bo po načrtih svoje 
prostore dobila tudi blejska 

enota Knjižnice A. T. Lin-
harta Radovljica, v katero 
je včlanjenih skoraj tretjina 
vseh občanov, medtem ko 
je slovensko povprečje sla-
ba četrtina, pojasnjujejo pri 
občini. Lani so našteli skoraj 
67 tisoč obiskovalcev, za ka-
tere so pripravili 367 dogod-
kov. Prostori knjižnice naj 
bi se razprostirali na petsto 
kvadratnih metrih površin. 

Preselili bodo tudi knjižnico
Občinske svetnike so na zadnji seji seznanili tudi s projektno nalogo za vzpostavitev 
Medgeneracijskega centra Bled.

V nove prostore se bo selil tudi medgeneracijski center 
na Bledu, v programe katerega se je od lani vključilo 537 
posameznikov (fotografija je simbolična). 
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Ljubljana – Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo osnutek 
sprememb zakona o Triglavskem narodnem parku (TNP), s 
katerimi uvajajo rešitve, ki bodo omogočale legalizacijo in eko-
loško sanacijo vodnega zbiralnika na Rudnem polju in trajno-
stni razvoj Športno rekreacijskega centra Pokljuka, olajšali pa 
bodo tudi razvoj smučišča na Voglu. Z dopolnitvijo 74. člena 
zakona, ki v parku prepoveduje gradnjo vodnih zbiralnikov, 
razen za napajanje živine, namreč omogočajo legalizacijo in 
sanacijo obstoječega vodnega zbiralnika na Rudnem polju, 
obenem pa dovoljujejo gradnjo vodnih zbiralnikov v obstoje-
čih rekreacijskih središčih, torej tudi na Voglu. Pripombe in 
predloge zbirajo do 10. aprila.

Spremembe zakona o TNP v javni obravnavi

Naklo – V nedeljo, 2. aprila, ob 19.30 bo v Pavlinovi galeriji Doma 
Janeza Filipiča v Naklem odprtje skupinske razstave fotografij 
Beneški karneval. Fotografije članov Kulturnega društva Sotočje 
Radovljica in Likovnega društva Naklo so bile ustvarjene na 
fotografski delavnici v Benetkah v letošnjem pustnem času.

Beneški karneval v Naklem

Jesenice – Iz Splošne bolnišnice Jesenice so sporočili, da od 
včeraj naprej ni več omejitev obiskov. Prepoved obiskov je 
zaradi gripe in drugih obolenj veljala od konca januarja. 

Konec omejitev obiskov v jeseniški bolnišnici

Radovljica – Po novem bodo za dostop z vozili na Linhartov trg 
upravičenci namesto daljincev uporabljali mobilne telefone, 
kar je s spremembami odloka o prometni ureditvi v starem 
mestnem jedru omogočil radovljiški občinski svet. Nov sistem 
poenostavlja vpis in spremljanje upravičencev, nižji bodo tudi 
stroški, so pojasnili na občinski upravi, župan Ciril Globočnik 
pa je opozoril tudi na dosedanje pogosto kršenje prepovedi 
prometa v starem mestnem jedru, ki naj bi ga ustavili prav z 
novim načinom dostopa.

Daljince bo zamenjal telefon
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Prireditev vsa-
ko leto poveže Škofjo Loko, 
rojstni kraj Frana Jesenka, 
rastlinskega fiziologa, gene-
tika, naravovarstvenika, so-
ustanovitelja in zagovornika 
Triglavskega narodnega par-
ka, in Biotehniško fakulteto, 
ki vsako leto podeljuje Jesen-
kova priznanja na področju 
biotehniških ved. Aktualna 
Jesenkova nagrajenka prof. 
dr. Damjana Drobne je letos 
v Škofji Loki predavala o na-
nobiologiji, biologiji drugih 
dimenzij in priložnosti. 

Prvi del Jesenkovega popol-
dneva je bil namenjen mla-
dim, ki se odločajo za nadalj-
nji študij. Študentje iz deve-
tih oddelkov in študijev na 
fakulteti so namreč predsta-
vili svoje magistrske nalo-
ge. Ker gre za zelo življenj-
ska področja, od agronomi-
je, biologije, biotehnologije, 
gozdarstva, krajinske arhi-
tekture, mikrobiologije, zo-
otehnike, živilske tehnologi-
je do gozdarstva in lesarstva, 
bodo morda pri osnovnošol-
cih in srednješolcih naletela 
na odmev. Biotehniška fakul-
teta raziskuje in poučuje vse 

od celice do prostora, je uvo-
doma dejal prodekan prof. dr. 
Emil Erjavec in se pošalil, da 
je fakulteta kot Trnuljčica. A 
ne, ker bi spali, pač pa zako-
pani v svoje laboratorije razi-
skujejo, premalo pa promo-
virajo svoje delo. Jesenkovo 
popoldne je že priložnost, da 
javnosti pokažejo, kaj počne-
jo. Fakulteta, ki letos praznu-
je 70 let, skrbi za ohranjanje 
duha Frana Jesenka, čigar 

odkritja imajo tudi danes veli-
ko težo. V Škofji Loki so veseli, 
da so del tega prizadevanja, pa 
je poudarila Tatjana Bernik z 
Občine Škofja Loka. V večer-
nem delu sta občinstvo na-
govorila tudi dekan fakultete 
prof. dr. Miha Hafner in škof-
jeloški župan Miha Ješe.

Svoja magistrska dela so 
na srečanju, kjer si organi-
zacijsko odgovornost delijo 
tri profesorice biotehniške 

fakultete (prof. dr. Marina 
Pintar, prof. dr. Polona Ja-
mnik in doc. Darja Matja-
šec), predstavili: Rok Turniš-
ki, Jernej Javornik, Jani Ber-
toncelj, Danijel Mohorič, 
Barbara Luštrek, Tadeja Ba-
lač, Ines Kmet, Mateja Arh in 
Mojca Magnay. V Sokolskem 
domu pa je bila na ogled raz-
stava natečajnih predlogov, 
ki so jih izdelali študentje 
krajinarske arhitekture. 

Znanost blizu ljudem
V spomin na uglednega rojaka prof. dr. Frana Jesenka so v Škofji Loki šestič pripravili Jesenkovo 
popoldne, ki je s predstavitvijo magistrskih del študentov Biotehniške fakultete in predavanjem 
aktualnega Jesenovega nagrajenca lepa priložnost za popularizacijo znanosti. 

Študentje, ki so na Jesenkovem popoldnevu predstavili magistrska dela, v družbi profesoric 
Marine Pintar in Darje Matjašec ter prodekana Emila Erjavca / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Škofja Loka je 
sredi pasijonskih dni. Dne-
vi Škofjeloškega pasijona, 
ki jih prirejajo v letih, ko ni 
uprizoritev, so se začeli 8. 
marca z uradno podelitvijo 
certifikata o vpisu Škofjelo-
škega pasijona na Unescov 
reprezentativni seznam ne-
snovne kulturne dediščine 
človeštva. Nadaljeval jo je 
Pasijonski večer 2017 v Sta-
ri Loki, drevi pa se v Sokol-
skem domu obeta odprtje 
dveh razstav, predavanje in 
predstavitev letošnje publi-
kacije Pasijonski doneski. 

Iz Selc se v Sokolski dom 
v Škofji Loki seli razstava pa-
sijonskih fotografij Svetlo-
ba časa Tatjane Splichal. Fo-
tografinja, doma iz Reteč, 
sedaj pa Ljubljančanka, je 

fotografije posnela na upri-
zoritvi Škofjeloškega pasi-
jona 2015. Kot zanimivost 
omenimo, da njene fotogra-
fije, nastale med predlan-
skim pasijonom, kot kri-
žev pot trajno krasijo sodob-
no cerkev v Podutiku. Dru-
ga razstava pa predstavlja fo-
tografije, nastale na Unesco-
vem zasedanju v Etiopiji no-
vembra in decembra lani, ki 
so se ga iz Škofje Loke ude-
ležili Jože Štukl iz Loške-
ga muzeja, Aleksander Ig-
ličar iz Muzejskega društva 
in Jernej Tavčar z občine, 
delegacijo pa je vodila dol-
goletna diplomatka Magda-
lena Tovornik. S tega zase-
danja so udeleženci prines-
li nekaj zanimivih zgodb, o 
katerih bo beseda na nocoj-
šnjem predavanju o dogaja-
nju v Adis Abebi.  

Pasijonski doneski 
in razstave

Že ob uradni podelitvi Unescovega certifikata  
so v preddverju Sokolskega doma razstavili fotografije 
dogajanj na zasedanju Unesca v Etiopiji. / Foto: Tina Dokl

Janez Kuhar

Adergas – Dramska skupi-
na KUD Pod lipo Adergas je 
letos uspešno uprizorila ko-
medijo Moj Vinko, ki jo je re-
žiral Silvo Sirc (doslej je reži-
ral že 141 dramskih uprizo-
ritev). Z njo so do sedaj go-
stovali na petnajstih odrih 
po Gorenjskem. Uprizori-
tve končujejo danes, 31 mar-
ca, ob 19.30 na domačem 
odru v Adergasu in jutri, 1. 
aprila, ob 19.30 v dvorani 

na Češnjici pri Železnikih. 
Dramska skušina KUD Pod 
lipo Adergas, ki je zelo de-
javna že 79. leto, vsako leto 
pripravi do tri gledališke 
predstave za odrasle in ot-
roke. Premierna uprizoritev 
in dve predstavi komedije v 
treh dejanjih Antona Žum-
barja Moj Vinko so bile v do-
mači dvorani v Adergasu ja-
nuarja, sledilo je petnajst go-
stovanj po gorenjskih odrih, 
kjer so jo gledalci z navduše-
njem sprejeli. 

Zaključni predstavi  
Moj Vinko

Igralci komedije Moj Vinko z režiserjem Silvom Sircem 
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Suzana P. Kovačič

Podbrezje – Tradicionalno po-
mladansko čistilno akcijo so v 
soboto organizirala tri doma-
ča društva – TVD Partizan, 
Gorenjsko ekološko in turi-
stično društvo Matijovc, Dru-
štvo Sonce in pa Zveza eko-
loških gibanj Slovenije. Ko-
munala Kranj je donirala za-
ščitne rokavice in vreče, mali-
co so podarili drugi donator-
ji. Udeleženci so čistili oko-
lico kulturnega doma, nogo-
metnega igrišča in taborske-
ga griča v Podbrezjah. V nji-
hovem imenu je akcijo pov-
zel Jernej Jeglič: »Lepo so-
botno dopoldne je marsikoga 
usmerilo v Planico ali na ure-
janje domačih vrtov, zato nas 
je bilo nekaj manj kot običaj-
no. Na listo prisotnosti se nas 

je podpisalo 14, tako da je ne-
kaj vreč in rokavic ostalo ne-
razdeljenih za jesensko čis-
tilno akcijo. V okolici nogo-
metnega igrišča in župnišča 
(predvsem v grmovju) je bilo 
tudi nekaj večjih odpadkov, 
ne samo plastike, pločevink, 
kartonov … Na traktorsko pri-
kolico smo naložili kovinske 
mreže vrtne ograje, samokol-
nico, kovinske sode, kolo, ra-
čunalnik …« Kot je še dejal 
Jeglič, v čistilno akcijo redno 
vključujejo Franckovo podrti-
jo in opozarjajo pristojne, da 
se z njo vendarle z vidika var-
nosti ljudi nekaj uredi. »Sicer 
pa zadnja leta z veseljem ugo-
tavljamo, da je v naravo odvr-
ženih vedno manj vidnih od-
padkov, je pa zaznanih ved-
no več drugih manj vidnih 
negativnih vplivov na okolje: 

.emisije v zrak, v tla, v vodo, 
prašni delci, hrup, sevanje 
daljnovodov in drugih naprav 
… Nasilje nad naravo so tudi 
veliki oglasni panoji, ki mar-
sikje v občini kazijo pogled 

na objekte naravne in kultur-
ne dediščine,« je sklenil Jeg-
lič. Podporo k čistemu oko-
lju je prišel izrazit tudi plava-
lec Darko Đurić, domačin iz 
Podbrezij.

Pomladansko čiščenje v Podbrezjah
Med odpadki sta se znašla kolo in računalnik. »Vidnih« odpadkov je na srečo vse manj, je pa zaznanih 
vedno več drugih manj vidnih negativnih vplivov na okolje, ugotavljajo organizatorji čistilne akcije.

Čistili so okolico kulturnega doma, nogometnega igrišča in 
taborskega griča.

Škofja Loka – Spomladanska akcija čiščenja in urejanja okolja 
bo jutri, 1. aprila, tudi na območju občine Škofja Loka. Traja-
la bo od 8. do 13. ure, v primeru dežja jo bodo prestavili na 
soboto, 8. aprila. Lokacije zbirnih mest na območju enajstih 
krajevnih skupnosti ostajajo enake kot prejšnja leta.

Čistili bodo tudi v Škofji Loki

Kranj – Rdeči križ Slovenije, OZ Kranj organizira meritve tlaka, 
holesterola, krvnega sladkorja. 1. aprila bodo meritve (tudi 
kostne gostote) v Goričah, 6. aprila na Primskovem, 7. aprila 
pri Društvu upokojencev Kranj, 8. aprila v Čirčah, 15. aprila v 
Predosljah, 22. aprila na Zlatem polju. Vedno v jutranjih urah. 

Meritve tlaka, holesterola, krvnega sladkorja
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Mateja Rant

Škofja Loka – K predstavi-
tvi vseh, ki v občini skrbi-
jo za starejše, jih je spodbu-
dila nedavno predstavljena 
raziskava Zdravje v občini, 
kjer se je izkazalo, da so Lo-
čani sicer odličnega zdrav-
ja, nekoliko pa »šepajo« na 
dveh področjih, in sicer pri 
odstotku prebivalstva, ki je 
vključen v pomoč na domu, 
in na področju preventivnih 
dejavnosti, je pojasnil žu-
pan Miha Ješe. Zato so želeli 
ugotoviti, kako bi bilo to mo-
goče izboljšati, in potencial-
nim uporabnikom storitev 
predstaviti, kaj v Škofji Loki 
že imajo oziroma na koga se 
lahko obrnejo. 

Poleg institucionalne 
oskrbe številne programe 
za starejše izvajajo v Centru 
slepih, slabovidnih in starej-
ših Škofja Loka. Med dru-
gim nudijo dnevno varstvo 
in omogočajo začasne na-
mestitve do trideset dni, ko 

svojci v domačem okolju v 
določenem obdobju ne zmo-
rejo poskrbeti za starejše, je 
pojasnila direktorica cen-
tra Silva Košnjek. Od sredi-
ne leta 2015 nudijo še po-
moč družini na domu. »Lani 
se je število uporabnikov s 
109 povečalo na 140, zanje 
skrbi sedem oskrbovalk. Ob-
čina pokrije sedemdeset od-
stotkov stroškov, da je stori-
tev občanom lažje doseglji-
va, čeprav je zakonska obve-
za petdeset odstotkov.« Ker 
želijo, da bi starejši čim dlje 
ostali v domačem okolju, or-
ganizirajo še delavnice, na 
katerih svojce, ki skrbijo za 
starejše v domačem okolju, 
opremijo s kar največ infor-
macijami. Številne progra-
me za starejše izvajajo tudi 
v Društvu upokojencev Ško-
fja Loka, pri čemer je Miro 
Duić poudaril pomen pro-
stovoljstva, saj vse delo v 
društvu opravijo prostovolj-
ci. Nežka Fojkar je pri tem 
omenila program Starejši 

za starejše. »Društvo upo-
kojencev ima dovolj članov 
z ustreznimi znanji, ki so 
pripravljeni pomagati starej-
šim, da jim izboljšajo kako-
vost življenja.« Program, ki 
ga ob finančni pomoči obči-
ne izvajajo deveto leto, je na-
menjen starejšim od 69 let, 
ki živijo v domačem okolju. 
Ker želja po znanju z leti ne 

usahne, v Škofji Loki delu-
je tudi Univerza za tretje ži-
vljenjsko obdobje. »V tret-
jem življenjskem obdobju 
lahko pridobimo tudi zna-
nja, za katera prej nismo 
imeli časa oziroma sledimo 
novostim v družbi,« je pou-
darila Borjana Koželj. V nji-
hove študijske krožke se je 
letos vpisalo več kot tristo 

ljudi. Največje zanimanje 
vlada za učenje tujih jezi-
kov, predvsem angleščine, 
sledijo vsebine s področja 
umetnosti in vsebine, pove-
zane s starejšimi, velik pou-
darek namenjajo še računal-
niškemu opismenjevanju.

V okviru Zavoda O ško-
fjeloške mladine so le-
tos vzpostavili tudi 

večgeneracijski center, s ka-
terim po besedah Mihe Pe-
ternela želijo nadgraditi pro-
jekte, ki jih že izvajajo, obe-
nem pa se trudijo povezati 
vse organizacije, ki deluje-
jo v Škofji Loki. Med ciljni-
mi skupinami so po besedah 
Polone Kandus tudi starejši, 
za katere pripravljajo preda-
vanja, ustvarjalne delavni-
ce in druge aktivnosti. »Naj-
pomembnejše je medseboj-
no sodelovanje; ponudba je 
ogromna, in če stopimo sku-
paj, lahko ponudimo še več 
brezplačnih vsebin in pris-
luhnimo potrebam uporab-
nikov.« V treh mesecih se 
je v delovanje večgeneracij-
skega centra vključilo dves-
to uporabnikov, od tega dve 
tretjini starejših. Dejavno-
sti, namenjene starejšim, 
so predstavili tudi v škofje-
loškem območnem združe-
nju Rdečega križa ter Kari-
tas Škofja Loka, Stara Loka 
in Sveti Duh. Damjan Slabe 
iz Rdečega križa je izpostavil 
občasna letovanja za starejše 
v mladinskem letovišču De-
beli rtič in srečanja za starej-
še, ki jih obiskujejo tudi na 
domu. Temu veliko pozor-
nost posvečajo tudi pri Ka-
ritasu, je pojasnila Mateja 
Gartner. Starejšim nudijo 
še materialno pomoč in sve-
tovanje v stiski.

Velika pozornost skrbi za starejše
V Sokolskem domu v Škofji Loki so v sredo svoje programe in dejavnosti predstavili vsi, ki skupaj sestavljajo mrežo celostne 
oskrbe za starejše in krepijo medgeneracijsko sodelovanje v občini. 

Predstavniki šestih različnih institucij in organizacij so v sredo predstavili svoje delo. 
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Jasna Paladin

Kamnik – Prireditve ob ob-
činskem prazniku se v ob-
čini Kamnik odvijajo že od 
sredine marca, sklenile pa 
se bodo 8. aprila, a osrednje 
praznovanje je občina prip-
ravila v sredo, na dan sa-
mega praznika. Slovesnost 
se je začela s položitvijo lo-
vorjevega venca v preddver-
ju občinske stavbe, nadalje-
vala pa ob spomeniku Ru-
dolfa Maistra na Trgu tal-
cev, kjer je znova sodelova-
la tudi Častna enota Sloven-
ske vojske. Venec k spome-
niku sta položila župan Mar-
jan Šarec in ministrica za ob-
rambo Andreja Katič, ki je 
bila tudi letošnja slavnostna 
govornica. Povzela je Mais-
trova dejanja ob koncu prve 
svetovne vojne ter poudari-
la njihov pomen. »Za ures-
ničitev vsake smele ideje in 
hrabrega načrta je potrebna 
podpora somišljenikov in 
soborcev. Zaveznikov. Imeti 
je treba skupne cilje. In mo-
ramo biti enotni. Tudi v poli-
tiki. Ko gre za domovino. In 
za narod. V tej luči je potekal 
tudi delovni sestanek, na ka-
terem sem se v začetku tega 
meseca na svojo pobudo ses-
tala z ministrico za izobra-
ževanje, znanost in šport ter 
ministrico za notranje za-
deve. Dogovorile smo se za 
ustanovitev medresorske 
delovne skupine, katere cilj 
bo prek nacionalne strategi-
je komuniciranja povečati 
narodno zavest in domolju-
bje, popularizirati poklic vo-
jaka in policista ter ozavešča-
ti državljane o pomenu naci-
onalne varnosti. Verjamem, 
da je to prav in potrebno,« 
je med drugim povedala v 
svojem nagovoru Kamniča-
nom.

Danes nam manjka 
ponosa

Ponos, da se je Rudolf Ma-
ister rodil prav v Kamni-
ku in tu preživel prvih šest 
let svojega življenja, je izra-
zil tudi župan Marjan Šarec. 
»In če pravijo, da te tista naj-
zgodnejša leta zaznamujejo, 
potem si lahko upravičeno 
lastimo malo zaslug, da ga je 
Kamnik izoblikoval v člove-
ka, kakršen je bil. Bil je odlo-
čen. Bil je človek na pravem 
mestu, v pravem trenutku in 
naredil je tisto, kar se je od 
njega pričakovalo. Zakaj da-
nes praznujemo? Praznuje-
mo zato, ker nam velikok-
rat manjka ponosa. Ker nam 
velikokrat manjka odločnos-
ti. Ker nam velikokrat manj-
ka tudi zavedanja, kaj je naša 
zgodovina in tega, da smo 
Slovenci lahko ponosni na 
tisto, kar imamo,« je povedal 
župan, ki je svojim soobča-
nom še mnogo več povedal 
v nadaljevanju, na osrednji 

slovesnosti v Domu kulture 
Kamnik. Podrobno je povzel 
vse večje pridobitve v minu-
lem letu in predstavil nekaj 
načrtov. »Sprejeta proraču-
na za leti 2017 in 2018 na-
kazujeta, da so pred nami 
zahtevne naloge, zlasti pro-
račun za leto 2017 je najviš-
ji doslej, ker vsebuje kohe-
zijska evropska sredstva in 
7,5 milijona evrov kredita za 
gradnjo Osnovne šole Fra-
na Albrehta Kamnik. Zlas-
ti ta projekt nam bo v pri-
hodnosti zaposloval mož-
gane in kratil mirno spanje. 
Ocenjujemo, da nam bo le-
tos uspelo začeti postopke za 
gradnjo, predvsem mislim 
na dokumentacijo. Gradili 
bomo v več fazah, najprej se 
bomo lotili same šolske stav-
be, v naslednji fazi, ko bomo 
zbrali sredstva, pa še špor-
tne dvorane. Obeta se nam 
tudi nadaljevanje obnove lo-
kalne ceste skozi Podgorje, 
kjer bomo zgradili pločnik 

in javno razsvetljavo in s 
tem izboljšali varnost na tej 
obremenjeni tranzitni cesti. 
Gradbišče se nam obeta tudi 
v mestnem jedru, kot pos-
ledica dotrajanega električ-
nega omrežja, ki je na meji 
vzdržljivosti. Elektro Lju-
bljana bo zamenjal glavni 
vod, ki napaja Kamnik. Zato 
smo se odločili, da bomo 
hkrati zamenjali vso dotra-
jano infrastrukturo, in si-
cer od stavbe sodišča do po-
šte, na koncu pa sanirali tudi 
dotrajano vozišče, območje 
za pešce pa tlakovali, kajti 
sedanje stanje nam ne more 
biti v ponos.«

Župan je v nadaljevanju 
podelil šest občinskih pri-
znanj; zlato priznanje sta 
prejela dr. Marjanca Klob-
čar in Janez Uršič, srebrne-
ga Danijel Bezek in Enota za 
protokol Slovenske vojske, 
bronastega pa Alenka Juvan 
in KUD Hiša keramika, za-
kaj pa ne majolka.

Kamničani ponosni na Maistra
V Kamniku so v sredo, na rojstni dan rojaka Rudolfa Maistra, praznovali občinski praznik. Pred 
Maistrovim spomenikom je Kamničane nagovorila obrambna ministrica Andreja Katič, župan pa je 
počastil šest občinskih nagrajencev.

Letošnji občinski nagrajenci skupaj z županom Marjanom Šarcem in obrambno ministrico 
Andrejo Katič / Foto: Gorazd Kavčič

Sestanka na pobudo žu-
pana Aca Franca Šuštarja in 
Marjana Podgorška, pred-
sednika Sveta za preventi-
vo in vzgojo v cestnem pro-
metu Občine Vodice, so se 
poleg predstavnikov Policij-
ske uprave Ljubljana in Poli-
cijske postaje Medvode ude-
ležili tudi predstavniki Di-
rekcije RS za Infrastruktu-
ro, Družbe za razvoj infra-
strukture, Medobčinskega 
inšpektorata Trzin ter posa-
mezni občani.

Ker bi težave občanov v 
celoti rešila zgolj izgradnja 
obvozne ceste mimo Vodic, 
ki je že več let v načrtu kot 
del povezovalne ceste Že-
lodnik–Mengeš–Vodice, so 
organizatorji najbolj pogre-
šali povabljene predstavni-
ke Darsa, ki je investitor ob-
voznice. Ta je sicer že začel 
z odkupi zemljišč, v Vodicah 
pa si želijo, da bi bila obvo-
znica uvrščena med priori-
tete in končana v nekaj letih. 

Na sestanku so se raz-
pravljavci tako osredotočili 
predvsem na rešitve, ki jih 
lahko izpeljejo v kratkem 
času in so jih potrdili tudi 
predstavniki direkcije, na 

čelu z Ljiljano Herga, vod-
jo sektorja za vzdrževanja, 
varstvo cest in prometno var-
nost, ki se je tudi udeležila 
sestanka.

Sestanek je v zadovoljstvo 
predstavnikov občine in ob-
čanov, predvsem pa v dob-
ro večje prometne varnosti, 
vendarle obrodil sadove. Že 
v kratkem se na glavni cesti 
skozi naselje obeta omejitev 
hitrosti na štirideset kilome-
trov na uro za vsa vozila. Pre-
učili bodo tudi možnost po-
stavitve semaforja, na kate-
rem se ob prekoračitvi ome-
jitve hitrosti prižge rdeča 
luč. Uredili bodo varno šol-
sko pot z oznakami, ob tem 
pa bodo med drugim preho-
de za pešce dvignili na nivo 
pločnikov in s tem dodatno 
poskrbeli za varnost pešcev. 
V načrtu imajo tudi dogra-
ditev pločnika na delu Kam-
niške ceste. Prav tako bodo 
preučili tudi možnost po-
stavitve stacionarnih radar-
jev ter pogosteje opravljali 
kontrolo prometa in meri-
tev hitrosti. Nekatere spreje-
te sklepe naj bi začeli izvaja-
ti že v kratkem, tiste, ki zah-
tevajo več časa za pripravo, 
pa najkasneje do začetka pri-
hodnjega šolskega leta.

Nesreča povod  
za sestanek
31. stran

Kamnik – Člani Raziskovalno astronomskega krožka (RAK) 
Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik skupaj z 
astronomi iz Astronomskega društva Komet iz Kamnika tudi 
letos pripravljajo javno astronomsko opazovanje na Zapricah, 
ki bo na travniku ob muzejskih kaščah nocoj, 31. marca, od 
19. do 22. ure. Kot nam je povedal predsednik društva Lojze 
Vrankar, bo z različnimi teleskopi mogoče opazovati Luno, 
Jupiter in nekatere bolj oddaljene objekte, kot so meglice, 
kopice in galaksije.

Javno astronomsko opazovanje na Zapricah

Zgornje Palovče – Budnarjeva muzejska domačija v Zgornjih 
Palovčah nad Kamnikom bo v nedeljo, 2. aprila, med 14. in 
17. uro gostila že peti festival cvetnonedeljskih butaric. Vsako 
leto se na razstavi predstavijo različna slovenska društva, ki s 
povezovanjem zelenja v butarice ohranjajo slovenski ljudski 
običaj pred cvetno nedeljo. Poleg razstave butaric bo dogo-
dek namenjen tudi druženju in obujanju ljudskega običaja z 
izdelovanjem butaric ter peko oblatov.

Peti festival cvetnonedeljskih butaric

Snovik – Člani Turističnega društva Tuhinjska dolina vabijo 
na že 12. Velikonočni sejem, ki bo na ploščadi pred termami 
Snovik v nedeljo, 2. aprila, od 10. do 16. ure. Na stojnicah se 
bodo predstavili ponudniki domačih dobrot in rokodelci iz 
Tuhinjske doline, ki bodo prikazali izdelovanje košev in košar, 
različnih izdelkov iz lesa, pletenje nogavic in seveda izdelavo 
velikonočnih butaric, organizatorji pa pripravljajo tudi delav-
nico izdelovanja velikonočnih okraskov. Ob 10.30 se bo na 
sejmu predstavila tudi novoustanovljena Godba Tuhinjske 
doline, ki jo vodi kapelnik Miha Kosec iz Mengša.

Velikonočni sejem v Tuhinjski dolini

Kamnik – V Štacjonu – dnevnem centru za osebe s težavami 
v duševnem zdravju Kamnik bodo danes, 31. marca, med 13. 
in 16. uro v svojih prostorih na Kolodvorski ulici v nekda-
nji železniški postaji skupaj z uporabniki, njihovimi svojci, 
skrbniki, prostovoljci in zaposlenimi praznovali peto obletnico 
delovanja.

Rojstni dan Dnevnega centra Štacjon

Aleš Senožetnik

Vodice – Napovedan reba-
lans proračuna, ki se je že 
nekaj časa napovedoval, so 
v Vodicah sprejeli na torko-
vi seji občinskega sveta. Re-
balans je bil nujen za zago-
tovitev zadostnih sredstev 
za povečanje Vrtca Škratek 
Svit, ki jih bodo zagotovili 

z dodatnim kreditom, o če-
mer smo že poročali. Z do-
zidavo bodo v Vodicah pri-
dobili dva dodatna oddelka, 
povečali in obnovili pa bodo 
tudi kuhinjo. Skupna vred-
nost investicije bo znašala 
nekaj manj kot 1,81 milijo-
na evrov. 

Slabih 43 tisoč evrov pri-
hodkov nad odhodki, ki jih je 

izkazoval Vrtec Škratek Svit, 
so prenesli v občinski prora-
čun in jih namenili za finan-
ciranje investicije. Dodatnih 
približno 192 tisoč evrov 
so pridobili na razpisu Eko 
sklada. Razliko v bodo krili 
z lastnimi sredstvi, od tega 
za 768 tisoč evrov z zadol-
ževanjem. Tristo tisoč evrov 
kredita za vrtec planirajo 

v letošnjem letu, dodatnih 
468 tisočakov pa leta 2018.

