
GORENJSKA

Knjige bodo  
selili prostovoljci
Radovljiška knjižnica bo v ponede-
ljek zaradi selitve začasno zaprla 
svoja vrata. Rok izposoje bo zato 
podaljšan do začetka maja, v času 
selitve pa bo vsak dan odprta knji-
žnica v Lescah. Pri selitvi bodo 
pomagali prostovoljci.
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GORENJSKA

Krožišče tudi  
za pogum
V krožišču na Cesti Staneta Žagar-
ja stoji prvo obeležje, posvečeno 
tehnologiji veriženja podatkovnih 
blokov oziroma blockchain, ki je že 
ob postavitvi vzbudilo veliko rado-
vednosti tako med domačini kot 
tujci, saj je prvo te vrste na svetu.
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GG+

Puške z njegovim  
kopitom zmagujejo 
Matej Grum je že več svetovno 
znanih biatlonskih imen navdušil 
s kakovostnimi puškinimi kopiti, 
ki jih naredi po meri in željah tek-
movalcev. Biatlonci so z njimi po-
segli tudi po najvišjih mestih na 
nedavnih olimpijskih igrah.
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ZADNJA

Z nihalke  
skočili v globino
Člani akrobatske skupine Dunking 
Devils so v sodelovanju z družbo 
Velika planina izvedli ekstremni 
skok z nihalke, ki vozi na planino, 
ali skoraj tristo metrov nad tlemi. 
Posnetek skoka je naredil veliko 
reklamo za planino.
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VREME

Danes bo pretežno jasno  
s plohami. Jutri bo dež 
začel prehajati v sneg. V 
nedeljo bo oblačno, mrzlo 
in večinoma suho vreme.

3/0 °C
jutri: oblačno s padavinami

71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Priloga:

Danica Zavrl Žlebir

Kranj, Radovljica – Potem 
ko so se izjalovila ponedelj-
kova pogajanja med vla-
dno pogajalsko skupino in 
šolskim sindikatom SVIZ, 
so šolniki v sredo uresniči-
li svojo napoved o nadalje-
vanju stavke, ki so jo zače-
li februarja. Na osrednjem 
stavkovnem shodu pred vla-
dnim poslopjem v Ljublja-
ni in stavkajoči po Slove-
niji so napovedali, da bodo 

vztrajali pri svojih zahte-
vah, sicer bodo aprila stav-
ko zaostrili.

Po podatkih sindikata 
SVIZ se je stavki pridružilo 
36 tisoč zaposlenih v vzgo-
ji in izobraževanju, na enaj-
stih shodih po Sloveniji se 
je zbralo okoli 12 tisoč stav-
kajočih. Z napisi »pošteno 
delo, pošteno plačilo« so 
zahtevali vrnitev plač na ra-
ven pred krizo. 

Stavka šolnikov 
v slepi ulici
V sredo so zaposleni v vzgoji in izobraževanju 
nadaljevali stavko, začeto februarja, na 
Gorenjskem so se zbrali v Kranju in Radovljici. 
Po odstopu premierja Mira Cerarja so 
zaustavljena pogajanja, nadaljnje stavkovne 
aktivnosti pa verjetno zamrznjene.

43. stran
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Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana – Še ena sloven-
ska vlada predčasno kon-
čuje svoj mandat. Premier 
Miro Cerar je namreč v sre-
do zvečer po seji vlade, ki je 
bila dan pred običajnim ter-
minom za vladne seje, napo-
vedal svoj odstop. O tem je 
obvestil predsednika drža-
ve Boruta Pahorja in predse-
dnika državnega zbora Mila-
na Brgleza, državni zbor naj 
bi se s premierjevim odsto-
pom seznanil prihodnji te-
den predvidoma na redni 
seji. Kaj bo sledilo potem, 
je odvisno od predsednika 

države in od strank: lahko 
pride do imenovanja novega 
mandatarja ali pa do razpi-
sa predčasnih parlamentar-
nih volitev. 

Miro Cerar se je za odstop 
odločil po tem, ko je vrhov-
no sodišče odločilo, da raz-
veljavi referendum o dru-
gem tiru, in to potezo ozna-
čil kot kapljo čez rob. »Pro-
jekt drugi tir je doživel nov 
udarec, ki so ga povzročili ti-
sti, ki želijo ustaviti pozitiv-
ni razvoj Slovenije. V takšnih 
zgodbah ne želim sodelova-
ti,« je poudaril predsednik 
vlade in dejal, da oblast vrača 
v roke ljudstva. Odločitev, da 

referendum o drugem tiru 
ne velja in ga bo treba pono-
viti, pa ni edini udarec, ki ga 
sta ga ta teden doživela vlada 
in Miro Cerar. Svoje sta pri-
spevala tudi precenjena ma-
keta o drugem tiru, postavlje-
na v Kopru, ter stavka šolni-
kov in zahteve drugih sindi-
katov javnega sektorja. Spor-
no maketo bodo odstranili, 
pogajanja s sindikalisti pa so 
obtičala na mrtvi točki. Miro 
Cerar je ob odstopu spomnil 
na slabo stanje države, pre-
den je njegova vlada nastopi-
la mandat, in ga primerjal z 
današnjimi razmerami.

Miro Cerar vrnil oblast ljudstvu 
V sredo zvečer je po seji vlade njen predsednik Miro Cerar sporočil, da 
odstopa s svojega položaja. Kapljo čez rob je prelila odločitev vrhovnega 
sodišča, da razveljavi referendum o drugem tiru.

Miro Cerar v krogu svoje vlade januarja letos / Foto: Gorazd Kavčič42. stran
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Knjigo prejme VILMA KNEŽEVIČ z Bleda.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Predstava kitajskih menihov Shaolin Kung Fu

Zares dih jemajoča atrakcija z več kot pet milijoni obiskovalcev 
na šest tisoč predstavah, ki po vsem svetu že več kot dvaj-
set let navdušuje občinstvo, bo v sklopu svetovne turneje na 
ogled tudi slovenskemu občinstvu v soboto, 31. marca 2018, 
ob 19. uri v ljubljanski Hali Tivoli. Predstava je primerna za 
vse, tako družine z otroki kot tudi tiste, ki se navdušujejo 
nad borilnimi veščinami, tai chijem, qi gongom, energijo, 
samozdravljenjem, duhovnostjo in meditacijo. Predstava 
je interaktivna, zato bodo lahko gledalci tudi sodelovali in 
skupaj z nastopajočimi izvajali nekatere vaje in z meditacijo 
dosegli notranji mir, kar zagotavlja popolnoma novo videnje 
in občutenje skrivnostnega sveta menihov in njihove mistične 
moči. Vstopnice lahko kupite na prodajnih mestih Eventima. 

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici za 
predstavo v Hali Tivoli. Nagradno vprašanje: Kdaj in kje bo 
predstava Shaolin Kung Fu v Sloveniji? Odgovore s svojimi 
podatki pošljite do petka, 23. marca 2018, na naslov: Gorenjski 
glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.

Petstoti kviz Vem!

Kviz Vem! se je v treh letih, odkar ga Televizija Slovenija pred-
vaja vsak delavnik ob 18.20 na TV SLO 1, dodobra zasidral 
v vsakdan številnih Slovencev. Priljubljenost kviza, skozi ka-
terega izmenjaje krmarita Anže Zevnik in Aljoša Trnovšek, 
nenehno raste in si ga trenutno dnevno ogleda skoraj 158 
tisoč gledalcev. V ponedeljek, 19. marca, si boste lahko ogle-
dali že petstoto oddajo Vem!, v njej pa se bodo pomerili trije 
superfinalisti. Ustvarjalci oddaje so zanje pripravili nekoliko 
težje križanke, nagrada pa bo podvojena. V zadnji seriji oddaj 
Vem! od septembra naprej je v vsaki oddaji eno glasbeno vpra-
šanje, s katerim ustvarjalci oddaje popularizirajo slovensko 
glasbo. V petstoti oddaji bodo zavrteli tudi del zmagovalne 
skladbe Slovenske popevke 2011, spraševali pa bodo po prvi 
črki priimka izvajalca. 

Nagradno vprašanje: S katero črko se konča sladkovodna riba 
iz steklenice? (Namig: steklenica. Odgovor lahko poiščete tudi 
v jubilejnem kvizu Vem!). Dvema naročnikoma Gorenjskega 
glasa bomo podarili praktični nahrbtnik z vrvico, če boste 
pravilno odgovorili na nagradno vprašanje in nam odgovore 
poslali do ponedeljka, 26. marca 2018, na naslov: Gorenjski 
glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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Vabimo vas na okroglo mizo 

OBRAMBA IN DEMOKRACIJA 
LETA 1991 IN DANES, 

ki bo v ponedeljek, 19. 3. 2018, ob 17. uri  
v dvorani Mestne knjižnice Kranj. 

Gosta okrogle mize bosta mag. Branko Grims  
in brigadir g. Anton Krkovič. 
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Vljudno vabljeni. 

Stara Loka – Jutri, v soboto, 17. marca, se ob 19. uri obeta že 
druga prireditev ob Dnevih Škofjeloškega pasijona. V stari 
dekaniji v Stari Loki bo namreč pasijonski večer. Gre za tra-
dicionalno prireditev, ki poteka že dvanajsto leto zapored, 
letošnja bo recital Upanje v tretji dan, križev pot, ki ga je na-
pisal pokojni duhovnik in prevajalec Svetega pisma Otmar 
Črnilogar. Uvodne speve s koralnim napevom Stabat Mater, 
ki jih je ubesedila Antonija Habjan Križaj, bodo interpretirali 
mladi glasbeniki in pevci. Scenska postavitev na pasijonskem 
večeru bo javnosti prvič predstavila novo izdelani postni zagri-
njali. Na prvi pasijonski prireditvi minuli petek v Škofji Loki 
je gostja iz avstrijske Koroške Ivanka Kronawetter Starman 
predstavila tamkajšnje postne prte, tudi v Sloveniji pa na novo 
odkrivamo to dediščino naših prednikov. Temu bodo sledili 
tudi s sceno v Stari Loki.  

Pasijonski večer v Stari Loki

Država ima danes tretjo 
najvišjo gospodarsko rast v 
Evropski uniji, tudi napove-
di za letos so zelo dobre, niž-
ja je brezposelnost, prvič po 
letu 2008 je proračun urav-
notežen, javni dolg pa zni-
žan z 80 na 70 odstotkov, 
po dveh desetletjih se je z 
mrtve točke premaknil pro-
jekt drugi tir, ki ga šteje kot 
enega najpomembnejših v 
državi. Stare sile ne dopus-
tijo, da bi delali za prihod-
nje generacije, etabliranim 
strankam ni mar za razvoj in 
vsak zahteva le zase, je dejal 
Cerar in pri tem okrcal tudi 
koalicijska partnerja.

Pričakovan Cerarjev 
odstop

Na odstop Mira Cerarja se 
te dni odzivajo v političnih 
strankah, med drugim se 
je na twiterju oglasil prvak 
opozicije Janez Janša, ki je 
takšno Cerarjevo odločitev 
pričakoval: »Že nekaj časa 
se je nakazovalo, da bodo 
poskušali mandat te vlade 
skrajšati, povzročiti čim več 

kaosa in volivce SMC prese-
liti drugam ali celo ustvariti 
nov obraz, za katerega bodo 
verjeli, da bo izvajal isto na-
logo marionetne vlade.«

Cerarjev odstop so oceni-
li tudi v gospodarstvu. Go-
spodarska zbornica Slove-
nije meni, da ta tri mesece 
pred volitvami za Sloveni-
jo ne prinaša večjih tveganj 

in tudi ne večje negotovos-
ti za gospodarstvo. »Odstop 
predstavlja celo priložnost, 
da se dvigne zastor, ki je do 
sedaj prikrival razlike med 
stališči strank vladne koali-
cije do pomembnih razvoj-
nih in političnih vprašanj. 
Zastoj pri nekaterih po-
membnih reformah je ven-
darle tudi posledica različ-
nih interesov in neenotno-
sti, ki je s približevanjem za-
ključku mandata narašča-
la,« menijo v GZS.

Rezultat notranjih trenj 
v koaliciji

Za mnenje o nenadni Ce-
rarjevi odločitvi smo vpra-
šali tudi nekatere gorenj-
ske politike. Branko Zor-
man, član Cerarjeve SMC, 
je dejal: »Odstop je logična 
posledica in modro dejanje 
v luči vsega, kar se je doga-
jalo v zadnjem času, od po-
govorov s sindikati javne-
ga sektorja, zadnje odločit-
ve vrhovnega sodišča gle-
de drugega tira do ostalih 
zakonskih predlogov, ki so 
jih koalicijski partnerji za-
ustavljali, da mesece in me-

sece niso šli v procedure. Pri 
tem je šlo tudi za dejstvo, da 
koalicija v pomembnih za-
devah že nekaj časa ni bila 
enotna.« Zorman še nava-
ja, da državni zbor sicer še 
operativno deluje, saj je pro-
gram načrtovan še do konca 
aprila. Vzporedno pa bodo 
potekali postopki, da bodisi 
dobimo novega mandatarja 

bodisi bodo razpisane pred-
čase volitve, ki utegnejo biti 
ob koncu maja. Strankarski 
veljaki so se sicer s predse-
dnikom države dogovarja-
li o 10. juniju. Luka Mesec, 
prvi mož opozicijske Levi-
ce, pa pravi: »Za to vlado 
nihče ne bo točil solz. Njena 
krivda je, da je od drugega 
tira ostala samo maketa, da 
je padla zdravstvena refor-
ma, da so ulice polne neza-
dovoljnih ljudi. Na volitvah 
bomo naredili vse, da bo za 
prihodnji mandat Sloveni-
ja dobila vlado, ki bo ime-
la večji posluh za ljudi.« Da 
je odstop predsednika vlade 
le formalizacija dejstva, da 
je vladna koalicija razpad-
la že pred meseci, menijo 
v novi stranki Dobra drža-
va poslanca Bojana Dobov-
ška, ki je med prvimi izsto-
pil iz Cerarjeve SMC. Kritič-
ni so tudi do vladnega pro-
jekta o drugem tiru, češ da 
zakon ni bil potreben, da je 
bil projekt financiranja ne-
jasen, podjetje 2TDK nepo-
trebno, vsebina sodelova-
nja z Madžarsko pa nikoli 
pojasnjena. »Glede na od-
ločitev ustavnega sodišča je 
bil Cerarjev odstop pričako-
van in tu gre za normalno 
dejanje zahodnoevropske 
politične kulture. Odstop je 

prišel le dve leti prepozno, 
toliko časa se je namreč vla-
dajoča koalicija mučila, kar 
je onemogočalo preboj na 
več področjih, pomembnih 
za razvoj Slovenije. Po dru-
gi strani pa odstop pome-
ni tudi razbremenitev poli-
tičnega pritiska na SMC,« 
o odstopu predsednika vla-
de pravi vodja opozicijske 
stranke NSi Matej Tonin. 
Na naše vprašanje o Cerar-
jevem odstopu pa je v svo-
jem značilnem redkobese-
dnem slogu odgovoril tudi 
Marjan Šarec: »Odstop je 
logična posledica poraza na 
ustavnem in vrhovnem so-
dišču, kakor tudi notranjih 
trenj v koaliciji, ki trajajo že 
dolgo.«

Miro Cerar vrnil oblast ljudstvu
31. stran

Včeraj je premierja Mira Cerarja sprejel predsednik 
države Borut Pahor in Cerar ga je podrobneje seznanil 
z razlogi za svoj odstop. Predsednik Pahor ocenjuje, 
da bo zaradi odstopa predsednika vlade prišlo do 
predčasnih volitev, predvidoma v drugi polovici 
maja. Že včeraj pa je sprejel odločitev, da državnemu 
zboru v tem sklicu ne bo predlagal novega kandidata 
za predsednika vlade, in meni, da je primernejše 
razpisati predčasne parlamentarne volitve. Ker imajo 
pravico do predlaganja kandidata za predsednika 
vlade tudi poslanske skupine oziroma najmanj 
deset poslancev, se bo o tem in o roku za določitev 
predčasnih volitev predsednik republike Pahor 
prihodnji teden posvetoval z vodji poslanskih skupin.  

Miro Cerar z Lidijo Kozlovič, vladno pogajalko s sindikati. 
Tudi odnosi s sindikati so bili ena od kapelj čez rob pri 
Cerarjevi odločitvi o odstopu /Foto: Gorazd Kavčič

Miro Cerar je nanizal 
več pozitivnih stvari, 
ki označujejo obdobje 
njegovega vladnega 
mandata: visoko 
gospodarsko rast in 
ugodne napovedi za letos, 
nižjo brezposelnost, 
uravnotežen proračun, 
nižji javni dolg, po dveh 
desetletjih se je z mrtve 
točke premaknil projekt 
drugi tir.



3Gorenjski glas
petek, 16. marca 2018 AKTUALNO info@g-glas.si

ODGOVORNA UREDNICA 

Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE

Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Alenka Brun,  
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Jasna Paladin, Urša Peternel, Mateja Rant, 

Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik, Ana Šubic, Simon Šubic,  
Ana Volčjak Aleksič, Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir;

stalni sodelavci: 
  Jože Košnjek, Milena Miklavčič, Miha Naglič 

OBLIKOVNA ZASNOVA

Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.

TEHNIČNI UREDNIK

Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 

Tina Dokl, Gorazd Kavčič

OGLASNO TRŽENJE

Marjan Potočnik, Mateja Žvižaj

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 
9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., 
Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, 
faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni 
čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov 
/ Redne priloge: TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., 
Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične 
osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV 
po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja 
od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.

Pred časom je prebivalce 
ob komendski poslovni 
coni razburila vest, da 

ljubljansko podjetje Ecoplus v 
coni načrtuje center zbiranja 
in predelave nevarnih od-
padkov. Reagirala je vodiška 
občinska uprava, ki ščiti svo-
je vodne vire, oblikovala se 
je tudi civilna iniciativa, ki 
takšnega podjetja noče v svoji 
neposredni bližini. Skrb je se-
veda razumljiva, še toliko bolj 
po katastrofi v vrhniškem Ke-
misu. Še enega takšnega do-
godka si nihče ne želi, še naj-
manj pred domačim pragom.

Podjetje se je pritiskom 
uklonilo, a kot pravijo, bodo 
utrpeli precejšnjo poslovno 
in finančno škodo. Kot poja-
snjujejo v vodstvu, so projekt 
ustavili in ne razmišljajo niti 
o gradnji na drugi lokaciji, 
saj se zavedajo, da bi se zgod-
ba najverjetneje ponovila. Ne 
glede na vse pa so prepričani, 
da bi investicija prispevala 
k varovanju okolja. Podjetje, 
ki se ukvarja s čiščenjem lo-
vilnikov olj, odpadne vode iz 
avtopralnic, čistilnih naprav 
in kanalizacije, bi prečiščeno 
vodo lahko ponovno uporabilo 
pri svojih procesih in jo vra-
čalo nazaj v industrijo, ki je 
velika porabnica vode. Menda 
so jim naklonjene tudi vladne 
in nevladne organizacije, ki se 
zavedajo problematike na tem 
področju.

Ali postavitev tovrstnih 
centrov torej pomeni dodatno 
nevarnost ali prispeva k čistej-

šemu okolju? Najverjetneje je 
oboje res. Z nevarnimi odpad-
ki je nujno čim bolj učinkovi-
to ravnati, po drugi strani pa 
možnosti onesnaženja, čeprav 
še tako neznatne, ni mogoče 
popolnoma izključiti. Logika 
ljudi, češ zakaj bi takšna po-
tencialna grožnja stala ravno 
pred mojim pragom, je torej 
razumljiva. 

A vendarle … Leta 2016 
smo v Sloveniji ustvarili 5,5 
milijona ton odpadkov, od 
tega sto dvajset tisoč ton ne-
varnih. Količine se v zadnjih 
letih sicer zmanjšujejo, a še 
vedno je nevarnih odpadkov 
bistveno več kot pred leti (leta 
2002 denimo »le« petdeset ti-
soč ton). Večino okolju nevar-
nih odpadkov sicer proizvede 
industrija, le štiri odstotke jih 
nastane v gospodinjstvih, a ne 
nazadnje tudi industrija sledi 
potrebam družbe.

Ta pa kljub obratu v trajno-
stno in ekološko smer v zad-
njih letih še vedno proizvaja 
zastrašujoče količine smeti. 
Z učinkovitostjo ravnanja z 
njimi se morajo ukvarjati za 
to pristojne institucije, ki pa 
so ravno v primeru Kemisa 
zatajile. 

A svoj del odgovornosti no-
simo tudi posamezniki, ki nas 
smeti največkrat zmotijo šele 
takrat, ko nas začnejo nepos-
redno ogrožati, manj pa se 
njihove problematike zaveda-
mo, ko jih – pogosto zaradi 
nepremišljenosti – čezmerno 
ustvarjamo. 

Kam z odpadki?

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

V obdobju krize so se pla-
če zaposlenim v šolstvu zni-
žale za osem odstotkov. Zah-
tevajo višji regres za najniž-
je plačane v izobraževanju, 
boljše vrednotenje dela raz-
rednikov, terjajo pa tudi to-
likšno povečanje plač, da 
bodo sorazmerne s primer-
ljivimi poklici. Razlike do 
plač uradnikov v državni 
upravi z enako izobrazbo, 
kot jo imajo učitelji, so po tr-
ditvah sindikata SVIZ tudi 
do 500 evrov. 

Zakaj je učiteljevo delo 
vredno manj, so vlado spra-
ševali tudi udeleženci stav-
kovnega shoda v Kranju, 
kjer so se zbrali zaposleni iz 
vrtcev in šol iz Kranja, oko-
liških krajev in Tržiča. Po-
sledice razvrednotenja uči-
teljevega dela se bodo poka-
zale v prihodnosti, je stavka-
jočim, ki so popolnoma na-
polnili največjo sejno dvora-
no mestne občine Kranj, de-
jala predsednica območne-
ga odbora sindikata SVIZ 
Vlasta Sagadin in ponovila 
stavkovne zahteve. »Po po-
nedeljkovih pogajanjih, ko 
je bilo v glavnih točkah že 
vse dogovorjeno, potem pa 
vladna pogajalka Lidija Koz-
lovič po posvetovanju z dru-
gimi sindikati ni bila več 
pripravljena na podpis do-
govora, nimamo v rokah ni-
česar. Ravno zato smo odlo-
čeni, da vztrajamo pri svo-
jih zahtevah in jih v prime-
ru, da jih vlada ne bo spre-
jela, ponovimo na nadaljeva-
nju stavke aprila.«

Poklic učitelja 
razvrednoten

Svoje zahteve sta s predsta-
vitvijo položaja zaposlenih v 
vzgoji in izobraževanju pod-
krepili dve govornici. Moj-
ca Štravs Zulu, ki na osnov-
ni šoli na Orehku uči angleš-
čino in je svoje poklicno delo 

začela ravno na začetku kri-
ze, je spregovorila o izkuš-
njah mladih učiteljev. Za-
čela je v 30. plačnem razre-
du, medtem ko državni ura-
dnik začne v 36. Zuif je za-
mrznil napredovanja in 
mladi učitelji so obtičali na 
ravni začetnikov. Govornica 
je sicer sedaj napredovala v 
35. plačni razred, a je njena 

plača še vedno nižja od pov-
prečne v državi, je poveda-
la. Poleg tega, da je učitelj-
ski poklic razvrednoten ma-
terialno, izgublja tudi spo-
štovanje, avtonomijo, zau-
panje, država učiteljem ne-
nehno nalaga tudi vedno 
nove naloge. Njen govor so 
stavkajoči podkrepili z nav-
dušenim aplavzom. Alen-
ka Rus, ki v šoli v Stražišču 
poučuje več predmetov in 
je 21 let tudi razredničarka, 

se je osredotočila na sramot-
ni dodatek, ki ga učitelji pre-
jemajo za razredništvo. Na 
februarski plačilni listi je 
znašal 1,41 evra, v neto zne-
sku ga je bilo komaj za dve 
kavi na šolskem avtomatu, 
je bila konkretna. Zahteva 
sindikata SVIZ je, da si or-
ganizacijska, animacijska, 
posredniška, povezovalna, 

vzgojna in še kakšna naloga 
razrednika zasluži uveljavi-
tev novega delovnega mesta 
učitelj-razrednik in za dva 
plačna razreda višji polo-
žaj. Vlada je na pogajanjih 
pristala na en plačni razred, 
a to potem ni bilo podpisa-
no. Med udeleženci shoda 
v Kranju je bil tudi ravna-
telj Gimnazije Kranj Fran-
ci Rozman, ki je bil kritičen 
zlasti do nepreglednega sis-
tema primerljivih plač v 

javnem sektorju, kar je tudi 
pripeljalo do sindikalnih 
zahtev vladi in do stavke.

