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AKTUALNO

Prinašajo pomoč  
in upanje
V ponedeljek so v Radovljici pode
lili priznanja Civilne zaščite še po
sameznikom in organizacijam z 
Gorenjskega, ki so se lani še pose
bej izkazali s solidarnostjo. Pri
znanja je prejelo 38 organizacij in 
posameznikov.
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ZDRAVJE

Gorenjska in rak
Od 5. do 9. marca poteka teden 
boja proti raku, v katerem še bolj 
poudarjajo pomen zdravega živ
ljenjskega sloga in preventive. Pri 
moških je bilo po zadnjih podatkih 
za Gorenjsko na novo odkritega 
največ raka prostate, pri ženskah 
raka dojke.

9

GG+

Pil, ker ni zmogel  
klica na pomoč
Peter iz Škofje Loke je trezen že 
skoraj tri leta. Prej je dve desetletji 
v alkoholu utapljal žalost, a kot 
pravi, je z alkoholom ni odpravil, 
le še dodatno jo je hranil. »V sebi 
sem jokal, a na zunaj nisem smel, 
ker pravi moški pač ne jočejo.«

15

GG+

Kapucini so  
bratje za ljudi
Kapucinski samostan, ki je v Škofji 
Loki prisoten že tri stoletja, je med 
ljudmi zelo priljubljen. K bratom 
kapucinom se zatekajo po duhov
no pomoč, tolažbo, k molitvi, spo
vedi. Redovna skupnost danes 
šteje šest bratov.

18

VREME

Danes se bo delno zjasni-
lo. Jutri dopoldne se bo 
pooblačilo, popoldne pa 
bo rahlo deževalo. Nede-
lja bo oblačna z dežjem. 

0/10 °C
jutri: pretežno oblačno
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Aleš Senožetnik

Žeje pri Komendi – Ljubljan
sko podjetje Ecoplus želi 
v novem centru v Poslov
ni coni Komenda izvaja
ti predvsem predelavo od
padnih voda iz avtopralnic 
ter peskolovov in lovilnikov 
olj, ki so nameščeni na par
kiriščih trgovinskih centrov, 
bencinskih servisov in dru
gih javnih površin. Kot pra
vijo, bi pri čiščenju uporab
ljali enake naprave, kot jih 

uporabljajo na komunalnih 
čistilnih napravah, odpa
dno vodo, ki je ne bodo mo
gli očistiti, pa bodo odpeljali 
na Centralno čistilno napra
vo Domžale  Kamnik, v pri
meru večje onesnaženosti 
pa na sežig v tujino. 

Tovrstna dejavnost pa ni 
po volji okoliškim prebival
cem, ki jih skrbi nevarnost 
onesnaženja. Prejšnji teden 
se je že odzvala vodiška ob
činska uprava. 

Spornega centra 
vendarle ne bo?
V komendski poslovni coni naj bi zrasel center 
za obdelavo nevarnih odpadkov, a kot pravijo 
v podjetju Ecoplus, ki je že pred časom začelo 
postopke za izdajo gradbenega dovoljenja, 
so zaradi pritiskov javnosti vse aktivnosti za 
nedoločen čas ustavili.

Mateja Rant

Bled, Bohinj, Kranjska Gora – 
Državni zbor je sredi febru
arja sprejel novelo zakona o 
spodbujanju razvoja turiz
ma, ki med drugim prinaša 
novosti na področju turistič
ne takse. Po novem bi lah
ko občine zaračunale takso 
v znesku do 2,5 evra, časa 
za uskladitev občinskih ak
tov, s katerimi določijo viši
no in način zaračunavanja 
turistične takse v občini, pa 
imajo na voljo tri mesece po 
uveljavitvi zakona.

Bohinjski župan Franc 
Kramar ni naklonjen 

pretiranemu dvigu turistič
ne takse. »Za polnjenje pro
računa bi bilo to sicer do
bro, a ne zdi se mi smisel
no še dodatno obremenje
vati sobodajalcev.« Sam je 
tako predlagal zgolj mini
malen dvig, s sedanjih 1,37 
na 1,5 evra. Posebno pa se je 
obregnil ob novost, ki jo prav 
tako prinaša zakon o spod
bujanju turizma, to je pro
mocijsko takso, ki znaša če
trtino zneska turistične ta
kse. Namenjena bi bila pro
mociji slovenskega turizma 
v tujini, ki jo izvaja Sloven
ska turistična organizacija. 
»Sam bi to takso ukinil, ker 

pomeni dodatno obremeni
tev periferije, na račun kate
re bi živela Slovenska turi
stična organizacija,« je kriti
čen Kramar. Na Bledu, kjer 
turistična taksa ta čas znaša 
1,27 evra, pa razmišljajo, da 
bi po novem uvedli tri obmo
čja, in sicer bi najvišjo turi
stično takso plačevali v sre
dišču Bleda, nekoliko nižjo 
v okolici Bleda, najnižjo pa 
v krajevni skupnosti Bohinj
ska Bela. Obenem bi nižjo 
takso zaračunavali v obdob
ju od 15. oktobra do 15. de
cembra in od 15. januarja do 
15. marca. 

Ne želijo dodatnih bremen za goste
Občine lahko po novem turistično takso določijo v višini do dva evra in 
pol, a v turistično najbolj razvitih občinah na Gorenjskem niso pretirano 
naklonjeni novim obremenitvam svojih gostov.

Na Bledu razmišljajo, da bi višino turistične takse določili glede na območja – najvišjo bi 
plačevali v središču Bleda. / Foto: Tina Dokl
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Knjigo prejme JOŽE FLORJANČIČ iz Žirovnice.
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Bachova cvetna terapija

Pomoč Bachovih 
esenc je v tem, da 
se v nas na naraven 
način ponovno lah-
ko vzpostavi  har-
monija in nas tako 
poveže z lastnimi 
duševnimi in tele-
snimi samoobno-
vitvenimi močmi. 
V Vita centru v 

Naklem bo   v sredo, 14. marca 2018, ob 18.30 predavanje 
z naslovom Bachova cvetna terapija. Predavala bo Klavdija 
Markovič, intuitivna svetovalka, ki že vrsto let preučuje Bac-
hove esence in ima z njimi dolgoletne izkušnje, je poznavalka 
transakcijske analize, ezoterike, psihologije in ima dolgoletno 
prakso na tem področju. Ker je predavanje zasnovano kot 
pomoč ljudem na poti k zdravju in ohranitvi zdravja, je brez-
plačno. Več informacij na spletni strani naravna-pomoc.si in 
na tel.: 070 997 506. 
Nagradno vprašanje: Kako lahko pomagajo Bachove esence? 
Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo darilni kupon za eno 
od naštetih naravnih pomoči, opisanih na omenjeni spletni 
strani (po lastnem izboru) in Bachove kapljice. Odgovore 
s svojimi podatki pošljite do petka, 16. marca 2018, na na-
slov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Koncert za materinski dan

Vstopnica za koncert Klape Šufit je lahko odlično darilo, s kate-
rim boste razveselili svoje dame za materinski dan. Privoščite 
jim doživetje dalmatinskih ritmov in jih odpeljite v soboto, 
24. marca 2018, ob 20. uri na koncert Klape Šufit v Kulturni 
hram Ignacija Borštnika v Cerklje. Cena vstopnice je 15 evrov. 
Pohitite in si rezervirajte sedež. Več informacij in vstopnice za 
koncert lahko dobite pri organizatorju koncerta na e-naslovu 
center.cveka@gmail.com ali na tel. 041 962 418. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili eno vstopnico 
za ogled koncerta. Nagradno vprašanje: Od kod prihaja Klapa 
Šufit? Odgovore pošljite do ponedeljka, 19. marca 2018, na 
naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali 
na koticek@g-glas.si.

Simon Šubic

Radovljica – Potem ko je ob 
dnevu Civilne zaščite (CZ) 
sedem posameznikov z Go
renjskega priznanja CZ za 
leto 2017 prejelo že 1. mar
ca na državni slovesnosti na 
Brdu pri Kranju, Gasilska re
ševalna služba Kranj pa ga je 
za pomoč pri gašenju poža
ra v vrhniškem Kemisu pre
jela na ljubljanski prireditvi, 
so v ponedeljek v Radovljici 
podelili priznanja še preos
talim tridesetim posamezni
kom in organizacijam z Go
renjskega. Skupno je bilo to
rej letos v regiji podeljeno: 
tri plakete CZ (Cirilu Tom
šetu iz Radovljice, Milanu 
Dubravcu iz Žirovnice in Pa
vlu Odru iz Bohinja), sedem 
zlatih znakov (Blažu Kaple
niku iz Cerkelj, Jožefu Smo
leju z Bleda, Robertu Anžiču 
iz Kranja ter gasilskim druš
tvom Železniki, Bohinjska 
Bela, Šenčur in Mošnje ob 
120letnici delovanja), dva
najst srebrnih in šestnajst 
bronastih znakov.

»Vsi, ki prispevate k delo
vanju sistema varstva pred 
naravnimi in drugimi nesre
čami s svojim zgledom in de
lom, ste najboljši dokaz te
meljne človeške solidarno
sti. Vrline, ki za nekoga po
meni pomoč, rešitev, upa
nje,« je nagrajence nagovoril 
član štaba CZ Slovenije Sta
nislav Lotrič in ob tem spom
nil na največje lanske ujme 

(zmrzal, suša, požari v nara
vi, poplave in vetrolom), ki so 
večinoma zajele tudi Gorenj
sko. Kot je opozoril, pa pre
bivalci še vedno premalo res
no jemljejo sicer pravočas
na opozorila meteorologov 
in hidrologov o nevarnosti 
poplav in vetra, saj se nanje 
preslabo pripravijo oziroma 
ne zaščitijo pravočasno svo
jega imetja. 

Lansko poletje so Sloveni
jo zaznamovali tudi veliki in
dustrijski požari na Vrhniki, 
v Ljutomeru in Straži. »Ana
lize ukrepanja ob teh poža
rih so pokazale, da se je naš 
sistem odzval dobro in kot so 
narekovale razmere na tere
nu. Normalno je, da se ob 
odzivanju na tako različen 

spekter posledic nesreč po
kažejo tudi pomanjkljivo
sti. Naj bodo to za nas izzi
vi, ki jih bomo reševali tako, 
da bomo skupaj nadgrajeva
li in še izboljševali sistem,« 
je dejal Lotrič in poudaril, 
da je slovenski sistem, ki te
melji na prostovoljstvu, po 
mednarodnih raziskavah 
ena najboljših in najracio
nalnejših rešitev za zaščito 
pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Število naravnih 
in drugih nesreč se sicer tudi 
na Gorenjskem vztrajno po
večuje, lani je tako Regijski 
center za obveščanje Kranj 
izpolnil 2458 poročil o do
godkih, kar je največ doslej. 

Pomena varstva pred 
naravnimi in drugimi 

nesrečami se zavedajo tudi 
v Radovljici, zato to področ
je sistemsko, finančno in or
ganizacijsko podpirajo, pa 
je poudaril gostitelj, radov
ljiški župan Ciril Globoč
nik. Za zaščito in reševanje 
ter gasilstvo tako vsako leto 
namenijo okoli tristo tisoč 
evrov, pomemben del teh 
sredstev pa je namenjeni in
vesticijam in nakupu opre
me. Pohvalil je tudi projekt 
za povečanje možnosti pre
živetja ob zastoju srca Oži
vimo srce, v okviru katere
ga so v Radovljici v dveh le
tih usposobili že 78 prvih po
sredovalcev z licenco in 532 
laikov ter namestili 25 javno 
dostopnih avtomatskih defi
brilatorjev.

Prinašajo pomoč in upanje
V ponedeljek so v dvorani Glasbene šole Radovljica podelili priznanja Civilne zaščite še posameznikom 
in organizacijam z Gorenjskega, ki so se lani še posebej izkazali s solidarnostjo.  

Ob letošnjem dnevu Civilne zaščite je priznanja prejelo 38 gorenjskih organizacij in 
posameznikov. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Delavnico je 
vodil psiholog Iztok Žila
vec, ki se ukvarja s psiholo
ško podporo in motivacijo 
vrhunskih športnikov. Pri
merna bi bila za kogar koli, 
ne le ženske, saj se v vsakda
njem življenju vsi srečujemo 
z obremenitvami in nape
tostmi. Toda tokrat so jo na
menili ženskam, ustanovi
teljicam podjetij, lastnicam, 
zaposlenim in vsem ostalim, 
ki čutijo, da jih najedajo po
sledice vsakodnevnega stre
sa. Dvajset jih je prisluhnilo 
psihologovi razlagi in napot
kom, kako se uspešno spo
padati z nenehnim stresom. 
Stres je sicer normalna reak
cija organizma na ogrožujoče 
dražljaje iz okolja, zaradi nje
ga se aktiviramo, ukrepamo, 

smo ustvarjalni, toda če smo 
nenehno pod stresom, lahko 
pride do izgorelosti.

Pred več desetletji se je od 
žensk pričakovalo, da se po
ročijo, imajo otroke, ostane
jo doma, skrbijo za moža in 
družino. Danes ni več tako: 
ženske so si pridobile izo
brazbo, veliko jih ima svo
je kariere, čutijo potrebo po 
dokazovanju, saj se morajo 
običajno za svoje cilje potru
diti bolj kot moški. Ob tem 
pa se od njih še vedno pri
čakuje, da bodo skrbele za 
dom, moža, družino. Zara
di vlog, ki so se zgodovinsko 
ohranile in zaradi novih pri
čakovanj so veliko bolj obre
menjene od moških, je raz
mišljal psiholog. Udeležen
kam je pojasnil, kako delu
je stres na naše telo in psi
hično stanje, in jih seznanil 

s tehnikami, ki nam poma
gajo, da obvladujemo stres. 
Med telesnimi tehnikami so 
to zlasti avtogeni trening, vi
zualizacija, hipnozna, dihal
ne tehnike, tehnika progre
sivne relaksacije, metoda ob
vladovanja telesnih odzivov. 
Pomagamo si tudi z miselni
mi tehnikami, in sicer tako, 
da ustavimo negativne misli, 
s tehniko pozitivnega samo
govora, sidranjem pozitiv
nih misli in predstav, najbolj 
pomaga optimizem, ki se ga 
po psihologovih besedah da 
naučiti, najbolj konstrukti
ven način pa je humor. 

Če smo več let zapored 
pod stresom in se ne more
mo razbremeniti, pride do iz
gorelosti. Njena prva stopnja 
je izčrpanost, druga občutek 
ujetosti in nemoči, tretja sin
drom adrenalne izgorelosti, 

ki vodi v zlom in od česar si 
težko povsem opomoremo. 
Optimistično naravnane ose
be ne doživijo izgorelosti, je 
poudaril Žilavec in kot eno 
od vaj predlagal, naj si vsak 
večer zapišemo eno dobro 
stvar, ki smo jo doživeli čez 
dan. To nam dvigne razpolo
ženje. In kaj še lahko naredi
mo? Pravilno izbrana zmer
na telesna aktivnost je dob
ra protiutež stresu. Poma
gajo tehnike soočanja s stre
som, večkrat omenjena op
timistično naravnana misel
nost in ravnotežje med de
javnostjo, ki nas obremenju
je, in tisto, ki nas razbreme
njuje. Pokazal je tudi tehni
ke dihanja in popeljal udele
ženke v globoko sproščanje, 
tako da je bilo zadnje vpraša
nje iz občinstva: kdaj bo spet 
kakšna tovrstna delavnica.

Optimizem in humor zoper stres
Pred dnevom žena je Razvojna agencija Sora povabila ženske na delavnico, kjer je beseda tekla o 
preobremenjenosti poslovne ženske. Napotki, kako obvladovati stres in preprečevati izgorelost.

Kranj – Prejšnji teden sta prvaka strank Nova ljudska stranka 
Franc Kangler in Glas za otroke in družine Aleš Primc podpisala 
dogovor o koaliciji Kangler & Primc – Združena desnica, s katero 
bosta stranki skupaj nastopili na volitvah. Franc Kangler in Aleš 
Primc sta predstavila ključne točke za prihajajoče državnozbor-
ske volitve in podpisala koalicijski sporazum. V 14 točkah so 
zapisane volilne zaveze, ki so tudi finančno in časovno ovredno-
tene. Med najpomembnejšimi ključnimi skupnimi programski-
mi zavezami sta skrb za družino in vzpostavitev pravne države. 
»Združena desnica predstavlja prvi začetek otoplitve v sloven-
skem političnem prostoru in novo pomladno upanje za boljše 
življenje Slovenk in Slovencev,« nam sporoča članica Združene 
desnice, sicer iz Primčeve stranke Andreja Ravnihar Megušar.

Primc in Kangler v Združeni desnici
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Ob koncu februarja 
se je začela letošnja 
kampanja elektron-

skega izpolnjevanja in oddaje 
zbirnih vlog za neposredna 
in druga kmetijska plačila, 
ki se bo končala 6. maja, v 
zamudnem roku z odbitkom 
dela plačil pa 31. maja. Ko 
sem enega od gorenjskih kme-
tov v teh dneh vprašal, v čem 
se letošnja kampanja razlikuje 
od prejšnjih – je morda vloga 
enostavnejša za izpolnitev, je 
morda za izpolnitev potreb-
nih manj podatkov in evidenc, 
je »postregel« z zanimivim 
odgovorom: »Razlika je le ta, 
da kampanja še nikoli doslej 
ni potekala v takšnih zimskih 
razmerah kot letos. To je dob-
ro. Ker zdaj še ni možnosti za 
delo na travnikih, njivah in 
gozdovih, imam več časa za 
izobraževanje o novostih in 
spremembah, za razmislek o 
kombinaciji ukrepov, za ure-
ditev različnih evidenc in po-
datkov, za elektronsko izpolni-
tev in oddajo vloge ...«

Čeprav imajo kmetje z vsa-
koletno subvencijsko kampa-
njo kar precej skrbi in dela, jih 
je le malo na Gorenjskem, ki 
vloge ne bi izpolnili in bi se že 
vnaprej odrekli denarju, ki ga 
ponujata slovenska država in 
Evropska unija. Na »mizi« je 
namreč za slovenska kmetijska 
gospodarstva in druge upra-
vičence okrog 220 milijonov 
evrov neposrednih plačil in 

podpor za ukrepe iz programa 
razvoja podeželja, pomemb-
nem delež tega denarja ostane 
tudi na Gorenjskem. Velika ve-
čina kmetov bi si želela, da bi 
jim »subvencije« priznal že trg 
z višjo odkupno ceno pridelkov 
in da jim ne bi bilo treba vsa-
ko leto izpolnjevati vlog, a ker 
kmetijstvo verjetno nikoli ne bo 
povsem izpostavljeno tržnim 
zakonitostim, je še naprej real-
nost skupna kmetijska politika, 
s katero Evropska unija poleg 
pridelave hrane uveljavlja tudi 
druge cilje – varovanje okolja, 
negovanje krajine, ohranjanje 
poseljenosti ... Gorenjski kme-
tje so se na takšno politiko že 
dobro navadili in vedo, da vlo-
ga prinaša denar in da se mo-
rajo tudi za ta denar potruditi. 
Marsikateri kmet, nevajen pi-
sarniškega dela, pa priznava, 
da jim je pri tem delu celo bolj 
vroče, kot na primer poleti pri 
košnji trave, žetvi pšenice, iz-
kopavanju krompirja ...

Verjamemo, da jim je vro-
če. Skupna kmetijska politika 
je namreč precej zahtevna in 
zapletena, z množico ukrepov 
in zahtev. Vsakič, ko jo spre-
minjajo, obljubljajo admini-
strativne poenostavitve in tudi 
zdaj, ko potekajo razprave o 
tem, kakšna naj bi bila ta po-
litika po letu 2020, ni nič dru-
gače. Prvi obrisi nove politike 
pa kažejo, da korenitih spre-
memb, vsaj kar zadeva poeno-
stavitve, ne bo.      

Vloga prinaša denar, 
splača se potruditi

KOMENTAR
Cveto Zaplotnik

Ana Šubic

Sorica – »Pred dobrim me-
secem se je začela gradnja 
ceste v Sorico. Upam, da bo 
res narejeno tako, kot je ob-
ljubljeno – do jeseni, smo se 
pa že nekajkrat pogovarjali v 
zadnjem času in je vedno več 
če-jev,« je na zadnji seji ob-
činskega sveta v Železnikih 
opozoril svetnik Primož Pin-
tar iz Sorice ter pozval župa-
na in občino, da poskuša-
jo s skupnimi močmi dose-
či, da bo vsaj tokrat, pri zad-
nji fazi rekonstrukcije regio-
nalne ceste Sorica–Podrošt, 
gradnja izvedena v obljublje-
nih rokih. »Naj bo vsaj zad-
njič tako, kot bi moralo biti 
že prvič,« je pristavil. 

A kot kaže, bi se znala re-
konstrukcija, ki so jo začeli 
že pred več kot desetimi leti, 
znova zavleči. Izvajalec 3,5 
milijona evrov vredne zad-
nje faze je Gorenjska gradbe-
na družba (GGD) s partner-
jem, podjetjem Geoinvest iz 
Ljubljane. Z deli so ob ugo-
dnih vremenskih razmerah 
začeli že v januarju na ces-
ti pred vasjo Sorica. Po na-
stopu prave zime so gradnjo 
morali prekiniti, nadaljevali 
pa jo bodo še ta mesec, takoj 
ko bodo vremenske razmere 

to dopuščale, in sicer pred 
vasjo in na območju križi-
šča v Podroštu, napoveduje 
Bojan Markovič iz GGD. Po-
leg tega morajo rekonstrui-
rati še cesto od Podrošta do 
predlani zgrajenega odseka, 
za kar pa potrebujejo popol-
no zaporo. A tu se dela še ne-
kaj mesecev ne bodo mogla 
začeti. Predvidoma do kon-
ca maja bo namreč na ob-
vozni cesti Sorica–Petrovo 
Brdo veljala popolna zapo-
ra, saj morajo sanirati večji 
plaz, ki se je sprožil novem-
bra lani. Na direkciji za in-
frastrukturo so razložili, da 
je bil pravkar izdelan načrt 

sanacije plazu, ki naj bi po 
projektantski oceni stala 
skoraj četrt milijona evrov. 
Na regionalni cesti Sorica–
Petrovo Brdo se je sicer že 
pred enim letom začela sa-
nacija usadov, a se je zav-
lekla zaradi nastanka novih 
usadov, ki naj bi jih sanira-
li do konca junija. Markovič 
pravi, da ob vsem tem težko 
napove, ali bodo glavnino 
del končali še letos.

Gradnja ceste in zapore 
negativno vplivajo tako na 
poletno kot tudi zimsko tu-
ristično sezono v Sorici in 
na Soriški planini, je kot že 
mnogokrat doslej opozoril 

predsednik Krajevne skup-
nosti Sorica Matej Pintar. 
Kot pravi, si bodo sedaj pri-
zadevali, da bo do poletja 
čim bolj urejena vsaj dotraja-
na cesta pod vasjo pa tudi da 
bodo vsi manjkajoči odseki 
še letos rekonstruirani in as-
faltirani vsaj z grobim asfal-
tom, da bo cesta čez zimo 
lahko odprta. Slednje od iz-
vajalca pričakuje tudi žu-
pan Železnikov Anton Luz-
nar. Več bo znanega po zbo-
ru krajanov, ki ga namera-
vajo v Sorici pripraviti še ta 
mesec, nanj pa bodo povabi-
li tudi predstavnike GGD, da 
jim predstavijo plan dela.

O cesti tudi zbor krajanov
Soričani se bojijo, da se bo gradnja regionalne ceste v Sorico ponovno zavlekla. Na cesti Sorica–Petrovo 
Brdo se je namreč sprožil večji plaz, ki ga morajo sanirati, preden bo cesta lahko služila za obvoz.

Soričani upajo, da bo cesta, ki so jo začeli graditi že pred dobrim desetletjem, letos 
večinoma dokončana. / Foto: Andrej Tarfila

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Dnevi Škof-
jeloškega pasijona, ki bodo 
potekali od 9. marca do 21. 
aprila, napovedujejo devet 
prireditev, kjer poleg Obči-
ne Škofja Loka sodeluje še 
šest društev in več javnih 
zavodov. Kot je pred začet-
kom letošnjih pasijonskih 
dni dejal župan Miha Ješe, 
se ob standardnih vsako-
letnih pasijonskih dogod-
kih obeta tudi več novosti. 
31. marca in 1. aprila se tako 
udeležujejo srečanja v Bu-
dimpešti, 2. aprila pa v hr-
vaški Mariji Bistrici njiho-
vih velikonočnih dogodkov. 
Tam nameravajo predstavi-
ti Škofjeloški pasijon z dve-
ma izsekoma, prologom in 
najmarkantnejšim prizo-
rom pasijonske zgodbe z 
grešno dušo, pri slednjem 
sodelujejo tudi člani Škofje-
loškega okteta. Udeležba na 
Hrvaškem je dobra prilož-
nost za popularizacijo Škof-
jeloškega pasijona in vabilo 

na ponovno uprizoritev leta 
2021, kajti letos se začenja 
triletno pripravljalno in or-
ganizacijsko obdobje. Vabi-
jo tudi druge goste iz tujine. 
Januarja so bili tako na turi-
stičnem sejmu v Münchnu, 
izdali so zgibanko o njem, 
pripravljeni, da sloves pasi-
jona ponesejo tudi v tujino.

Dogodke letošnjih pasi-
jonskih dni je predstavi-
la koordinatorica Agata Pa-
vlovec. Prvi je že danes, ko 
bodo ob 19. uri v Sokolskem 
domu predstavili publikaci-
jo Pasijonski doneski, prire-
dili predavanje Ivanke Kro-
nawetter-Starman o postnih 

prtih na avstrijskem Koro-
škem in odprli dve razstavi, 
slikarske Marte Jakopič Ku-
naver in dokumentarne Ško-
fjeloški pasijon Processio 
Locopolitana. Prav tako že 
danes pa se bodo začeli v novi 
pasijonski sobi, ki jo bodo si-
cer uradno odprli 23. marca, 
na njene stene podpisova-

ti sodelujoči na dosedanjih 
uprizoritvah Škofjeloškega 
pasijona. V soboto, 17. mar-
ca, bo sledil pasijonski večer 
v Stari Loki pod naslovom 
Upanje v tretji dan, križev 
pot duhovnika in prevajal-
ca Otmarja Črnilogarja, 23. 
marca, na cvetno soboto, pa 

bodo na Mestnem trgu pa-
sijonske delavnice in poku-
šina pasijonskih jedi, tega 
dne bodo loški skavti izde-
lovali tudi butaro velikanko. 
Četrtega aprila bodo v cerkvi 
na Lontrgu priredili pasi-
jonski koncert skladb Josefa 
Haydna, 14. aprila pa v špor-
tni dvorani na Trati Ribniški 
pasijon v rokovski izvedbi. 
Pasijonske dneve bodo 21. 
aprila sklenili z Romualdo-
vim dnevom v kapucinskem 
samostanu, ko bodo vrata sa-
mostana tudi odprta za jav-
nost. Takrat bodo udeležen-
ce povabili tudi na temat-
sko Romualdovo pot, odprto 
lani oktobra ob mednarodni 
konferenci. Promocija Ro-
mualdove poti je tudi eden 
letošnjih pomembnih ciljev. 
K organiziranemu ogledu so 
povabili turistične krožke, ki 
delujejo na loških osnovnih 
šolah, do ponovne uprizori-
tve leta 2021 pa želijo obisk 
digitalizirane poti po Škofji 
Loki uvesti v programe slo-
venskih osnovnih šol.

Danes začetek pasijonskih dni
Z današnjim pasijonskim dnem se v Škofji Loki začenjajo Dnevi Škofjeloškega pasijona. Kmalu bodo odprli 
pasijonsko sobo, sicer pa je letošnji cilj tudi popularizacija lani odprte digitalizirane Romualdove poti.

Danes, 9. marca, od 17. ure naprej vabijo vse, ki so 
sodelovali na dosedanjih uprizoritvah Škofjeloškega 
pasijona, v pasijonsko sobo na Mestnem trgu 42. Tu 
se bodo z belim pisalom podpisali na črne stene pod 
že zapisane letnice, ko so sodelovali pri uprizoritvi 
Škofjeloškega pasijona. Pasijon so doslej uprizorili v 
letih 1999, 2000, 2009 in 2015, naslednjič ga bodo 
2021. 
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Spomladansko- 
velikonočna razstava
Vabimo vas, da skupaj z nami pripravite spomladan sko-
ve likonočno razstavo, ki jo na Gorenjskem glasu priprav-
ljamo že vrsto let. Oglasite se v torek, 27. marca 2018, 
od 9. do 11. ure na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju in 
okrasite razstavni kotiček v avli (mizo velikosti 90 cm 
x 90 cm) s svojimi ročnimi deli, ki so kakorkoli povezani 
s pomladjo ali veliko nočjo. Za vse dodatne informacije 
in rezervacije razstavnega prostora nas pokličite na tel: 
04/201 42 30 ali nam pišite na koticek@g-glas.si.  Razsta-
va bo na ogled vse do petka, 6. aprila 2018. Lepo vabljeni!

www.gorenjskiglas.si

Urša Peternel

Jesenice – Prejšnji teden se 
je z manjšo zamudo zaradi 
slabega vremena začel pro-
jekt ureditve komunalne in-
frastrukture v najstarejšem 
območju Jesenic – na Muro-
vi. Izvajalec je podjetje TE-
LEG-M. Župan občine Jese-
nice Tomaž Tom Mencinger 
upa, da bo vreme ugodno in 
bo izvajalec lahko nemoteno 
nadaljeval z investicijo. 

Zahtevna gradnja komu-
nalne infrastrukture na ob-
močju Murove bo poteka-
la do konca leta, projekt pa 
obsega izgradnjo kanaliza-
cije za fekalno in meteor-
no vodo, sanacijo obstoje-
čega vodovodnega omrež-
ja in obnovo opornega zidu. 
Dela naj bi stala okrog mili-
jon evrov.

»Na območju izvajanja in-
vesticije bodo v času grad-
nje potrebne popolne za-
pore posameznih odsekov 
cest, zaradi česar bo občasno 
moten oziroma onemogo-
čen dostop z vozili do objek-
tov. Izvajalec bo zagotavljal 
peš dostop do stanovanjskih 
objektov, če bo mogoče, pa 
tudi dostop z avtomobili. Pre-
bivalcem omenjenega obmo-
čja se zato že vnaprej zahva-
ljujemo za strpnost, razume-
vanje ter upoštevanje prome-
tne in ostale signalizacije na 
gradbišču,« je dejal župan.

Zdaj je na tem območju 
odvajanje komunalne od-
padne vode še vedno indivi-
dualno, preko greznic. Novo 
kanalizacijo bo dobilo ok-
rog devetdeset stanovanj-
skih objektov z več kot dves-
to prebivalci. 

Začetek del na 
območju Murove
Gradnja kanalizacije v enem od zadnjih območij 
Jesenic, ki še niso komunalno opremljena, se je 
začela, dela bodo trajala do konca leta. Aleš Senožetnik

Mengeš – Potem ko je pod-
jejte Gratel že lani končalo 
gradnjo komunalnih vodov 
na štiristometrskem odse-
ku Ropretove ceste, bodo še 
ta mesec začeli asfaltiranje 
in druga cestna dela na od-
seku. Kot so sporočili z ob-
činske uprave, bodo asfalti-
rali cesto v dolžini 375 me-
trov, na 110-metrskem od-
seku bodo vgradili granitne 
robnike, granitne kocke pa 
v dolžni sedemdeset me-
trov. Zgradili bodo tudi me-
teorno kanalizacijo in ure-
dili odvodnjavanje v dolžini 
petdeset metrov. Prav tako 
bo zgrajen 410-metrski od-
sek pločnika, uredili bodo 
izvoze na dvorišča in pos-
tavili drogove javne razsvet-
ljave. Dela bodo po predvi-
devanjih končana do sredi-
ne maja.

Gradnja se bo tako z ure-
janjem cestne infrastruktu-
re zaključila po tem, ko so 
že do konca lanskega leta 
zgradili spodnji ustroj ces-
te vključno z nekaterimi 

robniki in granitnimi koc-
kami. Pred tem so lani že 
zgradili fekalno kanaliza-
cijo v dolžini 357 metrov 
vključno s 13 odcepi fekal-
nih priključkov. Zgradili so 
tudi meteorno kanalizaci-
jo v dolžini 115 metrov, vo-
dovod v dolžini 502 metra z 
18 hišnimi priključki in ka-
belsko kanalizacijo za javno 

razsvetljavo v dolžini 390 
metrov, izdelali pa so tudi 
elektrokabelsko kanalizaci-
jo v dolžini 467 metrov in 
PPT-kanalizacijo v dolžini 
627 metrov. 

Kot so nam sporočili z 
mengeške občinske upra-
ve, pogodbena vrednost za 
rekonstrukcijo Ropretove 
ceste znaša 402 tisoč evrov, 

čemur je potrebno prišteti še 
strošek izgradnje nove jav-
ne razsvetljave v višini dob-
rih 84 tisoč evrov, dodatno 
naročenih del v znesku prib-
ližno petdeset tisoč evrov ter 
stroške nadzora, varstva pri 
delu, projektiranja dela ces-
te in označitve mej. Skupni 
strošek tako znaša približno 
550 tisoč evrov.

Dela bodo kmalu zaključena
Potem ko so že lani zgradili komunalne vode na Ropretovi cesti v Mengšu, bodo z ureditvijo ceste in 
pločnikov dela zaključili spomladi.

Po ureditvi cestne infrastrukture bodo dela na Ropretovi cesti v Mengšu končana.

U. P., S. K., J. P., D. Ž., A. Š., 

V. S., A. Se.

Tržič – Osrednja prireditev 
Vuč u vodo, ki jo pripravlja-
jo Občina Tržič, Osnovna 
šola Križe in Tržiški muzej, 
bo v nedeljo v Atriju Obči-
ne Tržič ob 18. uri. Sledil bo 
sprevod do nabrežja Tržiške 
Bistrice, kjer bodo ob gore-
čem kresu gregorčki spla-
vali po vodi. Že od 16. ure 
bo v Kurnikovi hiši odprta 
razstava gregorčkov, ki jih 
pripravljajo otroci tržiških 
osnovnih šol in vrtcev. Prav 
tako v nedeljo bosta od 16. 
ure dalje delavnici izdelova-
nja gregorčkov v Kurnikovi 
hiši in Kulturnem centru Tr-
žič. Ob dogodku bo organi-
ziran tudi pohod po točkah 
»obrednega kota« (od Veli-
ke mizice, sv. Jožefa, Pehtre 
babe in župnijske cerkve), ki 
ga bo vodil Nejc Perko. Spre-
mljevalni program se bo za-
čel že v soboto ob 10. uri z 
odprtjem razstave Luč in 
voda ter podnaslovom Raz-
stava svetil mojstra Jerne-
ja Kosmača v Galeriji Atrij; 
pridružila se ji bo delavnica 
izdelovanja gregorčkov. 

V Železnikih
Tradiciji spuščanja gre-

gorčkov po vodi se bodo kot 
običajno pridružili tudi v 
Železnikih. Prireditev Luč 
v vodo bo potekala v nede-
ljo ob 18. uri pred Plnado. 
Po kratkem kulturnem pro-
gramu otrok iz vrtca bo sle-
dilo spuščanje barčic po ba-
jerju. Otroci bodo za svoje 
gregorčke prejeli simbolič-
no nagrado. Organizatorji 
iz Turističnega društva Že-
lezniki prosijo, naj bodo iz-
delani iz naravnih, okolju 
prijaznih materialov.

V Hotemažah

Praznik sv. Gregorja bodo 
v nedeljo, 11. marca, prosla-
vili tudi v Hotemažah, kjer 
spust gregorčkov po reki 
Kokri pripravlja Kulturno-
-umetniško društvo Hoti-
mir. Gregorčke, ki naj bodo 
narejeni iz ekoloških mate-
rialov (nikakor pa iz stiropo-
ra ali plastike), naj ustvarjalci 
prinesejo že v soboto med 15. 
in 17. uro v Dom vaščanov in 
gasilcev Hotemaže, kjer si bo 
mojstrovine mogoče ogleda-
ti v nedeljo popoldne od 16. 
ure naprej. Malo pred 18. uro 

pa jih bodo odnesli do Kokre 
in že enajsto leto zapored po 
starem gorenjskem običaju 
»vrgli luč v vodo«.

V kanjonu Kokre

Predvečer godu sv. Gre-
gorja v Kranju obeležijo s 
tradicionalnim spustom 
gregorčkov v kanjonu reke 
Kokre. Svoje gregorčke so 
otroci lahko izdelovali že mi-
nuli torek, prav tako pa jih bo 
moč izdelati na predvečer 
gregorjevega, 11. marca, ob 
17. uri v Kranjski hiši. Ob 18. 
uri jih bodo s pomočjo kranj-
skih gasilcev spustili po reki 
Kokri in s čarobnimi lučka-
mi osvetlili kanjon pod mes-
tom. Prireditev bo v prime-
ru slabega vremena ali pre-
visokega vodostaja reke Ko-
kre odpovedana.