Skupno zadolževanje ob-
čine je v letošnjem in pri-
hodnjem letu predvideno 
v višini 3,37 milijona evrov. 
Poleg vrtca bodo namreč 
kredit potrebovali tudi za fi-
nanciranje izgradnje kanali-
zacije in povezovalnega ka-
nala C0 ter krvavškega vo-
dovoda.

Kot je povedal Matjaž 
Gorčan z občinske uprave, s 
tem ne bo izkoriščena ma-
ksimalna kvota zadolževa-
nja. Na letni ravni namreč 
ostaja možnost za dodatnih 
šestdeset tisoč evrov kredita, 
s čimer bo prostor za kredi-
tiranje projektov tudi v pri-
hodnje. 

Z rebalansom zagotovili 
sredstva za vrtec
V Vodicah so sprejeli pričakovan rebalans proračuna, v katerem so zagotovili 
sredstva za dogradnjo Vrtca Škratek Svit.
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Igor Kavčič

Kranj – Kako veliko zani-
manje vlada med Kranjča-
ni, ko gre za pogovore o sta-
rem mestnem jedru, je v če-
trtek pokazala do zadnje-
ga sedeža polna Vojnomi-
rova dvorana Ullrichove 
hiše v Gorenjskem muzeju. 
Knjigo Dragocenosti starih 
mestnih jeder, ki so jo obči-
ne članice Združenja zgodo-
vinskih mest Slovenije izda-
le ob 15. jubileju združenja, 
je predstavila njena avtorica, 
izvrstna poznavalka stavbne 
dediščine tako mest kot po-
deželja, sicer profesorica na 
Fakulteti za arhitekturo, dr. 
Živa Deu.

V združenje je zdaj vklju-
čenih 14 mest, od tega pet 
Gorenjskih, poleg Kranja 
še Radovljica, Škofja Loka 
in Tržič, konec lanskega 
leta se je pridružil tudi Ka-
mnik. »Monografija je po-
klon tako Združenju zgo-
dovinskih mest kot vsem, 
ki zavzeto in strokovno po-
daljšujejo življenje starih 
mestnih predelov, naj gre 
za strokovnjake in zasluž-
ne posameznike, muzeje ali 
druge zavode, ki se trudijo 
ohranjati njihovo dediščino 
in jo predstavljati drugim,« 
je v uvodu poudarila avtori-
ca obsežne knjige na tristo 
straneh dr. Živa Deu. Danes 
se namreč vse bolj zaveda-
mo pomena starih mestnih 
jeder. Kot je povedala, je v 
začetku prejšnjega stoletja 
tehnični in tehnološki ra-
zvoj zelo spremenil podobo 
mest in vasi. Tudi arhitekti 
in načrtovalci so takrat do-
bili krila, gradile so se nove 

stanovanjske soseske, načr-
tovali so se novi deli mest. 
Ljudje so želeli živeti v no-
vih sodobnih, svetlih stano-
vanjih in stara mestna jedra 
so dobila prizvok zaostalos-
ti, plesnivosti, zadušljivosti. 
»Proces obnavljanja starih 
mestnih jeder je bil spočet-
ka počasen, prav Združenje 
pa je spoznalo, da je v slogi 
moč. Mesta so med seboj de-
lila izkušnje in spoznanja in 
prav v vsakem izmed njih je 
v 15 letih opazen napredek.«

V knjigi predstavljena 
mesta so med seboj praktič-
no neprimerljiva, vsako ima 
svoje značilnosti in posebno-
sti. Avtorica je v njih obrav-
navala umetnostne in kultur-
nodediščinske zanimivosti, 
v nekaterih primerih pa tudi 
bolj ali manj uspešne preno-
ve. Opisala jih je skozi opti-
ko lastnih videnj in znanj, 
z opisi pozitivnih vtisov v 

posameznih mestih pa je že-
lela dokazati, da je bivanje v 
starih hišah lahko tudi zelo 
kakovostno, da je vanje moč 
umestiti različne dejavno-
sti, le posluh mora biti za to. 
Knjiga je dvojezična, preve-
dena tudi v angleščino, saj je 
lahko zanimiva tudi za tujce, 
ki prihajajo k nam.

Avtorica predstavitev po-
sameznega mesta v naslo-
vu začne s podatkom, katere-
ga leta so mu bile podeljene 
mestne pravice. Tudi Kranja, 
ki je bil v središču pozornosti 
tokratnega predavanja, mes-
ta od leta 1256 naprej. Po kraj-
šem zgodovinskem orisu ra-
zvoja mesta je Deuova te-
meljiteje predstavila grajski 
kompleks Khislstein, katere-
ga prenova je – z izjemo pole-
tnega avditorija – po njenem 
mnenju kakovostno izpelja-
na, kar velja tudi za Layer-
jevo hišo. »Poleg kvalitetne 

prenove gradu se v Khislstein 
lepo vpenja muzejska dejav-
nost. Je lep primer, ko gres-
ta z roko v roki tako stavb-
na kot kulturnozgodovinska 
dediščina,« je povedala Živa 
Deu, ki je uživala tudi ob sli-
karijah Layerjeve hiše. Tre-
tja posebnost, ki jo je ome-
nila, pa je Kostnica ob žup-
ni cerkvi. »Če človek hoče v 
nekem mestu živeti srečno, 
mora čutiti duh svojih pred-
nikov. Kranj izmed vseh sta-
rih slovenskih mest vez s pre-
teklostjo do današnje dobe 
izraža najbolj trdno.«

V nadaljevanju je dr. Mi-
lan Sagadin s kranjske eno-
te Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine predstavil 
svoj pogled na mestno je-
dro in arheološke raziska-
ve, ki so v njem potekale v 
zadnjih desetletjih. V orisu 
zgodovine Kranja od pet ti-
soč let preden je postal mes-
to pa do srednjega veka, je 
poudaril pomen arheolo-
ških najdb in obnov neka-
terih zgodovinskih poseb-
nosti mesta. »Prezentacija 
nekdanjega mestnega ob-
zidja nam je ponekod uspe-
la bolj, drugje manj, žal nis-
mo imeli sreče s predstavi-
tvijo steklarske delavnice. 
Čaka nas še tako imenovani 
Knedlov vrt, kjer smo našli 
poznoantična lamelna ok-
lepa. Upam, da bodo prišli 
boljši časi, da bo županstvo 
razumevajoče in se bo našel 
tudi denar za to,« je še dejal 
Sagadin, obiskovalce veče-
ra pa je v nadaljevanju sko-
zi razstavo o omenjenih la-
melnih oklepih V blesku ko-
vinske oprave popeljala dr. 
Veronika Pflaum.

Stara mesta spet živijo
V Gorenjskem muzeju je avtorica dr. Živa Deu predstavila monografijo s posameznimi arhitekturnimi 
posebnostmi in mestnimi predeli dvanajstih zgodovinskih mest Slovenije z naslovom Dragocenosti 
starih mestnih jeder.

Zgodovinska mesta v Sloveniji so si med seboj zelo različna, 
meni avtorica monografije dr. Živa Deu. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Radovljica – Gostiteljica tok-
ratnega srečanja je Glasbena 
šola Radovljica, ena izmed 
petih šol, ob njej še Jeseni-
ce, Kranj, Škofja Loka in Tr-
žič, ki se že od leta 1975 vsako 
leto v pomladanskem času 
snidejo na skupnem koncer-
tu. Leta 1985 sta v ta krog sto-
pili še glasbeni šoli iz Kanal-
ske doline in avstrijske Ko-
roške, ki delujeta v drugač-
nih razmerah, opravljata 
pa pomembno poslanstvo. 

Srečanje poteka izmenično 
v krajih, kjer šole delujejo. 
Srečanje je za vse sodelujoče 
šole posebnega pomena, saj 
omogoča vsakoletni prikaz 
njihovih najboljših dosež-
kov pa tudi primerjavo stro-
kovnih prizadevanj učencev 
in učiteljev. V dolgoletni tra-
diciji se je organizacija sre-
čanj močno izpopolnila, po-
večala se je odmevnost do-
godka in tudi nivo muzicira-
nja je vsako leto višji. Peda-
gogi, med katerimi je mar-
sikdo že kot učenec sodeloval 

na teh srečanjih, se zavedajo 
koristnosti nastopanja svojih 
varovancev in jim skrbno iz-
berejo program.

Tudi letošnja prireditev bo 
bogata tako v izboru inštru-
mentov kot tudi izbiri skladb. 
Domačo glasbeno šolo bos-
ta predstavila solist na tro-
benti ter godalni ansambel. 
Iz Glasbene šole Tomaž Hol-
mar v Kanalski dolini pri-
hajajo harmonikarja in pia-
nistka. Glasbeno šolo Ško-
fja Loka bodo zastopali kita-
rist, flavtistka in violinistka, 

Slovensko glasbeno šolo de-
žele Koroške pa klarinetist-
ka in pianistka. Z Jesenic pri-
hajajo v goste pianist, tolka-
lec in duo viol, iz Kranja pa 
oboistka, pevec in trio flavta-
violončelo-klavir. Program 
Glasbene šole Tržič bodo iz-
vajali kvartet godal, tolkalist-
ka in štirje pianisti hkrati na 
klavirju. Prisotne bo pozdra-
vil župan občine Radovljica 
Ciril Globočnik, sodelujoče 
šole pa bodo v spomin na do-
godek prejele darila, ki jih je 
pripravila šola gostiteljica.

Tradicionalno srečanje glasbenih šol 
Gorenjske in zamejstva
V ponedeljek, 3. aprila, ob 17.30 se bo v Baročni dvorani Radovljiške graščine začelo triinštirideseto 
Srečanje glasbenih šol Gorenjske in zamejstva.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 31. marca
15.00 47. TSD – Dan nominirancev, 1. del (v Slogi, Ljubljana)
17.00 47. TSD – Damir Avdić: MEFISTO (v Stolpu Škrlovec)
19.30 47. TSD – Mile Korun: SVETOVALEC (v Mestnem gledališču ljubljanskem)

Sobota, 1. aprila
17.00 47. TSD – Nik Škrlec in ekipa: NAJ GRE VSE V Π ALI KAKO SEM SI ZAPOMNIL 3141 DE-
CIMALK (v Stolpu Škrlovec)
20.00 47. TSD – Rok Vilčnik: TARZAN ( v dvorani PGK)

Nedelja, 2. aprila
10.00 47. TSD – 3. strokovno srečanje oblikovalcev maske slovenskih gledališč (zgornji foaje)

Ponedeljek, 3. aprila
10.00 47. TSD – Avdiodeskripcija za gledališče – seminar (v Mestni knjižnici Kranj)
16.00 47. TSD – Dan nominirancev, 2. del (v Slogi, Ljubljana)
20.00 47. TSD – Nataša Keser: SREČANJE (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, JESENICE

Sobota, 1. aprila
19.30 Monty Python: KRALJ ARTUR IN SVETI GRAL
2. FESTIVAL ZNANOSTI IN FANTASTIKE (celodnevna prireditev v kino dvorani)

Nedelja, 2. aprila
10.00 ČAROVNIK BRANE (matineja)

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 1. 4.
18.45, 21.20 DUH V ŠKOLJKI
16.45 MOJ ZMENEK NA SLEPO
13.40, 15.20, 17.00, 18.40 SMRKCI: 
SKRITA VAS, sinhro.
14.20, 16.40, 19.00 LEPOTICA IN ZVER 
20.20 NEPRIČAKOVANO OČKA
20.40 LEV: DOLGA POT DOMOV
14.45 LEGO BATMAN FILM, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 1. 4.
19.10, 21.15 DUH V ŠKOLJKI
20.15, 22.20 DUH V ŠKOLJKI, 3D
14.00, 20.30 MOJ ZMENEK NA SLEPO
20.50 SLEDI ŽIVLJENJA
17.50 POWER RANGERS
13.30, 15.30, 17.20 SMRKCI: SKRITA 
VAS, sinhro.
14.30, 16.30 SMRKCI: SKRITA VAS, 3D, 
sinhro.
15.40, 20.00 LEPOTICA IN ZVER 

18.20, 22.30 LEPOTICA IN ZVER, 3D
22.40 ZBEŽI!
15.30 NEPRIČAKOVANO OČKA
18.10 KONG: OTOK LOBANJ
17.40 PETDESET ODTENKOV TEME
14.15, 16.15 MAŠA IN MEDVED, sinhro.
13.45 VRABČEK RICHARD, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 31. 3.
18.00 SMRKCI: SKRITA VAS, 3D, sinhro.
20.00 SAMO KONEC SVETA

Sobota, 1. 4.
18.00 SMRKCI: SKRITA VAS, 3D, sinhro.
20.00 MINISTRSTVO LJUBEZNI

Nedelja, 2. 4.
17.00 SMRKCI: SKRITA VAS, sinhro.
19.00 SAMO KONEC SVETA

Ponedeljek, 3. 4.
20.00 PR’ HOSTAR

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

Kranj – V dvorani Mestne knjižnice Kranj je na ogled razstava 
vizualnega umetnika in fotografa Bruta Carniollusa, ki živi in 
ustvarja v Radovljici. Ukvarja se z digitalnim kolažem in digi-
talno grafiko, pri čemer njegova dela praviloma izhajajo iz foto-
grafskega zapisa in se kot razstavni eksponat materializirajo v 
obliki digitalnega UV-tiska. Na razstavi z naslovom Metropolis 
se predstavlja s fotokolažem urbanega prostora, ki nastaja s 
plastenjem in prekrivanjem celih fotografij ali njihovih izsekov. 
Neke vrste »sestavljanka« nastaja s pomočjo računalnika, ki 
omogoča manipulacije fotografij na različne načine. »Dela so 
kot impresija, hkrati pa se srečujemo z nadnaravnim pogle-
dom na svet. Odmaknjenost in zamišljenost, ki jo občutimo, 
še bolj poudari navidezna žabja ali ptičja perspektiva, ki pre-
vladuje v večini del. Distanca avtorja ter iskanje harmonije v 
delih nas potegne v svet, kjer se umetnik počuti varnega in 
ki ga je zmožen nadzirati ter kontrolirati brez vsiljivosti, ki jo 
sicer občutimo pri vsakem koraku,« je med drugim k razstavi 
zapisala umetnostna zgodovinarka Melita Ažman.

Metropolis v knjižnici
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Bled – V nedeljo se je slo-
venska ženska hokejska re-
prezentanca zbrala na Ble-
du ter začela priprave pred 
nastopom na svetovnem pr-
venstvu Divizije II, skupine 
A, ki bo od 2. do 9. aprila po-
tekalo na prizorišču prihod-
njih olimpijskih iger, v juž-
nokorejskem Pjongčangu. 
Risinje na svetovnem pr-
venstvu v Pjongčangu čaka-
jo obračuni z reprezentanca-
mi Avstralije, Južne Koreje, 
Nizozemske, Severne Kore-
je in Velike Britanije.

Slovenska izbrana vrsta 
na Bledu trenira pod taktir-
ko glavnega trenerja Franca 
Ferjaniča ter pomočnika Bo-
štjana Kosa. »Priprave smo 
zastavili precej ambiciozno. 
Poleg izpopolnjevanja posa-
meznih elementov hokejske 
igre imamo zelo velik pou-
darek tudi pripravi taktike,« 
je povedal glavni strateg slo-
venskih risinj.

Na Bledu so slovenske ho-
kejistke s predajo zbranih 
plastičnih zamaškov Dru-
štvu za pomoč osebam z mot-
njami v razvoju Vesele nogi-
ce iz Laškega v torek zaklju-
čile tudi dobrodelno akcijo, 

ki so jo začele načrtovati ob 
lanskih novembrskih olim-
pijskih predkvalifikacijah v 
španskem San Sebastianu. 
V minulih petih mesecih so 
namreč igralke HDK Mari-
bor, HK Olimpija in HK Tri-
glav Kranj na vseh tekmah 
državnega prvenstva names-
to vstopnine zbirale plastične 

zamaške z namenom, da jih 
ob koncu sezone podarijo za 
dobrodelen namen.

»Želimo si, da bi tudi z 
našo akcijo opozorili na te-
žave oseb, še posebno otrok, 
z motnjami v razvoju, s kate-
rimi se ti srečujejo pri vsak-
danjih opravilih, ki se veči-
ni izmed nas zdijo povsem 

samoumevna,« je ob za-
ključku akcije povedala na-
padalka HK Triglav Kranj 
Urša Pazlar. Poleg Urše so 
v ekipi risinj iz kranjskega 
kluba še branilki Maja Biz-
jak in Mojca Duh ter napa-
dalke Patricija Beribak, Jer-
ca Kenig, Irena Kraner in 
Pija Strniša.

Risinje so tudi dobrodelne
Slovenske hokejske reprezentantke, ki se na Bledu pripravljajo za nastop na svetovnem prvenstvu  
v Pjongčangu, so z donacijo razveselile Vesele nogice.

Hokejistke so na tekmah zbirale zamaške, donacijo pa je v imenu društva Vesele nogice, 
ki združuje starše, skrbnike in podpornike otrok z razvojnim zaostankom, sprejela 
predsednica Spomenka Valušnik.

Maja Bertoncelj

Medvode – V sredo so na pri-
reditvi Večer športa podelili 
priznanja in nagrade špor-
tnikom občine Medvode. 

Podelili so 16 malih špor-
tnih plaket posamezni-
kom (prejeli so jih plesal-
ka Anja Pritekelj, plaval-
ka Ana Škulj, gorski tekači 
Tina Kozjek, Tine Hren in 
Matic Plaznik, atletinje Lu-
cija Šušteršič, Maja Plaznik 

in Anja Plaznik, smučarski 
tekačici Anja Žavbi Kuna-
ver in Zala Jenko, cestna ko-
lesarka Saša Žavbi Kunaver, 
badmintonisti Žiga Podgor-
šek, Jaka Ivančič, Miha Ivan-
čič in Katja Turinek ter alp-
ska smučarka Nika Muro-
vec) in pet ekipam (članska 
ekipa v badmintonu Mr. Pet 
Medvode, članska ekipa Te-
niškega kluba Spin Med-
vode, ekipa deklic in deč-
kov Teniškega kluba Spin 

Medvode, Košarkarski klub 
Medvode ekipa U13 in sek-
cija za prstomet ŠD Senica), 
osem velikih športnih plaket 
(smučarski tekači Lea Ein-
falt, Anamarija Lampič in 
Janez Lampič, plavalec Pe-
ter John Stevens, cestni ko-
lesar Andrej Žavbi, badmin-
tonista Ana Marija Šetina in 
Miha Ivanič ter plesalec ak-
robatskega rock'n'rola Jak 
Kavčič), eno športno prizna-
nje, ki ga je prejela Športna 

zveza Medvode ob dvajsetle-
tnici delovanja, vrhunec pa 
je bila razglasitev športnice 
in športnika leta. Ta najbolj 
prestižni naziv je šel v roke 
istima kot lani: smučarski 
tekačici Lei Einfalt za osvoje-
no drugo mesto v disciplini 
10 km prosto na svetovnem 
prvenstvu do 23 let in plaval-
cu Petru Johnu Stevensu za 
drugo mesto na 50 m prsno 
na članskem svetovnem pr-
venstvu v Windsorju. 

Znova Einfaltova in Stevens
Športnika Medvod za leto 2016 sta smučarska tekačica Lea Einfalt in plavalec Peter John Stevens.

Športni nagrajenci v Medvodah za leto 2016

Jesenice – Kljub temu da je večina od okoli dva tisoč osemsto 
navijačev na četrti polfinalni tekmi Alpske lige v Dvorani Pod-
mežakla v torek zvečer pričakovala zmago domače ekipe SIJ 
Acroni Jesenice in uvrstitev v finale, so bili Jeseničani za gol 
slabši od gostov. Hokejisti Asiaga so namreč slavili s 3 : 4 in 
rezultat v zmagah izenačili na 2 : 2. Peta, odločila tekma je 
bila tako včeraj v Asiagu, do zaključka naše redakcije pa se še 
ni končala. Prva finalna tekma je na sporedu že jutri.

Odločitve na Jesenicah ni bilo

Kljub trem zadetkom v mreži Asiaga jeseniški hokejisti  
v torek niso razveselili navijačev. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj - Košarkarski klub Tri-
glav Kranj v dvorani Planina 
ta konec tedna gosti finalni 
turnir najboljših osmih ko-
šarkarskih ekip v kategoriji 
mladincev do 19 let. Turnir 
se je s prvimi tekmami če-
trtfinala med ekipama He-
lios Suns in Ilirijo ter Uni-
on Olimpijo in Zlatorogom 
Laško začel včeraj zvečer, 
danes pa bosta še obračuna 
med domačo ekipo ECE Tri-
glav in Parklji (ob 17. uri) in 
ekipama Grosuplja in Krko 
(ob 19.15). Jutri ob 16. uri bo 
prva polfinalna tekma, ob 
18. 15 pa še druga. Tekma za 
tretje mesto bo nato v nede-
ljo ob 16. uri, veliki finale za 

naslov državnega prvaka pa 
v nedeljo ob 18.15. 

»Čestitam ekipam, ki so 
se uvrstile na finalni turnir 
najboljših osmih ekip letni-
ka 1998 in mlajši. Če samo 
pomislim, kako težko smo 
se uvrstili skozi kvalifika-
cije v 1. SKL, lahko fantom 
čestitam za odlično tretje 
mesto po rednem delu se-
zone. Na finalnem turnirju 
si kot domačini želimo odi-
grati vse tri tekme, ter doka-
zati, da uvrstitev po rednem 
delu ni bila slučaj. Verja-
mem, da nam bodo pri tem 
pomagali številni domači 
navijači« je pred začetkom 
turnirja povedal trener do-
mače ekipe Triglava Franci 
Podlipnik.

Mladi košarkarji v Kranju

Kranj – V torek in sredo so tekme 26. kroga odigrali nogometaši 
v prvi slovenski nogometni ligi Telekom. Nogometaši Dom-
žal so z zadetkoma Alena Ožbolta in Jureta Balkovca z 2 : 1 
premagali ekipo iz Kidričevega. Z minimalnim porazom na 
gostovanju so izgubili nogometaši Kalcerja Radomlje, saj jih 
je Maribor premagal z 1 : 0. Maribor ima že 12 točk prednosti 
pred Olimpijo, le točka pa loči Olimpijo (47) in Domžale (46), 
ki so na tretjem mestu. Jutri Domžalčani gostujejo pri Celju, 
ekipa Kalcerja Radomlje pa v nedeljo gosti Rudar. V drugi SNL 
nogometaši Zarice Kranj odhajajo na gostovanje k ekipi Ankaran 
Hrvatini. Roltek Dob pa bo tokrat, ko je Triglav prost, skušal 
zmanjšati zaostanek za vodilnim. To naj ne bi bil prav težak 
podvig, kajti na domačem igrišču bodo gostili nogometaše 
Farmtecha Veržeja. V 3. SNL center se zanimiv obračun obeta 
jutri na nogometnem igrišču v Stražišču, kjer se bodo pomerili 
nogometaši Save Kranj in AŠK Bravo. Gorenjski obračun bo v 
Velesovem, kjer bodo domači nogometaši gostili Šobec Lesce. 
Bled Hirter odhajajo na gostovanje v Jevnico. Tinex Šenčur bo 
v nedeljo gostoval pri nogometaših Kolpe, ekipa Komende pa 
gostuje pri Iliriji 1911. Vse sobotne in nedeljske tekme se bodo 
začele ob 16.30. Jutri bodo prvenstvo nadaljevali tudi nogome-
taši v Gorenjski nogometni ligi. Na sporedu so tekme 12. kroga, 
vse pa se bodo začele ob 16. uri. Pomerili se bodo: JuRentA 
Bitnje – Britof, Preddvor – Zarica Kranj B, SIJ Acroni Jesenice – 
Polet, Jecom Sport DLN – Visoko, Žiri – Naklo in Škofja Loka 
– Kondor Godešič. 

Domžale le točko za Olimpijo

Kranj – V sredo se je s tekmo med vaterpolisti AVK Triglav in 
VD Kamnik začel drugi del članskega državnega prvenstva. V 
kranjskem bazenu so bili po pričakovanju boljši igralci kranj-
skega Triglava, ki so Kamničane premagali z 19 : 9 (4 : 2, 4 : 
3, 5 : 3, 5 : 1). V drugi tekmi prvega kroga se bosta v Ljubljani 
na Kodeljevem jutri pomerila Ljubljana Slovan in Koper 1958. 

Kranjčani so premagali Kamničane
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Maja Bertoncelj

Medvode – Škofjeloško pod-
jetje Optiweb smo spoz-
nali na podjetniškem ve-
čeru v Medvodah, kjer ga 
je predstavil direktor Miha 
Lavtar. Čeprav je na svojo 
podjetniško pot leta 2009 
stopil že pri 19 letih, njego-
vo podjetje Optiweb danes 
beleži močno rast. Ta je po 
Lavtarjevih besedah celo sto-
odstotna: štiristo tisoč evrov 
prihodkov in deset zaposle-
nih iz leta 2015 so do lani 
namreč spremenili v kar 
osemsto tisoč evrov prihod-
kov in 19 zaposlenih. Danes 
je to število še večje – skupaj 
s študenti jih v podjetju na-
mreč dela že blizu štirideset.

»Optiweb je mlado, spro-
ščeno podjetje, ki je zelo agil-
no in se vedno trudi prekašati 
konkurenco. Ekipa je mlada. 
Povprečna starost člana eki-
pe je vsega 27 let. Med seboj 
se odlično ujamemo, to vez 
pa krepimo tudi zunaj delov-
nega časa. Izbira sodelavcev 

zato poteka tudi na podla-
gi njihovih karakterjev, pri 
čemer se zanašam pred-
vsem na svoj šesti čut. Tru-
dim se namreč, da bi v služ-
bo vsi prihajali z veseljem,« 
pravi Miha Lavtar iz Poljan. 
Čeprav so v ekipi najbolj šte-
vilno zastopani programerji, 
pa podjetje ponuja celostno 
storitev: od načrtovanja do 

izdelave prodajno uspešne in 
uporabniku prijazne spletne 
strani ali trgovine ter učinko-
vite marketinške strategije. 
Podjetjem tako pomagajo do 
kakovostnih predstavitev na 
spletu ter promociji njihovih 
izdelkov.

Lavtar sicer ne izhaja iz 
podjetniške družine, zato 
je do svojega posla prišel 

precej spontano. Že ob kon-
cu osnovne šole je postavil 
prvo spletno stran, njegovo 
področje pa se je nato raz-
širilo še na programiranje 
in optimizacije za iskalni-
ke. Svojo strast do takšnega 
dela je izpopolnjeval v takrat 
vodilnem podjetju tega pod-
ročja, želja po novih izzivih 
pa ga je gnala še dlje: po us-
pešni prodaji domene je na-
mreč opustil takratni študij 
in odprl podjetje Optiweb. 
Temu je sledila tudi znam-
ka Videa ter nekaj manjših, 
stranskih projektov. »Vsa-
kogar je strah začeti,« pravi 
Miha in doda, »a ko si mlad, 
nimaš česa izgubiti. Treba je 
poskusiti.« Po osmih letih, 

še pravi, je zanj največji us-
peh, da daje delo več kot tri-
desetim ljudem.

Tako kot samo podjetje 
pa so se širili tudi njihovi 
poslovni prostori. Začetne 
majhne sobice je zamenja-
lo skupno okrog tristo kva-
dratnih metrov prostorov, 
ki pa so edinstveni tudi po 
zasnovi. So inovativni, bar-
viti, spodbujajo kreativo in 
družabni vidik dela. Zapos-
leni si tako lahko na kav-
ču privoščijo zaslužen po-
čitek, poiščejo svoj mir v 
»bubici« ali si skuhajo dob-
ro kavo v kuhinji, po hodni-
kih pa se sprehajajo kar v 
copatih. »Kadri so pri nas 
ključnega pomena. Želim, 

da zaposleni rastejo – tako 
karierno kot tudi osebno-
stno,« pravi Lavtar. S tem 
namenom med njihove 
vrste v aprilu prihaja tudi 
kadrovnica, število zaposle-
nih pa v kratkem pa želijo 
povečati za še tri ljudi.

Podjetje se zaveda, da bo 
stoodstotno rast težko vzdr-
ževati, a svoje cilje kljub temu 
postavlja visoko. Letošnje 
leto tako želi zaključiti s prib-
ližno 1,2 milijona evrov pro-
meta, s še zadovoljnejšimi 
zaposlenimi in še boljšimi 
strankami. Ker v okviru slo-
venskih meja večina poslo-
vanj poteka z zasebnimi pod-
jetji, pa jim je v močnem inte-
resu tudi prodor na tuje trge.

V službi so kot doma
Optiweb je mlado podjetje, ki beleži stoodstotno rast, tako pri prometu 
kot pri številu zaposlenih. Od konkurence se razlikujejo tudi po inovativnih 
poslovnih prostorih. V službi so lahko kar v copatih, z računalnikom na kavču.

Miha Lavtar, direktor uspešnega podjetja Optiweb 

Mlada ekipa Optiweba: med seboj se odlično ujamejo in tudi tu se skriva del recepta za 
uspeh. / Foto: arhiv podjetja

Urša Peternel

Blejska Dobrava – V začetku 
leta je eno največjih in naj-
uspešnejših podjetij v jese-
niški občini Sumida Slove-
nija z Blejske Dobrave do-
bilo novega direktorja. To 
je postal Primož Egart, ki je 
nasledil dolgoletnega direk-
torja Janeza Ločniškarja, ki 
se je upokojil. Dvainštiride-
setletni Egart je po izobraz-
bi univerzitetni diplomira-
ni inženir strojništva, pri-
haja iz Britofa pri Kranju, s 
podjetjem Sumida Slovenija 
pa je že doslej sodeloval kot 

zunanji sodelavec na podro-
čju razvoja. 

Sumida Slovenija je del 
globalnega koncerna Sumi-
da, ki ima podjetja po vsem 
svetu, največ pa v Aziji. La-
stnik slovenske Sumide je 
sicer nemško podjetje, ki pa 
je v lasti japonskega družin-
skega podjetja. Tako je ura-
dni jezik v podjetju anglešči-
na, je povedal Egart, gre pa 
za zanimivo medkulturno 
sodelovanje in sprejemanje 
različnih mentalitet znotraj 
koncerna. Sumida ima na 
Blejski Dobravi nekaj več kot 
17 tisoč kvadratnih metrov 

površin, od tega 4900 kva-
dratnih metrov proizvod-
nih prostorov. Na tej lokaci-
ji je dolga leta delovala nek-
danja Iskra, po stečaju Iskre 
pa je leta 1997 lastnik pos-
tal nemški Vogt Electronics. 
Leta 2006 je lastnica Vogta 
postala Sumida in podjetje 
se je leta 2009 preimenova-
lo v Sumida Slovenija.