Sindikati nimajo več 
pogajalskega partnerja

Šolniki so k podpori svojim 
zahtevam povabili tudi star-
še. Ob tokratni stavki jih je 
sicer več kot februarja posla-
lo svoje otroke v vrtce in šole, 
ki so jim zagotavljale pre-
voz, prehrano in varstvo, ka-
kih osem tisoč. Tudi mami-
ca iz Škofje Loke se je odloči-
la, da jih pošlje v šolo, češ da 
dopusta ne more dobiti, prav 
tako pa se ji zdi nesmiselno 
plačevati varuško, zlasti če 
se bo to dogajalo vsak me-
sec. Nekateri starši so se ob 
februarski stavki pritožili, da 
so jim vrtci obračunali tudi 
dan, ko so v vrtcih stavkali in 
niso varovali otrok. Ministr-
stvo za izobraževanje je pred 
marčevsko stavko opozorilo, 
da stroška oskrbnine vrtci, ki 
so v času stavke zaprti, star-
šem ne morejo obračunava-
ti. Ne velja pa to za vrtce, ki so 
kljub stavki zagotovili mož-
nost varovanja otrok. 

Gorenjski šolniki so se 
zbrali tudi na shodu v telo-
vadnici Srednje gostinske 
in turistične šole v Radovlji-
ci, zaposleni v vzgoji in iz-
obraževanju s škofjeloške-
ga območja pa so se pridru-
žili shodu pred vladnim po-
slopjem v Ljubljani. Na vseh 
shodih so vlado pozvali k na-
daljnjim pogajanjem in v 
primeru neuspeha napove-
dovali »totalno stavko«, toda 
sredin odstop predsednika 
vlade Mira Cerarja postavlja 
dogajanja v novo luč. Cerar 
je ob odstopu dejal, da bodo 
morali sedaj sindikati poča-
kati na novo vlado, prvi sin-
dikalist SVIZ-a Branimir 
Štrukelj pa meni, da je na-
daljevanje stavke brez poga-
jalskega partnerja nesmisel-
no, zato bodo stavko najver-
jetneje zamrznili. 

Stavka šolnikov v slepi ulici
31. stran

Šolniki so na shodu v Kranju zahtevali pravičnejše vrednotenje svojega dela. / Foto: Tina Dokl

S stavkovnega shoda šolnikov v Radovljici / Foto: Gorazd Kavčič

Na shodih, ki se jih je udeležilo skupno 15 tisoč 
izobraževalcev, so med drugim opozorili na razlike 
v vrednotenju dela šolnikov in drugih zaposlenih na 
primerljivih delovnih mestih v javnem sektorju. Te 
razlike so se v zadnjih letih še poglobile.
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Dom starejših občanov Preddvor vabi k sodelovanju sodelavca 
oziroma sodelavko za delovno mesto 

VODJA FINANČNO-RAČUNOVODSKE 
SLUŽBE (m/ž). 

Delo obsega:
  načrtovanje, organiziranje, vodenje, usklajevanje in kontrola 

finančno-računovodske službe v Domu,  
  pripravo finančnega načrta in ostalih periodičnih računo-

vodskih izkazov in poročil 
  pripravo letnega poročila in sprotno spremljanje finančnih 

rezultatov poslovanja.

Od kandidatov pričakujemo:
  VII. stopnjo strokovne izobrazbe ekonomske ali druge ustre-

zne finančne smeri,
  najmanj 3 leta delovnih izkušenj v računovodstvu ali
  VI. stopnjo strokovne izobrazbe ekonomske ali druge ustre-

zne finančne smeri in najmanj 20 let delovnih izkušenj v ra-
čunovodstvu, 

  organiziranost in samostojnost pri delu, natančnost, 
  vodstvene sposobnosti, razvojno naravnanost in veliko 

mero samoiniciativnosti, odgovornosti in pripravljenost za 
timsko delo. 

Pisne ponudbe z dokazili pošljite do 26. marca 2018 na naslov: 
Dom starejših občanov Preddvor, Potoče 2, Preddvor ali po 
e-pošti na tajnistvo@dso-preddvor.si.

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. Razstava 
bo na ogled vse do petka, 6. aprila 2018. Lepo vabljeni!

www.gorenjskiglas.si

Urša Peternel

Radovljica – Knjižnica Anto-
na Tomaža Linharta Rado-
vljica v ponedeljek, 19. marca, 
zaradi selitve začasno zapira 
svoja vrata. Do odprtja nove 
knjižnice si v Radovljici ne bo 
mogoče izposojati in vračati 
knjig in drugega gradiva, prav 
tako nekaj časa ne bodo orga-
nizirali dogodkov. Bodo pa, je 
povedala direktorica knjižni-
ce Božena Kolman Finžgar, 
bralcem omogočili podaljšan 
rok izposoje, saj bodo vse gra-
divo, ki so si ga izposodili po 
12. februarju, brez zamudni-
ne lahko v novo knjižnico na 
Vurnikovem trgu vrnili naj-
kasneje 7. maja.

Med selitvijo si bodo bral-
ci knjige in drugo gradivo 
lahko nemoteno izposojali v 
Knjižnici Lesce, ki bo odpr-
ta vse dni v tednu, in sicer od 
ponedeljka do četrtka med 
14. in 19. uro, ob petkih med 
9. in 14. uro in ob sobotah 
med 8. in 12. uro. 

In kako bo potekala sama 
selitev? Preseliti bo treba več 
kot 120 tisoč enot knjižnič-
nega gradiva in ogromne ko-
ličine druge opreme. Za po-
moč pri prenašanju so prosi-
li tudi gasilce in občane. Kot 
je dejala Kolman Finžgarje-
va, se je doslej odzvalo več 
kot 120 prostovoljcev, prija-
ve pa še prihajajo. »Nad od-
zivom prostovoljcev, ki želi-
jo pomagati pri selitvi, smo 
pozitivno presenečeni,« je 
dejala direktorica. V knjižni-
ci so izdelali poseben urnik 
za prostovoljce, pri čemer 

so upoštevali, kdaj in v ka-
kšnem obsegu bo kdo lahko 
pomagal pri selitvi.

Selitev knjižnice naj bi po 
ocenah trajala pet tednov. 
Prvi in fizično najbolj napo-
ren del bo po besedah direk-
torice zlaganje gradiva v ška-
tle, nošenje in zlaganje na 
police nove knjižnice. Pre-
selili bodo tudi del pohištva, 
miz in stolov. V drugem 
delu selitve bodo urejali gra-
divo v novih prostorih, pose-
bej zahtevna bo postavitev 
v čitalnici in sobi, ki bo na-
menjena filmu in glasbi, saj 

se bo postavitev v novi knji-
žnici bistveno razlikovala od 
obstoječe. Sledila bo inven-
tura, zatem pa še čisto zad-
nji del, odprtje nove knjižni-
ce, predvidoma v aprilu. »Že 
zdaj vabimo vse, da se nam 
pridružijo v živi verigi, ko 
bomo zadnjo knjigo iz rok 
v roke prenesli v novo knji-
žnico,« je dejala Božena Kol-
man Finžgar.

Kot je znano, so novo knji-
žnico zgradili na Vurni-
kovem trgu, naložba pa je 
vredna skoraj 4,9 milijona 
evrov.

Knjige bodo selili prostovoljci
Radovljiška knjižnica bo v ponedeljek, 19. marca, zaradi selitve začasno zaprla svoja vrata. Rok izposoje 
bo zato podaljšan do začetka maja, v času selitve pa bo vsak dan odprta knjižnica v Lescah.

Police v prostorih nove knjižnice na Vurnikovem trgu so pripravljene, da jih napolnijo s 
knjigami. / Foto: Tina DoklV ponedeljek ob 9. uri 

bodo pri selitvi prvi 
pomagali otroci iz 
radovljiškega vrtca in 
osnovnih šol. Slikanice 
bodo v svojih nahrbtnikih 
prenesli v novo knjižnico.

Suzana P. Kovačič

Naklo – Biotehniški center 
(BC) Naklo, Srednja šola v 
okviru programa Erasmus+ 
gosti na izmenjavi skupino 
tridesetih dijakov in njiho-
ve spremljevalce iz poljske 
šole Zespoł Szkół Ponad-
podstawowych im. Wincen-
tego Witosa w Samostrzelu. 

Gostujoči dijaki so vključe-
ni v učni program kmetij-
stva, hortikulture, naravo-
varstva, živilstva in gim-
nazije. Prisotni so pri re-
dnem pouku, vajah in na 
ekskurzijah. Spoznavajo 
naš učni sistem, utrip živ-
ljenja in lepe kotičke Slove-
nije. Sodelovanje med šola-
ma traja že dolgo, v parku 

medonosnih rastlin BC 
Naklo bodo danes zasadi-
li novo drevo sodelovanja 
in prijateljstva, mlado vrbo 
ivo (Salix caprea), in sicer 
kot znak nadaljnjega so-
delovanja med šolama in z 
željo po poglobljenem so-
delovanju med lokalni-
ma skupnostma ter širje-
nju mreže mednarodne-
ga sodelovanja. Pred dnevi 
je poljske dijake in njihove 
spremljevalce sprejel tudi 
župan Občine Naklo Marko 
Mravlja, v nagovoru je pou-
daril razvitost drobnega go-
spodarstva v občini in dru-
ge aktualne projekte, poten-
cial na področju izobraževa-
nja, gospodarstva in turiz-
ma pa tudi utrip in življenje 
v občini. Ob koncu tedna 
je šola gostila še poseben 
obisk predstavnikov z obči-
no Naklo pobratene poljske 
občine Naklo nad Notecia.

Na obisku poljski prijatelji
Dijake in njihove spremljevalce gosti Biotehniški center Naklo, Srednja 
šola, danes bodo v šolskem parku medonosnih rastlin zasadili novo drevo 
sodelovanja in prijateljstva.

Dobrodošlico je poljskim dijakom in njihovim spremljevalcem 
zaželel tudi župan Občine Naklo Marko Mravlja. / Foto: Tina DoklA
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V poletni sezoni, od ca. 20. maja naprej, zaposlimo:

• namestnika vodje kuhinje m/ž    (Sous Chef)
• vodjo oddelka v kuhinji m/ž    (Chef de Partie)
• kuharja pripravnika m/ž    (Jungkoch)
• vodjo strežbe m/ž    (Chef de Rang m/w)
• sodelavca v strežbi m/ž    (Commis de Rang m/w)
• sobarico m/ž    (Zimmermädchen)

Pogoj je zelo dobro znanje nemščine. V primeru ustrezne 
kvalifikacije je plača nad kolektivno pogodbo. Veselimo se 
vaše vloge na: team@kirchheimerhof.at

A-9546 Bad Kleinkirchheim • Maibrunnenweg 37
www.kirchheimerhof.at

THOMASHOF
V našem gostinskem podjetju THOMASHOF v 

Šentjakobu v Rožu v Avstriji, Mühlbach 31, A-9184 
St. Jakob, za poletno sezono od maja naprej zaposlimo

odgovornega kuharja m/ž
(Alleinkoch)

Mesečna plača 1.500,00 EUR

natakarja m/ž
(Kellnerin mit Inkasso)
Mesečna plača 1.300,00 EUR

Delo poteka 6 dni na teden. Potrebno je znanje nemščine. 
Prosimo, javite se nam na:

info@thomashof.at ali +43 676 500 1198
www.thomashof.at

THOMASHOF
       Gasthof - Pension Kranj – Turistično društvo 

(TD) Kokrica je imelo pred 
nedavnim letni občni zbor, 
na katerem so potrdili tudi 
načrt dela v letu 2018. Med 
prireditvami, ki jih bodo or-
ganizirali, so Sekanje pirhov 
na velikonočni ponedeljek 
pred Mercatorjem Kokrica, 
kulturno-zabavna priredi-
tev Dih pomladi 19. aprila 
v Kulturnem domu, Pohod 
po mamutovi deželi prvega 
septembra, novembra Večer 
ob krušni peči in izdelovanje 
adventnih venčkov, decem-
bra pa Miklavževanje, Božič-
no-novoletni koncert in Do-
movinski pohod z baklami. 
Med letom imajo očiščevalne 
akcije okolja, urejajo krajevni 
park in krožišče, ocenjujejo 
najlepše urejene hiše in vr-
tove. Organizirajo tudi pre-
davanja, v sredo je na temo 
Dobri sosedje v zelenjavnem 
vrtu in novosti za vrt v prosto-
rih društva predavala Barbara 
Lončar Vrhovec iz Semenar-
ne Ljubljana. Predsednica 
TD Kokrica Mimi Rozman je 
pohvalila sodelovanje med 
društvom in Zavodom za tu-
rizem in kulturo Kranj.  

Zelo dejavno Turistično 
društvo Kokrica
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SLS v mesecu marcu pelje kampanjo Odpravimo 1000 ne-
umnosti, s katero želimo v Slovenski ljudski stranki opozoriti 
in kasneje tudi odpraviti prenekatere neumnosti, ki otežujejo 
vsakdanje življenje, zavlačujejo postopke ali onemogočajo 

kreativnost.
SLS dela in črpa od ljudi – za ljudi, zato pozivamo vse, da  
na spletni strani http://www.sls.si/odpravimo1000neumnosti  
oddate svoj prispevek, idejo, predlog, kako izboljšati toge  
birokratske določbe ter vnesti sistemske in razumne rešitve.

Prioritete so jasne: znamo gospodarno, sobivamo varno 
in delujemo lokalno. Čas je za razumne rešitve!

www.sls.si/odpravimo1000neumnosti
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www.sls.si/odpravimo1000neumnostiwww.sls.si/odpravimo1000neumnosti www.sls.si/odpravimo1000neumnosti

Vilma Stanovnik

Kranj – »Najpogostejše vpra-
šanje zadnjih dni je bilo, za-
kaj smo prav na tej lokaciji, 
na novem krožišču pri sodi-
šču, postavili obeležje teh-
nologijam blockchain. Dej-
stvo je, da navadno na kro-
žiščih radi obležimo tradi-
cijo ali posebnost kraja. Mi 
smo se odločili, da izbiro gle-
de tega prepustimo javnosti. 
Ena pod prvih idej je bila, da 
bi postavili obeležje tehno-
logiji blockchain, s katero 
je Kranj tesno povezan. Ide-
jo je dal Igor Cej in hitro je 
bila sprejeta. V Kranju ima-
mo namreč kar nekaj uspe-
šnih podjetij, ki delujejo na 
področju visokih tehnolo-
gij, tudi na področju block-
chaina. Sedež imajo v Kra-
nju, delujejo pa po celem 
svetu. Gre za izjemno us-
pešno podjetje, med drugim 
tudi za podjetje, ki je prvo 
na svetu ustvarilo trgovalni-
co s kriptovalutami. Zato se 
nam je zdelo pomembno, da 
pokažemo, da je Kranj od-
prto mesto,« je v pozdrav-
nem nagovoru zbranim do-
mačinom in gostom v krož-
išču med Cesto Staneta Ža-
garja ter Gregorčičevo in Zo-
isovo ulico v torek popoldne 

poudaril kranjski župan Bo-
štjan Trilar in dodal, da ob-
čina spodbuja podjetništvo 
na različne načine, od sode-
lovne skupnosti, imenovane 
Kovačnica, do laboratorija za 
moderne tehnologije, tako 
imenovanega openlaba.

Kot je tudi pojasnil župan 
Trilar, sta postavitev obelež-
ja financirali kranjski podje-
tji 3FS in Bitstamp, slovesne-
ga odprtja pa se je udeležil 

tudi državni sekretar vlade 
RS Tadej Slapernik, ki je po-
udaril, da živimo v času iz-
jemnih priložnosti in kore-
nitih ter hitrih sprememb 
v poslovnem in zasebnem 
okolju. Pri tem se nam ved-
no znova odpirajo novi izzi-
vi. »Slovenija je vključena v 
globalne razvojne tokove in 
postaja vse bolj prepoznav-
na na svetovnem zemljevi-
du. To še posebej velja na 

področju razvoja in uporabe 
tehnologije veriženja podat-
kovnih blokov,« je poudaril 
Tadej Slapernik.

Predsednik društva Bitco-
in Slovenija Jure Pirc je ob 
novem kranjskem obelež-
ju povedal, da je zanj obe-
ležje predvsem sporoči-
lo, da v Sloveniji kljub oze-
meljski majhnosti in zgolj 
dveh milijonih prebivalcev 
lahko uspemo z marsičim, 

tudi z novimi idejami. Tako 
sta uspela tudi dva mlada 
Kranjčana, ki sta tisoč evrov 
investirala v strežnik in na 
njem začela graditi platfor-
mo, ki je danes vodilna za 
trgovanje s kriptovalutami. 
»Morda nam pri realizaci-
ji novih idej manjka le mal-
ce poguma. Če boste kdaj za 
svojo poslovno idejo potre-
bovali košček poguma, se v 
Kranju peljite dva ali tri kro-
ge okoli prvega svetovnega 
obeležja blockchainu. Tak-
rat bo pogum spet na vaši 
strani,« je predlagal Jure 
Pirc.

Sicer pa obeležje na kro-
žišču sestavljata tri tone te-
žak sedemmetrski kovinski 
obod in znak za bitcoin, ki 
je po zamislih Selmana Čo-
rovića ter društva KRARH 
nastal v delavnici Aleksan-
dra Frančeškina. Obeležje je 
izdelano iz kortena, materi-
ala, ki je odporen proti koro-
zivnim učinkom dežja, sne-
ga, ledu, megle in drugim 
meteorološkim razmeram 
in bo tudi skozi čas ohranil 
rjast videz ter ne bo zahte-
val posebnega vzdrževanja. 
Ta material je v Kranju na 
objektu Globusa že uporabil 
priznani slovenski arhitekt 
Edo Ravnikar.

Krožišče tudi za pogum
V krožišču na Cesti Staneta Žagarja stoji prvo obeležje, posvečeno tehnologiji veriženja podatkovnih blokov oziroma blockchain, 
ki je že ob postavitvi vzbudilo veliko radovednosti tako med domačini kot tujci, saj je prvo te vrste na svetu.

Obeležje na krožišču pri kranjskem sodišču sestavljata tri tone težak sedemmetrski 
kovinski obod in znak za bitcoin, ob torkovi slovesnosti pa so balone simbolično v 
zrak spustili državni sekretar vlade RS Tadej Slapernik, kranjski župan Boštjan Trilar in 
predsednik društva Bitcoin Slovenja Jure Pirc. / Foto: Tina Dokl

Ana Šubic

Kranj – »Že davno bi mora-
li uvesti kaj takega. Kranj je 
že toliko časa mrtev, da ga 
bomo komaj oživili,« je dejal 
Kranjčan Rudi Mušič, ki smo 
ga v četrtek, 8. marca, sreča-
li na Glavnem trgu v Kranju 
na prvi prireditvi Četrtki ob 
vodnjaku. »Takšno dogaja-
nje je pozitivno za poživitev 
starega dela mesta. Upam, da 
se bodo ljudje navadili zopet 

obiskovati mesto in se dru-
žiti. Številni hodijo samo še 
po trgovskih centrih, povsem 
smo zašli,« je pristavil občan 
Drago Šarabon.

Četrtki ob vodnjaku priva-
bljajo obiskovalce tudi z lo-
kalno kulinarično ponudbo 
po ugodnih cenah. Prvo dru-
ženje je potekalo ob Arvaje-
vi kranjski klobasi in pivu, 
ki sta ob simbolični ceni en 
evro šla za med. S prireditvijo 
tudi dopolnjujejo četrtkovo 

ekološko tržnico. Na stojni-
cah je bila obiskovalcem na 
voljo različna ponudba do-
mačih pridelkov in izdelkov, 
sladkih dobrot, predstavljali 
so se tudi obrtniki …, za glas-
beno popestritev pa so poskr-
beli godci Folklorne skupine 
Ozara. »Namen Četrtkov ob 
vodnjaku je predvsem druže-
nje, si pa želimo, da bi šli obi-
skovalci tudi po trgovinah, v 
kak lokal ter da bi to postala 
navada Kranjčanov in da se 

vrnejo v mesto. Med 16. in 
20. uro se je na prireditvi za-
drževalo več sto ljudi. Prepri-
čani smo, da bo odziv iz te-
dna v teden boljši. Še naprej 
bomo skrbeli za bogat pro-
gram,« je dejala Ana Vizovi-
šek z Mestne občine Kranj. 
Včeraj so se obiskovalci dru-
žili ob domačih štrukljih, za 
nadaljnje Četrtke ob vodnja-
ku pa se po besedah Vizo-
viškove že dogovarjajo tudi 
s krajevnimi skupnostmi, ki 
bodo predstavljale svoje lo-
kalne dobrote, gostili bodo 
folklorna društva, ansamble, 
prirediti nameravajo video 
karaoke …

Kranjska občina je že ja-
nuarja začela prirejati tor-
kove zabavne popoldneve S 
Krančkom v mestu, ki pri-
vabljajo predvsem otroke in 
družine, že ta mesec pa naj 
bi popestrili tudi srede s pro-
jektom V mesto brez evra. 
Obiskovalci, ki bodo ob tor-
kih in četrtkih v mestu po-
rabili kakšen evro, bodo na-
mreč prejeli bon za brezpla-
čen napitek za sredo.

V Kranju živahnejši tudi četrtki
V želji oživiti staro mestno jedro je kranjska občina pripravila še projekt Četrtki ob vodnjaku.

Na prvem Četrtku ob vodnjaku so se obiskovalci družili ob Arvajevi kranjski klobasi. 

Kranj – Društvo generala Ru-
dolfa Maistra Kranj vabi na 
skupščino, ki bo v torek, 20. 
marca, ob 15. uri v Hotelu Kok-
ra na Brdu. Letošnja skupšči-
na je še posebej pomembna, 
saj mineva 100 let od začetka 
bojev generala Maistra in nje-
govih prostovoljcev za sever-
no slovensko mejo. Kranjsko 
društvo je obletnico obeležilo 
z nedavnim pogovorom o do-
moljubju in bojih za severno 
mejo na Gorenjskem. 

Skupščina Maistrovega 
društva

Radovljica – Društvo zbirateljev Sciurus letos obeležuje dese-
tletnico delovanja. Združuje neprofesionalne zbiralce različnih 
predmetov, njegov namen pa je povečati zanimanje za zbi-
rateljstvo ter članom olajšati pridobivanje novih zbirateljskih 
predmetov. Aktivno delujejo na področju numizmatike in fi-
latelije pa tudi drugih področjih, kot so zbiranje razglednic, 
značk, telefonskih kartic in podobno. Predlani so ob 260. oble-
tnici rojstva A. T. Linharta izdali srebrnik, letos pa ob obletnici 
ustanovitve društva pripravljajo izdajo osebne poštne znamke, 
priložnostnega poštnega žiga, ovojnice in društvenega kovanca. 
Ta konec tedna bodo imeli občni zbor, ki bo v soboto, ob 18. 
uri, v gostišču Tulipan v Lescah. Ob tej priložnosti so medse 
povabili predsednika Filatelistične zveze Slovenije Petra Suha-
dolca, ki se bo na srečanju predstavil s predavanjem z naslovom 
Tekmovalna zbirka tematske filatelije: od osnove do vrhunca.