V Kropi in Kamni Gorici

Barčice bodo spuščali tudi 
v Kropi in Kamni Gorici. V 
Kropi bo prireditev v nede-
ljo, 11. marca, od 18. do 19. 
ure na bajerju nekdanje spo-
dnje fužine. V Kamni Gori-
ci pa se bo spuščanje barčic 
na trgu sredi vasi začelo ob 
18. uri.

Na Strmolu in Križu

Na gradu Strmol bodo 
jutri od 15. ure dalje lahko 
otroci izdelovali ladjice iz 
naravnih materialov, ki jih 
bodo ob 18.30 simbolično 
spustili po strmolskem je-
zercu. Organizatorji vabijo 
mlade družine, da čim več 
naravnih materialov prine-
sejo s seboj in se pridruži-
jo vzgojiteljicam Marijine-
ga vrtca, ki bodo pomaga-
le pri izdelavi v prvem nad-
stropju stavbe za Kavarno 
Strmol. 

Turistično društvo Ko-
menda v nedeljo ob 17. uri 
organizira tradicionalno pra-
znovanje Luč v vodo na gre-
gorjevo s spuščanjem ladjic 
na Kriškem ribniku.

V Kamniški Bistrici

Gregorčke bodo spušča-
li tudi v Kamniški Bistrici. 
Člani tamkajšnjega turistič-
nega društva bodo ob 15. uri 
v planinskem domu v Kam-
niški Bistrici najprej prip-
ravili delavnico izdelovanja 
gregorčkov, ob 18. uri pa jih 
bodo pri izviru reke še spus-
tili v vodo.

Gregorčki naznanjajo pomlad
Čeprav so razmere na Gorenjskem še precej zimske, pa bodo v številnih gorenjskih krajih na predvečer 
sv. Gregorja s spuščanjem osvetljenih barčic po vodi in z drugimi dogodki naznanjali toplejše dneve in 
prihod pomladi. 

Jesenice – Na Zgornjem Gorenjskem je vzniknila pobuda, da 
bi zaživel pilotni projekt Telovadnica kozolec – kozolec kot 
telovadnica na prostem. Z zamislijo so se že seznanili župani 
zgornjegorenjskih občin na februarski koordinaciji. Projekt 
je predstavil Miha Šter, direktor podjetja Elan Inventa. Kot 
je dejal, gre za inovativni pristop vzpostavitve prostora za 
šport in druženje, ki vključuje tipično razpoznavno arhitek-
turo kozolcev. Vadbeni park je namenjen vsem generaci-
jam, umešča pa se na organizirane rekreacijske površine. 
Obstajajo tudi možnosti pridobitve sredstev sofinanciranja, 
bodisi prek razpisov za financiranje športne infrastrukture 
bodisi razpisov za razvoj podeželja in ohranjanja kulturne 
dediščine. V razpravi so župani idejo ocenili kot odlično, 
posebej za območje Zgornje Gorenjske, hkrati pa opozorili 
na problem pridobitve soglasja Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, saj je na tem območju take kozolce do-
voljeno postavljati le v občini Bohinj. 

Župani o telovadnici v kozolcu
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Čudovita Sardinija  

Datum: 26. 4. - 2. 5.

Cena: 479 €
524 €

40 potnikov            
             30 potnikov            

Sončni otok Capri, 
Pompeji in Amalfi
Datum: 26. 4. - 30. 4.

Cena: 329 €
369 €

40 potnikov            
             30 potnikov            

Švica, vožnja z vlakom 
Bernina Express
Datum: 27. 4. - 29. 4.

Cena: 249 €
269 €

40 potnikov            
             30 potnikov            

Bavarski gradovi

Datum: 1. 5. - 2. 5.

Cena: 155 €
175 €

40 potnikov            
             30 potnikov            

Obiranje jagod ob
Neretvi in Korčula
Datum: 29. 4. - 1. 5.

Cena: 178 €
198 €

40 potnikov            
             30 potnikov            

Nizozemska, 
cvetoča dežela
Datum: 26 4 . - 30. 4.

Cena: 305 €
359 €

40 potnikov            
             30 potnikov            

Z nami po nova doživetja

Kranj: 04/20 13 220
Škofja Loka:04/51 70 305
Radovljica: 04/53 20 445

Jesenice: 04/58 09 755
Domžale: 01/72 20 016
Ljubljana:01/23 08 505

Tržič:04/59 63 280    

Poslovalnice

www.alpetour.si
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Vilma Stanovnik

Kranj – Namen projekta Ko-
legice je mladim ženskam, 
iskalkam prve zaposlitve ali 
še študentkam, omogočiti 
zgodnji vstop v delovno oko-
lje, in sicer na podlagi men-
torskega svetovanja ter sode-
lovanja med uspešnimi za-
poslenimi ženskami in de-
kleti, ki vstopajo na trg dela. 
V projektu lahko vsaka ude-
leženka spozna in se poveže 
z uspešno žensko s svojega 
poklicnega področja, s kate-
ro na rednih mesečnih sreča-
njih razpravlja o možnostih 
za uveljavitev v določenem 
poklicu. Ob pomoči mento-
rice se udeleženke seznanja-
jo z delovnim okoljem, izbra-
nim poklicem ter njegovimi 

zahtevami in specifikami, 
razvijajo pa tudi svojo za-
poslitveno pismenost. Pred 
srečanji z mentorico se sku-
pina deklet najprej dobiva na 
tedenskih sestankih, na kate-
rih ob strokovni podpori Za-
voda Nefiks udeleženke raz-
vijajo svoj karierni načrt ter 
načrtujejo dogodke, s kateri-
mi želijo širšo javnost opozo-
riti na problematiko zaposlo-
vanja mladih žensk, spodbu-
diti lastno zaposljivost in za-
posljivost drugih žensk ter 
odgovorne organe pozvati k 
ukrepanju.

»Projekt smo pri Nefi-
ksu zasnovali leta 2014, 
ko smo ugotovili, da ima-
jo mlade ženske več težav 
pri vstopu na trg dela kot 
njihovi moški kolegi. Ta 

projekt je namenjen le mla-
dim ženskam, ki s pomoč-
jo izbrane mentorice laže 
vstopijo na trg dela. Kolegi-
ce smo delovale v številnih 
krajih po Sloveniji in letos 

smo ponovno prišle v Kranj, 
saj so se tukaj zopet pojavile 
potrebe in zanimanje za naš 
projekt. Z delom smo začele 
sredi februarja. V prostorih 
Kovačnice se srečujemo ob 
ponedeljkih ob 18.30 in tre-
nutno je prijavljenih pet de-
klet. Tiste, ki si želijo, še ved-
no vabimo, da se nam prid-
ružijo,« je povedala direkto-
rica Zavoda Nefiks Maja Đe-
vić in pojasnila, da srečanja 
trajajo dobro uro, potekajo 
pa šest do deset tednov.

So se pa prejšnji teden pri 
Zavodu Nefiks odločili, da v 
okviru projekta Zaposlitve-
ne rešitve v kranjsko Kovač-
nico pripelje tudi tako ime-
novani Nefiksov karierni 
bus. »Mladi iskalci prve za-
poslitve, ki so se na Zavodu 
Nefiks začeli srečevati v za-
četku februarja, so samos-
tojno ob naši podpori orga-
nizirali Nefiksov karierni 
bus. Zjutraj so obiskali Zve-
zo prijateljev mladine v Lju-
bljani in Medex, sedaj smo 
v Kovačnici, pot pa nas bo 
vodila še na obisk Občinske 
uprave Bled. Naš bus usta-
vi pri delodajalcih, ki so jih 
naši iskalci prve zaposlitve 
prepoznali kot svoje poten-
cialne delodajalce. Zanje so 
pripravili delavnice na izbra-
no temo, od zdravja na de-
lovnem mestu do vključeva-
nja mladih v delovne proce-
se, skupaj pa izvajajo še ka-
rierne zmenke,« je poveda-
la Maja Đević in dodala, da 
se bo Nefiksov karierni bus 
naslednji teden odpeljal pro-
ti Primorski. 

Srečujejo se ob ponedeljkih
Projekt Kolegice, ki ga pripravlja Zavod Nefiks in je namenjen mladim iskalkam zaposlitve, je ponovno 
zaživel tudi v kranjski Kovačnici. Tam se je prejšnjo sredo ustavil tudi Nefiksov karierni bus.

Direktorica Zavoda Nefiks 
Maja Đević / Foto: Tina Dokl

Nafiksov karierni bus se je prejšnjo sredo ustavil v kranjski Kovačnici, kjer so mladi iskalci 
prve zaposlitve izvedeli marsikaj o vključevanju mladih v delovne procese. / Foto: Tina Dokl

V blejski občini bodo o 
omenjenih predlogih od-
ločali občinski svetniki na 
majski seji, so še pojasnili 
na Občini Bled.

Na Občini Kranjska Gora 
so pojasnili, da se bodo pri do-
ločanju višine turistične takse 
povezali z ostalimi občinami 

zgornje Gorenjske, da bi sku-
paj določili neko primerljivo 
ceno. Turistična taksa v nji-
hovi občini ta čas znaša 1,27 
evra za odrasle in 63 centov za 
otroke. Po novem razmišlja-
jo tudi o tem, da bi takso za-
računavali različno glede na 
sezono in lokacijo, saj želijo 
s tem spodbuditi oddajanje 
sob tudi v okoliških krajih.

Ne želijo dodatnih bremen 
za goste
31. stran

Maja Bertoncelj

Medvode – Občinski svetni-
ki v Medvodah so po dolgem 
času imeli na dnevnem redu 
nove cene programov Vrtca 
Medvode. Te bodo višje.

Trenutno veljavne cene so 
bile sprejete leta 2013, ko so 
bile zaradi varčevalnih ukre-
pov ZUJF znižane. Poviša-
nja pa so bila v letu 2008 in 
2009. Glavni razlog za spre-
jem novih cen so znani ukre-
pi na področju plač in pre-
jemkov delavcev, ki velja-
jo za lansko in letošnje leto. 
Kot pojasnjujejo, je bilo povi-
šanje cen neizbežno. Stroški 
dela namreč v ceni progra-
mov v povprečju dosegajo 75 
odstotkov vseh stroškov, ok-
rog 15 odstotkov znašajo ma-
terialne storitve in deset od-
stotkov je strošek živil. 

Nove, polne cene so za 
prvo starostno obdob-
je 492,5 evra, za drugo 345 
evra in za kombinirani od-
delek in oddelek otrok, 

starih od tri do štiri leta, 
396 evra. Največ otrok je 
v petem in šestem dohod-
kovnem razredu. Za prvo 
starostno obdobje v petem 
dohodkovnem razredu bo 
cena na mesec višja za 6,58 
evra, za drugo starostno ob-
dobje za 11,09 evra, za kom-
binirani oddelek pa 13,06 
evra. Za prvo starostno ob-
dobje v šestem dohodkov-
nem razredu bo cena višja 
za 8,08 evra, v drugem za 
13,62 evra, v kombiniranem 
oddelku pa za 16,05 evra. To 
so cene po upoštevanju po-
sebnega popusta, ki ga obči-
na dodatno nameni staršem 
– in ta ostaja. Posebnost Vrt-
ca Medvode je, da so v ceno 
vključene tudi plenice in sa-
nitetni material.

Glede poletnih rezerva-
cij je tako, kot je bilo doslej 
(v višini 40 odstotkov), le da 
so sprejeli enake ugodnosti 
tudi za starše otrok, ki obi-
skujejo vrtce izven medvo-
ške občine.

Podražitev  
Vrtca Medvode
Občina na ceno staršem da še dodatni popust, 
vključene so tudi plenice.

Simon Šubic

Kranj – V krožišču pri kranj-
ski sodni stavbi na Cesti Sta-
neta Žagarja so včeraj za-
čeli postavljati spomenik 

t. i. blockchain tehnologi-
ji. Po podatkih Mestne ob-
čine Kranj gre za prvo to-
vrstno obeležje, ki je neka-
kšen poklon uporabnim 
perspektivam tehnologije 

veriženja podatkovnih blo-
kov, ne samo v Sloveniji, am-
pak tudi na svetu. Slovesno 
ga bosta v torek ob 15. uri od-
prla kranjski župan Boštjan 
Trilar in predsednik društva 

Bitcoin Slovenija Jure Pirc 
skupaj s predstavniki vlade. 
Blockchain in drugim no-
vim tehnologijam bosta v 
torek posvečena tudi okro-
gla miza v kranjski Kovač-
nici (ob 18. uri) in kulturni 
program Blockparty v Stol-
pu Škrlovec dve uri kasneje.

Obeležje v Kranju, kjer 
delujejo številna inovativna 
podjetja, pomembna tudi v 
svetovnem merilu, bo sim-
boliziralo povezovanje in od-
prtost, so pojasnili na občini, 
ki obeležje postavlja ob pod-
pori kranjskega podjetja 3fs, 
lanske gorenjske gazele, in 
Bitstampa, borze za trgova-
nje z virtualno valuto bitco-
in, ki sta jo ustanovila Kra-
njčana Nejc Kodrič in Dami-
jan Merlak. 

Obeležje bodo odprli v torek
Postavitev obeležja t. i. blockchain tehnologiji pri sodišču v Kranju sta podprli podjetji 3fs in Bitstamp. 

Obeležje sredi krožišča bo simboliziralo povezovanje in odprtost. / Foto: Tina Dokl
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Mateja Rant

Škofja Loka – Z razstavo so 
zaokrožili povezovalni pro-
jekt kulturnih centrov in 
muzejev na Škofjeloškem, 
v okviru katerega so prek 
zgodb, ki pripovedujejo o 
ustvarjalnosti ljudi na Ško-
fjeloškem, obogatili ponud-
bo kulturnih doživetij. Sko-
zi zgodbe nagovarjajo tako 
domače kot tuje goste in jih 
spodbujajo, da se ob obisku 
Škofjeloškega tudi sami pre-
pustijo svoji ustvarjalnosti. 

Projekt Kjer domujejo 
zgodbe: povezovanje kultur-
nih centrov in doživetij na 
Škofjeloškem je v preteklih 
petnajstih mesecih v okvi-
ru LAS loškega pogorja po-
vezal Občino Žiri z Muze-
jem Žiri, Občino Gorenja 
vas - Poljane s Šubičevo hišo, 
Javni zavod Ratitovec z Mu-
zejem Železniki, Loški mu-
zej Škofja Loka in Razvoj-
no agencijo Sora z Roko-
delskim centrom DUO Ško-
fja Loka. »Naše skupno pos-
lanstvo je varovanje kulturne 
dediščine in skrb za razvoj 
kulturnega turizma na Škof-
jeloškem,« je ob odprtju raz-
stave pojasnila Katarina Se-
kirnik iz Rokodelskega cen-
tra DUO Škofja Loka. V kul-
turnih centrih obiskovalcem 

ponujajo možnosti za odkri-
vanje in doživljanje zgodovi-
ne ter bogate tradicije roko-
delskih veščin in umetniške 
ustvarjalnosti tega območja. 
Glavni poudarek so po be-
sedah Katarine Sekirnik na-
menili izdelavi malega kruh-
ka, klekljarstvu, čevljarstvu 
in kovaštvu. »Eden glavnih 
vsebinskih ciljev projekta je 
bila vzpostavitev transverza-
le muzejev in kulturnih cen-
trov na Škofjeloškem in nad-
gradnja njihove ponudbe z 
vsebinami na osnovi zgodb, 

ki medsebojno povezujejo 
točke transverzale, ter nji-
hova skupna promocija.« V 
okviru projekta, za katere-
ga so pridobili tudi sredstva 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj, so med drugim 
izdali skupno brošuro Kul-
turna doživetja Škofjeloške-
ga: družinski vodnik po po-
teh kulturne dediščine na 
Škofjeloškem. Ob obiskih 
kulturnih ustanov je mo-
goče zbirati žige v omenje-
ni brošuri, za vseh pet zbra-
nih žigov pa vsak prejme 

rokodelski spominek. Bro-
šuro so dopolnili s pobarvan-
ko na isto temo in spletno 
stranjo projekta.

Po besedah Janeza Žaklja, 
župana Občine Žiri, ki je 
bila vodilni partner pri pro-
jektu, gre pri tem za še eno 
izmed zgodb dobrega sode-
lovanja na Loškem, zato si 
želi še več takih projektov. 
Razstava bo v Rokodelskem 
centru DUO na ogled do 7. 
aprila, ko bo svojo pot nada-
ljevala še po drugih krajih, 
vključenih v projekt.

Goste nagovarjajo z zgodbami
V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka so v torek odprli razstavo, na kateri predstavljajo rezultate 
projekta, pri katerem so se povezali kulturni centri in muzeji na Škofjeloškem z namenom obogatitve 
ponudbe kulturnih doživetij na tem območju.

V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka so v torek odprli razstavo, na kateri predstavljajo 
rezultate projekta, pri katerem so se povezali kulturni centri in muzeji na Škofjeloškem. 
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Maja Bertoncelj

Medvode – Medvode so bile 
zadnji dve leti brez Železni-
ne, potem ko se je za zaprtje 
odločil Mercator. Priložnost 
je videla Kmetijska zadruga 
Medvode, od Mercatorja od-
kupila prostore in objekt po-
polnoma prenovila, tako zu-
nanjost kot notranjost.

»Prodajalna Železnina je 
naša peta prodajalna. Kme-
tijska zadruga Medvode je že 
pred zaprtjem Mercatorje-
ve prodajalne želela skleni-
ti posel in kupiti objekt, ven-
dar so stvari trajale, dogovo-
ri so bili dolgi in maja lani 
nam je končno uspelo pod-
pisati pogodbo, junija začeti 
obnovo, na začetku novem-
bra pa smo že začeli polni-
ti police prodajalne. Dne 
27. novembra smo jo odpr-
li, uradno pa jo odpiramo da-
nes. Prodajnega prostora je 
trikrat več, kot ga je bilo prej, 
kar pomeni 360 kvadratnih 
metrov. To je naša največja 

investicija v novejši zgodovi-
ni od leta 1991 naprej, njena 
vrednost pa je devetsto tisoč 
evrov, kar je manj, kot smo 
predvidevali,« je na odprtju 
preteklo soboto povedal Mi-
lan Sobočan, direktor Kme-
tijske zadruge Medvode. 

Zadruga je močno vpeta 
v kraj, kar je poudaril tudi 
njen predsednik Janez Šu-
šteršič. Z novo investicijo 
optimistično zrejo v priho-
dnost, že doslej pa je med-
voška zadruga uspešno po-
slovala.

Odprli Železnino Medvode
Kmetijska zadruga Medvode je uradno odprla največjo investicijo v svoji 
novejši zgodovini.

Medvode so bogatejše za Železnino. Program ob odprtju je 
popestrila tudi Godba Medvode. / Foto: Peter Košenina

Domžale – V 56. letu starosti je umrl član Občinskega sveta 
Občine Domžale Stane Kovač, v mandatnem obdobju 2002–
2006 izvoljen na Listo obrtnikov-podjetnikov, v obdobjih 
2010–2014 in 2014–2018 pa na listo LTD – Toni Dragar – Listo 
za vse generacije. Bil je tudi predsednik Gasilske zveze Dom-
žale ter nosilec drugih pomembnih funkcij v občini Domžale.

Umrl je občinski svetnik Stane Kovač

Občina Vodice je skupaj 
s Komunalo Vodice mini-
strstvu za okolje in prostor 
ter pristojnemu inšpekto-
ratu poslala dopis o naspro-
tovanju gradnji. Kot nam je 
povedal vodiški župan Aco 
Franc Šuštar, je za občino 
lokacija gradnje popolnoma 
nesprejemljiva, saj je v ne-
posredni bližini komendske 
poslovne cone zajetje pitne 
vode iz vodnjaka Kuharjev 
boršt. V dopisu opozarjajo 
pristojne, da lahko kakršna 
koli okvara sistema ali ne-
kontrolirano izlitje v pod-
talnico ogrozi vodne vire za 
približno pet tisoč prebival-
cev občine, zato so v razpisu 
zahtevali tudi, da se jim priz-
na položaj stranke, ki se ima 
zaradi svojih pravic in ko-
risti pravico udeleževati po-
stopkov v zvezi z namerava-
nim posegom. »Če bi prišlo 
do onesnaženja, bi to za nas 
pomenilo katastrofo, zato 
moramo nujno zavarovati 
svoje vodne vire,« je prepri-
čan Šuštar.

Pritiskom so se, kot kaže, 
uklonili tudi v podjetju, saj 
so nas v torek obvestili, da so 
se »zaradi pritiskov javno-
sti, novinarjev in občin« od-
ločili, da »za nedoločen čas 
ustavijo aktivnosti zbiranja 
soglasij za gradnjo poslov-
ne stavbe in zbirnega cen-
tra«. Za načrtovano gradnjo 
je sicer Agencija RS za oko-
lje in prostor konec januar-
ja izdala sklep, da mora inve-
stitor izvesti presojo vplivov 

na okolje in pridobiti okolje-
varstveno soglasje. 

V podjetju so nam sicer 
še prejšnji petek, pred od-
ločitvijo o ustavitvi aktivno-
sti, pojasnjevali, da skrbi ob-
čanov in občin razumejo ter 
da so pri načrtovanju upo-
števali varnostne ukrepe, da 
do onesnaženja ne bi priš-
lo. Zato so, kot je pojasnil 
Miha Lampreht iz podjetja 
Ecoplus, tudi izbrali lokacijo, 
ki leži zunaj vodovarstvenih 

območij virov pitne vode in 
poplavno ogroženih obmo-
čij. Sistem predelave v načr-
tovanem objektu naj bi pote-
kal v celoti v zaprtem objek-
tu, kjer bo zagotovljeno, da 
do razlitja na zunanje povr-
šine ne bo prišlo. V ta namen 
bi namreč zgradili betonsko 
posodo, ki bi preprečila ne-
nadzorovan iztok vode.

Za komentar smo zaprosi-
li komendskega župana Sta-
nislava Poglajna, ki takšni 
investiciji na občinskih tleh 
ne nasprotuje, dokler poteka 
v skladu z zakonodajo in je 
podvržena inšpekcijskemu 
nadzoru. Razumljivo pa se 
mu zdi tudi ravnanje Občine 
Vodice, saj, kot pravi, je pov-
sem normalno, da želi zašči-
titi svoje interese.

Spornega centra 
vendarle ne bo?
31. stran

Zaradi pritiskov so se v 
podjetju Ecoplus odločili, 
da za nedoločen čas 
ustavijo aktivnosti v 
zvezi z gradnjo zbirnega 
centra.

Šenčur – V spomin na usta-
novitev Kokrške čete in žrtve 
Pipanove in Sušnikove dru-
žine v drugi svetovni vojni 
bo jutri, 10. marca, ob 10.30 
v Šenčurju slovesnost. Go-
vornik bo Petar Podkonjak, 
nastopili bodo pevka Vida 
Šušteršič, otroci iz šenčurske 
šole in Jurjevi godci.

Spominska slovesnost 
v Šenčurju
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Samo Lesjak

Kranj – Ustvarjalki Maji Ce-
rar je blizu moderna ab-
straktna umetnost, še pose-
bej koloristika – v neskončni 
barvni paleti zmore vedno 
znova odkriti nove odten-
ke in jih prenesti na platna. 
Vsebinsko motiviko ji pred-
stavlja narava in barvitost 
letnih časov v vsej svoji ra-
znolikosti življenja, ki ga po-
nuja univerzum. Barvito in v 
smiselno celoto postavljeno 
razstavo kot popolno napo-
ved pomladnih žarkov, ki že 
trkajo na naša vrata, je prip-
ravilo zelo dejavno Društvo 
LIK Naklo, katerega članica 
je tudi Maja Cerar, na odpr-
tju pa je avtorico predstavi-
la predsednica društva Aloj-
zija Murn.

Impresije pomladnega 
prebujenja

Kot je v svoji analizi ugo-
tovil že umetnostni zgodovi-
nar Damir Globočnik, se av-
torica zgleduje predvsem po 
ameriškem sodobnem sli-
karju Jacksonu Pollocku, si-
cer enega glavnih predstav-
nikov abstraktnega ekspre-
sionizma, v njenih delih pa 

je zaslediti tudi elemente 
impresionizma, še zlasti li-
rične podobe domačih kla-
sikov Jakopiča in Groharja. 
Tem osnovnim temeljnim 
smernicam doda Maja Cerar 
lastno umetniško perspekti-
vo ter predvsem svojo ener-
gijo. Namreč, večinoma gre 
za krajinske barvite podobe, 
ki izžarevajo avtoričino ener-
gijo, vloženo v vsako delo – 
prav ta energija na pose-
ben način nadgradi prostor 

celotnega razstavnega pros-
tora, obenem pa duhovno 
bogati vsakega opazovalca.

Pomembna vez slikanja 
in duhovnosti

Kot dolgoletna likovna 
ustvarjalka, obenem pa tudi 
raziskovalka poti mistike, 
Maja Cerar ugotavlja, da sli-
ke na marsikoga delujejo te-
rapevtsko, zato se ji zdi vse 
bolj pomembna povezava 

slikanja in duhovnosti. Od-
prtje razstave je s tanko-
čutnimi izvedbami klasič-
nih skladb obogatil harmo-
nikar Brane Klančnik, s po-
etičnimi verzi se je ustvar-
jalki poklonila Nada Golob 
Pignatari, svojo poezijo, tok-
rat v duhu praznika žena, pa 
je predstavila tudi Maja Ce-
rar in na ta način bogatemu 
kulturnemu večeru dodala 
še eno izmed ustvarjalnih 
dimenzij. 

Pomladno prebujenje
V avli Gorenjskega glasa je v marcu na ogled barvita slikarska razstava, polna pomladne energije, 
Prebujenje kranjske akademske slikarke Maje Cerar.

Vse barve pomladi: razstava Maje Cerar v avli Gorenjskega glasa / Foto: Anja Kokalj

Samo Lesjak

Kranj – Dolenjski likovniki 
se na gostujoči izmenjalni 
razstavi, ki bo v Mali galeriji 
ter v Zavodu za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije v 
Kranju na ogled do 7. apri-
la, predstavljajo z najnovej-
šimi deli štirinajstih članov. 

Društvo je lani praznova-
lo deseto obletnico ustano-
vitve. Pobuda za razstavo se 
je izkristalizirala skozi po-
govore med predsednikom 
umetniškega sveta kranjske-
ga likovnega društva Klavdi-
jem Tutto ter šestimi usta-
novnimi člani: Jankom Ora-
čem, Jožetom Kumrom, 

Natašo Mirtič, Urošem We-
inbergerjem, Jožetom Ma-
rinčem in Jožico Medle, za 
dokončno realizacijo pa sta 
poskrbeli umetnostna zgo-
dovinarka Melita Ažman ter 
predsednica umetniškega 
sveta Nataša Mirtič.

Spodbudila jih je želja po 
sodelovanju in dejstvo, da 

na območju Dolenjske, Za-
savja in Bele krajine ni bilo 
podobnega stanovskega 
društva. Sledilo je postopno 
povečanje števila članov, tre-
nutno jih je 28. Društvo za-
znamujejo zelo samosvo-
je ustvarjalne osebnosti, ki 
kljub pričakovanim in do-
brodošlim razlikam vedno 
najdejo stične točke in si-
nergijske presežke pri sku-
pnih projektih. V desetih le-
tih je društvo postalo prepo-
znaven del lokalne in tudi 
širše umetniške scene, am-
bicije pa so ob tem še zrasle. 
Društvo poleg razstav v do-
mačem kraju posebno skrb 
namenja sodelovanju z dru-
gimi regijskimi stanovski-
mi društvi. Tovrstne izme-
njave so še posebej drago-
cene, saj stanovske kolege 
povezujejo, prinašajo svež 
veter in profesionalno bo-
gatijo. Dolenjske likovni-
ke zelo veseli gostovanje, 
kranjski pa jim obisk vrača-
jo s sočasno razstavo v gale-
riji DLUD v KC Janeza Trdi-
ne v Novem mestu.

Dragocene vezi kulture
V galerijskih prostorih Društva likovnih umetnikov Kranj z razstavo Gor-dol gostujejo člani Društva 
likovnih umetnikov Dolenjske.

Likovni ustvarjalci na razstavnem dogodku, ki povezuje in kulturno bogati. / Foto: Lojze Kalinšek w
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nedelja, 11. 3., ob 15. uri

Vilma Stanovnik

Kranj – Ženski košarkarski 
klub Triglav bo ta konec te-
dna organizator finalnega 
turnirja Pokala članic, ki ga 
bo gostila Športna dvorana 
Planina. Jutri bosta najprej 
na sporedu polfinalni tek-
mi, ko se bosta ob 13. uri po-
merili ekipi ŽKD Ilirija in 
Cinkarna Celje, ob 15.45 pa 
bo še drugi polfinalni obra-
čun, ko si bodo nasproti sta-
le košarkarice ŽKK Konjice 
in ŽKK Triglav. Zmagovani 
ekipi polfinalnih obračunov 
se bosta za naslov pokalnih 
prvakinj pomerili v nedeljo 
ob 17. uri. 

Prav tako bo v dvorani na 
Planini v nedeljo potekal 
Mini pokala za dekleta do 
13 let. Tekma za tretje mes-
to, v kateri se bosta pomerila 
Konjice in Felix Zasavje bo v 
nedeljo ob 12.30, finale, v ka-
terem bosta igrala Triglav in 
Ježca, pa bo ob 14. uri.

Pred pomembnim turnir-
jem sva se pogovarjala s tre-
nerjem članske ekipe košar-
karic Triglava Ernestom No-
vakom.

Velik del sezone je že za 
vami. Kako ste zadovoljni z 
izkupičkom in predvsem z 
igro svojih varovank?

»Lahko rečem, da sem z 
dosedanjim potekom se-
zone zelo zadovoljen. Mis-
lim, da dekleta igrajo dobro 
košarko in da večjih spodr-
sljajev do sedaj ni bilo. Edi-
no, česar si želim, je, da bi 
imeli v ekipi malce več sreče 

glede poškodb igralk. Dej-
stvo je namreč, da smo zelo 
malo tekem odigrali v popol-
ni postavi. Upam, da se bo to 
zdaj končno obrnilo in da bo 
ekipa v nadaljevanju sezone 
lahko nastopala z vsemi naj-
boljšimi.«

Pokalni turnir je specifično 
tekmovanje. Kako se nanj 
pripravljate?

»Pokalni turnir nima po-
vezave z državnim prven-
stvom, predvsem pa je dru-
gačen sistem igranja. Če 
nam uspe zmagati v sobo-
to, bomo imeli še eno tek-
mo v nedeljo – in tega si za-
gotovo želimo. Pokalno tek-
movanje dostikrat postreže 
tudi s presenečenji in tudi 
zato je treba že prvo tekmo 
– če pač želiš priti v veliki fi-
nale – vzeti zelo resno. Zato 
se trenutno pripravljamo in 

koncentriramo na prvo tek-
mo s Konjicami.«

Ekipa Konjic se je letos že ne-
kajkrat izkazala, vendar naj-
brž vaša zmaga ne bi smela 
biti vprašljiva?

»Res gre za zelo neugodne 
nasprotnice, ki so nas v naši 
domači dvorani v tej sezoni že 
premagale. Mi smo jih nato 
premagali v njihovi dvorani. 
Tekma bo zagotovo zanimiva 
in napeta, vendar pa se mora-
mo nanjo dobro pripraviti. Se-
veda so Konjičanke premag-
ljive in vse bomo naredili, da 
jih tudi premagamo.«

Turnir bo potekal pred do-
mačimi navijači. Je za vas to 
prednost?

»Zagotovo je to prednost. 
Tako jaz kot dekleta računa-
mo, da se bodo tribune na-
polnile. Dekleta rada igrajo v 

domači dvorani, pred svojimi 
navijači. To jim veliko pomeni 
in upam, da bo to še dodaten 
razlog, da pokažejo največ, kar 
zmorejo.«

Poznavalci ženske košarke 
že napovedujejo veliki fina-
le s Celjankami. Kakšno je 
vaše mnenje?

»Tega, s katero ekipo se 
bomo srečali v finalu, ne bi 
rad napovedoval. Glede na 
trenutni razpored v ligi pa 
so seveda Celjanke in Kra-
njčanke najmočnejše.«

Je trenutno katera od igralk 
poškodovana?

»Najbrž bo še vedno manj-
kala Nikolina Sofrič. Ne vemo 
še, kako bo z Laro Bubnič, ki 
si je prejšnji teden na tekmi 
mladink zlomila kost v dlani. 
Ostala dekleta pa so v tem tre-
nutku zdrava.«

Navijači jim veliko pomenijo
Jutri in v nedeljo bo v Športni dvorani Planina v Kranju potekal letošnji finalni košarkarski turnir Pokala 
članic, košarkarice iz domače ekipe Triglav pa si želijo glasne podpore s tribun.

Ekipa košarkaric Triglava je trenutno na prvenstveni letvici na drugem mestu, dekleta  
pa si želijo dobrega nastopa tudi v pokalnem tekmovanju. / Foto: Tina Dokl

Jesenice, Kranj – V torek so bile odigrane prve tekme četrtfi-
nala končnice v Alpski hokejski ligi. Jeseničani igrajo s HK SŽ 
Olimpija in so v zmagah, igra se na štiri zmage, povedli z 1 : 
0. Doma so bili boljši s 4 : 3 (1 : 1, 2 : 0, 1 : 2). Mrežo Olimpije 
so zatresli Tadej Čimžar, Markus Piispanen, Blaž Tomaževič 
in Aleksandar Magovec. Druga tekma je bila včeraj v Ljubljani. 
V mednarodni hokejski ligi IHL pa so hokejisti v sredo odigrali 
druge tekme četrtfinala (igra se na dve zmagi). V Ledeni dvo-
rani Bled so hokejisti HK MK Bled gostili HK ECE Celje, ki so 
prvo tekmo v Celju dobili s 3 : 0. Tudi tokrat so bili Celjani boljši 
in so zmagali z 9 : 3 (2 : 1, 4 : 0, 3 : 2). Hokejisti HK Triglav, 
ki so prvo tekmo doma s hokejisti VK Vojvodina dobili s 6 : 
1, so tokrat gostovali v Novem Sadu. Tudi tokrat so zmagali, 
in sicer s 6 : 3 (2 : 1, 3 : 0, 1 : 2). V polfinalu se bodo Triglavani 
pomerili s KHL Medveščak.

Jeseničani povedli, Kranjčani v polfinalu

Rudno polje – Pretekli konec tedna je potekal že 28. Pokljuški 
maraton AS. Na 21-kilometrski razdalji se je pomerilo osem-
deset moških in 11 žensk. Najhitrejša sta bila biatlonca, ki sta 
Slovenijo zastopala tudi na olimpijskih igrah. Pri moških je 
zmagal Mitja Drinovec (SK Ihan), ki je za sekundo prehitel 
reprezentančnega kolega Miho Dovžana (ŠD Gorje), tretji je 
bil prav tako biatlonec Rok Tršan (TSK Logatec), ki se vrača 
po poškodbi hrbta. Pri ženskah je bila prva v cilju Anja Eržen 
(ŠD Hera) pred Petro Race (Teaekwon-do Begunje) in Tino 
Perše (Calcit Bike Team). Tekma je štela za smučarskotekaški 
niz SLOvenSKI maraton.

Pokljuški maraton biatloncema

Maja Bertoncelj

Kranj – Včeraj se je začela de-
seta Istrska pomlad, kolesar-
ska dirka za cestne kolesar-
je, ki se bo zaključila v nede-
ljo. Na njej nastopa tudi šti-
ridesetletni Tadej Valjavec, 
ki se tako znova vrača v ko-
lesarsko karavano. Oblekel 
je dres Kolesarskega kluba 
Kranj. Da je še vedno dob-
ro pripravljen, je pokazal 
letošnjo zimo na dirki v ci-
klokrosu v Škofji Loki.

»Priznam, ob svojem slo-
vesu leta 2013 sem globoko v 
sebi čutil, da še nisem rekel 
zadnje. To je vse bolj priha-
jalo na plan. Največ sem se 
v tem času vozil na gorskem 
kolesu, a ko je bil čas, sem 
zajahal tudi specialko. Po 

bolj načrtni pripravi v letoš-
njem zimskem času je pad-
la odločitev, da se najprej 

preizkusim na cesti,« je za 
klubsko stran povedal Va-
ljevec, katerega cilj je v prvi 

vrsti preizkusiti se na tek-
mah v gorskem kolesarstvu. 
»Že vse od svojih začetkov 
sem se rad vozil na gorskem 
kolesu, a v kasnejši karieri za 
to ni bilo veliko časa. Po letu 
2013 sem veliko kilometrov 
opravil po Pokljuki in v sebi 
vedno ohranjal nekaj upa-
nja, da bi nekoč nastopil na 
dirki za svetovni pokal. Na 
kolesu se še vedno počutim 
odlično, tudi rezultati kaže-
jo, da sem morda še v boljši 
formi kot takrat, ko sem za-
ključeval kariero. Zavedam 
se, da je dirka v svetovnem 
pokalu nekaj povsem druge-
ga, a odločil sem se poskusi-
ti, zakaj pa ne,« je še pojas-
nil.