Podjetje zadnja leta zazna-
muje izredno hitra rast, saj 
so samo v zadnjem letu na 
novo zaposlili sto ljudi, tako 
da jih trenutno dela 387, po 
direktorjevih besedah pa 
bodo v prihodnje zaposlili 

še vsaj petdeset novih sode-
lavcev. Hkrati podjetje širi 
tudi prostore, tako so predla-
ni na lokaciji na Blejski Dob-
ravi zgradili nov proizvodni 
objekt, ki pa je tudi že pos-
tal premajhen, in ravno v teh 
dneh pripravljajo vse pot-
rebno za njegovo dogradi-
tev. Zemljišča so že odkupi-
li, direktor pa računa, da bo 
objekt dograjen že do sredi-
ne septembra. 

Tudi promet podjetja v 
zadnjih letih raste, leta 2015 
so ustvarili za okrog 20 mi-
lijonov evrov prometa, lani 
pa že za 26 milijonov evrov. 
Po direktorjevih besedah 
intenzivno delajo na razvo-
ju novih produktov, saj so 
ena redkih lokacij v kon-
cernu, ki ni zgolj proizvod-
na, temveč vse bolj deluje-
jo tudi na področju razvoja 

izdelkov. Podjetja na raz-
ličnih lokacijah v koncernu 
so si sicer med seboj kon-
kurenčna in prav opravlja-
nje razvojnih funkcij je po 
Egartovih besedah ena od 
konkurenčnih prednosti 
slovenske lokacije. 

V podjetju imajo proizvo-
dne zmogljivosti ves čas za-
polnjene, delajo celo v treh 
izmenah, sedem dni v ted-
nu. Med zaposlenimi si-
cer prevladujejo ženske z 
osnovnošolsko izobrazbo, a 

v zadnjem času zaposlujejo 
vse več mehatronikov, stroj-
nikov in elektrotehnikov. 
Tako so prvič razpisali tudi 
več štipendij tako za srednjo 
šolo kot za fakulteto in po di-
rektorjevih besedah tudi že 
podpisali prve štipendijske 
pogodbe. 

S povečevanjem števila za-
poslenih, prostorsko širitvi-
jo in poslovnim izidom tako 
Sumida Slovenija postaja 
eden največjih zaposlovalcev 
in eno najuspešnejših podje-
tij v jeseniški občini. Zato si 
ga je za ogled izbral tudi pred-
sednik državnega sveta Mitja 
Bervar, ki je v torek gostoval 
v jeseniški občini. Podjetje 
si je ogledal v spremstvu go-
renjskega državnega svetni-
ka Steva Ščavničarja in žu-
pana Jesenic Tomaža Toma 
Mencingerja.

Novi direktor Sumide Slovenija
Po upokojitvi dolgoletnega direktorja Janeza Ločniškarja je vodenje Sumide Slovenija z Blejske Dobrave 
prevzel Primož Egart. Uspešno podjetje je v torek obiskal predsednik državnega sveta Mitja Bervar.

Primož Egart, novi direktor podjetja Sumida Slovenija 

Podjetje je v torek obiskal predsednik državnega sveta Mitja Bervar.
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V podjetju Sumida Slovenija izdelujejo dele za 
avtomobilsko industrijo, zlasti antene za sisteme 
Keyless entry, tuljave za zaporo vožnje, senzorje 
ter mehatronske sestave. Kupci so izdelovalci vseh 
znanih avtomobilskih znamk na svetu in praktično 
ni avtomobila, ki ne bi imel vgrajenega vsaj kakšnega 
izdelka iz Sumide Slovenija.
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Kmetijstvo in gozdarstvo

Trgovina Klasje vam ponuja:

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

Več informacij dobite pri nas:
Klasje, d. o. o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj

Tel.: 04/2331 375, 04/2357 710, GSM: 041/628 065, 031/628 065
E-pošta: klasje@siol.net

AKCIJA  
MOTORNIH OLJ

00386 31 635-911
www.sejemkomenda.si

el.pošta: kkkomenda@siol.net

SPOMLADANSKI SEJEM KOMENDA

2017
7.–9. APRIL
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Ana Šubic

Komenda – Med 7. in 9. apri-
lom bo Komenda v zname-
nju tradicionalnega, že 22. 
Spomladanskega kmetij-
sko obrtnega sejma, ki ga na 
hipodromu prireja Konjeni-
ški klub Komenda v sode-
lovanju z občino Komen-
da. Sejem bo znova nabi-
to poln, saj se bo na 45 tisoč 
kvadratnih metrih predsta-
vilo več kot 650 razstavlja-
vcev. Kot običajno bo glav-
ni poudarek na kmetijstvu 
in vrtičkarstvu, poleg tega 
pa se obetajo tudi predsta-
vitve različnih drugih deja-
vnosti, obrti in podjetništva. 

Organizatorji znova priča-
kujejo obiskovalce iz vse Slo-
venije in sosednjih dežel, na 
lanskem jesenskem sejmu 
so jih našteli že 75 tisoč.

Sejem bodo za obiskoval-
ce odprli v petek, 7. aprila, 
ob 10. uri, uradno odprtje pa 
bo ob 12. uri. Sejem bo urad-
no odprl predstavnik z vrha 
kmetijskega ministrstva sku-
paj z županom Komende 
Stanislavom Poglajnom in 
predsednikom konjeniške-
ga kluba Lojzetom Lahom. 
V spremljevalnem progra-
mu bodo sodelovali komend-
ski godbeniki, Twirling in 
Mažoretni klub Komenda, 
Folklorna skupina Društva 

upokojencev Komenda in 
OŠ Komenda Moste.

Že pred uradnim odpr-
tjem bo v petek ob 10. uri 
Kmetijsko gozdarski zavod 
Ljubljana pripravil strokov-
no predavanje o preureditvi 
hlevov v skladu s potrebami 
živali na kmetiji, ki bo v pro-
storih Konjeniškega kluba 
Komenda – nad pisarno pri 
novih hlevih. Zavod za goz-
dove Slovenije bo vsak dan 
sejma prikazal varno delo z 
motorno žago. Tudi tokrat si 
bo možno ogledati razstavo 
govedi, ki jo pripravlja Gove-
dorejsko poslovno združen-
je, in sicer v soboto med 9. 
in 14. uro ter v nedeljo med 

11. in 18. uro. Predstavlje-
nih bo deset krav črno-be-
le, lisaste in rjave pasme ter 
tri teleta rdeče holštajn, lisa-
ste in rjave pasme. V nede-
ljo ob 15. uri bo tudi avkcij-
ska prodaja razstavljenih 
telet. Tako kot lani se bodo 
tudi letos v skupnem šotoru 
predstavljali obrtniki in pod-
jetniki iz občin Šenčur, Cer-
klje in Preddvor. Sejem bo 
popestril zabavni program 
z ansambli in godbeniki, 
obeta se tudi pestro večerno 
glasbeno dogajanje.

V petek bo sejem odprt 
med 10. in 18. uro, v sobo-
to in nedeljo pa med 9. in 
18. uro. Ogled sejma bo tudi 
tokrat brezplačen, enako vel-
ja za parkiranje. Obiskoval-
cem priporočajo, da v čim 
večji meri uporabljajo ureje-
no parkirišče v poslovni coni 
v Žejah, od koder bodo orga-
nizirali brezplačni avtobus-
ni prevoz na sejem in nazaj.

Bliža se spomladanski 
sejem v Komendi
Prihodnji konec tedna bo v Komendi že 22. Spomladanski kmetijsko obrtni 
sejem. Predstavilo se bo več kot 650 razstavljavcev s ponudbo kmetijske, 
gozdarske, gradbene in komunalne mehanizacije, vrtnarske in ogrevalne 
tehnike, obrtnih izdelkov in blaga za široko porabo. Obeta se tudi razstava 
pasemske govedi, predavanje o preureditvi hlevov ...

Zavod za gozdove Slovenije bo tudi letos prikazal varno delo z motorno žago. / Foto: Cveto Zaplotnik

Na spomladanskem sejmu v Komendi se bo predstavilo več kot 650 razstavljavcev. 
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Ana Šubic

Ljubljana – Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano je minuli pet-
ek objavilo javni razpis za 
nakup nove mehanizacije in 
opreme za sečnjo ter spra-
vilo lesa iz Programa raz-
voja podeželja 2014–2020 
za leto 2017. Na voljo je pet 
milijonov evrov nepovrat-
nih sredstev iz Evropskega 
kmetijskega sklada za raz-
voj podeželja in državnega 
proračuna. Kot so pojasnili, 
je cilj razpisa uvesti učinko-
vite in okoljsko sprejemljive 
tehnologije za posek in spra-
vilo lesa, doseči intenzivira-
nje gospodarjenja z gozdovi, 

profesionalizacijo dela v 
gozdovih, zmanjšanje števi-
la delovnih nesreč pri delu v 
gozdu in ustvariti nova delo-
vna mesta. »Slovensko goz-
darstvo beleži v zadnjih letih 
rekorden posek. Novi razpis 
ima poudarek na lažjem in 
učinkovitejšem delu v goz-
dovih,« je povedal minister 
Dejan Židan.

Višina podpore znaša 40 
odstotkov upravičenih stro-
škov naložbe. Najnižji zne-
sek javne podpore je tisoč 
evrov na vlogo. Upraviče-
nec lahko v celotnem pro-
gramskem obdobju 2014–
2020 iz naslova te operaci-
je pridobi največ pol milijo-
na evrov javne podpore. Od 

razpisanih petih milijonov 
evrov bo polovica namenje-
na fizičnim osebam z izje-
mo samostojnih podjetni-
kov posameznikov in agrar-
nih skupnosti v skladu zako-
nom o agrarnih skupnostih, 
preostalo pa pravnim ose-
bam in samostojnim pod-
jetnikom posameznikom. 
Do podpore so upravičeni 
stroški naložb, ki so nastali 
po oddaji vloge na javni raz-
pis, in splošni stroški, nas-
tali po 1. januarju 2014. Pri-
javni obrazec mora vlagatelj 
izpolniti elektronsko v infor-
macijskem sistemu Agenci-
je za kmetijske trge in raz-
voj podeželja, in sicer od 18. 
aprila do vključno 19. junija.

Pet milijonov za gozdarstvo
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Megales – vaš partner pri odkupu, poseku in prevozu lesa.

  

   Odkupujemo hlodovino smreke, jelke  
in macesna ter celulozni les. Brez časovnih 
omejitev odkupujemo bukove goli, goli drugih 
trdih in mehkih listavcev.

   Izvajamo sečnjo in spravilo lesa  
z gozdarsko žičnico.

   Ugodne cene in dobri plačilni pogoji.

Strahinj 120 - NAKLO, tel.: 04/25 76 440, gsm: 031/306 290KORUZA ZA ZRNJE:
LG 32.58 (FAO 260, PT)

LJ 275T (FAO 275, PT)

FEROXXY (FAO 300, PT)

MUSIXX (FAO 300, PT)

DKC 3623 (FAO 300, Z) 

LG 23.06 (FAO 300, Z) 

LG 33.30 (FAO 300, Z) 

LG 30.315 (FAO 310, Z) 

DKC 4014 (FAO 320, Z) 

CHAPALU  (FAO 330, Z) 

LG 33.50  (FAO 340, TZ) 

CONEXXION (FAO 340, Z) 

SHERLEY (FAO 340, TZ) 

DKC 4522 (FAO 345, TZ) 

DKC 4590 (FAO 345, Z) 

LG 30.369  (FAO 360, Z)  
(LIMANOVA)

DKC 4608 (FAO 360, TZ) 

DKC 4717 (FAO 370, Z) 

FUTURIXX (FAO 380, Z) 

DKC 5031  (FAO 400, Z) 

ACIMILL (FAO 400, Z) 

DKC 5542 (FAO 480, Z) 

DKC 5830 (FAO 600, Z) 

KORUZA ZA SILAŽO:
LG 30.220 (FAO 220, PT) 

LG 30.311 (FAO 320, PT) 

LG 33.87 (FAO 380, TZ) 

SHANNON (FAO 400, Z) 

LG 34.90 (FAO 430, Z) 

AAPOTHEOZ (FAO 450, Z) 

LGAN - za več
mleka in mesa

Garancija za
zdrav in obilen
pridelek zrnja

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

Ana Šubic

Kranj – Zavod za gozdo-
ve Slovenije (ZGS) se je na 
podlagi rezultatov analiz 
objedenosti gozdnega mla-
dja med leti 2010 in 2014 
ter drugih kazalnikov zno-
va odločil povečati načrtova-
ni odstrel jelenjadi v Kočev-
sko-Belokranjskem, Not-
ranjskem, Zahodnem viso-
ko kraškem, Triglavskem in 
Gorenjskem lovsko uprav-
ljavskem območju. Kmetij-
sko gozdarska zbornica Slo-
venije (KGZS) predvideni 
povečani odstrel jelenjadi 
na nekaterih območjih pod-
pira, saj je po analizah ZGS 
oteženo ali celo onemogoče-
no pomlajevanje gozdov kar 
na 500 tisoč hektarjih, zla-
sti tam, kjer je večje število 
jelenjadi. Lovska zveza Slo-
venije po drugi strani pove-
čanemu odstrelu nasprotu-
je, ker da gre za hiter in glo-
bok poseg, po katerem se 
jelenjad ne bi opomogla še 

vrsto let. Lovci se tudi bojijo, 
da bodo s povečanji odstre-
la nadaljevali tudi prihodnja 
leta, vse do zloma populaci-
je jelenjadi v Sloveniji. Let-
ne lovsko upravljavske načr-
te za 2017 območne enote 
ZGS še pripravljajo, v spre-
jem na kmetijsko ministrs-
tvo pa jih bodo predvidoma 
posredovali do 10. aprila.

Kranjska in blejska obmo-
čna enota ZGS sta javno 
predstavitev osnutka letne-
ga lovskega upravljavskega 
načrta za Gorenjsko lovsko 
upravljavsko območje prip-
ravili prejšnji teden v Dvor-
jah pri Cerkljah. Blaž Černe 
z blejske enote ZGS je o poš-
kodovanosti gozdnega mla-
dja od rastlinojede parklja-
ste divjadi povedal, da se je 
stanje med popisoma v letih 
2010 in 2014 bistveno pos-
labšalo na Jelovici, kjer se je 
skupna objestnost z 19 dvig-
nila na 31 odstotkov, in osre-
dnjih Karavankah, kjer je s 
25 narasla na 33 odstotkov. V 

Cerkljansko-Škofjeloškem 
hribovju in Zahodnih Kara-
vankah se ni povečala, je pa 
ostala na zelo visokem nivo-
ju: na 28 in 34 odstotkih.

»Na seznamu divjadi je 24 
živalskih vrst, za vsako od 
njih pa so bile opravljene šte-
vilne analize, ki so podlaga 
za določitev ukrepov v popu-
lacije,« je povedal Miran 
Hafner iz kranjske eno-
te ZGS. V Gorenjskem lov-
skem upravljavskem obmo-
čju naj bi letos odvzeli za 
enajst odstotkov več jelenja-
di kot lani. Načrt predvideva 
odvzem 1021 živali, od tega 
v Zahodnih Karavankah 124 
kosov jelenjadi, v Vzhodnih 
Karavankah 495 in na Jelo-
vici z obrobjem 402. Tudi v 
minulih letih je načrtovani 
odvzem naraščal: od 640 v 
letu 2012 do 918 v lanskem 
letu, pri čemer je realizaci-
ja naraščala z malo bolj bla-
gim zamikom in se je giba-
la od 675 do 797 kosov odv-
zema v letu 2016, kar je bilo 

največ doslej. »V zadnjih 
treh letih, ko se je načrtova-
ni odvzem precej povečal, 
je stopnja realizacije ostala 
tik nad spodnjo mejo dopu-
stnih odstopanj, se pravi tik 
nad 85 odstotki. Povpreč-
na realizacija zadnjih pet let 
je bila 93-odstotna,« je raz-
ložil Hafner. Nekateri lov-
ci so v razpravi opozorili, da 
so načrti odvzema jelenjadi 
visoki in jih bo težko realizi-
rati, kmetje pa so zagovarjali 
še večji odstrel, ker da je jele-
njadi vse več. Ko se bo nje-
na številčnost znižala, bodo 
načrte prilagodili novemu 
stanju, je dejal Hafner.

Pri srnjadi načrtujejo enak 
odvzem kot zadnja tri leta – 
4650 glav, sicer pa od 2005 

zaznavajo v odvzemu in tudi 
v številčnosti populacije bla-
go upadanje. »Če smo pri 
srnjadi in jelenjadi nekoli-
ko nad predlogom upravljav-
cev lovišč, smo pri muflonu 
in gamsu pod njihovim pre-
dlogom,« je povedal Hafner. 
Zaradi vse manjše prisotnos-
ti muflona na Gorenjskem se 
tako načrt odvzema kot rea-
lizacija zmanjšujeta. Lani so 
predvideli odvzem 125 glav 
muflona, odvzeli so jih 120, 
v letošnji načrt pa so zapisali 
110 kosov odvzema. Tudi pri 
gamsu načrt odvzema in rea-
lizacija upadata, letos načrtu-
jejo odvzem 655 živali. 

Številčnost divjega prašiča 
na Gorenjskem se zmanjšu-
je: letošnji načrt odvzema je 

220, tako kot lani, pred tem 
pa je bil tri leta 260. »Rea-
lizacija v petletnem obdobju 
je zelo spremenljiva, od 174 
in 307 živali, v povprečju pa 
je bila 102-odstotna v petle-
tnem obdobju,« je pojasnil 
Hafner. Pri lisici so odvzem 
povečali za 100 kosov na 
1500, pri fazanu znaša 219, 
pri sraki 220, šoji 500 in sivi 
vrani 2300 … Problematika 
številnosti sivih vran je bila 
večkrat izpostavljena tudi v 
razpravi, kot je povedal Haf-
ner, na ministrstvu ta čas 
odločajo o podaljšanju lovne 
dobe nanjo, in sicer v ravnin-
skem delu med Domžalami 
in Bledom zaradi povzroča-
nja škode na povrtninah in 
kaleči koruzi.

Višji odstrel jelenjadi
Na Gorenjskem letos načrtujejo za enajst odstotkov višji odvzem jelenjadi 
kot lani, skupaj 1021 živali. Skrb vzbujajoča je visoka poškodovanost 
gozdnega mladja, ki jo povzroča parkljasta divjad.

Z javne predstavitve osnutka letnega lovskega upravljavskega načrta za Gorenjsko: 
pripravljavca Miran Hafner in Blaž Černe ter vodji kranjske in blejske območne enote ZGS 
Janez Logar in Andrej Avsenek
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                         KUPON ZA 20% POPUST PRI NAKUPU  
                            BREMENSKIH TRAKOV IZ ZALOGE 

POPUST SE PRIZNA OB PREDLOŽITVI KUPONA  PRI  GOTOVINSKEM PLAČILU ZA NAKUP       

BREMENSKIH TRAKOV IZ ZALOGE. VELJA DO 31.3.2017 OZ. DO RAZPRODAJE ZALOG. 

Maja Bertoncelj

Medvode – Kmetijska zad-
ruga Medvode letos praznu-
je sedemdesetletnico. Preži-
veli jo bodo izrazito delovno. 
Pred kratkim so odprli pre-
novljeno in večjo prodajalno 
v Vodicah, pred njimi pa je 
največja investicija zadnjega 
obdobja: nakupu Mercator-
jeve železnine v Medvodah 
bo sledila obnova in načrto-
vano odprtje prodajalne na 
novi lokaciji letošnjo jesen.

Kmetijska zadruga Med-
vode ima 250 članov, leto 
so zaključili z 28 zaposle-
nimi. »Leto 2016 je bilo za 
nas uspešno, a zelo težav-
no. Dosegli smo zastavlje-
ne cilje – vključno z ristor-
nom, dobičkom in nagrada-
mi za zaposlene v obliki boži-
čnice. Skupne prihodke smo 
v letu 2016 realizirali v viši-
ni skoraj 11,5 milijona evrov. 
Največ prihodkov od prodaje 
smo ustvarili s prodajo živi-
ne, mleka ter maloprodajo,« 

je pojasnil Milan Sobočan, 
direktor Kmetijske zadru-
ge Medvode, in dodal nekaj 
besed še na temo težavne-
ga leta 2016, »pomladanska 
sezona z velikimi nihanji in 
izpadom razlike v ceni je bila 
izredno težka. Pozebe in poz-
no aprilski sneg sta naredila 
svoje. Neugodno prodajno 
leto za odkup in prodajo mle-
ka, na drugi strani ekstremen 

odkup živine z izrazitim lik-
vidnostnim tveganjem, neu-
godno gospodarsko, finan-
čno okolje z zamudami pla-
čil naših kupcev ter vključitev 
in izdelava vsega potrebnega 
za pridobitev oziroma prido-
bivanje certifikata za shemo 
Izbrana kakovost Slovenije 
so bili najpomembnejši deja-
vniki, ki so vplivali na lansko 
poslovanje.« 

Janez Šušteršič, predsed-
nik Kmetijske zadruge Med-
vode, je poudaril, da je zad-
ruga v zadnjih 15 letih z eno 
samo izjemo poslovno leto 
vselej zaključila z dobičkom: 
»To potrjuje, da smo zdra-
va zadruga. Del dobička se 
je tako kot lani članom, ki so 
v zadrugi kupovali, na osno-
vi projekta Članska kartica 
vrnil v obliki superrabata, saj 
nam dober rezultat poslova-
nja to omogoča.«

Približno tretjino pri-
hodkov, okrog štiri milijo-
ne evrov, Kmetijski zadrugi 
Medvode prinese malopro-
daja, ki poteka na štirih loka-
cijah: v Medvodah, kjer bele-
žijo daleč največ prometa, 
Vodicah, Vižmarjah in Dob-
runjah. 

Za Kmetijsko zadrugo 
Medvode bo leto 2017 zače-
tek novega investicijskega 
ciklusa širitve maloproda-
je. »Zaključili smo širitev in 
obnovo prodajalne v Vodi-
cah, ki je za tretjino večja, 

prostori so svetlejši in pre-
glednejši, večja je ponudba 
na področju urejanja doma 
in okolice. Pričakujemo, da 
se bosta izboljšala tako pro-
met kot zaslužek na tej loka-
ciji. Pred nami pa je največja 
investicija, odkar sem direk-
tor zadruge, in sicer nakup 
in obnova nekdanje Merca-
torjeve železnine v Medvo-
dah. Pogodba z Mercator-
jem je podpisana in naša 

želja je, da bi prodajalno 
odprli jeseni. To bo tehnič-
na trgovina, kakršne trenut-
no v Medvodah ni. Dolgoro-
čno želimo nove in sedanje 
prostore med seboj poveza-
ti z urejeno pokrito tržnico z 
domačimi izdelki in pridel-
ki, ki bi bila velika pridobitev 
za celotno občino. Sedem-
desetletnico zadruge bomo 
torej preživeli izrazito delo-
vno,« je zaključil Sobočan.

V letu praznovanja velika investicija 
Kmetijska zadruga Medvode vsa leta posluje pozitivno. Letos praznujejo sedemdeset let in obletnico preživljajo delovno. Pretekli teden so odprli prenovljeno 
prodajalno v Vodicah, pred njimi pa je največja investicija zadnjega obdobja – v Medvodah za jesen načrtujejo odprtje tehnične trgovine na novi lokaciji.

Milan Sobočan (levo), direktor Kmetijske zadruge Medvode, 
in Janez Šušteršič, predsednik zadruge, v prodajalni v 
Medvodah, ki beleži največ prometa.

V Vodicah so 25. marca odprli prenovljeno in za tretjino 
večjo prodajalno.

Od 7.-9.4.2017 
vas pričakujemo na spomladanskem 

sejmu v Komendi
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Poljane – Kmetijska svetovalna služba in Društvo pode-
želske mladine Škofja Loka vabita k ogledu 26. regijskega 
tekmovanja Mladi in kmetijstvo, ki bo danes ob 17. uri v 
Kulturnem domu v Poljanah. Ekipe bodo odgovarjale na 
vprašanja iz prašičereje, vožnje s kmetijsko in gozdarsko 
mehanizacijo ter varstva gozdov pred podlubniki. 

Danes kviz Mladi in kmetijstvo

Ana Šubic

Kranj – Med 3900 gorenj-
skimi kmetijami je trenut-
no 251 ekoloških. »To je 6,5 
odstotka, kar nad sloven-
skim povprečjem, ki zna-
ša 4,9 odstotka,« je pojasnil 
Franc Šolar, strokovni tajnik 
Združenja za ekološko kme-
tovanje Gorenjske, ki ima 
okoli sto članov. Za ekološ-
ko kmetovanje se bolj pogos-
to odločajo višje ležeče kme-
tije, največ jih je v občinah 
Železniki, Bohinj in Rado-
vljica.

Večino ekološke hrane 
uvozijo

Kot pravi, je več kot 80 
odstotkov ekoloških kme-
tij samooskrbnih, ekološ-
ko hrano pridelujejo le zase 
in za bližnje, zgolj 10 do 15 
odstotkov pa jih svoje pro-
dukte trži in ponuja na tržni-
cah. Povpraševanje po eko-
loško pridelani hrani se sicer 
povečuje, a je trgovci veliko 
uvozijo, po besedah Šolarja 
okoli 90 odstotkov. »Večino-
ma jo uvažajo iz Italije, Avs-
trije, tudi iz Španije, Dan-
ske, Egipta … A sam bolj ver-
jamem v slovensko ekološko 
hrano. Na žalost pa pri nas še 
ni toliko ponudbe. Problem 
je, da trgovci hočejo zelo veli-
ke količine, cene so pa nizke 
oz. zgolj za dvajset odstotkov 
višje od konvencionalne hra-
ne, in to ekonomsko ne vzdr-
ži,« je razložil Šolar. 

Meso ekološki kmetje, ki 
so večinoma rejci govedi, 

pretežno prodajo na domu. 
»Pri ekološkem mesu na 
žalost nismo še dosegli tis-
te tržne niše, da bi stran-
ke hotele v mesnici kupiti 
nekoliko dražje meso. Tudi 
mesarji raje odkupijo kako-
vostno meso s kmetij, ki so 
pravzaprav ekološke, a ne 
na papirju, ki ga tako plača-
jo po običajnih cenah,« je 
razložil. Predsednica zdru-
ženja gorenjskih ekološ-
kih kmetov Danica Pavlič je 
sicer prepričana, da bi stran-
ke kupovale ekološko meso v 
mesnicah, če bi ga te ponuja-
le. »Želimo si tudi, da bi bila 
sledljivost ekološkega mesa 
zagotovljena od klavnice 
naprej, ne da se pomeša med 
konvencionalno meso,« je 
pristavila.

Domače še ni ekološko

Nekateri gorenjski ekolo-
ški kmetje s svojimi pridel-
ki in izdelki redno sodeluje-
jo na tržnicah, kjer pa proda-
ja peša, saj jim trgovine ved-
no bolj konkurirajo s cena-
mi. »Naš obstoj in razvoj 
je odvisen od našega odno-
sa do dediščine in ohranja-
nja naravne krajine, odno-
sa višjih instanc do nas in 
seveda od odnosa kupcev 
do ekološke hrane, pridela-
ne v Sloveniji. Treba je pou-
dariti, da domače nikakor 
ni enakovredno ekološke-
mu. Tu smo ekološki kme-
tje potegnili kratko. Pred 
slabimi 20 leti smo ponov-
no vzpostavili sistem tržnic 
in prodaje na domu, nakar 

so konvencionalni kmet-
je dvignili cene do te mere, 
da jih ekološki niti ne more-
mo več, razlika je majhna. In 
tu smo odvisni od zavestne 
izbire potrošnika in njego-
ve pripravljenosti po infor-
miranju,« je opozorila Pav-
ličeva. 

Uspešno pa deluje zadru-
ga manjših ekoloških kme-
tov Ajdna, ki je usmerjena 
v pridelavo zelenjave in vse 
več sodeluje z nekaterimi 
gorenjskimi šolami in vrtci 
(Kranj, Radovljica, Bohinj-
ska Bistrica, Koroška Bela). 
»Na tem področju je opa-
zen napredek, čeprav je veli-
ko odvisno od vodstva šole 
ali vrtca. Naročila presega-
jo naše zmožnosti, zato išče-
mo nove pridelovalce. Manj-
ka tistih, ki bi se ukvarjali 
samo z ekološkim kmetova-
njem, redki se upajo preživ-
ljati samo s tem, večina je še 
vedno v službah,« je dejala.

Ekološke kmete so sicer 
prizadele tudi občutno nižje 
subvencije. Z 270 evrov na 
hektar so se znižale na 155 
evrov, za kmete, ki so se pre-
usmerili v ekološko kmeto-
vanje, pa so prvi dve leti viš-
je: 311 evrov. 

Nova zveza ekoloških 
kmetov

V nastajanju je nova zveza 
združenj ekoloških kmetov 
Slovenije, ki bo pod svojim 
okriljem povezovala osem 
združenj, tudi gorenjsko. 
»Naloga zveze je, da skrbi 
za boljši razvoj ekološkega 

kmetovanja, za boljši polo-
žaj kmetov in s tem tudi eko 
potrošnika. Dostikrat naše 
potrebe, težave niso upoš-
tevane, če se opozarjamo na 
pomanjkljivosti kot posame-
zniki ali posamezna združe-
nja, kot zveza bi bili močnej-
ši. Na drugi strani pa mini-
strstvo prav tako potrebuje 
naš odziv,« je pojasnila Pav-
ličeva.

V gorenjskem združen-
ju za ekološko kmetovan-
je pripravljajo številne akti-
vnosti. Lani so svoje člane 
povabili na predavanja, gos-
tili so uspešnega biodina-
mičnega kmeta z Dolenj-
skega Zvoneta Černeliča in 
specialistko za zelenjadars-
tvo Mišo Pušenjak, na Brez-
jah so izvedli praznik prigo-
na živine s planine, na Jese-
nicah Eko praznik … Sode-
lovali so na Tednu podeželja 
v Škofji Loki, Eko prazniku 
v Ljubljani. Ob dnevu odpr-
tih vrat ekoloških kmetij so 
bili na kmetiji Porta na Ovsi-
šah pri Podnartu, ekološke 
kmetije so spoznavali tudi 
na strokovnih ekskurzijah. 
Letos so že gostili Fanči Per-
dih iz slovenske semenarske 
hiše Amarand, kmalu bo na 
vrsti spomladanska ekskur-
zija na avstrijsko kmeti-
jo. »Poleg tega vsak mesec 
izdajamo bilten Eko utrinki, 
s katerim informiramo čla-
ne. Imamo pa tudi strokov-
nega tajnika iz vrst svetoval-
ne službe, ki nas redno obve-
šča o pomembnih informa-
cijah s tega področja,« je še 
dejala Pavličeva. 