Zbiralci se družijo že deset let
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Kranj – Telekomunikacijska 
družba T-2 je odprla dve novi 
prodajalni, eno v celjskem 
nakupovalnem središču Ci-
tycenter in drugo v Merca-
torjevem centru v Domžalah. 
Zdaj ima v 34 slovenskih kra-
jih že 46 prodajnih mest, pro-
dajno mrežo pa namerava v 
prihodnje še razširiti. 

T-2 odprl prodajalno 
tudi v Domžalah

Škofja Loka – Konec tedna 
bo v Škofji Loki mednaro-
dna konferenca Manjšinske 
organizacije v razmišljanju 
in oblikovanju prihodnosti 
Evropske unije. Konferenco 
organizira Hrvaško kulturno 
umetniško društvo Komu-
šina Škofja Loka v sodelo-
vanju z Občino Škofja Loka 
in partnerskimi občinami iz 
Bolgarije, Latvije, Madžarske, 
Hrvaške in Srbije. Projekt 
podpira Evropska komisija. 

O manjšinskih 
organizacijah
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Jasna Paladin

Kamnik – Koroški podjetnik 
Stanislav Knez je obsežno 
območje starograjskega hri-
ba (Občina Kamnik ima v 
lasti zgolj vrh Starega gra-
du z gostiščem, ruševinami 
in parkiriščem) od prejšnje-
ga lastnika kupil leta 2006 
in se je, kot nam je dejal, vse 
od takrat ukvarjal s številni-
mi zamislimi za razvoj tu-
kajšnjega turizma.

Urediti si želi letno sanka-
lišče, zgraditi turistični kom-
pleks z dvaindvajsetimi hiši-
cami (projekt je že usklajen 
z Občinskim prostorskim 
načrtom) ter postaviti tudi 
atraktivno razgledno plo-
ščad, kar sicer v Kamniku ni 
novost. Pred približno dese-
tletjem je to drzno zamisel 
Kamničanom predstavil To-
maž Schlegl, a javnost njego-
vega predloga takrat ni spre-
jela povsem odprtih rok. Sta-
nislav Knez je zdaj z njegovo 
pomočjo projekt dodelal in 
spremenil predvsem v delu, 
ki se nanaša na umestitev v 
prostor. Razgledna ploščad 
bo namreč postavljena na za-
sebnem zemljišču in tako ne-
odvisna od občine. Knez, ki se 
na Koroškem že ukvarja s tu-
rizmom, nam je dejal, da so-
investitorjev ne išče, saj ima s 
tovrstnim sodelovanjem sla-
be izkušnje, tudi občinske-
ga denarja ne pričakuje, bo 
pa poiskal možnosti za nepo-
vratna evropska sredstva. Ko-
liko je investicija vredna, ne 
pove natančno, namigne pa, 
da nekje okoli 250 tisoč evrov. 
Vsa potrebna dovoljenja za 
postavitev razgledne ploščadi 
je nedavno že dobil, tudi so-
glasje zavoda za varstvo kul-
turne dediščine.

Razgledna ploščad bo pos-
tavljena na Mali špici v nepo-
sredni bližini razvalin Stare-
ga gradu, usmerjena bo pro-
ti Triglavu, dolga pa bo toli-
ko, da bo z njim moč videti 
staro mestno jedro Kamnika 
in Kamniško Bistrico ter se-
veda povsod naokoli, od ko-
der je že zdaj zelo lep raz-
gled. Ploščad, ki bo dolga 
približno 50 metrov, bo izde-
lana iz hrastovega lesa in de-
loma stekla, sama konstruk-
cija pa bo vpeta na enajst toč-
kovnih temeljev s kovinski-
mi stebrički. Bo osvetljena 

in opremljena z zvočniki ter 
informacijskimi panoji, raz-
gled z nje pa bo plačljiv.

»Hiteti ne želim, raje na-
redim vse, tako kot je prav in 
dobro, kot pa na vrat na nos. 
Večji posegi sicer niso pred-
videni, tudi ne posek dre-
ves. S postavitvijo temeljev 
bomo začeli že v kratkem, 
in če bo šlo po načrtih, bi 
razgledna ploščad lahko bila 
postavljena še letos,« nam 
je povedal Stanislav Knez, 
prepričan, da ima Stari grad 
odlične priložnosti za razvoj 
turizma.

Naložba v razgled
Kamniški Stari grad bi bil lahko še letos bogatejši za razgledno ploščad, ki 
bi močno popestrila turistično ponudbo na tem hribu. Z lastnim denarjem 
jo namerava postaviti lastnik zemljišča Stanislav Knez, ki je vsa potrebna 
dovoljenja že dobil.

Stanislav Knez namerava izjemen razgled s Starega gradu 
še nadgraditi in unovčiti.

Takole bo videti razgledna ploščad na Starem gradu, ki naj 
bi bila postavljena še letos.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občina Ško-
fja Loka je za novi vrtec za 
Kamnitnikom in sanacijo 
strehe Loškega gradu iz več 
virov skupaj prejela 1,8 mi-
lijona evrov namenskih ne-
povratnih sredstev. Za vrtec 
pa je dobila tudi okoli 400 
tisoč evrov brezobrestnega 
posojila.

Za vrtec, ki ga bodo gradi-
li letos, je dobila skoraj pol-
drugi milijon nepovratnega 
denarja, od tega od Eko skla-
da na javnem pozivu blizu 
1,3 milijona, dodatno pa so 
še od Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo 
iz naslova 23. člena zakona 
o financiranju občin za leto 
2019 prejeli 203 tisoč evrov 
nepovratnih sredstev. Po-
leg tega so iz istega vira za 
leti 2018 in 2019 skupaj pre-
jeli tudi 405 tisoč evrov po-
vratnih sredstev v obliki zelo 

ugodnega brezobrestnega 
posojila: za leto 2018 201 ti-
soč, za leto 2019 pa 203 tisoč 
evrov povratnih sredstev. 
Enako so tudi za obnovo 
strehe na Loškem gradu od 
gospodarskega ministrstva 
dobili namenska nepovrat-
na sredstva, ki jim jih omo-
goča zakon o financiranju 
občin, in sicer blizu 202 ti-
sočaka. »Že konec lanske-
ga leta pa nam je za sanaci-
jo strehe Loškega gradu, ki 
bo potekala letos, na projek-
tnem razpisu za sofinanci-
ranje kulturnih projektov na 
področju nepremične kul-
turne dediščine ministrstva 
za kulturo uspelo pridobiti 
170 tisoč evrov nepovratnih 
namenskih sredstev. Skupaj 
smo tako za sanacijo strehe 
na Loškem gradu iz obeh na-
slovov pridobili nepovratna 
sredstva v skupni višini 372 
tisoč evrov,« so zadovoljni 
na Občini Škofja Loka.

Finančna injekcija 
za vrtec in grad
Občina Škofja Loka je za projekt novega vrtca za 
Kamnitnikom in sanacijo strehe Loškega gradu 
prejela skoraj dva milijona evrov namenskih 
nepovratnih sredstev.

Zgornje Palovče – Člani Turi-
stičnega društva Kamn'k tudi 
letos vabijo na tradicionalni 
festival cvetnonedeljskih 
butaric, ki bo v nedeljo, 18. 
marca, na Budnarjevi do-
mačiji. Obiskovalci si bodo 
lahko v osrednjem prostoru 
ogledali postopek izdelova-
nja butaric s strani domači-
nov (butarico bodo lahko iz-
delali tudi sami), v spodnjem 
prostoru domačije pa bodo 
na ogled butarice iz različnih 
krajev širom Slovenije.

Festival 
cvetnonedeljskih butar

Železniki – V kulturnem 
domu v Železnikih bo jutri 
med 10. in 17. uro potekal 
prvi festival cvetnonedeljskih 
butar, ki ga prireja Turistično 
društvo Železniki. Na ogled 
bodo butarice iz različnih slo-
venskih krajev. Obiskovalci si 
bodo butarice lahko tudi ku-
pili ali pa jih izdelali kar sami, 
sodelovali pa bodo lahko tudi 
pri izdelavi butare velikanke, 
ki bo krasila trg pred cerkvijo 
sv. Antona. Posebnost do-
godka bo peka velikonočnih 
oblatov – hostij, ki jih bo 
pripravljal Jože Bokal. Gos-
tili bodo tudi pletarja, ki bo 
izdeloval koše oz. košare za 
blagoslov velikonočnih jedi. 

Butarice na ogled tudi 
v Železnikih
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Aleš Senožetnik

Komenda – V Komendi zno-
va čakajo na izplačilo kohe-
zijskih sredstev za izgra-
dnjo kanalizacije, ki je bila 
že pred meseci sicer konča-
na, poplačani pa tudi izva-
jalci del. Po besedah župa-
na Stanislava Poglajna gre 
za zadnji sklop kohezijskih 
sredstev v vrednosti prib-
ližno osemsto tisoč evrov. 
»Vsi izvajalci del so plačilo 
že dobili, saj brez tega zah-
tevka sploh ne moremo vlo-
žiti,« pravi Poglajen. Občina 

je zato z odobritvijo ministr-
stva za finance najela likvi-
dnostni kredit, namenjen 
zgolj financiranju kohezij-
skih del. Če sredstev ne bodo 
prejeli do konca marca, pa 
bodo zaprosili za nov kre-
dit, ki naj bi jim bil po dogo-
voru z ministrico za finance 
Matejo Vraničar Erman tudi 
odobren.

Kot dodaja Poglajen, obči-
na Komenda na tem podro-
čju orje ledino, saj so prvi 
podpisnik aneksa za nove-
lacijo koriščenja kohezij-
skih sredstev med vsemi 

občinami, zato po njegovem 
mnenju tudi prihaja do več 
težav. Služba Vlade RS za 
razvoj in evropsko kohezij-
sko politiko (SVRK) je na-
mreč v začetku februarja 
ugodila prošnji ministrstva 
za okolje in prostor (MOP) 
ter podaljšala obdobje upra-
vičenosti izdatkov, nastalih 
v okviru kohezijskega pro-
jekta za eno leto. »Skladno 
s spremembo bo MOP prip-
ravilo spremembo pogodbe 
o sofinanciranju, ki predsta-
vlja pravno podlago za izpla-
čila zahtevkov, nastalih po 

izvornem obdobju upravi-
čenosti izdatkov,« razlagajo 
na SVRK.

To pa za komendsko ob-
činsko upravo niso prve te-
žave z izplačilom kohezij-
skih sredstev. Že lani je na-
mreč zaradi prehoda na nov 
informacijski sistem priš-
lo do zamud pri izplačilu 
sredstev, kar so potrdili tudi 
na Službi Vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko poli-
tiko, občine pa so se pritože-
vale predvsem zaradi kom-
pleksnosti in težav, poveza-
nih z delovanjem sistema.

V Komendi še čakajo denar
Občina Komenda je upravičena še do približno osemsto tisoč evrov kohezijskih sredstev.

Aleš Senožetnik

Moste pri Komendi – Predvi-
doma v drugi polovici mar-
ca naj bi, če bodo vremenske 
razmere dopuščale, začeli re-
konstrukcijo križišča pri trgo-
vini Tuš v Mostah pri Komen-
di. Za obnovo križišča, ki je na 
državni cesti, je pristojna Di-
rekcija za infrastrukturo, dela 
pa naj bi trajala približno me-
sec in pol. Predvidena je me-
njava asfaltnega sloja ter po-
škodovanih robnikov, uredi-
li pa bodo tudi odvodnjavanje.

Občinski svetnik Roman 
Grošelj in župan Stanislav 
Poglajen sta na januarskem 
sestanku predstavnike di-
rektorata seznanila tudi s 

problematiko krajanov Na-
sovč, ki opozarjajo na preve-
liko dovoljeno hitrost na dr-
žavni cesti Spodnji Brnik–
Moste, želijo pa si tudi boljše 
prometne signalizacije pred 
križiščem v vas in prehod za 
pešce med obema avtobusni-
ma postajama, ki sta ob držav-
ni cesti. Kot so nam sporočili 
z Direkcije za infrastrukturo, 
so s problematiko seznanje-
ni, a Nasovčani bodo mora-
li na ureditev še nekoliko po-
čakati. Po navedbah direkci-
je je namreč ureditev tega ob-
močja – vključno z umestitvi-
jo prehoda za pešce – predvi-
dena v naslednjih letih. Kdaj 
naj bi to bilo, nam z direkcije 
niso sporočili.

Kmalu obnova križišča
Država v Mostah pri Komendi načrtuje obnovo 
križišča spomladi, ureditev prehoda za pešce v 
Nasovčah pa v naslednjih letih.

Moravče – V nedeljo, 18. marca, bo na Limbarski gori že 30. 
prireditev Pohod po nagelj, ki jo organizirajo člani Društva 
krajanov Limbarska Gora. Organizatorji na to priljubljeno, 773 
metrov visoko izletniško točko nad Črnim grabnom vsako leto 
privabijo več kot deset tisoč ljudi, pri tem pa razdelijo tudi na 
stotine rdečih nageljnov, ki jih dobijo pohodnice ob prihodu 
na vrh. Za prve bo že ob 9. uri maša v cerkvi sv. Valentina, dve 
uri kasneje pa kulturni program, v katerem sodelujejo otroci 
OŠ Moravče, Pihalna godba Moravče ter gostje. Za zabavo 
bosta letos poskrbela Skupina Bojsi in Ansambel Jureta Zajca.

Jubilejni Pohod po nagelj na Limbarsko goro

Snovik – Turistično društvo Tuhinjska dolina in Terme Sno-
vik vabita v nedeljo, 18. marca, na tradicionalni, trinajsti Ve-
likonočni sejem – etnološko prireditev, ki jo bodo letos prvič 
obogatili tudi z izmenjavo semen. Prireditev bo od 10. do 
16. ure potekala v novem, pokritem prireditvenem prostoru 
poleg term. Obiskovalci bodo lahko nakupovali na stojnicah 
z domačimi dobrotami ter si ogledali izdelavo košev, lesenih 
izdelkov in pletenje nogavic. Slavnostno odprtje sejma bo ob 
10.30 z nastopom Godbe Tuhinjska dolina, takoj za tem pa 
bo sledilo nagradno tekmovanje v hitrostnem ribanju hrena.

Na velikonočnem sejmu bodo ribali hren

Vodice – Od včeraj je na Kamniški cesti v Vodicah nameščen 
stacionarni radar, ki bo beležil voznike, ki bodo prekoračili 
predpisano hitrost štirideset kilometrov na uro. Radar je bil 
na Kamniško cesto postavljen v sklopu nedavne rekonstruk-
cije, ko je bilo za izboljšanje prometne varnosti ob šolski poti 
izvedenih nekaj ukrepov za umirjanje prometa in opravljena 
rekonstrukcija ceste.

Radar na Kamniški cesti
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Igor Kavčič

Kranj – Ko gre za slikarstvo 
akademskega slikarja Fran-
ca Vozlja, zvesti spremlje-
valci njegove umetnosti za-
gotovo vedo, kaj bo bogati-
lo njihov razgled po galerij-
skem prostoru aktualne raz-
stave umetnikovih del, prav 
tako pa vedno lahko pričaku-
jejo, da bo avtor poglede obi-
skovalcev vedno dopolnjeval 
z doslej še ne videnim. Pre-
poznaven slikar, ki živi in 
ustvarja v Kranju, se je na-
mreč uveljavil kot eden naj-
bolj zanimivih predstavni-
kov slovenskega figuralnega 
slikarstva. Obsežen slikarski 
opus, ki se v strnjenem nizu 
poraja že skoraj štiri desetle-
tja, kaže zaupanje v izpove-
dno moč klasičnih likovnih 
tem, kakršni sta človeška fi-
gura in tihožitje. Z njima se 
srečujemo tudi na tokratni 
razstavi, na kateri je Vozelj na 
ogled postavil dela, nastala v 
obdobju zadnjih desetih let. 
»Koncept razstave sva pripra-
vila s kustosom ddr. Damir-
jem Globočnikom, s katerim 
sva sodelovala tudi pri izboru 
del. Sam sem v prvi vrsti želel 
pokazati slike, ki v veliki veči-
ni v Kranju še niso bile razsta-
vljene in so hkrati neko logič-
no nadaljevanje mojega razi-
skovanja figure in tihožitja,« 

o aktualni pregledni razsta-
vi razmišlja Franc Vozelj, 
ki se je v domačem mestu z 
obsežnejšo razstavo zadnjič 
predstavil leta 2009.

Risba za zračnost

Osrednjemu prostoru Ga-
lerije Mestne hiše, ki kar kli-
če po velikem formatu, je av-
tor namenil nekaj najnovej-
ših del, s katerimi dopolnju-
je cikel pokončnih figur, ki 
se v njegovem slikarstvu in-
tenzivneje pojavlja od leta 
2000 naprej. Na frontalni 
steni so tri nova dela, ki de-
lujejo kot triptih. Kompozi-
cijo osrednje moške figure 

seka linija, ki nekako sega v 
globino in dodatno nakazu-
je njeno prostorsko umesti-
tev. »Nekateri deli figure so 
zabrisani in jih v mislih lah-
ko dokonča gledalec. Pri tem 
rad uporabljam risbo z gra-
fitom, s čimer sliki dodajam 
zračnost,« poudarja Vozelj, 
ki je v drugo sobo razstavil ti-
hožitja, tako v zanj značilnih 
kombinacijah s kolaži kot z 
novo, spremenjeno moti-
viko. »Tokrat sem iz moti-
va rož, ki so pogoste v mo-
jih tihožitjih, naredil struk-
turo, ki asociira na čipko in 
s tem drugačno ploskovno 
in svetlobno rešitev.« Pre-
den vstopimo v Stebriščno 

dvorano, se v prehodnem, a 
intimnejšem prostoru sre-
čamo z Vozljevimi tihožitji 
manjših formatov z različni-
mi kompozicijami in pred-
vsem v tonsko toplejših bar-
vah. V večjem prostoru se 
slikar spet pokaže v vsej svo-
ji luči mojstra figure in nje-
nega nenehnega raziskova-
nja. Slika z naslovom Zele-
na nam predstavlja nasprot-
je med aktom v ohlajeno 
rdečih odtenkih in ozadjem 
v otopljeno zeleni. »Tako je 
moč uskladiti dve nasprotni 
si barvi. Hladno se topli, to-
plo ohlaja. Oljna tehnika to 
vsekakor omogoča. Pri tem 
pa je figura osvobojena vseh 
detajlov.« Zanimiv je diptih, 
ki ga je umetnik pripravil za 
Mednarodni festival likov-
nih umetnosti leta 2016, ko 
je bila tema Digitalno v sliki. 
Rdeči črti odlično poudarja-
ta kontrast organskega s teh-
ničnim.

»Figura me je osvojila že 
kot študenta, v nje razisko-
vanju pa še vedno vidim šte-
vilne možnosti za likovno 
upodobitev in z njo tudi spo-
ročilo, ki ga z njo ponujam.« 
Tudi tihožitja Franc Vozelj 
ne slika po neki postavitvi, 
ampak se mu ta vedno zno-
va poraja v mislih, na platnu 
pa ga le čopič in roka vodita 
do končne podobe.

Večni raziskovalec figure
V Galeriji Mestne hiše in Stebriščni dvorani je v marcu na ogled pregledna razstava Franca Vozlja. 

Igor Kavčič

Kranj – Ta trenutek se ozri-
te po prostoru. Zagotovo ste 
zasledili tudi kakšen pred-
met iz stekla, če ne druge-
ga, vsaj okno. Si danes sploh 
lahko predstavljamo svet 
brez stekla in na drugi stra-
ni ali vemo, da je steklo »sta-
ro« vsaj štiri tisoč let in velja 
za enega prvih umetno izde-
lanih materialov? »Izdelki 
iz stekla so na videz iz od-
daljenih časov, a so vendar-
le prisotni v našem vsakda-
nu,« opozori avtorica tokra-
tne vitrine arheologinja ddr. 
Verena Perko in nadaljuje: 
»Rimljani so začeli z masov-
no proizvodnjo – in kje v Slo-
veniji imamo lepše primer-
ke iz tistega časa kot na da-
našnjem Ptuju. Seveda sem 
poklicala dolgoletno kole-
gico – ''Mojca ali imaš kaj 
zame?''« Arheologinja Moj-
ca Vomer Gojkovič iz Pokra-
jinskega muzeja Ptuj Or-
mož je izvrstna poznavalka 

in tudi skrbnica številnih 
rimskodobnih izkopanin 
v tamkajšnjem muzeju. 
Kranjske zbirke stekla na-
mreč niso bogate, po bese-
dah Perkove je nekaj ekspo-
natov že vključeno v razstavo 
Železna nit, medtem ko ne-
koliko več eksponatov iz ob-
dobja pozne antike še čaka 
na predstavitev.

Tudi ptujske muzejske 
zbirke so ta čas bolj ali manj 
v depojih, saj stalna arheolo-
ške razstave ni, čeprav je po 
besedah Vomer Gojkovičeve 
ob bogatem gradivu vsaj še 
petsto tisoč kosov neinven-
tarizirnega gradiva. »Zato 
sem še toliko bolj vesela vsa-
ke priložnosti, ko na takih 
tematskih razstavah ljudem 
pokažemo našo bogato dedi-
ščino. Danes smo predvsem 
dediči znanja iz preteklosti, 
ki ga prilagajamo za današ-
nji čas. Znana je krilatica, da 
kjerkoli na Ptuju zasadiš lo-
pato v zemljo, ven pogleda 
Rimljan. In lahko potrdim, 

da je bil Petovanski obrtni-
ški predel eden največjih da-
leč naokrog.« Za razstavo je 
namenila nekaj značilnih 
in za obiskovalce tudi vizu-
alno zanimivih eksponatov, 
datiranih od prvega do pete-
ga stoletja, ki so bili izdelani 
bodisi v eni od štirih steklar-
skih delavnic v tem delu Slo-
venije bodisi so bili uvoženi 
od drugod. Večina stekla je 
iz grobnih najdb. 

Tako si lahko ogledamo 
različne vrče, parfumske ste-
kleničke za dišavna olja, ška-
tlico za shranjevanje pečata, 
stekleno žaro v obliki dvoro-
čajnega vrča, tako imenova-
ne solznice, ki so jih uporab-
ljali pri žalovanju, različne 

umetelno oblikovane in 
okrašene čaše pa tudi steklen 
nakit in emajlirano posod-
je ter krožnik iz t. i. millefi-
orskega stekla. Perkova je za 
razstavo pridobila tudi nekaj 
eksponatov iz drugih muze-
jev, Goriškega, Tolminskega 
in Posavskega muzeja Breži-
ce. Izpostavila je še zanimiv 
kos z dna steklene posode z 
motivom Antinosa, ki naj bi 
bil ljubček rimskega cesar-
ja Hadrijana in s seboj nosi 
posebno zgodbo, o kateri šte-
vilni obiskovalci odprtja raz-
stave ter kasnejšega predava-
nja o moči stekla v antiki lah-
ko več izvejo tudi iz kataloš-
ke knjižice, ki jo je ob razstavi 
pripravila ddr. Verena Perko.

Steklo naše ljubo
V kranjski Mestni hiši je na ogled vitrina meseca z 
naslovom Magična moč antičnega stekla.