Trener Kolesarskega klu-
ba Kranj Matjaž Zevnik je 
na Istrsko pomlad odpeljal 
ekipo v postavi Luka Čotar, 
Nik Čemažar, Matej Drino-
vec, Martin Lavrič, Jaka Pri-
možič in Tadej Valjavec. 
Slednji bo tudi odlična pod-
pora mlajšim sotekmoval-
cem.

Vrnitev Tadeja Valjavca
Besničan v dresu Kolesarskega kluba Kranj dirka na Istrski pomladi, glavne 
cilje v sezoni pa ima v gorskem kolesarstvu.

Tadej Valjavec je največ treninga opravil na gorskem kolesu 
(na sliki na ciklokrosu v Škofji Loki) in v tem športu si želi 
nastopiti na tekmi svetovnega pokala.

Kranj – Konec tedna so na sporedu tekme 22. kroga v prvi no-
gometni ligi. Kranjski Triglav gosti Olimpijo. Če bodo razmere 
dopuščale, bo tekma v nedeljo ob 15. uri. Domžale jutri gostijo 
Gorico (ob 17. uri). Nogometaši v drugi slovenski nogometni 
ligi naj bi konec tedna odigrali tekme 18. kroga. V soboto ob 
15. uri je v Dobu predvidena tekma med ekipama Roltek Dob 
in Brežice Terme Čatež, v nedeljo prav tako ob 15. uri pa naj 
bi nogometaši Zarice Kranj gostili Kalcer Radomlje.

Konec tedna naj bi začeli tudi drugoligaši

Ljubelj – Preteklo soboto in nedeljo je na Zelenici potekala 
dvodnevna tekma Zelenica Ski Raid, ki je štela tudi za dr-
žavno prvenstvo v vzponu (z Ljubelja do Planinskega doma 
na Zelenici) in posamično (trasa v okolici doma na Zelenici) 
ter hobby kategorijo brez merjenja časa za rekreativne tur-
ne smučarje. Najbolj zanimiv obračun je bil pričakovano v 
članski konkurenci, dvakratni državni prvak pa je postal Nejc 
Kuhar, obakrat pred Luko Kovačičem. Kuhar je bil tako v vlogi 
organizatorja kot tekmovalca. V vzponu je bil med člani tretji 
Matic Dovžan, posamično pa Luka Mihelič. V vzponu je med 
veterani državni prvak postal Tomaž Strupi, med mladinci Jure 
Zidar, med članicami pa Špela Zupan. Na posamični tekmi je 
bil najboljši veteran Milan Šenk, med mladinci prav tako Jure 
Zidar in med članicami še enkrat Špela Zupan. Organizatorji 
tekme so bili Društvo za razvoj turnega smučanja, Športno 
društvo Lom, GRS Tržič in PD Tržič.

Kuhar z dvema novima naslovoma

Nejc Kuhar (desno) in Luka Kovačič sta bila na obeh 
tekmah razred zase, od starta do cilja. / Foto: Primož Pičulin
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VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

ČE IMATE SKLENJEN PAKET ZAVAROVANJA, KI KRIJE 
FIZIOTERAPIJO IN SPECIALISTIČNI PREGLED (ORTOPED, 

TRAVMATOLOG, FIZIATER) ZA VAS OBRAVNAVO PRI NAS PLAČA  
VAŠA ZAVAROVALNICA: ADRIATIC SLOVENICA,  

TRIGLAV ZDRAVSTVENA, VZAJEMNA, SAVA, MERKUR.
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Suzana P. Kovačič

P
odatki o razširje-
nosti raka se v 
Sloveniji zbirajo 
v Registru raka 
RS, ki deluje od 

leta 1950 dalje. Zaradi zah-
tevnosti zbiranja, preverja-
nja in analize podatkov tra-
ja od dve do tri leta do nji-
hove končne objave, je poja-
snila prim. Alenka Hafner, 
dr. med., spec. javnega 
zdravja in soc. med. ter 
predstojnica kranjske OE 
Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje. Tako so zad-
nji dokončni podatki, ki so 
na voljo o številu novih pri-
merov raka na Gorenjskem 
in v Sloveniji, dostopni za 
leto 2014.
Na Gorenjskem je bila pogo-
stost pojavljanja novih pri-
merov raka pri obeh spolih 
celo nekaj višja kot v Sloveni-
ji. Tako je bilo na Gorenj-
skem leta 2014 na novo 
odkritih 1372 rakov, vendar 
pa 88 manj kot leta 2013 in 
tudi 19 manj kot leta 2012. 
Več novoodkritih primerov 
raka je bilo pri moških kot 

pri ženskah, in kot je še poja-
snila Hafnerjeva: "Med 
novoodkritimi raki so prevla-
dovali kožni rak (brez mela-
noma), rak pljuč, rak prosta-
te, rak debelega črevesa in 
danke in rak dojke – teh pet 
vrst je predstavljalo kar 55,8 
odstotkov vseh novih prime-
rov raka. Pri moških je bil na 
prvem mestu rak prostate, 
pri ženskah pa rak dojke. 

Pri moških je rak že nekaj 
let vodilni vzrok smrti

V letu 2014 je na Gorenj-
skem zaradi raka umrlo 618 
oseb, od teh 346 moški in 
272 žensk. To je dvajset smr-
ti več kot leto prej. Umrlji-
vost zaradi raka je bila tega 
leta na Gorenjskem nekaj 
višja kot v Sloveniji in kot je 
še pojasnila Hafnerjeva: 
"Rak s skoraj 35 odstotki 
vseh smrti na Gorenjskem 
ostaja drugi najpogostejši 
vzrok smrti, takoj za bolezni-
mi obtočil. Pri moških je rak 
že nekaj let vodilni vzrok 
smrti. Med rake, zaradi kate-
rih so leta 2014 prebivalci 
Gorenjske najpogosteje 

umirali, so se uvrščali rak 
pljuč, rak debelega črevesa 
in danke, rak trebušne sli-
navke in rak prostate ter doj-
ke. Ob tem je bila tega leta v 
primerjavi s Slovenijo na 
Gorenjskem višja umrljivost 
zaradi raka pljuč in trebušne 
slinavke."
Obolevnost zaradi raka se 
povečuje s starostjo. V letu 
2014 je bilo na Gorenjskem 
66,6 odstotkov moških in 
60,4 odstotka žensk, ki so 
na novo zboleli za rakom, 
starejših od 65 let. 

Kaj vpliva na preživetje 
bolnikov z rakom

Preživetje bolnikov z rakom 
se za večino rakavih obolenj 
pomembno izboljšuje. 
"Petletno preživetje v Slove-
niji je v obdobju od 2010 do 
2014 znašalo pri moških 55 
odstotkov in pri ženskah 59 
odstotkov. Na preživetje 
vpliva stadij bolezni ob dia-
gnozi, ki je odvisen od 
zdravstvene ozaveščenosti 
prebivalcev, usposobljenos-
ti zdravnikov prvega stika 
za prepoznavanje teh bolez-

ni in dostopnosti diagnosti-
čnih preiskav. Dodatno pa 
možnost ozdravitve poveču-
jejo presejalni programi," je 
opozorila Alenka Hafner.

Najslabša odzivnost v 
Program Svit v občinah 
Jesenice in Jezersko

Ves marec pa je mednarodni 
mesec boja proti raku debe-
lega črevesa in danke. V Slo-
veniji od leta 2009 deluje 
Program Svit, državni pro-
gram presejanja in zgodnje-
ga odkrivanja predrakavih 
sprememb in raka na debe-
lem črevesu in danki, name-
njen prebivalcem, starim od 
petdeset do 74 let. Najboljšo 
odzivnost na Gorenjskem 
ima Upravna enota Škofja 
Loka, kjer so vse štiri obči-
ne presegle ciljno vrednost 
70 odstotkov. Najslabša pa 
je odzivnost v občinah Jese-
nice in Jezersko. Testiranje 
v programu je brezplačno za 
vse, ki imajo urejeno osnov-
no zdravstveno zavarovanje, 
saj celoten potek presejanja 
financira Zavod za zdravs-
tveno zavarovanje Slovenije.

Gorenjska in rak
Od petega do devetega marca poteka teden boja proti raku, ko se še bolj poudari pomen zdravega 
življenjskega sloga in preventive na področju preprečevanja raka. Pri moških je bilo po zadnjih 
zbranih podatkih za Gorenjsko na novo odkritega največ raka prostate, pri ženskah raka dojke. 

Suzana P. Kovačič

V
sak človek po 
svoje doživlja 
demenco oziro-
ma niti dva bol-
nika je ne doži-

vljata enako. Za okolico je 
najpomembneje, da znajo 
sprejeti osebo z demenco 
takšno, kot je, ter prepoznati 
in upoštevati potrebe in žel-
je, saj to povečuje občutek 
varnosti in naklonjenosti, ki 
sta za nadaljnji potek bolez-
ni zelo pomembna, poudar-
ja Mojca Koligar, strokovna 
delavka na Ljudski univerzi 
Kranj, kjer deluje Demenci 
prijazna točka. V Sloveniji 
večina obolelih za demenco 
živi v domačem okolju. Tako 
svojci običajno predstavljajo 
glavni vir pomoči oboleli 
osebi. Pomembno je, da se 
poučijo o bolezni in njenih 
pojavnih oblikah ter pridobi-
jo znanje o ravnanju in 
komunikaciji z osebami z 
demenco. Znanje omogoča 
varnost in pravilno ravnanje 
ter lepo skupno življenje. Pri 
tem so svojcem lahko v 
pomoč društva za pomoč pri 
demenci.
"Večina oseb z demenco ima 
voljo, željo in potrebo po 
izvajanju aktivnosti, vendar 
jim pri tem manjka organi-
zacijskih sposobnosti, sposo-
bnost načrtovanja, izvajanja 
in dokončanja še tako prep-
rostih aktivnosti iz vsakdan-
jega življenja. Tako je 
pomembno, da se jim ne 
odvzamejo vse naloge le 
zato, ker jim je nekaj težje 
narediti kot nekoč.  Ni 
pomemben rezultat opravi-
la,  temveč občutek koristno-
sti in samopotrjevanja. Dob-
rodošla so preprosta gospo-

dinjska opravila, pomirja jih 
delo na vrtu in okoli hiše, 
zlaganje oblačil, časopisov, 
knjig in orodja. Zaželene so 
tudi enostavne miselne akti-
vnosti, ki spodbujajo upora-
bo preostalih spominskih 
sposobnosti. Takšna spod-
buda je lahko pogovor o dne-
vnih dogodkih ali prijetnih 
spominih. Lahko so tudi 
nezahtevne igre, vendar ne 
takšne, da bi osebe z demen-
co spravile v zadrego in spo-
mnile na njihove težave in 
nezmožnosti. Na dobro 
počutje vplivajo tudi jutranja 
telovadba, gibanje na sve-
žem zraku, aktivnosti, pove-
zane z njihovim poklicem, 
in utrjevanje ročnih spretno-
sti," svetuje Mojca Koligar.
Po postavljeni diagnozi je 
treba osebo z demenco 
počasi spodbujati k ureditvi 
nekaterih pomembnih živ-
ljenjskih področij, kar vklju-
čuje ureditev prenosa last-
ništva nepremičnin, poobla-
stilo za upravljanje bančnih 
računov, zavarovanj, prevze-
manje pošte, dajanje soglas-
ja za morebitne operacije 
itd., še poudari Koligarjeva 
in doda: "Smiselno je preve-
riti, do katerih zdravstvenih 
in socialnih pravic je oseba 
upravičena ter sčasoma vlo-
žiti zahtevo za skrbništvo. 
Predvideti je treba tudi spre-
membe v hiši: preureditev 
sanitarnih prostorov, pove-
čanje osvetlitve, zmanjšanje 
hrupa, izključitev vseh virov 
nevarnosti, zavarovanje sto-
pnic, neravnih tal, umakni-
tev zdravil, čistil in drugih 
nevarnih predmetov."
(V naslednji izdaji priloge 
Zdravje & lepota pa bomo 
pisali o pravicah oseb z 
demenco.)

Živeti z demenco
Idealno je, da človek z demenco čim dlje živi v 
krogu svoje družine, saj se njene ljubezni ne da 
nadomestiti. Pri tem pa je pomembno tudi, da je 
okolica (sosedje, prijatelji, znanci) seznanjena, da 
ima oseba demenco.
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www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si
Lekarniške enote: Bled Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska 
Gora, Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja 
Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica
Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij
Spletna lekarna: www.lekarnagorenjske.si         
Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.                    
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Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Internet postaja v hitrem 
načinu življenja nepogreš
ljiv del našega vsakdana. 
S pomočjo interneta lah
ko iščemo številne infor
macije, kupujemo različ
ne izdelke, tudi nakupova
nje zdravil preko interneta 
postaja trend po celem sve
tu. Spletne lekarne tako po
stajajo nepogrešljive. Pa je 
nakup zdravil preko sple-
ta varen?

Raziskave kažejo, da je med 
uporabniki interneta najvi
šji odstotek tistih, ki iščejo 
zdravstene informacije  ali 
informacije o zdravilih. 
Gorenjske lekarne imamo 
svojo spletno stran od leta 
1999. Namenjena je pred
vsem posredovanju infor
macij. Na voljo so tudi stro
kovnjaki za svetovanje po 
elektronski pošti. Nova 
spletna stran je organizira
na tako, da so na prvi stra
ni predstavljene lekarne, 
aktualne novice, svetovan
je in spletna lekarna. V rub
riki svetovanje pa je še vrsta 
podkategorij: osebni posvet 
s farmacevtom, lekarniš
ka skrb, nosečnost in otro
ci, zdravilne rastline, home
opatija, negovalna kozmeti
ka ... Izpostavljeni so galen
ski izdelki, ki jih izdeluje naš 
lasten Galenski laboratorij.
V spletni lekarni so zdra
vila razvrščena po mes
tu delovanja. Ob sliki ori
ginalne zunanje ovojni
ne se nahajajo navodila za 
uporabo izbranega zdravi
la, ki ga doma lahko v miru 

preberemo in se na podlagi 
dobljenih informacij odloči
mo za nakup. Nakupovanje 
preko spletne lekarne je hi
tro, enostavno in diskretno.  
V Sloveniji je možen samo 
spletni nakup zdravil brez 
recepta, kozmetike, prehran
skih dopolnil in medicinskih 
pripomočkov. Izdajo zdra
vil prek medmrežja določa 
Pravilnik o izdaji zdravil prek 
medmrežja. Lekarne in spe
cializirane prodajalne, ki pri
dobijo dovoljenje za izda
janje zdravil prek medmre
žja, uporabljajo skupni logo
tip, ki je v skladu z Izvedbe
no uredbo Komisije (EU) in 
zastavo države članice EU, 
v kateri ima spletna lekarna 
sedež. Tudi besedilo je pre
vedeno v uradni jezik te drža
ve. Ta logotip vsebuje zapis 
»Kliknite, da preverite, ali to 
spletišče deluje zakonito«. S 
klikom na logotip se odpre 
stran Ministrstva za zdrav
je, kjer je objavljen seznam 
lekarn in specializiranih pro
dajaln, ki prodajajo in imajo 
dovoljenje za prodajo zdra
vil na internetu. Namen tega 
logotipa je, da potrošnikom 
pomaga prepoznati spletne 
strani, ki lahko zakonito pro
dajajo zdravila in pomaga
jo preprečevati, da bi pona
rejena zdravila vstopila v 

zakonito dobavno verigo. Na 
vsaki spletni strani, ki proda
ja zdravila zakonito, se mora 
prikazati skupni EU logotip. 
Logotip mora biti na spletni 
strani prikazan tudi na vsa
ki podstrani, kjer ponujajo 
zdravila za prodajo.

Prednosti spletnega  
nakupovanja zdravil
Med najpogostejše predno
sti spletnega nakupovanja 
zdravil sodijo udobje, zago
tavljanje zasebnosti in intim
nosti, možnost nakupovan
ja 24 ur na dan in 7 dni v ted
nu, velika izbira produktov, 
enostavna in hitra primer
java cen, lažji in enostaven 

dostop do obsežnejših infor
macij, prednost za ljudi z 
omejeno mobilnostjo ( bodi
si za invalidne osebe ali ose
be , ki živijo v oddaljenih kra
jih). Hitro prideš do informa
cij o lastnostih in delovanju 
zdravil, njihovi sestavi, upo
rabi in opozorilih.
Proti nelegalni prodaji ali celo 
zdravju škodljivemu nakupu 
se lahko zavarujete le z lastno 
ozaveščenostjo. Nakup zdra-
vil preko spleta je varen, če 
pred nakupom preverite 
prodajalca in pridobite čim 
več informacij o izdelku, ki 
ga nameravate kupiti.

Janja Markič, mag. farm.

Varnost nakupovanja zdravil prek interneta

Spletna lekarna
varno in enostavno

www.lekarnagorenjske.si

QR koda za hitri dostop preko mobilnih naprav

Priloga I 
 
Skupni logotip za identifikacijo lekarn oziroma specializiranih prodajaln za opravljanje 
izdajanja zdravil prek medmrežja ter o tehničnih, elektronskih in kriptografskih 
zahtevah za preverjanje avtentičnosti 
 
 
 

 
 

Osmi marec je svetovni dan ledvic. Včeraj so za obisko-
valce potekale meritve krvnega tlaka in testiranje seča na 
prisotnost beljakovin tudi v Splošni bolnišnici Jesenice in 
zdravstvenih domovih v Kranju, Tržiču, Bohinju in na Bledu. 
Kronična ledvična bolezen večinoma nastane zaradi nezdra-
vega načina življenja. Ogroženi so predvsem sladkorni bolni-
ki, bolniki z arterijsko hipertenzijo, boleznimi srca ali ožilja, 
sečnimi kamni, moški s povečano prostato, ljudje, katerih 
sorodniki imajo kronično ledvično bolezen, starejši od pet-
deset let, kadilci in predebeli ljudje. Z zgodnjim odkrivanjem 
lahko upočasnimo ali zaustavimo napredovanje ledvične 
bolezni in preprečimo nastanek ledvične odpovedi, hkrati 
pa ohranimo zdravo srce. 

Ob svetovnem dnevu ledvic

Suzana P. Kovačič

N
a kranjsko 
območno eno-
to Nacional-
nega inštituta 
za javno zdra-

vje so februarja prejeli 51 
prijav zdravnikov o pacien-
tih, obolelih za gripo in 
drugimi virusnimi okužba-
mi dihal na Gorenjskem, 
samo v tednu od 1. do 8. 
marca je bilo prijavljenih 15 
primerov obolelih. "V 
oddelku za medicinsko 
mikrobiologijo Kranj Naci-
onalnega laboratorija za 
zdravje, okolje in hrano 
smo iz kužnin obolelih v 
februarju potrdili dvajset 
primerov okužb z respira-
tornim sincicijskim viru-
som, 17 okužb z virusom 
influence A (pandemskim 
tipom H1N1), devet okužb z 
virusom influence B (linija 
yamagata), tri okužbe s 
humanim metapnevmovi-
rusom, en primer korona-
virusa in en primer entero-
virusa. V prvem tednu mar-
ca pa smo potrdili osem 
okužb z virusom influence 
A. To  je skladno   s trenut-
nim letnim časom, ko je 
število respiratornih obo-
lenj še vedno visoko. Virus 
gripe še vedno kroži v 
populaciji, največ obolelih 
z gripo v tem tednu je po 
naših podatkih prijav iz 
izbruhov v domovih starej-
ših občanov," sta sporočili 
doc. dr. Irena Grmek Koš-
nik, dr. med., spec. javnega 
zdravja, in Monika Ribni-
kar, dipl. san. ing., iz NIJZ 
OE Kranj. Podatki iz nacio-
nalne mreže za spremljan-
je gripe so podobni, virus je 
prisoten v vseh slovenskih 
regijah. Podatki iz evrop-

skih mrež pa kažejo na to, 
da je v Evropi gripa verjet-
no dosegla vrh. 

Omejitve obiskov v 
bolnišnicah še veljajo

Klinika Golnik je zaradi gri-
pe še vedno zaprta za obis-
ke. Od včeraj velja prepoved 
obiskov tudi na KO za gas-
troenterologijo Interne kli-
nike UKC Ljubljana oz. so 
obiski možni samo s pis-
nim dovoljenjem lečečega 
zdravnika in so omejeni na 
eno zdravo osebo za tride-
set minut. Bolnišnica za 
ginekologijo in porodništvo 
Kranj ima omejene obiske 
le na eno zdravo odraslo 
osebo na dan brez otrok; 
čas obiskov je spremenjen 
in je vsak dan od 15. do 17. 
ure. V Splošni bolnišnici 
Jesenice so 2. marca prekli-
cali popolno prepoved obis-
kov. Še vedno pa velja, da so 
obiski omejeni na eno zdra-
vo osebo na pacienta na dan 
v času rednih ur obiskov, je 
sporočila Irena Micco iz 
jeseniške bolnišnice. 

Splošni ukrepi za zaščito 
pred akutno okužbo dihal
V preventivnem ravnanju 
pred okužbami je vseskozi 
potrebna skrb za splošno 
dobro kondicijo, gibanje na 
svežem zraku, uživanje 
dovolj brezalkoholnih teko-
čin, zdrava prehrana ter izo-
gibanje kajenju in zadrže-
vanju v zaprtih prostorih, 
kjer je veliko število ljudi. 
Irena Grmek Košnik pripo-
roča tudi cepljenje, ki ga je 
sicer najbolje opraviti vsako 
leto znova in pred sezono 
prehladnih obolenj. Vsako 
leto pa cepijo proti gripi do 
konca marca.

Respiratornih 
obolenj še veliko
Tudi virus gripe še vedno kroži, največ izbruhov 
so na Gorenjskem v prvem tednu marca 
zabeležili v domovih starejših občanov.

Bolnikom so poleg uradne, zahodne medicine na voljo tudi 
alternativni pristopi. Do nedavnega so se z zdravilstvom 
ukvarjali le redki posamezniki, ki niso imeli usmerjene medi-
cinske izobrazbe, v zadnjem času pa se z njim ukvarjajo tudi 
nekateri zdravniki. Zdravniki, ki delujejo v okviru Slovenske 
medicinske akademije in Slovenskega zdravniškega društva, 
temu odločno nasprotujejo. Medicina in zdravilstvo zahteva-
ta jasno opredelitev, predvsem pa je treba vzpostaviti strog 
nadzor nad izvajanjem zdravilstva. Zdravilec je lahko vsakdo, 
ki se za to odloči. To po njihovem mnenju še ne opravičuje 
zahteve, da naj bi se z zdravilstvom ukvarjali zdravniki, razen 
morda v redkih primerih, ko za neko metodo obstajajo vsaj 
preliminarni dokazi o njeni učinkovitosti. 

Medicina in zdravilstvo

Samo v tednu od 1. do 8. marca je bilo na kranjsko 
območno enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
prijavljenih 15 primerov respiratornih obolenj, od tega 
osem okužb z virusom influence A. /Foto: Tina Dokl
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     POHITITE! SAMO ŠE DO 11. 03. 2018! 

   FIRST MINUTE - VELIKA NOČ
     že od 36,00 € oseba / noč (min. 2 noči)

ODDIH IN
SPROSTITEV
V TERMAH DOBRNA

Brezplačna številka: 080 22 10
www.terme-dobrna.si

MINI ODDIH
od 05. 03. do 30. 03. 2018, od 03. 04. do 27. 04. 2018

 ✓ neomejen vstop v fitnes
 ✓ živa glasba vsak petek in soboto
 ✓ brezplačno bivanje - otroci do 4.  

 leta starosti
 ✓ doplačilo za 1 x polni penzion in  

 1 x vstop v savno, samo 12,90 €.

1 x polpenzion + kopanje, že od 
37,90 € oseba / noč, min. 2 noči*

NEOMEJEN VSTOP V BAZENE

 ✓ BREZPLAČEN PREVOZ od vašega   
 doma do Term Dobrna in nazaj.   
 PO VSEJ SLOVENIJI, BREZ OMEJITVE   
 KILOMETROV!

 ✓ 1 x posvet pri zdravniku +    
 zdravstvene storitve

 ✓ aktivnosti in družabni večeri
 ✓ neomejen vstop v bazene

LEPO JE BITI UPOKOJENEC
do 30. 04. 2018

5 x polpenzion + kopanje, že od 
205,00 € oseba / 5 noči

BREZPLAČEN PREVOZ

PODALJŠALI SMO PAKET!

Nordijska hoja s palicami pos-
taja svetovni trend. Izhaja iz 
Finske in se je v zadnjih letih 
razširila tudi v ostalih evropskih 
državah. Ta vrsta rekreacije je 
med razmeroma najmanj zah-
tevnimi in najvarnejšimi športi 
in je primerna za vse starostne 
skupine. Izvajate jo lahko ob 
vsakem vremenu v vseh letnih 
časih. Intenzivnost vadbe lahko 
prilagodite svoji telesni pripra-
vljenosti, uporaba posebnih 
palic pa omogoča tudi krepitev 
mišic rok in trupa. 
Nordijska hoja je priporočljiva 
za vse, ki bi radi ubrali športen 
način življenja, želite ohraniti 
dobro telesno pripravljenost 
tudi v kasnejših letih življenja, 
ste podvrženi stresu, iščete 
nove športne izzive oziroma 

telesno aktivnost v naravi, ima-
te čezmerno telesno težo, se 
rehabilitirate po poškodbi. S 
tovrstno rekreacijo zmanjšate 
tveganja za bolezni srca in ožil-
ja, rakava obolenja, debelost, 
diabetes, težave gibalnega apa-
rata, izboljša se telesna drža ...
Nordijska hoja je primerna tudi 
za aktivne športnike, saj je kori-

sten dopolnilni oziroma dodat-
ni trening za različne športe, 
dober kondicijski trening za 
tekače, pohodnike in tekače na 
smučeh.

V gibanje je vključeno 
vse telo

V primerjavi s hojo brez palic 
povzroči nordijska hoja za 20 do 
25 odstotkov večjo porabo 
energije, večjo porabo kisika in 
višjo frekvenco srčnega utripa. 
Čeprav, zanimivo, občutek sub-
jektivnega napora ni nič večji 
kot pri hoji brez palic. Zaradi 
uporabe palic z nordijsko hojo 
za približno trideset odstotkov 
razbremenite skočni sklep, kole-
na, kolke in hrbtenico in sklepe 
s tem varujete pred obrabo. 

Nordijska hoja je ena najboljših 
aktivnosti za ohranjanje vzdrž-
ljivostne moči, gibljivosti ter 
ravnotežja in koordinacije. Izbo-
ljša se tudi vzorec hoje – koraki 
postanejo aktivnejši in daljši, 
nihanje rok izrazitejše, hoja na 
splošno zanesljivejša. Predvsem 
pa nudi kakovosten užitek in 
zabavo v naravi in predstavlja 
neposredno vlaganje v lastno 
zdravje in dobro počutje.

Nordijska hoja v Termah 
Dobrna

Terme Dobrna imajo s svojo 
lego in umeščenostjo v neokr-
njeno naravo idealne pogoje 
za nordijsko hojo. V ta namen 
nudijo možnost organizirane 
vadbe nordijske hoje in izposo-
jo palic za individualno hojo. 
Vadbene površine se začnejo 
kar pred hotelom in vodijo sko-

zi čudovit dvestoletni zdraviliš-
ki park, čez griče in doline, trav-
nike in gozdove. Po poteh 
vodita certificirana vodnika 
nordijske hoje v Termah Dobr-
na, gospod Antonio ali gospa 
Irena. Pogosto se udeleženci 
ustavijo pri znamenitostih 
Dobrne ali na lokalnih kmeti-
jah, kjer se odžejajo in s svežo 
nabrano energijo nadaljujejo 
pot ...

Nordijska hoja  
za vse generacije
Nordijska hoja je primerna za vse starostne skupine in ravni telesne 
pripravljenosti. Je posebna oblika hoje z lahkimi in ergonomsko 
oblikovanimi palicami. V Termah Dobrna nudijo možnost organizirane 
vadbe nordijske hoje in izposojo palic za individualno hojo. 

Vadbene površine za nordijsko hojo se v Termah Dobrna začnejo pred hotelom in 
vodijo skozi čudovit dvestoletni zdraviliški park, čez griče in doline, travnike in 
gozdove. / Foto: arhiv Terme Dobrna

Nordijska hoja je 
priporočljiva za vse, 
ki želite ohraniti 
dobro telesno 
pripravljenost tudi 
v kasnejših letih 
življenja.
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KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE z.o.o.

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

SEMENSKI KROMPIR

ZELO ZGODNJE SORTE  
ADORA, CARRERA, COLOMBA, SOLIST

ZGODNJE SORTE  
CUPIDO, JAZZY, FRANCELINE, SUNITA, MARIS BARD

SREDNJE ZGODNJE SORTE  
ORCHESTRA, SORAYA, BIRGIT, EVORA, GIOCONDA

SREDNJE POZNE SORTE  
MELODY, FABULA, MOZART, FLAMENCO, JOLY, DESIREE

SPECIALIZIRANA PRODAJA  
SEMENSKEGA KROMPIRJA V SKLADIŠČU  

KROMPIRJA V ŠENČURJU
MLAKARJEVA ULICA 70, 4208 ŠENČUR 

TELEFON: 08 205 19 26 / 08 205 19 25, MOBITEL: 031 698 705

KUPON UGODNOSTI -12 %
V trgovini Center – skladišče krompirja Šenčur,  

vam ob nakupu nad 200 kg določenih izbranih sort  
semenskega krompirja priznamo 12 % popusta.  

Popust vam obračunamo samo ob predložitvi kupona.

Cveto Zaplotnik

Hrastje – V podjetju Agro-
mehanika so v soboto v po-
slovno-servisnem centru v 
Hrastjah pripravili Dan Ag-
romehanike, to je eno od 
dveh letnih srečanj s kupci 
in tudi poslovnimi partner-
ji, ki jih že po tradiciji prip-
ravljajo več kot petnajst let. V 
šestih urah se je zvrstilo ok-
rog tisoč ljudi, ki so si lahko 
ogledali škropilnike in pršil-
nike ter kompaktne traktor-
je AGT, ki jih v Agromeha-
niki sami izdelujejo, pa tudi 
ostalo kmetijsko mehaniza-
cijo, ki jo ponujajo. Posebno 
pozornost so vzbujale novo-
sti in izboljšave ter novi mo-
deli, med njimi tudi njihov 
lastni posodobljeni traktor 
AGT 1055, ki ga prodajajo 
tudi v Avstraliji, v Južni Ko-
reji in v Iranu. Precej izbolj-
šav je bila v zadnjih letih de-
ležna tudi škropilna tehni-
ka, ki postaja vse bolj zmo-
gljiva, računalniško krmilje-
na in z vse večjo delovno širi-
no. Perspektiva so samoho-
dne naprave, vendar se jih 
trenutno še ne lotevajo, ker 
ugotavljajo, da kupci na to še 
niso dovolj pripravljeni.

Agromehanika se je raz-
vila v enega največjih izde-
lovalcev kmetijske mehani-
zacije v srednji in jugovzho-
dni Evropi, najbolj je pozna-
na po škropilnikih in pršilni-
kih iz lastne proizvodnje ter 
po lastnih kompaktnih trak-
torjih, prodaja pa tudi meha-
nizacijo iz prodajnih progra-
mov Antonio Carraro, De-
utz Fahr, Pronar in od dru-
gih izdelovalcev. Kot je po-
vedal Jan Šinkovec, direktor 
Agromehanike, je bilo lani 
za podjetje uspešno leto, saj 
so, odkar je Slovenija samo-
stojna država, ustvarili drugi 
najvišji promet, dvajset mili-
jonov evrov, višji je bil le leta 
2008, ko je znašal triindvaj-
set milijonov evrov. Prodaja 

na domačem trgu je bila od 
predlanske višja več kot za 
četrtino, pri izvozu je bil 
porast nekoliko nižji, ven-
dar predvsem zaradi ome-
jenih proizvodnih zmoglji-
vosti, ki jih tudi zaradi izku-
šenj z zadnjo gospodarsko 
krizo ne upajo nepremišlje-
no povečevati. Z izvozom so 
ustvarili trinajst milijonov 
evrov prihodkov in s proda-
jo na domačem trgu sedem 

milijonov. Stroje prodajajo 
po vsem svetu, navzoči so na 
petdesetih trgih sveta, največ 
pa jih prodajo v Evropi, tu je 
njihov glavni trg Srbija, kjer 
uživajo velik ugled zanes-
ljivega ponudnika, še zlas-
ti škropilne tehnike. Lani so 
pridobili nekaj novih trgov, 
med njimi je zaradi povpra-
ševanja po večjih količinah 
še posebej zanimiva Rusija. 
Večji obseg proizvodnje in 

prodaje zahteva tudi dodat-
no zaposlovanje, v zadnjem 
letu so dodatno zaposlili pet-
najst ljudi, skupno jih zapo-
slujejo okoli 150, to je prib-
ližno toliko kot takrat, ko so 
ob razpadu Jugoslavije osta-
li brez pomembnega trga in 
se je število zaposlenih ob-
čutno zmanjšalo, na vsega 
šestdeset. 

Kaj je letos njihov glavni 
cilj? »Na obstoječih trgih, to 
je na trgih nekdanje Jugosla-
vije in še zlasti v Srbiji, želi-
mo povečati prodajo, hkrati 
pa pridobiti nove trge. Raz-
mere po krizi omogočajo 
povečevanje prodaje, ven-
dar smo pri novih investici-
jah v povečevanje proizvo-
dnje previdni, saj ne želimo, 
da bi v novo krizo, ki jo ne-
kateri že napovedujejo, vsto-
pili s prevelikim kreditom,« 
je dejal Jan Šinkovec in do-
dal, da vsako leto namenjajo 
za investicije približno mili-
jon evrov. Letos posodablja-
jo strojno opremo, pri tem v 
delovni postopek vključuje-
jo tudi robota.     

Več na tujem kot doma
Agromehanika je lani dosegla drugi najvišji letni promet v času samostojne Slovenije, od dvajset 
milijonov evrov prihodkov jih je trinajst milijonov evrov ustvarila s prodajo na tuje. 

Direktor Jan Šinkovec

Na Dnevu Agromehanike je precej pozornosti med obiskovalci vzbujal posodobljeni traktor 
iz njihovega lastnega proizvodnega programa, traktor AGT 1055.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja 
je lani kmetijskim gospo-
darstvom in drugim upravi-
čenim vlagateljem izplača-
la za ukrepe skupne kmetij-
ske politike skupno 267 mi-
lijonov evrov, od tega 224 
milijonov evrov za zahtevke 
iz zbirnih vlog za leti 2016 
in 2017. Z izdajo odločb za 
zahtevke iz zbirnih vlog za 
lani je začela oktobra lani, in 

sicer z izdajo odločb za izpla-
čila za območja z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko de-
javnost. V sredini letošnje-
ga januarja je začela izdaja-
ti še odločbe za izplačilo ne-
posrednih plačil, do kon-
ca februarja jih je izplačala 
skupno 130 milijonov evrov, 
še okoli štiri milijone evrov 
bo izplačala ta mesec. Izpla-
čila za kmetijsko-okoljske in 
podnebne ukrepe, za dobro-
bit živali in ekološko kme-
tovanje bodo enako kot v 

preteklih letih potekala od 
aprila do junija.

V ponedeljek, 26. febru-
arja, se je začela letošnja 
kampanja za elektronsko 
izpolnjevanje in oddajo 
zbirnih vlog, ki bo trajala do 
6. maja, v zamudnem roku 
pa do 31. maja. Slovenija 
bo izplačilo letošnjih »sub-
vencij« uskladila z evrop-
skimi pravili, ki določajo, 
da je izplačila za vse ukre-
pe iz zbirne vloge treba po-
enotiti s pravili, ki veljajo za 

neposredna plačila, in jih 
izplačati v obdobju od de-
cembra do junija naslednje-
ga leta. Kot je pojasnil glav-
ni direktor agencije za kme-
tijske trge in razvoj podeže-
lja Benedikt Jeranko, je Slo-
venija v zadnjih letih glav-
nino zahtevkov že izplača-
la v tem obdobju, izjema so 
bila le plačila za območja z 
omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost, ki jih 
je običajno začela izplače-
vati že pred 1. decembrom.  

Uskladitev izplačil z evropskimi pravili

Kranj – Društvo kranjske in tržiške podeželske mladine in 
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj bosta v petek, 16. marca, ob 
17. uri pripravila v Kulturnem domu na Visokem regijsko tek-
movanje Mladi in kmetijstvo. Na tekmovanju bodo sodelovale 
tričlanske ekipe mladih s podeželja, ki bodo odgovarjale na 
vprašanja o kravah, vodenju FADN-knjigovodstva na kmetijah, 
čebelarstvu in o Zvezi slovenske podeželske mladine. Prijave 
ekip sprejemata do torka, 13. marca, svetovalki za kmečko dru-
žino in dopolnilne dejavnosti Vanja Bajd Frelih in Ana Beden. 
Zmagovalna ekipa se bo uvrstila na državno tekmovanje, ki 
bo 21. aprila v Mirni Peči na Dolenjskem.  