Izzivi ekoloških kmetov
Med 251 ekološkimi kmetijami na Gorenjskem je večina še vedno samooskrbnih, s tržno pridelavo 
ekološke hrane se ukvarja zgolj deset do petnajst odstotkov ekoloških kmetij. V nastajanju je nova 
zveza ekoloških kmetov Slovenije.

Na jesenski ekskurziji na Dolenjsko so se gorenjski ekološki kmetje na poti na obronke Krakovskega pragozda ustavili tudi 
pri drugem največjem hrastu dobu v Sloveniji.
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V znamenje solidarnosti  
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Simon Šubic

Podljubelj – Gorenjski gasil-
ci so se ta teden vsakodnev-
no spopadali s požari na sta-
novanjskih in gospodarskih 
objektih. Največji požar je v 
sredo zjutraj izbruhnil v Po-
dljubelju, kjer sta popolno-
ma pogorela gospodarsko 
poslopje in žaga, medtem 
ko so tržiški gasilci bližnjo 
stanovanjsko hišo uspeli ob-
varovati pred najhujšim. Na 
kranjski policijski upravi so 
pojasnili, da je zagorelo za-
radi samovžiga žaganja, tujo 
krivdo so kriminalisti izklju-
čili. V požaru je nastala og-
romna gmotna škoda, saj 
so poleg poslopja popolno-
ma uničeni tudi vsa kmetij-
ska mehanizacija, orodje in 
stroji za obdelavo lesu, ki so 
bili v objektu.

Prostovoljni gasilci iz Bi-
strice pri Tržiču in iz Po-
dljubelja so bili zaradi po-
žara alarmirani v torek oko-
li pol šeste ure zjutraj, a kot 
je povedal vodja intervencije 
Jani Žlindra, sicer poveljnik 

Gasilske zveze Tržič, so še 
pred izvozom iz gasilske-
ga doma v Bistrici zaprosi-
li za dodatno pomoč svojih 
kolegov iz Tržiča, kmalu za-
tem pa še iz Križev in Kovor-
ja, saj so potrebovali tudi po-
moč pri dobavi vode, ki jo je 
bilo treba do kraja požara vo-
ziti iz štiri kilometre oddalje-
nega hidranta v vasi. »Ob na-
šem prihodu je bil požar že 
popolnoma razvit, gorelo je 
ostrešje celotnega gospodar-
skega poslopja z žago. Za-
radi hude vročine so na tis-
tem delu bližnje stanovanj-
ske hiše, ki je obrnjen pro-
ti gospodarskemu poslopju, 
že popokala stekla na oknih, 
elektro omarica pa je bila sto-
pljena, zato je bila naša prva 
prioriteta preprečiti, da bi se 
požar razširil tudi na hišo. To 
nam je tudi uspelo,« je pove-
dal Žlindra po končani inter-
venciji, v kateri je sodelovalo 
71 gasilcev iz petih tržiških 
gasilskih društev s 14 vozili. 
Žaga sicer stoji na samem, 
zato drugi objekti niso bili 
ogroženi, je pa veter požar 

razpihal tudi v bližnji gozd, 
a so ga prisotni gasilci hitro 
obvladali in pogasili. 

Prav tako v sredo zjutraj je 
zagorelo tudi v kleti prazne 
stanovanjske hiše na Viso-
kem pri Kranju. Ob pomo-
či prostovoljnih gasilcev iz 
PGD Visoko-Milje in Šenčur 
so ga pogasili kranjski po-
klicni gasilci. Policija je spo-
ročila, da je požar povzročil 

tleči pepel, na katerem seje 
vnel papir. Nastala je manjša 
materialna škoda, ogrožen 
in poškodovan ni bil nihče.

Že v torek je požar izbruh-
nil tudi v mansardnem sta-
novanju stanovanjske hiše v 
Zgornjih Bitnjah, rdeči pe-
telin pa je hitro skočil tudi 
na ostrešje. Požar so pogasi-
li kranjski poklicni gasilci in 
prostovoljni kolegi iz Bitenj. 

Požar popolnoma uničil žago
V sredo zjutraj je v Podljubelju v požaru popolnoma zgorelo gospodarsko poslopje z žago. Tržiški 
gasilci so posredovali še pravi čas, da so rešili bližnjo stanovanjsko hišo. 

Ko sta prvi ekipi gasilcev iz domačega Podljubelja in 
Bistrice pri Tržiču prispeli do žage, je bila ta že vsa v ognju. 
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Tako se je odločila zaradi 
nekaterih neskladij med pi-
snim mnenjem izvedenke 
Švabove in njeno ustno raz-
lago. A tudi nova izvedenka 
je prišla do podobnih ugoto-
vitev, kar se je potrdilo tudi 
na njenem včerajšnjem za-
slišanju, ki je znova poteka-
lo za zaprtimi vrati. Tudi To-
morijeva je ugotovila, da je 
obdolženi sicer svoje ravna-
nje razumel, je pa bila nje-
gova zmožnost imeti v ob-
lasti svoje ravnanje bistveno 
zmanjšana zaradi osebno-
stne motnje z značilnostmi 
paranoidne, obsesivno-
-kompulzivne in shizoidne 
motnje, ki je povzročila viso-
ko raven dalj trajajoče notra-
nje napetosti. Tej ugotovitvi 
je tako s spremembo obtož-
be sledila tožilka in kasneje 
tudi sodnica.

V končni besedi je tožil-
ka Dobrinova poudarila, da 
je Kujundžič s svojim avto-
mobilom namerno zbil ško-
fjeloškega župana na kole-
su, pri čemer je razvil tudi 
maksimalno hitrost, zato ne 
dvomi, da mu je hotel vzeti 
življenje. Čeprav so bile žu-
panove poškodbe opredelje-
ne za lahke, pa je sodni iz-
vedenec medicinske stroke 
jasno povedal, da zaradi pad-
ca na vetrobransko steklo 
lahko hitro pride do takšnih 

poškodb glave, ki lahko pov-
zročijo tudi smrt. Kot je do-
dala, je Kujundžič dobro or-
ganizirana oseba, ki stva-
ri ne prepušča naključjem, 
zato je njegov zagovor, da je 
želel župana le podreti, šte-
la le kot slab poskus mini-
maliziranja njegovega deja-
nja. »Pomembno je tudi, da 
med žrtvijo in storilcem ni 
bilo nobenega osebnega od-
nosa, žrtev je bila izbrana le 
zaradi svoje funkcije v druž-
bi,« je še dejala tožilka, ki je 
poleg sedemletnega zapora 
predlagala tudi podaljšanje 
pripora iz ponovitvene ne-
varnosti. 

Zagovornik Dušan Csipö 
je znova problematiziral ura-
dni zaznamek, ki je nastal na 
Policijski postaji Škofja Loka 

takoj po obravnavanem do-
godku, ko je Kujundžič po-
dal samoprijavo, o njego-
vi usodi pa ustavno sodišče 
še ni odločilo. Brez tega ura-
dnega zaznamka tožilstvo 
ne bi imelo nobenih indicev 
v smeri očitanega poskusa 
uboja, je opozoril. Tudi ob-
dolženi bi lahko trčenje pri-
kazal kot prometno nesrečo, 
a je resnicoljubno priznal, 
da je namerno trčil v Ješeta v 
protest nad stanjem v druž-
bi, zato mu je treba tudi ver-
jeti, da župana ni nameraval 
ubiti. Če bi imel tak namen, 
je imel vso možnost, da bi 
takšno namero tudi uresni-
čil, a tega ni storil, je pouda-
ril odvetnik. Po njegovih be-
sedah bi morali zato Kujun-
džičevo ravnanje opredeliti 

kot kaznivo dejanje povzro-
čitve lahke telesne poškod-
be in grožnje, zato je pred-
lagal pogojno obsodbo in 
izrek varnostnega ukrepa 
obveznega psihiatričnega 
zdravljenja na prostosti, kar 
je predlagala tudi sodna iz-
vedenka.  

Sodnica Dvornikova je v 
obrazložitvi sodbe poudari-
la, da je dokazni postopek 
razrešil ključno vprašanje, 
ali je obdolženi kriv za deja-
nje, ki je bilo vsaj na pogled 
neracionalno in nerazumlji-
vo. Na podlagi izvedenskih 
psihiatričnih mnenj je so-
dišče prišlo do zaključka, 
da je svoje dejanje v celoti 
in vseskozi razumel, zmo-
žnost obvladovanja pa je si-
cer bila bistveno zmanjšana, 
kar pa je zadostna podlaga za 
ugotavljanje kazenske odgo-
vornosti. Pri določitvi viši-
ne kazni je sodnica kot olaj-
ševalno okoliščino poleg bi-
stveno zmanjšane prištev-
nosti upoštevala še dejstvo, 
da je dejanje ostalo pri po-
skusu, čeprav bi ga obdol-
ženi lahko dokončal. »Tri-
letna zaporna kazen vam 
bo v nadaljevanju omogoči-
la neko primerno življenje,« 
je ob tem dejala. Varnostne-
ga ukrepa obveznega psihia-
tričnega zdravljenja na pros-
tosti sodnica ni mogla izreči, 
vendar pa pričakuje, da se bo 
obdolženi zanj res odločil. 

Kujundžiču tri leta zapora
31. stran

Odvetnik Dušan Csipö, zagovornik obdolženega Blaža 
Kujundžića: »Pritožba je vsekakor potrebna, ker sem še 
vedno prepričan, da klient tega, za kar je bil obsojen, ni 
storil. On je hotel storiti enega od blažjih kaznivih dejanj.« 
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Kranj – Kranjski policisti so v sredo obravnavali prijavo o stre-
ljanju z orožjem na javnem kraju. Prijavitelj jim je sporočil, da 
je moški orožje nameril v žensko in ustrelil. Policisti so prijavo 
v hitri intervenciji preverili in na kraju identificirali moškega, ki 
naj bi streljal. Izkazalo se je, da je imel pri sebi plašilno pištolo, 
ki so mu jo zasegli, zoper njega pa sedaj vodijo prekrškovni 
postopek. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Streljal s plašilno pištolo

Kranjska Gora – Kranjskogorski policisti so v ponedeljek zve-
čer obravnavali nesrečo turnega smučarja. Huje se je poško-
doval avstrijski smučar, ki je s še enim smučarjem s Kredarice 
pozno popoldne smučal proti Domu Valentina Staniča pod 
Triglavom, zvečer pa je smučanje nadaljeval po strmini v dolini 
Za Cmirom, kjer je padel. Po pobočju je drsel in se prevračal 
več sto metrov. Reševalce je poklical smučar, ki je bil z njim, 
oba pa je s hribov prepeljal vojaški helikopter. 

Huda poškodba turnega smučarja

Kraj – Kranjski policisti so ta teden obravnavali dve prijavi o 
naključni prodaji izdelkov in o pobiranju prostovoljnih pri-
spevkov po domovih. Na Valjavčevi ulici v Kranju sta mlajši 
ženski prodajali pižame, med zavzetim prepričevanjem za 
nakup pa sta poskušali vstopiti v stanovanje, v Predosljah pa 
naj bi ženska hodila po domovih in neupravičeno pobirala 
prostovoljne prispevke. Prijavljenih oseb policisti niso izsledili, 
zato prijav niso mogli preveriti, gre pa v obeh primerih lahko 
za okoliščine, ki jih policisti povezujejo z drznimi tatvinami 
iz stanovanj in hiš, so sporočili s Policijske uprave Kranj. »Te 
okoliščine so spraševanje za pot, poizvedovanje, ali ste sami 
doma, prodaja ali prosjačenje za stvari, naključno ponujanje 
storitev, razlaganje, da iščejo staro železo, pobiranje prispev-
kov po domovih. Vse poteka na vsiljiv način, s katerim storilci 
poskušajo dvoje: stanovalca zvabiti stran od doma ali vstopiti 
v prostore in med odvračanjem pozornosti izvršiti tatvino. 
Žrtve takih dejanj so predvsem starejše osebe,« je dodatno 
pojasnil tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos. Policija sve-
tuje, da imate nepoznane osebe ves čas pod nadzorom in jih 
ne spustite v stanovanje. Svetujejo še skrbno zaklepanje vrat. 

Sumljiva vsiljiva prodaja

Kranj – Gorenjski prometni policisti so v torek na več mestih 
gorenjske avtoceste poostreno nadzirali hitrost vožnje. V več 
krajših nadzorih preko celega dneva so na relaciji od Voklega 
do Vrbe ugotovili 40 prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti, 
ki so se gibale med 30 in 60 km/h nad omejitvijo. V petih 
primerih, ko so nadzor izvajali z nadvozov, pa so ugotovili 
tudi kršitve varnostne razdalje med vozili.

Nadzor hitrosti na avtocesti
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Režiser gorenjskih korenin  
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Igor Kavčič

»Osrednji motiv fotogra-
fije je lesena deska, na kate-
ri je na levi strani fotografi-
ja Ivana Cankarja, desno od 
fotografije rahlo nižje se na-
haja cvet. Nad njima rahlo 
levo sta roki, leva vidna od 
zgodaj, pod njo desna, obr-
njena navzgor. V desni se 
nahaja splet abstraktnih li-
nij, ki dajejo občutek meh-
kih lesenih opilkov.« Za-
pis opisuje fotografijo, ki 
jo opazujem. Zaprem oči 
in si poskušam predstavlja-
ti fotografijo. Čeprav je za-
pis zelo nazoren in dovolj 
jasen, ne gre. Ne morem 
si predstavljati gledanja na 
tak način, saj fotografijo vi-
dim v naravi. Zagotovo pa 
tak tehnični opis fotografi-
je in motiva na njej, izpisan 
na listu pod njo v braillovi 
pisavi, lahko ponudi dob-
ro predstavo slepim in sla-
bovidnim. Prav njim je ne-
kaj izbranih fotografij na 
tokratni razstavi v Paviljo-
nu NOB v Tržiču dostopnih 

na tak način. Na edinstveni 
razstavi, ki so jo pripravili v 
Tržiškem muzeju.

Tokrat se v osrednjem tr-
žiškem razstavišču z izbo-
rom del iz njegovega bogate-
ga fotografskega opusa pred-
stavlja slepi fotograf, filozof 
in borec za pravice slepih dr. 
Evgen Bavčar. Sam je razsta-
vo naslovil Svetloba knjige, 
saj jo posveča knjigam, pisa-
vi in pisani besedi za tiste, ki 
jim je bila odvzeta pravica do 
svobode videnja črk. V središ-
če svoje umetniške fotogra-
fije postavlja braillovo pisa-
vo, ki jo kot kulturno poseb-
nost predstavlja na umetni-
ških fotografijah v črno-be-
li tehniki. Fotografije so na-
stale iz zavesti videnega in vi-
dnega ter izpričujejo avtorje-
vo lastno duhovno pripoved, 
in ne zgolj odsev realnega, 
hkrati pa so neke vrste Bavčar-
jev notranji pogled in občutje 
o branju, pisanju in knjigi, v 
prvi vrsti pa tudi poklon Lou-
isu Braillu. »Razstavo posve-
čam tudi trem pomembnim 
ljudem, ki so znali prisluhniti 

mojemu boju za pravice sle-
pih: pisateljici Bredi Smolni-
kar, literatki in čudoviti pesni-
ci Meti Kušar in mojemu pri-
jatelju Jožetu Dolencu, ki je 
bil moj dolgoletni spremlje-
valec, oseba, ki je v življenju 
nas slepih zelo pomembna,« 
je povedal dr. Evgen Bavčar, 
ki od leta 1972 živi in deluje 
tako v Parizu kot v Sloveniji, 
v domačem Lokavcu pri Aj-
dovščini. Za razstavo v Tržiču 
se je odločil na predlog svoje-
ga dobrega prijatelja, knjižne-
ga založnika Rudija Zamana. 

Najbolj univerzalna 
pisava na svetu 

»Knjiga me zanima kot fe-
nomen. Vedno sem moral 
beračiti za knjigo. Moral sem 
beračiti, da so mi brali, mo-
ral sem iskati čitalce in tudi 
danes sem velik berač knji-
ge, saj v svetu žal še vedno ni 
urejeno, da bi tudi slepi imeli 
dostop do vseh knjig,« v zanj 
lastnem iskrivem tonu pripo-
veduje dr. Evgen Bavčar, ki je 
po končanem študiju na Fi-
lozofski fakulteti v Ljubljani 
doktoriral na pariški Sorbo-
ni, ima pa tudi dva častna dok-
torata. Lani je prejel nagrado 
državljan Evrope, ki jo pode-
ljuje Evropski parlament, in 
najvišje francosko priznanje, 
odlikovanje red legije časti. 
Razstavo je povezal z Loui-
som Braillom, izumiteljem 
pisave za slepe. »Ganila me 
je njegova usoda, preštudi-
ral sem precej knjig o njem, 
bil v njegovi rojstni hiši, tam 
fotografiral, spoznaval nje-
govo zgodbo, kako zanimivi 
ljudje so ga obkrožali, ki so v 
njem videli genialnega dečka 

in mu omogočali izobrazbo. 
Vedno so posamezniki tisti, 
ki rešujejo pred kolektivno 
zavestjo, ki je običajno dis-
kriminatorna. Tudi do inva-
lidov oziroma ljudi s poseb-
nimi potrebami,« pojasnjuje 
Bavčar in dodaja, da je prav 
braillova pisava najbolj uni-
verzalna na svetu, saj jo že 
skoraj dvesto let berejo vsi 
slepi, ne glede na nacional-
nost, vero, raso … »Do Brailla 
smo bili slepi analfabeti,« do-
daja Bavčar, zadovoljen z iz-
borom tridesetih fotografij, 
ki ga je za tokratno razstavo 
pripravila umetnostna zgo-
dovinarka Janita Košir iz Tr-
žiškega muzeja.

Videti pomeni tipati

»Pri izboru fotografij sem 
se osredotočila na naslov 
Svetloba knjige, ki je tudi 

skupni imenovalec razsta-
ve. Razvrstila sem jih v več 
sklopov. Eden je posve-
čen rojstvu knjige z braillo-
vo pisavo. V drugem se sre-
čamo s posnetki iz Braillo-
ve rojstne hiše, njegovim 
portretnim kipom, nagrob-
nim kamnom, pa Valenti-
nom Haüyjem, ki je ustano-
vil šolo in razvil način tiska-
nja knjig za slepe. V enem od 
sklopov so fotografirane na-
prave, ki jih je Louis Braille 
uporabljal. Pri teh fotografi-
jah je praviloma prisotna in-
tervencija Bavčarjeve roke, 
kajti tudi on bere in piše. Vi-
deti za slepega pomeni ti-
pati,« izbor in razporeditev 
fotografij po galeriji razla-
ga Koširjeva. Na nekaj foto-
grafijah vidimo knjige, od-
tisnjene z latiničnimi bese-
dami. Tu so tudi pomemb-
ni dokumenti, povezani 

z nastankom in razvojem 
braillove pisave, poseben 
sklop pa je povezan s sloven-
sko kulturo, z motivi Ivana 
Cankarja, Franceta Bevka, 
Trnovske cerkve. »Pomen-
sko močna je tudi fotogra-
fija z Umbertom Ecom in 
Foulcautovim nihalom. Za-
nimiv je portret Bavčarje-
vega sošolca, ki zna brati z 
ustnicami,« je še dodala av-
torica postavitve. V sodelo-
vanju z ekipo Ustvarjalne Pi-
sarne SOdelujem, so pripra-
vili tudi prilagoditve, ki zago-
tavljajo dostopnost slepim in 
slabovidnim. To je tipni tlo-
ris razstavnega prostora s 
tehničnim opisom prostora 
in njegovim braillovim izpi-
som. Kot zapisano v začetku 
so tri fotografije »opremlje-
ne« oziroma opisane tudi z 
braillovim zapisom. Razsta-
va bo na ogled do 5. maja.

V čast pisavi in pisani besedi
V Paviljonu NOB v Tržiču je na ogled edinstvena fotografska razstava dr. Evgena Bavčarja z naslovom Svetloba knjige.

Dr. Evgen Bavčar fotografsko razstavo v Tržiču posveča pisavi in pisani besedi. / Foto: Primož Pičulin

Nekatere izmed fotografij je moč videti tudi s pomočjo 
tehničnega opisa motiva v braillovi pisavi. / Foto: Primož Pičulin
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Od petka do petka

Simon Šubic

Koalicija na vrhu podprla 
drugi tir 

Koalicijske stranke so se 
v sredo sestale, da bi se do-
govorile glede strateških 
vprašanj oziroma prioritet 
do konca mandata. Na ko-
alicijskem vrhu so tako so-
glasno podprli predlog za-
kona o drugem tiru, ki so 
ga pred tednom dni po nuj-
nem postopku poslali v jav-
no razpravo, že včeraj pa je 
bil na dnevnem redu seje 
vlade. Po besedah držav-
nega sekretarja na ministr-
stvu za infrastrukturo Jure-
ta Lebna so glavna vsebin-
ska izhodišča zakona pra-
vila financiranja drugega 
tira, prenos investitorstva 
in pravice graditi na družbo 
2TDK, vključevanje drugih 
držav članic, podelitev kon-
cesije in prijava na evropska 
sredstva. Kot je še pojasnil, 
je nujni postopek ključen, 
ker želita vlada in ministr-
stvo za projekt pridobiti 
evropska sredstva, koalicija 
pa ob tem pričakuje, da pri 
projektu tesno sodeluje tudi 
Luka Koper, kjer sicer na-
sprotujejo uvedbi takse za 
pretovor, ki naj bi bila eden 
od virov sofinanciranja. Ko-
alicijski vrh je razpravljal 
tudi o drugih temah, najtr-
ši oreh pa sta očitno reorga-
nizacija centrov za socialno 
delo in zdravstvena refor-
ma, o katerih še niso našli 
skupnega jezika. 

Žmavc in Puljić odstopila 
od kandidature

Potem ko sta prejšnji te-
den Franc Žmavc in Želj-
ko Puljić odstopila od kan-
didature za člana nadzor-
nega sveta SDH, bo finanč-
no ministrstvo po besedah 
ministrice Mateje Vrani-
čar Erman ponovilo celo-
ten postopek za izbiro no-
vih članov nadzornega sve-
ta SDH. Žmavc in Puljić, 
na katera je letelo več očit-
kov glede preteklega delo-
vanja, sta odstopila le dan 
pred glasovanjem v držav-
nem zboru. Puljić, sicer di-
rektor kranjskega Iskratela, 
je dejal, da je odstopil, ker je 
kandidatura, v kateri je sam 
videl strokovni izziv, ob pre-
hodu v državni zbor posta-
la predmet političnih mli-
nov. »Politika je strokovne 
kompetence obeh kandida-
tov grobo zmlela in dobila 
moko, ki ni njihova,« je po-
udaril. Kot je še opozoril, je 
politiki povsem vseeno, za 
kakšne kadre v resnici gre, 
saj na njihovih kandidatu-
rah bije bitko lastnih intere-
sov. Tudi Žmavc je razložil, 
da je od kandidature odsto-
pil, ker ni želel sodelovati v 
zakulisnih političnih igri-
cah. Čeprav ima nadzorni 
svet SDH trenutno le tri od 
petih članov, je ta operati-
ven, deluje in sprejema vse 
odločitve, za katere je pri-
stojen, je pred dnevi zatr-
dil predsednik nadzornega 
sveta SDH Damjan Belič. 

Podpis dogovorjenih 
aneksov

Ministrica za zdravje Mi-
lojka Kolar Celarc in predse-
dnik Fidesa Konrad Kuštrin 
sta pred tednom dni podpi-
sala sporazum o začasni pre-
kinitvi zdravniške stavke in 
aneksa h kolektivni pogod-
bi za zdravnike, o katerih so 
se dogovorili med pogaja-
njem pred napovedano stav-
ko zdravnikov. K podpisu 
aneksov, s katerima se uva-
jajo standardi in normativi 
dela zdravnikov ter spremi-
nja vrednotenje zdravniške-
ga poklica v okviru sistema 
plač v javnem sektorju, sta 
pristopila tudi sindikat dru-
žinskih zdravnikov Prakti-
kum in Sindikat zdravstva 
in socialnega varstva Slove-
nije. Medtem ko bo drugač-
no vrednotenje zdravniške-
ga poklica zdravstveno bla-
gajno na letni ravni stalo 
največ 13,9 milijona evrov, 
bo vladni projekt skrajševa-
nja čakalnih vrst v zdravstvu, 
ki ga bodo začeli aprila, vre-
den 36 milijonov evrov, ki 
jih bodo zagotovili iz prora-
čunskih rezerv, je pojasnila 
ministrica. Še 25 milijonov 
evrov bodo namenili za do-
datne storitve, s katerimi že-
lijo skrajšati čakalne dobe na 
najbolj perečih področjih.

Nasedel tanker

V nedeljo ponoči je pri 
Debelem rtiču nasedel itali-
janski tanker z 200 tonami 

nafte. Do izliva nafte k sre-
či ni prišlo, tanker pa se je 
v jutranji plimi sam rešil iz 
plitvine. Odpeljali so ga v 
Luko Koper, kjer so ga na-
tančno pregledale inšpek-
cijske službe. Tam bo os-
tal do odprave ugotovlje-
nih nepravilnosti. Direk-
tor Uprave RS za pomor-
stvo Jadran Klinec je po do-
godku dejal, da je obstaja-
la velika bojazen, da bi se 
nafta razlila, saj gre za lad-
jo z enojnim trupom. Če bi 
prišlo do izlitja celotnega 
goriva, pa bi prišlo do ene 
največjih ekoloških nesreč 
na Jadranu.

Nekateri jih imajo več

Po podatkih statističnega 
urada je v Sloveniji že sko-
raj 2,4 milijona evrov upo-
rabnikov mobilnega omrež-
ja, od tega je okoli 77 odstot-
kov naročnikov, ostali pa so 
predplačniki. Število upo-
rabnikov mobilnega omrež-
ja torej presega število pre-
bivalcev v državi, saj nekate-
ri uporabljajo več mobilnih 
telefonov, največkrat zaseb-
nega in službenega. Klasič-
nih telefonskih priključkov 
je bilo v Sloveniji konec leta 
2016 še nekaj čez 176 tisoč, 
kar je za 16 odstotkov manj 
kot predlani. Po drugi stra-
ni se povečuje število prik-
ljučkov telefonije prek in-
ternetne povezave (IP-tele-
fonija). Teh je zdaj že sko-
raj 530 tisoč. 

Koalicija o prioritetah
V nedeljo ponoči smo bili zaradi tankerja, ki je nasedel na plitvini, blizu veliki ekološki nesreči na 
slovenski obali. Vladna koalicija pa ne želi nasesti, zato je v sredo iskala skupne točke.

Željko Puljić je tik pred glasovanjem v državnem zboru 
umaknil svojo kandidaturo za nadzornika SDH. / Foto:  Tina Dokl

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je z zdravniki 
podpisala sporazum o začasni prekinitvi stavke in 
dogovorjena aneksa k njihovi kolektivni pogodbi. / Foto: arhiv GG

V Sloveniji je v uporabi več mobilnih telefonov, kot je 
prebivalcev. / Foto: Gorazd Kavčič 

Za dvig minimalne plače na sedemsto evrov
To je zahteva, ki smo jo 

postavili v ZL. Vlada in go-
spodarska zbornica sta sko-
čili v zrak, saj naj bi to izni-
čilo slovensko konkurenč-
nost, odgnalo kapital in po-
večalo brezposelnost. Am-
pak enaki strahovi so obsta-
jali tudi dvakrat prej v ne-
davni slovenski zgodovini, 
ko se je minimalna oziro-
ma zajamčena plača sko-
kovito povečala: leta 1992 
in leta 2010. A učinki so 
bili v obeh primerih obra-
tni. Leta 1993 se je država 
pobrala iz takratne tranzi-
cijske depresije, leta 2010 
in 2011 pa so se tudi zače-
li kazati znaki okrevanja po 
krizi (a je leta 2012 država z 
zategovanjem pasov Janše-
ve vlade in klicanjem trojke 
leta 2012 na žalost spet zdr-
snila v recesijo). 

Tudi če pustimo socialne 
argumente ob strani – tre-
nutna minimalna plača 614 
evrov je še vedno pod pra-
gom revščine in ne zagota-
vlja niti približno dostojne-
ga življenja! –, bi bil dvig mi-
nimalne plače koristen tudi 
zdaj, leta 2017. 

Krize v Sloveniji je zdaj 
čisto zares konec, že trinajst 
zaporednih četrtletij beleži-
mo gospodarsko rast, z njo 
se v prvi vrsti hvali vlada, a 
rezultati gospodarskega na-
predka so zelo dvoumni. Za 
gospodarstvo so časi res zla-
ti. Številna podjetja so že bi-
stveno presegla raven pro-
izvodnje izpred krize. Iz-
voz države je zrasel na zgo-
dovinsko visoko raven, lani 
smo imeli skoraj 3 milijarde 
presežka v zunanji trgovini, 
kar nas skupaj z Nemčijo 

uvršča med najbolj konku-
renčne države v Evropi. Pre-
sežek je tolikšen, da smo po 
pravilih Evropske unije celo 
v prekršku. Prav tako je izje-
mna dobičkonosnost podje-
tij – trgovine v Sloveniji so 
lani ustvarile kar 521 milijo-
nov evrov dobička. 

A z vidika zaposlenih, de-
lavcev, je okrevanje videti 
bistveno drugače. Medtem 
ko si menedžerji v trgovi-
nah izplačujejo po več sto-
tisočevrske nagrade za po-
slovno uspešnost, na drugi 
strani prodajalke, skladišč-
nice, čistilci v Lidlu, Hofru, 
Mercatorju itn. životari-
jo na minimalnih plačah. 
Slišim, da imajo ponekod 
odmerjeno celo, kolikok-
rat na dan smejo na WC. 
Uprava Pošte Slovenije se 
hvali z najcenejšo poštno 

storitvijo v Evropi, poštar-
ji pa 24 ur pred prihodom 
na delo ne vedo, kdaj bodo 
delo tisti dan končali, be-
ležijo po trideset padcev z 
mopedi na dan in vsak me-
sec je več bolniških odsot-
nosti zaradi izčrpanosti in 
stresa na delovnem mestu. 
Ko govorim z delavci v elek-
troindustriji, mi povedo, da 
so plače bistveno nižje, kot 
so bile pred krizo, nadure 
pa so postale pogoj za nor-
malen zaslužek. 