Verena Perko in Mojca Vomer Gojkovič skozi razstavo na 
zanimiv spregovorita o magičnosti antičnega stekla. 
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nedelja, 18. 3., ob 15. uri

Suzana P. Kovačič

Tržič – Na ponedeljkovi pri-
reditvi v Kulturnem centru 
sta tržiški župan Borut Sa-
jovic in predsednik Špor-
tne zveze Tržič Boris To-
mazin najprej podelila pla-
keto Žanu Koširju za izje-
mni dosežek, osvojeno tret-
je mesto v paralelnem vele-
slalomu na zimskih olim-
pijskih igrah v Pjongčangu. 
Žan je bil tudi med nomini-
ranci za naj športnika 2017, 
naziv pa je pripadel plezal-
cu Anžetu Peharcu. Anže je 
doma iz Kovorja in je član Al-
pinističnega odseka Kranj. 
Lani je bila njegova prva se-
zona v članskih vrstah in že 
je posegel po najvišjih mes-
tih. Na zadnji tekmi v sezoni 
v Münchnu si je z odličnim 
plezanjem zagotovil tretje 
mesto na evropskem prven-
stvu in osmo mesto na sve-
tovnem pokalu. To je bil us-
peh njegove plezalne karie-
re. Anže se je lani večinoma 
posvetil samo balvanskemu 
plezanju, letos se bo preiz-
kusil v vseh treh disciplinah 
(hitrost, težavnost, balvani) 
in si z rezultati v prihajajo-
čih sezonah skušal zagotoviti 

mesto na olimpijskih igrah 
2020 v Tokiu. Anžeta pa po-
leg vseh tekem, ki ga čakajo 
prihodnje leto, zanima tudi 
skalno plezanje. »Biti izbran 
za športnika Tržiča je zame 
izjemen dosežek in potrdi-
tev, da so se vsa ta leta trenin-
gov poplačala. Veliko je že za 
mano, še več pa pred mano 
in nestrpno pričakujem, kaj 
me čaka v prihodnosti. Na-
ziv je le še dodatna motiva-
cija za nadaljnje podvige,« je 
povedal Anže. Drugo mesto 
za naziv naj športnika 2017 je 
osvojila kegljačica Irena Me-
jač, tretje mesto pa smučar-
ski skakalec Anže Semenič.

Najobetavnejši športnik 
Tržiča za leto 2017 je pos-
tal veslač Miha Aljančič, za 
njim se je uvrstil plesni par 
Kaja Šmid in Jaka Jordan, 
tretje mesto je osvojil nor-
dijski kombinatorec Matevž 
Malovrh. Podelili so tudi pri-
znanja za izjemne dosežke; 
športno plaketo sta preje-
la hokejist Urban Podrekar 
in balinar Jaka Kosirnik, na-
miznoteniški igralki Barba-
ra Meglič in Tanja Oranič 
pa sta prejeli športno plake-
to športniku invalidu za izje-
mne dosežke.

Vsako leto podelijo tudi 
mali in veliki športni znak 
Občine Tržič tistim, ki so v 
preteklem letu osvojili na-
slov državnega prvaka, po-
leg tega so trem športnim 
društvom za letošnje jubi-
leje podelili športno plake-
to. Za dvajsetletnico jo je 
prejel Plesni klub Tržič, za 
tridesetletnico Balinarski 
klub Bistrica pri Tržiču, za 

petdesetletnico pa Nordij-
ski smučarski klub Tržič. 

Boris Tomazin je v na-
govoru poudaril, da so za 
športne dosežke v prvi vrsti 
zaslužni športniki sami s 
svojim dolgotrajnim de-
lom in angažmajem, tre-
nerji in športni delavci, ki 
jim v klubih nudijo pogo-
je, starši, Občina Tržič in 
sponzorji.

Naj športnik je Anže Peharc
Športna zveza Tržič je podelila priznanja najuspešnejšim in najbolj obetavnim športnikom v lanskem 
letu ter tistim, ki so v preteklem letu osvojili naslov državnega prvaka. Naj športnik Tržiča 2017 je 
plezalec Anže Peharc. 

Anžetu Peharcu je za osvojitev naziva naj športnik  
Tržiča 2017 čestital predsednik Športne zveze Tržič Boris 
Tomazin. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Judoistka Anka Po-
gačnik je uspešno nastopila 
na Grand Prixu v Agadirju 
v Maroku in v kategoriji do 
70 kilogramov osvojila tretje 
mesto. »Z bronasto medaljo 
sem zadovoljna, saj sem pri-
kazala dobre borbe in se do 
medalje prebila skozi dokaj 
neugoden žreb. V predkro-
gu sem premagala predstav-
nico Francije, v četrtfinalu 
Nemko ter v polfinalu izgu-
bila z domačinko. Kasneje 

sem se za tretje mesto po-
merila s predstavnico Švi-
ce,« je povedala Anka in do-
dala, da ji medalja veliko po-
meni, saj ji daje novo moti-
vacijo za naprej. »V nasled-
njem tednu me čaka držav-
no člansko prvenstvo, konec 
meseca aprila pa evropsko 
prvenstvo v Izraelu in v okto-
bru svetovno prvenstvo,« je 
še dodala 26-letna Kranjčan-
ka, varovanka trenerja Mar-
jana Fabjana, ki zadnja leta 
trenira v Judo klubu Z'Deže-
le Sankaku v Celju. 

Medalja za Anko 
Pogačnik

Anka Pogačnik je v Maroku osvojila tretje  
mesto. / Foto: osebni arhiv Anke Pogačnik

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v Prvi 
ligi Telekom Slovenije so v 
torek in sredo odigrali tek-
me 23. kroga. Nogometaši 
Domžal so presenetili in no-
gometaše Maribora na nji-
hovem igrišču premagali z 2 
: 1. Druga torkova tekma, ko 

sta se pomerila Krško in An-
karan Hrvatini, se je končala 
z rezultatom 1 : 1. V sredo so 
se pomerili nogometaši Celja 
in kranjskega Triglava. Celja-
ni so slavili s 5 : 2. Nogometaši 
Olimpije so s kar 4 : 0 prema-
gali nogometaše Rudarja. Na 
lestvici vodi Olimpija s 55 toč-
kami, drugi je Maribor z 48 

točkami, Domžale so na tret-
jem mestu s štiridesetimi toč-
kami, Triglav pa je s 14 točka-
mi deveti. 

Konec tedna bodo nogome-
taši odigrali tekme 24. kroga. 
Tekmi Rudar – Celje in Ma-
ribor – Krško sta na sporedu 
jutri, v nedeljo pa še tri. Tri-
glav in Domžale bosta tokrat 

v vlogi gostitelja. Triglav bo 
na tekmi z začetkom ob 15. 
uri gostil nogometaše Gori-
ce, Domžale pa bodo gostile 
ekipo Aluminija. Kranjčani 
bi morali že zmagati, saj ima 
Aluminij pred njimi na os-
mem mestu štiri točke pred-
nosti, Ankaran Hrvatini pa za 
njimi zaostaja samo za točko. 

Domžalčani uspešni, Kranjčani ne

Rateče – ŠD Ponca pripravlja smučarskotekaško prireditev 
Tek dveh dežel, ki šteje za pokal SlovenSKI maraton. Potekala 
bo jutri, 17. marca, s startom ob 9. uri v Ratečah. Dolžini te-
kaške proge sta sedem in 15 kilometrov. Teklo se bo v prosti 
tehniki. Prijave so možne tudi še na dan prireditve. Jutri bo 
tudi razglasitev rezultatov letošnjega pokala. 

V Ratečah bo jutri Tek dveh dežel

Škofja Loka – Rokometaši ekipe Urbanscape Loka ta konec te-
dna začenjajo z drugim delom tekmovanja v NLB ligi – končni-
ci za prvaka. V domači dvorani na Podnu bodo v nedeljo gostili 
ekipo RD Riko Ribnica, ki je s precejšnjo prednostjo osvojila 
največ točk v rednem delu. Tekma se bo začela ob 19.30.

Loški rokometaši z Rikom Ribnica

Vilma Stanovnik

Trata pri Škofji Loki – V dvora-
ni na Trati bodo jutri in v ne-
deljo potekale odločilne tek-
me letošnjega državnega pr-
venstva v balinanju za moš-
ke. Po rednem delu tekmova-
nja v Super ligi je prvo mes-
to osvojila ekipa Balinarske-
ga društva Trata, ki je v vsej 
sezoni doživela le dva poraza 
in se brez težav uvrstila v zak-
ljučni del, v katerem se bodo 
jutri na Trati pomerile naj-
boljše štiri slovenske ekipe. 

Najprej bosta nastopili 
drugouvrščena ekipa Agro-
chem in tretjeuvrščene Zabi-
če, tekma pa se bo začela ob 
10. uri. Ob 15. uri bo sledil ob-
račun prvouvrščene Trate in 

četrtega Krima. Zmagovalca 
jutrišnjih dvobojev nato v ne-
deljo čaka nastop v velikem 
finalu za naslov državnega 
prvaka. Finalna tekma se bo 
začela ob 13. uri.

»Zavedamo se, da smo 
glavni favoriti finalnega tur-
nirja in prepričani smo, da 
bomo tudi letos osvojili na-
slov državnih prvakov. S tem 
se bomo uvrstili tudi v pokal 
evropskih prvakov, kjer smo 
pred dvema letoma, ko smo 
postali podprvaki, doseg-
li največji klubski uspeh v 
vsej zgodovini,« pravijo ba-
linarji Trate in vabijo navija-
če, da jutri in v nedeljo pride-
jo v dvorano ter uživajo v za-
nimivih igrah najboljših slo-
venskih balinarskih ekip.

Finalni turnir balinarjev

Kranj – Paraalpski smučar 17-letni Jernej Slivnik s Hrušice 
je v sredo prvič nastopil na paraolimpijskih igrah, ki te dni 
potekajo v Pjongčangu. Na uvodni tekmi v veleslalomu je 
odstopil. »Smučal sem v svojem ritmu. Pred srednjim delom 
sem vozil bolj taktično, zato sem hotel čim hitreje priti iz tega 
dela in s seboj odnesti čim več hitrosti. Preveč sem si želel, 
zato sem prišel preblizu količka in zapel ter odstopil,« je po 
tekmi povedal Jernej Slivnik, ki ga nastop v slalomu čaka jutri.

Jernej v veleslalomu odstopil

Jože Marinček

Jesenice, Kranj – Hokejisti v 
AHL so v torek odigrali četr-
te tekme četrtfinala. Hokejisti 
HDD SIJ Acroni Jesenice so 
gostovali v Hali Tivoli in ekipo 
SŽ Olimpija premagali s 6 : 0 
(1 : 0, 2 : 0, 3 : 0). To je njihova 
najvišja zmaga v tej sezoni, z 
njo pa so se zasluženo uvrstili 
v polfinale končnice. Zadetke 
so dosegli Miha Logar, Luka 
Kalan, David Planko, Mar-
kus Piispanen, Aleksandar 
Magovec in Nejc Stojan. Prvo 
tekmo polfinala, ki se igra na 

štiri zmage, bodo Jeseničani 
odigrali v četrtek, 22. marca, 
njihov nasprotnik pa bo ekipa 
Rittner Buam. V mednarodni 
hokejski ligi IHL pa so hokeji-
sti v sredo odigrali prvo tekmo 
polfinala končnice, ki se igra 
na dve zmagi. Hokejisti Tri-
glava so v Dvorani Zlato polje 
gostili KHL Medveščak. Kra-
njčani so bili boljši in so zma-
gali s 5 : 1 (1 : 0, 1 : 0, 3 : 1). Za-
detke so dosegli Anže Terli-
kar, Žan Markič, Nejc Hoče-
var, Urban Ban in Miha Aha-
čič. Druga tekma bo jutri v Za-
grebu.

Jeseničani v polfinalu AHL
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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

Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeže-
lja pripravlja tudi tržno po-
ročilo za goveje meso. Pog-
lejmo, kakšne so bile cene 
v tednu med 26. februar-
jem in 4. marcem, ko je bilo 
zaklanih 367 do dve leti sta-
rih bikov, 32 več kot dve leti 
starih bikov, 108 krav in 115 

telic. K ceni so prišteti pov-
prečni prevozni stroški v vi-
šini 6,53 evra na sto kilogra-
mov hladne mase. Pri kako-
vostnih razredih se oznake 
U, R, O, P nanašajo na vizu-
alno ocenjevanje mesnatosti 
živali, oznake 2, 3 in 4 pa do-
ločajo razvrstitev trupa glede 
na zamaščenost. Oznaka n. 
z. pomeni, da v tisti katego-
riji ni bilo zakola. 

Tržne cene govejega mesa

Cene klavnih trupov oz. polovic (v EUR/100 kg)

 Kakovostni Biki, stari do Biki, stari nad Krave Telice
 razred 24 mesecev 24 mesecev

 U2 340,03 - - n. z.
 U3 348,19 - - 274,57
 R2 335,72 - - 329,38
 R3 343,24 345,52 259,75 336,80
 R4 - - 213,40 339,19
 O2 298,63 - 276,96 298,28
 O3 322,18 - 246,61 306,88
 O4 - - 247,72 316,74
 P2 - - 180,30 -
 P3 - - 203,01 -

Škofja Loka – V sredo, 21. marca, ob 15. uri bo v gasilskem 
domu na Trati pri Škofji Loki predavanje z naslovom Dopol-
nilne dejavnosti na kmetiji – priložnost za dodatni zaslužek. 
Predavala bo Vanja Bajd Frelih, koordinatorka za kmečko dru-
žino in razvoj dopolnilnih dejavnosti.

Predavanje o dopolnilnih dejavnostih

Rodine, Bohinjska Bistrica – Radovljiška izpostava kmetijske 
svetovalne službe bo v torek, 20. marca, pripravila prikaz ob-
rezovanja sadnih dreves v travniškem sadovnjaku. Ob 11. uri 
bo predstavitev Pr' Hon (Janez Čop) na Rodinah, ob 15. uri pa 
Pr' Kmeto (Igor Logar) v Bohinjski Bistrici. Prikaz bo izvedla 
Germana Pivk iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj. 

Prikaz obrezovanja dreves v travniških sadovnjakih

Poljane, Javorje – Članice Društva podeželskih žena Blegoš se 
bodo jutri, v soboto, ob 18. uri zbrale v Kulturnem domu v Po-
ljanah na občnem zboru društva. Obravnavale bodo poročila 
o lanskem delu in letošnji program dejavnosti, na dnevnem 
redu pa so tudi volitve. Zbor bodo popestrili ženski pevski zbor 
Blegaške sinice, članice dramske sekcije in glasbena skupina 
Bariton – frajton. Že dopoldne z začetkom ob 10. uri pa bo 
v gostilni Blegoš v Javorjah občni zbor Zveze društev rejcev 
drobnice Slovenije, na katerem bodo med drugim sprejeli pro-
gram dela za letos, določili višino letošnje članarine ter izvolili 
novega predsednika in dva podpredsednika zveze.

Kmečke žene in rejci drobnice bodo zborovali

Žiri – Društvo kmečkih žena Žiri bo v sodelovanju s Kmetijsko 
gozdarskim zavodom Kranj pripravilo v četrtek, 22. marca, ob 
15.30 v zadružnem domu v Žireh predavanje o pridelovanju 
zelenjave v zaprtem prostoru in o vzgoji sadik. Predavala bo 
Majda Luznar, ki ima s pridelovanjem zelenjave v rastlinjaku 
že veliko izkušenj.

Pridelava zelenjave v zaprtem prostoru

Cveto Zaplotnik

Mošnje – V teh dneh se na 
Gorenjskem vrstijo preda-
vanja in praktični prikazi 
obrezovanja sadnega drevja, 
med katerimi ima zaneslji-
vo najdaljšo tradicijo prikaz 
rezi v sadovnjaku Resje, ki 
ga upravlja Kmetijsko goz-
darska zadruga Sava Lesce. 
Čeprav so bile prejšnjo sobo-
to razmere v sadovnjaku še 
precej zimske, je bilo »sre-
čanje v sadovnjaku« dobro 
obiskano, saj se ga je udele-
žilo več kot trideset ljubitelj-
skih sadjarjev. Vodja sadov-
njaka Tatjana Zupan in nje-
ni sodelavci so jim predsta-
vili obrezovanje jablane, sli-
ve in oreha. Največ zanima-
nja je bilo za obrezovanje 
jablan, ki tudi prevladuje-
jo v ljubiteljskih sadovnja-
kih. Kot jim je povedala Zu-
panova, je obrezovanje sad-
nega drevja zelo pomembno 
opravilo, s katerim sadjarji 
vzpostavljajo primerno rav-
novesje med rastjo in rod-
nostjo ter oblikujejo lepo, 
dovolj presvetljeno, zračno 
krošnjo, da svetloba lahko 
pride do vseh sadežev. Po-
membno je tudi, da sadjar-
ji z obrezovanjem dosežejo 
trikotno obliko drevesa: spo-
daj naj bodo močnejše veje 
in zgoraj bolj šibke. »Če so 
zgoraj premočne veje, delajo 
sence spodnjim, šibkejšim 

vejam, sadje v senci pa osta-
ja zeleno,« je dejala Zupano-
va in sadjarjem priporočila, 
da sadje obrežejo do konca 
marca in opravijo škroplje-
nje šele potlej, ko se bo ozra-
čje dovolj segrelo. 

Kot je povedala Zupanova, 
je topel januar že obetal pre-
cej zgodnje brstenje, potlej 
pa je hladni februar zausta-
vil razvoj. Nizke temperatu-
re niso povzročile škode na 
jablanah, ki dokaj dobro pre-
našajo mraz do minus pe-
tindvajset stopinj Celzija. Za 

zdaj pa še ne morejo oceni-
ti, ali je mraz razredčil vrste 
škodljivcev v zemlji (miši, 
voluharje), zanesljivo pa ni 
vplival na uši, pršice in ka-
parje. Ko se bodo temperatu-
re zvišale, v zemlji pa je tudi 
dovolj vlage, bo sadno drev-
je zelo hitro vzbrstelo. V sa-
dovnjaku Resje so začeli ob-
rezovati drevje že januarja 
in so s tem prekinili le v ted-
nu, ko so bile izjemno niz-
ke temperature, tako da so 
osnovno obrezovanje že sko-
raj končali. Letos jih čaka v 

sadovnjaku še veliko dela, 
med drugim bodo na pol-
drugem hektarju posadili 
nov nasad jablane sorte gala, 
ki je zaradi dobrega okusa in 
lepe barve tržno dokaj zani-
miva sorta. »Kadar je v hri-
bih dolgo sneg, je večja mož-
nost za pozebo. Te se boji-
mo, lanska nam je zmanjša-
la običajni pridelek za 90 od-
stotkov, tako da smo že de-
cembra zaključili prodajo. 
Upam, da so kupci to razu-
meli in da se bodo vrnili,« je 
dejala Zupanova.

Med rastjo in rodnostjo
Obrezovanje sadnega drevja je zelo pomembno opravilo, s katerim sadjarji vzpostavljajo primerno 
ravnovesje med rastjo in rodnostjo.

Tatjana Zupan med ljubiteljskimi sadjarji na sobotnem srečanju v sadovnjaku

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ob koncu februarja se 
je začela letošnja kampanja 
elektronskega izpolnjevanja 
in oddaje zbirnih vlog za ne-
posredna in druga kmetijska 
plačila, ki se bo končala 6. 
maja, v zamudnem roku pa 
31. maja. Agencija za kme-
tijske trge in razvoj podeže-
lja je na svoji spletni strani 
že pred začetkom kampanje 
objavila deloma izpolnjen 
vnaprej pripravljen obrazec, 
ki vključuje podatke iz regi-
stra kmetijskih gospodar-
stev na dan 28. januar, naj-
večjo upravičeno površino 

za uveljavljanje plačil za ob-
močja z naravnimi omejit-
vami in druge podatke, ki 
so pomembni za uveljavlja-
nje ukrepov. Pomembna le-
tošnja novost je ta, da kme-
tijsko gospodarstvo lahko 
prijavi za pridobitev plačil le 
površine, ki jih samo obde-
luje, to pomeni, da samos-
tojno odloča o upravljanju s 
to površino in da uživa koris-
ti, ki izhajajo iz nje. Medtem 
ko je bil prejšnja leta rok za 
oddajo vloge za prenos pla-
čilnih pravic 31. maj, je le-
tos potekel že 28. februarja, 
tako da bodo kmetje plačil-
ne pravice, ki so jih prenesli 

po tem datumu, lahko upo-
števali šele za leto 2019. Za 
površine z ekološkim po-
menom (PEP) veljajo nova 
pravila, med drugim prepo-
ved uporabe fitofarmacevt-
skih sredstev in spremenjen 
utežni faktor za rastline, ki 
vežejo dušik. Premik goveda 
na planino ali na skupni paš-
nik je treba priglasiti poobla-
ščeni veterinarski organiza-
ciji vsaj štiri dni pred posre-
dovanjem obrazca agenci-
ji oziroma najpozneje pet-
najst dni po prigonu živine. 
Planine po novem niso več 
posebna samostojna kmetij-
ska gospodarstva, ampak so 

se nekatere združile s kme-
tijami, druge z drugimi pla-
ninami, nekatere pa so osta-
le samostojno kmetijsko go-
spodarstvo. 

Nekaj sprememb je tudi 
pri ukrepih za kmetijsko-
-okoljska in podnebna pla-
čila, na novo se je možno 
vključiti le v nekatere ukre-
pe, pred vključitvijo pa je tre-
ba izdelati program aktivno-
sti. V ekološko kmetovanje 
se je sicer možno vključiti 
tudi letos, vendar je pogoj, 
da so se kmetijska gospodar-
stva vključila v kontrolo eko-
loške pridelave do lanskega 
31. decembra.

Letos ni veliko novosti in sprememb
Letos pri ukrepih kmetijske politike ni veliko novosti in sprememb, nekaj pa jih vendarle je.
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Prvo leto so na po-
budo odborov za kmetij-
stvo in gospodarstvo Občine 
Šenčur na spomladanskem 
kmetijsko-obrtnem sejmu 
v Komendi nastopili kme-
tje in podjetniki iz občine 
Šenčur, v naslednjih dveh 
letih pa so se jim pod šoto-
rom pridružili tudi razstav-
ljavci iz občin Preddvor in 
Cerklje. Občine so jim sub-
vencionirale stroške nasto-
pa na sejmu, iz Občine Šen-
čur je šlo po besedah tamkaj-
šnjega župana Cirila Kozje-
ka za to iz proračuna okoli 
10 tisoč evrov. Tako so obči-
ne spodbujale podjetništvo, 
pravi pobudnik skupnega 
nastopa Franci Podjed, sicer 
član občinskega odbora za 
kmetijstvo v občini Šenčur. 