Zbirajo prijave za kviz Mladi in kmetijstvo

Češnjica – Društvo podeželskih žena Selške doline in Kme-
tijsko gozdarski zavod Kranj vabita v ponedeljek, 12. marca, 
ob 15.30 v zadružni dom na Češnjici na predavanje o prvi 
pomoči na kmetiji, na cesti in drugje v domačem okolju in o 
uporabi defibrilatorja. Izobraževanje bo izvedla škofjeloška 
ekipa prve pomoči, ki deluje v okviru Območnega združenja 
RKS Škofja Loka. 

O prvi pomoči in uporabi defibrilatorja

Mošnje – V zadružnem sadovnjaku Resje bo jutri, v soboto, 
z začetkom ob 10. uri prikaz obrezovanja sadnega drevja ter 
predavanje o zaščiti sadnega drevja pred boleznimi in ško-
dljivci in o gnojenju. 

Prikaz obrezovanja sadnega drevja 

Bukovica – Kmetijska svetovalna služba je za četrtek, 15. 
marca, načrtovala na Bukovici predavanje in praktični prikaz 
sajenja in obrezovanju sadnega drevja ter pridelovanja jago-
dičevja, vendar ga je zaradi zimskih razmer prestavila za dva 
tedna, na četrtek, 29. marca, ko bo ob 9. uri v zadružnem 
domu na Bukovici najprej predavanje, nato pa ob 11. uri še 
praktični prikaz. Predavala bo Andreja Brence, specialistka 
za sadjarstvo v Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto.

Predavanje in prikaz prestavili za dva tedna

Kranj – V okviru priprav na letošnjo državno razstavo Dobrote 
slovenskih kmetij, ki bo maja v Minoritskem samostanu na 
Ptuju, so v nekaterih prehranskih skupinah že ocenili izdelke. 
Znani so že rezultati ocenjevanj sadnega kisa in suhega sadja, 
na katerih sta z izdelki sodelovala tudi dva gorenjska sadjarja. 
Janko Jeglič iz Podbrezij je dobil zlato priznanje za Matijovčev 
jabolčni kis, Janez Markuta iz Čadovelj pa srebrni priznanji za 
jabolčni kis in za suhe jabolčne krhlje.

Priznanja Matijovcu in Markuti
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Cveto Zaplotnik

Kranj – »V letu 2017 smo do-
segli dobre rezultate, naš po-
slovni izid je bil nad načrto-
vanim. Visoka premijska 
rast, dober nadzor nad stro-
ški ter manjše znižanje na-
ložbenih donosov od priča-
kovanega so pozitivno vpli-
vali na naše poslovanje v si-
cer škodno zelo intenziv-
nem letu,« je še nerevidira-
ne rezultate lanskega poslo-
vanja ocenil Andrej Slapar, 

predsednik uprave Zavaro-
valnice Triglav, in poudaril, 
da je skupina ob tem ohrani-
la vodilni tržni položaj v regi-
ji in finančno stabilnost. 

Skupina je lani ustvarila 
84,4 milijona evrov dobič-
ka pred obdavčitvijo, kar je 
bilo več od načrtovanega (70 
do 80 milijonov) in manj od 
predlanskega dobička (95,1 
milijona). Matična družba 
skupine, to je Zavarovalnica 
Triglav, je lansko leto skle-
nila s 73,8 milijona evrov 

dobička pred obdavčitvijo, 
leto prej ga je dosegla 83,4 
milijona evrov. Na poslo-
vanje skupine in s tem tudi 
na dobiček so pomembno 
vplivali izredni vremenski 

dogodki. Neurja s točo in 
viharjem, pozeba, orkan 
Irma, poplave in viharni ve-
ter so povzročili za 33,5 mili-
jona evrov škode, kar je bilo 
skoraj tri petine od povpre-
čja skupine v zadnjih petih 
letih.

Skupina Triglav je lani 
zbrala okoli ene milijarde 
evrov kosmate zavaroval-
ne, sozavarovalne in poza-
varovalne premije in je že 
tretje leto zapored dosegla 
premijsko rast, lani je bila v 
primerjavi z letom prej kar 
7-odstotna. Pri zdravstve-
nih zavarovanjih je doseg-
la 13-odstotno rast, pri pre-
moženjskih, ki predstavlja-
jo največji delež, 7-odstotno 
in pri življenjskih zavarova-
njih 3-odstotno rast. Vse tri 
njene zavarovalnice v Slo-
veniji so zbrale več premije 
kot leto prej, na tujih trgih je 
bila rast najvišja, kar 27-od-
stotna, v Srbiji. 

Na poslovanje Triglava 
vplivali izredni dogodki
Skupina Triglav je lani že tretje leto zapored dosegla premijsko rast. Ustvarila 
je več dobička, kot je načrtovala, a manj kot leto prej. Na poslovanje so 
pomembno vplivali izredni vremenski dogodki.

Skupina Triglav je z 
20-odstotnim tržnim 
deležem vodilna v regiji 
Adria, s 36-odstotnim 
deležem pa je največja 
tudi na slovenskem trgu.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Dvaindvajsetega fe-
bruarja so začele veljati spre-
membe in dopolnitve zako-
na o evidentiranju nepre-
mičnin, na podlagi katerih 
naj bi v zemljiškem kata-
stru, katastru stavb in regi-
stru nepremičnin izboljša-
li podatke o zemljiščih, stav-
bah in delih stavb, ki so se iz-
kazali kot neustrezni ali po-
manjkljivi za izvajanje sis-
tema množičnega vredno-
tenja nepremičnin. Geodet-
ska uprava zato priporoča 
lastnikom nepremičnin, da 
si čim prej uredijo podatke 
o nepremičninah (uredijo 
meje parcel), vpišejo stavbe 
v kataster stavb, v primeru 
večstanovanjske stavbe vpi-
šejo etažno lastnino v zem-
ljiško knjigo, preverijo, ali 

so v zemljiški knjigi vpisani 
z matično številko (EMŠO), 
in uredijo podatke, ki jih o 
njihovi nepremičnini vodijo 
v registru nepremičnin.

Kot poudarjajo na geodet-
ski upravi, urejeni in pra-
vilni podatki o nepremič-
ninah, ki so vpisani v ze-
mljiškem katastru, katastru 
stavb in zemljiški knjigi, za-
gotavljajo lastnikom večjo 
pravno varnost, omogočajo 
enostavnejšo in hitrejšo pri-
dobitev dovoljenj za morebi-
tne posodobitve ali dogradi-
tve objektov, omogočajo na-
jem posojil s hipoteko na ne-
premičnini, zagotavljajo, da 
bo ocenjena vrednost nepre-
mičnine čim bolj realna in 
da bo nadomestilo za upo-
rabo stavbnega zemljišča ali 
davek na nepremičnine pra-
vično odmerjen.

Lastniki nepremičnin naj 
čim prej uredijo podatke

Cveto Zaplotnik

Kranj – Finančna uprava je 
s spremenjenim zakonom 
o pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju dobila le-
tos novo pristojnost, na pod-
lagi katere lahko uvede po-
stopek o prekršku zoper de-
lodajalce, ki delavcem niso 
izplačali plač in torej niso 
predložili obračuna prispev-
kov za socialno varnost (ob-
razca REK). Konec januar-
ja je o novi pristojnosti ob-
vestila javnost, 5. februar-
ja pa je začela poostren nad-
zor delodajalcev, ki do 18. ja-
nuarja niso izplačali plač in 
(ali) oddali obrazca REK za 
lanski december. V obdob-
ju do 20. februarja je obrav-
navala 360 zavezancev. V 89 
primerih nadzor ni bil potre-
ben, ker so delodajalci odda-
li obrazce REK že pred izved-
bo nadzora. V 50 primerih 

so delodajalci izplačali pla-
če, vendar pa finančni upra-
vi niso predložili obrazcev 
REK. V 137 primerih deloda-
jalci niso izplačali plač, zato 
bo finančna uprava uvedla 
prekrškovni postopek. V 84 
primerih zavezanec ob obi-
sku nadzornikov ni bil doseg-
ljiv. V primerih, ko delodajal-
ci niso oddali obrazcev REK 
ali niso bili dosegljivi, bo po-
stopek ugotavljanja davčne 
obveznosti prevzela kontrola 
oziroma inšpekcija. 195 zave-
zancev od skupno 360, ki so 
že bili nadzorovani, je pred-
ložilo obrazce REK za pre-
tekla obdobja, v katerih so iz-
kazali za več kot 1,1 milijona 
evrov obveznosti – akontaci-
je dohodnine ter prispevkov 
za socialno varnost.

Finančna uprava bo tudi 
v prihodnje nadzirala izpla-
čevanje plač in kaznovala 
kršitelje. 

Poostren nadzor 
izplačila plač
Od 360 obravnavanih delodajalcev jih 137 ni 
izplačalo plač, 50 pa jih ni obračunalo prispevkov 
za socialno varnost.

Ljubljana – Nadzorni svet družbe Petrol je ta teden obravnaval 
in potrdil revidirano poročilo o poslovanju skupine in družbe 
Petrol, ki je bilo v minulem letu zelo uspešno na obeh glavnih 
področjih poslovanja, energetike in trgovine. Glavna Petrolova 
prodajna trga Slovenija in Hrvaška sta v letu 2017 beležila 
gospodarsko rast. Skupina Petrol je lani od prodaje ustvarila 
za 4,5 milijarde evrov prihodka, kar je za 17 odstotkov več kot 
leto poprej, čisti poslovni izid se je povečal za 12 odstotkov. V 
letu 2107 so prodali 3,4 milijona ton proizvodov iz nafte, kar 
je za pet odstotkov več kot preteklo leto, večja je tudi proda-
ja trgovskega blaga, ki so ga prodali za 538 milijonov evrov. 
Skupina Petrol je prodala tudi 1,3 TWh zemeljskega plina, 151 
tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, 21 TWh električne in 
140 tisoč MWh toplotne energije. 

Uspešno poslovanje Petrola

Mateja Rant

Škofja Loka – »Ponudniki tu-
rističnih in gostinskih kapa-
citet, ki smo bili v večini tudi 
družbeniki podjetja STC 
Stari vrh, smo do lani pri-
spevali svoj delež pri doka-
pitalizacijah družbe, zago-
tavljanju finančnih sredstev 
za pripravo sezon in nakup 
tekočega traku, najemali po-
sojila za premostitev težav 
pri poslovanju in prispeva-
li veliko prostovoljnih ur za 
delovanje smučišča,« je po-
udaril Matevž Demšar s Tu-
ristične kmetije Žgajnar. 
Vse to po njegovem dokazu-
je, da so ponudniki turistič-
nih in gostinskih kapacitet v 
preteklosti dobro sodelova-
li z vodstvom STC Stari vrh 
in so tudi veliko prispevali za 
smučišče. Tudi lastnik gos-
tišča in penziona Stari vrh 
Grega Štefe je zagotovil, da 
ne potrebujejo nobenih bo-
nitet in privilegijev, želijo le 
spoštovanje sprejetih dogo-
vorov in enake pogoje za vse. 

Izbris malih družbenikov

Čeprav je torej 31 malih 
družbenikov z 12-odstotnim 
lastniškim deležem v prete-
klosti veliko vlagalo v smu-
čišče in pomagalo pri reše-
vanju podjetja, ki ga je bre-
menil šestmilijonski dolg do 
Hete, so jih lani ob zmanj-
šanju osnovnega kapitala za-
radi pokrivanja izgub izbri-
sali iz podjetja, občini Ško-
fja Loka in Gorenja vas - Po-
ljane sta z novo dokapitali-
zacijo postali edini lastnici 
podjetja. K dokapitalizaciji 

so sicer povabili tudi ostale 
družbenike, a so po besedah 
Grega Štefeta želeli izvede-
ti, pod kakšnimi pogoji naj 
bi to izvedli in kakšna je dol-
goročna vizija razvoja smu-
čišča, saj niso želeli ponov-
no izgubiti vloženega denar-
ja. »Ker nam vodstvo na to ni 
odgovorilo, se nismo mogli 
odločiti za nova vlaganja,« je 
pojasnil.

Podražitev sredi sezone

Veliko pripomb imajo 
tudi na poslovanje podje-
tja in sodelovanje s turistič-
nimi in gostinskimi ponu-
dniki. Pred letošnjo smučar-
sko sezono jim je tako kot v 
preteklih letih vodstvo pod-
jetja potrdilo cene večdnev-
nih vozovnic in način sode-
lovanja. »Nato pa je 1. janu-
arja enostransko odstopi-
lo od dogovora in podraži-
lo vozovnice. Za tridnevno 
vozovnico je bilo potem na-
mesto 58 evrov treba odšteti 

86 evrov,« je opozoril Štefe 
in dodal, da so s podražitvi-
jo izgubili devetdeset noči-
tev, ker so gostje odpoveda-
li rezervacije. Kot je pouda-
ril, pri tem ne gre za privi-
legije, saj so cene večdnev-
nih vozovnic na vseh smu-
čiščih cenejše za goste, na-
stanjene na in ob smučiščih, 
saj s tem smučišče pridobi 
stranke tudi ob manj ugo-
dnem vremenu in med te-
dnom, ko ni velikega obiska 
na smučiščih. Ob tem je še 
poudaril, da je imelo od tega 
korist tudi smučišče, za ka-
tero so gostinski in turistični 
ponudniki od vsake smučar-
ske vozovnice namenili štiri 
evre. Dodatno goste odvrača 
spreminjanje obratovalnega 
časa in zapiranje smučišča 
tudi ob ugodnih vremen-
skih razmerah, je opozoril 
Štefe. Tako je po njegovih 
besedah tudi včeraj šestse-
dežnica stala, obratovala je le 
vlečnica Kopa, čeprav so bile 

razmere za smučanje narav-
nost idealne. Pretekli teden 
je v. d. direktorja STC Stari 
vrh Tomaž Trobiš sicer za-
gotovil, da smučišče zaprejo 
zgolj zaradi varnosti, a Šte-
fe in Demšar opozarjata, da 
sedežnica ne obratuje tudi 
ob pričakovanem manjšem 
obisku. To je po njunem pre-
pričanju tudi razlog, da so v 
letošnji sezoni našteli zgolj 
26 tisoč smučarjev, medtem 
ko jih je bilo v preteklih sezo-
nah od petdeset do šestdeset 
tisoč. Prepričana sta, da bo 
ob takem odnosu do gostov 
na smučišču obisk še naprej 
upadal. 

Še pripravljeni sodelovati

Kljub temu turistični in 
gostinski ponudniki zago-
tavljajo, da so še vedno prip-
ravljeni na sodelovanje z 
vodstvom STC Stari vrh. »A 
morali bodo spremeniti od-
nos in se držati dogovorov,« 
je sklenil Štefe.

Vodstvu ne zaupajo več
Ponudniki turističnih in gostinskih kapacitet na Starem vrhu so zadovoljni, da se je Smučarsko 
turističnemu centru (STC) Stari vrh, v katerega so tudi sami v preteklosti veliko vlagali, uspelo izviti iz 
dolgov, moti pa jih, da se vodstvo družbe ne drži sklenjenih dogovorov.

Ponudniki turističnih in gostinskih kapacitet na Starem vrhu so izrazili nezadovoljstvo nad 
nekaterimi poslovnimi odločitvami vodstva STC Stari vrh. / Foto: Tina Dokl
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Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so v sredo po 
približno dveh mesecih na-
daljevali sojenje Tržičanu 
Dušku Krupljaninu, obtože-
nemu, da je 17. aprila lani v 
Tržiču skupaj z bratom na-
padel policista Mirana Mu-
rnika, ki se je moral braniti 
z opozorilnim strelom. Za-
radi odsotnosti sodnika po-
rotnika so vabljene priče ob 
privoljenju obrambe in to-
žilstva zaslišali izven glavne 
obravnave. Med drugim so 
zaslišali uslužbenca Občine 
Tržič Dominika Gruškov-
njaka in Jureta Zadnikar-
ja iz podjetja Bios o izdelavi 
videoposnetka z občinskih 
nadzornih kamer, ki so po-
snele del dogajanja, ki ga na 
kranjskem sodišču obravna-
vajo od lanskega septembra. 

Videoposnetek, s katerim 
razpolaga sodišče, je poln 
prekinitev, tako da na njem 
manjka več kadrov. Obtože-
ni Duško Krupljanin je zato 
prepričan, da so videopo-
snetke ali na občini ali na po-
liciji priredili v njegovo ško-
do oz. v zaščito oškodovane-
ga policista Mirana Murni-
ka. Dominik Gruškovnjak, 
ki za snemalnik, na katere-
ga je povezana nadzorna ka-
mera, ki je »ujela« incident, 
skrbi šele zadnje leto, je po-
jasnil, da posnetka dogod-
ka iz lanskega aprila ni na-
redil on, temveč Jure Zadni-
kar iz podjetja Bios, ki je te-
daj skrbelo za videonadzor-
ni sistem v Tržiču. Pojas-
nil pa je, da »rahlo« okvar-
jen snemalnik že nekaj let 

deluje nezanesljivo, zato na 
video posnetku tudi manjka-
jo določeni deli. 

Jure Zadnikar je kasne-
je potrdil, da je on shranil 
posnetek s snemalnika na 
zgoščenko. »Snemalnik pa 
je relativno star, zato je kva-
liteta posnetkov zelo slaba 
oziroma se določeni deli po-
snetka enostavno izgubijo. 
To se nam je pogosto doga-
jalo, ne samo v tem prime-
ru,« je razložil in zatrdil, da 
posnetkov ni v ničemer pre-
deloval: »Posnetkov na sne-
malniku s svojim znanjem 
sploh ne morem predelo-
vati, ko so zapečeni na 'cd', 
pa jih tako ni možno prede-
lovati.« Izdelavo kopije po-
snetka mu je naročil teda-
nji direktor občinske uprave 
Drago Zadnikar, sicer nje-
gov oče, je še pojasnil. Ob-
dolženi Krupljanin je zastri-
gel z ušesi ob podatku, da 
sta bila tako Jure Zadnikar 
kot njegov oče Drago včasih 

policista. »To je vse poveza-
no,« je komentiral še vedno 
prepričan, da shranjen po-
snetek ni pristen.

Sodnica Andrijana Aha-
čič je v nadaljevanju zasli-
šala tudi Meda Garibovića, 
ki je bil osumljen drzne tat-
vine v tržiški piceriji, ki se je 
zgodila tri dni pred tem, ko 
je policist Murnik sredi Tr-
žiča ustavil Duška Kruplja-
nina in ga želel legitimira-
ti z obrazložitvijo, da bi bil 
lahko prav on storilec drzne 
tatvine. Garibović je pojas-
nil, da ga je eden od poli-
cistov, ki sta obravnavala 
drzno tatvino, sam ima v 
spominu, da je bil to prav 
Murnik, poklical še isti ve-
čer, naj pride na policijo na 
razgovor. V pogovoru s po-
licistom Duško Krupljanin 
ni bil omenjen, priča niti ne 
ve, zakaj bi ga kdo omenjal. 
Kot je dodal, je imel v pre-
teklosti že opravka s poli-
cijo, zato ga imajo verjetno 

shranjenega tudi v policij-
skih evidencah. 

Kriminalistični tehnik 
Janko Šubic, ki je poskr-
bel za zavarovanje sledi, je 
na sodišču pojasnil, da so 
na kraju dogodka našli tako 
zrno naboja, ki ga je ob opo-
zorilnem strelu izstrelil po-
licist Murnik, kot tudi tulec. 
»Zrno smo našli okoli dvaj-
set metrov naprej od policij-
skega avtomobila. Bilo je de-
formirano, najbrž od prebo-
ja vetrobranskega stekla in 
padca na tla, nismo pa opa-
zili, da bi zadelo tudi kakšno 
stavbo. Tulec, ki ga izvrže 
sama pištola, smo našli v vo-
zilu,« je razložil. Na vpra-
šanje, ali so ugotovili, pod 
kakšnim kotom je policist 
streljal, je pojasnil, da tega 
niso mogli narediti, ker je 
šlo za enoplastno steklo. »Če 
bi bilo steklo večplastno, bi 
lažje določili kot strela.«

Na naslednji obravna-
vi bodo na predlog obram-
be najverjetneje zaslišali tudi 
sodnega izvedenca za policij-
ska in druga pooblastila To-
maža Časa, ki je februarja iz-
delal izvedensko mnenje o 
tem, ali je policist Miran Mu-
rnik v postopku s Krupljani-
nom res prekoračil svoja poo-
blastila, kakor ves čas navaja 
obdolženi. Časove ugotovitve 
najbrž niso pogodu obrambe, 
saj je zagovornik Jaka Šara-
bon ocenil, da naj bi sodni iz-
vedenec pri izdelavi mnenja 
izhajal iz napačnih predpo-
stavk, prav tako pa bi obram-
ba rada preverila njegovo (ne)
pristranskost, saj je Čas pred-
sednik Zveze policijskih vete-
ranskih društev Sever. 

Prekinitve zaradi snemalnika
Priči sta na sodišču pojasnili, da je posnetek domnevnega napada Duška Krupljanina na policista aprila 
lani v Tržiču poln prekinitev zaradi okvarjenega snemalnika. 

Duško Krupljanin je še vedno prepričan, da posnetek 
dogajanja sredi Tržiča s 17. aprila lani ni pristen. 
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Ljubljana – Na natečaj mini-
strstva za notranje zadeve za 
mesto generalnega direktor-
ja policije sta prispeli dve pri-
javi, so pojasnili na ministr-
stvu za javno upravo. Na raz-
pis se je prijavil tudi zdajšnji 
v. d. generalnega direktorja 
Simon Velički, ime drugega 
kandidata pa ni znano, je po-
ročal STA. Izpolnjevanje po-
gojev in primernost posame-
znega kandidata za položaj 
generalnega direktorja poli-
cije bo ugotavljala posebna 

natečajna komisija. V skladu 
z zakonom o organiziranosti 
in delu v policiji sicer gene-
ralnega direktorja policije na 
petletni mandat na predlog 
notranjega ministra imenuje 
vlada, ta ga lahko tudi razreši. 

Razpis za novega gene-
ralnega direktorja policije 
so objavili po tem, ko se je 
upokojil dotedanji šef poli-
cije Marjan Fank, vodenje 
policije pa je s 5. januarjem 
začasno prevzel Velički, ki 
je večino policijske kariere 
zgradil na Policijski upravi 
Kranj, ki jo je tudi vodil. 

Za šefa policije dve prijavi
Na razpis za generalnega direktorja policije se je 
prijavil tudi vršilec dolžnosti Simon Velički. 

Simon Velički / Foto: Primož Pičulin

Simon Šubic

Tacen – Pred  v. d. general nega 
direktorja policije Simonom 
Veličkim je v torek v Policij-
ski akademiji v Tacnu zapri-
seglo 41 novih pomožnih po-
licistk in policistov. Pomožna 
policija je ena ključnih nacio-
nalnih struktur, je ob tem po-
udaril Velički. »Namen po-
možne policije je, da pomaga 
slovenski policiji, ko to zahte-
vajo varnostne razmere. Po-
možni policisti so doslej še 
vsakič dokazali, da so profe-
sionalni in učinkoviti. Če se 
samo spomnimo na dve, tri 
leta nazaj, ko so bili vpokli-
cani ob migrantski krizi, kjer 

se je njihova pomoč izkazala 
za neprecenljivo. Potrebe po 
vpoklicu pomožne policije 

za opravljanje manj zahtev-
nih policijskih nalog pa so 
se pokazale tudi ob hujših 

poplavah in žledu, na večjih 
športnih dogodkih in podob-
no,« je dejal. 

Na javni razpis, objavljen 
maja lani, se je sicer prija-
vilo okrog dvesto kandida-
tov, približno petdeset pa je 
tudi izpolnjevalo vse pogo-
je. 280-urnega osnovnega 
usposabljanja tretje gene-
racije pomožnih policistov 
se je na koncu udeležilo se-
dem kandidatk in 34 kandi-
datov iz vse Slovenije. Kraj-
šega obnovitvenega usposa-
bljanja so se udeležili tudi 
trije nekdanji policisti, ki 
pa jim ni bilo treba ponov-
no zapriseči, ker so to sto-
rili že ob vstopu v policijske 
vrste. Pred zaprisego so po-
možni policisti podpisali še 
petletno pogodbo o zaposli-
tvi z možnostjo podaljšanja. 
Razporedili jih bodo na po-
licijske uprave, kjer imajo 
stalno prebivališče. 

Policija je prejšnji mesec 
odprla nov javni razpis za 
pomožne policiste, nanj pa 
se lahko prijavite do 31. ja-
nuarja prihodnje leto. 

Tudi pomožni policisti so učinkoviti
Pomožna policija, ki je naslednica nekdanjega rezervnega sestava policije, se je ta teden kadrovsko 
okrepila z 41 pomožnimi policisti in policistkami, ki so prestali 280-urno usposabljanje. 

V torek je v Tacnu zaprisegla tretja generacija pomožnih policistov. / Foto: Policija

Kranj – Na Smledniški cesti v Kranju je neznani storilec v 
sredo med 17. in 19. uro vlomil v stanovanjsko hišo, iz katere 
je odnesel nakit in ure manjše vrednosti. Storilec je pri tem 
izkoristil krajšo odsotnost lastnikov, v hišo pa je vstopil z lom-
ljenjem ključavnice na vhodnih vratih, so pojasnili na Policijski 
upravi Kranj, kjer svetujejo, da bodite pozorni na ustavljena 
ali parkirana vozila, ki ne sodijo v vaše okolje in se vam zdijo 
sumljiva. Zabeležite si registrsko številko, znamko, tip in barvo 
vozila ter morebiten opis oseb, ki ga uporabljajo. Prav tako 
bodite pozorni na neznane osebe, ki s svojim obnašanjem, 
ravnanjem ali zadrževanjem na določenem kraju ali ob dolo-
čenem času vzbujajo sum, da bodo storile oziroma so storile 
kaznivo dejanje. »Vse te informacije so policiji lahko v pomoč 
pri zagotavljanju varnosti in preiskovanju kaznivih dejanj, zato 
jih sporočite na interventno številko policije 113 ali anonimni 
telefon policije 080 1200,« je sporočil Bojan Kos s Pu Kranj.

Pozorni bodite na sumljive osebe

Kranj – Kranjski policisti so ta 
teden obravnavali tujca, ki je 
zbiral prostovoljne prispevke 
in se predstavljal za gluhone-
mo osebo. V postopku se je 
izkazalo, da ni gluhonem in 
da nima ustreznega dovolje-
nja za zbiranje prispevkov, 
zato so zoper njega uvedli 
prekrškovni postopek. Pro-
stovoljne prispevke lahko zbi-
rajo osebe, ki imajo ustrezna 
dovoljenja, prejete prispevke 
pa morajo tudi evidentirati. 

Lažno zbiranje 
prispevkov
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NA ROBU

RAZGLED

Zgodbe
Kapucinski samostan  
V Škofji Loki je med ljudmi zelo 
priljubljen. Stran 18

Pogovor
Jasna Pečjak s Češnjice pri Kropi 
o novem življenju s presajenimi 
pljuči ... Stran 19

MultiKulti
Teologinja Barbara Karu iz 
Dupelj v Londonu kot negovalka 
skrbi za invalida. Stran 20

Simon Šubic

»Zadnje leto, preden so 
me odpeljali na zdravljenje v 
Psihiatrično bolnišnico Be-
gunje, se mi je ponavljal en 
in isti dan. Zjutraj sem vstal, 
spil kavo, nato v stanovanju 
pospravil grehe prejšnje-
ga dne, vzel prazne stekle-
nice in se opoldne odpravil 
v trgovino. Tam sem kupil 
novo pijačo, cigarete in ne-
kaj hrane ter se vrnil domov. 
Do naslednjega poldneva, 
ko sem spet odšel v trgovino 
po pijačo, me ni bilo na spre-
gled. Zaprl sem se v stanova-
nje, ker sem hotel biti ves čas 
sam in seveda z alkoholom,« 
se svojih najtemnejših dni, 
ko je bila njegova edina »za-
dolžitev« pitje alkohola, spo-
minja danes 37-letni Škof-
jeločan. Ni se želel predsta-
viti s pravim imenom, zato 
mu recimo Peter. Pred sla-
bimi tremi leti je bil zadnjič 
doma in zadnjič pijan, zdaj 
se s pomočjo rehabilitacij-
skega programa Vrtnica, ki 
ga v majhni stanovanjski 
skupnosti na Primorskem 

izvaja Zavod Karitas Samari-
jan, pripravlja na novo življe-
nje. Prejšnjega, zagotavlja, 
je pustil za seboj, tudi odre-
kel se je vsemu, kar je imel. 

Peter, ki nam je drobec 
svoje zgodbe zaupal ob za-
četku letošnje akcije Sloven-
ske karitas 40 dni brez alko-
hola, opozarja, da je vsak al-
koholik zgodba zase. Sam je 
po alkoholu pretirano pose-
gal, da je z njim utapljal svo-
jo žalost. »Moj alkoholizem 
je bil povezan z žalostjo. Ve-
liko ljudi mi je v življenju že 
umrlo, živega imam samo 
še mlajšega brata, tako da 
sem z alkoholom utapljal ža-
lost. 21 let sem živel po vzor-
cu, ki sem ga prejel od oče-
ta, ki je na koncu storil samo-
mor. Že pri šestnajstih letih 
sem ga moral prvič rezati z 
drevesa pred hišo. Imel je 
pač svoje težave, ki jih šele 
danes začenjam razumeti. 
Tudi mama je šla zgodaj od 
doma, tako da sem kar na-
enkrat postal glava družine. 
Povsem na koncu mi je umr-
la še punca, s katero sva po 
malem že začela načrtovati 

družino. To se mi je zgodilo 
zadnje leto, preden sem šel 
na zdravljenje.«

Ni zmogel klica na 
pomoč

Na Petra se je že pri 
šestnajstih letih nagrmadi-
lo ogromno odgovornosti, 
skrbi. Preveč in prezgodaj. 
»Zaradi velikih skrbi in ža-
losti sem na skrivaj pogos-
to jokal, na zunaj pa tega ni-
sem pokazal. Moški ne joče-
jo, tako sem bil vzgojen. A to 
je le del razlogov, ki so me po 
21 letih pripeljali do zadnjega 
leta, ko mi je enostavno počil 
film. To se mi je v resnici zgo-
dilo že prej, a tega nisem ho-
tel, smel in znal pokazati, ni-
sem zmogel klica na pomoč. 
Hotel sem enostavno ostati 
pravi moški. Nazadnje sem 
v roke vzel samostrel in se 
odpravil po vasi, da bi vse po-
bil. To je bil moj klic na po-
moč. Nekateri pokličejo pri-
jatelja, zdravnika, na številko 
za pomoč, nekateri se obesi-
jo, jaz sem pač izbral ta na-
čin. Tedaj so me odpeljali v 
Begunje, kjer sem ostal na 
zdravljenju pol leta.«

Danes ve, da mu alkohol ni 
odnašal žalosti, temveč mu jo 
je le dodatno hranil. »Z alko-
holom si zagotoviš mir, tišino. 
A s pitjem sem svojo žalost le 
hranil, nisem se z njo soočal 
na pravi, trezen način. Naj-
varneje sem se počutil doma 
ob alkoholu. Zdaj vem, da mi 
je bila pijača le uteha,« brez 
ovinkarjenja priznava Peter. 
Ob tem dodaja, da je bil alko-
hol tudi sestavni del njego-
vega posla. »Narava mojega 

posla je bila taka, da je zah-
tevala preveč od mene. Delal 
sem po šestnajst ur na dan. 
Prijatelji in brat so vključno z 
mojim osebnim zdravnikom 
vedeli že tri ali štiri leta prej, 
da tako ne bo šlo v nedogled, 
da mi bo slej ko prej počilo.«

Peter je zdaj že 28 mese-
cev vključen v program Vr-
tnica, ki deluje kot stano-
vanjska skupnost na majhni 
kmetiji na koprskem pode-
želju. »Sem v fazi poslavlja-
nja. Odločil sem se, da bom 
ostal na Primorskem, do-
mov se ne vrnem več, s prejš-
njim življenjem sem preki-
nil vse vezi,« še razloži. 

Začelo se je z brezdomci

Program Vrtnica se je za-
čel z nekdanjima brezdom-
cema in alkoholikoma Mar-
janom Drčarjem in Tomis-
lavom Pevcem, ki sta pred 

petnajstimi leti v trezno živ-
ljenje vstopila s pomočjo oče-
ta Franca Prelca v župnišču 
Portorož, kjer je tedaj že po-
tekal program pomoči za-
svojenim s prepovedanimi 
drogami. »Program je bil 
sprva namenjen samo alko-
holiziranim brezdomcem, 
kakršna sva bila tudi midva 
s Tomom, danes pa sprejme-
mo tudi take, ki imajo še ko-
likor toliko urejeno družino, 
imajo pa brezdomci še ved-
no prednost,« razloži Drčar, 
ki je danes skupaj s Pevcem 
v programu Vrtnica zaposlen 
kot laični terapevt. 

»Naš program je name-
njen socialni rehabilitaciji 
oseb, ki imajo težave z alko-
holom. Običajno so to osebe, 
ki so že poskušale z zdravlje-
njem, a jim ne uspe vzdrža-
ti treznosti, zato se potem 
vključijo v naš program kot 
podaljšano rehabilitacijo,« 

pa pojasni Davorina Petri-
nja Pirnat, strokovna vodja 
programa Vrtnica. »Alkoho-
lizem največkrat prinese te-
žave, kot so razdrti odnosi z 
družino, z otroki, zato veliko 
delamo na tem, da se ponov-
no vzpostavijo stiki. Pri fan-
tih, ki pridejo, je velikokrat te-
žava tudi slaba samopodoba, 
med posledice dolgotrajnega 
pitja alkohola pa sodi tudi iz-
guba občutka za delovne ak-
tivnosti, odgovornost in toč-
nost. Vse to jih skušamo spet 
priučiti,« še razloži. Biva-
nje v njihovi terapevtski sta-
novanjski skupnosti temelji 
na hišnem redu in pravilih. 
»Stremimo k temu, da zu-
nanji red omogoča tudi not-
ranji red, torej umirjenost, ki 
ti potem omogoča, da lahko 
delaš na sebi, na spremem-
bah v razmišljanju, vedenj-
skih vzorcih,« še razloži Da-
vorina Petrinja Pirnat.

Pil, ker ni zmogel klica na pomoč
Peter iz Škofje Loke je trezen že skoraj tri leta. Prej je dobri dve desetletji pil, ker je utapljal žalost, a kot pravi, je z alkoholom ni odpravil, le še dodatno  
jo je hranil. »V sebi sem jokal, a na zunaj nisem smel, ker pravi moški pač ne jočejo.« 

Davorina Petrinja Pirnat in Marjan Drčar / Foto: Simon Šubic

Alkoholizem največkrat prinese težave, kot so razdrti odnosi z družino, slaba samopodoba, 
izguba delovne aktivnosti in odgovornosti. / Foto: Tina Dokl
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Od petka do petka

Simon Šubic

Premalo vojakov, 
iztrošena oprema

Slovensko vojsko je v zad-
njih treh letih zapustilo 379 
pripadnikov več, kot jih je 
vanjo vstopilo, za njeno nor-
malno delovanje pa vojski 
primanjkuje vsaj 1238 ljudi, 
je v sredo opozoril novi na-
čelnik generalštaba Sloven-
ske vojske Alan Geder. Obe-
nem je prepričan, da bo bata-
ljonska bojna skupina, obli-
kovana v 72. brigadi Sloven-
ske vojske, ki je na nedav-
nem ocenjevanju po meri-
lih Nata Creval dobila oceno 
nepripravljena na bojevanje, 
kar je z vrha generalštaba od-
neslo Andreja Ostermana, 
po dodatnem usposablja-
nju uspešno prestala oce-
njevanje Creval in misije v 
tujini niso ogrožene. Ker se 
bo bataljonska bojna skupi-
na popolnoma posvetila do-
datnemu usposabljanju, je 
Geder poveljniku sil že na-
ložil vpoklic pogodbene re-
zervne sestave. Novi načel-
nik generalštaba je opozoril 
tudi na iztrošeno opremo, 
ki se marsikje bliža predvi-
deni življenjski dobi, ter na 
nujnost dviga plač v Sloven-
ski vojski. Po njegovih in-
formacijah je plača sloven-
skega vojaka leta 2008 do-
segala več kot 90 odstotkov 
povprečne slovenske bru-
to plače, danes pa le še 55 

odstotkov. Še posebej pa je 
Geder zaskrbljen zaradi niz-
kih sredstev, ki se namenja-
jo vojski, zato ugotavljajo, 
da srednji bataljonski boj-
ni skupini ne bosta doseg-
li zahtevane operativne boj-
ne zmogljivosti v zahtevanih 
časovnih rokih. V državnem 
zboru pa je ta teden poteka-
la izredna seja o razmerah 
v Slovenski vojski. Poslan-
cem je na njihovo zahtevo 
svoje mnenje o stanju v Slo-
venski vojski predstavil tudi 
predsednik republike Borut 
Pahor kot vrhovni poveljnik 
obrambnih sil. Med drugim 
je predlagal sprejem zako-
na o sistemskem dolgoroč-
nem financiranju. »Varnost 
je postala manj zanesljiva, 
zato je treba v varnost več 
vlagati,« je dejal Pahor. Slo-
venija za vse institucije naci-
onalne varnostni skupaj na-
menja 1,8 odstotka BDP, po 
predsednikovem mnenju pa 
bi lahko v naslednjih desetih 
letih brez hujšega odrekanja 
za druge potrebe razvoja dr-
žave za varnost namenili ok-
rog 2,5 odstotka BDP. 