Bistvo slovenskega okre-
vanja je torej naslednje. 
Produktivnost marsikate-
rega slovenskega podjetja 
je že presegla raven izpred 
krize. A zaposlenih v drža-
vi je danes še vedno skoraj 
50.000 manj kot prej, tis-
ti, ki delo še imajo, pa to-
rej zdaj delajo bistveno več 

– in to celo za nižje plače! 
V takih okoliščinah je resen 
dvig minimalne plače – ki 
bo sprožilec dviga plač na-
sploh – edini logičen ukrep. 
S povečanjem plač bo okre-
vanje končno doseglo tudi 
ljudi. In dalje, višje pla-
če pomenijo večje povpra-
ševanje, več denarja v ob-
toku pa več delovnih mest. 
In ne nazadnje, z dvigom 
plač bomo podjetja spod-
budili, da dobičke ustvar-
jajo z inovativnostjo in pro-
duktivnostjo, ne pa z niža-
njem plač in izžemanjem 
zaposlenih. Dvig minimal-
ne plače je zato tudi razvo-
jen ukrep – je eno od glav-
nih zavarovanj, da ne bomo 
(p)ostali samo bazen poceni 
delovne sile, ampak država, 
v kateri se bo dalo kakovo-
stno živeti in delati. 

Luka Mesec, poslanec ZL

moj pogled
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Miha Naglič

Od Stalina do Putina

Jerofejev je bil sredi mar-
ca v Ljubljani, na literarnem 
festivalu Fabula, ki ga prire-
ja založba Beletrina. Zani-
mivo je denimo, kako razlo-
ži dejstvo, da je Stalin za ve-
čino Rusov še vedno pozitiv-
na osebnost. »Danes več kot 
polovica Rusov meni, da je 
Stalin pozitivna zgodovinska 
osebnost. Sam mislim, da s 
tem nimajo v mislih prave-
ga Stalina. Stalin je kot po-
sušena riba – ne smrdi. Ljud-
je so mu 'odvzeli' vse nega-
tivno: kolektivizacijo, repre-
sijo, razkol z intelektualci, 
smrt milijonov ljudi. Spom-
nijo se ga kot človeka, ki je 
zmagal v vojni in imel nad-
zor nad polovico sveta. Pra-
vi Stalin je seveda drugačen 
od ikone, ki jo častijo ljudje. 
Toda ali niso Francozi nare-
dili nečesa podobnega z Na-
poleonom? Bil je agresor, ki 
je pomoril ogromno ljudi, 
danes pa se po njem imenuje 
fin konjak. Stalin je bil seve-
da veliko hujši, in to do svojih 
lastnih ljudi, zato ga je bilo 
težko spremeniti v posuše-
no ribo. Dobra plat tega je, da 
narod ne bi več sprejel kolek-
tivizacije, slaba pa, da je naš 
'oče' naroda že vedno simbol 
za prevlado in imperializem. 
Če imaš kakršen koli položaj, 
na primer lastno podjetje ali 

restavracijo, se od tebe priča-
kuje, da boš mali Stalin. Ljud-
je ne poznajo različnih pris-
topov, liberalnega, humane-
ga in tako dalje. Vedno se za-
tekajo h grožnjam z represijo 
…« In zdaj se ozrimo iz Rusi-
je v svet. Kako pisatelj vidi ak-
tualne rusko-ameriške odno-
se? »Ruski odnos z Obamo je 
bil grozno slab, saj ga je Putin 
neštetokrat izdal. Američan 
kot pravnik ni mogel spreje-
ti, da je govoril eno in počel 
nekaj drugega. Proti koncu 
njegovega mandata je bil po-
ložaj res že obupen, saj je dr-
žavna televizija začela nega-
tivno, ksenofobno poročati 
ne le o Obamovi administra-
ciji, ampak o ameriškem na-
rodu na splošno. Tudi sank-
cije so nas močno udarile. 
Zdaj Kremelj spet verjame, 
da bi lahko morda prišli do 
kakega dogovora, kot po kon-
cu druge svetovne vojne na 
Jalti. Putinov KGB-jevski sen 
je, da bi Rusiji vrnil ozem-
lje nekdanje Sovjetske zve-
ze, kar je seveda nemogoče. 
Zato je tako nor na Ukraji-
no. Zdaj še Belorusija ne vidi 
rada, da jo preveč povezuje-
jo z nami: uresničitev Puti-
novih sanj res ni realna mož-
nost. Ampak zato se verjetno 
skuša zbližati z ZDA: Trump 
bi se lahko strinjal, da bo celo 
ozemlje rusko 'območje vpli-
va', v katerega se Američani 
ne bodo vmešavali. Brez zaš-
čite Zahoda bi bilo območja, 

ki si jih Putin želi, lahko za-
sesti z vojaško silo. Toda Tru-
mp, v katerem vidim nezave-
dno, 'id' Amerike, zdaj ne ve, 
kako naj nadaljuje. Mislim, 
da razume, da interesi Ame-
rike niso enaki interesom 
Rusije. Do neke mere sta si 
politika podobna – skupna 
jima je želja, izvajati nacio-
nalistično politiko in delova-
ti predvsem v nacionalnem 
interesu. A kaj, ko sta naci-
onalista iz dveh popolnoma 
različnih držav, dveh različ-
nih sistemov. Moje mnenje 
je, da nova Jalta danes ni več 
mogoča. Nekega dne bo Tru-
mp resno sprovociral Putina, 
ki se bo ustrašil njegove agre-
sije. Tako kot je Hitler provo-
ciral Sovjetsko zvezo, kar je 
pripeljalo do vojne. Ne napo-
vedujem nove vojne, samo 
porušenje vseh upov. Kar bo 
slabo – tudi za vašo deželo.« 
(Vir: Ana Jurc, MMC RTV 
SLO)

Dvakrat se jim je 
podrl svet

Rusom se je po Jerofejevu 
v 20. stoletju dvakrat podrl 
svet. »Takih, kot smo mi, ni 
nikjer na celem širnem sve-
tu. Nemogoče, tako odtuje-
nih ljudi zlepa nikjer ne naj-
deš! V novejši zgodovini, se 
pravi v zadnjem stoletju, se 
nam je dvakrat podrl svet, s 
čimer so šle po gobe tudi naše 
predstave o dobrem in zlem. 

Prvič novembra 1917, ko je 
revolucija pognala v zrak vse 
naše dotedanje vrednote. Ne 
sicer popolnoma, a nedvom-
no učinkovito! V naslednjih 
sedemdesetih letih smo po-
notranjili nove vrednote, a 
kaj, ko so leta 1991 tudi te šle 
k vragu. Verniki in dvomljiv-
ci so se naenkrat znašli na po-
gorišču vrednot.« (V romanu 
Telo, prevedla Sara Špelec, 
Beletrina, 2017, str. 252)

Šah nekoč in danes

Sredi marca je bila na Ble-
du madžarska velemojstrica 
Judit Polgar, 25 let najboljša 
šahistka na svetu. Prava ose-
ba za razlago sprememb v 
sodobnem šahu. »Če želim 
pretiravati, bi rekla, da je da-
nes šah popolnoma druga-
čen šport, kot je bil pred 15 
leti. Ko sem začela igrati šah, 
sem imela šahovnico, na-
sproti mene je sedel trener 
ali partner, pomembne skle-
pe smo si zapisali na papir. 
Na tekmovanja smo hodili 
z od 20 do 30 kilogrami ta-
kih zapiskov. Danes pa sediš 
za mizo ali na vrtu, pred se-
boj imaš računalnik, na ka-
terem je šahovski program, 
v ozadju si povezan na druge 
računalnike, ker potrebuješ 
dovolj močno orodje za ana-
lizo. Hkrati si s Skypom ali 
kako drugače povezan s par-
tnerjem … Vse skupaj je po-
polnoma drugače …«

Kako je z Rusi?
Letos mineva sto let od začetka ruske revolucije, najprej februarske, nato še oktobrske. Kako je z Rusi sto 
let pozneje? O tem ve veliko povedati Viktor Jerofejev (1947), eden največjih živečih ruskih pisateljev …

Putinove »mokre sanje«: da bi obnovil in posodobil sovjetski 
imperij, ki sta ga pred sto leti zasnovala Stalin in Lenin. 

Pisatelj Viktor Jerofejev (1947): »Rusom se je v 20. stoletju 
dvakrat podrl svet.« / Foto: YouTube

Sestre Suzana, Judita in Zofija Polgar, vse tri vrhunske 
šahistke / Foto: Wikipedija

Slovenci v zamejstvu (553)

Dnevi slovenske koroške kulture
Koroški kulturni dnevi v 

Ljubljani zaokrožujejo več 
prireditev, na katerih Sloven-
ci iz Koroške v državi matič-
nega naroda predstavijo del 
svoje bogate kulturne dejav-
nosti. Letošnja prireditev bo 
že 15., s pomočjo slovenskih 
kulturnih organizacij iz Ko-
roške in vladnega urada za 
Slovence v zamejstvu in po 
svetu pa jo organizirata Dru-
štvo slovensko-avstrijskega 
prijateljstva in Klub koroških 
Slovencev v Ljubljani. 

Letošnji dnevi se bodo za-
čeli v torek, 4. aprila, v Na-
rodnem muzeju Sloveni-
je na Metelkovi v Ljubljani, 
kjer bosta ob 18. uri avstrij-
ska veleposlanica v Sloveni-
ji Sigrid Berka in slovenski 
minister za Slovence v za-
mejstvu in po svetu začela 
dneve in odprla prvo priredi-
tev – razstavo slikarja in ar-
hitekta koroškega Slovenca 

Karla Vouka iz Rinkol/Rin-
kolacha v Podjuni. Naslov 
fotografsko-likovne razstave 
je Lužiški cikli. Karel Vouk 
z njo opozarja na posledice 
dnevnih rudarskih kopov v 
Lužicah, ki ogrožajo jezik 
in kulturo Lužiških Srbov in 
se je zaradi njih posedlo bli-
zu 200 vasi. Program Koro-
ških kulturnih dni se bo na-
daljeval v četrtek, 6. aprila, v 

dvorani Svetovnega sloven-
skega kongresa na Cankar-
jevi 1 v Ljubljani, kjer bosta 
ob 10.30 Krščanska kultur-
na zveza iz Celovca in Slo-
venski narodopisni inšti-
tut Urban Jarnik iz Celovca 
predstavila šest novih stro-
kovnih knjig. Te so Zbor-
nik Krščanske kulturne zve-
ze 2013–2016, Poročila in 
prispevki pod uredništvom 

Martina Kuchlinga, kultur-
no-zgodovinski vodnik Po-
potnik po Zilji, ki sta ga na-
pisali Uši Serainig in Polona 
Sketelj, Katalog muzejske 
zbirke na Kostanjah/Kos-
tenbergu nad Vrbskim jeze-
rom v uredništvu Vita Haz-
lerja, Slovar rožanskih nare-
čnih besed, ki sta jih zbrala 
Bertrand Kotnik in Franc Ka-
ttnig, knjiga Irene Markovič 
o misijonarju in škofu med 

Otavci in Očipvejci Frideri-
ku Baragi in zbornik o slo-
venščini od zibelke do druž-
benih omrežij, ki ga je izdala 
iniciativa Slovenščina v dru-
žini. Prvi del Koroških dni 
bo sklenjen v soboto, 8. apri-
la, ob 10. uri z lutkovno igro 
Knjiga o džungli, ki jo bo v 
Mini teatru na Križevniški 
1 v Ljubljani igralo 11 čla-
nov lutkovne skupine Srce iz 
Dobrle vesi/Eberndorfa. 

Lovro Sodja, predsednik Društva slovensko-avstrijskega 
prijateljstva (levo), in Janez Stergar, predsednik Kluba 
koroških Slovencev v Ljubljani, sta glavna organizatorja 
Koroških kulturnih dni v Ljubljani.

V ponedeljek, 3. aprila, bo Koroško obiskal predsednik 
slovenskega državnega zbora Milan Brglez, ki se bo 
najprej pogovarjal s koroškim deželnim glavarjem 
dr. Petrom Kaiserjem in predsednikom deželnega 
zbora Reinhartom Rohrom, nato pa na slovenskem 
generalnem konzulatu s predstavniki slovenskih 
organizacij na Koroškem. V programu je obisk 
Mohorjeve, Slovenske gimnazije in Dvojezične 
trgovske akademije in za zaključek srečanje s 
slovenskima županoma Bernardom Sadovnikom in 
Francem Jožefom Smrtnikom v Globasnici.
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Alenka Brun

Igor Šmid je bil rojen leta 
1961. »V stari porodnišni-
ci na Laborah v Kranju,« se 
pošali. Otroštvo in mladost 
je preživel v Železnikih. Po 
končanem služenju vojaške-
ga roka se je odločil za štu-
dij filmske in televizijske re-
žije na Akademiji za gledali-
šče, radio, film in televizijo 
(AGRFT) v Ljubljani. »Od tu 
dalje, včasih rečem, sem Že-
lezn’kar na prisilnem delu v 
Ljubljani.« (smeh)

V Železnike se je rad vra-
čal, ker je nasledil hišo (pre-
zgodaj) pokojnih staršev, 
pa se še pogosteje. »Z mojo 
drago Jožico in dvoletnima 
dvojčkoma Pinom Brinom 
in Zoyo Tiso izkoristimo 
vsak prosti trenutek. Čaka 
pa nas tudi ogromno dela, 
saj je hišo treba obnoviti pa 
tudi vzdrževati. Želim si, da 
bi Pino in Zoya čim več na 
Jesenovcu, na čistem zraku 
ob reki Sori. Me pa na doma-
či kraj vežejo tudi sorodniki, 
sosedje, vrstniki, prijatelji in 
znanci.«

Za preživetje, brez 
luksuza

Že kot otrok je rad foto-
grafiral, razvijal filme in fo-
tografije ter snemal: »Tetin 
soprog mi je podaril rablje-
no 'normal 8' filmsko kame-
ro.« V osnovni šoli je nasto-
pal na šolskih proslavah in 
podobnih dogodkih, v gim-
naziji je že režiral – večino-
ma proslave. Po končanem 
študiju je bil precej časa svo-
bodni umetnik in je delal kot 
režiser, večinoma na televi-
ziji. »Morda se bralci spomi-
njajo oddaje Periskop pa te-
levizijske igre Podnajemni-
ki (sicer mojega diplomske-
ga dela), televizijskega fil-
ma, drame Korak čez. Re-
žiral sem tudi v lutkovnem 
gledališču, dvajset let zapo-
redoma zaključne prireditve 
Vesele šole Pionirskega lista 
v Cankarjevem domu. Dela 
mi na srečo nikoli ni manj-
kalo, denarja pa nikoli ni 
bilo prav dosti … – za preži-
vetje brez luksuza.« (smeh) 
Pred 25 leti so ga povabili na 
AGRFT, kjer je bil najprej 

visokošolski asistent, kas-
neje je bil na Univerzi v Lju-
bljani izvoljen v naziv redne-
ga profesorja za televizijsko 
režijo.

Kot režiser, scenarist, sos-
cenarist oziroma sodelavec 
pri scenariju, kot producent 
in izvršni producent, nekaj 
malega kot snemalec in celo 
kot igralec je podpisan pod 
kakšnih štiristo naslovov te-
levizijskih oddaj različnih 
zvrsti in žanrov, filmov, re-
klamnih in naročenih fil-
mov, glasbenih videospotov 
… Za svoje delo je prejel kar 
nekaj nacionalnih in med-
narodnih nagrad. Med dru-
gimi tudi nagrado občinstva 
za celovečerni film Brezno 
na festivalu slovenskega fil-
ma v Portorožu. 

Ana in njena filmska 
usoda

Film Anino provizijo so 
posneli v pičlih 24 snemal-
nih dneh, razloži Šmid. Pra-
vi, da ni bilo lahko. Meni tudi, 
da je odlika filma izvrstna 
»ansambelska« igra. Da je 
za glavno žensko vlogo, lik 

Ane Mlejnik, izbral ravno 
Vesno Milek, je bila stvar tre-
nutka. »Veste, kar naenkrat 
me je obšlo, da bi jo povabil 

na avdicijo. Sprva ni vede-
la, ali bi prišla ali ne. In je. 
Čutil sem, da je to prava iz-
bira. Njena sposobnost, da 

v delčku sekunde spontano 
preuredi dialoško repliko 
in da pri tem še ojača smi-
sel izrečenega ter hkrati rea-
gira vsakič avtentično in ne-
ponarejeno, dajejo liku Ane 
polno dimenzijo.«

Tematski okvir filma Ani-
na provizija je aktualni (slo-
venski) fenomen tajkunov 
in z njimi povezanih škan-
dalov. V ospredju spremlja-
mo zgodbo fotografinje in 
oblikovalke Ane Mlejnik, ki 
jo sproži delovanje njenega 
soproga, sicer na videz uspe-
šnega podjetnika. Njego-
va 'navidezna uspešnost' pa 
Ani in njuni hčerki čez noč 
spremeni življenje ... 

Idej je še mnogo

Za prihodnost ima Igor 
kar nekaj zamisli – v razpo-
nu od »osebno izpovedne-
ga« umetniškega filma do 
dramske televizijske vsebi-
ne, tudi »komercialnega fil-
ma«. »Žal pa mnogo prema-
lo časa, da bi vse to uspel za-
pisati v scenarije. Upam, da 
mi bo prihodnost ta čas še 
namenila.«

Anina provizija in Igor Šmid
Pred mesecem dni je v slovenske kinematografe prišel nov slovenski film, kombinacija kriminalke in drame z naslovom Anina provizija. 
Film je režiral Igor Šmid, režiser gorenjskih korenin, ki je pri njem sodeloval tudi kot soscenarist.

Anina provizija je Šmidov drugi »čisti« kinematografski 
film, prvi je bil Brezno. Na vprašanje, kakšne filme sam rad 
gleda, pa pravi, da take, ki zlezejo pod kožo ... 

Marjana Ahačič

Leta 1930 se je z druži-
no, soprogo in tremi otroki, 
iz Trsta preselil v Ljubljano, 
kjer je postal redni profesor 
na Pravni fakulteti. Bil je ute-
meljitelj pravne vede na Slo-
venskem. Predaval je pravno 
enciklopedijo in pravno filo-
zofijo, po vojni tudi sociolo-
gijo. Iz Jugoslavije se je pred 

okupacijo umaknil marca 
1941, poleti 1942 so ga v Lju-
bljani italijanske oblasti v od-
sotnosti obsodile na smrt. 
Pristal je na lojalno sodelova-
nje z jugoslovansko begun-
sko vlado v Londonu, ki ga 
je najprej določila za propa-
gandno službo v ZDA v infor-
mativnem centru v New Yor-
ku, kasneje se je približal sta-
liščem Osvobodilne fronte, 

zagovarjal je sodelovanje 
vseh sil v boju proti okupa-
torju. Poleti 1943 je prišel 
v London in v začetku leta 
1944 začel s serijo odmevnih 
govorov na BBC, v katerih je 
bil povsem in zelo naklonjen 
partizanski strani, navaja Ve-
rena Štekar Vidic, direktori-
ca Muzejev radovljiške ob-
čine, kjer so prejšnji teden 
pripravili muzejski večer o 

življenju profesorja Furlana. 
Še avgusta 1945, ko se je 
vrnil v Jugoslavijo, je postal 
dekan ljubljanske pravne fa-
kultete, že dve leti kasneje 
ga je po obtožbi o špijonira-
nju za Angleže in Američa-
ne Vrhovno sodišče Ljudske 
republike Slovenije skupaj s 
Črtomirom Nagodetom in 
Ljubom Sircem obsodilo na 
smrt z ustrelitvijo. Sodba iz 
leta 1947 je bila razveljavlje-
na. Ugotovljeno je bilo, da 
je temeljila na lažnih obtož-
bah, da je šlo za krivičen pro-
ces proti namišljenim vohu-
nom. Šele leta 1991 pa je bil 
Furlan skupaj z drugimi žrt-
vami Nagodetovega procesa 
uradno rehabilitiran.

Leta 1951 prišel iz zapora, 
brez imetja, strt in pod po-
licijskim nadzorom. V dru-
žinski hiši na Viču v Lju-
bljani sta živela sinova z 
družinama, žena je umrla 
mesec pred njegovo obsod-
bo, hči je za vedno odšla v 
Ameriko. Roko mu je ponu-
dila predvojna družinska 
prijateljica Vera Magušar 

iz Radovljice, s katero sta 
se leta 1953 poročila. 

In prav v Radovljici je še is-
tega leta doživel še en uda-
rec. Starejši Radovljičani se 
še spomnijo dogodka, ko so 
ga leta 1953, ko so demonstri-
rali proti dodelitvi Trsta Itali-
ji, zagledali, kako skozi okno 
hiše v starem mestnem je-
dru opazuje dogajanje med 
seboj. Najprej so ga zmerja-
li z Lahom, nato metali ka-
menje proti njemu, ga na-
zadnje zvlekli iz hiše in na-
ložili na samokolnico z na-
menom, da ga vržejo v Savo. 
Rešil ga je dr. Josip Wilfan, 
ki je bil tedaj na obisku v Ra-
dovljici. »Mislim, da ga je ta 
dogodek dokončno strl,« je 
na muzejskem večeru deja-
la Špela Furlan. Dogodek je 
v noveli Joyceov učenec opi-
sal Drago Jančar.

Furlanova in profesor Peter 
Vodopivec sta slikovito opisa-
la zgodbo družine, ki je zabe-
ležena tudi v knjigah, ki sta 
jih napisala dva od Furlano-
vih otrok. Najmlajši sin Aljo-
ša v knjigi z naslovom Do-
mov opisuje, kako se je leta 
1944 iz ZDA sam vračal v Ju-
goslavijo, kjer je želel v parti-
zane. Knjiga Furlanove hčere 
Stashe Furlan Seaton Vojna 
vse spremen je izšla najprej 
v Ameriki leta 2014, letos pa 
v slovenskem prevodu. Je do-
polnitev biografije o Borisu 
Furlanu, človeku, ki mu je 
politični sistem uničil življe-
nje. Je tudi literarna pripoved 
o tem, kako sta mlada Sloven-
ka in njen oče preživela drugo 
svetovno vojno. Po vojni ji je 
uspelo pobegniti v ZDA, kjer 
živi še danes. V nekdanjo do-
movino se ni nikoli vrnila.

Vojna vse spremeni
Letos mineva šestdeset let, odkar je na vrtu Legatove hiše v Predtrgu v Radovljici umrl dr. Boris Furlan, 
tržaški Slovenec, znameniti profesor prava, obtoženec na Nagodetovem procesu, ki je zadnja leta 
svojega življenja preživel v Radovljici, rojstnem mestu svoje druge soproge Vere Magušar.

Špela Furlan, vnukinja dr. Borisa Furlana, je na muzejskem večeru v Radovljici v pogovoru 
z Vereno Štekar Vidic in zgodovinarjem dr. Petrom Vodopivcem predstavila življenjsko 
zgodbo svojega deda. / Foto: Primož Pičulin

Profesor Boris Furlan / Foto: arhiv Založbe Modrijan
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Danica Zavrl Žlebir

Starejši ljudje se bodo še 
spomnili, kako so si ženske 
včasih zapenjale najlonske 
nogavice. Izdelek Nika Ve-
neta malce spominja na ta 
kos ženske garderobe, le da 
je v prvi fazi namenjen moš-
kim. Gre za držalo za srajce, 
Nik je svoj prvi izdelek poi-
menoval T-holder. Uporab-
nik si na vsako stegno na-
mesti enega in s pripenja-
li na trakovih zapne na sraj-
co, s čimer srajco, ki bi sicer 
uhajala iz hlač, ves čas drži 
na mestu. Kako se je poro-
dila zamisel za ta nenavad-
ni izdelek?

»Iz lastnih izkušenj,« 
pove Nik. »Srajca mi je ne-
nehno lezla iz hlač in v trgo-
vinah sem iskal nekaj, kar bi 
jo obdržalo na mestu. Ker ni 
bilo ničesar, sem se domislil 
lastnega izdelka in ga ponu-
dil na Kickstarterju. Sedaj je 
na tržišču že drugi, izboljšan 
produkt, S-holder, ki ima 
nastavljive stranske elastike 
in izpopolnjeno zapenjanje. 
Vsak holder je narejen po 

meri, ki se prilega stegnu po-
sameznika, saj sta pri tem iz-
delku pomembna tako funk-
cionalnost kot udobje.

Kdo nosi Nikova držala 
za srajce? Več kot deset ti-
soč sledilcev in strank iz vse-
ga sveta je zadovoljnih z nje-
govim izdelkom. Glavnino, 
80 odstotkov tržišča, pred-
stavljajo Amerika in druge 
države, izdelek pa je po ob-
javah na družabnih omrež-
jih in medijih prodrl tudi na 
slovenski trg. »Ciljal sem na 
poslovneže kot uporabni-
ke tega izdelka, a nosijo ga 
tudi drugi: pravniki, nata-
karji, pred kratkim je njego-
vo uporabo pohvalil tudi uči-
telj športne vzgoje, zanima-
nje zanj se je okrepilo pred 
maturantskimi plesi. Vesel 
sem odziva, ki kaže, da je za 
nekoga holder uporaben,« 
pravi Nik, ki holder seveda 
nosi tudi sam.

Držalo za srajce je začel 
razvijati v letu 2014 in v dob-
rih dveh letih z njim uspel. 
Pomembno je, da je prepri-
čal ljudi, da gre za uporaben 
in tržno zanimiv izdelek. 

Seveda pot do tega ni bila 
lahka. Kickstarter ni magič-
na platforma, kjer bi hitro in 
zlahka zaslužil, vanjo je tre-
ba vložiti kar nekaj truda. 
Zbral je obsežno bazo 50 ti-
soč ljudi z vsega sveta in jih 
nato »tempiral« s svojim iz-
delkom. Uspeh ne pride sam 

od sebe, potreben je marke-
ting, marketing in še enkrat 
marketing, odgovarja Nik 
vsem tistim, ki so fascinira-
ni nad njegovim uspehom. 

Doslej je prodal že oko-
li osem tisoč izdelkov. Zanj 
dela pet šivilj, sodeluje z dve-
ma grafičnima dizajnerkama 

in pravnikom. Še pred kon-
cem študija ekonomije je do-
dobra izkusil poslovno oko-
lje, se pri tem naučil poslov-
nih potez, pogajanja, gra-
diti odnose z ljudmi, reše-
vati konfliktne situacije ... 
In sedaj na osnovi teh izku-
šenj nastaja tudi diplomska 

naloga, njen osrednji pred-
met je prav holder. Ob tem 
sogovornik kot zanimivost 
omeni, da niti njegovi kolegi 
študentje niso vedeli, s čim 
se ukvarja, dokler se ni po us-
pelem projektu pojavil v dru-
žabnih omrežjih in medijih. 
In Nik tudi po tem, ko je do-
segel uspeh, ostaja skromen 
in zadržan mladenič, ki svo-
jih dosežkov ne obeša na ve-
liki zvon. Mediji smo ga poi-
skali sami. 

»V podjetništvu noro uži-
vam, to je naravnost sanj-
ska služba, dober odziv 
strank pa moja zmaga,« pra-
vi o svojem početju. Pri tem 
ima vso podporo svoje dru-
žine v Škofji Loki, kamor se 
iz ljubljanskega študentske-
ga življenja rad vrača ob kon-
cih tedna. Konkretno podpo-
ro je najbolj občutil lani, ko 
je bilo treba za Kickstarter v 
kratkem spakirati dva tisoč 
komadov. V poslu ima še 
velike ambicije. Z dodelavo 
svojega izdelka NV holders 
bo nadaljeval, sledila bo cela 
linija produktov, kmalu tudi 
ženski holder.

V podjetništvu noro uživa
Nik Vene, 21-letni študent ekonomije iz Škofje Loke, je na platformi za množično zbiranje sredstev, Kickstarterju, s svojim proizvodom že dvakrat  
uspel in v prvi kampanji lani zbral 58 tisoč, letos pa že skoraj sto tisoč dolarjev. Prepričal pa je z nenavadnim izdelkom, držalom za srajce. 

Nik Vene s svojim holderjem, držalom za srajce / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Die süße Jagd nach Bitter-
nissen (Sladki lov za grenko-
bami) je naslov natečaja, ki 
ga je razpisala nemška za-
ložba Stefan Hölscher & Ge-
est, na njem pa so izbirali pe-
smi in aforizme, ki bodo ob-
javljeni v posebni antologiji. 
Na natečaju je sodeloval tudi 
študent germanistike z Jese-
nic Žiga Dvoršak in s štiri-
mi aforizmi prepričal žirijo. 
Na natečaj je sicer prispelo 
kar 1451 prispevkov avtorjev 
iz celotne Evrope, v antolo-
giji pa bodo objavljena bese-
dila okrog sedemdesetih av-
torjev, tudi Žigovi aforizmi. 