Bolj jih zanima 
spomladanski sejem

»Pomlad je čas, ko se v ve-
čini okrepi podjetniška ak-
tivnost, je čas vlaganj, ob-
nov in sprememb, zato je bil 
spomladanski sejem ne le 
pomemben za razstavljavce, 
ampak tudi za potrošnike, ki 
so ob tem dogodku na enem 
mestu izvedeli novosti in re-
šitve, ki so jih ponujali podje-
tniki iz širše Gorenjske. V šo-
toru smo občine in podjetni-
ki ustvarili pestro družabno 
vzdušje z mednarodno ude-
ležbo, ki je vsako leto prite-
gnilo več kot 70 razstavljav-
cev in več tisoč obiskovalcev. 
Zato smo nemalo poparjeni, 
ker letos kljub interesu ob-
čin in podjetnikov po ohra-
njanju do bre prakse na spo-
mladanskem sejmu pri or-
ganizatorju sejma v Komen-
di ni smo bili deležni poslu-
ha. Odziv sejma je bil, da se 
podjetniki lahko sami odlo-
čijo in razstavljajo na pro-
storih sejmišča, skupaj pa se 
lahko udeležimo jesenske-
ga sejma,« navaja Podjed. 
Da jih bolj zanima nastop 

na pomladnem sejmu, ute-
meljujejo z dejstvom, da so 
dejavnosti večine podjetni-
kov (krovcev, stavbnih kle-
parjev, gradbenikov, seka-
čev, mizarjev) izrazito veza-
ne na pomlad. Razstavljavci 
so mali podjetniki, ki si ve-
činoma le s težavo privošči-
jo strošek tovrstne promo-
cije svoje dejavnosti na sej-
mu. »Upamo, da ta zgodba 
ni končana. Pri podjetnikih 
v občini bomo poizvedeli, 
ali so pripravljeni na sodelo-
vanje na jesenskem sejmu, 
in če bodo, bomo ponudbo 
organizatorjev komendske-
ga sejma sprejeli. Pričaku-
jemo, da bodo občine še na-
prej pripravljene prispevati 
k razvoju podjetništva,« na-
vajajo pobudniki sodelova-
nja na sejmu v Komendi. 

Vztrajajo pri jesenskem 
terminu

Pri Konjeniškem klubu 
Komenda, ki organizira sej-
me v Komendi, zatrjujejo, 
da razstavljavcem iz občin 
niso odpovedali gostoljubja, 
le namesto na spomladanski 
jih vabijo na jesenski sejem, 
o čemer je upravni odbor 

odbora za sejemsko dejav-
nost sredi decembra lani 
tudi obvestil občine, poleg 
treh omenjenih tudi Občino 
Komenda. »Z dopisom smo 
občine in še 14 drugih naslo-
vov obvestili, da na tokrat-
nem spomladanskem sejmu 
ne bo predstavitve treh občin 
(Šenčur, Cerklje, Preddvor), 
ampak bo skupna predsta-
vitev štirih občin (Šenčur, 
Cerklje, Preddvor in Ko-
menda) na jesenskem sejmu 
2018. Obveščeni so bili tudi 
o razlogu za to odločitev, ki 
je povsem organizacijske na-
rave. V letu 2016 je bil eden 
izmed šotorov namenjen iz-
ključno prav njihovi predsta-
vitvi, tega so tudi zapolnili s 
svojimi predstavniki. V letu 
2017 pa se je število njiho-
vih razstavljavcev prepolo-
vilo. Preostanek prostora v 
šotoru smo morali dopolni-
ti s svojimi razstav ljavci, kar 
je povzročilo nemalo težav 
predvsem zaradi pomanj-
kanja časa in izbire primer-
nih razstavljavcev glede na 
njihovo dejavnost ter razpo-
reditev. Odločitev o skupni 
predstavitvi vseh štirih ob-
čin je temeljila predvsem na 

tem, da se tako tematsko za-
polni celoten šotor,« uteme-
ljujejo organizatorji. Doma-
ča občina je odgovorila še v 
decembru, da se s pobudo 
strinja, iz Preddvora je hkra-
ti prišel odgovor, da bodo od-
ločitev sporočili naknadno, 
iz Cerkelj in Šenčurja pa so 
11. januarja napisali, da za 
predstavitev na jesenskem 
sejmu niso zainteresirani in 
se želijo predstaviti le na spo-
mladanskem. Po seji odbo-
ra za sejemsko dejavnost so 
jim organizatorji odgovorili, 
da ostajajo pri odločitvi gle-
de predstavitve v jesenskem 
terminu. »Pretehtala je na-
mreč ugotovitev, da njihovi 
razstavljavci glede na dejav-
nost niso tako sezonsko ve-
zani na predstavitev kot ve-
čina naših razstav ljavcev. 
Če pa bi se kdo od njihovih 
predstavnikov želel samos-
tojno udeležiti spomladan-
skega sejma, bo imel vseka-
kor prednost pred ostalimi 
novimi razstavljavci,« še do-
dajajo v Konjeniškem klu-
bu Komenda, kjer priprave 
na spomladanski sejem, ki 
je ob koncu marca, začenja-
jo že decembra.  

Vabijo jih na jesenski sejem
Na letošnjem spomladanskem sejmu v Komendi ne bo šotora z razstavljavci iz občin Šenčur, Preddvor 
in Cerklje, ki so jim občine v zadnjih treh letih subvencionirale nastop na sejmu. 

Podjetniki iz občin Šenčur, Cerklje in Preddvor so zadnji dve leti skupaj nastopali na 
komendskem sejmu. / Foto: Cveto Zaplotnik, arhiv GG

Urša Peternel

Jesenice – Predsednik ZDA 
Donald Trump je sprejel od-
ločitev o uvedbi 25-odstotne 
carine na uvoz jekla in de-
setodstotne na uvoz alumi-
nija. Carine začnejo veljati 
23. marca, prizadele pa bodo 
tudi Skupino SIJ oziroma 
največje jeseniško podjetje 
SIJ Acroni. Kot so poudarili 
v družbi, uvedbi carin že od 
napovedi naprej nasprotuje-
jo. Takoj so oblikovali pro-
jektno skupino, ki že izva-
ja najrazličnejše aktivnosti, 
da bi uvedba carin čim manj 
vplivala na uspešnost poslo-
vanja Skupine SIJ in posre-
dno tudi SIJ Acroni. 

»Ves čas tesno sodeluje-
mo z uradnimi institucija-
mi tako na ravni Republike 
Slovenije kot tudi Evropske 
unije, apelirali pa smo tudi 
na pristojne organe ZDA v 
Sloveniji in čez lužo,« so 
povedali. Kot so dodali, si 
bodo prizadevali za izklju-
čitev nekaterih proizvodov 
Skupine SIJ s seznama. 
»Razlogov za to je več, v pri-
merjavi z največjimi ame-
riškimi uvozniki jeklar-
skih izdelkov je slovenski, 

predvsem pa delež Skupi-
ne SIJ v ameriškem uvozu 
neznaten. Hkrati pa je Sku-
pina SIJ specializirani pro-
izvajalec jekla (nerjavna, 
specialna in orodna jekla), 
ki jih zaradi omejene ame-
riške proizvodnje tamkaj-
šnja podjetja ne bi mogla 
kupovati na domačem trgu. 
Zdaj jih oskrbuje Skupina 
SIJ,« so poudarili.

In če jim to ne uspe? Kot 
so odgovorili, bodo potenci-
alni upad prodaje v ZDA kot 
specializirani nišni igralec 
nadomestili z ustvarjanjem 
novih tržnih poti in s pospe-
ševanjem prodaje na trgih, 
kjer so že uveljavljeni doba-
vitelj. Še naprej bodo veliko 

vlagali tudi v razvoj novih 
jekel, ki imajo zaradi izje-
mnih lastnosti veliko doda-
no vrednost. S tem dosega-
jo tudi višje cene, kar ubla-
ži negativne posledice naj-
različnejših predvidenih in 
nepredvidenih situacij, tudi 
uvedbe carin. 

Kot so še dodali v Skupini 
SIJ, v trgovinski vojni, ki je 
verjeten scenarij uresničitve 
napovedanih ukrepov, glede 
na pretekle izkušnje ne bo 
zmagovalcev. 

V Skupini SIJ proti 
uvedbi carin
V Skupini SIJ nasprotujejo uvedbi carin na uvoz 
jekla in aluminija v ZDA. Iščejo možnosti, da bi 
ukrep čim manj prizadel njihovo poslovanje.

Skupina SIJ je leta 2017 v ZDA izvozila nekaj več kot 
devet odstotkov svojega celotnega izvoza, s specialnimi 
in orodnimi jekli ter nerjavno debelo pločevino pa je 
na ameriškem trgu ustvarila za več kot 60 milijonov 
evrov prihodkov. 

Simon Šubic

Naklo – Poslovanje Mer-
kurja trgovine se je lani iz-
boljšalo že četrto leto zapo-
red, so sporočili iz nakel-
ske družbe, ki je od konca 
lanskega leta v lasti investi-
cijskega sklada HPS Inve-
stment Partners. Največji 

slovenski trgovec s teh-
ničnim blagom je namreč 
lansko leto končal s sko-
raj 9,1 milijona evrov do-
bička iz poslovanja, dobič-
konosnost družbe pa se je 
s tem na letni ravni popra-
vila za 25 odstotkov. »Do-
bičkonosnost se poveču-
je že četrto leto zapored, 

relativna zadolženost pa se 
zmanjšuje. To so znaki sta-
bilnega poslovanja tudi v 
prihodnje,« je lanski rezul-
tat iz poslovanja komenti-
ral predsednik uprave Blaž 
Pesjak in dodal, da so deset 
odstotkov dobička, ki je nad 
načrtovanim, namenili za 
variabilno in stimulativno 

nagrajevanje 1500 zaposle-
nih v družbi. 

Merkurjevo revidirano 
poročilo, ki ga je opravila re-
vizijska hiša Deloitte, je po 
drugi strani pokazalo, da se 
hitro zmanjšuje njegova re-
lativna zadolženost. Neto 
finančni dolg v primerja-
vi s kazalnikom EBITDA je 

namreč konec lanskega pa-
del pod 1. Ob stalno dobri li-
kvidnosti je Merkur pravo-
časno izpolnjeval tudi vse 
svoje obveznosti do poslov-
nih partnerjev. Kmalu bodo 
podpisali tudi nove pet-
najstletne najemne pogod-
be za svoje trgovske centre, 
s čimer bodo ustvarili sta-
bilne razmere za poslova-
nje, so sporočili iz Naklega 
in napovedali, da namerava-
jo z razvojnimi sprememba-
mi pomembno krepiti polo-
žaj na trgu. Merkur se sicer 
uvršča na lestvici TOP 101 
med največja in najboljša 
podjetja v Sloveniji.

Družba Merkur trgovina 
se je skupaj z Merkurjem 
nepremičnine kot zdravo je-
dro izločila iz starega Mer-
kurja, ki je šel novembra 
2014 v stečaj. Stečajna up-
raviteljica Merkurja Simo-
na Goriup je Merkur trgo-
vino lani prodala ameriške-
mu investicijskemu skladu 
HPS Investment Partners, 
ki se osredotoča predvsem 
na naložbe v Severni Ameri-
ki in zahodni Evropi in je do 
marca lani upravljal 39 mili-
jard dolarjev vredno premo-
ženje, podružnici pa ima 
med drugim tudi v v Londo-
nu in Luksemburgu.

Merkur izboljšal dobičkonosnost
Nakelska družba Merkur trgovina je lani ustvarila več kot devet milijonov evrov dobička iz poslovanja, 
desetino so ga namenili za nagrajevanje zaposlenih.  

Kranj – Delničarji Petrola bodo na skupščini 26. aprila v 
osrednji točki dnevnega reda obravnavali poročila o lanskem 
poslovanju in o uporabi bilančnega dobička. Uprava predlaga, 
da bi ves bilančni dobiček v znesku nekaj manj kot 33 milijonov 
evrov namenili za izplačilo dividend. Če bo skupščina sogla-
šala s tem predlogom, bodo delničarji 10. avgusta prejeli 16 
evrov bruto dividende na delnico.  

V Petrolu predlagajo šestnajst evrov dividende
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Simon Šubic

Kranj – Na sojenju 48-letne-
mu direktorju Excentra iz 
Hrastja Robertu Zorku, ki 
na kranjskem okrožnem so-
dišču poteka zaradi eksplo-
zije peči v lakirnici podje-
tja 7. novembra 2013, v ka-
teri je umrl 44-letni serviser 
Adolf Potočnik, bodo anga-
žirali tudi sodnega izveden-
ca za varstvo pri delu. Tako 
se je na ponedeljkovi glavni 
obravnavi, na kateri so zas-
lišali še nekaj prič, odločila 
sodnica Milena Turuk. Sod-
ni izvedenec se bo moral 
opredeliti do očitka, da obto-
ženi ni pridobil izjave o var-
nosti z oceno tveganja. To-
žilstvo namreč Zorka obto-
žuje povzročitve splošne ne-
varnosti, med drugim tudi 
zato, ker naj bi ne izvedel 
vseh potrebnih ukrepov za 
zagotavljanje varnosti delav-
cev.

Na zadnji obravnavi so si-
cer ponovno zaslišali proi-
zvajalca peči Franca Furma-
na, da je odgovoril na doda-
tna vprašanja, ki so se po-
javila po zaslišanju sodne-
ga izvedenca strojne stro-
ke. Vnovič je poudaril, da je 
po telefonu, ko sta ga zaradi 

nepravilnega delovanja peči 
poklicala Zorko in serviser 
Potočnik, prepovedal nadalj-
nje obratovanje peči, dokler 
je ne pride sam pogledat, 
kar naj bi se zgodilo nasled-
nji dan. »V konkretnem pri-
meru je bil problem, da peč 
ni dosegala delovne tempe-
rature. Gorilec je ugašal, se-
kundarni zrak, ki hladi iz-
menjevalec, je vdiral v izgo-
revalno celico,« je pojasnil. 
Ob tem je povedal, da je bila 
za iztekanje olja in ugašanje 
gorilnika kriva razpoka na 
stiku med zunanjim plaš-
čem in izgorevalno cevjo. 
Peč je bila namreč dotrajana 
in se je pregrevala. Furman 
zato domneva, da je bil upo-
rabljen drug energent, ne 
le kurilno olje. Poleg tega 
meni, da je bil morda zaob-
it varnostni sistem napra-
ve, ki bi se sicer moral odz-
vati na pregrevanje, česar pa 
ob obiskih Excentra ni niko-
li opazil. 

Obtoženi je dejal, da ni bilo 
nobene potrebe po kurjenju 
z drugim energentom, saj 
se želeni efekt sušenja dose-
že že pri relativno nizki tem-
peraturi. Ugotovljena raz-
poka je po njegovem mne-
nju nastajala daljše obdobje 

in je bilo zato le vprašanje 
časa, kdaj bo prišlo do nes-
reče. Sam je prepričan, da je 
razpoka nastala, ker je bila v 
gorilnik vgrajena šoba z na-
pačnim kotom. Zorka zato 
skrbi, da obstaja še več ta-
kih peči z vgrajeno neustre-
zno šobo. 

Furman je pojasnil, je bila 
v peč ob zagonu vgrajena 
45-stopinjska šoba, s katero 
se dosega daljši plamen in s 
tem večji izkoristek. Lahko 

pa je vgrajena tudi 65-sto-
pinjska šoba, če so ostale na-
stavitve pravilne: »Ob pravil-
ni nastavitvi plamena tudi 
pri 65-stopinjski šobi ne bi 
bilo poškodb materiala izgo-
revalne cevi. Če pa pride do 
poškodb, je sistem tak, da se 
peč izklopi.« Pojasnil je še, 
da je po nesreči poklical vse 
svoje stranke, ki uporabljajo 
podobno peč. 

Sojenje se bo predvidoma 
nadaljevalo 9. maja.

Postavili še enega izvedenca
Na sojenju Robertu Zorku zaradi povzročitve splošne nevarnosti pri eksploziji peči v podjetju Excenter 
v Hrastju so znova zaslišali proizvajalca peči. Imenovali bodo še sodnega izvedenca za varstvo pri delu.

Obtoženega Roberta Zorka skrbi, da je v Sloveniji še nekaj 
peči z vgrajeno nepravilno šobo, ki naj bi bila po njegovem 
razlog za nastanek razpoke v peči, v kateri je novembra 
2013 prišlo do eksplozije v Excentru. / Foto: arhiv GG

Urša Peternel

Radovljica – Deset radovlji-
ških policistov je uspešno op-
ravilo tečaj in pridobilo licen-
co prvih posredovalcev. To 
pomeni, da bodo odslej poli-
cisti, ki so pogosto prvi na kra-
ju dogodka, lahko takoj zače-
li oživljati bolnika v primeru 
srčnega zastoja. V interven-
cijskem vozilu bodo ves čas 
imeli tudi avtomatski zuna-
nji defibrilator in ostalo opre-
mo za reševanje življenj. Žu-
pan občine Radovljica Ciril 
Globočnik je avtomatski defi-
brilator in opremo za prvo po-
moč predal komandirju Poli-
cijske postaje Radovljica Ma-
teju Brajniku ter se mu zah-
valil za vključitev v projekt.

Policijska postaja Rado-
vljica je prva na Gorenjskem, 
ki se je na ta način vključi-
la v sistem prvega posredo-
vanja. Kot je dejal komandir 
Matej Brajnik, so policisti 
sami izrazili potrebo po to-
vrstnih znanjih in dodatni 
opremi za pomoč pri reše-
vanju življenj. »Ne nazadnje 
je to skladno s prvo nalogo 

policije, ki je varovanje živ-
ljenj. Odslej bomo to nalo-
go lahko uresničevali dobe-
sedno,« je povedal Brajnik.

Vodja nujne medicin-
ske pomoči Zdravstvenega 
doma Radovljica Tanja Le-
skovar je ob tem povedala, 
da so s policisti na terenu že 
doslej zelo dobro sodelovali. 
»Na teren gresta zdravnik in 
sestra, in če je situacija res-
na, nam vedno manjka rok 
za pomoč. Policisti so že zdaj 
učinkovito pomagali in vese-
la sem, da so pripravljeni so-
delovati še naprej,« je dejala. 

V radovljiški občini imajo 
tako zdaj že 92 posredoval-
cev z veljavno licenco, uspo-
sobljenih 532 laikov in na-
meščenih 25 javno dosto-
pnih avtomatskih defibri-
latorjev. Ekipa nujne medi-
cinske pomoči Zdravstvene-
ga doma Radovljica je lani 
prve posredovalce aktivira-
la šestnajstkrat, sedemkrat 
ob srčnem zastoju. Zabele-
žili so tudi prvo uspešno oži-
vljanje s pomočjo laikov, ki 
so uporabili javno dostopni 
avtomatski defibrilator.

Policisti postali 
prvi posredovalci
Deset radovljiških policistov je pridobilo licenco 
prvih posredovalcev. V intervencijskem vozilu 
bodo odslej imeli tudi defibrilator.

Radovljiški policisti so se pridružili prvim posredovalcem, 
v intervencijskem vozilu bodo odslej imeli tudi opremo za 
reševanje življenj z defibrilatorjem. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranjska Gora – Policisti v 
Kranjski Gori obravnava-
jo več tatvin iz sob iz hote-
lov in drugih nastanitvenih 
objektov na njihovem ob-
močju. Neznani storilec je 3. 
marca vstopal v sobe in si iz 
njih prilaščal predmete. Po-
licisti v povezavi z obravna-
vanimi tatvinami iščejo mo-
škega (na sliki), starega oko-
li 50 let, visokega približno 
175 centimetrov, ki je govo-
ril slovensko, oblečen pa je 
bil v temno jakno in svetlejše 
hlače. Na glavi je imel kapo. 
Iskana oseba oz. vsi, ki ima-
jo informacije o njej, naj se 
javijo policiji na interventno 

številko 113, na Policijsko po-
stajo Kranjska Gora (tel. št. 
04/582 07 00) ali na kate-
ro koli drugo policijsko po-
stajo.

Nekdo krade turistom
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Simon Šubic

Domžale – V minulem tednu 
je v javnosti močno odme-
valo ravnanje ljubljanskega 
policista, ki je prejšnji teden 
v prostem času lastnoročno 
zadržal oboroženega ropar-
ja Delavske hranilnice v Lju-
bljani. O sicer ne tako spek-
takularnem primeru pa lah-
ko poročamo tudi iz Dom-
žal, kjer je gorenjski policist 
pred tednom dni v prostem 
času postal pozoren na su-
mljivega Ljubljančana in ga 
nazadnje tudi onesposobil, 
ko ga je ta napadel. 

S Policijske uprave Kranj 
so sporočili, da je minuli pe-
tek zvečer njihov policist, 
ki se je v Domžalah v pros-
tem času sprehajal s psom, 

v okolici svojega bivališča 
opazil moškega, ki se je skri-
val med vozili, oblečen je 
bil v temna oblačila, obraz 
pa je imel zakrit s kapuco. 
Ob srečanju z njim je moš-
ki kraj zapustil, policist pa 
si je zaradi sumljivih okoli-
ščin ogledal vozila in okoli-
co. V temnem delu sosednje 
ulice je po krajšem času po-
novno naletel na istega mo-
škega, zato ga je pobaral, ali 
koga išče oziroma potrebu-
je pomoč. Tedaj ga je moški 
nenadoma napadel in uda-
ril. Policist se je napada ub-
ranil, se moškemu predsta-
vil s službeno izkaznico kot 
policist in ga do prihoda 
domžalskih policistov tudi 
obvladal. Pri moškem, ki je 
skušal do prihoda policijske 

patrulje še večkrat pobegni-
ti, so našli prikrito radijsko 
zvezo, ki jo storilci med iz-
vrševanjem kaznivih dejanj 
uporabljajo za komunikaci-
jo med sabo. Moškega so po-
licisti pred tem dogodkom 
že obravnavali zaradi tatvin, 
zdaj pa ga obravnavajo zara-
di suma kaznivega dejanja 
zoper javni red in mir.

»Policist se je v dogod-
ku v prostem času izposta-
vil zato, ker je posumil, da 
se moški pripravlja oziro-
ma da je izvedel kaznivo de-
janje. Tisti večer na tem ob-
močju sicer ni bilo kaznive-
ga dejanja na škodo stano-
valcev, vredne stvari (med 
njimi tudi denarnico iz 
odklenjenega vozila) pa so 
po dogodku lastniki pobrali 

iz svojih vozil,« je razložil 
Bojan Kos s Policijske upra-
ve Kranj. Ob tem je znova 
opozoril, naj bodo občani 
pozorni na sumljive osebe, 
ki se zadržujejo na določe-
nem kraju ali ob določenem 
času. Pozorni naj bodo tudi 
na ustavljena ali parkirana 
vozila, ki ne sodijo v njihovo 
okolje in se jim zdijo sumlji-
va. Zabeležijo naj si registr-
sko številko, znamko, tip in 
barvo vozila ter morebiten 
opis oseb, ki ga uporabljajo. 
Vse te informacije so polici-
ji lahko v pomoč pri zagota-
vljanju varnosti in preisko-
vanju kaznivih dejanj, zato 
jih naj posredujejo na inter-
ventno številko policije 113 
ali anonimni telefon polici-
je 080 1200.

Sumljivo se je smukal med avti
Gorenjski policist je med sprehodom v prostem času postal pozoren na moškega, ki se je sumljivo 
zadrževal med vozili. Ko ga je ta napadel, ga je zadržal do prihoda poklicnih kolegov.

Spodnje Duplje – V torek okoli 23. ure je zagorelo v stanovanjski 
hiši v Spodnjih Dupljah. Kranjski poklicni gasilci in njihovi pro-
stovoljni kolegi iz Dupelj, Naklega in s Podbrezij so požar, ki je 
zajel knjige in les na zakurjeni krušni peči, pogasili, odstranili 
žerjavico in ostale prostore pregledali s termovizijsko kamero.

Zagorelo ob krušni peči

Ig – Na volilnem občnem zboru Gorske reševalne zveze Slo-
venije, ki je v sredo potekal na Igu, so delegati iz 17 postaj 
gorske reševalne službe za novega predsednika zveze izvolili 
Janeza Rozmana, načelnika postaje GRS Bohinj. Njegov pro-
tikandidat je bil Toni Smolej, načelnik postaje GRS Radovljica. 

Novi predsednik gorskih reševalcev
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Svet v gibanju
avtomobili in oprema                             marec 2018

Vianor TIP-STOP, Kidričeva cesta 8b, 4220 Škofja Loka, tel.: 04/202 58 90, z vami vsak delovnik od 8. do 18. in ob sobotah od 8. do 13. ure.