Napoved nove stavke

V Konfederaciji sloven-
skih sindikatov (KSS) so za 
11. april napovedali stavko. 
Med stavkovnimi zahteva-
mi sta osemodstotni linear-
ni dvig plač, kolikor je bilo 
zaposlenim odvzeto v času 
varčevanja, in nadaljevanje 

pogajanj za odpravo anoma-
lij v okviru pogajanj v jav-
nem sektorju, so zapisali v 
sporočilu za javnost. 

Za zaščito žepov 
državljanov

SDS in NSi sta ta teden v 
parlamentarno proceduro 
vložila predlog ustavnega 
zakona za dopolnitev ustav-
nega zakona za izvedbo te-
meljne ustavne listine o sa-
mostojnosti in neodvisnosti 
RS. S tem so se v obeh stran-
kah odzvali na novico, da 
naj bi NLB pred kratkim na 
lastno roko poplačala zahte-
vek iz ene od sodb hrvaških 
sodišč zaradi prenesenih de-
viznih vlog v nekdanji Lju-
bljanski banki, menda je šlo 
za dobrih 800.000 evrov. Po 
besedah prvaka SDS Janeza 
Janše predlagajo tri nove čle-
ne, s katerimi bi med drugim 
NLB prepovedali izplačilo 
kakršnihkoli zahtevkov na 
podlagi sodb hrvaških sodišč 
v povezavi s prenesenimi de-
viznimi vlogami varčevalcev 
pri LB, če bi do njih vendarle 
prišlo, pa bi morala na pod-
lagi odločitve vlade preko Fi-
nančne uprave RS nemudo-
ma, brez sodnih postopkov 
in kakršnihkoli zavlačevanj, 
slediti kompenzacija. Gre 
za zaščito slovenskega prav-
nega reda, mednarodnega 
prava in predvsem za »zaš-
čito vaših žepov«, je pouda-
ril Janša. Tožbe na hrvaških 

sodiščih v imenu in za račun 
hrvaške države vodita Privre-
dna banka Zagreb in Zagre-
bačka banka, in sicer za de-
vizne vloge nekdanjih varče-
valcev zagrebške podružnice 
LB, ki so bile v devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja pre-
nesene v hrvaški javni dolg 
in poplačane.

Zrak toplejši za dve 
stopinji

V zadnjih petdesetih le-
tih se je temperatura zraka v 
Sloveniji dvignila za dve sto-
pinji, veča se število vročin-
skih valov, pogostejša so tudi 
obdobja obilnih padavin, so 
ta teden sporočili z Agencije 
RS za okolje (Arso). Na Arsu 
so spremljali podnebje v ob-
dobju 1961–2011, pri tem pa 
so analizirali podatke glede 
povprečnih temperatur zra-
ka, količine padavin, snežne 
odeje ter sončnega obseva-
nja z več kot 300 meteorolo-
ških postaj v Sloveniji. Ugo-
tovili so, da se povprečna 
temperatura zraka v vseh let-
nih časih skozi desetletja po-
višuje, še najbolj pa je to opa-
zno poleti in spomladi. To-
plejše so tudi zime, vendar 
je spremembe v tem letnem 
času težje ugotavljati, saj je 
med najbolj mrzlimi in naj-
toplejšimi zimami tudi 10 
stopinj razlike v povprečni 
temperaturi, medtem ko so 
poletja med seboj toplejša ali 
hladnejša le za stopinjo, dve. 

Vojska podhranjena
Medtem ko so državni poslanci o težavnem položaju Slovenske vojske razpravljali na izredni seji, se je 
javnosti predstavil novi načelnik generalštaba Slovenske vojske Alan Geder.

Za normalno delovanje v Slovenski vojski primanjkuje 
več kot 1200 ljudi, je opozoril načelnik generalštaba Alan 
Geder. / Foto: Gorazd Kavčič

V sredo bo nova stavka učiteljev in vzgojiteljev, svojo stavko 
pa za 11. april napovedujejo tudi v Konfederaciji slovenskih 
sindikatov. / Foto: Gorazd Kavčič 

NLB želijo z ustavnim zakonom prepovedati izplačilo 
kakršnihkoli zahtevkov na podlagi sodb hrvaških sodišč v 
povezavi s prenesenimi deviznimi vlogami varčevalcev pri 
nekdanji Ljubljanski banki. / Foto: arhiv GG

Slovenci v zamejstvu (602)

Podpis za pravice manjšin
Po državah Evropske uni-

je bodo še do 3. aprila zbirali 
podpise državljank in drža-
vljanov z volilno pravico vo-
liti v Evropski parlament (v 
Sloveniji je starostna meja 
18 let) v okviru gibanja »Mi-
nority SafePack – Milijon 
podpisov za raznolikost v 
Evropi«. Če bo zbranih mi-
lijon podpisov, bo morala 
Evropska unija sprejeti niz 
pravnih aktov za izboljšanje 
zaščite oseb, ki pripadajo na-
rodnim in jezikovnim manj-
šinam, in za krepitev kultur-
ne in jezikovne raznolikosti. 
Mišljeni so ukrepi za spod-
bujanje regionalno govorje-
nih jezikov in jezikov manj-
šin, izobraževanja in kultu-
re, regionalne politike, so-
delovanja, medijskih pod-
por in državnih pomoči. V 
nekaterih državah poteka 
zbiranje podpisov uspešno, 

drugje pa manj, skupno 
pa je akcijo podprlo že nad 
700.000 državljanov in dr-
žavljank Evropske unije. 
Med bolj uspešnimi država-
mi so Madžarska, Romuni-
ja, Slovaška, Latvija, Španija 
in Danska. Slovenija je med 
manj uspešnimi. Po razde-
lilniku moramo v naši drža-
vi zbrati šest tisoč podpisov. 
Doslej smo jih (žal) le nekaj 
nad šeststo ali dobrih deset 
odstotkov. Kdor želi oddati 
svoj podpis za pravice manj-
šin, ki so tudi naša, sloven-
ska realnost, najde potrebna 

navodila na spletni strani 
www.minority-safepack.eu.  

V torek sta avstrijska vele-
poslanica v Ljubljani Sigrid 
Berka in predsednik uprav-
nega odbora Mohorjeve iz 
Celovca Ivan Olip v Trubar-
jevi hiši literature v Ljublja-
ni podelila humanitarnim, 
socialnim, izobraževalnim 
in kulturnim ustanovam iz 
Slovenije in zamejstva knji-
ge, skupaj vredne 50.000 
evrov. S tem je bila sklenjena 
že 17. akcija Podarim knjige, 
ki so jo leta 2002 prvič or-
ganizirali urad avstrijskega 

zveznega kanclerja na Du-
naju, veleposlaništvo Repu-
blike Avstrije v Ljubljani in 
Mohorjeva iz Celovca. Av-
strijska veleposlanica In-
grid Berka je poudarila, da 
je samo od našega zanima-
nja za branje odvisno, ali se 
bodo knjige obdržale ali ne. 
Ivan Olip pa je spomnil, da 
je akcija primer, ko lahko 
tudi knjige povezujejo raz-
lične dele slovenskega na-
roda. Letos so knjige prejeli 

Medgeneracijski center Me-
žica, Osnovna šola Alojza 
Šuštarja v Zavodu svetega 
Stanislava v Šentvidu, Slo-
venska karitas, Slovensko 
društvo Bazovica Reka, Ško-
fijska gimnazija Vipava, Za-
vod Karitas Samarijan, Zve-
za kočevarskih organizacij 
v Sloveniji, Zveza kultur-
nih društev nemško govo-
reče narodnosti v Sloveniji 
in Zveza prijateljev mladine 
Slovenije. 

Drevi ob 19. uri bo v Beneški palači v Naborjetu/
Malborghetto v Kanalski dolini Dan slovenske 
kulture v Kanalski dolini, ki ga organizirata Slovensko 
kulturno središče Planika in Združenje Don Mario 
Černet. V nedeljo, 11. marca, ob 14.30 pa bo v Domu 
glasbe v Celovcu tradicionalni koncert Koroška poje.

V Kanalski dolini se otroci učijo slovenščine, za kar so 
zaslužni starši, prizadevni učitelji in slovenska kulturna 
društva. V Videmski pokrajini namreč učenje slovenščine 
ni del učnega programa, čeprav so Slovenci v Italiji uradno 
priznana manjšina.

Jože Košnjek

med sosedi
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Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (6)

Arheologija v Gorenjskem muzeju: zgodba o uspehu
Pet let je minilo od slo-

vesnega obeleženja šestde-
setletnice Gorenjskega mu-
zeja. Glavnino arheolo-
ške dediščine, ki jo je z vso 
skrbnostjo začel zbirati An-
drej Valič, je moč videti na 
razstavah Železna nit in 
Prelepa Gorenjska. Razsta-
vi sta odprli pogled v pretek-
lost Gorenjske in zaokroži-
li predstavitev v pripovedno 
celoto. Arheološki predmeti, 
npr. železna surovca iz Lesc, 
z Ajdne nad Potoki itd., so 
osvetlili pomen železarske-
ga znanja naših prednikov. 
Predmeti, ki so jih prenesla 
dolgoletna izkopavanja Mije 
Ogrin, so pojasnili rabo viso-
kogorskega prostora. Izbor 
najdb s Pustega gradu nad 
Lipnico in Khislsteina je do-
polnil zgodbo o vsakdanjem 
življenju na srednjeveških 
gradovih. Nakit iz grobov ob 

kranjski farni cerkvi je utr-
dil zavest Kranjčanov o po-
menu mesta Kranj. Glav-
nini arheološke zakladnice 
Gorenjskega muzeja, ki šte-
je okoli 14 tisoč inventarizi-
ranih predmetov, pa se je v 
letih intenzivnih raziskav v 
mestu pridružila velika ko-
ličina novih najdb. S števil-
nimi vitrinami meseca smo 
v sodelovanju z izkopaval-
ci približali oddaljeno pre-
teklost. Pokazali smo pose-
litev Kranja v mlajši kameni 
dobi, razkrili življenje v po-
zni bronasti in železni dobi. 
Na novo smo osvetlili vlo-
go Kranja v zgodnjerimski 
dobi, ko je manjši oddelek 
vojske skrbel, da so rimska 
okupacija, razselitev staro-
selcev in polastitev najbolj-
še zemlje s strani italskih 
naseljencev potekale nemo-
teno. Z velikim uspehom 

smo predstavili nova odkri-
tja z Lajha z razstavo Zlata 
doba, ki je gostovala v Zagre-
bu in Beljaku. Bleščeče najd-
be iz časa preseljevanj so na 
novo ovrednotile vlogo Kra-
nja v času nastajanja Evrope 
in razkrile vezi z osrednjo 
evropsko silo, Bizancem.  

Posebnega pomena za ar-
heologijo Gorenjskega mu-
zeja so dolgoletne študije dr. 
Milana Sagadina, dr. Rafka 
Urankarja in dr. Andreja 
Pleterskega s sodelavci. Z 
objavami gradiva in skupni-
mi razstavami smo pokazali 
na osrednjo vlogo Kranja pri 
nastajanju slovenske kultu-
re. Spoznanja so bila vklju-
čena v pregledno razstavo 
Slovani, kakšni Slovani?, 
ki je odmevno gostovala po 
Sloveniji. 

Vseh teh uspehov pa bi 
ne bilo brez naše zveste 

javnosti. Arheološke vitri-
ne meseca, muzejski večeri 
na arheološke teme, že sed-
mi Valičev arheološki dan 
in dvotedenska srečanja na 
temo izbranih arheoloških 
poglavij, ki potekajo že peto 
leto v Gorenjskem muzeju v 

Kranju, dokazujejo, da se je 
arheološka preteklost v na-
šem muzeju spremenila v 
»našo« dediščino. Postala je 
ponos, vir znanja in skrb nas 
vseh, na kar nas posebej opo-
zarja Evropski parlament ob 
letu kulturne dediščine.

Ddr. Verena Vidrih Perko in dr. Milan Sagadin ob odprtju 
razstave Slovani, kakšni Slovani? / Foto: Tina Dokl

Miha Naglič

Čong, han, pali-pali

Da bi o Korejcih izvedeli 
več, ni nujno treba v Korejo. 
Goran Dekleva, novinar Ra-
dia Slovenija, je sogovorni-
ka našel kar v Ljubljani. To je 
dr. Byoung Yoong Kang, ki 
na Oddelku za azijske študi-
je Filozofske fakultete preda-
va korejsko književnost. Svo-
ji stroki primerno je posebno-
sti Korejcev razložil z razlago 
treh značilnih korejskih be-
sed. »Če bi nas radi razume-
li, mislim, da morate pozna-
ti nekaj značilnih in nadvse 
pomenljivih besed. Prva med 
njimi je bržčas čong. To je 
beseda, ki jo je zelo težko pre-
vesti v angleščino, a recimo, 
da v grobem označuje značil-
no korejsko naklonjenost ozi-
roma srčno toplino, ki jo čuti-
mo do drugega ali drugih. Po-
meni torej nekaj podobnega 
kot prijaznost. Čong Korejci 
izkazujemo do tujcev. Če vas, 
na primer, pesti kakšna teža-
va, tedaj vam rade volje prisko-
čimo na pomoč. Če pa ima-
mo košček zelo slastne sladi-
ce, vam ga z veseljem ponu-
dimo. Te vrste občutju oziro-
ma odnosu do drugih po ko-
rejsko rečemo čong. / Druga 
beseda, ki jo v tem kontekstu 
velja izpostaviti, je han. Han 
označuje neke vrste zamero, 
ki je pomešana z globokim 

obžalovanjem ali žalostjo. 
Kakor najbrž veste, je korej-
ska zgodovina od najzgodnej-
ših začetkov polna strašljivih 
in tragičnih epizod. Pomis-
lite samo na grozo korejske 
vojne v petdesetih letih prej-
šnjega stoletja. Prav zato ne 
tako redko čutimo globoko 
žalost. Če torej hočete razu-
meti Korejce, morate vedeti, 
da se v nas nenehno preple-
tata čong, ki je zelo pozitivno 
čustvo, in han. / No, danda-
nes pa Korejce morda najlaž-
je razumete s pomočjo tret-
je besede, ki bi jo rad pouda-
ril. Mimogrede, to je tudi be-
seda oziroma besedna zveza, 
ki je najbrž najbolj priljublje-
na med tujci, ki živijo v Juž-
ni Koreji. Gre za izraz pali-pa-
li in pomeni hitro-hitro. Ves-
te, česarkoli se sodobni Kore-
jec že loti, vselej si prizadeva, 
da bi svoje opravil skladno s 
konceptom pali-pali, se pra-
vi: zelo hitro, brez najmanj-
šega odlašanja ali zavlačeva-
nja. Na delovnem mestu – na 
primer v pisarni – se vsi tudi 
pogovarjamo tako: pali-pali. 
Vsem se vselej mudi, nihče 
nima časa za pogovor ali dolg 
odmor za kosilo. Vsakdo ima 
namreč vedno še kaj nujnega 
za postoriti. V Koreji mora-
te, skratka, skoraj vse naredi-
ti hitro-hitro. Domnevam, da 
je tako zaradi skrajno ostre, 
pravzaprav že kar grozlji-
ve tekmovalnosti, ki preveva 

korejsko družbo. Kakor go-
tovo veste, je Južna Koreja si-
cer majhna dežela, le malo je 
večja od Madžarske, vendar 
pa v njej živi res veliko ljudi. 
Več kot 50 milijonov nas je. 
Da bi torej preživeli v korejski 
družbi, morate vselej zmago-
vati. Sestavni del te miselno-
sti pa je, da morate prehiteti 
vse druge, vse potencialne in 
dejanske konkurente. To je 
torej še ena značilnost, s po-
močjo katere nas boste lahko 
bolje razumeli.« Navedenim 
trem dodaja dr. Kang še četrto 
posebnost – pomembnost vi-
deza. »Nazadnje je po mojem 
mnenju treba omeniti še dis-
kriminiranje na podlagi vide-
za. Veste, Koreja je danes ne-
kakšna meka za plastično ki-
rurgijo, in to v svetovnem me-
rilu. Veliko tujcev, predvsem 
iz Kitajske in Rusije, priha-
ja k nam na lepotne operaci-
je. Zdaj se najbrž sprašuje-
te, kako to, da je plastična ki-
rurgija pri nas postala prava 
pravcata industrijska panoga. 
Gre za to, da pri nas ni dovolj 
– če želite dobiti dobro službo 
– potencialnemu delodajalcu 
predložiti le bleščečega življe-
njepisa, ampak morate nuj-
no priložiti tudi svoj 'kolikor 
je le mogoče' laskav fotograf-
ski portret. Delodajalci na-
mreč zelo pogosto ocenjujejo 
kandidate za delovna mesta 
tudi na podlagi njihovega vi-
deza. Zato Korejci na splošno 

radi zahajamo v kozmetične 
salone, številni pa storijo ko-
rak dlje in se odločijo za obisk 
klinike, kjer izvajajo lepotne 
operacije. No, pa tudi naša 
kozmetična industrija je na 
dobrem glasu. Kolikor vem, 
korejske kozmetične izdelke 
lahko dobite tudi v Sloveniji 
…« (Več na MMC RTV SLO)

Upanje brez optimizma

»Morda nisem najprimer-
nejša oseba, ki bi govorila 
o upanju. Poznate tisti kli-
še: optimisti vidijo kozarec 
napol poln, pesimisti napol 
prazen. Jaz sem prepričan, 
da kozarec zagotovo vsebu-
je smrdljivo, potencialno 
smrtonosno tekočino. Filo-
zofija nekaterih ljudi je jej, 
pij in se veseli, ker bomo jut-
ri umrli. Moja filozofija pa 
je: jutri bomo umrli.« Tako 
misli Terry Eagleton, avtor 
knjige Upanje brez optimiz-
ma. Kako lahko upamo, ne 
da bi bili optimisti?

Še dve povolilni 

V nedeljo smo pri sose-
dih dobili dva tudi za nas po-
membna volilna rezultata. V 
Italiji je na volitvah v rimski 
parlament zmagala desna 
koalicija (37 odstotkov). Na 
volitvah v koroški deželni 
zbor pa so presenetljivo vi-
sok rezultat (47 odstotkov) 
dosegli avstrijski socialisti.

Posebnosti Korejcev
Februarja je bila naša pozornost namenjena olimpijskim igram v Južni Koreji. Zdaj, ko je mimo, pa si 
poglejmo še nekaj posebnosti Korejcev. Južno Korejo poznamo predvsem po njenih velikih firmah, o 
ljudeh pa vemo bolj malo …

Sedež globalne korporacije Samsung je v Seulu, kjer se cela 
četrt imenuje Samsung Town. / Foto: Wikipedija

Profesorja Terry Eagleton in Wang Jie. Na sliki nista videti 
kot upajoča brez optimizma. / Foto: Wikipedija

Matteo Salvini, voditelj Lige (prej Lega del Nord), stranke, 
ki je dobila največ glasov znotraj Berlusconijeve desne 
koalicije (18 od 37 odstotkov). / Foto: Wikipedija
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Danica Zavrl Žlebir

Kapucini izhajajo iz Fran-
čiškovega reda, reformira-
nega v 16. stoletju. Takrat 
se kapucini ločijo od mini-
rotov, v svojem poslanstvu 
pa so poudarjali življe-
nje v duhu Frančiškovega 
uboštva, preprostosti, življe-
nja z revnimi, molitve. To so 
bile skupnosti zunaj mest, 
povezane z ljudmi s podeže-
lja, nam posebnost tega me-
niškega reda razloži Jožko 
Smukavec, gvardijan Kapu-
cinskega samostana Škofja 
Loka. Kapucini so jih poime-
novali po habitu, prepros-
tem rjavem redovnem obla-
čilu s kapuco. Prvi so jim dali 
imena otroci, ki so za njimi 
klicali: Kapucino! Kapuci-
no! Na Slovenskem so sicer 
navzoči od 17. stoletja, ko so 
veljali za največjo redovno 
skupnost in so imeli svoje 
samostane v štirinajstih kra-
jih, na Gorenjskem v Kra-
nju in Škofji Loki. Škofjelo-
ški Kapucinski samostan je 
med njimi najmlajši, posta-
vili so ga leta 1706. Danes je 

samostanov v Sloveniji le še 
sedem, na njihov upad so v 
preteklosti vplivale jožefin-
ske reforme.

Šesterica bratov 
kapucinov

Škofjeloški kapucinski sa-
mostan, v katerem danes 
živi majhna skupnost šes-
tih bratov, je v preteklih le-
tih štel različno število re-
dovnikov. Znani so podatki 
za nekatera leta in jih v svo-
ji knjigi Kapucinski samo-
stan s cerkvijo sv. Ane Ško-
fja Loka navaja pater Metod 
Benedik, prejšnji predstoj-
nik loških kapucinov. Skup-
nosti so štele od največ 25 do 
najmanj tri člane. Po drugi 
svetovni vojni jih je bilo naj-
več leta 1959, ko je v samo-
stanu živelo šest patrov in 
trije bratje laiki.

Danes jih je šest in ne 
imenujejo se več patri, pač 
pa bratje. Želijo namreč, da 
jih kot brate dojemajo ljud-
je, ki k njim prihajajo mo-
lit, se spovedovat, iskat to-
lažbo, se pogovarjat, delit 

svoje duševne stiske. »Želi-
mo biti bratje za ljudi. Veli-
ko jih prihaja k nam, ne le 
vernikov, tudi nekrščenih, 
vseh veroizpovedi, vsi, ki za-
čutijo, da nam lahko zaupajo 
in z nami delijo tako lepo kot 
težko v svojem življenju,« 
pravi brat Jožko in pojasni, 
da ta samostanski red nima 
nekega specifičnega področ-
ja delovanja, temveč zaobja-
me vse od dela v župnijah 
do pomoči revežem. Poma-
gajo tudi v gmotnih stiskah. 
»Česar nujno ne potrebuje-
mo, damo revnim, saj smo k 
temu tudi poklicani,« doda-
ja sogovornik.

V Škofji Loki lepo sprejeti 

Brat Jožko Smukavec, 
predstojnik samostana, je 
po letih drugi najmlajši med 
brati. Najstarejša sta Ber-
nard Jauh in Pavel Košir, ki 
sta že prekoračila osemdeset 
let, bratje Miha Sekolovnik, 
Jaroslav Knežević in Jožko 
Smukavec sodijo v srednjo 
generacijo, najmlajši je bo-
goslovec Jurij Slamnik. Kar 
tri generacije torej, ki živi-
jo skupaj podobno kot dru-
žinska skupnost. »Življenje 
je lepo kot v družini, pove-
zano s preizkušnjami in sa-
moodpovedovanjem,« pra-
vijo bratje kapucini. Ob na-
šem obisku so navzoči štir-
je, manjkata brat Miha, ki 
je na duhovnih postnih va-
jah zunaj samostana, in brat 
Jurij, ki je na fakulteti. Živi-
jo preprosto. Prostori so si-
cer obnovljeni, lepi, a prep-
rosti, kakršna je tudi filo-
zofija tega reda. Sprejmejo 
nas v obnovljenem večna-
menskem prostoru, kjer hit-
ro steče prijeten pomenek. 
Njihov dan se začenja že ob 
peti uri zjutraj, pol ure za-
tem odprejo kapelo, saj se ob 

delovnikih ob šestih začenja 
že prva maša. K njej priha-
ja od petnajst do dvajset lju-
di, nekateri pred odhodom 
v službo. Druga maša je ob 
osmih. Ob nedeljah in pra-
znikih mašujejo ob osmih, 
enajstih in popoldne ob pe-
tih, tokrat v cerkvi sv. Ane. 
Spovedujejo, berejo, pre-
mišljujejo, so med svojim 
početjem nenehno v stiku z 
Bogom ... Tudi vsakdanji ru-
tinski opravki jim ne uidejo. 
Nekajkrat na teden prihaja v 
hišo kuharica, sicer si sami 
pripravljajo obede, čistijo in 
pospravljajo. 

»Čas in kraj sta nas lepo 
sprejela,« pravijo bratje ka-
pucini, ki v Škofji Loki velja-
jo za zelo priljubljene. Verje-
tno zaradi svoje skromnosti 
in pripravljenosti, da si za 
ljudi vzamejo čas in prisluh-
nejo njihovim tegobam.

Odločitev za duhovno pos-
lanstvo ni lahka, priznava 
brat Jožko. »To poslanstvo 
ni najbolj cenjeno in ne pri-
naša nekih zunanjih dosež-
kov. Sem pa tu lahko to, kar 

sem, in če lahko dam sebe 
na razpolago ljudem, mi 
to prinaša notranje zado-
voljstvo, potrditev, sem ne-
kako prizemljeno srečen,« 
pravi brat Jožko. Ko pri svo-
jem duhovnem delu z ljud-
mi opažajo, da se ti umirijo 
in se pri njih stvari postavi-
jo na svoje mesto, to prina-
ša zadovoljstvo tudi bratom 
kapucinom in tedaj začutijo, 
da se njihovo poslanstvo iz-
polnjuje.

Skrbniki Škofjeloškega 
pasijona

Škofjeloški bratje kapu-
cini pa imajo poleg svoje-
ga siceršnjega duhovnega 
poslanstva še eno zelo po-
membno nalogo: so namreč 
varuhi Škofjeloškega pasi-
jona (Processio Locopolita-
na). Tu namreč hranijo iz-
virnik besedila, ki ga je leta 
1721 zapisal njihov predho-
dnik pater Romuald Maru-
šič in je najstarejše v celo-
ti ohranjeno dramsko be-
sedilo v slovenskem jeziku. 

Zgodbo Škofjeloškega pasi-
jona, ki govori o Kristuso-
vem trpljenju, so v Škofji 
Loki pred tristotimi leti iz-
vajali kot spokorniško pro-
cesijo na veliki petek. V pro-
cesijo so bili vključeni pre-
bivalci Loke in njenega šir-
šega območja, poleg tega 
pa tudi takratni loški cehi. 
Škofjeloški pasijon je danes 
priznan kot izjemna kultur-
na dediščina, ki je pridobi-
la tudi Unescovo zaščito. 
Uprizorili so ga spet v letih 
1999 in 2000, zatem pa še 
leta 2009 in 2015, nasled-
njič ga bodo leta 2021, ob 
tristoti obletnici njegovega 
zapisa. 

Škofjeloški kapuicinski 
samostan pa je poznan tudi 
po bogati knjižnici, ki šte-
je več kot pet tisoč starej-
ših knjižnih enot (med nji-
mi tudi enaindvajset drago-
cenih inkunabul) in okoli 21 
tisoč enot novejšega knji-
žnega gradiva. Med knjiž-
nimi dragocenostmi je tudi 
Biblija Jurija Dalmatina iz 
leta 1584.  

Kapucini so bratje za ljudi
Kapucinski samostan, ki je v Škofji Loki prisoten že tri stoletja, je med ljudmi zelo priljubljen. K bratom kapucinom se zatekajo po duhovno pomoč, tolažbo, 
k molitvi, spovedi. Redovna skupnost danes šteje šest bratov.

Na hodniku kapucinskega samostana / Foto: Tina Dokl

Kapucinski samostan je del Škofje Loke že več kot tristo let. / Foto: Tina Dokl Bratje kapucini v kapeli patra Pija / Foto: Tina Dokl

Bratje Bernard Jauh, Pavel Košir, Jaroslav Knežević in Jožko Smukavec / Foto: Tina Dokl
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Urša Peternel

Pravite, da je 22. septem-
ber 2017, ko so vam uspeš-
no presadili pljuča, vaš dru-
gi rojstni dan. Zakaj je bila 
presaditev pljuč sploh nuj-
na, kakšno diagnozo so vam 
postavili zdravniki?

»Moja diagnoza se je glasi-
la emfizem kot posledica po-
manjkanja Alpha 1 AT, pri 
kateri gre za pomanjkanje 
encima Alfa 1 antitripsina, ki 
se tvori v jetrih. Ker sem ge-
netsko homozigot ZZ, moja 
jetra tega encima ne tvorijo 
in posledično so moja plju-
ča nezaščitena. Kljub temu 
da nisem nikoli kadila, se 
mi je z leti v pljučih razvil 
emfizem, kar pomeni raz-
padanje alveol in vedno več-
ji volumen pljuč z vse manj-
šo površino za sprejem kisi-
ka. Večina pacientov krajšo 
sapo in zadihanost pripisu-
je manjši telesni aktivnosti 
in letom in sprva ne zazna-
jo, da gre za prve znake kro-
nične obstruktivne pljučne 
bolezni (KOPB). Pri meni 
je bilo malo drugače, ker so 
se prvi znaki pojavili zelo na 
hitro v času moje večje aktiv-
nosti in dobre fizične kon-
dicije. Padec zmogljivosti je 
bil tako hiter in nenavaden, 
da sem zelo hitro dobila na-
potitev na Golnik, kjer so op-
ravili CT in postavili diagno-
zo.«

Kako dolgo ste lahko nor-
malno živeli z boleznijo? 

»Diagnozo so mi postavili 
leta 2003 in do leta 2014 sem 
z redno fizično aktivnostjo 
držala kar soliden nivo kva-
litete življenja.«

Prejemali ste zdravilo far-
macevtske firme Kamada, 
v tem obdobju pa še vedno 
zelo aktivno živeli, celo ho-
dili na alpinistične odprave, 
denimo v Tadžikistan … Za 
kakšno zdravilo gre? 

»Gre za substitucijsko te-
rapijo, nadomeščanje en-
cima Alfa 1 AT z infuzija-
mi tega encima enkrat te-
densko. Mnenja o uspešnos-
ti in smiselnosti te terapije 
so še vedno deljena in v drža-
vah Evropske unije je obrav-
nava pacientov s pomanjka-
njem Alfa 1AT različna. «

Kdaj pa se je izkazalo, da 
bo potrebna transplantaci-
ja pljuč?

»V bistvu sem vsa leta 
vedela, da me nekega dne 
čaka presaditev, a misel na 

to sem zakopala nekam glo-
boko in v daljno prihodnost. 
Stvar je postala aktualna in 
realna, ko sem doživela 
dve zaporedni poslabšanji 
s hospitalizacijo na Golni-
ku. Po drugem poslabšanju 
so mi omenili, da me bodo 
obravnavali na konziliju, po 
tem pa sem že dobila pova-
bilo na razgovor s koordina-
cijsko ekipo za presaditve v 
Ljubljani ...«

 
Kakšni so bili postopki, kako 
dolgo ste čakali na daroval-
ca?

»Postopki so za pacienta 
kar utrudljivi, saj moraš op-
raviti res ogromno preiskav, 
ker moraš biti načeloma do-
volj zdrav za tako velik in na 
neki način tvegan poseg. Vse 
preiskave opraviš na UKC 
Ljubljana, od koder pošljejo 
vse izvide v presojo še tran-
splantacijski ekipi na Duna-
ju. UKC Ljubljana med tem 
že usposablja ekipo in naj bi 
se presaditve pljuč opravlja-
le v Ljubljani. Na ustrezne-
ga darovalca sem čakala šti-
rinajst mesecev.«

Menda je presaditev pljuč od 
vseh transplantacij ena naj-
bolj zahtevnih ...

»Mislim, da je operaci-
ja kar zahtevna in sem eki-
pi Univerzitetne bolnišni-
ce Dunaj (AKH Wien) pod 
vodstvom profesorja Wal-
terja Klepetka hvaležna za 
odlično opravljen poseg. Na 

Dunaju sem bila malo več 
kot tri tedne, potem so me 
premestili na pulmološki 
oddelek pod vodstvom prim. 
mag. Matjaža Turela v UKC 
Ljubljana, kjer se je osebje – 
od zdravnikov, sester, tehni-
kov, fizioterapevtke do čis-
tilk in še koga – resnično 
potrudilo, da so me v dobrih 
treh tednih spravili na noge. 
Domov sem prišla sedem te-
dnov po posegu.«

Ste pa na operacijo šli zelo 
optimistično, z nasmehom 
na obrazu … Kakšen po-
gum!

»To ni pogum, to je ne-
skončno olajšanje, ko te 
končno pokličejo: 'Imamo 
pljuča za vas!'«

Ste izvedeli, kdo je bil vaš da-
rovalec? 

»Darovalci so anonimni 
in nimam nobenega podat-
ka o tem, kdo mi je podaril še 
eno priložnost. O darovalcu 
oziroma darovalki sem raz-
mišljala že pred posegom, 
po posegu pa toliko bolj. Ču-
tim neskončno hvaležnost 
do te osebe in družine, ki se 
je tako odločila in mi omogo-
čila novo življenje.«

Kako živite zdaj, verjetno 
še vedno jemljete zdravila? 
Kako je z gibanjem, prehra-
no, skrbjo za to, da ne zbo-
lite?   

»Jemljem zdravila, dozi-
ranje je redno kontrolirano 

na UKC Ljubljana. Zdaj po 
petih mesecih jih je že pre-
cej manj, nekatera bodo pač 
ostala do konca. Tudi pre-
hrano imam nadzirano, ker 
še nisem dosegla prave teže. 
Z gibanjem ni težav, saj sem 
komaj čakala, da bom lahko 
spet fizično aktivna. Malo 
težav je z glavo, ker rehabi-
litacija po dveh letih in pol 
slabljenja ni tako hitra, kot 
bi si jaz želela. Izogibam se 
večjemu številu ljudi v zapr-
tih prostorih, v javnosti no-
sim zaščitno masko, razku-
žujem si roke, družina je 
cepljena proti gripi.«

      
S svojo zgodbo ste lahko nav-
dih vsem bolnikom: da se ne 
predaš, da se boriš in ohra-
niš upanje … Kaj bi rekli lju-
dem, ki imajo podobno dia-
gnozo, ali pa pravzaprav vsa-
kemu bolniku? 

»Bom ponovila, kar dr. 
Nada Rotovnik Kozjek piše 
v svojih člankih. Na zdrav-
je je treba misliti, še preden 
zbolimo. Ko zbolimo, pa se 
je treba s situacijo soočiti in 
zase narediti največ, kar lah-
ko. Podpora družine, prija-
teljev in zdravstvenega ose-
bja je osnova, da se lažje bo-
rimo in ne izgubimo upa-
nja.«

Da ste res prava borka, pa 
kaže že film, posnet v bolniš-
ki sobi; plezali ste kar tam, 
na bolnišnično omaro, kma-
lu po operaciji … Glede na to, 

da ste dolgoletna alpinistka, 
ledna plezalka, članica Alpi-
nističnega odseka Domža-
le in celo načelnica komisije 
za gorske športe pri Planin-
ski zvezi Slovenije, verjetno 
tudi v prihodnje brez pleza-
nja ne bo šlo?

»Seveda bom še plezala! 
Saj v resnici že zdaj redno 
plezam v plezalnem centru 
v Ljubljani. Ledu letošnjo 
zimo ni, če bi bil, bi me ver-
jetno težko zadržali, da ne bi 
šla poskusit ...«

Z možem sta tudi pionir-
ja električne mobilnosti pri 
nas, živite v 'solarni hiši', 
kajne? 

»Res je, precej let že sku-
paj razmišljava in delava na 
večji energetski neodvisno-
sti naše družine. Z možem 
Andrejem delava v Metron 
inštitutu in s 1. januarjem 
sem že začela delati po štiri 
ure na dan.«

Ste pa tudi mama dveh hče-
ra in tudi že babica?

»Res je, sem mama dveh 
hčera, ena je sodelavka v na-
šem Metron inštitutu, dru-
ga končuje specializacijo za 
družinsko zdravnico. Sem 
tudi babica dvema nagajivi-
ma dečkoma, ki sta mi do-
datno dvigala voljo do živ-
ljenja in me razveseljevala 
s svojim neobremenjenim 
optimizmom, ko sem čaka-
la na klic o tem, da so zame 
našli nova pljuča ...«

Novo življenje s presajenimi pljuči
Jasna Pečjak s Češnjice pri Kropi se je 22. septembra 2017 ponovno rodila. Tega dne so ji namreč v bolnišnici na Dunaju uspešno 
opravili transplantacijo pljuč. Gre za eno najbolj zahtevnih presaditev organov, ki pa jo je ta izkušena ledna plezalka, alpinistka 
in (v dvojcu z možem Andrejem) pionirka električne mobilnosti pri nas prestala z neverjetnim pogumom. »To ni pogum, to je 
neskončno olajšanje, ko te končno pokličejo: 'Imamo pljuča za vas!'« pravi. Pet mesecev po posegu je že v službi in tudi že – pleza.