A kako se je Žiga sploh od-
ločil, da bo sodeloval na pri 
nas malo znanem nateča-
ju? »Ker študiram germa-
nistiko, me večkrat navdu-
ši kako besedilo, ki ga obrav-
navamo pri pouku, in potem 
še sam primem za pero ozi-
roma tipkovnico. Potem po 
internetu poiščem in preu-
čujem vse možne razpise in 
natečaje v nemščini, na kate-
rih lahko sodelujem. Obstaja 

spletna stran wortmagier.
de, ki izpiše najnovejše nate-
čaje, in tako sem tudi naletel 
na omenjenega. Poslali smo 

lahko največ tri pesmi ali šti-
ri aforizme, tako so se glasi-
le formalne omejitve, tema 
pa se je morala nanašati na 

naslov natečaja Die süße 
Jagd nach Bitternissen, ki bi 
se lahko prevedel kot Slad-
ki lov za grenkobami. Prav-
zaprav gre za besedno igro, 
saj bi Bitternis lahko prevaja-
li kot grenkoba ali trpljenje. 
V štirih aforizmih torej govo-
rim o grenkih straneh življe-
nja ...« je povedal ta študent 
tretjega letnika germanistike 
na Filozofski fakulteti v Lju-
bljani. Žiga je zaključil Gim-
nazijo Jesenice, nemščino 
pa je izbral tudi kot predmet 
na maturi. Jezika se je sicer 
dve leti učil že v osnovni šoli, 
šele konec gimnazije pa ga je 
nemščina tako pritegnila, da 
se je odločil, da jo bo tudi štu-
diral. In bolj ko je nemščino 
spoznaval, bolj ga je zanima-
la in danes je čisti navduše-
nec nad tem jezikom. Tako 
je pogost gost Goethejeve-
ga inštituta v Ljubljani, po-
gosto zahaja tudi na literar-
ne prireditve ali dogodke v 
sosednjo Avstrijo. V študi-
ju uživa, vsa komunikacija, 
tako ustna kot pisna, s pro-
fesorji pa poteka v nemščini, 
nekateri profesorji so tudi 

Avstrijci in Nemci. Žiga zlas-
ti zanima literatura, pa ne le 
v nemščini, tudi v slovenšči-
ni, tako nenehno piše, od pe-
smi do proze, eksperimen-
talnih besedil, dram ... Zani-
majo ga tudi glasba, fotogra-
fija, slikarstvo, potovanja ... 
Igra tudi kitaro, a ne običaj-
ne, temveč sedemstrunsko, 
in tudi glasba, ki jo ustvarja 
na njej, je posebna, eksperi-
mentalna. Kot pravi o sebi, 
je bil vedno malce drugačen, 

pravzaprav je neke vrste 
»fant stare šole«, ki prisega 
na osebne odnose, ki ne ra-
zume vrstnikov, ki se s prija-
telji družijo ali celo spozna-
vajo partnerje v virtuali, sam 
tako nima niti profila na Fa-
cebooku ... In kje se vidi v pri-
hodnje? Zanima ga razisko-
valno delo, zlasti na področju 
nemške književnosti, privla-
či ga tudi prevajanje, zani-
malo bi ga tudi delo v diplo-
maciji, gospodarstvu ... 

Sladki lov za grenkobami
Študent germanistike Žiga Dvoršak z Jesenic je s štirimi aforizmi v nemškem jeziku uspel na natečaju aforizmov in pesmi v Nemčiji in se z njimi  
uvrstil v antologijo, v kateri bodo objavljeni prispevki avtorjev iz celotne Evrope.

Študent germanistike Žiga Dvoršak, Jeseničan, ki med 
tednom živi v Ljubljani, a rad prihaja domov, »na svež zrak 
in po umetniško inspiracijo«, kot sam pravi.

Žigovi aforizmi 
Es ist besser zu zweit zu leiden. (Bolje 
je trpeti v dvoje.) 
Die Bitternis des Lebens ist allmählich 
ein anerzogener Geschmack. 
(Grenkoba življenja je postopoma 
privzgojen okus.) 
Manchmal merkt man erst, wenn man 
in den Apfel gebissen hat, dass er faul 
ist. (Včasih opazimo šele, ko smo že 
ugriznili v jabolko, da je gnilo.) 
Beim Erwachen steckt ein bitterer 
Geschmack im Mund. (Ob prebujenju 
tiči v ustih grenek okus.)
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Suzana P. Kovačič

Med slavljenci je več gene-
racij Gorske reševalne služ-
be (GRS) Tržič, ki jih pove-
zuje prostovoljstvo, pleme-
nitost, srčnost in tovarištvo. 
»Od leta 1955 sem že 'nji-
hov'. Začelo se je s tem, da 
me je prijatelj navdušil za 
plezanje. Ko sva šla na Stor-
žič, sva dobila ponesrečen-
ca, ki je padel. Kakor hit-
ro sem mogel, sem tekel v 
Lom pod Storžičem po po-
moč; ni bilo še ceste, ni bilo 
telefonov. Kmet je v Lomu 
kar v koš za gnoj natrosil ne-
kaj sena, s tem improvizira-
nim nosilom sem vzel pot 
pod noge nazaj do ponesre-
čenca. Morali smo se znajti 
ne glede na zahtevne okoliš-
čine in v košu smo ponesre-
čenca prinesli vse do Loma, 
od tam ga je kmet odpeljal 
na vozu do zdravstvenega 
doma v Tržič,« se spominja 
Anton Kralj. 

GRS Tržič je bila uradno 
ustanovljena 29. marca 1937, 
ko je na pobočju Storžiča, na 
Škarjevem robu v snežnem 
plazu umrlo devet mladih 
Tržičanov. Kot pa je pouda-
ril njihov član Klemen Bel-
har: »Nesreči dogodek ni bil 
vzrok za nastanek organizi-
rane GRS niti ni bil edini po-
vod, zagotovo pa je bil zadnji 
in odločilni povod.« 

Zbornik bo ostal 
dragocen dokument

Izlet skozi zgodovino 
društva s poudarkom na 
zadnjih desetih letih ponu-
ja zbornik z naslovom 80 let 
delovanja Gorske reševalne 
službe v Tržiču, ki ga je idej-
no zasnoval in uredil Matija 
Perko, lektorirala Veronika 
Perko, oblikovala pa Andrej-
ka Belhar Polanc. Naslovni-
co krasi ena od hišnih gora 

tržiških gorskih reševal-
cev, Košutnikov Turn s Tol-
ste Košute avtorja Vilija Vo-
gelnika. To je že četrti zbor-
nik, ki ga je izdalo društvo 
in je dragocen dokument 
o delu in reševanju v go-
rah. »Gore nas združujejo 
na način, da nekomu poma-
gamo tam, kjer nihče drug 
ne more, da pokažemo naj-
boljše, kar je v nas, nesebič-
no požrtvovalnost za ohrani-
tev človeškega življenja. Ta 
zbornik je spomenik vsem 
gorskim reševalcem, ki so v 
zgodovini društva sodelova-
li v njem, saj si drugega ni-
koli ne bomo zgradili, pa si 
ga tudi ne bi želeli. Spome-
nik, ki živi v nas, z nami,« je 
zapisal predsednik društva 
Blaž Belhar zborniku na 
pot. Zbornik bogatijo števil-
ni članki, tudi pričevanja in 
zahvale nekaterih posame-
znikov, ki so jih v preteklo-
sti reševali. Uredniku Perku 
so bile v posebno veselje iz-
jave otrok iz vrtca Križe, ki so 
povedali nekaj o gorskih re-
ševalcih. Šestletni Lan je raz-
mišljal takole: »Če pokličeš 
112 pa poveš, da si se 'zgubu', 
pridejo gorski reševalci.« La-
nova sovrstnica Sara Ana pa 
je prepričana: »Velik' mora-
jo pojest' zelenjave, da lahko 
nesejo planinca.«

Visoko priznanje 

Društvo GRS Tržič je pred 
nedavnim prejelo plaketo Ci-
vilne zaščite Republike Slo-
venije, ki se podeljuje kot 
priznanje za življenjsko delo, 
posebne zasluge in izjemne 
uspehe pri zaščiti in reševa-
nju ljudi, živali, premoženja 
in kulturne dediščine ter pri 
varovanju okolja ob narav-
nih in drugih nesrečah. Gre 
za posebno visoko državno 
priznanje, ki potrjuje, da so 
s svojim delom pomembno 

prispevali v sistemu zaščite 
in reševanja. Reševalci GRS 
Tržič so na to ponosni!

Največ posredovanj so 
imeli tržiški gorski reše-
valci v zadnjih desetih letih 
na Storžiču, Zelenici, Kri-
ški gori. Sledijo Gozd, Be-
gunjščica, Kofce, Ljubelj, 
Prevala, Dovžanova soteska/
Jelendol, Košuta – Košutni-
kov turn, Korošica, Dobr-
ča .... Največ poškodovanih 
je bilo starih od 50 do 59 let. 
»V zadnjem desetletju smo 
opravili 220 intervencij. To 
je 59 oz. 36,6 odstotka več 
kot v desetletju prej (1997–
2006). Razlog za tak porast 
intervencij je predvsem po-
večan obisk gora pa tudi no-
vim športom, ki se odvija-
jo v gorskem svetu,« sta po-
datke zbrala Slavko Rožič in 
Klemen Belhar. Med najpo-
gostejšimi vzroki nesreč so 
nepoznavanje terena, teles-
na nepripravljenost, zdrs. In 
četudi so se čez čas spremi-
njali in izboljševali oprema 
pa tehnike reševanja, ključ-
ni ostajajo ljudje. »Etični po-
gon nam daje moč,« pravi-
jo. Vsak njihov reševalec je 
samo v lanskem letu dal dob-
rih 17 delovnih dni za GRS v 
prostem času. Ker je to dra-
goceno in potrebno, vam 
bodo zagotovili. Poleg akcij 
in usposabljanj veliko dela-
jo tudi na preventivi, udele-
žujejo se odprav v tujini. 

Fantje so za »svoji« vzeli 
Andrejo in Martino

V društvu je danes 59 čla-
nov, od tega je 33 aktivnega 
moštva, med njimi šest mla-
dih. Kar enajst njihovih čla-
nov sodeluje v komisijah in 
odborih Gorske reševalne 
službe Slovenije. Med gor-
skimi reševalci so alpini-
sti, gorniki in plezalci, kot je 
plezalec svetovnih dosežkov 

Klemen Premrl. So vodni-
ki reševalnih psov, reševal-
ci letalci, inštruktorji ... Zelo 
dragoceno je medicinsko 
znanje, v aktivnem moštvu 
GRS Tržič sta dva zdravni-
ka, dolgoletni reševalec Iz-
tok Tomazin in mlajši To-
maž Goslar. »V tržiških go-
rah so pogumni in sposobni 
fantje reševali že veliko prej. 
Menim, da smo vredni na-
sledniki prvotnih reševalcev, 
s svojim neutrudnim delom 
in pripadnostjo to dokazuje-
mo,« je poudaril Blaž Belhar. 
In izjemno jih v teh časih, ko 
je čas postal luksuz, veseli, 
da jim uspe privabiti nove 
člane. Del njihovega aktivne-
ga moštva sta tudi reševalki 
Martina Štamcar in Andreja 
Jagodic, ki je povedala: »Od 
nekdaj rada hodim v hribe, 
sem alpinistka in humani-
tarka po srcu. V GRS delu-
jem od leta 2005, izpit za 
reševalko sem naredila leta 
2008. Vesela sem bila po-
vabila, naj se jim pridružim. 
Fantom se čutim povsem 
enakovredna.« Jagodičeva je 
še poudarila, da jo družina v 
celoti podpira pri tem. Brez 
velike podpore družine ne 
gre, je pritrdil tudi Blaž Bel-
har in dodal še eno zelo po-
membno dimenzijo – pri-
jateljstvo med člani društva. 
Ob tem se je spomnil na ci-
tat legendarnega Joža Čopa. 
Čop je rekel: »Pa bohlonej, k 
smo prijatli.«

Zahvala ponesrečenca je 
najdragocenejša

»Zelo si želimo ureditve 
prostorskega problema in 
velikokrat se zalotim v raz-
mišljanju, ali zahtevamo 
preveč, ali je družba oziro-
ma država dolžna zagotovi-
ti ustrezne prostorske po-
goje za normalno delova-
nja Društva GRS Tržič,« 

naglas razmišlja Blaž Bel-
har. Odgovor na to se razkri-
je v znani resnici, da če si 
rešil enega človeka, si rešil 
cel svet. Zbornik to resnico 

podkrepi s pričevanji nekaj 
ponesrečencev, ki so jim na 
pomoč prišli tržiški gorski 
reševalci. Ena od ponesre-
čenih si je konec lanskega 
leta pri sestopu s Storžiča 
poškodovala nogo, tako da 
sama ni bila sposobna priti 
do ustrezne zdravniške po-
moči. Takole pripoveduje: 
»Poškodba noge in dejstvo, 
da ne morem sama priti v 
dolino, sta me dobesedno 
paralizirala v smislu občut-
ka odvisnosti od drugih. Ko 
so prišli Sašo, Robert, Nejc 
in Primož, pa kot da gre za 
dobro režiran film. Ven-
dar nisem opazovala njiho-
ve strokovnosti, saj sem jim 
od prvega trenutka zaupala, 
temveč njihovo toplino, ne-
posrednost, požrtvovalnost 
in pripravljenost pomagati, 
storiti prav vse, da bi rešili 
moje težave.« 

Srčni gorski reševalci
»Gore nas združujejo na način, da nekomu pomagamo tam, kjer nihče drug ne more, da 
pokažemo najboljše, kar je v nas, nesebično požrtvovalnost za ohranitev človeškega življenja,« je ob 
osemdesetletnici slavljencev, tržiških gorskih reševalcev, dejal predsednik GRS Tržič Blaž Belhar. 

Večina članov GRS Tržič decembra 2016 / Foto: Vili Vogelnik

Zaslužni člani GRS Tržič v Glinščici / Foto: Vili Vogelnik

Žičnica danes ob uporabi statičnih vrvi / Foto: Vili Vogelnik
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Elizabeta Knoll – kranjski hlapec Jernej
Okrajni glavar Derbitsch 

je 1. aprila 1859 pisal kranj-
skemu županu Jakobu Jal-
nu, da je nujno treba spraviti 
iz dunajske ubožnice domov 
bolno Kranjčanko. Tako se 
je odkrila beda enega od si-
cer v tem času kar števil-
nih ljudi s Kranjskega. Ose-
minšestdesetletno Elizabe-
to Knoll bi lahko imenova-
li »kranjski hlapec Jernej«. 
Bila je neozdravljivo bolna v 
ubožnici na Dunaju. 

Med občinske dolžnosti 
je spadala tudi skrb za one-
mogle in pomoči potreb-
ne občane. Občinskega de-
narja je bilo vedno prema-
lo, zato so se otepali plače-
vanja za svoje najrevnejše 
prebivalce. Bolno Elizabeto 
so sicer prepeljali v Kranj, a 
da bi se rešili stroškov, ji je 
župan naročil, da mora v os-
mih dneh prinesti 20,16 gol-
dinarja.

Tako je nastal zapisnik 
o zadevi Elizabete Knoll: 
»Sem Elizabeta Knoll, roje-
na v Kra nju leta 1791, katoli-
ške vere, samska. Moji star-
ši so živeli do smrti v Kranju, 
sestra Marija, poročena Sor-
mann, je živela v slabih raz-
merah v Kranju. Umrla je 
prejšnje leto kot vdova. 

Pri dvajsetih letih sem šla 
za hišno k gospe Gold in se z 
njo leta 1811 preselila iz Lju-
bljane na Dunaj. Čez štir-
deset let me je imela za raz-
lična opravila, ne da bi me 
prijavila. Nikdar me nihče 
ni vprašal po potnem listu. 
Tako sem v svoji preprošči-
ni mislila, da mi po štiride-
setih letih bivanja na Duna-
ju že tudi pripada dunajsko 
domovinstvo.

Ko sem leta 1850 obiska-
la takrat še živečo sestro v 
Kranju, sem šla na tedanje 
okrajno glavarstvo, da bi 

dobila odpustno pismo pri-
stojne domače občine Kranj. 
Okrajni glavar Pauker pa mi 
je dal namesto odpustnega 
lista domovinski list, s ka-
terim sem se vrnila nazaj v 
službo.

Leta 1856 sem začela bru-
hati kri. Zdravje se je slab-
šalo in tako končno nisem 
mogla več oprav ljati službe. 
Sama pri sebi sem mislila: 
Če sem vsa mlada leta slu-
žila na Dunaju, bom pa ja 
na stare dni smela upati na 
oskrbo. Ko sem v ubožni-
ci pokaza la namesto kranj-
skega odpustnega pisma 
domovinski list iz leta 1850 
oziroma 1851, sem morala z 
Dunaja. Zaradi bolezni se-
daj na stare dni ne morem 
več služiti in tako mi osta ne 
edino beračenje od hiše do 
hiše, če se hočem preživeti. 
Sedaj pa naj pri svoji revšči-
ni plačam 20 goldinarjev 

in 16 krajcarjev za oskrbo v 
ubožnici na Dunaju, potem 
ko so me neozdravljivo bol-
no poslali očetnemu mestu 
v breme. Težko bom to po-
ravnala. Če mi mesto moje 
rane mladosti Kranj ne bo 
pomagalo in me končno 
prevzelo kot staro, iztroše-
no in bolno osebo v svojo 
oskrbo.« Elizabeta je ostala 

v Kranju, vendar pa mesto 
dunajski ubožnici ni bilo 
pri pravljeno plačati oskr-
bnih stroškov. Zahteve po 
plačilu so si podajali še šti-
ri leta, ko je kranjska obči-
na končno »plačala« z ubož-
nim listom Elizabete Knoll, 
kar je bilo v navadi pri stro-
ških, ki so jih povzročili be-
rači in reveži.

Zanimivi Gorenjci tedna in dogodki iz dežele  
Kranjske:
  Zaradi kmečkih nemirov so 28. 3. 1848 uvedli na 

Kranjskem izredno stanje. 
  V Kamniku se je 29. 3. 1874 rodil general in pesnik 

Rudolf Maister. 
  V Tržiču je ponoči 30. 3. 1811 izbruhnil stra hoten 

požar. V mestecu, ki je takrat štelo 183 hiš, jih je 
upepelil kar 152. Strašna nesreča je terjala tudi 75 
(ali pa celo 137) smrtnih žrtev.

  V Ljutomeru se je 2. 4. 1876 rodil farmacevt,  
lekarnar, kamniški župan Rihard Karba.

Peter Colnar

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

Cirila trdi, da se o razlogih 
za njeno ravnanje doma niso 
nikoli pogovarjali. Nihče se 
ni počutil krivega, govorili 
so, da je ona čudna. Pa da bi 
bilo vse prav, če bi znala malo 
potrpeti in če ne bi 'iskala po-
zornosti.' Enkrat samkrat se 
spomni, da je, enkrat febru-
arja, samo zaradi nje prišla 

k hiši neka ženska, ki je bila 
doma izpod Jelovice. Mamo 
je prepričala, da ima Cirila 
neke vrste božjast, ki jo ona 
zna pozdraviti. 

»Ko me je 'pregledala', je 
spremenila svoje prepriča-
nje. Obrnila se je k mami in 
ji zatrdila, da me je obsedel 
hudič, da pa ga ona ne zna 
izganjati, kot bi bilo treba, 
naj pokličejo nekoga dru-
gega. Mama ji je že dala ne-
kaj denarja, zato je vztrajala, 
naj me ozdravi vsaj božjasti, 
če ne drugega. Morala sem 
se ji polulati v kozarček, po-
tem pa mi je predpisala neko 
mazilo črne barve, s katerim 
me je mama vsak večer na-
mazala po hrbtu. Spomi-
njam se, da je mast lepo hla-
dila, zato sem komaj čakala, 
da me namažejo z njo. Apri-
la pa, ko so pognale koprive, 
jih je mama nabrala, potres-
la po rjuhi, nakar sem mora-
la leči vanje. Ne morem vam 
povedati, kako me je peklo. 
Kričala sem in se branila, a 
je poklicala na pomoč očeta, 
ki mi je potem s praga grozil, 
kaj vse bo naredil z menoj, 
če ne bom ubogala. Enkrat 
poleti mi je bilo 'zdravlje-
nja' dovolj, v očetov nahrb-
tnik sem stlačila nekaj ob-
lek, dodala še dve stekleni-
ci slivovke in odšla od doma. 
Tako in tako bi morala po-
navljati osmi razred, kar pa 
se mi je zdelo brez pomena. 
Naletela sem na fanta, ki sta 

štopala na Jesenice v šolo. 
Beseda je dala beseda, nakar 
sem potegnila na dan slivov-
ko in družno smo jo popi-
li ter nato zaspali na eni od 
pokritih avtobusnih posta-
jališč. Vse nam je bilo 'rav-
no', prvič sem kadila tudi ci-
garete. Dni, mesecev in let, 
ki so sledili, se ne spomi-
njam več dobro. Redkokdaj, 
če sploh kdaj, sem bila trez-
na. Najraje sem imela bifeje 
okoli železniške ali avtobus-
ne postaje. Že zarana sem si 
naročila kavo s smetano, po-
tem pa je zmeraj kdo prise-
del, mi jo plačal, nakar sva 
nadaljevala s popivanjem 
do večera, ko se je našel dru-
gi, ki me je odvlekel k sebi. 
Vsak malo bolj trezni trenu-
tek sem preklinjala, kajti tak-
rat so se prebudili spomini 
in tisti, ki so mi 'zajebali' živ-
ljenje, so se kot po filmskem 
traku zvrstili pred mojimi 
očmi. Nekoč se mi je zgodi-
lo nekaj zanimivega. Sede-
la sem na klopi v parku pred 
sodiščem v Ljubljani, ko pri-
sede neka ženska in se zač-
ne z menoj pogovarjati. Pove 
mi, da ima doma odraslega 
sina, ki ni čisto pri pravi pa-
meti. Reče mi, da bi mi pla-
čala, če se za nekaj časa pre-
selim k njim, da bi mu de-
lala družbo. Prav, pa grem, 
sem vstala in šla z njo. Imela 
je rdečo škodo, ki je še zme-
raj dišala po novem. Zapelja-
li sva se proti Domžalam, pa 
nič nisva govorili. Kar mi je 
bilo navsezadnje čisto vsee-
no. Dobila sem svojo sobo, 
ki je imela tudi kopalnico. 
Prvič po več letih sem se 
pošteno skopala. Všeč so mi 
bile brisače, ki so dišale po 
mehčalcu. Moram reči, da je 

bilo moje življenje mizerno, 
a takšne revščine, kot jo je 
živela ta družina, pa vseeno 
nisem okusila. Ne mislim v 
materialnem smislu, ker de-
narja so imeli kot pečka! Ves 
njihov svet, vse življenje se je 
vrtel okoli tega sina. Njego-
va soba je bila polna Startov, 
Playboyev in še nekaterih 
italijanskih pornografskih 
revij. Fant je imel zelo mo-
čan spolni nagon in mene 
so najeli zato, da mu bom 
za igračo. »Le na ta način ga 
lahko držimo pod kontrolo, 
sicer začne razbijati in pos-
tane nasilen,« se mi je opra-
vičevala njegova mama. Po-
vedala je tudi, da nisem prva, 
ki jo je pripeljala domov. V 
bistvu fant sploh ni bil napo-
ren. Moteče je bilo edinole 
to, da sem mu morala biti na 
voljo tudi po petkrat na dan. 
Saj je opravil hitro, vendar 
sem se te tlake naveličala. In 
to čeprav so mi dobro plača-
li, pa še hrano sem imela in 
sobo. Ženska mi je kupila 
tudi nekaj spodnjega perila, 
ki ga prej praktično sploh ni-
sem nosila. Po štirih, petih 
mesecih sem se poslovila. 
Preveč sem se začela dolgo-
časiti. Obljubili so mi, da mi 
kupijo televizijo, ki bi jo ime-
la v svoji sobi, pa se mi res ni 
več dalo. V dno srca so se mi 
smilili, a nisem bila mati Te-
rezija. Nisem še znala biti.«

Mogoče je imela kakšnih 
dvajset let ali še to ne, ko je 
spoznala nekoga, ki jo je od-
peljal s seboj na kmetijo, kjer 
sta živela z mamo. Pisalo se 
je leto 1978 ali celo 1979. Pri-
spela sta ravno ob uri, ko je 
njegova mama postavila na 
mizo koruzne žgance. 

»Že na prvi pogled je bilo 

vse v hiši umazano, tudi ona 
je bila takšna, da se mi je ob-
račal želodec. Verjetno tudi 
zato, ker se mi je glava, med-
tem ko sem lezla v breg, že 
malo razkadila. Pravi šok 
pa sem doživela, ko sem ho-
tela naložiti žgance na kro-
žnik, saj je iz njih prilezel 
na dan pravi ščurek. Mis-
lila sem, da bo po meni od 
strahu in gnusa. Zagrabila 
sem svoj nahrbtnik in stekla 
skozi vrata. Nihče me ni niti 
poklical niti stekel za menoj. 
Očitno je bilo, da sta bila tako 
mati kot sin takšnih pobegov 
že navajena …«

Nekoč ko je bila spet vsega 
naveličana, je v Krpanu, go-
stilni v Logatcu, razmišljala, 
kaj naj naredi, ker se je bliža-
la zima, ona pa ni imela kam, 
v Nedeljskem, ki ga je nekdo 
pozabil na mizi, je prebrala 
mali oglas o starejšem fan-
tu, ki išče dekle. V oči ji je pa-
del stavek, da 'njena pretek-
lost ni pomembna'. Žensko, 
ki je stregla za točilnim pul-
tom, je prosila za list papirja 
in za svinčnik. Brez razmi-
sleka je temu fantu napisa-
la pismo, razkrila mu je tudi 
vso svojo žalostno zgodbo. 

»Vsega sem bila že nave-
ličana: posedanja po loka-
lih, 'žicanja' moških za ko-
zarec slivovke ali za preno-
čišče. Čutila sem, da bi bil 
že čas, da se umirim in pri-
dem k sebi. Več kot teden 
dni sem se motala po Logat-
cu, ker sem upala, da mi bo 
tisti fant odgovoril. Pa mi je 
res! V pismo je priložil tudi 
denar, da bom imela za av-
tobus, si morete misliti! Ta 
gesta me je tako ganila, da 
sem se kar zjokala. Pozabil 
mi je priložiti fotografijo, 

tako da se mi ni niti sanjalo, 
h komu grem. V Celju sem 
zamudila avtobus do Šen-
truperta. Pa sem šla nap-
rej kar peš. Vmes sem pre-
spala nekaj ur na kozolcu, k 
meni pa se je stiskal domač 
pes, ki ga je prav tako zeblo. 
Lovro me je pričakal na av-
tobusni postaji. Priznam, ni 
mi bil čisto nič všeč, saj je bil 
zelo majhne rasti, tudi zelo 
drobnih kosti. A je imel to-
pel stisk roke, to je odtehta-
lo, da sem šla z njim. Živel je 
s stricem, ki je bil zelo bolan, 
pa ga je moral negovati pod-
nevi in ponoči. Ko sem mo-
žakarja, ki je stokal v postelji, 
videla, sem razumela, zakaj 
so vse Lovrove neveste takoj 
ušle od hiše. Če ne bi zunaj 
pritiskal mraz, kdo ve, kaj bi 
naredila. Že kmalu sem spo-
znala, da sem naletela na dve 
največji dobričini na svetu! 
Kadar Lovrovega strica niso 
mučile hude bolečine, mi je 
pripovedoval o sebi, Lovrovi 
mami, ki jo je povozil vlak, 
pa o Lovru, ki so ga zaradi 
dobrega srca ljudje samo iz-
koriščali. Takoj je videl, da 
sem težak alkoholik, rekel 
je, da se da s pogovorom vse 
pozdraviti. Na ves glas sem 
se zasmejala. Takšne neum-
nosti pa še ne. A se je kasne-
je zgodilo prav to. Lovro me 
je pripravil do tega, da sem 
začela govoriti o sebi. Zelo 
zdravilno je bilo. Bil je poln 
načrtov in zmeraj me je pos-
tavil v središče svojega veso-
lja. Že prvo plačo je dal meni 
z besedami, da mi zaupa. Ni-
sem mogla verjeti! Takšnega 
človeka bi lahko pustil na ce-
dilu samo človek brez srca!« 
je še dodala Cirila.