Podjetje

Podjetje Rogelj & Rogelj, d. o. o., z družbo 
PETROL, d. d., sodeluje pod blagovno 
znamko VIANOR TIP-STOP. Začetki dejav-
nosti našega podjetja segajo v leto 1997, 
ko smo v domači delavnici začeli s primer-
no dejavnostjo premontaž pnevmatik, ka-
sneje smo dodali še prodajo raznovrstnih 
avtoplaščev. Trenutno poslujemo na dveh 
lokacijah in ena izmed njih je v Škofji Loki 
poleg Petrolovega bencinskega servisa.
Od naših začetkov smo dejavnost razširili 
na celotno področje vzdrževanja vozil. Po-
nosni smo na svoj kolektiv, ki se trudi 
strankam ponuditi najboljše storitve.

Ponudba pnevmatik in montaža le-teh

Bliža se pomlad in takoj po 15. marcu, ko 
bodo vremenske razmere dopuščale, 
strankam priporočamo, da zimske pnev-
matike zamenjajo z letnimi. Marsikdo se 
odloča, da zimske pnevmatike uporablja 
na vozilu skozi celo leto. Menimo, da v do-
ločenem letnem času optimalno lahko de-
luje le pnevmatika, ki je po svojih lasnos-
tih pripravljena za vremenske razmere v 
tem letnem času. Tako zimske pnevmatike 
v spomladansko-letnem obdobju kot le-
tne pnevmatike v jesensko-zimskem ob-
dobju ne deluje optimalno. Predvsem bi 
radi poudarili, da se v takih primerih upo-
rabe pnevmatik podaljša zavorna pot. 
V naših poslovalnicah vam bomo ponudi-
li kvalitetne pnevmatike znamke NOKIAN 
in druge pnevmatike vseh poznanih proi-
zvajalcev. Pnevmatike vam bomo zame-
njali in tudi pri nas shranili do naslednje 
menjave. 

Servis in redno vzdrževanje

Pri menjavi bomo pregledali podvozje in 
ostale vitalne dele avtomobila. V primeru 
kakršnihkoli napravilnosti vam bomo sve-
tovali glede servisiranja in napake tudi 
opravili. Najpogostejša servisna popravila, 
ki jih opravimo ob menjavi pnevmatik, so:
– nastavitev podvozja
– zamenjava končnikov, rok 
– zamenjava zavornih ploščic in diskov
Poleg storitev, povezanih z menjavo in po-
pravilom pnevmatik, opravljamo vsa ser-
visna popravila na osebnih in poltovornih 
vozilih. Hitre servise oz. menjavo žarnic, 
brisalcev, kontrolo hladilne tekočine oz. 
vseh tekočin opravimo takoj. Za ostale 
servisne storitve pa se lahko naročite:
tel.: 04/202 58 90
mob.: 031/395 714
ali se oglasite osebno na Kidričivi 8b, 
Škofja Loka, in svetovali vam bomo. 

Dodatna ponudba

Čas je zelo pomemben dejavnik v našem 
življenju. Predstavlja zelo pomembno vre-
dnoto, zato vam želimo s svojo dodatno 
ponudbo prihraniti čas in našo storitev 
približati vam. Kako? Storitev lahko opra-
vimo na vašem dvorišču, delovišču – bližje 
vam. Z našim MOBILNIM SERVISOM pride-
mo do vas, s seboj pripeljemo pnevmatike 
in jih zamenjamo. Vi v tem času lahko ne-
moteno opravljate svoje delo. 
Storitve mobilnega servisa so premontaže 
pnevmatik za:
– poltovorna vozila
– tovorna vozila
– delovne stroje
–  traktorje ...

Veselimo se vašega obiska  
v naši poslovalnici. 

Vaš kolektiv VIANOR TIP-STOP

Včeraj, 15. marca, je potekel 
zakonski rok, do katerega je v 
prometu obvezna uporaba 
zimske opreme. Vozniki se 
bomo v prihodnjih tednih po-
stavljali v vrsto za menjavo 
pnevmatik pri vulkanizerjih. 
Vendar pa ne kaže prav hiteti. 
Zimske pnevmatike so na-
menjene uporabi v razmerah 
do 70 stopinj Celzija, po na-
povedih bo v marcu še mrzlo 
z jutranjimi temperaturami 
pod lediščem, ko letne pnev-
matike nimajo dobrih voz-
nih lastnosti.
Zakon o varnosti cestnega 
prometa določa, da je zimska 
oprema obvezna od 15. no-
vembra do 15. marca ali dlje v 
primeru zimskih razmer. 
Zimske razmere so na cesti 

ali njenem delu takrat, ko se 
ob sneženju sneg oprijema 
vozišča ali ko je vozišče za-
sneženo, zaledenelo (ledene 
plošče) ali poledenelo (pole-
dica). Zato pozor! Če v zim-
skih razmerah zaradi po-
manjkljive ali neustrezne 
zimske opreme ustavite ali 
ovirate promet na cesti, vas 
lahko policija tudi po 15. 
marcu kaznuje z globo do 
petsto evrov in petimi kazen-
skimi točkami. Če pa povzro-
čite nesrečo, lahko zavaroval-
nica celo zavrne izplačilo ško-
de.
Ob menjavi gum ne pozabite 
z vulkanizerjem pregledati 
tudi stanja pnevmatik, more-
bitnih poškodb, obrabe in 
globine profila. Prav tako je 

ob menjavi gume treba pre-
mestiti na drugo os, na katero 
so bile nameščene predho-
dno sezono (naprej/nazaj) in 
jih znova centrirati. Če tega 
ne boste storili, bodo gume 
moteče »tresle« avto, kar se 
bo najbolje odražalo na vola-
nu. Pri tem trpijo podvozje, 
kočniki, zglobi … in se hitre-
je obrabljajo.
Gneči pri vulkanizerjih in 
stroškom se boste izognili ti-
sti, ki imate svoje vozilo obu-
to v zimsko-letne pnevmati-
ke. Po statističnih podatkih 
je v Sloveniji petina vozil 
opremljenih z njimi. Stro-
kovnjaki tej vrsti pnevmatik 
niso prav naklonjeni, saj pra-
vijo, da še noben proizvajalec 
ni iznašel čarobne formule 

za gumo, ki bi bila optimalna 
v vseh pogojih. Testi pokaže-
jo, da je zelo malo primernih 
celoletnih pnevmatik, izsto-
pa le Michelinova znamka 
CrossClimate. Ta je po testih 
enakovredna letnim oz. zim-
skim gumam tako na suhi 
kot na mokri cesti, slabša pa 
na snegu. Torej so tisti, ki se 
ne vozijo po snegu (Gorenjci 
žal nismo med njimi) tako 
dobili primerno celoletno 
pnevmatiko.

Podatki o gumah na 
mobilnih telefonih
Danes je še vedno lastnik av-
tomobila tisti, ki gumo vzdr-
žuje, kontrolira in skrbi na 
zadovoljivo raven profila. V 
prihodnje se bo to vsaj delno 

spremenilo. Strokovnjaki ra-
zvijajo telematiko, ki bo prek 
senzorjev zaznavala stanje 
gume, njen profil, tlak, obre-
menitve ipd. in te podatke 
pošiljala uporabniku. Obseg 
podatkov, ki jih bo avtomati-
ka izmenjevala z uporabni-
kom, iz leta v leto raste.

Stare zimske gume bom 
»zvozil« čez poletje
Zimske gume pa le zamenjaj-
te z letnimi, ko bodo za to po-
goji, saj se bodo v poletnem 
času hitreje obrabljale, poleg 
tega imajo velik kotalni upor, 
kar vpliva na večjo porabo go-
riva. Letne pnevmatike v zim-
skem času oziroma zimske v 
letnem času strokovnjaki od-
svetujejo, saj imajo gume 

povsem drugačno zgradbo in 
zmesi, ki so prilagojene raz-
meram in temperaturam. 
Mnogi vozniki delajo po siste-
mu, da izrabijo stare zimske 
gume čez poletje in na jesen 
kupijo nove zimske gume. 
Narobe – kljub pričakovanju, 
da se bo vozilo poleti z meh-
kejšimi zimskimi gumami 
hitreje zaustavilo, je resnica 
ravno obratna. Letne gume 
imajo namreč mnogo boljši 
oprijem s cestiščem.
Pri zamenjavi pnevmatik pa 
ne pozabite na druge dele 
vozila, kot so brisalci, aku-
mulator, klimatska naprava 
in vsekakor podvozje, ki je 
bilo v zimskem času izpo-
stavljeno vlagi in soli.
Zapomnite si, pnevmatik ne 
menjamo samo zaradi  zako-
na, temveč predvsem zaradi 
lastne varnosti in varnosti 
drugih udeležencev v prome-
tu. Pnevmatike so namreč 
edini stik avtomobila s podla-
go, zato sta od kvalitete gum 
odvisna oprijem in zaviralna 
pot vozila. Prav ta dva dejavni-
ka velikokrat odločata, ali bo 
prišlo do nezgode ali ne.

Ravnajte se po temperaturah 
Letos je pametno sezonsko menjavo gum odložiti, sneg nas še kar preseneča in po napovedih bo vreme mešano vse do konca  
marca. Zimska oprema je v Avstriji in Italiji obvezna vse do 15. aprila.
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Zanimivosti

Nudimo servis, popravila, kleparske storitve, vgradnjo multimedijskih naprav, pranje

tovarniške akcije, do naslednjega servisnega intervala vam pomagamo pri kritju

VABLJENI!

  

Posebne ugodnosti za popravila za redne stranke. 
(Redna stranka postanete že po prvem opravljenem rednem servisu pri nas.)

 

PO UGODNIH CENAH!

servisu po potrebi na avtu brezplačno opravimo tovarniške akcije, do naslednjega servisnega inter-

VABLJENI!

BON za 

30% 
popust na menjavo  

pnevmatik.

(velja do 7. 11. 2015)
Velja ob nakupu pnevmatik v AH Vrtač

BON za 

30% 
popust na optično  

nastavitev podvozja.

(velja do 31. 12. 2015)

Bon podarja Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj

Posebne ugodnosti za popravila za redne stranke. 
(Redna stranka postanete že po prvem opravljenem rednem servisu pri nas.)

Bon podarja Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj

BON za 

BREZPLAČNI 
PREGLED  

VOZILA PO 12  
KONTROLNIH TOČKAH

Bon podarja Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj

(velja do 7. 11. 2015)

BON za 

10% 
popust na VW,  

Audi kolekcijo oblačil 

(velja do 31. 12. 2015)

- Škoda Octavia, 1.9 TDI, 2004-2010,  
servis z menjavo olja samo 103,64 ¤
+ VW Passat 2.0 TDI, 2006 - 2009, 
menjava zobatega jermena že od 375,58 ¤

PREDNAROČILA ZA ZIMSKE 
PNEVMATIKE IN KOMPLETE KOLES 

PESTRA IZBIRA VW 
in Audi kolekcije oblačil 
(kape, jakne, majice, otr. oblačila,...).

DODATEN POPUST ZA 
NAROČILA DO 30.9.2015.

Na zalogi še nekaj 
kompletov iz lanske 

sezone po  
izjemnih cenah. 

PAKETI VEDNO VREDNO 
ZA VOZILA STAREJŠA OD 4 LET
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STREŠNI KOVČEK  
VW 340 l
AKCIJSKA CENA:

270 EUR
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Podelitev naziva slovenski 
avto leta je potekala v Ljub
ljani 19. januarja letos. V pr
vem delu, ki se je končal 19. 
decembra 2017, so finaliste 
s svojimi glasovi izbirali 
bralci po posameznih medi
jih. V glasovanju so prejeli 
21.099 glasovnic, izbrali pa 
so pet finalistov, škodo kodi
aq, volkswagen polo, peuge
ot 5008, hondo civic in maz
do CX5.
Avtomobile so v Centru var
ne vožnje AMZS na Vran
skem preskusili vsi sodelav
ci, novinarji posameznih 
medijev, ki sodelujejo pri 
organiziranju izbora. Novi
narji so finaliste razvrstili po 
svojem izboru.

Letošnje glasovanje je bilo 
izredno izenačeno, Volks
wagnov polo je naslov osvo-
jil zgolj z eno točko predno-
sti pred škodo kodiaq.   Le 
nekaj točk zadaj pa je bila 
tudi honda civic. Vrstni red 
je tako naslednji: volkswa-
gen polo 34 točk, šoda kodi-
aq 33, honda civic 29 točk, 
peugeot 5008 18 točk in 
mazda CX-5 14 točk.

Avto leta mora biti dosegljiv 
za širok krog Slovencev 
Pomembno pravilo pri iz
boru je, da je lahko sloven
ski avto leta samo tisti, ki si 
ga lahko privošči veliko Slo
vencev. Solidno opremljen 
polo stane okoli 15 tisoč 
evrov, kar morda ni malo, 
vendar pa za ta denar ponu
ja veliko. Občutek v polu je 
izredno dober in daje obču
tek vsaj za razred do dva 
dražjega avtomobila. Re
snično ima vse, kar ponuja
jo veliki. Privlačnost pola 
poudarjajo nizka stranska 
linija, dinamični robovi, 
novi žarometi in dnevne 
LEDluči. Polo je serijsko 
opremljen s štirimi vrati. 
Prenovljena je tudi notra
njost sodobno oblikovano 
zasnovo, med drugim je 
lahko opremljen tudi z no
vim opcijskim aktivnim in

formacijskim zaslonom. 
Vsem potnikom je zagoto
vljena obilica prostora za 
glavo in noge, kar je ključ
nega pomena zlasti na dalj
ših potovanjih. 
Pri polu lahko izbirate med 
modeli z 1.0 bencinskimi 
motorji ali 1.6 dizelskimi 
motorji. V praznični ponud
bi in ob posebnih pogojih 
financiranja in zavarovanja 
dobite pola že za 10.990 
evrov. V to ceno je vključen 
sistem Front Assist s funkci
jo zaznavanja pešcev. Za 
razmeroma dobro opre
mljen polo pa boste odšteli 
od 15 do 16 tisoč evrov.

Slovenski  
avto leta 2018
... je volkswagen polo. Zanj so se v precej tesnem glasovanju odločili 
novinarji sedmih slovenskih medijev, ki se ukvarjajo s pripravo vsebin o 
avtomobilskih temah – Avto magazin, Delo, Slovenske novice, Dnevnik, 
Nedeljski dnevnik, Motorevija AMZS, RTV Slovenija (Val 202 in 
Avtomobilnost), Siol ter Večer in Evo Magazin.

Gospodarska
vozila

www.vw-gospodarska.si

Emisije CO2: 237−187 g/km. Kombinirana poraba goriva: 9,1−7,2 l/100 km. Emisijska stopnja: Euro 6. 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. *V ceni je upoštevan podjetniški bonus 2.500 EUR z DDV ter bon v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v 
vrednosti 1.000 EUR z DDV, ki velja v primeru hkratnega financiranja/najema vozila preko družbe Porsche Leasing SLO d.o.o. in sklenitvijo 
AO in kasko zavarovanja preko družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo. Več na www.porscheleasing.si. Ponudba velja do 30. 6. 2018. 
**Mednarodni dostavnik leta 2017. ***Podaljšano jamstvo za obdobje 3. in 4. leta ali do 120.000 prevoženih km.

Crafter furgon.
Ima vse.  
In zmore največ.

Maksimalno funkcionalen in 
najboljši v svojem razredu.**

Ne spreglejte izjemne ponudbe za model Crafter! Crafter furgon 
30, L3 H2 2.0 TDI, 75 kW (102 KM), je z vključenim podjetniškim 
bonusom 2.500 EUR in bonom za financiranje 1.000 EUR ter 
bogato serijsko opremo lahko vaš že za 17.520 EUR* + DDV.

Crafter furgon 30, L3 H2 2.0 
TDI, 75 kW (102 KM)  
Prostornina tov. prostora: 9,9 m3

Skupna dovoljena masa: 3.000 kg

Zdaj že za  
17.520 EUR* + DDV!

• klimatska naprava
• električni pomik stekel
• daljinsko centralno zaklepanje
• električno nastavljivi in 

ogrevani zunanji ogledali
• dvosedežna sovoznikova klop
• Radio Composition Audio 

znapravo Bluetooth za 
prostoročno telefoniranje

Serijska oprema:

Jamstvo 4 Plus***

1000 3640
5986

1346

17
26

16
26

*

3450/
3201**

18
32

13
80

2017

VWoglasDealer_Crafter_2018_210x297.indd   1 15/02/2018   16:24Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 210  I  www.avtohisavrtac.si

www.gorenjskiglas.si

Goodyear na letošnjem mednarodnem avtomobilskem sa-
lonu v Ženevi preseneča s številnimi novostmi. Avtomobil-
skim navdušencem je ponudil vpogled v prototip pnevmati-
ke znamke EfficientGrip Performance s tehnologijo Electric 
Drive, ki je namenjena rastočemu trgu električnih vozil. Pro-
izvajalci vozil poleg trpežnosti pnevmatik za električna vozi-
la zahtevajo tudi vse manjši kotalni upor, kupcem pa je naj-
pomembnejši vse večji domet, saj je infrastruktura polnilnih 
postaj v večini držav še slabo razvita. Druga novost je guma 
znamke Oxygene, s katero se bo izboljšala kakovost zraka v 
mestih. Pnevmatiko odlikuje edinstvena zgradba z živim 
mahom, ki raste znotraj njene bočnice. Odprta struktura in 
pameten dezen tekalne plasti pnevmatike absorbirata vlago 
in vodo s cestne površine ter omogočata njuno kroženje, da 
lahko pride do fotosinteze, pri čemer se v zrak sprošča kisik.

Novosti Goodyeara



Svet v gibanju, petek, 16. marca 2018

Oglasi

15

EDEN NAJVEČJIH EVROPSKIH PROIZVAJALCEV TOVORNIH VOZIL DAF PRAZNUJE 90 LET
DAF na slovenskem tržišču zastopa CORDIA, d. o. o., ki ima 
svoje poslovne prostore v Medvodah, na klancu (Finžgarje-
va 15, Medvode). Podjetje je na trgu prisotno že več kot pet-
indvajset let, od tega triindvajset let kot zastopnik enega 
največjih evropskih proizvajalcev tovornih vozil DAF. 
Do leta 2000 je bilo locirano v Stražišču pri Kranju, kjer se je 
nahajalo vodstvo podjetja, finančno-računovodski oddelek 
in oddelek prodaje tovornih vozil. Drugi del podjetja je bil 
lociran v komunalni coni Primskovo, v prostorih podjetja 
ALPETOUR, Potovalna agencija, kjer je bilo skladišče rezerv-
nih delov, začasna parkirišča tovornih vozil in prodaja re-
zervnih delov na debelo.
V letu 2000 se je podjetje preselilo na novo lokacijo v Med-
vode, kjer so sprva potekale vse aktivnosti v zvezi s prodajo 
tovornih vozil ter rezervnih delov. Po temeljiti prenovitvi 
prostorov in izgradnji sodobnega servisnega centra leta 
2005 pa se na sedežu podjetja v Medvodah izvajajo prav vse 
dejavnosti, povezane z blagovno znamko DAF, vključno z 
vzdrževanjem in servisiranjem tovornih vozil.
V svoji ponudbi imajo celotno paleto DAF-ovih tovornih vo-
zil, od šasij SDM do 7,5 t do najtežjih štiriosnih šasij. Svojim 
strankam zagotavljajo tudi nemoteno oskrbo z rezervnimi 
deli ter servisiranje vozil v njihovih servisnih centrih. Tako s 
prodajo novih in rabljenih tovornih vozil kot s servisno sto-
ritvijo so in bodo prisotni na dveh lokacijah – v Medvodah 
in v Hočah pri Mariboru , kjer bodo naslednji mesec, 6. apri-
la, odprli nov servisno-prodajni center.

V osnovi ponuja DAF tri modele tovornih vozil, ki se raz-
likujejo po velikosti; od največjega XF preko srednjega 
(CF) do najmanjšega (LF). Prednosti vozil so izjemna okre-

tnost, nizka poraba goriva, enostaven dostop v vozilo, nizka 
cena in kratki dobavni roki ter možnost konfiguracije vozila 
po specifičnih zahtevah kupca.
Poslovna filozofija DAF-a je enostavna; zadovoljiti najrazlič-
nejše transportne zahteve ob nizkih stroških obratovanja.  
DAF-ovi tovornjaki se uporabljajo  v vseh vrstah transporta, 
od lokalne distribucije, gradbeništva, komunale do regio-
nalnih prevozov in mednarodne špedicije.

Novi CF in XF PURE EXCELLENCE
DAF je pred kratkim na  tržišču predstavil dve novi genera-
ciji serij CF in XF, ki postavljata nove standarde pri učinkovi-
tosti transporta in udobju za voznika. Izboljšave na motor-
jih, novi pogonski sklopi ter optimizacija aerodinamike pri-
spevajo k nižji porabi goriva. Vozila novih generacij serij CF 
in XF se ponašajo tudi z nižjo lastno težo ter osveženo no-
tranjostjo in zunanjostjo za največje udobje za voznika ter 
privlačen videz. Odlični tovornjaki uporabnikom zagotavlja-
jo najnižje stroške obratovanja, najmanj nepredvidenih iz-
padov ter do sedem odstotkov nižjo porabo goriva. 

Nova CF in XF: V zadovoljstvo lastnika
 7 odstotkov nižja poraba goriva
 Izboljšana motorja PACCAR MX-11 ter MX-13
 Novi učinkoviti avtomatizirani menjalniki TraXon
  Nove visoko učinkovite pogonske osi s hitrejšimi  

diferenciali
  Napredne funkcije programske opreme  

pogonskega sklopa
 Optimizacija aerodinamike
 Nova motorna zavora PACCAR
 Do 100 kg višja nosilnost
 Nov, kompaktnejši sistem obdelave izpušnih plinov
 Najvišja možna razpoložljivost
 Servisni intervali na do 200.000 kilometrov
 Odlična priprava za vse vrste nadgradenj
  DAF Connect sistem za upravljanje voznega parka  

za najvišjo učinkovitost

Nova CF in XF: Voznikove sanje
Novi seriji CF in XF ostajata vodilni na tržišču po ravni udo-
bja za voznika, zahvaljujoč odlični dostopnosti, izvrstnemu 

prostoru v kabini ter mnogim inovacijam, ki povečajo udo-
bje, prijaznost do uporabnika, privlačnost ter varnost.

Nova notranja dekoracija
  Nov sistem za regulacijo temperature in prezračevanje 

kabine
 Nova linija notranje opreme Exclusive
  Nadgrajena instrumentna plošča in videz armaturne  

plošče
 Možnost postavitve stikal glede na voznikove preference

Ob 90-letnici še nagrada 
mednarodni tovornjak leta 2018

Najnovejša modela DAF XF in CF sta bila izbrana za medna-
rodni tovornjak leta 2018. Žirijo so sestavljali novinarji iz 23 
različnih držav. 
»Vsakoletna nagrada se podeli tovornjaku ali modelu tovor-
njaka, ki najbolj prispeva k večji učinkovitosti cestno tovor-
nega prometa glede na več pomembnih kriterijev, in sicer 
tehnološke inovacije, udobje voznika, cestno varnost, eko-
nomičnost, okoljski odtis in skupne stroške lastništva,« je  
podelitev nagrade komentiral predsednik žirije Gianenrico 
Griffini. 
Ob tej priložnosti je DAF tržišču ponudil omejeno serijo to-
vornjakov XF. Serijo odlikuje premijski opcijski paket, udob-
nejša notranjost ter poudarki na edinstveni zunanjosti.