Jasna 
Pečjak

»Darovalci 
so anonimni 
in nimam 
nobenega 
podatka o 
tem, kdo mi 
je podaril še 
eno priložnost. 
O darovalcu 
oziroma 
darovalki sem 
razmišljala že 
pred posegom, 
po posegu 
pa toliko 
bolj. Čutim 
neskončno 
hvaležnost 
do te osebe in 
družine, ki se je 
tako odločila in 
mi omogočila 
novo življenje.«

Jasna Pečjak z možem Andrejem / Foto: Tina Dokl
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Maša Likosar 

Barbara Karu je 31-letna di-
plomirana teologinja, ki pri-
haja iz Dupelj. Na ekonom-
ski gimnaziji je bila uspešna 
dijakinja, a ji je žal matura 
prekrižala načrte. Želela je 
postati sociologinja in zgo-
dovinarka, a na koncu je bila 
sprejeta na teologijo. »Kot 
teologinja nimam možnos-
ti za delo, zato sem opusti-
la vizije v teologiji. Študij mi 
je sicer poglobil pogled na 
svet, ker je zelo širok, a pri 
tem se je končalo. Danes je 
pogosto slišati, da je službo 
na družboslovnem in huma-
nističnem področju že neka-
ko možno dobiti, a spoznala 
sem, da je brez poznanstev 
zelo težko.«

Pred dvema letoma je čis-
to po naključju na socialnem 
omrežju našla možnost 
za zaposlitev v Angliji. Ne-
kaj mesecev je z odločitvijo 

za delo v tujini odlašala, saj 
je imela v Sloveniji solidno 
službo v proizvodnem pod-
jetju. »Izgubiti nisem ime-
la ničesar, pustila sem služ-
bo in odletela v neznano. Ni-
sem vedela, kaj me čaka, niti 
nisem bila prepričana, ali je 
to delo zame, a v tistem tre-
nutku je bila to edina mož-
nost za mojo vagabundsko 
dušo.« Velika Britanija ni 
njena prva izkušnja z delom 
v tujini. Pred štirimi leti je 
dobesedno z danes na jut-
ri odšla v Grčijo, kjer je ne-
kaj mesecev delala kot foto-
grafinja.

Barbara v Londonu opra-
vlja delo negovalke, skrbi 
za osebo z mišično distro-
fijo. »En teden sem se šola-
la od jutra do večera, nauči-
ti sem se morala komunika-
cije, osebne higiene, zdra-
vil, skratka vsega, kar moraš 
vedeti, ko delaš z invalidno 
osebo.« Njen delovni dan se 

začne ob šestih zjutraj, ko 
mora med drugim poskr-
beti za osebno higieno inva-
lida, ter konča ob polnoči s 
premeščanjem z invalidske-
ga vozička na posteljo ter pri-
pravo na spanje. Čez dan je 
vse odvisno od načina življe-
nja. »Včasih gledamo tele-
vizijo, gremo na koncert, v 
kino, gledališče, na sprehod 
...« Barbara pravi, da delo ne-
govalke ni lahko, a daje po-
seben občutek, ker veš, da 
delaš nekaj dobrega za lju-
di. »Mnogi menijo, da op-
ravljam velikodušno, spoš-
tovano delo in da moraš biti 
poseben človek za to. Stri-
njam se z njimi. Ko posta-
neš negovalec, opravljaš vse. 
Včasih se počutim kot varu-
ška, ki skrbi za otroka. Ko ne-
kaj časa delam z nepokretno 
osebo, mi priraste k srcu, z 
njo se spoprijateljim in pos-
tane nepogrešljivi del moje-
ga življenja,« pove. Barbara 

pravi, da je od nekdaj izred-
no občutljiva, čustvena, tudi 
naivna, ker verjame v neko 
višje, skupno dobro. »Ved-
no sem bila bolj naklonje-
na ranljivemu delu družbe 
– migrantom, tujcem, rasno 
in versko diskriminiranim.«

Barbara je spoznala, da 
so ljudje v Londonu, mul-
tikulturnem mestu, kjer se 
vse vrti okoli dela in sklepa-
nja poslov, veliko bolj zapr-
ti, delajo od jutra do večera, 
spoprijateljijo se le v službi 
ali pri hobijih. »V Sloveniji 
imaš prijatelje že od mladih 
nog in z njimi tkeš mrežo 
skozi vse življenje, nove lju-
di pa težko sprejmeš v svoj 
krog. V Londonu je druga-
če, danes si, jutri te ni,« pra-
vi. Barbara se nikoli ni po-
čutila nesprejeto, ker je tuj-
ka. »Angleži so vedno ''an-
gleško'' prijazni in vljudni, 
mnogo bolj od Slovencev. 
Ni pomembno, kdo in kaj si, 

kakšen odtenek barve kože 
imaš, katere veroizpovedi in 
nacionalnosti si. Če si dob-
rega srca, te vsi sprejmejo.«

Slovenija bo vedno Barba-
rin dom, v domovino se po-
gosto vrača, ker ima tu druži-
no in prijatelje. Ni pa prepri-
čana, ali se bo kdaj v Slove-
niji ustalila za vedno. »Ne-
rada govorim o prihodno-
sti, ne delam načrtov, am-
pak živim spontano. Razmi-
šljam o tem, da bi se enkrat 
ustalila, a svet me še ved-
no tako vleče. Pravzaprav 
ni pomembno, kje bom, le 

da bom našla kraj, kjer bom 
lahko umirila svojega duha, 
pa naj bo to Slovenija, Bal-
kan, Anglija ali pa kakšna 
afriška država.«

Že kot deklica je sanjala o 
Afriki. »Poznate tisti obču-
tek, ko te enostavno nekam 
vleče, pa ne veste, zakaj? 
Rada bi preživela nekaj časa 
med afriškimi otroki, jim le-
pšala žalostne dneve. Tja bi 
se odpravila volontersko, za 
nekaj mesecev. Najprej ver-
jetno v Gambijo, želim pa 
obiskati tudi Ugando, Nige-
rijo in Gano.«

Išče kraj, kjer bi lahko 
umirila svojega duha
Teologinja Barbara Karu je po duši avanturistka, je spontana, zaletava in živi po načelu: uživaj življenje, 
uživaj trenutek, jutri te lahko več ni. S trebuhom za kruhom se je odpravila v svet. 

Barbara Karu trenutno živi v Londonu, a ne ve, kam jo bo še 
zanesel nemirni duh. / Foto: osebni arhiv

Suzana P. Kovačič

Spoznajmo najprej Uršo 
Pikec iz Naklega in Florja-
na Megliča iz Seničnega, ki 
sta v Londonu od septembra 
2017. Urša študira kulina-
rično umetnost za naziv sla-
ščičarske mojstrice na šoli 
Westminster Kingsway Co-
llege, poleg tega dela v veri-
gi slaščičarn Hummingbird 
Bakery, kjer pečejo in obli-
kujejo torte in druge sladi-
ce, narejene na »ameriški« 
način, kot so tudi v Sloveni-
ji znani rjavčki in kolački ... 
»Dvoletni študij za naziv sla-
ščičarske mojstrice poteka 
predvsem praktično, kjer se 
učimo angleškega in franco-
skega slaščičarstva, delamo 
marsikaj, od kruha, različnih 
vrst testa in slaščic do zahtev-
nih vrst peciva, kot so makro-
ni, pecivo iz listnatega testa ... 
Praktični del se ocenjuje vsa-
ka dva do tri tedne, študen-
ti pripravimo določen pro-
dukt, ki smo ga prej delali s 
profesorjem, in ga predstavi-
mo. Temu sledi še teoretični 
del, kjer spoznavamo, kako 

pravilno ravnati s hrano, 
kakšni so zakoni pa različne 
diete, ki jih imajo ljudje, tudi 
kako najti službo, kako op-
ravljati svoj posel. Sama sem 
se za študij v Londonu odlo-
čila predvsem zato, ker v Slo-
veniji ni takih kulinaričnih 

programov, kot so v tujini, 
predvsem v Angliji in Franci-
ji,« je povedala Urša. Florjan 
je v Sloveniji študiral na Bio-
tehniški fakulteti v Ljubljani, 
in sicer gozdarstvo, manjka 
mu samo še diploma, ki pa jo 
piše v Londonu in poleg tega 

dela v podjetju Red Squirrel 
Tree Surgery, kjer se ukvar-
jajo z obrezovanjem dre-
ves na višini in na splošno 
z vsem, kar se tiče dreves po 
celotnem zahodnem Londo-
nu. Nekaj podobnega je delal 
že v Sloveniji.

Laura Pivač z Blejske Dob-
rave in Vid Jazbec iz Sebenj 
sta v Londonu od maja 2014. 
Laura je prav tako študira-
la kulinarično umetnost za 
naziv slaščičarske mojstri-
ce, delala je v različnih pri-
znanih slaščičarnah po Lon-
donu, trenutno pa je zaposle-
na v Hotelu Drayton. Vid je 
nekdanji hokejist, študira pa 
glasbeni menedžment (mu-
sic business). Zraven deluje 
kot hokejski trener. 

Para si delita stanovanje. 
Kot pravijo vsi štirje, je Lon-
don mesto z veliko prilo-
žnostmi, tako za delo kot 
za študij, ki pa je (na žalost) 
predvsem plačljiv. Prvi letnik 
študija kulinarične umetno-
sti stane na primer 1900 an-
gleških funtov, drugi letnik 
3300 funtov. Urša Pikec je še 
pojasnila: »Po sedanjih izku-
šnjah je tukaj veliko lažje naj-
ti delo, največjo razliko s Slo-
venijo pa opazim v tem, da tu-
kaj skoraj vsaka služba, in ne 
samo v moji stroki, ponuja 
napredovanja, ki si jih lahko 
prislužiš s trdim in poštenim 
delom. Navsezadnje sva se s 

Florjanom odločila za Lon-
don, ker sva ga dobro pozna-
la, saj sva večkrat obiskala La-
uro in Vida, ki sta nama ce-
lotno selitev in življenje v 
Londonu olajšala.« Stanuje-
jo približno deset kilometrov 
iz samega centra Londona, v 
zahodnem delu v okrožju Ea-
ling. »Vsakodnevno življenje 
v Londonu je seveda dražje 
kot v Sloveniji, a se počasi že 
naučiš, v katero trgovino po 
živila, kam po večji nakup in 
v katero restavracijo na večer-
jo, pa prideš čez mesec.«

Pred skoraj štirimi leti sta 
se Laura in Vid odločila za 
London, v tem kratkem času 
sta se tudi Urša in Florjan za-
ljubila v to ''kraljevo'' mes-
to, polno zgodovinske tradi-
cije, kulturne raznolikosti. O 
načrtih za naprej pa ... Urša 
in Florjan se bosta po kon-
čanem študiju najverjetneje 
vrnila v Slovenijo in doma za-
čela delati vsak na svojem po-
dročju. Laura in Vid pa imata 
za zdaj v Londonu zares dobri 
službi; ne glede na to, kam ju 
bo še zanesla prihodnost, pa 
želita ohraniti stike z Anglijo.

London je mesto priložnosti
Mlada para iz Gorenjske, Urša Pikec in Florjan Meglič ter Laura Pivač in Vid Jazbec, sta v Londonu zaradi študija in dela. Kot pravijo, mesto nudi številne 
priložnosti in napredovanja, če trdo in pošteno delaš.

Od leve: Laura, Urša, Florjan in Vid ob tradicionalnem popoldanskem čaju in slaščicah
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Plaz z Mojstrovke in Ruska kapelica
Z Mojstrovke se je 8. ali 12. 

marca 1916 (oba datuma sta 
objavljena na spletu) utrgal 
snežni plaz in pod seboj po-
kopal nekaj sto ruskih voj-
nih ujetnikov, ki so gradi-
li cesto čez 1611 metrov vi-
soki Vršič v Trento ter šest 
ali sedem njihovih stražar-
jev. Na mestu, kjer so naš-
li poslednjo žrtev plazu, so 
ruski ujetniki prostovoljno 
postavili leseno kapelico, ki 
spominja na žalostni dogo-
dek. Skupaj je gradnja ceste 
zahtevala še več žrtev. Števil-
ke niso bile nikoli znane, ker 
jih je komanda držala v stro-
gi tajnosti, vendar računa-
jo, da je ob gradnji ceste čez 
Vršič umrlo najmanj deset 
tisoč ruskih ujetnikov. Pro-
met po cesti je stekel že no-
vembra leta 1915.

Dne 23. maja 1915 je Itali-
ja, do nedavnega še zavezni-
ca, napadla  Avstro-Ogrsko. 

Na slovenskem ozemlju, ki 
je mejilo na Italijo, se je obli-
kovala soška fronta, razteza-
la se je vse od Rombona pa 
do izliva  Soče  v  Jadransko 
morje. Avstrijsko poveljstvo 
se je odločilo, da za oskrbo 
svojih čet zgradi cesto čez 
preval Vršič. Ruski ujetni-
ki so bili nastanjeni v Kranj-
ski Gori oziroma v barakah 
v dolini reke Pišnice, na poti 
proti Klinu ob Erjavčevi koči, 
skratka povsod, kjer je bilo 
dovolj prostora. Širili in utr-
jevali so že obstoječo cesto, 
gradili viadukte in mostove, 
klesali kamenje ter opravlja-
li različna zemeljska dela. 
Z deli so začeli leta 1915, ta-
koj ko je sneg skopnel. Stra-
žarji so največkrat ravnali z 
ujetniki izredno grobo. Vsak 
prekršek je bil strogo kaz-
novan, lahko tudi s smrtjo. 
Ujetniki so bili slabo obleče-
ni in hranjeni, zato so začeli 

razsajati kolera, tifus, črne 
koze in različne mrzlice. 
Smrtnost med njimi je bila 
izredno visoka. S smrtjo so 
pogosto končale tudi delov-
ne nesreče. Umrle ruske vo-
jake so pokopavali na kranj-
skogorskem ali trentarskem 
pokopališču, v bližini bival-
nih koč in kjerkoli ob cesti. 

Domačini so že med grad-
njo načrtovalce ceste opozar-
jali na nevarnost plazov. Na 
predlog lastnika gozdov Za-
plotnika so postavili kot zaš-
čito pred plazovi protilavin-
ske strehe od Močila čez vrh 
prevala do Tičarjeve koče. Na 
pepelnično sredo, 8. marca, 
oziroma 12. marca 1916 pa je 
z južnega pobočja Mojstrov-
ke  in Robičja proti preva-
lu pridrvel plaz mokrega in 
težkega snega, ki je silovito 
udaril v protilavinske strehe, 
jih polomil in pot nadaljeval 
čez naselje ruskih ujetnikov. 

Plaz je segal od Tičarjevega 
doma, ki ga je nagnil za 15 
stopinj, do Erjavčeve koče. 
Pokopani pod snegom so 
bili izmaličeni.

Ko se sedaj ob Ruski kape-
lici ustavljajo osamljeni pla-
ninci, nekateri pa poskušajo 

tragedijo in krutost obeleži-
ti z državno slovesnostjo kot 
primer slovensko-ruske so-
lidarnosti, lahko pomisli-
mo tudi, ali so bili med kru-
timi stražniki tudi Slovenci. 
Rusi so bili namreč sovraž-
niki v vojni …

Zanimivi Gorenjci tedna in dogodki iz dežele Kranjske:

   V Železnikih se je 5. 3. 1785 rodil teolog Jožef Da-
garin. Kot skrbniku Prešernove literarne zapuščine 
mu pripisujejo odgovornost za uničenje rokopisov, 
pisem in svobodomiselnih knjig.

   Deželno predsedstvo za Kranjsko je 5. 3. 1893 
poslalo vsem okrajnim glavarstvom okrožnico z 
naročilom, da zbirajo podatke o izseljevanju. 

   V Domžalah se je 9. 3. 1897 rodil teolog, časnikar, 
sociolog, publicist in politik Ivan Ahčin. V letih 
1929–1941 je bil glavni urednik  Slovenca. 

   V Stari Loki se je 5. 3. 1900 rodil tenorist Jože Go-
stič. S prepričljivo igro je osvajal publiko v najpo-
membnejših evropskih opernih hišah.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Ankica bo konec novem-
bra stara devetdeset let. O 
tem, ali bo takrat še živa in 
bo lahko upihnila svečke 
na torti, ne razmišlja. Živi 
za danes in za to, da s svo-
jo »cimro«, s katero si deli 
sobico v domu za starejše, 
spije kavo, nahrani ptice z 
jabolčnimi pečkami, nare-
di s hojco petdeset korakov 
po hodniku v eno smer in še 
enkrat toliko v drugo.

»Oporoke nisem delala in 
je tudi ne nameravam. Zakaj 
le? Tako in tako nič nimam. 
Vsak od petih otrok mora 

nekaj primakniti, da lahko 
zadnje dneve življenja pre-
življam na varnem. Raje niti 
ne pomislim, kako hudo bi 
bilo, če bi bila doma: stopni-
ce, štedilnik na drva, preveli-
ka oddaljenost od vasi. Če bi 
se mi kaj zgodilo, nihče ne bi 
vedel,« je razlagala Ankica. 

Otroci so razkropljeni po 
Sloveniji, dva živita v tuji-
ni. Obiščejo jo, ko imajo po-
čitnice. Se pa z njimi po-
govarja po Skypu. Na mizi 
ima prenosni računalnik 
in ponosna je nase, ker ga 
zna usposobiti sama. Mar-
sikatera od strežnic, ki kdaj 
pa kdaj pomoli glavo skozi 
vrata, nima pojma, kako ga 
zagnati. 

Njen oče se je rodil leta 
1888, mama pa dvajset let 
kasneje, leta 1908. Očeta so 
poznali daleč naokoli, ker je 
bil cerkveni ključar, vodil pa 
je tudi različna božjepotna 
romanja. Na enem od teh je 
svojo ženo tudi spoznal. Kot 
vojak je služil v prvi svetovni 
vojni. V borbi je bil ranjen, 
dobil je strel v glavo. Niko-
li ga niso operirali, s krog-
lo v lobanji je dočakal viso-
ko starost. 

»Mama je bila zelo lepo 
dekle. Oče, ki je bil od nje 
malo starejši, se je tega za-
vedal. Ves čas je pazil nanjo 
in četudi smo bili zelo verna 
družina, se je pogosto spoza-
bil in preklinjal kot cigan, če 
je opazil, da se kakšne moš-
ke oči predolgo zadržujejo 

na njej. Mama je rodila naj-
manj petnajstkrat. Točne-
ga števila rojstev ne poz-
nam, saj je nekaj bratcev in 
sestric umrlo do prvega leta 
starosti. Jaz sem bila sedmi 
otrok, ki je preživel. Mama 
je ob vsaki nosečnosti izgu-
bila kakšen zob, in četudi 
je bila pri štiridesetih brez 
njih, je bila še vedno zelo 
lepa ženska. 

Enkrat samkrat se spom-
nim, da so enega od otrok 
peljali k zdravniku. To se je 
zgodilo, ko je hudo zbolel 
najstarejši brat Zorko. Imel 
je visoko vročino, bolel ga je 
vrat. Oče je vpregel konja in 
ga odpeljal več kot petdeset 
kilometrov daleč, v bolnišni-
co. Žal je brat tam umrl. Rek-
li so, da se mu je zastrupila 
kri. Moj sin, ki je zdravnik, 
pa pravi, da je imel menin-
gitis, pa zdravniki tega niso 
opazili. 

Moram tudi povedati, 
kako sem prišla do svojega 
imena. Moja mama je želela, 
da bi bila Justa. Imela je pri-
jateljico s tem imenom, ki ji 
je ob težavah, ki jih v njenem 
zakonu ni bilo malo, zmeraj 
stala ob strani. A so me po-
tem nesli h krstu ravno na 
dan svete Ane. Je rekel žu-
pnik, da me za Justo že ne 
bo krstil, pa sem potem pos-
tala Ana, po domače Ankica.

Moje otroštvo ni bilo nič 
posebnega. Vsako leto se 
je rodil nov otrok, ko sem 
bila stara štiri leta, sem že 

postala njihova pestrna. Oče 
je bil zelo redko doma. Po-
magal je župniku na cerkve-
nem posestvu, domače nji-
ve pa je zanemarjal. Mama 
je bila deklica za vse. Spomi-
njam se, kako je rodila Mili-
co, mojo sestrico. Ulegla se 
je v razor, mene je poslala po 
sosedo, a ko sva se vrnili, je 
otrok že ležal v njenem naro-
čju. Na maminem obrazu ni 
bilo nobene sreče, nobenega 
veselja. Eno samo trpljenje! 

Nekoč ko smo imeli v fari 
birmo, je ata sklenil, da se bo 
fotografirala tudi naša druži-
na. A to je bilo lažje reči kot 
storiti! Nismo imeli primer-
nih oblek, čevljev pa sploh 
ne. Tudi omara, v kateri je 
hranila oblačila mama, je 
bila na pol prazna. Potem pa 
so nam priskočili na pomoč 
bližnji sosedje. Tudi mama 
je dobila lepo, novo ruto. Kar 
žarela je v njej! Spominjam 
se svoje oblekice. Bila je bela 
s predpasnikom. Na njem 
so bile temno modre pikice. 
Ker zame niso našli čevljev, 
me je ata vzel v naročje in s 
tem zakril to očitno pomanj-
kljivost.

Pri nas ni bilo v navadi, 
da bi tudi deklice obiskova-
le osnovno šolo. A sem vse-
eno bila ena tistih srečnic, 
ki jim je to uspelo. Žal so 
mi na prvi razred ostali zelo 
trpki in grdi spomini. Ime-
li smo učitelja, ki nas je po-
gosto zelo surovo tepel. Se-
dela sem v prvi vrsti in njego-
va palica me je ''našla'' sko-
raj vsak dan. Pa ne zato, ker 
bi bila poredna, temveč zato, 
da ''poredna ne bi postala''.

Vstajala sem že ob pol pe-
tih, šla z mamo v hlev, potem 
pa sem nahranila tri mlajše 
sestrice in bratca. Ko se je 

mama vrnila iz hleva, sem 
odgnala na pašo še kravico. 
Včasih sem se vrnila domov 
premočena do kože. Edini, 
ki je imel dežnik, je bil ata. 
Vendar je nanj pazil kot na 
punčico svojega očesa. 

Imela sem zelo lep glas, 
zato sem morala peti tudi v 
cerkvenem zboru. Pa se ne 
bi pritoževala, če bi bile zime 
bolj mile in ne tako hladne! 
Mama mi je ovila drobni no-
gici s toplimi volnenimi šali. 
Obula sem njene čevlje, ki so 
mi bile za več številk preveli-
ke. Pevci smo morali biti na 
koru vsaj pol ure prej, pre-
den se je začela maša. Mora-
li smo še malo povaditi. Do-
mov sem se vrnila kot lede-
na sveča. Sredi najhujšega 
mraza me je mama nagna-
la v sneg. Bosih nog sem tek-
la dvakrat okoli hiše. Res je 
pomagalo. Nikoli se nisem 
prehladila. 

Ko so v bližini naše vasi za-
čeli graditi železnico, smo si 
tudi v naši družini malo opo-
mogli. Za delavce je mama 
pekla kruh, s sestro pa sva 
ga nosili pod breg, kjer so 
zgradili več barak za biva-
nje, ter jim ga prodajali. Le-
pega majskega dne pa se 
je zgodilo nekaj strašnega. 
Ženske, ki so šle k jutranji 
maši, so ob cesti, v grmov-
ju, našle okrvavljeno truplo 
deklice. Marjanco sem zelo 
dobro poznala. Imela je ko-
maj štirinajst let, tudi ona je 
bila zala, morda za spozna-
nje preveč drzna in objestna. 
Neznanci so ji storili silo, po-
silili so jo. In to večkrat. Ne 
samo spredaj, tudi zadaj. 
Po telesu so jo pogrizli kot 
stekli psi. Prišli so orožniki, 
hodili so od hiše do hiše in 
iskali krvava moška oblačila. 

Končno se je eden opogumil 
in jim predlagal, naj storilca 
poiščejo med delavci, ki so 
gradili progo. Za predrzne 
besede so ga orožniki grdo 
pretepli, storilca pa niso ni-
koli odkrili. 

Na vasi je živela neka An-
gela, ki pa so jo klicali Cari-
ca. Menda zato, ker naj bi 
naokoli govorila, da jo je za-
plodil sam Franc Jožef, ko je 
njena mama služila na Du-
naju. Ni bila poročena, vede-
lo pa se je, da so pri njej naš-
li zadovoljstvo številni moš-
ki iz vasi. Imela je samo ene-
ga otroka, sina, ki je bil bolj 
počasne pameti. Menda ji ga 
je zaplodil ded, četudi je on 
to tajil. Carica ni nikoli ho-
dila v žernado, lišpala se je 
in čakala kar doma, da jo je 
kdo obiskal pri zadnjih vra-
tih. Nabirala je zelišča, de-
lala različne zvarke, najbolj 
pa smo jo poznali po tem, 
da je pripravljala lepo di-
šeča mila. Vanje je vmeša-
la materino dušico. Nekoč 
sem enega dobila za rojstni 
dan. Nisem se ga upala po-
rabiti, raje sem ga hranila v 
škatli z robci in nekaj spo-
dnjega perila. O, kako lepo 
je dišalo! Kljub temu da je 
nikoli nismo videli slabe vo-
lje, se je nekega dne obesi-
la. Truplo je našel njen de-
setletni sin. Ne morem po-
vedati, kako je začel tuliti, 
in to sredi noči. Potem pa je 
župnik ukazal, naj zanj po-
skrbi moj oče. Ni nam bilo 
lahko. Fant je bil nevzgojen 
in nas, dekleta, je zalezoval 
noč in dan. A ga je oče s pa-
lico toliko časa ''vzgajal'', da 
ga je zlomil. Po tistem je pri-
dno delal na polju in tudi v 
hlevu je bil uporaben.«

(Nadaljevanje prihodnjič)

Ankica in njenih tristo sorodnikov, 1. del

Rano otroštvo
usode
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Razgledi

Miha Naglič

»9. april 1968 – Atlanta, 
Georgia, ZDA. Santi Visal-
li, mladi fotograf iz Mesi-
ne, je Martina Luthra Kin-
ga prvič srečal na začetku 
šestdesetih let pred stav-
bo Združenih narodov v 
New Yorku. 'Ko je pogle-
dal v moj objektiv, sem ta-
koj vedel, da bo ta mož še po-
memben,' je povedal pozne-
je. Tako je tudi bilo. Med le-
toma 1963 in 1968 je časti-
ti Martin Luther King pove-
del največjo nenasilno revo-
lucijo v ameriški zgodovini 
in postal simbol dvajsete-
ga stoletja, enako pomem-
ben kot Gandi in John F. 
Kennedy. Bil je tudi zadnji 
od te trojice, ki so ga umo-
rili. Dan pred atentatom, 

3. aprila 1968, je pridigal v 
cerkvi Mason v Memphi-
su. Svojo zadnjo pridigo z 
naslovom Bil sem na vrhu 
gore je končal z nepozab-
nimi in preroškimi beseda-
mi: 'Tako kot vsi bi tudi jaz 
rad živel dolgo. Dolgoživost 
ima svoj pomen. Vendar 
se zdaj ne ukvarjam s tem. 
Rad bi le uresničeval Bož-
jo voljo. On mi je dovolil, 
da sem se povzpel na goro. 
In pogledal sem čez. In vi-
del sem obljubljeno deže-
lo. Morda ne bom prišel tja 
z vami. Rad pa bi, da nocoj 
veste, da bomo kot ljudstvo 
prišli v obljubljeno deželo.' 
Naslednjega dne so ga umo-
rili, ko je stal na terasi mo-
tela, kjer je prenočil. Nje-
gov pogreb je bil 9. aprila in 
Santi Visalli, zdaj že eden 

najuspešnejših ameriških 
fotoreporterjev, ga je pri-
šel posnet. Osrednjega lika 
ni na teh fotografijah, toda 
pogled njegove takrat dva-
najstletne hčere Yolande, 
posnet skozi avtomobilsko 
šipo, priča o Kingovi usodi. 
Na obrazu lahko razberemo 
bolečino, dostojanstvo in 
odločnost (tudi Yolanda bo 
postala velika borka za drža-
vljanske pravice). Za deklico 
sedi Kingova žena Coretta z 
okamnelim obrazom; v od-
sevu vidimo Kingove privr-
žence, hiše, gola drevesa in 
sivo, še vedno zimsko nebo, 
simbol obdobja nasilja, ki se 
še ni končalo.« (Str. 126)

Res, epohalne fotografi-
je, večine se spomnimo, a 
so vredne ponovnega ogle-
da. Tudi besedila, kakršno 

je zgornje in jih komenti-
ra več avtorjev, so berljiva 
in poučna. Knjigo so uredili 
Margherita Giacosa, Gianni 
Morelli, Roberto Mottadel-
li. Gornje besedilo k izbra-
ni fotografiji sem izbral tudi 
zato, ker bo v kratkem 50 let 
od njenega nastanka. Pog-
lejmo, katere so še druge 
fotografije iz »revolucionar-
nega« leta 1968 v tej knjigi: 
Usmrtitev vietkongovca, 1. 
februar, Saigon, Južni Vi-
etnam; Francoski maj, 6. 
maj, Pariz, Francija; Invazi-
ja na Prago, 21. avgust, Pra-
ga; Češkoslovaška, Olimpij-
ski pozdrav Črne moči, 10. 
oktober, Ciudad de Mexico, 
Mehika. V naslednjem letu 
pa Človek na Luni in Festi-
val v Woodstocku … Duh 
časa v podobah.

Nove knjige (424)

Podobe časa

Podobe časa, 100 fotografij, ki so spremenile svet, 
prevedla Mojca Vodušek, Mladinska knjiga, Ljubljana, 
2017, 224 strani

Vaš razgled

Kapniki so sicer tvorbe, značilne za kraške jame, ki nastajajo z nalaganjem apnenca 
na stene jam, rastejo pa zelo počasi, do nekaj milimetrov na leto. A narava je polna 
presenečenj, za eno od njih je poskrbela tudi v votlini pri rovih pod znamenito kranjsko 
konglomeratno skalo. V njej so namreč v zadnjem obdobju zrasli prav posebni kapniki – 
ledeni stalaktiti in stalagmiti, ki so prava paša za oči. A le pohitite, če si jih želite ogledati, 
saj jim pomladne temperature ne prizanašajo. S. Š. / Foto: Simon Šubic

Plašno gozdno prebivalko je pred dnevi na poti proti Sorici v objektiv ujel fotograf Andrej 
Tarfila. Divjad običajno marca in aprila vzpostavlja teritorije, zato lahko nanjo pogosto 
naletimo tudi na cesti. Tako ne čudi, da je prav spomladi izredno veliko povozov. Divjad 
zna biti sila nepredvidljiva, zato dodatna previdnost za volanom med vožnjo po cestah, 
obdanih z gozdovi, v tem času zagotovo ne bo odveč. / A. Š., foto: Andrej Tarfila

Alenka Bole Vrabec

Recept zanjo ne obsta-
ja, obstaja pa model. Priz-
nam, da sem nasedla. Kupi-
la sem silikonski model za 
kolač ali torto v obliki nar-
cise in spekla biskvit. Rjav-
kast. Ob tem, da bo treba 
torto porumeneti ali pobeli-
ti, me je zaskrbelo; in kako 
barvno oblikovati nazobča-
ni sredinski robček? S ko-
renčkovim sokom, prime-
šanim sladkornemu obli-
vu? Ne, tole bo pa preveč 
»cukra«. Sicer bi lahko ve-
dela, da je narcisa strupena 
rastlina in so jo v antični Gr-
čiji uporabljali kot sredstvo, 
ki povzroča omamo in od-
revenelost. Rimski pesnik 

Ovid je v svojih Metamorfo-
zah čudovito opisal narciso 
in zgodbo o Narcisu, lepem, 
samovšečnem mladeniču, v 
katerega je bila zaljubljena 
čudovita gorska nimfa Ého, 
po maščevanju boginje Ne-
mesis obsojena, da izgo-
varja le besede, namenjene 
njej sami. Narcis, prispodo-
ba za samovšečneža in sa-
moljubca, ki je občudovalko 
odklanjal in dražil, je dneve 
in dneve opazoval lastno po-
dobo v jezeru, uboga Ého pa 
je vedno bolj postajala le od-
mev. A vsakokrat, ko je za-
ljubljeni Narcis hotel obje-
ti zrcalno podobo na vodni 
gladini, se je ta skalila. Ne-
koč, ko se je preveč nagnil 
nad vodo, je utonil in naj bi 
se spremenil v narciso. 

Sledovi o tej lepi rožici, 
ki je doma v jugozahodni 
Evropi, v obalnem pasu se-
verovzhodne Afrike in Gr-
čiji, sežejo v Egipt, kjer so v 
neki grobnici odkrili venec 
posušenih belih narcis. Ob 
restavriranju Pompejev so 
stenske freske razodele, da 
so poznali rumene in bele 
vrste. V Evropi je zaslovela 
med leti 1560 in 1620 sku-
paj s tulipani in hijacintami. 
Klasični arabski pesnik, zna-
meniti Abu Novas, ki je živel 
v 8. stoletju, pesnik Divana, 
zbirke žalostink, satir, ho-
moerotičnih in pivskih pe-
smi, je v pesmi o narcisi pri-
merjal božjo umetnijo cveta 
z očesom iz stopljenega zla-
ta ...

No, da bi bila zastruplje-
valka, ki bi jo odkrila kakšna 
miss Marple, to pa ne, am-
pak v vsakoletni meni veli-
konočnega ponedeljka, ki 

sem ga prijateljem že posla-
la, je zapisano: Torta narci-
sa … Sicer je najbolj strupe-
ni del te rože gomolj, ob zau-
žitju povzroči bruhanje, dri-
sko, aritmijo, dotik pa lah-
ko krepko vzdraži kožo. Na 
vrtovih, kjer kužki radi kop-
ljejo po zemlji, naj ne bi bilo 
narcis.

Ali naj razpošljem še e-do-
datek: prečrtana »torta nar-
cisa« in znak za strup – zra-
ven pa pripis: napačen Nar-
cisov navdih. A polnjen bel-
gijski radič bi bil popolnoma 
nenevaren, a cvetu podoben!

 

Cvet iz belgijskega radiča 

Za 4 osebe potrebujemo: 
150 g prekajenega lososa, 1 
šopek peteršilja, 40 g nastrga-
nega ingverja, 1 majhen rdeč 
čili po okusu, 2 žlici limetine-
ga soka, 1 majhno hruško, 1–2 
žlici oljčnega olja, sol in poper, 
150–200 g belgijskega radiča, 1 
trdo kuhano jajce

Lososa razrežemo na 
drobne kocke, peteršilj se-
sekljamo, a nekaj lističev 
prihranimo. Ingver nariba-
mo, čili na drobno seseklja-
mo. Hruško razpeščičimo, 
narežemo na drobne kocki-
ce in prelijemo z limetinim 
sokom. Glavici belgijskega 
radiča odstranimo koren, jo 
razdelimo na liste, jih splak-
nemo in osušimo s papirna-
to brisačo. Zmešamo vse se-
stavine in dodamo olje, na-
polnimo lističe in jih razvr-
stimo okoli polovice trdo ku-
hanega jajca. Ponudimo z 
dobrim črnim kruhom.

Pa dober tek! 

Torta »narcisa«

mizica, 
pogrni se
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Alenka Brun

Januarja se je Špela 
odpravila na Filipine. 
Na zaslužen dopust, 
bi lahko rekli. Filipi-
ne je prvič obiskala 

leta 2012, ko je obiskala zgolj 
en otok, tokrat pa sta se s fan-
tom odločila, da želita videti 
čim več. Tako je bilo 14-dne-
vno potovanje kar naporno, 
saj sta večino časa preživela 
na avtobusih, letalih, traje-
ktih ... »Razdalje so na Fili-
pinih precejšnje, ceste sla-
be, zato na primer za dve-
stokilometrsko pot z avto-
busom potrebuješ sedem ur 
ali več. Vseeno sva se imela 
odlično, videla sva kar nekaj 
otokov, doživela veliko lepih 
trenutkov ... Vendar pa mis-
lim, da se na Filipine ne 
bova več vrnila. So mi kak-
šne druge destinacije pustile 
boljši vtis. Azijo imam rada, 
ker je tako preprosta. Ljudje 
so prijazni, cene so nizke v 
primerjavi z Evropo, narava 
lepa. Pa sama energija tam 
mi zelo odgovarja.«

Letos januarja je praznova-
la tudi rojstni dan. »V zače-
tku januarja sem pozdravi-
la Kristusova leta.« (smeh) 
Nadaljuje, da je bil letošnji 
8. januar res lep. »Preseneti-
la sta me tako prijateljica kot 
fant. Od sreče sem pol dne-
va prejokala. (smeh) Zelo 
rada praznujem rojstne dni, 
a letos zaradi prevelike gne-
če časovno ni zneslo, ampak 
kmalu bo spet čas za eno pra-
vo ''žurko''. Zadnja je bila za 
mojo tridesetico in lahko se 
zgodi, da bo naslednja za 35 
let. (smeh) Bistvo teh pra-
znovanj je, da se družim z 
ljudmi, ki jih imam rada. 