(Konec)

Greh, 3. del

Lovro
Milena Miklavčič

usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Nesem sončnico na 
rami, / zlat metulj je vzpla-
val nanjo, / sončnica se je na-
gnila, / o, da ne bi se zlomila! 
// Nesem sončnico na rami, 
/ v njej so zlata, zlata zrna, 
/ sončnica se je nagnila, / o, 
da ne bi se zlomila! // O, me-
tulj razprl je krila, / sapica je 
vzvalovila, / sončnica se je 
nagnila, / o, da ne bi se zlo-
mila! (Srečko Kosovel, Ot-
rok s sončnico) – »V temni 
kleti je prepir, / krega z repo 
se krompir, / kdo mehkejši 
je, kdo trd, / kdo krasotec je, 
kdo grd, / kdo močnejši je, 
kdo zabit, / kdo prostak, kdo 
plemenit. // Spor razsodi 
peteršilj: / 'Škoda je za zdra-
ho sil. / Z ene njive sta doma, 
/ v isti pisker bosta šla, / slaj-
ši z repo je krompir, / dajta 

roke si in mir!« (Vojan Tiho-
mir Arhar, Spor) – »Za veli-
kimi so še ena vrata. / Za še 
enimi vrati so še ena vrata. 
Manjša. / Za manjšimi vra-
ti so še ena vrata. Še manj-
ša. / Za še manjšimi vrati so 
najmanjša vrata. / Najmanj-
ša. // Za najmanjšimi vrati 
so še ena vrata. / Ta vrata so 
vratca. // Za vratci je vrt. / Na 
vrtu je manjši vrt. / V manj-
šem vrtu je še manjši vrt. / V 
še manjšem vrtu je najmanj-
ši vrt. / V najmanjšem vrtu 
je vrtec. // V vrtcu je roža. 
Ena sama dišeča. / Ta roža 
je zate. Najlepša in največ-
ja.« (Dane Zajc, Vrata)

Za pokušino navajam tri 
pesmi iz te knjige. Prva je 
Kosovelova, po njej ima knji-
ga naslov. Druga je prisrčno 
otročja, napisal jo je širše-
mu krogu bralcev neznani 

pesnik V. T. Arhar (1922–
2007). Tretja je od Daneta 
Zajca, pesniškega velikana 
in rojaka z gorenjskega vzho-
da. Sicer pa je ta antologi-
ja Pesmi za otroke od Frana 
Levstika do danes (to pot do 
Jureta Jakoba) izšla že četr-
tič, prvič 1975, drugič 1980, 
tretjič 1996. Pesmi je vsa-
kič izbral pesnik in urednik 
Niko Grafenauer. Dodana 
vrednost te izdaje so ilustra-
cije Damijana Stepančiča. 
Grafenauer v spremni bese-
di poudari dejstvo, da so pe-
smi za otroke od Levstika in 
Župančiča naprej vse manj 
moralistične in vse bolj estet-
ske. »Zakaj prav s tem, da se 

je vzgojna moralična ten-
denca v njej umaknila izra-
zito estetski težnji, se je mla-
dinsko pesništvo šele lah-
ko artistično dovolj sprostilo 
in izčistilo, saj je postal nje-
gov poglavitni cilj ta, da do-
mišljijska ali iluzionistična 
razsežnost, ki jo je mogoče 
izoblikovati z besednim gra-
divom, prevladuje nad vse-
mi drugimi možnimi sesta-
vinami te poezije. Moderni 
pesnik se v svojih pesmih z 
otroki predvsem igra, zaple-
ta jih v iluzijo, ne da bi jo na 
koncu pesmi podiral s podu-
kom. To je prepuščeno pe-
dagoški interpretaciji njego-
ve pesniške igre.«

Nove knjige (375)

Sončnica na rami

Sončnica na rami, izbral Niko Grafenauer,  
Mladinska knjiga, Ljubljana, 2016, 528 strani,  
34,96 evra, www.emka.si

V noči z minule sobote na nedeljo smo kazalce na urah pomaknili za eno uro naprej. 
Nekateri s prehodom na poletni čas nimajo težav, drugi pa potrebujejo kar nekaj časa, da z 
njim uskladijo svoj bioritem. Toda če so že prikrajšani za jutranji spanec, pa jim je lahko v 
tolažbo, da se je podaljšalo popoldne in imajo po službi več prostega časa in priložnosti za 
rekreacijo. Sicer pa se jeseni ura spet zamenja ...  D. Ž. / Foto: Tina Dokl

Pomlad je zadihala s polnimi pljuči in s svojimi sončnimi žarki in prijetnimi temperaturami 
na plano privabila kolesarje, vrtičkarje in vse druge, tudi najmlajše, kot na primer skupinico 
otrok iz kamniškega vrtca Sneguljčica, ki so se iz svojih igralnic s čopiči v rokah takole podali 
na zelenico vrtca. Vse bi bilo še prijetneje, če ne bi bilo suše. Morda bo bolje že prihodnji 
teden, saj se marec – ki mu ne rečemo zaman sušec – poslavlja. J. P. / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Bole Vrabec

Leta 1907 je Gustav Klimt, 
avstrijski slikar (1862–1918), 
ki se je navduševal nad zlata-
stimi mozaiki, dokončal por-
tret lepe Adele v olju s srebr-
nimi in zlatimi lističi. Lepa 
Adela (1882–1925) je bila 
žena precej starejšega, zelo 
premožnega judovskega to-
varnarja. Bila je temnolasa, z 
navzgor počesanimi lasmi in 
velikimi rdečimi vabljivimi 
ustnicami na skrivnostnem 
obrazu. Danes bi težko naš-
li človeka, ki njenega portreta 
še ni videl na skodelicah, na 
drugih okrasnih premetih, 
na razglednicah, na papirna-
tih papirčkih, na dežnikih, 
okrasnih škatlicah za očala 
itd. Leta 1985 je bila namreč 
na Dunaju razstava Traum 

und Wirklichkeit, Sanje in 
resničnost, 1860–1930, o 
dunajski secesiji. Vsi so ho-
teli nekaj zaslužiti z Žensko 
v zlatem. Portret Adele Blo-
ch-Bauer, ženske, o kate-
ri se zdi, da se narahlo lušči 
iz zlate pene svojega oblači-
la, se je preselil na uporabne 
predmete, tako kot znameni-
ti Poljub. Videti njen portret 
na razstavi pa je bilo razkošje, 
ki ga človek ne pozabi. Ade-
la v zakonu ni imela otrok in 
je pred svojo smrtjo v oporoki 
prosila moža, naj po njegovi 
smrti vse Klimtove slike po-
dari avstrijski narodni galeri-
ji. Ko je Hitler 1938 priklju-
čil Avstrijo k rajhu, Klimtove 
slike niso bile po okusu na-
cistov. Adelin mož je najprej 
zbežal na Češko in nato v Švi-
co, kjer je septembra 1945 
preminil, še prej pa je nalo-
žil svojemu dunajskemu za-
stopniku, naj napne vse sile, 
da bo dobil nazaj svojo lastni-
no. V oporoki je tudi preklical 
ženino željo. Premoženje naj 
bi si razdelili njegova nečaki-
nja in sodediči. Avstrijska 
vlada očitno tožbe za dode-
litev Klimtove Ženske v zla-
tem ni jemala preveč zares in 
2006 je bil Dunaj naenkrat 
polepljen s plakati Ciao, Ade-
le! Zlata Adele je romala v 
Los Angeles, kjer je živela 
Maria Altmann, Bloch-Bau-
erjeva nečakinja, ki je z mo-
žem dirigentom Fritzem Alt-
mannom pred nacisti zbe-
žala v Ameriko. Leta 2006 
je poslovnež Ronald Lauder 
kupil Žensko v zlatem za 135 

milijonov dolarjev in jo raz-
stavil v svoji Neue Galerie v 
New York Cityju z deli pred-
vsem nemškega in avstrij-
skega slikarstva. V filmski 
zgodbi je v vlogi Marie Alt-
mann nastopila Helen Mir-
ren. Maria Altmann (1916–
2011) se je svoje tete spomi-
njala z besedami: »Venomer 
je bolehala, tožila, da jo ne-
nehno boli glava, bila je iz-
jemno nežna in temna, po-
duhovljenega in elegantne-
ga obraza, ki je kadila kot di-
mnik.« Zapisov, kaj je prija-
lo lepi Adeli, ni, Dunajčani pa 
imajo radi polpetke.

Dunajske polpetke

Za 4 osebe potrebujemo:  
1 jajce, 500 g zmletega govejega 
mesa, 2 suhi žemlji, 4 žlice ma-
ščobe, 1 čebulo, 1 žličko sladke 
paprike, 1 ščep kajenskega po-
pra po želji, sol, pest sesekljane-
ga peteršilja

V večjo skledo natočimo 
mrzlo vodo in za 10 minut 
potopimo vanjo suhi žem-
lji. V drugi posodi dobro 
pregnetemo meso in ožeti 
žemlji. Čebulo drobno na-
režemo. Mesni masi doda-
mo čebulo in jajce, sladko 
papriko, sol in po želji ščep 
čilijevih kosmičev ter peter-
šilj. Še enkrat dobro pregne-
temo in za 15 minut postavi-
mo v hladilnik. Nato obliku-
jemo polpete in jih spečemo 
na mešanici masla in olja. 
Večkrat obrnemo. Postreže-
mo s hrustljavo solato. 

Pa dober tek!

Sto deset let Ženske 
v zlatem
mizica, 
pogrni se
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Svilanit je v Kamniku odprl prenovljeno trgovino. Vablji-
va so bila številna znižanja, ki so aktualna vse do konca 
marca. Poleg Svilanitovega programa so v okviru spalnega 
programa ponudbo razširili še z izdelki priznanih sloven-
skih blagovnih znamk. Sabina Drolc, prodajalka z najdalj-
šim stažem v trgovini, pravi, da še danes ljudje povežejo 
Svilanit najprej z brisačami in kopalnimi plašči – in po tem 
tudi največ povprašujejo. Ob odprtju prenovljene trgovine 
pa so se v Svilanitu odločili, da na poseben način vrne-
jo delček lojalnosti zvestim Kamničanom. Povezali so se 
Centrom za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje 
CIRIUS Kamnik in jim podarili pakete kopalnih brisač in 
brisač za osebno nego. Te je predstavnikom CIRIUS-a Tat-
jani Lipovšek, Ani Zadnik in Goranu Pavliču predal Vlado 
Dolničar vodja maloprodaje v Svilanitu (na fotografiji). Svi-
lanitovki Teji Smolnikar iz marketinga pa je pripadla čast, 
da je ob odprtju nove trgovine razrezala domačo mojstro-
vino: izjemno okusno jagodno torto. 

Torta in dobrodelnost kamniškega Svilanita

Samo Lesjak

I
dilična zimska pokraji-
na v zavetju Triglava se 
je za teden dni prelevila 
v meko metalne glasbe. 
Za to so poskrbeli orga-

nizatorji v svetu že dobro 
poznanega festivala Metal-
Days, ki že leta poteka v Tol-
minu. Vstopnice so dosegle 
tako domače kakor tuje ljubi-
telje trših glasbenih ritmov: 
od Avstrije, Italije, Nemčije, 
Belgije pa do Estonije, Velike 

Britanije ter celo Avstralije 
in ZDA. Festival, pravzaprav 
prave zimske metalne počit-
nice, je obiskovalcem poleg 
kakovostne glasbe ponudil 
tudi letnemu času primerne 
dnevne aktivnosti.

Na odru dvorane Danica 
je nastopilo kar petindvajset 
zasedb iz dvanajstih držav, 
med njimi že uveljavljena 
imena metalske scene, kot so 
zasedbe Destruction, Belp-
hegor, Rotting Christ, Taake, 

Serious Black, Disharmonic 
Orchestra, Holy Moses, Dra-
conian, Orden Ogan in mno-
gi drugi izvajalci, ki so na odru 
poskrbeli za pravi spektakel. 
Tudi slovenske metalske bar-
ve so bile pošteno zastopane 
s skupinami, kot so Metalste-
el, Mist, TomCat, Morana ... 
Kot so po uspešnem nastopu 

dejali člani medvoške zased-
be Metalsteel: Veseli nas, da 
smo bili del prve edicije festi-
vala. Gre za dobro idejo, ki bo 
skozi leta še pridobila na obi-
sku in široki paleti nastopajo-
čih. Predstavili smo tudi novo 
skladbo, ki napoveduje naš 
6. studijski album Beyond 
The Stars. Zahvaljujemo se 

odlični publiki, tudi pokon-
certna zabava pa je bila izvr-
stna.

Organizatorji so s prven-
cem festivala Winter Days 
of Metal zelo zadovoljni: nji-
hova pričakovanja so izpol-
njena ob hkratnem zavedan-
ju, da je organizacija festiva-
la tek na dolge proge, tako da 
že pripravljajo izboljšave za 
prihodnja leta. Najavljena je 
že naslednja edicija festivala, 
ki bo potekal na letošnji loka-
ciji. Za vse obiskovalce pa so 
tik pred zaključkom pripravi-
li več kot prijetno presenečen-
je: vsi z vstopnicami letošnje 
edicije bodo prejeli brezplač-
no vstopnico za festival nasle-
dnje leto. Sedaj, ko se je zima 
že poslovila in je tukaj pom-
lad, pa se že osredotočajo na 
festival MetalDays, ki bo pote-
kal zadnji teden julija v Tolmi-
nu. Udarno slovo zimi in vroč 
pozdrav poletju!

ZIMSKE POČITNICE  
OB UDARNIH RITMIH
Pretekli konec tedna so se zaključile prave zimske počitnice za vse ljubitelje metalne glasbe –  
prva edicija festivala Winter Days of Metal, ki je ves teden potekal v Bohinjski Bistrici.

Večerno festivalsko dogajanje ob udarnih zasedbah – navdušila je tudi gorenjska  
skupina TomCat. / Vse fotografije: Winter Days of Metal (Nika Brunet)

Dolge zimske večere so popestrili tudi medvoški 
Metalsteel, ki pripravljajo nov album. 

Melodični folk metal:  
kranjska zasedba Morana

Kolesarski izleti z  
Gorenjskim glasom 2017
Tudi v letošnjem letu bomo organizirali nekaj kolesarskih izle-
tov. Kolesarjenje je namenjeno ljudem, ki radi aktivno preživijo 
počitnice in ob tem še kaj lepega doživijo in spoznajo. Ves čas 
kolesarjenja nas bo spremljal kombi, ki bo tudi prevažal našo 
dodatno opremo. Letos bomo organizirali naslednje izlete:

Goriška brda–Vipava–Kras
Datum: 10. 5.–12. 5. 2017, 3 dnevi/2 nočitvi z zajtrkom. 
Cena izleta: 145 evrov na osebo.

Južna Češka, Češky Krumlov
Datum: 7. 6–11. 6. 2017, 5 dni/4 nočitve z  
zajtrkom, in 22. 8.–26. 8. 2017; 5 dni/4 nočitve z zajtrkom. 
Cena izleta: 265 evrov na osebo.

V ceno za vse izlete je vključeno:
– prevoz na relaciji Kranj–začetek kolesarjenja–Kranj,
– avtomobilsko spremstvo (kombi) med kolesarjenjem, 
– nočitve z zajtrkom za vse dni kolesarjenja,
– organizacija prehrane med kolesarjenjem. 

Vse izlete bomo izvedli, če se prijavi najmanj 16 oseb. Plačilo 
opravite v dveh obrokih. Prvi obrok velja kot prijava, drugi 
obrok plačate en teden pred odhodom.  
Cena ne vsebuje zavarovanja. 

Za vse dodatne informacije v zvezi z izleti in za prijave  
pokličite 031 38 26 25 (Grega) ali  
pišite na e-naslov: grega.flajnik@g-glas.si.
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HUMOR, HOROSKOP

PETEK_31. 03. 2017

HOROSKOP
TANJA IN MARICA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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TA JE DOBRA
sudoku_LAZJI_17_26
NALOGA

2 4 7 9 3
8

8 9 3
9 3 4 1

2 6 8
5 2 7 6

6 2 5
9

5 2 6 1 7

sudoku_LAZJI_17_26

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_TEZJI_17_26
NALOGA

4 6 2
5 8
9 5 8 4 6

7 4 9 1
6 7

8 1 2 3
8 4 1 5 3
2 5

9 8

sudoku_TEZJI_17_26

REŠITEV

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

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

Rešitev:

sudoku_LAZJI_17_26
NALOGA

24793
8

893
9341

268
5276

625
9

52617

sudoku_LAZJI_17_26

REŠITEV

246791853
751638249
893542761
968354172
327169584
415287396
189473625
672915438
534826917

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEZJI_17_26
NALOGA

462
58
95846

7491
67

8123
84153
25

98

sudoku_TEZJI_17_26

REŠITEV

478632915
653179482
291584367
742853691
536291748
819746523
987415236
124367859
365928174

Draga se rekreira 
Prvi dan reče žena možu:
»Dragi, grem na fitnes.«
»Dobro draga, kar pojdi.«
Drugi dan: »Dragi, grem na aerobiko.«
»Dobro draga, kar pojdi.«
Tretji dan: »Dragi, grem na jahanje.«
»Vem draga, konj te je že trikrat klical!«

Hudo mu je
Starejša dama stoji na avtobusu in opazi mladega fanta,  
ki sedi zraven nje in miži: »Se morda slabo počutiš?«
»Ne.«
»Zakaj pa potem mižiš?«
»Ne morem vas gledati, kako stojite.«

Ločitev
Odvetnik za ločitve ima spet klientko v svoji pisarni. 
»Torej, gospa, želite se ločiti. In kako si zamišljate  
ločitev?« vpraša odvetnik.       
»Jaz prevzamem krivdo, mož pa naj nosi stroške in  
dolgove!«

Vljudnost 
Ko pogledam v hladilnik in se samo zaradi men prižge luč, 
vedno iz vljudnosti nekaj vzamem ven.

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

Misel tedna
Kakšna je razlika med vilo in čarovnico? 
Pet let zakonske zveze.

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Ker je to vaše obdobje, boste skoraj vsak dan v novem pri-
čakovanju. Kar ne bo danes, bo jutri. Ni kaj, ne bo vas še 
izučilo. Dobro pa je to, da ste vztrajni. Pri tistih ljudi, od 
katerih najmanj pričakujete, boste najbolj presenečeni.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Razni uspehi se bodo nadaljevali in še bolj boste zado-
voljni. V ljubezni pa se vam obeta nezaupljivost in na 
vsakem koraku boste preverjali ljubljeno osebo. Bodite 
pazljivi, saj se vse to sumničenje lahko obrne proti vam. 

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Res, da zadnje dni zvezde niso bile na vaši strani, a vse 
to se bo hitro spremenilo. Že v sredini tedna vas bo poi-
skala sreča in vse se vam bo naklonjeno, česarkoli že se 
boste lotili. Tudi na čustvenem področju boste izkoristili 
vse možnosti. 

Rak (22. 6.–22. 7.)
Prve dni v tednu se vas bo polastil dvom in bali se boste 
razočaranja. Presenečenje, ki vas čaka ob koncu tedna, pa 
bo tako veliko, da boste v trenutku pozabili na vse, kar je 
bilo slabega. Še pravočasno boste uspeli rešiti zamujeno.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Z vsemi izzivi v tem tednu se boste spoprijeli brez oma-
hovanja. Cilji, ki so pred vami in si jih želite doseči, so 
trdni in tudi odskočna deska za prihodnost. Čeprav bo 
šlo le za posebno razpoloženje, boste v ljubezni uživali in 
boste sproščeni.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Finančno si zelo želite splezati na zeleno vejo, a brez 
lastnega truda boste to težko dosegli. Po eni strani veliko 
pričakujete, po drugi pa ste prehitro zadovoljni. Čeprav 
ste polni novih idej in delavnega zagona, premalo vlagate. 

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Ukrepali boste po svoji logiki in nobena ovira vas ne ustavi. 
Razpletlo se bo po vaših načrtih in s tem si boste znova pri-
dobili samozavest, ki vam je je v zadnjem času precej pri-
manjkovalo. To pa vas je tudi omejevalo pri uresničitvah.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Pazite na izrečene besede in na svojo domišljijo, da vas 
ne bo zaneslo in bo prišlo do obljub, ki jih ne boste mogli 
izpolniti. Vsi razgovori, ki jih boste imeli v naslednjih 
dneh, so zelo pomembni za vaš uspeh v prihodnosti.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Malce krize se vam odpira v družinskem krogu, a ker se 
boste znali soočiti z nastalo situacijo, ne bo prišlo do 
večjih razprtij. Finančno vam bodo stvari potekale veliko 
bolje, kot si to lahko sploh predstavljate. Presenečenje 
vas čaka v ljubezni.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Hočeš nočeš so pred vami spremembe, zaradi katerih 
vam življenje ne bo več teklo po ustaljenih tirnicah. Gle-
de financ si boste naredili nov načrt. Sprva bo res videti 
neuresničljiv, a le malo kasneje se bodo stvari občutno 
izboljšale. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Bojite se očitnih sprememb, a ravno to lahko pričakujete v 
tem tednu. Kar se tiče odločnosti in samozavesti, ne boste 
imeli težav, a sami dobro veste, da ste čustveno zelo oma-
hljivi in obenem tudi ranljivi. Zvezde bodo na vaši strani. 

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Obremenjevali se boste zaradi denarja, a v zadnjem tre-
nutku se vse dobro reši. Izogibajte se ljudem, ki vam radi 
solijo pamet. Odločitve, ki so pred vami, so samo vaše. 
Presenetil vas bo telefonski klic, ki ga že dolgo čakate.
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Za mesnine in mesne izdelke Čadež je dovolj dobro samo prvovrstno meso.

S skrbjo in ljubeznijo ga predelujemo po metodah, 
ki so jih uporabljali že naši dedki. 

Vse to zato, da bi Vi v naših izdelkih uživali
od prvega do zadnjega grižljaja.

Nagrade:
1. Prekajena šunka + 2 velikonočni klobasi 
2. Prekajeni vrat + 2 velikonočni klobasi
3. Prekajena plečka v mrežici + 2 velikonočni klobasi

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 
10. aprila 2017, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 
4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj
ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

”�Po�šunko,�prato,�gorenjski�želodec�
in�druge�praznične�dobrote�
v�Mesarstvo�Čadež�pohitite,�
da�mize�za�veliko�noč�si�bogato�obložite.�
Seveda�te�sedaj�pri�nas�
po�občutno�nižjih�cenah�dobite.”

MESNICE ČADEŽ Kranj Jezerska c. 3 in Koroška c. 26 I Škofja Loka Kapucinski trg 4 (Nama)  
I Jesenice Cirila Tavčarja 6 I Bohinjska Bistrica Triglavska 36 (Spar partner Čadež). Naše mesne  
izdelke lahko kupite tudi v trgovinah E. Leclerc, SPAR, NAMA in nekaterih franšiznih prodajalnah TUŠ  
ter MERCATOR.                                                                                         www.mesarstvo-cadez.si

Tradicionalne�domače�mesnine�Čadež�so�proizvedene��
iz�slovenskega�mesa�najvišje�kakovosti�in�so�brez��
mesnih�nadomestkov�(brez�soje,�brez�škroba�in��
prehranskih�vlaknin).�So�tudi�brez�glutena,�laktoze,�jajc,�
soje�in�drugih�alergenov�ter�brez�umetnih�barvil�in��
brez�umetnih�arom.
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Britanski pevec Elton John je 70. rojstni 
dan obeležil s posebno zabavo, na kate-
ri niso manjkali Katy Perry, Lady Gaga, 
Adele, Heidi Klum, Tom Ford, Neil Pat-
rick Harris in še mnogi drugi zvezdniki. 
Izkupiček od praznovanja je namenil 

fundaciji za AIDS in UCLA Hammer muzeju. Eden izmed 
najuspešnejših glasbenikov prejšnjega stoletja pravi, da 
se še ne namerava upokojiti.

Elton John proslavil sedem dekad

Benedict Cumberbatch (40) in 
Sophie Hunter (39) sta drugič 
postala starša. Igralec, najbolj 
znan po vlogi Sherlocka Holmesa 
v seriji Sherlock, in soproga sta 
se tudi v drugo razveselila deč-

ka. Hal Auden se je tako pridružil bratcu Christopherju 
Carltonu, ki se je rodil septembra 2015. Njun predstavnik 
novice še ni komentiral.

Benedict že drugič oče

Pevka Adele (28) je namignila, da je to 
morebiti njena zadnja turneja. »Koncer-
tiranje mi ne gre dobro od rok. Aplavz me 
spravi v zadrego. Mogoče ne bom nikoli 
več šla na turnejo,« je oboževalce v Novi 
Zelandiji šokirala pevka, ki pravi, da se je 

za turnejo odločila samo zaradi svojih zvestih oboževal-
cev. Adele, ki se je pred kratkim poročila, je pred časom 
namignila, da načrtuje še enega otroka.

Se Adele poslavlja?

Antonio Banderas (56) je priznal, da je 
januarja letos doživel srčni infarkt. Po 
njegovih besedah ni povzročil večjih 
posledic. Opravili so poseg, vendar vse 
skupaj ni bilo prav nič dramatično, kot so 
opisovali nekateri mediji. Kot kaže, si je 

Banderas že povsem opomogel in pridobil kondicijo, saj 
je bil pred kratkim opažen med gorskim plezanjem.

Banderas po infarktu že pleza

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

Z
a organizacijo in 
da je vse poteka-
lo brez zapletov, 
sta na eni stra-
ni skrbela Elvi-

ra Pašagić, ki je bila glav-
na za celotno ekipo študen-
tov, ter mentor Peter Mihel-
čič, za stike z javnostmi pa je 
skrbela Vesna Ažman. Vlo-
go povezovalcev so zaupa-
li Nini Malej in Mihi Lesu. 
Tekmovanja, ki poteka v 
okviru AEHT, se je tokrat 
udeležilo šestnajst mladih 
in nadarjenih barmanov, 
ki so pripravljali koktajl na 
temo izbranega filma. Bili 

so časovno omejeni – tako 
pri pripravi kot pri predsta-
vitvi koktajla, pri kateri smo 
izvedeli, zakaj so se odločili 
za določeni film in kako naj 
bi ga njihov koktajl najbolje 
»opisal«. Videli smo zanimi-
ve predstavitve – ene z več, 
druge z malce manj domi-
šljije; z okusom in pravili 
pa se je ukvarjala komisija, 
v kateri so med člani sedeli 
znani slovenski barmani, ki 
so vajeni tekmovanj.

Tekmovanje je bilo med-
narodnega formata, tako je 
večinoma potekalo v angleš-
kem jeziku. Slovenskih tek-
movalcev je bilo kar nekaj, 
vendar so si na koncu naj-
višja mesta razdelile Italija, 

Češka in Slovaška. Alessan-
dro Governatori je imel že 
s pripravljalnim delom tek-
movalnega prostora precej 
dela in s prefinjenostjo in 
preciznostjo je takoj priteg-
nil pozornost. Za osnovo je 
izbral konjak, poudaril, da je 
v koktajlu uporabil tudi Bit-
ter la Vaglia iz njegovih kra-
jev, za temo pa je izbral film 
Kraljev govor. Italijan je pre-
pričal in osvojil prvo mesto. 
Sploh pa je za pripravo svo-
jih štirih koktajlov potrebo-
val okoli pet minut od dovol-
jenih sedem, kar je seveda le 
plus pri tovrstnih tekmova-
njih, kjer se hitro zgodi, da 
čas rad uide čez dovoljeno 
mejo. Na drugo stopničko 

se je povzpela Tereza Švar-
cová z Botrom iz leta 1972. 
Osnova je bil seveda viski, 
postrežba in pojava dekleta 
pa izbrana. Z vodko in Mad 
Maxovo Cesto besa pa je kot 
tretji navdušil Slovak Seba-
stián Zima. Med izbrani-
mi temami so bili še filmi: 
Birdman ali nepričakovana 
odlika nevednosti, Nedota-
kljivi, Veliki hotel Budim-
pešta, Don Juan DeMarco, 
Veliki Lebowski, Hudičev-
ka v Pradi ..., za osnovo pa so 
tekmovalci v svojih alkohol-
nih filmskih napitkih poleg 
omenjenega in tudi največ-
krat uporabljenega viskija, 
konjaka in vodke uporabili 
še dobri stari gin.

FILMI V TEKOČI OBLIKI
Študentje Višje šole za gostinstvo in turizem Bled so gostili že dvanajsto tekmovanje G&T Cup Bled, 
letos v pripravi mešanih pijač. Terasa šolskega hotela Astoria na Bledu je tako v sredo gledalcu 
ponudila zanimive tekmovalne nastope na letošnjo temo – film.

Tudi Don Juan DeMarco je dobil svoj koktajl.Tereza Švarcová je z Botrom osvojila drugo mesto.

Alessandro Governatori (na sredini) je že s samo pripravo 
na svoj nastop pritegnil pozornost.

Tekmovalcem tako pri nastopih kot pri mešanju koktajlov ni 
manjkalo domišljije.

V ocenjevalni komisiji so poleg (lahko bi rekli) starost 
slovenskega barmanstva sedela mlajša znana barmanska 
imena, kot sta Edin Halačević in Draga Kepeš.

Dekleta, ki so v zakulisju tekmovanja skrbela za strežbo in 
tudi pripravo na gala večerjo, ob razglasitvi najboljših: Eda 
Dobrilovič, Iza Drinovec, Jana Vovko in Marina Brinovec

Tridesetletno Matejo Terseglav z Blejske Dobrave lahko 
v ponedeljek po vsej Sloveniji spremljate na velikih 
platnih, in sicer v sklopu prireditve Pr' Hostar kino dan. 
Mateja namreč v priljubljenem domačem filmu Pr' 
Hostar nastopa v vlogi sobarice Tatjane. / Foto: A. B.
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 17. 3. 2017 v 
Gorenjskem glasu, je bilo podjetje Avtohiša Vrtač, d. o. o., iz 
Stražišča pri Kranju.  Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upora
ba avtomobila VW PASSAT – Matija Retelj, Zgornje Jezersko; 
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO – Alojz 
Stržinar, Škofja Loka; 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas –   
Stana Kristan, Žiri. Nagrajencem čestitamo!

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Kranjčanki 
17. marca, je bilo podjetje Baldrijan, d. o. o., iz Kranja, ki po
klanja lepe nagrade petim nagrajencem. Ti srečni nagrajenci  
so: 1. nagrada: bon v vrednosti 30 € prejme Jožica Porenta, 
Mavčiče, 2. nagrada: bon v vrednosti 20 € prejme Anja Mazi, 
Šenčur , 3.–5. nagrada: bon v vrednosti 10 € prejmejo Franči-
ška Stare, Golnik, Olga Meglič, Tržič in Darja Stare, Naklo. 
Nagrajencem čestitamo!

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/2014200, fak su 04/2014213  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630
TRST: 11.  4.;  KOPALNI IZLET BANOVCI: 10. 4.; BANOVCI: 7.–11. 
5; MEDŽUGORJE: 5.–7. 5.; MADŽARSKE TOPLICE – AKCIJA: 23.–
27. 4.; BANJA VRUČICA: 29. 4.–2. 5.; MORJE: MURTER: 8.–15. 8., 
15.–22. 8.,22.–29. 8., 26. 8.–3. 9., 29. 8.–5. 9., 2. –9. 9., 3.–10. 9., 10.–19. 
9., 16–20. 9., 12.–20. 9., DUGI OTOK – 17.–20. 6., 24.–27. 6., 4.–14. 
7., 21.–28. 7., 11.–18. 8.,18.–25. 8., 25. 8–1.9..  www.rozmanbus.si.

                        + poštnina

EUR

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

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

www.gorenjskiglas.si

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

                        + poštnina

16  00
EUR

Cena knjige je 

Priročnik  prinaša 
najsodobnejša 
dognanja in nazorno 
slikovno gradivo vsem, 
ki si želijo postaviti 
visoke grede ali urediti 
vrtiček v posodah na 
balkonih in terasah. 
Bralca seznani  s 
posebnostmi gojenja 
vrtnin na gomilah 
ter vzpodbuja, da 
si z njimi poveča 
površino pridelave 
na vrtu.

Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Cena: 17 €

Visoke grede·in
vrtički v posodah

Miša Pušenjak

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

www.gorenjskiglas.si

146 strani; 170 x 230 mm; mehka vezava

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

PRIREDITVE
Četrti Krekov večer
Selca – Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek Selca ob 100. 
obletnici smrti dr. Janeza Evangelista Kreka vljudno vabi na 4. 
Krekov večer z naslovom Dr. Janez Evangelist Krek – genialni 
voditelj tudi za naš čas, ki bo v soboto, 1. aprila, ob 20. uri v 
Krekovi dvorani v Župnišču Selca. Predavatelj bo dr. Janez Ju-
hant, zaslužni profesor, član Evropske akademije znanosti in 
umetnosti. Kratek kulturni program bo oblikoval Janez Triler.

Peti Memorial Henrika Sečnika
Hraše pri Smledniku – V nedeljo, 2. aprila, bo od 10. ure 
dalje potekalo mednarodno tekmovanje vlečnih psov. Orga-
niziran bo bogat spremljevalni program, vsi lastniki psov pa 
ste ob dvanajstih vabljeni na tek s kužki. Ob 13. uri se bodo 
predstavile tudi kvadrilje Jahalnega centra Janhar. 

Neumrljiva duša in sedem glavnih grehov
Kranj – V torek, 4. aprila, bo ob 18. uri v knjigarni Ognjišče v 
Kranju, Koroška cesta 19, Leon Oblak predstavil svojo novo 
pesniško zbirko Neumrljiva duša in sedem glavnih grehov.

IZLETI
V Koper
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na turistični izlet v 
Koper, in sicer v torek, 25. aprila, z odhodom posebnega av-
tobusa ob 7. uri izpred Creine. Vrnitev v Kranj je predvidena 
do 19. ure. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni 
do srede, 19. aprila.