MODERNI PRODAJNO-SERVISNI CENTER DAF V MEDVODAH

90 LET ODLIČNOSTI
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Zelena mobilnost

O splošnih pogojih članstva v klubu zvestobe MyCitroën plus in ugodnostih 
si preberite na spletni strani www.citroen.si. Slika je simbolna.

PONUDBA VELJA DO 31. 12. 2017

ZA ČLANE KLUBA ZVESTOBE
MYCITROËN PLUS
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IZBRANI ORIGINALNI
NADOMESTNI DELI 

KONCESIONAR
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Nagrada za najboljšega serviserja vozil znamke Citroën leta 2017!
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Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem
PREŠA, D.O.O., CERKLJE, Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T: 04 281 57 00  I  www.rpresa.si

Delež električnih avtomobi-
lov v Sloveniji je sicer še ve-
dno zanemarljiv. Po podat-
kih je bilo leta 2017 v Slove-
niji prodanih 315 električnih 
vozil. Število prodanih avtov 
je odvisno od subvencij Eko 
sklada, ki znaša 7.500 evrov. 
Brez te pomoči bi se krog 
zainteresiranih zagotovo 
zmanjšal. Do subvencije so 
upravičena vsa vozila brez 
izpustov ogljikovega dioksi-
da ali izpusti, nižjimi od pet-
deset gramov ogljikovega 
dioksida na kilometer. 

Velika večina voznikov danes 
še vedno ne razmišlja o na-
kupu električnega avtomobi-
la. Polnjenje doma ne pride v 
poštev, ker traja celo večnost. 
Veliko hitreje se avto polni na 
javnih polnilnicah. Eden 
zmogljivejših električnih av-
tov, ki letos prihaja na sloven-
ske ceste, hyundai kona se bo 
po podatkih na hitrih stokilo-
vatnih polnilnicah polnil le 55 
minut, na klasični 7,2-kilova-
tni polnilnici devet ur in štiri-
deset minut na domači vtič-
nici pa seveda primerno dlje.

Polnilne postaje  
na Gorenjskem
Število javnih polnilnic se 
je v zadnjih letih močno po-
večalo, danes jih je v Slove-
niji okoli tristo. Električna 
energija je na polnilnicah 
za zdaj še večinoma brez-
plačna, a tudi to se bo spre-
menilo. V Gorenjskih elek-
trarnah, ki so na Gorenj-
skem postavile deset la-
stnih javnih polnilnic, po-
dobno število pa so jih po-
stavile še v sodelovanju z 
nekaterimi gorenjskimi ob-

činami, na primer napove-
dujejo, da bodo v drugi po-
lovici leta začeli uporabni-
kom polnjenje testno zara-
čunavati. »Naših deset pol-
nilnic je za zdaj brezplač-
nih, predvsem z namenom 
promoviranja e-mobilnosti, 
saj je namreč na Gorenj-
skem šele okoli štirideset 
električnih avtomobilov. V 

dosedanjem projektu posta-
vitve mreže električnih pol-
nilnic smo prejeli tudi ne-
povratna evropska sredstva, 
prek zaledne pisarne smo 
spremljali delovanje polnil-
nih postaj in zagotavljali 
interoperabilnost. Polnilne 
postaje so bile do zdaj odpr-
te za vse, v kasnejši fazi pa 
jih bomo začeli tržiti. V 
drugi polovici leta bomo 
tako začeli s testnim zara-
čunavanjem. Za začetek bo 
verjetno strošek registrira-
nih komitentov znašal pri-
bližno deset evrov na me-
sec, kar bo še vedno zelo 
nizek strošek glede na osta-
le motorske pogone,« je na-
povedal direktor Gorenj-
skih elektrarn Aleš Ažman. 
Njihove polnilne postaje so 
sicer 22-kilovatne, kar v pra-
ksi pomeni, da se avto iz ni-
čle do polne vrednosti na-
polni v dveh do treh urah. 
»Te polnilnice so stroškov-
no optimalne, kar se tiče 
polnilne moči in cene. V 
Gorenjskih elektrarnah smo 
se namreč osredotočili na 
lokacije, kjer se uporabniki 
zadržujejo dlje časa, to so na 
primer trgovski centri, sre-
dišča mest in turistične lo-
kacije, kjer čas polnjenja ni 
tako kritičen. DC-polnilnice, 
ki so ob avtocestah, pa so ne-
primerljivo dražje. Tam so 
pač postanki krajši, za pet-
najst do dvajset minut, tako 
da na petdesetkilovatni pol-
nilnici v tem času napolniš 
električni avtomobil za na-
daljnjih sto do 150 kilome-
trov vožnje. Tega naše pol-
nilnice ne omogočajo, za sto 
kilometrov je potrebnega 
približno eno uro polnje-
nja,« je razložil. 
Javne polnilnice postavljajo 
vsa elektroenergetska podje-
tja v Sloveniji, največ jih je 

seveda v Ljubljani postavil 
Elektro Ljubljana, dodaja 
Ažman. »Postavitev mreže 
električnih polnilnic trenu-
tno zahteva precej večja vla-
ganja od končnega iztržka. 
V Gorenjskih elektrarnah 
smo si lani, kot že rečeno, 
nekoliko pomagali z delnim 
sofinanciranjem iz evrop-
skega projekta in računamo, 
da se bo sčasoma povečalo 
zanimanje oz. število komi-
tentov in bomo začeli pokri-
vati stroške postavljene in-
frastrukture.
Polnilne postaje so lahko 
povsem odprte za uporabni-
ke, sicer pa je za polnjenje 
potrebna kartica ali predho-
dna registracija preko sple-
ta. »Pri nas zdaj v prvi fazi 
zahtevamo registracijo pri 
polnjenju, ki je še vedno 
brezplačno, nato bomo upo-
rabnike, ki uporabljajo našo 
infrastrukturo, obvestili, 
kdaj bo ta storitev postala 
plačljiva. Poslali jim bomo 
pogodbe, računamo, da jim 
bomo sprva zaračunavali 
mesečni pavšal. Sicer je mo-

žno tudi zaračunavanje po 
času polnjenja, kar pride v 
poštev ob večji zasedenosti 
polnilnih prostorov,« je še 
razložil Ažman.

Pogled naprej
Popolna elektrifikacija je še 
daleč. Osnova bodo zmoglji-
vejši avtomobili z večjimi 
dosegi (nissan leaf z enim 
polnjenjem obljublja 378-ki-
lometrski doseg, hyundai 
kona pa kar 470-kilometr-
skega, s čimer se uvršča 
med bolj uporabne avtomo-
bile na elektropogon), zlati 
pa tudi primerno razvejana 
in močna infrastruktura. 
Polnilnica bo morala biti na 
vsakem parkirnem mestu, 
elektro omrežje pa bo mora-
lo prenesti ogromne količi-
ne nenadne energije. Ob 
tem se poraja vprašanje, ka-
kšne bodo cene energije, ko 
bo večina začela uporabljati 
električni avto. Upravičeno 
lahko sklepamo, da bodo 
zrasle in takrat si bomo žele-
li novih oblik prevoza.

Električni avto, zakaj pa ne?
Mednarodni avtosalon, ki poteka v Ženevi še do konca tega tedna, je spet prinesel kup novosti tudi na področju elektrifikacije avtomobilov. Rast cen 
fosilnih goriv in čedalje večja skrb za okolje sta kljub vedno boljšemu izkoristku motorjev na notranje izgorevanje razloga, da je na trgu čedalje več 
električnih avtomobilov. 

Hyundai ioniq že dobro poznamo. Gre za okolju prijazen avto kompaktne in lastne 
zasnove s tremi pogonskimi možnostmi. Lani sta na naš trg zapeljali prvi dve različici, 
hibridna in električna. Letos smo dobili še tretjo – priključni hibrid PHEV, ki je z vidika 
vsakodnevne rabe in še vedno visoke okoljske učinkovitosti verjetno najbolj primeren za 
slovenske kupce. Električni hyundai ioniq s 40-kilovatno baterijo obljublja domet do 280 
kilometrov in 23-minutno polnjenje do 80 odstotkov kapacitete na hitrih polnilnicah. 

Uporaba javnih polnilnih postaj na Gorenjskem je za zdaj 
še brezplačna. / Foto: Gorazd Kavčič

Eko sklad je od leta 2011 do konca leta 2017 
odobril 7,5 milijona evrov nepovratnih sredstev 
za 1.270 električnih vozil. Na aktualnih pozivih 
za električna vozila je na voljo 0,7 milijona evrov 
za občane in milijon evrov za pravne osebe. Od 
tega je bilo do zdaj že dodeljenih 420 tisoč evrov 
pravnim osebam in 174 tisoč evrov občanom. 
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Obletnice
Pred kratkim je stoletnico 
praznovala Knjižnica slepih in 
slabovidnih v Ljubljani. Stran 20

Zanimivosti
Tržičan Matej Grum izdeluje 
kopita za biatlonske puške. Eno 
dela okrog petdeset ur. Stran 21

MultiKulti
Zakonca Rajgelj iz Kranja 
že slabi dve leti domujeta na 
Maldivih. Stran 22

Janez Kavar 

Tako je Tone Svetina v pe-
tem delu Ukane zapisal o to-
povskih strelih z vrha Tri-
glava 6. oktobra 1961. Izved-
la jih je planinska enota JLA 
pod poveljstvom takrat ka-
petana I. klase (stotnik I. ra-
zreda) Srečka Tušarja. Sve-
tinov zapis v nekaterih po-
drobnostih ne drži povsem.

Norost ali vojaški podvig?

Z današnje perspektive na 
topovsko streljanje z vrha 
Triglava vsekakor gledamo 
upravičeno kritično. Kdo le 
se je tega spomnil? Čemu? 
Z vrha simbolne gore Slo-
vencev, v osrčju Triglavske-
ga narodnega parka, kdo le 
je to dovolil? Vendar se je ko-
rektno vrniti v čas in vzduš-
je pred 57 leti. V navdušenje 
nad dobro desetletje osvobo-
jeno domovino, rast sposob-
nosti skupne vojske, ki se je 

želela izkazovati doma in 
tudi v tujino. Okoljevarstve-
na zavest je bila še šibka, bila 
je bolj zavedanje posame-
znikov. Potekale so živahne 
razprave o načrtih za grad-
njo triglavskih žičnic. Tri-
glavski narodni park je bil 
komaj v zametkih. Name-
ro vojske na Triglavu je pod-
prla in se v izvedbo dejavno 
vključila tudi Planinska zve-
za Slovenije, ki jo je takrat 
vodil Fedor Košir. Večinsko 
javno mnenje je bilo načrto-
vanemu vojaškemu podvigu 
naklonjeno.

Ključni protagonisti 
slovenski častniki

V čigavi glavi je zrasla po-
buda za topovsko streljanje z 
vrha Triglava, bo težko ugo-
toviti. Zagotovo pa se je po-
rodila ideja med podpol-
kovnikom Francem Jernej-
cem - Milčem in Srečkom 
Tušarjem. Oba z bogatimi 

partizanskimi izkušnjami, 
oba predana slovenskim go-
ram. Razlog za podvig naj bi 
bila počastitev Dneva artile-
rije JLA, ki se je proslavljal 
7. oktobra. Njuno pobudo je 
v jugoslovanskem vojaškem 
vrhu nemudoma podprl ge-
neralpodpolkovnik Rade Pe-
haček, narodni heroj, načel-
nik II. (obveščevalne) upra-
ve Generalštaba JLA.

Smer Triglav!

Tretjega oktobra 1961 je 
komandant 345. planinske 
brigade iz Tolmina Franc 
Jernejc izdal povelje: Smer 
Triglav! Tristo vojakov in 
šestdeset tovornih konj je iz 
vojašnic v Tolminu, Bovcu 
in z Bohinjske Bele zagrizlo 
proti Triglavu. V kolonah je 
bil tudi vojaški orkester. Cilj 
pohoda je bil Dom Planika 
nad Velim poljem. Planin-
ska zveza Slovenije je za to 
priložnost odprla pet trigla-
vskih planinskih postojank. 
Skoraj sedemsto kilogra-
mov težak gorski top so, raz-
stavljen na osem delov, od 

katerih je imel najtežji 103 
kilograme, najlažji pa 72 ki-
logramov, konji prinesli do 
vznožja Triglava. Petega ok-
tobra je Tušarjeve vojake ča-
kal najtežji del, prenos topa 
na vrh. Lotili so se ga brez 
tehničnih pomagal, samo z 
vrvmi in na moč. Vreme jim 
ni šlo na roko, zapadlo je ne-
kaj snega, pogled je zastira-
la megla. A top je bil srečno 
na vrhu. Planinski topničar-
ji so ga vešče sestavili. Bil je 
pripravljen na strel.

Cilj jugovzhodni vrh 
Stenarja

K topu na vrhu so se vrni-
li naslednji dan, 6. oktobra 
1961. Od Aljaževega stol-
pa so ga namerili v dva tisoč 
metrov oddaljeni jugovzho-
dni vrh Stenarja (2374 me-
trov). Topničarji so vložili 
granato in sprožili. Prvemu 
strelu je sledil še eden. Tušar 
je po radijski postaji sporočil 
v dolino o uspešno izvedeni 
nalogi. Časopisi so zapisali, 
da je šlo poročilo v Beograd 
vrhovnemu poveljniku Titu 

in v Ljubljano predsedniku 
republiške Ljudske skup-
ščine Mihi Marinku. Vojaš-
ki časopis Narodna armija je 
še zapisal, da je šlo sporoči-
lo direktno v eter Radia Beo-
grad. Če to drži, je Radio Be-
ograd za tri leta prehitel Ra-
dio Ljubljana, ki je prvi radij-
ski prenos s Triglava izvedel 
27. avgusta 1964.

Vojaki so se s topom srečno 
vrnili s Triglava k Domu Pla-
nika, kjer je bila velika prosla-
va dogodka in dosežka. Igra-
la je vojaška godba. Med gosti 
je bilo tudi okoli petdeset čla-
nov planinske organizacije z 
vseh koncev Slovenije, med 

njimi tudi iz Krškega (Delo, 
9. oktober 1961).

Celotna vojaška triglavska 
ekspedicija je sestopila na 
Pokljuko. V vojašnici na Rud-
nem polju je komandant Jer-
nejc vsem udeleženim pode-
lil spominske diplome, vsem 
sodelujočim vojakom pa po 
teden dni nagradnega do-
pusta. Kot je v obširni repor-
taži o dogodku zapisal časo-
pis Front, so triglavskemu 
topu, ki je imel serijsko števil-
ko 3094, na cev vgravirali na-
pis Triglavski top. Srečko Tu-
šar je v svoj arhiv zapisal, da 
top stoji v Vojnem muzeju na 
Kalemegdanu v Beogradu.

Topovski grom z vrha Triglava
»Srečko je ukazal, naj ga sestavijo in nabašejo. Prvič v zgodovini so ljudje privlekli tako težko orožje na to višino. Namerili so ga v jugovzhodni vrh  
Stenarja. Top je trikrat revsknil. Grom je odmeval po severni steni. Tam, kjer je padla granata, pa se je s stene vsulo kamenje.«

Srečko Tušar, partizanski diverzant iz idrijskega rudnika  
in Postojnske jame 1944, častnik planinskih enot  
JLA, inštruktor enot slovenske TO, polkovnik v pokoju  
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Gorski top B-1 s tehnično oznako M-48B1 je orožje 
nekdanje jugoslovanske proizvodnje. Razvit je bil po 
koncu druge svetovne vojne, večinoma na podlagi 
izkušenj iz partizanskega načina bojevanja na 
hribovitem in gorskem svetu. Top so proizvajali v 
Travniku v Bosni in Hercegovini. Izdelovali so ga v več 
različicah. Ocenjeno je, da so od leta 1950 do razpada 
JLA proizvedli skupno nekaj več kot dva tisoč takšnih 
topov. Top B-1 se uporablja v gardni enoti Slovenske 
vojske. Gorenjski teritorialci so 26. oktobra 1991 na 
proslavi v Kopru ob odhodu zadnjega vojaka JLA iz 
Slovenije z baterijo topov B-1 izstrelili častno salvo.Gorski top B-1 vrh Triglava 6. oktobra 1961; Srečko Tušar je 

tretji z leve s planinsko kapo s ščitkom / Foto: arhiv Srečka Tušarja
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Od petka do petka

Simon Šubic

Evropska komisija bo 
počakala

Evropska komisija je po 
odločitvi vrhovnega sodišča, 
da razveljavi referendum 
o drugem tiru, in odstopu 
predsednika vlade Mira Ce-
rarja začasno zamrznila 109 
milijonov evrov, ki so name-
njeni financiranju drugega 
tira. Evropska komisarka za 
promet Violeta Bulc ob tem 
sporoča, da panika ni potreb-
na, saj ta sredstva (še) niso 
izgubljena. Slovenija je sicer 
po navedbah Bulčeve preje-
la najprej 44 milijonov evrov 
sofinanciranja za študije in 
začetna gradbena dela in ta 
denar ni predmet odločitve 
vrhovnega sodišča, nadalj-
njih 109 milijonov evrov do-
deljenih sredstev, o katerih 
bi moral biti sporazum pod-
pisan aprila, pa je zdaj zamr-
znjenih. V komisiji so zdaj v 
stiku s slovensko vlado gle-
de nadaljnjih korakov, nato 
bodo sprejete nadaljnje od-
ločitve, je pojasnila komi-
sarka. Pri tako velikih infra-
strukturnih projektih so za-
pleti pogosti in v tem trenut-
ku komisija ne bo ukrepala, 
je dodala komisarka, ki upa, 
da bo Slovenija svoje zave-
ze glede finačne konstruk-
cije in upravljanja projekta 
drugega tira, ki ostaja pred-
nostni projekt, izpolnila ne 
glede na to, kdo bo v vladi.

Preplačana maketa

Javnost je ta teden razbu-
rila informacija, da je bila 
maketa drugega tira Diva-
ča–Koper, postavljena v Ko-
pru, preplačana za 73 tisoč 
evrov. Ponudbi za maketo 
sta poslali podjetji RPS za 
60.851 evrov in Art Rebel 9 
za 133.590 evrov. Presenet-
ljivo je bila na koncu izbrana 
dražja ponudba, kar ni bilo 
v skladu z navodili iz razpi-
sne dokumentacije. Direk-
tor direkcije za infrastruk-
turo Damir Topolko je v to-
rek pojasnil, da je pri izbiri 
izvajalca prišlo do napake. 
Pristojna komisija je pri iz-
računu uporabila program 
Excel, pri čemer formule 
»niso bile ustrezno korigi-
rane«. Zanimivo pa je, da se 
neizbrani ponudnik RPS na 
odločitev razpisne komisije 
sploh ni pritožil, ob tem pa 
se je izkazalo, da je vseeno 
sodeloval pri izdelavi make-
te kot podizvajalec. V obeh 
vpletenih podjetjih zanika-
jo, da bi se vnaprej dogovori-
li o poslu, na ministrstvu za 
infrastrukturo pa naj bi tudi 
vedeli, da bosta podjetji ma-
keto izdelali skupaj. Direkci-
ja za infrastrukturo je ta te-
den že zahtevala, da make-
to umaknejo, dokler agen-
cija za varstvo konkuren-
ce ne preveri, ali so bila rav-
nanja obeh ponudnikov pri 
javnem naročilu za izdelavo 
makete drugega tira skladna 

s predpisi. Že minuli teden 
naj bi dve uslužbenki direk-
cije zaradi tega primera tudi 
izgubili službi. Za izdelavo 
makete naj bi bila porablje-
na evropska sredstva, kar pa 
se zdaj zaradi napake pri iz-
boru izvajalca ne bo zgodilo. 

Tobačni izdelki blizu šol

Raziskava v okviru orga-
nizacije Campaign for To-
bacco-Free Kids je razkri-
la, da največja tobačna pod-
jetja, kot so Philip Morris, 
British American Tobacco, 
Japan Tobacco in Imperi-
al Tobacco, agresivno tržijo 
in prodajajo cigarete in dru-
ge tobačne izdelke v bližini 
osnovnih in srednjih šol v 
več kot 22 državah, med nji-
mi tudi v Sloveniji, so v zad-
njem tednu sporočili iz mla-
dinskega združenja Brez iz-
govora. »V raziskavi, ki smo 
jo v Sloveniji izvedli leta 
2016, smo odkrili, da so v 93 
odstotkih primerov sloven-
skih šol v njihovi okolici pri-
sotne prodajalne tobaka in 
tobačnih izdelkov. V števil-
nih primerih se trafike na-
hajajo dobesedno pred vho-
dom v šole. Upamo, da se 
bo s praktično uvedbo licenc 
za prodajo tobaka v Sloveni-
ji količina prodajaln v oko-
lici šol bistveno zmanjšala, 
industrija pa sama poskr-
bela, da jih s spornih lokacij 
odmakne,« so v združenju 
povzeli besede strokovnega 

sodelavca zveze Andreja 
Martina Vujkovaca, ki je so-
deloval v raziskavi. 

Izplačali bodo 
nadomestila za kopiranje 

V Slovenski avtorski in za-
ložniški organizaciji za pra-
vice reproduciranja (Sazor) 
so napovedali, da bodo letos 
založbam in avtorjem prvič 
razdelili sredstva, ki jih na 
podlagi leta 2016 podpisane-
ga sporazuma v obliki letne-
ga pavšala plačujejo šole in 
vrtci. Sazor tako letno prej-
me okoli 400.000 evrov. 
Predstavnik poslovodstva 
Sazorja Rudi Zaman je po-
jasnil, da so si za sporazum, 
po katerem bi šole in vrtci 
plačevali nadomestilo za ko-
piranje avtorskih del, priza-
devali vse od svoje ustano-
vitve pred desetimi leti, ven-
dar na ministrstvu za izo-
braževanje, znanost in šport 
niso naleteli na razumeva-
nje, prisluhnila jim je šele 
zdajšnja garnitura na mini-
strstvu. Po sporazumu letni 
pavšal znaša 1,7 evra neto na 
učenca in 0,5 evra neto na ot-
roka v vrtcu, ki je starejši od 
pet let. Zaman je še pouda-
ril, da sporazum založbam 
in avtorjem prinaša nekaj 
plačila za uporabo njihovih 
avtorskih del, šolam in uči-
teljem pa možnost, da avtor-
ska dela kopirajo legalno, ra-
zen potrjenih učbenikov in 
delovnih zvezkov.  

Bruselj zadržal denar
Težavam s projektom drugi tir ni videti konca. Vrhovno sodišče je razveljavilo referendum, izbruhnila 
pa je že prva afera zaradi nesmotrne porabe sredstev, zdaj so v Bruslju zadržali še 109 milijonov evrov.

Evropska komisarka za promet Violeta Bulc po zamrznitvi 
109 milijonov evrov sporoča Sloveniji: »Samo brez panike.« 

V bližini velike večine slovenskih šol so prisotne prodajalne 
tobaka in tobačnih izdelkov, proti čemer se sicer bori 
nevladna organizacija Campaign for Tobacco-Free Kids. 

Avtorji in založbe bodo letos prejeli prvo izplačilo 
nadomestila, ki jih šole in vrtci plačujejo za kopiranje 
avtorskih del. / Foto: Gorazd Kavčič

Slovenci v zamejstvu (603)

Leto koroških obletnic
Na Koroškem so se že ali 

pa se še bodo spomnili po-
membnih obletnic iz zgo-
dovine dežele, ki so zazna-
movale in spremenile polo-
žaj in življenje Slovencev na 
Koroškem. Zgodovinar dr. 
Teodor Domej omenja ne-
katere. 