Tempo življenja poskrbi, da 
se čez leto ne vidimo toliko, 
kot bi si želeli. Zato mi veli-
ko pomeni, da vsaj tisti dan 
oziroma noč ''zažuramo'' in 
ustvarjamo lepe spomine.«

Ker smo se s Špelo pogo-
varjali ravno v času, ko se je 
v Sloveniji odvijal predizbor 
za letošnjo Emo, nas je zani-
malo, ali jo spremlja. Pravi, 
da vsako leto. »To je stalni-
ca že od mladih nog. Pogre-
šam pa tiste čase, ko je Ema 
dejansko ponujala pesmi, ki 
so postale hiti, ki jih še danes 
radi poslušamo ali pojemo. 
Zadnja leta ni več tako in 
tudi letošnji nabor skladb 
me je razočaral. Leta 2006, 
ko smo z Atomiki zased-
li tretje mesto, je Ema pos-
tregla z vsaj petimi res ''hit 
skladbami'', zadnja leta pa ... 
Žalost.«

Nazadnje smo vas spremlja-
li v vlogi voditeljice šova The 
Biggest Loser Slovenija. Slo-
vensko občinstvo vas je dob-
ro sprejelo in nekako smo 
pričakovali, da vas bomo gle-
dali tudi v drugi sezoni, pa je 
odjeknila vest, da ne več.

»Ja, tudi mene je ta novi-
ca presenetila. (smeh) Sploh 
zato, ker sem bila že decem-
bra dogovorjena, da vodim 
tudi drugo sezono. Kaj se je 
po mojem odhodu na dopust 
dogajalo, ne vem, niti to zdaj 
ni več pomembno. The Big-
gest Loser Slovenija sem dela-
la z veliko ljubeznijo in zelo 
sem hvaležna, da sem bila del 
tako uspešne sezone, ki se je 
zaključila z odličnimi rezul-
tati naših tekmovalcev. Zelo 
sem vesela tudi vseh poziti-
vnih in spodbudnih sporočil 
in komentarjev, ki mi jih zad-
nje tedne namenjajo gledalci 

– takšne stvari se res lepo 
berejo. Sploh zato, ker smo v 
našem okolju bolj kot pohva-
le vajeni prejemati negativne 
kritike. (smeh) Vse v življen-
ju se zgodi z razlogom in oči-
tno mi vodenje druge sezone 
šova ni bilo namenjeno. Čas 
pa bo zagotovo pokazal, zakaj 
je bilo tako.«

Kakšen izziv pa vam je pred-
stavljajo vodenje resničnost-
nega šova?

»The Biggest Loser Slove-
nija ni klasičen resničnostni 
šov. Ima pozitivno noto, zato 

sem ga vodila z veliko vne-
mo. V resničnostnih šovih, 
ki smo jih vajeni iz preteklo-
sti, so bili v ospredju prepi-
ri, spletke, negativna čus-
tva …, pri nas pa smo pouda-
rek dajali izgubljenim kilo-
gramom, treningom, poti k 
boljšemu življenju. Zagoto-
vo mi je bil format pisan na 
kožo tudi zaradi moje ose-
bne izkušnje s kilogrami, 
saj sem točno vedela skozi 
kaj vse gredo tekmovalci pa 
tudi kdaj je kdo ''zabušaval'' 
oziroma iskal bližnjice. Je 
bilo pa to moje prvo vodenje 

PRIPRAVLJA NOVO PESEM
Njena Nostalgija je nastala lani poleti. Azijo ima rada, ker je preprosta, ljudje pa prijazni. Nazadnje smo 
jo spremljali v vlogi voditeljice resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija. Poje pa že od malega. 
Govorimo o vedno nasmejani svetlolaski Špeli Grošelj.

Špela Grošelj / Foto: osebni arhiv

kakega resničnostnega šova 
in zelo sem hvaležna vesolju 
za to izkušnjo.«

Kako naprej? Vas še vleče 
pred televizijske kamere?

»Televizija je samo ena od 
stvari, s katerimi se ukvar-
jam, saj smo svobodni ume-
tniki običajno aktivni na več 
področjih. Projekti pridejo 
in gredo, to ni redna služba 
in tu konstante ni. Televizi-
ja je poleg glasbe moja velika 
ljubezen, zato se nikakor še 
ne poslavljam od nje. Trenu-
tno počnem to, kar delam že 
zadnjih 15 let: pevski nasto-
pi, vodim in povezujem raz-
lične prireditve, sodelujem 
pri sinhronizaciji najstniš-
ke telenovele Jaz sem Luna 
in živim tako, kot sem pred 
šovom.«

Spominjamo se vas tudi iz 
priljubljene pevske zasedbe 
Atomik Harmonik. Kako pa 
se vi spominjate tistih časov?

»Nanje imam zelo lepe spo-
mine. Naše velike priljublje-
nosti sem se začela zavedati 
šele takrat, ko sem zapustila 
skupino. Prej je bilo naše živ-
ljenje tako intenzivno in tako 
hitro, da nismo niti dojemali, 
kako zelo smo bili uspešni. Ta 
zgodba je absolutno edinstve-
na in neponovljiva, seveda pa 
se življenje vrti dalje, prinaša 
nove izzive in uspehe.«

Ste že kot otrok radi peli?
»Pojem že od malega. 

Mami pravi, da sem vsakič, 
ko sva šli v trgovino, pela bla-
gajničarkam meni zelo lju-
bo Debelo dekl'co. (smeh) S 
šestimi leti sem začela peti v 
otroškem, kasneje v mladin-
skem pevskem zboru RTV 
Slovenija, potem sem s 17 
leti postala članica najstni-
ške zasedbe Foxy Teens in 
nato skupine Atomik Har-
monik. Sedaj sem že osmo 
leto na samostojni poti, pa 
če me vprašate, bom pela do 
smrti.« (smeh)

Če ostaneva pri petju – Špe-
la kot pevka: kaj se dogaja z 
njo?

»Moja zadnja skladba No-
stalgija je izšla julija lani, 
potem pa smo že začeli s 
snemanjem šova The Big-
gest Loser Slovenija, zato 
sem sicer poleg snemanja 
oddaj tudi nastopala, nisem 
pa izdala nobene skladbe, 
ker je bila ta načrtovana, ko 
zaključim projekt. Zdaj je 
torej ta čas ... (smeh) Demo 
posnetke že poslušam in z 
menedžerjem načrtujeva iz-
id nove, moje dvanajste skla-
dbe.«

Kaj torej prinaša prihod-
nost?

»To je pa vprašanje za 
babo Vango.« (smeh)
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TA JE DOBRA

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_20
NALOGA

2 4 1 9
1 8 3 2

8 3 7 6 4
9 5 8 4 1 7

3 6 9 2 4 5
9 5 1 2 8

7 2 4 9
6 3 5

sudoku_LAZJI_18_20

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_18_20
NALOGA

2419
1832

83764
958417

369245
95128

7249
635

sudoku_LAZJI_18_20

REŠITEV

247135869
561489372
839726541
925864137
184357296
376912485
493571628
752648913
618293754

sudoku_TEZJI_18_20
NALOGA

6 5 7 4
3 8 1
8 1 9 6

8 1
2 9

2 3
9 4 8 3

6 7 9
7 5 9

sudoku_TEZJI_18_20

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_20
NALOGA

6574
381
8196

81
29

23
9483

679
759

sudoku_TEZJI_18_20

REŠITEV

619352874
374968512
825471396
281536947
537249681
496187235
942815763
168723459
753694128

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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

HOROSKOP
TANJA

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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Tri želje na samotnem otoku
Trije prijatelji obtičijo na samotnem otoku. Najdejo čarobno 
svetilko, v kateri je duh, ki lahko vsakemu izpolni eno željo. 
Prvi si zaželi, da bi odšel z otoka domov – in želja se mu 
uresniči. Tudi drugi si zaželi, da bi odšel domov. Želja se 
mu uresniči. 
Tretji pa reče: »Kaj naj pa zdaj sam počnem na tem otoku? 
Osamljen sem. Želim si, da bi se prijatelja vrnila na otok!«

Ribič v Izraelu
Ameriški turist potuje po Izraelu in pride do jezera, znane-
ga iz zgodovine krščanstva. Vpraša čolnarja, koliko stane, 
da ga prepelje na drugi breg?
»Sto dolarjev,« se odreže ribič.
»Vi niste ribič, vi ste oderuh!« se jezi Američan.
Ribič pa: »Tolk' pač stane. Saj veste, da je šel Kristus tukaj 
peš čez.«
»Nič čudnega – pri teh cenah.«

Kartica zvestobe
V Mercatorju možakar kupuje kondome.
»Imate kartico zvestobe?« ga vpraša prodajalka.
»A ti mene zafrkavaš?« se začudi kupec. 

Črnogorska vremenska napoved 
Oče in sin, Črnogorca, sedita na kavču in gledata televi-
zijo.
Oče: »Pojdi ven pogledat, ali dežuje!«
Sin: »Eh, pokliči noter psa, bova videla, ali je moker.«

Nekomu se pa le pozna 
Polde razlaga Stanetu: »Moja žena je zaradi hujšanja 
začela jahati.«
»Pa se že kaj pozna?« 
»Ja, konj je že shujšal za deset kilogramov.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Znašli se boste v situaciji, kjer se boste morali zanesti nase 
in na svoje sposobnosti. Kljub temu da skoraj nič ne bo šlo 
po načrtu, se bo na koncu vse dobro izteklo. Odzvali se 
boste povabilu na druženje in preživeli lep konec tedna. 

Bik (22. 4.–20. 5.)
Potrebovali boste nekaj miru, da vzpostavite ravnovesje v 
telesu. Breme, ki ga nosite s seboj, boste pustili ob stra-
ni. Stres, ki vas bremeni, vas bo zapustil. Na finančnem 
področju pričakujte pozitivne spremembe, ki vas bodo 
razveselile. 

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Prijatelji, ki vas obkrožajo, tokrat ne bodo skoparili s kom-
plimenti. Dobro vam bo delo, da ste v središču pozornos-
ti. Organizirali boste družabni dogodek v ožjem krogu, kar 
pa vas bo mentalno izčrpalo, čeprav ste na tem področju 
zelo domači.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Dobili boste navdih, ki ste ga potrebovali. Konec je ležerno-
sti, saj boste morali za dosego svojega cilja pošteno zaviha-
ti rokave. Sami od sebe pričakujete veliko, enako tudi okoli-
ca. Obdarovani boste in za nekaj časa ostanete brez besed. 

Lev (23. 7.–23. 8.)
V teh dneh vam bo prijala umirjena družba, saj ne boste 
pretirano razpoloženi za dogajanje okoli sebe. Družina 
vam bo v teh dneh uteha, saj boste le doma začutili tisto 
pravo toplino in dobro voljo. V službi boste površni, težko 
se boste osredotočili. 

Devica (24. 8.–23. 9.)
Nepričakovana novica vas bo pustila odprtih ust in svoje 
začudenje boste težko skrivali. V ljubezni pričakujte spre-
membo. Tokrat boste vi vodja in pobudnik, vse svoje kora-
ke boste skrbno in pretkano načrtovali in si naredili dober 
načrt. 

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Pred vami je ostalo še nekaj nedokončanih malih projek-
tov, ki jih prelagate na naslednje dneve. Tokrat se boste 
spontano lotili dela in bo kar samo steklo. Pomoč prija-
teljev bo prišla še kako prav. Pred vami je lepa osebna 
zmaga.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Znanci vam bodo izkazali hvaležnost za uslugo, ki ste jo 
bili nesebično pripravljeni storiti. Tokrat boste celo sami 
začutili ponos in voljo za naprej, da boste vedno sledili 
srcu, ki govori, da rado stori dobro stvar za soljudi. Na 
pravi poti ste. 

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Po tiho si boste želeli srečanja s simpatijo, a več stvari se 
bo moralo odviti v pravo smer, da se bo to zgodilo. Pogum 
ne bo zatajil in sreča bo na vaši strani. Vezani pričakujte 
poglobljene pogovore v teh dneh. Presenečenje …

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Delo vam bo šlo tokrat dobro od rok. Pozitivno razmišlja-
nje vas bo pripeljalo na pravi cilj. Zaupali boste sebi in se 
nehali obremenjevati z vsemi mogočimi stvarmi, na katere 
nimate vpliva. Počutili se boste sproščeno in odlično. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Družba, v kateri se gibljete zadnje obdobje, v nekem trenu-
tku ne bo več prava za vas. Poglobili se boste vase in prišli 
do spoznanja, da je bil stari način življenja primernejši za 
vas. Bodite iskreni. Ne samo do drugih, tudi do sebe.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Ste brez strahu, samozavestni in odločni. To so odlične 
lastnosti, ki vam jih marsikdo zavida. Lahko pa se zgodi, da 
bo vaša pretirana samozavest naredila škodo vašemu dru-
žabnemu življenju. Bodite previdni. Vse je za nekaj dobro.
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1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO, 
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW T-ROC, 
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke)  
pošljite do srede, 21. marca 2018, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Rešitve 
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si

Praznujte z nami!
Ponosni smo, da je novi Volkswagen Polo zmagovalec izbora 
Slovenski avto leta 2018. Praznujte z nami in izkoristite 
privlačno ponudbo. Novi Polo s serijskim sistemom Front Assist 
s funkcijo zaznavanja pešcev je zdaj na voljo že za 10.990 EUR*. 
Naj se praznovanje začne!

www.volkswagen.si

Emisije CO2: 134−98 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,9−3,8 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije 
NOX: 0,0661−0,0131 g/km. Število delcev: 0,00992−0,0000 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. *Akcija vključuje BON avto leta v 
višini 500 EUR z DDV in BON za financiranje in zavarovanje, ki predstavlja bonus v obliki znižanja maloprodajne 
cene vozila v vrednosti 500 EUR z DDV in velja v primeru hkratnega financiranja/najema vozila preko družbe 
Porsche Leasing SLO d.o.o. ali Porsche Kredit in Leasing SLO, d.o.o. in sklenitvijo VW zavarovanja (permanentni 
kasko Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno zavarovanje Zavarovalnica 
Sava d.d.), pod pogoji akcije VWPOLOBON18 (več na www.porscheleasing.si). Akcija traja do 30. 06. 2018.

Novi Polo je  
slovenski avto leta.

Zdaj že za 

10.990 EUR!*

VW_Dilerski_Polo_2018_AvtoLeta_137x198.indd   1 28/02/2018   13:25
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Terryja Bryanta (47) so aretirali zaradi 
kraje oskarja igralki Frances McDor-
mand. Nepridiprav do plačila varščine v 
višini 20 tisoč dolarjev ostaja v priporu, 
grozi pa mu do tri leta zaporne kazni. 
Kaznivo dejanje se je zgodilo na zabavi 

po podelitvi oskarjev. Da kipec ni v rokah prave osebe, je 
prvi opazil nek paparac in poklical policiste. Bryant je na 
dogodek prišel s povabilom, sicer pa je bil v preteklosti 
gost številnih prestižnih holywoodskih dogodkov.

Najboljši igralki ukradli oskarja

Pevec Usher (39) se po komaj 
dveh letih zakona ločuje od sop-
roge Grace Miguel (48). Zakonca 
sta sporočila, da se razhajata pri-
jateljsko in še naprej ostajata glo-
boko povezana in spoštljiva drug 

do drugega. Preteklo leto je bilo za njiju prelomno, saj je 
pevca več žensk obtožilo okužbe s spolno boleznijo. Par 
je bil skupaj od leta 2009. Pred tem je bil pevec poročen 
s Tameko Foster, s katero ima dva otroka.

Usher se prijateljsko ločuje

Brandon, enaindvajsetletni sin 
Tommyja Leeja (55) in Pamele 
Anderson (50), je fizično obra-
čunal s svojim očetom, saj naj bi 
ta žalil Pamelo. “Z zaročenko sva 
ležala v postelji, ko je vdrl v najino 

sobo in me napadel. Zahteval sem, da zapusti hišo, nakar 
me je udaril s tako silo, da sem izgubil zavest, in zbežal,” 
je povedal Tommy, besede pa je potrdila tudi njegova ena-
intridesetletna zaročenka Brittany Furlan.

Pamelin sin fizično obračunal z očetom

Igralka Heather Locklear (56) se je odlo-
čila za zdravljenje. V preteklosti je imela 
težave z alkoholizmom ter bila odvisna 
od zdravil, pred kratkim pa so jo aretirali 
zaradi napada na zaročenca in policiste. 
Slednjim je celo grozila z napadom s 

strelnim orožjem. Po besedah hčerke Ave (20) ima že dlje 
časa težave in je sedaj končno upoštevala njene prošnje 
in si poiskala pomoč.

Heather odpeljali na rehabilitacijo

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

V 
simpatičnem 
kranjskem loka-
lu z zanimivim 
interjerjem in 
(predvsem pole-

ti) zelo priljubljeno teraso, s 
katere je lep razgled na sta-
ri del mesta, Panorami Sta-
ra Pošta se ekipa trudi in pos-
kuša gostom približati različ-
ne dogodke. Tako so se odlo-
čili, da bodo enkrat mesečno 
organizirali tako imenovane 
Jazz & Wine dogodke. Tokrat 
je Panorama gostila dogodek 
na prvi marec. Za glasbeni 
del so poskrbeli mladi fantje 

zasedbe DeluxMen pod vod-
stvom Žiga Kerta; za izbrana 
vina večera pa ekipa Panora-
me. Dogodek so organizira-
li drugič – in glede na odziv 
gostov ima prihodnost.

So se pa v Panorami odlo-
čili, da bodo marca odprli 
še Galerijo Stara pošta. Ob 
odprtju bodo na ogled posta-
vili slike članov Likovne sku-
pine Kulturno-umetniškega 
društva Kliničnega centra in 
Medicinske fakultete Ljub-
ljana. Odprtje razstave bo 15. 
marca, dela pa bodo na ogled 
do 15. maja letos.

V tem tednu pa smo prazno-
vali dan žena in na gorenjskih 
glasbenih odrih se je zgodilo 

kar nekaj zanimivih koncer-
tov. Tako je dan pred prazni-
kom v jeseniškem Gledališ-
ču Toneta Čufarja nastopila 
citrarka Tanja Zajc Zupan z 
gosti. Na odru so ji delali dru-
žbo pevka Teja Saksida, glas-
benik Sten Vrbek in priljub-
ljeni Rok Ferengja, kot poseb-
ni gost pa je nastopil še Dani-
el Popović. Izkazalo se je, da 
publika še vedno pozna nje-
gove uspešnice – tako nape-
ve kot besedila. Tudi tokrat je 
koncert povezovala Tanjina 
hči Ana, ki je poskrbela tudi 
za gledališki moment v sicer 
glasbenem dogajanju.

Tanji oziroma njenim cit-
ram pa boste lahko ponovno 

prisluhnili v nedeljo, 11. 
marca, a tokrat bo ona gos-
tja dobrodelnega koncer-
ta, ki ga organizirata Rotary 
klub Kranj in Interact klub 
Carnium. Najlepše Avse-
nikove melodije bodo zaz-
venele na odru Kulturnega 
doma v Predosljah, prisluh-
nili pa boste lahko še naro-
dno-zabavnemu Ansamblu 
Roberta Zupana, violinistki 
Hermini Matjašič in godalni 
skupini ter tamburaškemu 
orkestru Folklornega druš-
tva Kranj. Humor so zau-
pali priljubljenemu Tržiča-
nu Boštjanu Megliču - Peš-
ki, vezno besedo pa Slavici 
Bučan. Koncert bo ob 18. uri.

DŽEZ, VINO IN DAN ŽENA
Panorama Stara Pošta v Kranju nadaljuje s svojim programom, dogodki, ki so jih veseli predvsem 
Kranjčani in v Panoramo privabijo goste tudi od drugje. Ob dnevu žena so Jesenice gostile Tanjo 
Zajc Zupan z gosti, njene citre pa bodo ponovno zazvenele že v nedeljo na dobrodelnem koncertu v 
Kulturnem domu Predoslje.

Sten VrbekTanja Zajc Zupan

Teja Saksida in Rok Ferengja sta zapela tudi v duetu. Daniel Popović

DeluxMan so Žiga Kert (klaviature), Žan Jugovic (harmonika), Jan Dolenc (bobni) in Gregor Rihtaršič (saksofon).

V nedeljo, 11. marca, ob 20. uri na Pop TV prihaja druga 
sezona šova Zvezde plešejo. Vodila jo bosta Peter Poles 
in Tara Zupančič (na fotografiji), ki pa bo v nedeljo 
plesni spektakel žal izpustila, saj je zbolela. Njeno 
vlogo v nedeljski oddaji bo tako prevzel nekdo drug; 
kdo, pa ostaja skrivnost. / Foto: Pop TV
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iKoroška poje je izjemno lep koncert pevskih zborov, ki ga orga-

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

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

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

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

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

IZLET /  NEDELJA,11. MARCA 2018

CENA: 40 €
(ob prijavi najmanj 45 gostov)

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

since
1989

OrganizatorInformacije in prijave: 

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

Na počitnice po zelo ugodni ceni in v dobri družbi
POČITNICE / KOS / OD 13. DO 20. JUNIJA 2018

Vabimo vas na počitnice na grški otok Kos. Nastanjeni boste v prenovljenem hotelu  
Philippion z idealno lego, ki  je od središča mesta Kos oddaljen le 250 metrov, od  
peščene plaže pa ga loči le obalna cesta s kolesarsko stezo in promenado. Bivanje v  
sodobno oprem ljenih studiih, s klimo, brezplačnim WiFi-jem, kuhinjsko nišo s hladil-
nikom, mikrovalovno pečico,  kuhalnikom za kavo ali čaj ter balkonom. Organizirana  
bosta obogaten kontinentalni samopostrežni zajtrk in samopostrežna večerja. 

Termin: od 13. junija do 20. junija 2018 
Cena: 493 EUR /osebo 
Posebna cena za bralce Gorenjskega glasa, ki  je nižja od redne ponudbe. 
Rok za prijave smo podaljšali do 9. marca 2018.

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

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

Organizator :

Češke dežele so bile v srednjem veku ene najbogatejših v Evropi, zato se 
je v vseh obdobjih v teh krajih oblikovala bogata arhitekturna dediščina. 

1. dan: Na naši poti si bomo ogledali slikoviti Telč, nato se bomo ustavili 
ob pravljičnem gradu Červena Lhota, ki se nahaja na otočku sredi jezera, 
dan pa bomo končali z ogledom mesta Česke Budejovice.  2. dan: Po 
zajtrku bomo spoznavali srednjeveško življenje v dvorcih Kratochvile in 
Hluboka, se nato odpeljali do slikovite vasi Holašovice, ki je najlepša češka va-
sica, uvrščena tudi na seznam Unesco, končali pa bomo z ogledom pivovarne 
Budweiser, pokušino piva in večerjo v pivnici.  3. dan: Po zajtrku vožnja v Češky 
Krumlov, ki mu poseben čar dajejo reka Vltava, mestni grad, drugi največji na 
Češkem, in staro mestno jedro, ki je uvrščeno na seznam Unesco. Naš zadnji 
postanek bomo naredili pri jezeru Lipno. Sprehodili se bomo na lesen razgledni 
stolp in od tu nadaljevali vožnjo proti domu. 

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, vstopnino v gradove Červena Lhota, Hlobuka ter Kra-
tochvile, vstopnini v pivovarno Budweiser Budvar in na razgledni stolp Lipno, eno prenočitev z zajtrkom in 
en polpenzion v hotelu s tremi zvezdicami v dvoposteljni sobi, južnočeški večer v pivnici (razširjen meni pri 
večerji), glasba do dve uri, dve pijači, turistično vodenje, organizacijo ter DDV.

IZLET /  OD 11. DO 13. MAJA 2018

Gradovi južne Češke  
in pivo Budweiser CENA: 243 €

(ob prijavi 40 gostov)

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

KINOSPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 10. 3.
21.35 ODPADNIKI
16.20 BELA IN SEBASTIJAN: 
PRIJATELJA ZA VEDNO
18.40 TRIJE PLAKATI PRED MESTOM
21.00 RDEČI VRABEC
13.20, 17.00, 19.00 MARIJINA 
ZEMLJA
19.20 OBLIKA VODE
15.20 ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE, 
sinhro.
14.15 ČUDO
18.00 ZADNJI LEDENI LOVCI
20.45 PETDESET ODTENKOV SVOBODE
14.40, 16.40 BIKEC FERDINAND, 
sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 10. 3.
18.10, 20.20, 22.30 ODPADNIKI
13.50, 15.50 BELA IN SEBASTIJAN: 
PRIJATELJA ZA VEDNO
18.00, 20.40 RDEČI VRABEC

22.10 OBLIKA VODE
17.50, 20.00 DRUŽABNI VEČER
13.40, 15.30, 17.20 ČEBELICA 
MAJA: MEDENE IGRE, sinhro.
14,30, 16.20 ČEBELICA MAJA: 
MEDENE IGRE, 3D, sinhro.
21.00 ČRNI PANTER
18.20 ČRNI PANTER, 3D
19.10, 21.15 PETDESET ODTENKOV 
SVOBODE
14.00, 16.10 BIKEC FERDINAND, 
sinhro.
14.10, 16.00 PALČKI POMAGALČKI, 
sinhro.

KINO SORA , ŠKOFJA LOKA

Petek, 9. 3.
20.00 FANTOMSKA NIT

Sobota, 10. 3.
18.00 MARIJINA ZEMLJA
20.00 FANTOMSKA NIT

Nedelja, 11. 3.
18.00 MARIJINA ZEMLJA
20.00 OBLIKA VODE

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 10. marca
10.00 Lutkovno gledališče Pupilla, Lendava: BA BU (v dvorani PGK, matineja)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Sobota, 10. marca
20.00 Milan Lane Gutovič: UKRADENA OSEBNOST (komedija)

Ponedeljek, 12. marca 
17.00 Finalno tekmovanje kviza Občine Jesenice

GLEDALIŠKI SPORED

Suzana P. Kovačič

Bistrica pri Tržiču – Razstava 
rezbarja Petra Gučka v gale-
riji Doma Petra Uzarja v Bi-
strici pri Tržiču z naslovom 
Ko les zaživi bo stanovalce 
in obiskovalce doma razve-
seljevala še do 14. marca. Pe-
ter Guček, doma v Križah, se 
je leta 2006 upokojil in se iz 
orodjarja prelevil v odličnega 
rezbarja. V njegovih rokah 
les ponovno oživi, pod njimi 
je nastalo že več kot sto različ-
nih izdelkov, v zahtevnejše je 

vložil tudi do dvesto ur dela. 
O naravi pripoveduje, ker jo 
ima tako zelo rad, in zato ni 
presenečenje, da se njegova 
ljubezen do narave kaže tudi 
v izbranih rezbarskih moti-
vih, predvsem v svetu živa-
li. Nasploh se posveča upo-
dabljanju stvari, ki ga obda-
jajo v njegovi vsakdanjosti ali 
pa jih srečuje kot dediščino 
preteklosti. Do vsakega »pri-
zora« pristopa z ljubeznijo 
in premišljeno, zato je vsak 
motiv drugačen in samo nje-
gov. 

Še do srede na ogled 
razstava Petra Gučka
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Italijanska jezera slovijo po svoji naravni lepoti. Comsko jezero obdaja čudovita 
gorska pokrajina, jezero Maggiore je vredno obiskati, pa čeprav samo za ogled 
palače Borromee in Boromejskih otokov. 1. dan: Najprej se bomo odpeljali do mesta 
Bergamo, katerega glavni trg Piazza Vecchia je francoski pisatelj Stendhal razglasil 
za najlepši kraj na Zemlji. Pot bomo nadaljevali do Comskega jezera in si ogledali 
mesto Como. Od tu se bomo odpeljali do jezera Maggiore. Namestitev v hotelu 
in večerja. 2. dan: Po zajtrku se bomo z ladjico odpeljali po Jezeru Maggiore in si 
ogledali del skupine Boromejskih otokov, ki slovijo po vilah, čudovitih vrtovih ter 
parkih. Obiskali bomo otok Bella s slavno palačo ter otok Pesctatori. Po vrnitvi v 
živahno objezersko mestece Stresa si bomo privoščili nekaj prostega časa in nato 
nadaljevali vožnjo proti domu.
Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, en polpenzion v hotelu s štirimi zvezdicami 
v dvoposteljni sobi ob jezeru Maggiore, vstopnino v palačo in vrtove na otoku Bella, lokalno 
vodenje po palači, vožnjo z ladjico po jezeru Maggiore z obiskom dveh otokov, turistično 
vodenje, organizacijo ter DDV. 
 

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

IZLET /  OD 7. DO 8. APRILA 2018

Boromejski otoki

CENA: 156 €
(ob prijavi 40 gostov)

KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

strupov, ki bo v petek, 16. marca, ob 18. uri v prostorih Cen-
tra na Župančičevi 22. Prednosti in izkušnje naravne pridela-
ve s pomočjo efektivnih mikroorganizmov bosta predstavila 
Luka Kompare, direktor podjetja Micronatura, in Matjaž Zu-
pančič, vrtnar in sadjar. Prijave na vlasta.jursak@ctrp-kranj.
si ali tel.: 040 733 344. Več na www.ctrp-kranj.si.

Krčne žile in boleče noge
Kranj – Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabi v pone-
deljek, 12. marca, ob 18. uri v sejno sobo (št. 15) Mestne ob-
čine Kranj na predavanje Težave, povezane s krčnimi žilami 
in bolečimi nogami. Predaval bo prof. dr. Mišo Šabovič, dr. 
med., spec. internist.

IZLETI
Na Zasavsko sveto goro
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinski izlet na 
Zasavsko sveto goro (849 m), in sicer v četrtek, 22. marca, z 
odhodom avtobusa ob 8. uri izpred Globusa. Gre za srednje 
težak planinski izlet s štirimi urami in pol hoje. Prijave z vpla-
čili sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 19. marca.

Letovanje v Hotelu Delfin v Izoli
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na letovanje v Hote-
lu Delfin v Izoli od 29. junija do 6. julija. Prijave sprejemajo v 
društveni pisarni, kjer boste izpolnili prijavnico, do ponede-
ljka, 9. aprila, oziroma do zapolnitve prostih mest.

Pohod v Tamar
Preddvor – Pohodniška skupina Društva upokojencev 
Preddvor vabi člane v torek, 13. marca, na pohod v Tamar. 
Zbor bo na običajnem mestu v Preddvoru. Do izhodišča se 
boste odpeljali z osebnimi avtomobili.

Rašica
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v četrtek, 
15. marca, pohod na Rašico: Selo–Rašica–Dobeno–Šinkov 
Turn–Selo. Skupne zmerne hoje bo okrog tri ure. Informaci-
je in prijave zbira Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Na Škavnico
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinski izlet na 
Škavnico, in sicer v četrtek, 15. marca, z odhodom avtobusa 
ob 8. uri izpred Creine. Hoje za planince bo štiri ure, za po-
hodnike pa dve uri. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni 
pisarni do ponedeljka, 12. marca.

OBVESTILA
Redni letni zbor članov
Žiri – Turistično društvo Žiri vabi vse člane in simpatizerje 
na zbor članov Turističnega društva Žiri, ki bo danes, v pe-
tek, 9. marca, približno ob 19. uri (po predavanju) v restavra-
ciji Sklednik na Strojarjevi 16.

Srečanje članov AMD Šenčur
Šenčur – AMD Šenčur vabi članice in člane, njihove partner-
je, simpatizerje ter prijatelje društva na tradicionalno Sre-

čanje članov AMD Šenčur, ki bo jutri, v soboto, 10. marca, 
ob 19. uri v dvorani Doma krajanov Šenčur, Kranjska c. 2. 
Po uvodnem pozdravnem nagovoru predsednice društva bo 
sledil družabni večer ob glasbi in družabnih igrah.

Bralni krožek
Vodice – V Knjižnici Vodice bomo marca začeli z bralnim 
krožkom. Vodja oziroma mentorica bo Nataša Škofic Kranjc, 
ki je bralne krožke začela voditi pred 21 leti v študijskih bral-
nih krožkih Beremo z Manco Košir. Prvo srečanje bo v torek, 
13. marca, ob 19. uri v Knjižnici Vodice.

KONCERTI
Koncert za zbor, soliste in orgle
Stražišče – V soboto, 10. marca, bo ob 19. uri v cerkvi sv. 
Martina v Stražišču v izvedbi MePZ Ignacij Hladnik iz Tržiča 
koncert Requiem za zbor, soliste in orgle, katerega avtor je 
Norvežan Iver Klieve. Vstop bo prost.

Območna revija pevskih zborov in malih pevskih 
skupin
Cerklje – V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika Cerklje bo 
danes, v petek, 9. marca, in jutri, v soboto, 10. marca, ob 19. 
uri Območno revijo pevskih zborov in malih pevskih skupin.

Koncert skupine THeWET
Škofja Loka – Jutri, v soboto, 10. marca, bo ob 21. uri v Lo-
škem pubu koncert zasedbe THeWET, ki bo predstavila tudi 
novo skladbo. Gostje večera bodo Attic Mist.

RAZSTAVE
Iz starega spet novo
Medvode – Društvo upokojencev Medvode vabi v sredo, 14. 
marca, ob 19.30 v Knjižnico Medvode na odprtje razstave 
ročnih del Iz starega spet novo.

Razstava Hrtjega sveta
Hrušica – V Knjižnici Hrušica je na ogled razstava društva Hrtji 
svet z naslovom Iz pekla v raj. Ogledate si jo lahko do 4. aprila.

PREDSTAVE

Županova Micka
Naklo, Smlednik – Dramska skupina KUD Pod lipo Adergas 
bo danes, v petek, 9. marca, ob 19.30 gostovala v dvorani 
Doma Janeza Filipiča v Naklem s komedijo v dveh dejanjih 
Antona Tomaža Linharta Županova Micka. Jutri, v soboto, 10. 
marca, ob 19.30 pa bodo gostovali z Županovo Micko v dvo-
rani Kulturnega doma v Smledniku. Igro je režiral Silvo Sirc. 

Lesena peč
Podbrezje – V Kulturnem domu Podbrezje si lahko jutri, v 
soboto, 10. marca, ob 19. uri ogledate komedijo v treh de-
janjih avtorja Janeza Jalna Lesena peč v izvedbi gledališke 
skupine KD Kruh Križe.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 20. 3., KOPALNI IZLET BIOTERME: 19. 3., NAKUPOVANJE  
GRADEC PRIMARK: 24. 3., BANOVCI: 6.–9. 5.; MADŽARSKE  
TOPLICE: 27.–30. 4., BANJA VRUĆICA S TERAPIJAMI: 16.–23. 3., 
MEDŽUGORJE: 27.–29. 4., RIM: 15.–18. 3., prijave za morje Dugi 
otok in Orebić že sprejemamo. www.rozmanbus.si

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

PRIREDITVE
Območno srečanje otroških in mladinskih 
folklornih skupin
Predoslje – V Kulturnem domu Predoslje bo v četrtek, 15. 
marca, ob 17. uri Območno srečanje otroških in mladinskih 
folklornih skupin.

An flet'n večer
Tržič – V Dvorani tržiških olimpijcev bo prihodnjo soboto, 
17. marca 2018, ob 19. uri prireditev An flet'n večer. V goste 
so povabili Sašo Lendero, Gade, ansamble Storžič, Zarja in 
Veseli Begunjčani, osrednji gostje z daljšim glasbenim pro-
gramom pa bodo Prifarski muzikanti.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V prihodnjih dneh bodo 
potekale naslednje medgeneracijske dejavnosti: Medgene-
racijski center Kranj (MKC): 9. marca ob 18. uri Ruski otroški 
nastop za dan žena – koncert, 12. marca ob 17. uri Hiša čez 
cesto, Milje 11., ogled jaslic, maket tehnične dediščine, otro-
ških lutk, starega orodja in še več, zbor pred MKC ob 17. uri, 
torek, 13. marca, ob 9. uri Z dihanjem do boljšega zdravja; 
Cerklje: 9. marca ob 10. uri Urejanje parka – Dom Taber, 12. 
marca ob 16. uri Telovadba za vse generacije – OŠ Cerklje; 
Preddvor: 13. marca ob 17. uri Naravni somatski gibi – Dom 
krajanov na Zg. Beli; Šenčur: 12. marca ob 9.30 Umovadba 
za starejše – Dom krajanov Šenčur, 13. marca ob 15.30 Vadba 
za zdravo hrbtenico – Športna dvorana ob OŠ Šenčur. Obve-
zne prijave za vse dejavnosti sprejemajo po telefonu 041 724 
134 ali na e-naslovu mck-prijava@luniverza.si.

PREDAVANJA
Pomen psihoterapije
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v ponedeljek, 12. marca, ob 16. uri na brezplač-
no predavanje Pomen psihoterapije. Predavanje, ki bo pote-
kalo v prostorih Humane na Oldhamski 14 (pri Vodovodnem 
stolpu), bo vodila Nevenka Ropret, univ. dipl. soc. delavka.