Pohod na Konjščico
Preddvor – Pohodniška skupina Društva upokojencev 
Preddvor vabi svoje člane v torek, 4. aprila, na pohod na 
Konjščico (Lom pod Storžičem). Zbor bo ob 8. uri na graj-
skem dvorišču v Preddvoru.

Na kopanje v Bernardin v Portorož
Kranj – Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vas vabi na 
kopanje v Bernardin v Portorož v torek, 4. aprila. Odhod av-
tobusa: 6.30 Škofja Loka, 6.45 Stražišče, 7.00 Globus, 7.10 
Mercator Primskovo, 7.20 Šenčur, 7.30 Cerklje. Vabljeni tudi 
nečlani društva. Prijave in informacije sprejemajo oz. dajejo 
po tel. 040 496 698.

Na letovanje v Šmarješke Toplice
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane 
na ugodno letovanje z brezplačnim prevozom v obe sme-
ri v Šmarješke Toplice v terminu od 28. maja do 2. junija. 
Podrobne informacije in prijave pri poverjenikih ali po tel. 
040 831 198 do 10. aprila.

Po Kobariški zgodovinski poti
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohodniški izlet 
po Kobariški zgodovinski poti. Izlet bo v četrtek, 13. aprila, od-
hod posebnega avtobusa bo ob 7. uri izpred Creine. Hoje bo 
za štiri ure, v Kranj se boste vrnili do 19. ure. Prijave z vplačili 
sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 4. aprila.

PREDAVANJA
Kaj pomeni možganska kap?
Preddvor – Krajevna organizacija Rdeči križ Preddvor in Dru-
štvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabita v ponedeljek, 3. 
aprila, ob 18.30 v glasbeno učilnico Osnovne šole Preddvor 
na predavanje Kaj pomeni možganska kap? Ali jo lahko pre-
prečimo … in kako jo zdravimo …? Predavala bo Nina Zu-
pančič Križnar, dr. med., spec. nevrologije.

Meditacija
Radovljica – Kulturno društvo Sotočje v petek, 7. aprila, ob 
19.30 vabi v Slomškovo dvorano radovljiškega župnišča na 
predavanje Nine Mozetič z naslovom Meditacija.

Bolezen, zakaj pride in kako se ji izogniti?
Bitnje – KUD Bitnje vabi na brezplačno predavanje Bolezen, 
zakaj pride in kako se ji izogniti. Predavanje bo v torek, 4. 
aprila, ob 18. uri v Gasilskem domu Bitnje. Predavateljica bo 
Tatjana Miljavec.

Nameščanje atlasa pri človeku
Kranj – V ponedeljek, 3. aprila, bo ob 10.30 v poslovni hiši 
TELE-TV in GTV – gorenjske televizije, Oldhamska cesta 1a, 
gost Predrag Djordjević, ki bo predstavil svoje odkritje pra-
vilnega nameščanja atlasa pri človeku – metodo HumanUp. 
Po predstavitvi metode se bodo izvajali brezplačni pregledi, 
kontrolni pregledi in po želji gostov tudi nastavitve atlasa.

RAZSTAVE
Razstava risb učencev osnovnih šol
Kranj – Turistično društvo Kranj organizira razstavo risb li-
kovnih delavnic učencev osnovnih šol Mestne občine Kranj, 
ki bo potekala od 3. aprila do 5. maja. Razstava bo na ogled 
v galeriji Mestne občine Kranj.

V svetu žuželk in pajkov
Slovenski Javornik – DPD Svoboda France Mencinger vabi 
na odprtje fotografske razstave V svetu žuželk in pajkov av-
torja Bogdana Briclja, ki bo v Razstavnem salonu Viktorja 
Gregorača na Slovenskem Javorniku. Odprtje bo danes, v 
petek, 31. marca, ob 18. uri. Razstava bo odprta vsak dan od 
16. do 20. ure do 21. aprila.

Beneški karneval
Naklo – Likovno društvo Naklo vabi na odprtje skupinske 
razstave Beneški karneval, ki bo v nedeljo, 2. aprila, ob 19.30 
v Pavlinovi galeriji Doma Janeza Filipiča Naklo. Fotografije, 
ustvarjene na fotodelavnici v Benetkah, razstavljajo člani in 
prijatelji Kulturnega društva Sotočje Radovljica in Likovnega 
društva Naklo. Razstava bo odprta do 15. aprila ob nedeljah 
od 16. do 18. ure, ostale dni po dogovoru.

PREDSTAVE
Buh pomagej
Ljubljana, Mengeš – Komedijo Buh Pomagej si v SiTi Teatru 
BTC v Ljubljani lahko ogledate v četrtek, 6. aprila, ob 20. uri, 
v Špas Teatru v Mengšu pa v petek, 7. aprila, ob 20. uri in v 
četrtek, 20. aprila, prav tako ob 20. uri.

Belanski impresarij
Gorjuše – Kulturno društvo Bohinjska Bela – Gledališče Be-
lansko bo v nedeljo, 2. aprila, ob 16. uri v Gasilskem domu 
na Gorjušah uprizorilo komedijo Belanski impresarij.

OBVESTILA
Meritve tlaka, holesterola, sladkorja in  
kostne gostote
Goriče, Primskovo, Kranj, Čirče, Predoslje – Rdeči križ Slove-
nije – OZ Kranj obvešča, da bodo meritve tlaka, holesterola, 
krvnega sladkorja in kostne gostote potekale: 1. aprila od 7. 
do 9. ure v Domu krajevne skupnosti v Goričah; 6. aprila 
od 8. do 9. ure v Domu krajevne skupnosti Primskovo; 7. 
aprila ob 7. uri na Društvu upokojencev Kranj, Tomšičeva 4; 
8. aprila v Domu krajevne skupnosti v Čirčah; 15. aprila od 8. 
do 9. ure v Domu krajevne skupnosti Predoslje in 22. aprila 
od 8. do 9. ure v Domu Krajevne skupnosti Zlato polje.

Odprta rojstna hiša Ignacija Borštnika
Cerklje – V Cerkljah v nedeljo, 2. aprila, od 10. do 18. ure kot 
vsako prvo nedeljo v mesecu obiskovalcem ponovno odpira 
vrata rojstna hiša prvega slovenskega poklicnega gledališke-
ga igralca Ignacija Borštnika. Obiskovalci bodo lahko izve-
deli marsikaj zanimivega o življenju in delu cerkljanskega 
rojaka.

V Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo danes, v petek, 
31. marca, ob 17.30 pogovor z naslovom Kaj ženska resnič-
no potrebuje v času nosečnosti, poroda in po njem. Si lah-
ko pomagamo do lažjega poroda s poznavanjem porodnih 
hormonov? V ponedeljek, 3. aprila, bo ob 18. uri pletarska 
delavnica, ko bo Janez Krišelj prikazal pletenje različnih ple-
tarskih izdelkov iz leskovih in vrbovih šib, isti dan bo prav 
tako ob 18. uri tudi delavnica za mlade, ki je namenjena mla-
dostnikom, starim več kot 12 let, in jo bo vodila Iris Šober. 

Za prijavo na dogodke pokličite na tel. 041 724 134 ali pišite 
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Glavni zbor združenja veteranov
Kranj – Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Kranj vabi svoje člane na Glavni zbor združenja, ki bo v to-
rek, 4. aprila, ob 17. uri v jedilnici Vojašnice Petra Petriča 
Kranj. Prav tako vabijo vse zainteresirane udeležence osa-
mosvojitvene vojne za Slovenijo, da se jim pridružijo in pos-
tanejo njihovi člani. Dodatne informacije lahko dobite na 
ozvvs.kranj@gmail.com.



POSESTI
ODDAM

SAMO za košnjo oddam travnik v Hleb-
cah, tel.: 04/25-71-522  
 17001101

MOTORNA VOZILA

AVTOMOBILI
PRODAM

VOLKSWAGEN Polo classic, le-
tnik 1996, registriran, vozen, tel.: 
031/372-504 
 17001128

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

MALO poškodovan zadnji odbijač za 
Mercedes B, letnik 2012, za simbolič-
no ceno, tel.: 031/524-080  
 17001139

KUPIM

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

TEHNIKA
KUPIM

NEUPORABNE računalnike, starejše 
televizije  in ostale električne aparate, 
tel.: 070/385-956 
 17001117

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

OPREMLJENO 2-sobno stanovanje v 
centru mesta Kranja, cena po dogovo-
ru, tel.: 031/524-080  
 17001138

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

ODDAM

NA lepi lokaciji v okolici Kranja oddam 
1-sobno stanovanje, z veliko teraso, 
samski osebi, paru ali delavcem, tel.: 
041/263-050 
 17001133

30 Gorenjski glas
petek, 31. marca 2017MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

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

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

d.
o.

o.

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

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

Irena Jereb s.p., Zoisova 1, Kranj  
G: 041 860 938, E: irena@trida.si
www.tridanepremicnine-ij.si

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

9    90
EUR

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

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

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

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

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

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

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

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

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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

AKCIJA

ZAHVALA          

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, starega ata in pradedka

Vinka Pivka
po domače Keklovega ata iz Virmaš pri Škofji Loki

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sosedom za izrečena sožalja, darovane svete maše, cvetje in sveče. 
Hkrati izrekamo zahvalo oskrbovalkam pomoči na domu Centra sle-
pih in slabovidnih Škofja Loka in dr. Andreju Šubicu za nesebično 
pomoč in podporo ob skrbi zanj. Hvala Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Virmaše - Sv. Duh in ostalim gasilskim društvom ter pogreb-
ni službi Akris za lepo opravljen obred. Posebna hvala tudi župniku 
Franciju Aliču. Hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste ga 
imeli radi in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žena Francka, sin Milan, hčerki Andreja in Olga ter vnukinje, 
vnuki in pravnuki

Tam, kjer si ti, ni sonca, ne luči.
Le tvoj nasmeh nam v srcih še živi
in nihče ne ve, kako zelo, zelo boli.

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

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

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

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
KUPIM

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

KURIVO
PRODAM

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

LESNE brikete in pelete za kurjavo, 
ugodno, tel.: 040/887-425 
 17001115

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

KUPIM

5 M3 suhih bukovih drv, nažaganih 
na 25 cm, dostava v Britof pri Kranju, 
cena 50 EUR, tel.: 041/315-635  
 17001108

STANOVANJSKA  OPREMA
VRTNA OPREMA
PRODAM

VRTNA kovinska vrata, višina 100 cm, 
širina 101 cm, dvojna, kovinska, tel.: 
041/850-406 17001110

TURIZEM
ODDAM

V BARBARIGI pri Puli oddam apartma 
z možnostjo uporabe že za prvomajske 
praznike, tel.: 041/680-201, Sonja  
 17001120

HOBI
KUPIM

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

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE – strogi unikati, Križev 
pot, 15 postaj, cena - dogovor, Duhov-
ni utrip 6.4.15, tel.: 040/567-544  
 17001105

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

MLADE kužke manjše rasti, odlični ču-
vaji, tel.: 041/841-632  
 17001140

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 
 17001109

GOZDARSKO zajlo, valjano, in traktor-
ske pnevmarike različnih dimenzij, tel.: 
041/764-966  
 17001142

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

SEJALNICO za koruzo, dvoredno in 
štiriredno, tel.: 041/937-640 
 17001125

TRAKTOR Deutz, original, nemški, 
zelene barve, letnik 1973, 30 konj-
skih moči, cena po dogovoru, tel.: 
041/771-310 17001134

KUPIM

KOSILNICO Reform RN58, lahko tudi 
v okvari, tel.: 041/843-955  
 17001111

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

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

URSUS, Deutz 45, IMT ali Zetor, tel.: 
041/872-029 17001114

PRIDELKI
PRODAM

CVIČEK, vrhunsko vino, možna dosta-
va, cena po dogovoru, ugodno, tel.: 
031/301-013 
 17001089

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

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

KRMNI krompir, okolica Kranja, tel.: 
051/641-172 
 17001104

KROMPIR, jedilni in krmni, beli in rde-
či, tel.: 031/585-345  
 17001132

OVČJO volno za visoke grede, jagenj-
čke, jabolčni kis in jabolčni sok, tel.: 
031/648-526 17001135

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

SEMENSKI krompir, lanski uvoz: bella-
rosa, evora, red fantasy, tel.: 051/641-
172 17001124

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA ČB, starega 7 dni, in teličko 
ČB, tel.: 041/342-350 
 17001106

BIKCA simentalca, 200 kg, za nadalj-
njo rejo, tel.: 041/512-290 
 17001127

ČB kravo, drugič brejo, v 8. mese-
cu, krompir desiree, lanski uvoz ter 
krmni krompir, Cerklje na Gor., tel.: 
041/273-341 
 17001086

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

KRAVO, visoko breja, pašna, stara 4 
leta, tretja telitev, tel.: 040/841-391 
 17001100

KROMPIR za sajenje, več vrst, lanski 
uvoz, tel.: 040/483-444 
 17001121

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

KUPIM

BIKCA ali teličko – simentalca, starost 
3–10 tednov, tel.: 051/441-722  
 17001119

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

OSTALO
PRODAM

FIŽOLOVKE – prekle, cena 0,50 
EUR/kom, Preddvor, tel.: 041/293-
627  
 17001126

HLEVSKI gnoj, uležan, možnost dosta-
ve, zajce, žive ali meso, ter rezan les, 
plohi, deske, tel.: 040/845-860  
 17001102

KOSTANJEVE kole za pašnik, tel.: 
041/214-500 
 17001130

SUHE bale, kvalitetne, primerne za 
krave molznice, tel.: 041/881-436 
 17001112

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

2 STROJNIKA TGM in 2 šoferja, C 
+ E kat., s 5-letnimi del. izkušnjami, 
stanovanje zagotovljeno; 1 trgovske-
ga poslovodja in 3 prodajalce v teh. 
gradbeni trgovini. Kovina Šentjernej 
d.o.o., Novomeška 2, Šentjernej, tel.: 
031/524-080 17001137

TRAKTORISTA, delavca na kmetiji, 
Basaj, d.o.o., Suha pri Predosljah 40, 
4000 Kranj, tel.: 041/375-575  
 17001085

IZKORISTITE priložnost za delo na 
domu – telefonist, ni direktna prodaja, 
možnost redne zaposlitve ter odličen 
zaslužek, Španovina, d.o.o., Kranj, 
Savska Loka 21, 4000 Kranj, tel.: 
040/130-054 17001087

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo sla-
ščičarja/slaščičarko, izkušnje zaže-
lene. Slaščičarstvo Zima, Anka Zima 
s.p., Grajska c. 3, Bled. Več informacij 
na, tel.: 031/316-795 17001123

IŠČEM

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

IŠČEM DELO – čiščenje, likanje, po-
moč v gospodinjstvu ali nego, v Škofji 
Loki ali Kranju, tel.: 070/242-195  
 17001107

STORITVE
NUDIM

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

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 17000735

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

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

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

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

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

FREZANJE vrtov, škropljenje češenj in 
prezračevanje trave, Branko Gašper-
šič, s.p., Šorlijeva ulica 19, 4000 
Kranj, tel.: 040/993-406 
 17001084

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

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

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

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

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

IŠČEM

IŠČEM osebo za varstvo starejše ose-
be na domu, tel.: 041/517-478  
 17001113

IŠČEM osebo za peko na žaru in osta-
le gostinske usluge na območju Ljub-
ljane, tel.: 031/255-452 
 17001116

IŠČEM osebo, lahko mlajšega upoko-
jenca, za pomoč na  manjši kmetiji v 
Bohinju. Več po tel.: 04/57-21-786 
 17001141

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

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

RAZNO
PRODAM

CISTERNO, plastično, 1000 lit., na pa-
leti, z ventilom, odlično za vodo, možna 
dostava, tel.: 041/320-701 17001129

OKROGLE lesene stopnice, konstruk-
cija železna, tel.: 031/266-889  
 17001122

RABLJENO cisterno PVC za kurilno 
olje, 2000 lit., ozka in visoka ter star 
nerabljen kiberbusch, 30 x 60 cm, tel.: 
031/566-622 17001131

IŠČEM

MLADA družina prevzame večjo kme-
tijo v zameno za preužitek oz. zmerno 
ceno, tel.: 051/309-259 17001103

Rezultati 26. krog – 29. marec 2017
7, 11, 12, 17, 22, 28, 36 in 27

Loto PLUS: 2, 10, 15, 18, 30, 34, 38 in 25
Lotko: 8 1 7 8 1 6

Sklad 27. krog za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 27. krog za PLUS: 790.000 EUR
Sklad 27. krog za Lotka: 100.000 EUR

LOTO
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ZAHVALA

V 86. letu starosti nas je tiho zapustila naša draga

Marija Drinovec
iz Naklega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, lepe misli in darovane sveče. 
Hvala škofu evangeličanske cerkve Gezi Filu za lep obred, hva-
la pevcem, hvala podjetju Navček in hvala vsem, ki ste kakorkoli 
pomagali pri slovesu od drage pokojnice. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni

Verjamemo
da si srečna, ko nam je lepo …
VERJAMEMO!
In dokler bomo verjeli,
NISI UMRLA.
(Janez Medvešek)

ZAHVALA

V 88. letu se je poslovil naš

Peter Celar st.
iz Strahinja

Iskreno se zahvaljujemo zdravnici Mariji Ravnihar, zdravstvenemu 
osebju ZD Kranj in oskrbovalkam DSO Naklo, ki so mu v času bo-
lezni nudili zdravstveno oskrbo. Zahvaljujemo se g. škofu msgr. dr. 
Francu Šuštarju za opravljeno sv. mašo, nagovor in vodenje pogreb-
nega obreda, župniku Janezu Zupancu in vsem duhovnikom, ki so 
s svojo prisotnostjo obogatili pogrebno slovesnost. Hvala pogrebni 
službi Navček, pevcem kvarteta Ultima, trobentaču Antonu Habja-
nu, zastavonošema in vsem, ki so sodelovali pri pogrebu. Hvaležni 
smo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in znan-
cem za podarjene sveče, cvetje, darovane maše, darove za cerkev 
in izraženo sožalje. Lepa zahvala tudi Ani in Greti za vso pomoč v 
času poslavljanja na pokopališču.
Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena hvala.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Pomlad je na naš vrt prišla
in vprašala, kje sta.

Sedla je na rožna tla 
in jokala, ker vaju ni. 

 

Marija Žvar 
(1948–2017)

in  
Kristina Žvar

(1919–2017)
iz Podbrezij

Hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od njiju.
Tilka in Barbara z družino

ZAHVALA

V 63. letu nas je mnogo prezgodaj zapustil naš ljubi sin, mož, ati in ata

Franc Štempihar
iz Vogelj

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, pri-
jateljem, znancem in vsem neimenovanim za tolažilne besede, 
stiske rok, podarjene sveče, cvetje in vso pomoč, ki ste nam jo 
nudili v teh težkih dneh. Hvala zdravstvenemu osebju, pevcem, 
župniku in pogrebni službi Navček za lep pogrebni obred. Beseda 
hvala je namenjena vsem, ki ste s Frenkom hodili skozi življenje, 
ga imeli radi in ga spremili k večnemu počitku. 

Žalujoči: mama Mici, žena Zdenka, hči Anita in sin Simon  
z družinama ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA
Tiho, tiho mi srce zaspi 
tam pod rušo, tam so tihi sni, 
tam je mir, ki tu ga človek išče.

V 88. letu starosti nas je zapustila draga mama, babica in prababica

Francka Jankovič
roj. Krmelj iz Spodnjih Bitenj 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in sovaščanom za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Saša z družino

ZAHVALA

V neizmerni žalosti smo se 18. marca 2017 na tržiškem pokopališču poslovili  
od nam predragega

Janeza Rotarja
1936–2017

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od njega, mu darovali cvetje in sveče in 
sočustvovali z nami. Posebno hvaležni smo govornikom ob slovesu: županu občine Tržič 
gospodu mag. Borutu Sajovicu, predsednici AMD Tržič gospe Janji Budič, predsedniku 

Koronarnega društva Gorenjske gospodu Ferdu Megliču, hvala vsem za lepe in tople 
besede. Hvala župniku iz župnije Križe gospodu Ivu Kožuhu za pogrebni obred in 

delavcem pogrebne službe Komunale Tržič, ki so lepo poskrbeli za zadnje slovo našega 
moža, očeta, dedka, pradedka, brata, sorodnika in prijatelja.

Njegova družina

ZAHVALA

V 91. letu nas je zapustila naša draga

Marija Kenda
roj. Berčič iz Zg. Bitenj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znan-
cem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in darove za svete 
maše. Posebna zahvala g. župniku, pogrebni službi Navček in Ko-
munali Kranj. Najlepša hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti in ji kakorkoli pomagali. 

Žalujoči vsi njeni

Pošle so ti moči,
zaprla si oči, 
zdaj spokojno spiš
a v naših srcih še živiš.

ZAHVALA

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

Jože Sajovic
z Zgornjega Brnika

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, pri-
jateljem in sodelavcem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in 
svete maše. Zahvaljujemo se tudi gasilcem PGD Zg. Brnik, gospodu 
župniku, pogrebni službi Jerič, pevcem in trobentaču. Hvala vsem, 
ki ste ga imeli radi in ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Marinka, hčeri Andreja in Joži z družinama  
ter sestri Zofka in Ivanka
Zgornji Brnik, 18. marca 2017

OSMRTNICA

Žalostni sporočamo, da nas je v 84. letu tiho zapustil naš dragi oče, ata, brat in stric 

Metod Nahtigal
Od njega se bomo poslovili v soboto, 1. aprila 2017, ob 12. uri  

na Mestnem pokopališču v Kranju.
Žara bo na dan pogreba v tamkajšnji mrliški vežici od 9. ure dalje.

Žalujoči vsi njegovi

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

Janez Murnik, Adergas:

»Nekaj zelenjave pridelamo 
na domačem vrtu. Super je, 
da imaš nekaj domačega 
paradižnika in solate in ti ni 
treba po vsako malenkost v 
trgovino, pa še bolj okusno 
je.«

Branko Petrič,  
Pšenična Polica:

»Pomlad je tu, tako da bo 
počasi treba začeti tudi z deli 
na vrtu. Skoraj vse namreč 
pridelamo sami doma, saj 
je veliko bolj okusno. Poleg 
tega tako tudi veš, kaj ješ.«

Danica Rehbergar,  
Zgornji Brnik:

»Solato imam še v topli gre-
di, počasi pa bom začela s 
sejanjem. Rada namreč vr-
tnarim in pridelujem lastno 
zelenjavo, saj tako vem, da ni 
škropljeno in je bolj zdravo.«

Cirila Rezman, Kranj:

»Sezono dela na vrtu sem 
že začela. Solata, korenje in 
grah so že posejani. Nič ne 
škropim. Kar zraste, zraste. 
Z veseljem delam na vrtu, 
poleg tega pa tako tudi veš, 
kaj daš v lonec.«

Aleš Senožetnik

Topli pomladni dnevi na vr-
tove privabijo tudi vrtičkarje, 
ki jih je med Slovenci veliko. 
Priljubljen hobi poleg dela 
na svežem zraku ponuja tudi 
zadovoljstvo ob rastlinah. Ob 
vprašljivi kvaliteti ponudbe v 
trgovinah pa je domač pride-
lek tudi vse bolj cenjen. Tudi 
v Cerkljah ni nič drugače.

Pomlad kliče  
na vrtove 

Stane Šarkan, Cerklje:

»S prvimi deli na domačem 
vrtu smo ob toplem in lepem 
vremenu že pričeli. Glavna 
na vrtu je sicer žena, a ji rad 
pomagam. Doma pridelana 
zelenjava je namreč precej 
boljša kot kupljena.«

info@g-glas.si
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Kranj – V članku z naslovom V Hrašah bo tekmovanje vlečnih 
psov, ki je bil objavljen v torkovi številki Gorenjskega glasa, 
je pri podpisu pod sliko prišlo do neljube napake. Memorial 
Henrika Sečnika, tekmovanje vlečnih psov, bo v Hrašah v ne-
deljo, 2. aprila, in ne v soboto.

Memorial Henrika Sečnika bo v nedeljo

Vilma Stanovnik

Kranj – Pri Mercatorju so 
kot veliki podporniki sloven-
skih smučarskih skakalcev 
tudi letos poskrbeli za akcijo 
Skočite v Mercator, podpri-
te skakalce. V njej so z naku-
pom izdelkov lokalnih proi-
zvajalcev sodelovali tudi po-
trošniki, Mercator pa je ska-
kalnim klubom, ki so preje-
li največ glasov kupcev, po-
delil skupaj 21 tisoč evrov in 
kombi znamke Ford. Mladi 

orli so skupno prejeli skoraj 
370 tisoč glasov, za kombi in 
denarne nagrade pa se je po-
tegovalo 19 skakalnih klu-
bov iz vse Slovenije. 

Zaključna prireditev je 
bila minuli torek v Narodni 
galeriji v Ljubljani, simbolič-
ni ček za donacijo naši ska-
kalni reprezentanci pa je iz 
rok predsednika Mercator-
jeve uprave Tonija Balaži-
ča prevzel predsednik zbo-
ra za smučarske skoke in 
nordijsko kombinacijo na 

Smučarski zvezi Sloveni-
je Ljubo Jasnič. V dogovo-
ru s Smučarsko zvezo Slo-
venije je Mercator v okviru 
sponzorstva moški in ženski 
izbrani vrsti namreč pode-
lil 89 tisoč evrov. Zmagoval-
ci akcije, Smučarski skakal-
ni klub Ilirija, so prejeli nov 
kombi, denarnih nagrad pa 
so se razveselili Smučarsko 
skakalni klub Stol Žirovni-
ca, Smučarsko društvo Vizo-
re, Smučarsko društvo Zab-
rdje, Nordijski smučarski 

klub Tržič FMG in Skakal-
ni klub Predmeja - Otlica - 
Kovk.  

»Tudi letos smo se za čim 
večje število glasov potrudi-
li, se odpravili v Mercatorje-
ve trgovine in tam skupaj s 
starši in otroki promovirali 
naš klub. V njem redno tre-
nira 38 tekmovalcev, ki osva-
jajo medalje in vidna mes-
ta na državnih prvenstvih. 
Mlajše selekcije trenirajo v 
skakalnem centru Glenca 
v Žirovnici, kjer imajo šti-
ri otroške skakalnice,« je ob 
prejemu čeka za deset tisoč 
evrov povedal predsednik 
Smučarsko skakalnega klu-
ba Stol Žirovnica Borut Rep. 
Klub je prejel več kot 49.500 
glasov, kot pravijo, pa bodo 
v klubu denar namenili za 
novo zaletno stezo na dvaj-
setmetrski skakalnici in za 
nakup novih smuči. 

Tretjega mesta so se raz-
veselili v Smučarskem dru-
štvu Vizore, v katerem so 
prejeli pet tisoč evrov. Do-
nacije so prejeli še Smučar-
sko društvo Zabrdje, in si-
cer tri tisoč evrov, Nordijski 
smučarski klub Tržič FMG 
je prejel dva tisoč evrov, Ska-
kalni klub Predmeja - Otlica 
- Kovk pa tisoč evrov.

Podpora tudi Gorenjcem
Od februarja do minule nedelje je potekala akcija Skočite v Mercator, podprite skakalce, v torek pa 
so klubi z največ osvojenimi glasovi že dobili donacije, ki so namenjene razvoju mladih smučarskih 
skakalcev in skakalk.

Donacije deset tisoč evrov so se razveselili mladi upi Smučarsko skakalnega kluba Stol 
Žirovnica. / Foto: Madpixel

Zgornje Bitnje – V torek, 28. marca, je v Zgornjih Bitnjah pogo-
rela družinska hiša Krajnčevih in štiričlanska družina je ostala 
brez strehe nad glavo in brez vsega premoženja. Rdeči križ 
Slovenije, Območno združenje (RKS OZ) Kranj organizira hu-
manitarno akcijo zbiranja sredstev za pomoč družini Krajnc. V 
ta namen je odprt transakcijski račun št. 07000-0000100776, 
s sklicem 03-2017 in pripisom POŽAR. Transakcijski račun je 
odprt pri RKS OZ Kranj. 

Pomagajmo družini Krajnc

Prevladovalo bo sončno vreme, ponekod bo pihal jugozaho-
dni veter.

Kranj – Skupina štirih Poljakov, ki se je v začetku januarja z več 
kot 50 let starim poljskim traktorjem Ursus odpravila na vo-
žnjo okoli sveta, sredi februarja pa si je ob prihodu v Slovenijo 
vzela daljši odmor zaradi bolezni enega od članov odprave in 
službenih obveznosti, je ta teden nadaljevala svojo odpravo. V 
torek smo jih tako srečali v Agromehaniki v Hrastju pri Kranju, 
kjer so po ogledu proizvodnje krenili na pot proti Bledu. Vodja 
odprave Marcin Obalek je razložil, da nameravajo s traktorjem 
prevoziti tudi prelaz Ljubelj, nakar se bodo odločili, ali bodo 
pot nadaljevali po Italiji ali pa se bodo obrnili in krenili po 
Balkanu ter se nato s trajektom odpravili do Sicilije. Od tam 
bodo odpluli do Tunizije, ki je končni cilj tokratne etape, po 
kateri si bodo znova vzeli daljši odmor, jeseni pa bodo turo 
nadaljevali po Afriki do Etiopije. V naslednjih etapah bodo nato 
prevozili še Avstralijo ter Južno in Severno Ameriko, od koder 
se bodo vrnili nazaj v Evropo. Ker si bodo med posameznimi 
etapami vzeli več odmorov, je njihov cilj, da s starodobnim 
traktorjem svet obkrožijo v približno treh letih. 

Poljaki nadaljujejo pot okoli sveta

Poljake na starodobnem traktorju, ki s seboj vleče tudi 
manjšo prikolico, smo v torek ujeli v Hrastju, ko so krenili 
proti Bledu. 

Kranj – Finančna uprava naj bi danes poslala na pošto prvi pa-
ket izračunov dohodnine, drugi paket bo sledil zadnji delovni 
dan maja. Nanje bo mogoče v približno mesecu dni vložiti 
ugovor in tem zavezancem bo dohodnina odmerjena ponov-
no. Zneski davčnih olajšav in osnov iz dohodninske lestvice 
ostajajo nespremenjeni tudi letos, novost pa je v skladu z lani 
jeseni sprejeto novelo zakona o dohodnini nov davčni razred, 
tako da je teh sedaj pet. 

Prvi sveženj informativnih izračunov za dohodnino