Dedovanje in darilne pogodbe
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v torek, 13. marca, ob 16. uri na brezplačno pre-
davanje Dedovanje in darilne pogodbe. Predavanje, ki bo po-
tekalo v prostorih Humane na Oldhamski 14 (pri Vodovod-
nem stolpu), bo vodila odvetnica mag. Mateja Likozar Rogelj. 

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi v soboto, 
10. marca, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na proučeva-
nje Svetega pisma s temo Božanstvo Svetega Duha. Pogo-
vor bo povezoval Stjepan Jurčić.

Maroko
Žiri – Turistično društvo Žiri vabi danes, v petek, 9. marca, 
ob 18. uri v restavracijo Sklednik na Strojarjevi 16 na potopi-
sno predavanje. Maroko bo skozi sliko in besedo predstavila 
Mihaela Kavčič. Vstop bo prost.

Male komunalne rastlinske čistilne naprave
Kranj – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi na 
brezplačno strokovno predavanje Male komunalne rastlin-
ske čistilne naprave, ki bo danes, v petek, 9. marca, ob 17. 
uri v Šmartinskem domu v Stražišču pri Kranju (Škofjeloška 
18). Predaval bo Urban Čepon, uni. dipl. inž. vod. in kom. 
inž. iz podjetja Limnos. Prijave na vlasta.jursak@ctrp-kranj.
si ali tel.: 040 733 344. Več na www.ctrp-kranj.si.

Vrtnarjenje in pridelava hrane brez strupov
Kranj – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi na 
brezplačno delavnico Vrtnarjenje in pridelava hrane brez 



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

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

HIŠE
NAJAMEM

HIŠO za cca 12–14 delavcev v Kranju 
ali okolici v oddaljenosti do največ 30 
km, za obdobje od 20. 3. 2018 do 31. 
12. 2018, tel.: 051/698-950, Jasmi-
na 18000851

VIKENDI, APARTMAJI
ODDAM

OLIMJE – pred sezono oddam apart-
ma, samo 25 EUR/dan, 5 vstopnic 
– celodnevno hotelsko kopanje, tel.: 
031/619-628 18000826

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo na Golniku, z go-
spodarskim poslopjem na parceli, tel.: 
040/204-184  
 18000751

KUPIM

MANJŠO zazidljivo parcelo – območ-
je Radovljica, Bled, Žirovnica, tel.: 
031/489-477 18000811

GOZD v Naklem – »Dobrava«, od 
Okroglega do Bistrice, tel.: 070/737-
932, Jože 18000852

29Gorenjski glas
petek, 9. marca 2018 MALI OGLASI malioglasi@g-glas.si

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: SKUPAJ NAM 
JE LEPO, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu v torek, 20. fe-
bruarja 2018, prejmejo darilni bon v vrednosti 15 EUR trgovine 
Baldrijan, d.o.o., Kranj. To so: Mira Metka Petrovčič iz Gorenje 
vasi, Cvetka Kern iz Kranja in Veronika Bešter iz Škofje Loke. 
Nagrajenkam čestitamo!

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PETKOVA PRIREDITEV 

Izvaja: Lutkovno gledališče Fru Fru 
DIČI DIČA 

Petek, 9. marec 2018, ob 17.30 uri 
OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                      
SOBOTNA MATINEJA 

 Izvaja: Lutkovno gledališče Pupilla 
BA BU 

Sobota, 10. marec 2018,  ob 10. uri  
Prešernovo gledališče Kranj 

  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               
 www.pgk.si                  

recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

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

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

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

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

GSM 051/320 700
Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj

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

d.
o.

o.

PRODAMO obnovljena 
stanovanja v veèstanovanjskem 
objektu Vila-A Tržiè na naslovu 
Bistrica 26, 4270 Tržiè.
Tip prodaje: z zbiranjem 
nezavezujoèih ponudb;
Informacije in najava ogledov: 
04 208 41 86 ali 
info@imobilia-gbk.si;
Prodajne aktivnosti vodi 
nepremièninska družba Imobilia 
GBK d.o.o., Gorenjska banka pa za 
kupce ponuja ekskluzivne stano-
vanjske kredite po opazno nižji 
obrestni meri od standardne 
ponudbe.
www.gbkr.si/nepremicnine/vila-a

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.

Rezultati 19. kroga – 7. marca 2018
9, 16, 24, 26, 27, 34, 38 in 5

Loto PLUS: 1, 2, 9, 11, 17, 27, 39 in 37
Lotko: 1 3 8 2 1 9

Sklad 20. kroga za Sedmico: 1.340.000 EUR
Sklad 20. kroga za PLUS: 210.000 EUR
Sklad 20. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTOGARAŽE
PRODAM

GARAŽNI boks v Radovljici, Can-
karjeva 23, cena 7.500 EUR, tel.: 
041/707-480 18000766

ODDAM

GARAŽO pri nebotičniku v Kranju, tel.: 
041/971-519 18000798

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

LEPO ohranjen Ford Fussion, let. 
2007, 154.000 km, servisna knjiga, 
1. lastnik, 2.850 EUR, tel.: 041/816-
528 18000805

LEPO ohranjen R Modus, let. 2009, 
84.000 km, 1. last., servisna knjiga, 
4.600 EUR, metal. siv, tel.: 041/816-
528 18000806

SEAT Ibiza 1.2, letnik 2017, 5 vrat, kot 
nova, vsa možna oprema, prevoženo 
16.000 km, tel.: 041/543-876 18000793

VW Passat, letnik 2014, črna metalik 
barva, tel.: 041/742-794 18000767

VW Polo 1.6, let. 2007 in športni Fiat 1.8 
coupe, prevoženo 110.000 km, v dob-
rem stanju, tel.: 041/894-493 18000816

VW Caddy furgon 1.6 TDI, letnik 2011, 
1. lastnik, 179.000 km, dobro ohra-
njen, tel.: 031/386-004 18000850

MOTORNA KOLESA
PRODAM

PIAGGIO Sfera 49 ccm, reg. do 25. 4. 
2018, letnik 1994, ohranjena, in škor-
nje št. 43, tel.: 031/520-004  
 18000846

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

AVTO, karamboliran, tudi totalka, slab-
še ohranjen ali v okvari, od 2005 letni-
ka naprej. www.avtovleka-simenko.si, 
tel.: 070/300-554 18000754

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

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 18000861

TEHNIKA
PRODAM

SATELITSKO anteno z nosilcem, 
cena 40 EUR, tel.: 04/23-34-322, 
040/224-348 18000804

ELEKTRONSKO varuško, tel.: 04/59-
45-152, 031/591-608 18000796

TVB Evelux, ekran 70 cm, ohra-
njen, starejši tip, cena 50 EUR, tel.: 
040/522-329 18000774

STROJI IN ORODJA
PRODAM

GRAFIČNA preša za visoki tisk, tiska-
nje 38 x 28 cm, cena 390 cm, tel.: 
031/009-356 18000799

ŠIVALNI stroj v omarici M 702 G, mo-
tor 65 KW, luč 20 W, cena 50 EUR, 
tel.: 070/865-478 18000779

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

LEPE smrekove plohe, tel.: 041/233-
150 18000814

PLOČEVINO krom dimenzije 2000 x 
2 mm, 1 kom., tel.: 04/58-74-273, 
031/222-218 18000794

SUHE smrekove in hrastove plohe, 
tel.: 031/521-981 18000775

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

ZA simbolično ceno prodam vhodna 
vrata Lip Bled, veliko rumeno steklo, 
tel.: 04/25-22-507 18000784

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 18000855

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

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

STANOVANJSKA  OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KUHINJSKE elemente, 8 nizkih in 1 
visok, ter letne gume za Hyundai Getz, 
tel.: 041/943-222 18000818

OMARO, posteljo, nočno omarico 
Alples, cena po dogovoru, tel.: 04/53-
14-519, 040/590-851 18000791

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

PLINSKO steklokeramično kuhalno 
ploščo, več kosov posode ter dvojna 
notranja vrata, tel.: 041/209-066 
 18000823

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko CFB, odlič-
no ohranjeno in B.Es.As harmoniko, 
tel.: 040/739-512 18000802

KLAVIRSKO harmoniko Hohner Lucija 
IV P, cena 590 EUR, tel.: 041/651-
766 18000772

ŠPORT, REKREACIJA
PRODAM

ELAN carving smuči, 165 cm, dual 
titanium race world cup, ugodno, tel.: 
068/177-277 18000822

MOTORNE sani Polaris 340 m3, dobro 
ohranjene, delujoče, zelo ugodno, tel.: 
051/649-793 18000792

TURIZEM
ODDAM

APARTMA na Krku – Pinezići, od 12. 
7. do 22. 7. (10 dni) in od 16. 8. do 24. 
8. (8 dni), tel.: 068/681-083 18000777

HOBI
PRODAM

STARINE iz kmečke hiše in staro tesa-
no ostrešje, tel.: 041/895-260  
 18000783

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE Križev pot, 14 postaj + 
vstajenje, 130 x 100 cm, ogled: Du-
hovni utrip 6. 4. 2015, tel.: 040/567-
544 18000763

TAPISERIJE, tema tarot, 22 + 6 slik, 
130 x 80 cm, ogled: Duhovni utrip 
20. 5. 2013, 104.000 EUR, tel.: 
040/567-544 18000764

STARINE
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 18000859

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

ZA simbolično ceno prodam vsa moška 
oblačila, št. XL – suknjiči, hlače, pulo-
verji ..., tel.: 040/524-133 18000843

ŽIVALI IN RASTLINE
PRODAM

PSE bernandince v 7. tednu starosti, 
tel.: 040/610-958 18000833

PODARIM

PSIČKE mešančke, tel.: 041/316-
617 18000847

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

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

CEPILEC drv na sveder, ugodno, tel.: 
031/414-300  
 18000770

DREŽNIŠKO kozo z dvema mladiče-
ma, tel.: 04/58-01-679, 040/379-
529 18000787

HRIBOVSKO ovijalko Zambeli, puhal-
nike Eolo, vrtavkasto brano  in žago - 
rezkar st. 3, tel.: 031/316-548 18000776

NAKLADALKO za seno Sip 15 m3 in 
slamoreznico za seno z dodatnim ven-
tilatorjem, tel.: 031/223-129 18000807

TRAKTOR R 286, letnik 2009, odlič-
no ohranjen, z vpetjem za snežni plug, 
tel.: 041/762-562 18000841

TRAKTOR Lamborghihi R286, letnik 
2009, v odličnem stanju, in Takeuchi 145 
z 2 kiblama, tel.: 041/762-562 18000848

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

ZELO lepo hrastovo hlodovino in puhal-
nik Tajfun, tel.: 041/753-532 18000849

KUPIM

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

TRAKTOR Deutz, IMT, Ursus, Ze-
tor, Store, Univerzale ali drugo, tel.: 
031/851-485 18000762

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko v okvari, tel.: 031/500-933 
 18000838

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČA orehova jedrca, cena 15 
EUR/kg, tel.: 041/532-899 18000788

FIŽOL preklar, zrno, tel.: 031/796-
917 18000830

JEČMEN, tel.: 051/635-610 18000797

JEDILNI krompir in suha borova – me-
šana drva, tel.: 041/894-493 18000815

JEDILNI krompir, beli in rdeči, ter 
meso od bika, možna dostava, tel.: 
051/899-823 18000842

KRMNI in jedilni krompir desire, tel.: 
031/828-955 18000845

SILAŽNE bale, tel.: 051/441-722  
 18000789

SILAŽNE bale, 1. košnja, tel.: 
031/817-768 18000801

VIPAVSKO vino Merlot, 20 litrov, 
zelo ugodno, tel.: 04/59-61-169, 
031/262-046 18000828

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 TELIČKI simentalki, tel.: 041/608-
286 18000765

BIKCA, starega 11 mesecev, Radov-
ljica, tel.: 04/53-14-937, 031/648-
534 18000817

BIKCA simentalca, stara 8 in 5 mese-
cev, tel.: 051/391-828 18000824

BIKCA simentalca, starega 10 dni, 
Mošnje 7, tel.: 04/53-38-193 18000827

BREJE ovce po izbiri ter leto in pol sta-
rega ovna, tel.: 04/53-38-027 18000769

BREJE telice in krave po izbiri ter krave 
s teleti, tel.: 031/438-163 18000778

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 04/25-
03-043, 031/210-494 18000803

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
041/586-662 18000809

ČB teličko, tel.: 041/600-310 18000844

ENOLETNEGA osla in 2 mladi kozi z 
mladiči, tel.: 030/619-254 18000771

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
črne, pred nesnostjo in KG piščance 
za dopitanje, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 18000737

KONJA, vajenega vprege in jahanja, ter 
podarim kuža mešanca, tel.: 041/516-
692 18000780

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

OVCO z mladičem in kvalitetno žganje, 
tel.: 064/253-700 18000825

PAŠNO kravo simentalko pred telitvijo, 
tel.: 031/490-377 18000836

PRAŠIČA, 150 kg, krškopoljski, ekolo-
ški, tel.: 031/284-079 18000800

RJAVE jarkice in bele piščance za do-
pitanje, Stanonik, Log 9, Šk. Loka, tel.: 
04/51-85-580, 041/694-285 18000795

TELICO simentalko po telitvi, praši-
ča 150 in 20 kg, domača krma, tel.: 
041/378-937 18000821

TELICO simentalko, težko 300 kg, za 
nadaljnjo rejo, tel.: 04/59-57-306  
 18000837

TELICO ČB, visoko brejo, ali kravo po 
telitvi, tel.: 041/873-887 18000840
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ZAHVALA

28. februarja 2018 nas je v 82. letu starosti zapustil naš dragi oče, 
ata, dedek, tast, brat, stric 

Maksimiljan Pirc 
iz Hrastja 81

Od njega smo se poslovili v nedeljo, 4. marca 2018, v Kranju. Ob 
boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo g. župniku Urbanu Kokalju 
za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem za lepo petje in pogreb
ni službi Komunala Kranj. Posebna zahvala gre Omejčevima za 
nesebično pomoč in govornici Poloni za ganljive poslovilne bese
de. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, dobrim sosedom in prija
teljem za izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje ter darove za 
sv. mašo. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat hvala, 
da ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

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

ZAHVALA

V 97. letu nas je zapustila naša draga mama, stara mama,  
prababica in teta

Francka Kozjek
rojena Vilfan, p. d. Štrosova mama iz Zgornjih Bitenj 20

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. 
Hvala tudi zdravnici Maruši Arnejšek in patronažni sestri Mariji 
Eržen za pomoč in nego na domu. Zahvaljujemo se tudi g. župni
ku Bojanu Likarju za lepo opravljen pogrebni obred in sveto mašo, 
hvala pogrebni službi Komunala Kranj ter pevcem za ganljivo pe
tje. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste 
ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni
Zg. Bitnje, 26. februarja 2018

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je …
(T. Pavček)

ZAHVALA

V 88. letu se je poslovila naša sestra in teta

Frančiška Jelenec
p. d. Jakcova Francka iz Bukovščice
14. 6. 1930–13. 2. 2018

Ob slovesu izrekamo zahvalo sosedom, sorodnikom, sodelavcem, 
prijateljem in znancem za molitve, izrečena sožalja, cvetje, sveče in 
darove za sv. maše. Zahvala gre tudi patronažnim sestram, še posebej 
ge. Alenki za dolgoletne obiske na domu. Hvala g. župniku Damjanu 
Proštu, g. prelatu Antonu Slabetu in g. Jožetu Vidicu za somaševanje. 
Hvala nosačem, cerkvenim pevcem in pogrebni službi Navček.

Vsi njeni
Bukovščica, februar 2018

Blagor njim, 
ki zaspijo v Bogu.

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage mame, stare mame, tašče, tete

Ivanke Zeni
roj. Dolinšek

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom in prijateljem 
za izrečena sožalja, podporo, besede tolažbe, lepe misli. Hvala za 
darovano cvetje, sveče ter mašne namene. Iskrena hvala gospodu 
župniku Igorju Jerebu za lep poslovilni obred in sveto mašo. Hvala 
pogrebni službi Navček in pevcem. Hvala osebni zdravnici dr. Jen
ko. Zahvaljujemo pa se tudi za zvonjenje v Tupaličah. 

Žalujoči vsi njeni
Besnica, 10. februarja 2018

Glej, prihajam,
da spolnim tvojo voljo, Gospod.

Prezgodaj, mnogo prezgodaj nas je zapustila naša draga 

Teja Jovan Černilec 
p. d. Zgubova Teja iz Nakla 

K zadnjemu počitku jo bomo pospremili v soboto, 10. marca 2018, ob 14. uri na  
pokopališču v Naklem. Na dan pogreba bo ležala v tamkajšnji mrliški vežici od 9. ure dalje.  

Žalujoča Meta in Matevž ter vsi njeni, ki jo bomo vedno nosili v srcu

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, tašče, stare mame, prababice, 
sestre in tete

Marije Brankovič
roj. Hočevar s Štefanje Gore 
21. 3. 1928–26. 2. 2018

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
kolektivu Tupperware Prizma iz Cerkelj, vsemu osebju iz Doma 
star ejših občanov Preddvor, ki so tako lepo skrbeli zanjo, sosedi Si
moni za pomoč v poslovilni vežici, vsem za darovano cvetje, sveče, da
rovane maše, tople stiske rok in izrečeno sožalje. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti, g. župniku Jerneju Marenku za lepo 
opravljen obred, pevcem ter pogrebni službi Jerič. Hvala vsem, ki ste jo 
imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Sin Branko z družino, vnukinja Erika z družino in vnuk  
David z Brigito
Štefanja Gora, 7. marca 2018

Zapojem si tiho kot veter
in skrivam pod krilom spomine,
verjamem, da čisto na koncu
življenje bo polno tišine.
(Feri Lainšček)

V SPOMIN 

Pavli Režonja
Minevajo štiri leta, odkar je na svojo zadnjo pot k Bogu nepričako
vano odšla ljuba mamica. Vsem, ki se je spominjate in ji prižigate 
svečke, iskrena hvala.

 Zgoša, Mojstrana, 6. marec 2018

Ko pride tisti marčevski dan, tvoj zadnji dan,
spomini, bolečine privrejo na plan.
Ugaslo ognjišče,
prazno dvorišče.

Minevajo dnevi, meseci, leta,
hiša domača stoji v žalost odeta.
Globoko v dušah nosimo drage spomine,
a še vedno so močnejše v srcih bolečine.

TELIČKE simentalke, stare 5 in 16 me-
secev in breje 4, 5 in 6 mesecev, tel.: 
04/25-51-291, 031/699-145  
 18000808

TELIČKO mesne pasme, staro 3 me-
sece, tel.: 040/485-307 18000782

TELIČKO simentalko, staro 3 mesece 
in pol, tel.: 031/254-367 18000785

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, 
tel.: 040/607-311 18000786

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačano v parih dneh - 
nove višje cene, eko plus. Kogler Franz 
A. d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 
064/130-081 18000748

TELIČKO mesne pasme, simentalko, 
staro do 14 dni, tel.: 031/542-877 
 18000820

OSTALO
PRODAM

SENO balirano z dostavo, tel.: 
031/463-250 18000839

SMREKOVE fižolovke, sušice, tel.: 
040/794-988 18000829

VEČ visoko brejih krav, tel.: 04/57-44-
423 18000832

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

GOSTILNA v Kranju zaposli osebo za 
strežbo, nedelje proste, delo izmen-
sko. Štibelj Špela s.p., Partizanska c. 
17, Kranj, tel.: 040/646-174 
 18000743

ZAPOSLIMO osebo za delo v strežbi 
in osebo za pomoč v kuhinji, nedelje 
prosto. Gostilna pri Slavki, Viktor Ma-
rinšek s.p., Podbrezje 36, Naklo, tel.: 
041/740-691 18000834

IŠČEMO mizarja in varilca za proizvo-
dnjo, redna zaposlitev, delo v Avstriji in 
Nemčiji. Veselimo se vašega klica +386 
30/758-314, g. Grilc, Diaplan Stahl + 
Holz GmbH, Bahnhof str. 9, Klagenfur/
Celovec, Avstrija 17004319

IŠČEMO - tesarje/montažne delavce, kot 
okrepitev naše ekipe, za delo v Avstriji in 
Nemčiji. Plača po dogovoru. Veselimo se 
vašega klica +386 30/758-314, g. Grilc, 
Diaplan Stahl + Holz GmbH, Bahnhof str. 
9, Klagenfurt/Celovec, Avstrija 17004320

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

IŠČEM

IŠČEM DELO - duo Stari sablji vam v 
prijetnem ambientu, z živo glasbo po-
pestri praznovanje, tel.: 031/325-654 
 18000812

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, komar-
niki, markize, www.asteriks.net 18000856

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, notra-
nje omete, strojne omete, fasade, adap-
tacije, tlakovanje dvorišča, ograje, kamni-
te škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in 
poceni. SGP Beni, d. o. o., Struževo 7, 
Kranj, tel.: 041/561-838 18000733

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela -  z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 18000858

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

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 18000857

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

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozida-
va, montažni dimniki, dimniške kape. 
Garancija 10 let. Aleš Avsenek d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 18000301

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 18000854

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 
 18000860

RAZNO
PRODAM

ČRPALKO za dizelsko gorivo, tel.: 
041/744-777 18000810

JESENOVE hlode, debeline 70 cm, 
tel.: 031/505-087 18000790

KOMAT 22 col, sedlo, vprežne 
sani, CB postajo, nov avtoradio, tel.: 
051/213-206 18000773

MANJŠI, starejši kotel za žganjekuho, 
tel.: 04/51-22-398, 031/487-700  
 18000819

NOV elektro motor 380 V, 3 KW; novo 
manjšo motorko in zračno puško, tel.: 
041/364-504 18000768

SOD rostfrei, 50 lit., 40 EUR; zimsko-
-letne gume 185/60 14; komat 5 EUR; 
olji gorilec Olymp, tel.: 040/791-315  
 18000813

ZELO malo rabljen štedilnik na drva Al-
faplan, 60 x 70 cm, tel.: 041/674-147 
 18000781

IŠČEM

AVTOMEHANIKI, električarji, vodovo-
darji, če ne veste kam z odpadnim ma-
terialom, me pokličite, tel.: 070/385-
956  
 18000831

POMOČ in prevoz sena ter spomladi 
iščem krovca za zamenjavo strešne kri-
tine, tel.: 04/25-51-928  
 18000853

PRALNE stroje, varilne aparate, raču-
nalnike, pipe, železo ... Brezplačno 
odpeljem, tel.: 070/385-956 
 18000835

www.gorenjskiglas.si
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ZAHVALA

V sredo, 28. februarja, smo se poslovili od našega dragega moža, 
očeta, tasta, deda in pradeda, svaka in strica

Janka Radeja
iz Zgornjih Bitenj

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izraze 
sožalja, nesebično pomoč ter podarjeno cvetje, sveče in darove 
za svete maše. Hvala župniku g. Bojanu Likarju za lepo opravljen 
poslovilni obred ter pevcem za doživeto zapete pesmi. Hvala tudi 
pogrebni službi Navček in Komunali Kranj in ne nazadnje za
hvala osebju Doma upokojencev Kranj za vso zdravstveno nego 
in skrb v zadnjih mesecih. Vsem imenovanim in neimenovanim 
še enkrat iskrena hvala za vse lepe misli, izrečena sožalja in vsa
ko lepo besedo, ki ste jo kadarkoli namenili ali podarili našemu 
očetu. Tudi vsem ostalim, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti, iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi

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

ZAHVALA

V 67. letu nas je zapustila draga žena, mami, stara mama, sestra 
in teta

Silva Stenovec
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, pri
jateljem, sosedom, znancem, kolektivu RTG oddelka ZD Kranj 
za izrečena sožalja, tolažeče besede, tople objeme in stiske rok, 
darovane sveče in sv. maše ter vso ostalo pomoč.
Hvala g. župniku Branku Setnikarju, pogrebni službi Navček, 
pevcem in cvetličarni Urška, ki so pripomogli k lepemu pogreb
nemu obredu.
Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni
Kranj, Tupaliče, Jezersko

Tako kot reka v daljavo se izgubi,
odšla si tiho, brez slovesa,
za seboj pustila si spomin
na naša skupna srečna leta.
Le srce in duša ve,
kako boli, ko več te ni ...

ZAHVALA
Ta črni dan je moral priti, ta dan sozla ...
Bolečina da se skriti, tudi solze ni težko tajiti,
le dragega ata nihče nam ne more več vrniti.

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, starega očeta, pradedka, 
brata, strica, tasta in svaka

Franca Ribnikarja
p. d. Hribarjevega ata z Brega ob Kokri
26. 10. 1932–25. 2. 2018

Ob slovesu našega ata izrekamo zahvalo sorodnikom, sosedom, 
vaščanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno 
cvetje, sveče in darove za sv. maše. Posebna zahvala gre doma
čemu župniku g. Branku Setnikarju za pogrebni obred ob slo
vesu. Zahvalo izrekamo tudi cerkvenemu pevskemu zboru pod 
vodstvom ge. Marjance za lepo zapete pesmi, pogrebni službi 
Navček, dr. Kernovi, sestri Tatjani in zvonarju Maretu za zadnje 
zvonjenje ter vsem neimenovanim. Še enkrat iskrena hvala ime
novanim in neimenovanim, imejmo ga v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

V SPOMIN

Osmega marca 2018 je minilo dve leti, odkar smo izgubili  
ljubljeno ženo in mami 

Albino Konc 
z Visokega
22. 2.1934–8. 3. 2016

Hvala vsem, ki obiskujete njen prerani grob. 

Mož Ivan in hčere Bojana, Ljuba in Mojca z družinami
Visoko, 8. marca 2018

V SPOMIN

Tjaši Kastelic
(1992–2008)

iz Čirč pri Kranju

Minilo bo deset let, odkar si odšla v nebesa med angelčke. Zelo te pogrešamo.
Za vsako svečko, za vsak cvet in lepo misel ob njenem grobu iskrena hvala.

Mami, ati in vsi njeni
Čirče, 12. marca 2018

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in vprašala, kje si ti.
Sedla bo na rosna tla
in jokala, ker te ni.

Sporočamo žalostno vest, da je umrla naša upokojena sodelavka,  
nazadnje zaposlena v Lekarni Kranj

Zvonka Gunčar, mag. farm.
(1934–2018)

Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Zaposleni v Gorenjskih lekarnah

ZAHVALA

V 71. letu nas je zapustil dragi mož, ati, stari ata, brat, bratranec in stric

Ivan Pavlin
iz Zaloga pri Cerkljah

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, vsem sodelavcem in  
ostalim za izrečena sožalja, za podporo, pomoč, za podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 

Posebna zahvala gre župniku, pogrebniku g. Jeriču, obema zboroma iz Cerkelj ter  
zaloškim gasilcem za lepo opravljen pogreb. Imejmo ga v lepem spominu. 

Žalujoči: žena Fani, sinova Janez in Andrej, hčerki Anita in  
Majda z Blažem in vnukom Lovrom, brat Jože, sestri Marinka in Dragi z družinami

ZAHVALA

 
Ob boleči izgubi drage mame 

Marije Kalan
rojene Dovč

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in vsem, ki ste bili del 
njenega življenja, ki ste jo imeli radi in ste jo spoštovali. Hvala vam za izrečena sožalja, 
stiske rok in tople objeme. Zahvaljujemo se pogrebni službi Navček, župniku za lepo 

opravljen pogreb, citrarki Tanji Zajc Zupan in pevki. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem 
številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni, ki jo bomo zelo pogrešali

Zapel je zvon 
naši dragi mami v slovo. 
Ostaja spomin, 
ostaja praznina, 
molk in bolečina.

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je po dolgi bolezni v 87. letu  
zapustila naša draga žena, mama, babica in prababica

Marija Vesel
iz Šenčurja

Pogreb bo v ponedeljek, 12. marca 2018, ob 16. uri na pokopališču 
v Šenčurju. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji 
poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njeni

Srce je omagalo, 
dih je zastal,
nanjo spomin
bo ostal.
Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre. 
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Anketa

Rok Zavrl iz Britofa:

»Letos so se cestarji zelo 
potrudili, ceste so bile odlič-
no urejene. Že zjutraj, ko sem 
odšel od doma, so bile ceste 
splužene in tudi podnevi so 
bila snežna vozila ves čas na 
terenu.«

Rok Rozman iz Tržiča:

»Pluženje je bilo redno, ces-
te so bile varne in urejene. 
V zimski službi so bili letos 
bolj organizirani in hitri kot 
v prejšnjih letih. Ni bilo več-
jih zastojev v prometu, tudi 
nesreč ni bilo veliko.«

Lado Pajk iz Stražišča:

»Pri nas je bilo v redu, bolje 
kot prejšnja leta, morda zara-
di večje količine snega. Zim-
ske službe so bile ves čas na 
terenu, plužile so sneg, po-
sipavale ceste, zato je tudi 
promet tekel brez težav.«

Adolf Podgornik iz Kranja:

»Malo sem hodil naokoli, a 
ceste se mi zdijo kar varne in 
dokaj v redu splužene. Tudi 
pločniki so urejeni. Sneg smo 
pričakovali, zato zimske služ-
be obilica snega res ni smela 
presenetiti.«

Maša Likosar

Letošnja zima je bila tudi 
za gorenjske razmere ne-
navadno bogata s snegom, 
februarja in marca je snežilo 
večkrat, ponekod je debelina 
snežne odeje presegla tudi 
pol metra. Naključno izbrane 
smo vprašali, kako so zado-
voljni z zimsko službo. 

Foto: Tina Dokl

Zimska služba

Stane Tomažič iz Češnjevka:

»Pozimi se ne vozim veliko, 
a kar sem se, sem bil zado-
voljen z urejenostjo cest. Le-
tos res vsa pohvala zimskim 
službam, ker so se hitro od-
zvale in vestno čistile ter od-
važale sneg.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

PETEK SOBOTA NEDELJA
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Danes zjutraj se bo prehodno pooblačilo, čez dan pa delno 
zjasnilo. Popoldne bo pihal zahodni veter. V soboto zjutraj bo 
še nekaj jasnine, dopoldne se bo pooblačilo, popoldne pa bo 
občasno rahlo deževalo. Nedelja bo oblačna z dežjem. Meja 
sneženja bo nad dva tisoč metri.

Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Suzana P. Kovačič

Kranj – Dobrodelna prire-
ditev za Ivanko in Suzano 
Šenk bo v Kulturnem domu 
na Kokrici. Mama in hči sta 
konec januarja v eksploziji 
v njuni stanovanjski hiši na 
Mlaki pri Kranju ostali brez 
strehe nad glavo in praktično 
brez vsega ter začasno bivata 
drugje. Gardelinovci pravi-
jo, da sta bili obe vedno prip-
ravljeni priskočiti na pomoč, 
zdaj pa sokrajankama želijo 
tudi oni pokazati, da v nesre-
či nista ostali sami. Celoten 
izkupiček dobrodelne prire-
ditve bo šel za obnovo hiše. 

Povabilu k sodelovanju 
na prireditvi se je odzvalo 
kar nekaj glasbenih ustvar-
jalcev: KUD Kokrčan, Kla-
pa Gallus, Kostanarji, An-
sambel Ideja, Stane Vid-
mar, Kvatropirci in humo-
rist Boštjan Meglič - Peška. 
Čas med glasbenimi gosti pa 
bodo s svojim skečem zapol-
nili kar gardelinovci. »Obe-
ta se večer, poln zabave in 

dobre glasbe. Domača vo-
kalna skupina Kokrčani in 
Kostanarji, sekstet in sose-
dnjih Tenetiš, bodo zapeli 
nekaj skladb. Klapa Gallus 
je v naših krajih zelo znana 
zasedba, ki nas bo pogrela 
z dalmatinskim melosom, 
Ansambel Ideja pa mlad an-
sambel, ki bo prinesel svež 
veter na naš oder. Kvatro-
pirci so v zadnjem času pos-
tali zelo znana zasedba, 
predvsem po svojem duetu 
z Manco Špik, s katerim so 
zmagali na Melodijah mor-
ja in sonca. Mladi fantje iz 
zasedbe Kvatropirci so bili 
celo pripravljeni prestaviti 
nekaj svojih obveznosti, da 
bodo lahko nastopili pri nas. 
Brez pomisleka sta se na 
dobrodelni nastop odzvala 
tudi priljubljena pevec Sta-
ne Vidmar in humorist Pe-
ška,« je povzel gardelinovec 
Jaka Šuštar, ki bo dobrodel-
no prireditev vodil skupaj z 
Natašo Malnar. Vstopnice 
so na voljo na Eventim.si in 
njihovih prodajnih mestih. 

Dobrodelni koncert 
za obnovo hiše
V nedeljo, 18. marca, ob 18. uri bo na Kokrici 
dobrodelni glasbeno-gledališki dogodek za Ivanko 
in Suzano Šenk, ki sta po eksploziji v hiši na Mlaki 
ostali brez strehe nad glavo. 

Cerklje – Društvo En korak več vabi na tradicionalni, že osmi 
spomladanski koncert Korakova pomlad, ki bo v četrtek, 15. 
marca, ob 19. uri v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v 
Cerkljah. Ob spremljavi skupine Big Band Bled bosta zapela 
Alenka Godec in Uroš Perič. Ves izkupiček prireditve bo šel 
za obnovo in razširitev prostorov v kranjskem Centru Korak, 
saj se pripravljajo na razpis pristojnega ministrstva za razši-
ritev koncesije. Center Korak ima na čakalni listi 37 oseb po 
pridobljeni možganski poškodbi.

Dobrodelni koncert Korakova pomlad

Kranj – Objavljen je javni razpis za direktorja oziroma direktorico 
Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj. Rok za prijavo je 
15. marec 2018. Sedanji vršilki dolžnosti direktorice, specialistki 
ginekologije in porodništva Poloni Podnar, dr. med., se aprila 
izteče enoletni mandat, in kot je sporočila, se glede kandidature 
za vodenje bolnišnice naslednja štiri leta še ni odločila. 

Razpis za direktorja kranjske bolnišnice

Urša Peternel

Jesenice – Cene Černe je 24-le-
tni fant z Blejske Dobrave, ki 
s ponosom pove, da je mladi 
kmet. »Živim na kmetiji, rad 
delam s stroji in z živalmi in 
ni mi problem iti v hlev zjut-
raj in zvečer. Od letos sem na 
kmetiji tudi zaposlen, imam 
pa tudi dopolnilno dejavnost 
storitve s kmetijsko in goz-
darsko mehanizacijo. Plača? 
Na kmetiji plače petnajstega 
v mesecu načeloma ni. Pišeš 
račune in čakaš na plačilo. Se 
pa moraš kar znajti, da prideš 

skozi mesec,« pravi Cene, ki 
je tudi predsednik Društva 
podeželske mladine Zgor-
njesavske mladine. V dru-
štvu imajo nekaj več kot pet-
deset članov z območja Zgor-
nje Gorenjske. Večina mladih 
kmetov hodi v službo, s kme-
tijstvom se ukvarjajo »za zra-
ven«, registrirano imajo do-
polnilno dejavnost na kme-
tiji, ukvarjajo se s predelavo 
mleka, peko kruha, z gozdar-
stvom, na območju Kranjske 
Gore s turizmom ... 

O tem, s kakšnimi težava-
mi se srečujejo, so govorili 

na srečanju mladih kmetov, 
ki je v organizaciji Zveze slo-
venske podeželske mladine 
in ob podpori Občine Jese-
nice potekalo v torek na Jese-
nicah. Srečanja se je udeleži-
lo deset mladih kmetov, ki so 
kot največjo težavo omenili 
preveliko birokracijo in ome-
jujoče prostorske plane, ki za-
virajo njihove želje po razvo-
ju kmetij. Za vsako investicijo 
so potrebna številna soglasja, 
pogoji so dostikrat nemogo-
či, neživljenjski. Tako so de-
nimo omenili, da je praktič-
no nemogoče dobiti soglasje 

za postavitev male hidroelek-
trarne, s čimer bi kmetija po-
staja energetsko samooskrb-
na in trajnostno naravnana. 
Kot enega od problemov so 
omenili tudi pojav zveri, ne le 
volkov in medvedov, celo ša-
kalov, ki uničujejo črede ži-
vine. Srnjad povzroča škodo 
na pridelku, po mnenju mla-
dih kmetov pa so se zveri in 
srnjad tako namnožili, da to 
že onemogoča normalno so-
bivanje v naravi. 

Z vsemi težavami bo Zve-
za slovenske podeželske mla-
dine seznanila ministrstvo za 
kmetijstvo in ostale odgovor-
ne. Želijo si, da bi pri pripravi 
kmetijske politike slišali tudi 
glas mladih kmetov, saj so 
prav oni prihodnost sloven-
skega kmetijstva.

Na kmetiji petnajstega ni plače
Čeprav je kruh, ki ga reže delo na kmetiji, večkrat bolj trd, pa je na območju Zgornje Gorenjske več kot 
petdeset mladih kmetov. 

Mladi kmetje z območja Zgornje Gorenjske na srečanju na Jesenicah

Cene Černe