V ponedeljek, 12. marca, je 
minilo 80 let od »anšlusa«, 
ko je 65.000 nemških voja-
kov in policistov prestopilo 
meje prve avstrijske republi-
ke in jo pripojilo k nemške-
mu rajhu. Dan kasneje je av-
strijska vlada prejela poseben 
zakon o popolni združitvi Av-
strije z nemškim rajhom. Av-
strija in Avstrijci so med leto-
ma 1938 in 1945 igrali dvoj-
no vlogo, saj so bili številni 
goreči zagovorniki nacional-
socializma in so delovali tudi 
v vrhu nacistične oblasti na 

Gorenjskem, posebej kru-
to pa so se znašali nad sodr-
žavljani oziroma sodeželani 
slovenske narodnosti. Pred-
sednik Republike Avstri-
je Aleksander Van der Bel-
len je zato ob obletnici tega 
dogodka dejal, da »Avstrijci 
med drugo svetovno vojno 
niso bili samo žrtve, ampak 
tudi storilci«. Znano je, da je 
nemška oblast zaplenila vse 
premoženje slovenskih dru-
štev in prepovedala njihovo 
delovanje, nad 200 koroških 
slovenskih družin pa je bilo 
izgnanih v taborišča.

Letos mineva sto let od 
konca prve svetovne vojne 
in propada habsburške mo-
narhije, ki je pomenil tudi 
določanje novih meja v delu 
Evrope. Tudi naše zahod-
ne meje z Italijo in sever-
ne z Avstrijo, za katero so se 

najprej osamljeno bojevali 
Maistrovi borci, šele nato pa 
sta se zganili ljubljanska in 
beograjska oblast in poslali 
na Koroško svoje čete. Žal je 
severna meja ostala na Kara-
vankah in južni del Koroške 
z okrog 70.000 Slovenci pod 
Avstrijo. Leto mineva tudi 75 

let Moskovske deklaracije, s 
katero so zavezniki napove-
dali ustanovitev samostojne 
države Avstrije, tako imeno-
vane druge republike, pod 
pogojem, če se bodo Avstrij-
ci vključili v boj proti naciz-
mu. To so storili le Sloven-
ci, ki pa jim žal avstrijska 

oblast tega ne priznava. Av-
strijska državna pogodba iz 
leta 1955 jim je s sedmim čle-
nom dala pravice, od katerih 
jih je precej ostalo na papirju 
oziroma so bile zmanjšane. 
Ena od obveznosti avstrijske 
države, zapisana v pogodbi, 
je bila zagotovitev obvezne-
ga dvojezičnega šolstva na 
slovenskem naselitvenem 
območju. Pred 60 leti, leta 
1958, komaj tri leta po spre-
jemu Avstrijske državne po-
godbe, je bilo obvezno dvo-
jezično šolstvo ukinjeno. Od 
tedaj se je bilo treba k dvoje-
zičnemu pouku prijaviti.

Z nedeljske prireditve Koroška poje / Foto: Grega Flajnik

Od srede naprej je v prostorih slovenskega 
generalnega konzulata v Celovcu na ogled razstava 
slovenskih umetnikov akademskega slikarja Bogdana 
Čobala in akademske kiparke Matejke Belle. V sredo, 
21. marca, pa bodo v Koroški hiši arhitekture na St. 
Veiter Ring 10 odprli razstavo Plečnikova Ljubljana. 

Jože Košnjek

med sosedi
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Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (7)

Dediščina industrializacije
V sedemdesetih letih so 

kustosi Gorenjskega mu-
zeja začeli raziskovati tudi 
teme iz novejšega časa po 
letu 1945. Na terenu so zbi-
rali predmete, fotografi-
je in drugo dokumentarno 
gradivo.

Od leta 1973 je bila ku-
stosinja za novejšo zgodo-
vino Nada Holynski, ki je 
začela poglobljeno preuče-
vati zgodovino industrije 
na Gorenjskem. Industri-
jo je prepoznala kot temelj 
in nosilko razvoja gorenj-
ske pokrajine skozi celotno 
dvajseto stoletje. Ukvarjala 
se je z zgodovino posame-
znih podjetij in ustvarila ob-
sežen fond dokumentarnih 
fotografij. Zavedala se je, da 
je dediščino industrializa-
cije nujno treba ohranjati. 

Zanimala jo je proizvodnja 
tovarn in je zbirala njiho-
ve izdelke. Predvsem tiste, 
ki so izstopali kot pomemb-
ni razvojni dosežki. Tako je 
zasnovala zbirko novejše 
zgodovine, ki priča o življe-
nju, delu in ustvarjalnosti 
gorenjskega človeka v dru-
gi polovici dvajsetega stole-
tja. Med drugim je pridobi-
la obsežne zbirke vzorčnih 
knjig tovarn Tekstilindus, 
Intex, Vezenine Bled in nji-
hovih prednikov. 

Pripravila je več razstav o 
razvoju gorenjske industri-
je. Pregledna razstava In-
dustrijska tekstilna dedišči-
na Gorenjske je bila prvi pri-
mer celostnega muzejske-
ga prikaza razvoja indu-
strijske panoge, ki je bistve-
no zaznamovala gorenjsko 

gospodarstvo. Svoje raziska-
ve je strnila v bogat katalog 
Gorenjska industrija od ma-
nufaktur do danes.

Nada Holynski je ob raz-
iskovanju bližnje preteklo-
sti prišla do spoznanja, da 
marsikatero gradivo na te-
renu hitro izginja, zato ga 
je bilo treba zbrati čim prej, 
sočasno z dogajanjem. V 
osemdesetih letih je kot ena 
prvih slovenskih muzealk 
začela zbirati tudi sodobno 
gradivo, ki označuje aktual-
ni čas. S tem je odprla novo 
področje muzejskega dela 
in oblikovala zbirko drob-
nega tiska sodobnosti. Leta 
1990 je pripravila razstavo 
Gorenjska osemdeseta leta v 
muzejski postavitvi.

Zbirki industrijske dediš-
čine in sodobnosti sta danes 

eni najštevilnejših v Gorenj-
skem muzeju. Sama nada-
ljujem z zbiranjem ome-
njenega gradiva. Poleg šte-
vilnih drugih razstav sem 
pripravila razstave in kata-
loge zbirk plakatov, razgle-
dnic in strojnih čipk. Razi-
skujem nove teme s področ-
ja socialne zgodovine, kot 

so zaposlovanje, življenj-
ske razmere delavcev, grad-
nja stanovanj itd. Predvsem 
me zanima, kako obsežne in 
raznolike so bile posledice 
intenzivne industrializacije 
in kako je industrija v krat-
kem času spremenila življe-
nje gorenjskih krajev v pre-
teklem stoletju.

Mag. Monika Rogelj

�
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Razstava Industrijska tekstilna dediščina Gorenjske 
leta 1992 / Foto: Drago Holynski

Miha Naglič

Brez reda, a vitalna

Prvovrstni razlagalec Ita-
lije in Italijanov je filozof in 
psihoanalitik Umberto Ga-
limberti. Šteje 75 let, bil je 
profesor na univerzi v Be-
netkah, zdaj živi v Milanu, 
njegova pokojna soproga je 
bila tržaška Slovenka. Fe-
nomen italijanske družbe, 
za katero se pogosto zdi, da 
je tik pred razpadom, raz-
loži, kakor sledi. »Na kon-
cu koncev se bo italijanska 
družba rešila, in to zato, ker 
je brez reda. Nemška druž-
ba se bo težje rešila, kar ve-
lja za vse dobro organizira-
ne družbe. Govorim o orga-
niziranosti na racionalnih 
temeljih. Toda gola razum-
nost ne razvija zgodovine, 
predvsem pa razumnost 
ne spodbuja življenja. Red, 
strukture, ubogljivost – nič 
od tega ne poganja življe-
nja. Družba, v kateri ni reda, 
se lahko kot kolektiv zruši 
vase, toda posamezniki se 
bodo rešili. To je prednost 
neurejenih, neuokvirjenih 
družb. Saj veste, kako pra-
vimo v Italiji: 'Sprejeli smo 
nov zakon – in hkrati že iz-
našli novo goljufijo.' To je 
tipično italijanski princip, 
ki dopušča tudi kompro-
mise s temno platjo druž-
be, kadar ti prinašajo dobi-
ček. Na primer: Andreotti 

je v nekem trenutku ugo-
tovil, da kompromis z ma-
fijo državi prinaša 3,5-od-
stotno rast bruto domačega 
dohodka. Tega ni nikoli po-
vedal na glas, vendar pa je 
mafijo toleriral, saj je pod-
pirala jug države.« Italijan-
ska družba je na videz zelo 
konfliktna, hkrati pa v Itali-
ji vlada kultura izogibanja 
konfliktom. »Res je, ta sis-
tem vsakemu nekaj podari. 
To po mojem mnenju izha-
ja iz cerkvene kulture, ki je 
od nekdaj temeljila na me-
diaciji. Duhovniki nikoli ne 
rečejo, da nimaš prav. Če si 
grešil, ti bodo odpustili in 
greha ne bo več … Po mojem 
mnenju pa grehov nikoli ne 
bi smeli odpustiti; tu imajo 
prav protestanti, ki te pusti-
jo s krivdo do konca življe-
nja. Prvi razlog za tak sis-
tem se torej skriva v krščan-
ski kulturi. Drugi pa leži v 
splošnem nezaupanju do 
ustanov države. Večini Ita-
lijanov so v preteklosti vla-
dali tujci – državo so zato je-
mali kot nekaj tujega. Tujca 
pa je treba ogoljufati, in ta 
odnos do države se je obdr-
žal. Zato mnogi ne plačuje-
jo davkov. V Italiji torej vla-
da kultura izogibanja kon-
fliktom. Vsi se moramo ne-
kako poenotiti. Zato govori-
jo o vladah s široko podpo-
ro, o vladah narodne eno-
tnosti … Pa saj smo že vsi 
poenoteni! Dovolj je, da ima 

vsak svoj stolček – naj bo v 
vladi ali v opoziciji –, pa so 
vsi zadovoljni.

Če povzamemo: na eni 
strani gre za cerkveno kultu-
ro, ki pri nas traja že dve ti-
sočletji in jo močno občuti-
mo. Po drugi strani pa gre za 
odsotnost občutka za drža-
vo. Francija je enotna država 
že od leta 1300, Italija šele od 
leta 1860 … Ampak v resni-
ci Italija še vedno ni enotna. 
Če boste govorili z nekom iz 
Bergama in z drugim s Sici-
lije, ne boste dobili občutka, 
da sta iz iste države. Ta dva 
razloga sta torej temeljna.« 
Kakšna pa bo Italija v nasled-
njih desetih letih? »Če me 
sprašujete, kaj bo čez deset 
let, bi vam takole odgovoril: 
po vsej verjetnosti bomo na-
daljevali tako kot doslej, ker 
je v italijanskem značaju, da 
hočemo vedno vsem ugodi-
ti. Mislim seveda na politike, 
ki pa bodo socialne ukrepe 
dosledno prezrli. Revolucije 
ne bomo doživeli, ker je Ita-
lijani še nikoli nismo spro-
žili. Evropa nas bo še naprej 
grajala, ampak se nam ne bo 
nikoli odpovedala, ker smo 
preveliki in prepomembni. 
Nas je 60 milijonov, nismo 
kot Luksemburg, Nizozem-
ska ali Belgija. Italija bo to-
rej še naprej živela v tem za-
tečenem stanju in se premi-
kala ravno toliko, da se bo 
ohranjala – ne da bi propad-
la in ne da bi se rešila. Tako 

jo vidim čez deset let. Kar 
pa se mi zdi gnusno, ker bo 
družba ostala brez sleherne-
ga zanosa. Noben mlad člo-
vek se ne more navdušiti nad 
družbo, kot je današnja ita-
lijanska. Razen če razpade 
Evropska unija.« (Vir: Janko 
Petrovec, MMC RTV SLO)

Novi Mao

Kitajska ima novega cesar-
ja. Na predlog KP Kitajske 
je kitajski ljudski kongres 
odpravil ustavno omejitev 
trajanja mandata predsedni-
ka LR Kitajske na dva zapo-
redna mandata. Ši Džinping 
je tako postal trojni predse-
dnik: partije, centralne vo-
jaške komisije in države, 
vsem trem bo lahko vladal, 
dokler bo mogel oziroma do 
smrti. Tako širok mandat je 
imel pred njim samo pred-
sednik Mao, nekoč pa kitaj-
ski cesarji. 

Prosta trgovina in carine

»Ponekod trgovino obrav-
navajo kot krivca za slabe 
strani globalizacije ali greš-
nega kozla, ob tem pa misli-
jo, da lahko živimo za zidovi 
in mejami.« Tako je evrop-
ska komisarka za trgovino 
Cecilia Malmström komen-
tirala odločitev ameriške-
ga predsednika za uvedbo 
ameriških carin na jeklo in 
aluminij.

Razloži nam Italijo
Italija je ena najbolj prepoznavnih držav na svetu in naša soseda. V njej se veliko dogaja, tudi marsikaj 
takega, kar je na prvi pogled malo čudno (blago rečeno). Vendar je tudi take reči mogoče razložiti in jih 
bolje razumeti …

Profesor Umberto Galimberti (1942), italijanski filozof in 
psihoanalitik, je eden najboljših razlagalcev Mitov našega 
časa (naslov njegove knjige). / Foto: Wikipedija

Ameriški državni sekretar Rex Tillerson in predsednik  
Ši Džinping, Peking, 19. 3. 2017. Tillerson je zdaj že »bivši«, 
Ši postaja dosmrtni. / Foto: Wikipedija

Švedinja Cecilia Malmström (1968), evropska komisarka za 
trgovino od 2014 – David, ki si drzne ugovarjati Goljatu. 
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Danica Zavrl Žlebir

Ustanoviteljica knjižnice, 
ki je eden pomembnejših 
programov Zveze društev 
slepih in slabovidnih Slove-
nije, je pred sto leti ustanovi-
la Minka Skaberne, leta 1882 
rojena Kranjčanka. Njen oče 
Franc Ksaver Skaberne je bil 
v Kranju gimnazijski profe-
sor in je zelo zgodaj umrl, 
tako da je mama Viktorija 
ostala sama s štirimi otroki. 
V času, ko je bila izobrazba 
ženskam težje dostopna, se 
je Minka izšolala za učitelji-
co, nato učila po več ljubljan-
skih šolah in naposled dobi-
la službo na dekliškem uči-
teljišču.

Knjige prepisovale v 
Braillovo pisavo

Leta 1911 so jo poslali na 
pettedenski tečaj za pouk 
slepih na Dunaj. V prvi sve-
tovni vojni se je v zavodu v 
Gradcu srečala s slepimi 
slovenskimi vojaki, ki so jim 
drugi brali knjige, medtem 
ko so slepi drugih narodno-
sti imeli možnost branja v 
Braillovi pisavi. »Spoznala 
je, da bi radi knjige v sloven-
skem jeziku brali sami, zato 
je prek podpornega društva 
organizirala predavanje in 
sestavila skupino stotih pro-
stovoljk, ki so se na tečaju 
naučile Braillovega točkopi-
sa in nato začele slovenske 
knjige prepisovati v pisa-
vo za slepe. Tako je nastalo 
prvih 60 naslovov. Minka 
Skaberne je pri tem skrbela 
za avtorske pravice, ohranje-
na so njena pisma sloven-
skim avtorjem, denimo Iva-
nu Cankarju, ki jih prosi za 
dovoljenje za prepis njiho-
vih knjig v Braillovo pisavo,« 
je začetke knjižnice za slepe 
in slabovidne opisal njen 
vodja Dušan Sterle. Na ta na-
čin je bilo prepisanih na sto-
tine knjig, pozneje so knjige 

tiskali, danes jih poleg tiska-
ne najdemo tudi v zvočni in 
elektronski izvedbi. Minka 
Skaberne je skrbela tudi za 
izobraževanje slepih, bila je 
med ustanovitelji zavoda za 
slepe v Ljubljani, leta 1936 je 
bil z njeno pomočjo ustano-
vljen tudi Dom slepih v Ško-
fji Loki. 

Knjižnica za slepe je bila 
poleg Ljubljane tudi na loka-
cijah v Škofji Loki in Kočev-
ju. Minka Skaberne se je s 
knjižnico za slepe ukvarjala 
vse do svoje smrti leta 1965. 
Prve knjige za slepe so nasta-
jale s pomočjo Braillove ta-
blice, napisane so bile samo 
v enem izvodu na papirju, ki 
je bil izdelan posebej v ta na-
men. V zadnjih letih so knji-
ge prepisovali tudi z mehan-
skim in pozneje z električ-
nim pisalnim strojem, od 
leta 1994 se s pomočjo raču-
nalniške opreme in sodob-
ne tiskarske tehnike knjige 
tiskajo obojestransko, lahko 
tudi v več izvodih. Knjige v 
Braillovi pisavi danes zavze-
majo dve tretjini prostora v 
knjižnici, ki se je pred nekaj 

leti preselila z Groharjeve 
(kjer je sedež zveze slepih 
in slabovidnih) na Kotniko-
vo ulico. Obsega 1370 knjig 
v osem tisoč zvezkih, ta gra-
diva tehtajo kar 11 ton. Bra-
illova pisava namreč zavza-
me veliko prostora. Tako je 
denimo Tolstojeve Ane Ka-
renine, ki jo največkrat dajo 
za primerjavo z običajnimi 
tiskanimi knjigami, za tri-
deset zvezkov večjega for-
mata. Knjižničarka Katarina 
Černe nam pokaže knjigo 
iz zbirke o Harryju Potterju 
Ognjeni kelih, ki zavzema 
deset zvezkov. Ko še malo 
brskamo po policah, najde-
mo Dr. Živaga v devetnajstih 
zvezkih.

Iz zajetnih zvezkov v 
zvočno tehniko

Knjige izposojajo slepim 
in slabovidnim (tem v pove-
čanem tisku) po vsej Slove-
niji. Knjižnica ima okoli dva 
tisoč članov. Iz Ljubljane si 
prihajajo knjige izposojat 
osebno, sicer jim naroče-
ne knjige pošiljajo po pošti. 
Kot pojasni Dušan Sterle, je 

po mednarodnih merilih, ki 
veljajo za tisk slepih, poštni-
na brezplačna. Sogovornika 
nas seznanita tudi z zvoč-
nim zapisom knjig. Pred 
šestimi desetletji so namreč 
začeli knjige za slepe in sla-
bovidne snemati na magne-
tofonske trakove, pozneje 
pa na kasete in takrat je šte-
vilo uporabnikov močno na-
raslo, saj je bila uporaba ka-
setofona enostavnejša in ce-
novno dostopnejša. Snema-
li so na 60-minutne kasete. 
Dela z magnetofonskih tra-
kov so pozneje presneli v ka-
setno tehniko. »Ko smo za-
pustili en medij, smo pres-
nemavali na sodobnejše-
ga,« pravi Dušan Sterle in 
pri tem omeni njihovega ne-
umornega člana Antona Če-
bulja iz Cerkelj. Da si lažje 
predstavljamo obseg zapisa 
na kasetah, nam sogovor-
nika pokažeta knjigo Iva-
na Sivca Prve lastovke. Po-
sneta je na desetih 60-mi-
nutnih kasetah in zapaki-
rana v ličen plastični kov-
ček. Po letu 2006 snemajo 
knjige za slepe v digitalnem 

zapisu, hkrati pa so tudi di-
gitalizirali že posnete zvoč-
ne knjige na kasetah. Da-
nes imajo v formatu mp3 
posnetih 5200 knjig. Ta za-
pis je nadgrajen še s forma-
tom daisy, vendar so te na-
prave za slepe nadstandar-
dne in jih morajo uporabni-
ki plačati. Kot pravita sogo-
vornika v knjižnici, so elek-
tronske naprave bližje zlas-
ti mlajšim bralcem. 

Ogenj, rit in kače v 
zvočni izvedbi

Knjižnica za slepe in sla-
bovidne Minke Skaberne 
ima lastne snemalne stu-
die, v katerih snemajo nove 
in nove knjige. Berejo jih 
bralci, ki jih pred tem izbe-
rejo na avdiciji. Med njimi 
je več profesionalnih spi-
kerjev, zvočne knjige pa so 
za slepe in slabovidne bra-
li celo dramski igralci. Šo-
lana spikerica je tudi Pe-
tra Tihole, na katero nale-
timo v enem od studiev, ko 
pravkar končuje branje dru-
gega dela knjige Ogenj, rit 
in kače niso za igrače Mile-
ne Miklavčič. Kot pove, je 

snemanje te knjige, ki ima 
461 strani, trajalo dva tedna 
po dve uri dnevno. 

Knjižnica Minke Skaber-
ne je edina ustanova v Slo-
veniji, ki za slepe in slabovi-
dne prilagaja knjižno gradi-
vo v dostopnih tehnikah in 
ga izposoja. Njeni člani so 
tisti, ki ne morejo samostoj-
no brati tiskanih knjig: čla-
ni društva slepih in slabo-
vidnih so njeni bralci avto-
matično, zanimivo pa je, da 
se (z ustrezno odločbo) vpi-
sujejo tudi dislektiki, ki pot-
rebujejo za branje podoben 
povečan tisk kot slabovidni. 
V knjižnici smo srečali Da-
rija Bodlaja iz Škofje Loke, 
ki si je prišel izposodit knji-
ge za svojo mamo. »Moja 
mama Marinka, učiteljica 
po poklicu, je zelo rada bra-
la že prej, ko je še videla. Se-
daj bere v zvočni izvedbi. S 
pomočjo zveze slepih in sla-
bovidnih si je kupila predva-
jalnik daisy in je na ta način 
prebrala že veliko knjig. Po-
sebno rada ima sodobne slo-
venske romane,« je povedal 
Darij in za mamo nabral bra-
nje za mesec ali dva.

Slepim berejo tudi dramski igralci 
Pred kratkim je stoto obletnico svojega nastanka praznovala Knjižnica slepih in slabovidnih v Ljubljani, ki je dobila ime po svoji ustanoviteljici Minki 
Skaberne, Kranjčanki, ki je imela veliko zaslug tudi pri ustanovitvi Doma slepih v Škofji Loki. Knjižnica izposoja knjige v Braillovi pisavi, v zvočni ali 
elektronski izvedbi, imajo lastne snemalne studie, kjer knjige berejo tudi profesionalni spikerji in celo dramski igralci.

Dušan Sterle in Katarina Černe s knjigo Ivana Sivca na desetih kasetah / Foto: Tina Dokl

Ognjeni kelih iz zbirke o Harryju Potterju je v Braillovi 
pisavi zapisan v desetih zvezkih. / Foto: Tina Dokl

Za nekatere si prihajajo knjige izposojat svojci, sicer jih 
knjižnica slepim in slabovidnim pošilja po pošti. / Foto: Tina Dokl 

Petra Tihole pri snemanju najnovejše knjige Milene 
Miklavčič / Foto: Tina Dokl

Dušan Sterle: ob stoletnici knjižnice je izšla monografija o 
Minki Skaberne. / Foto: Tina Dokl
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Matej Grum je že kot otrok 
rad oblikoval lesene predme-
te, izučil se je za poklic splo-
šnega mizarja-modelarja ter 
nabiral izkušnje kot mizar-
ski vajenec. Kasneje je v be-
gunjskem Elanu sodeloval 
pri izdelavi jadralnih letal. 
Tam se je seznanil s kompo-
ziti in ugotovil, da kombina-
cija lesa in karbona tvori zelo 
kakovosten material, vendar 
takrat še ni vedel, da mu bo 
to novo pridobljeno znanje 
prišlo prav pri izdelavi pu-
škinih kopit. Z biatlonskimi 
kopiti se je spoznaval v letih, 
ko je manjše popravke na 
orožju opravljal pri bratran-
cu, uspešnem biatloncu To-
masu Globočniku.

Prvo pravo puškino kopito 
za biatlon je naredil za hčerko 
Antheo. »Anthea je tekmova-
la v mladinski selekciji, v ka-
tegoriji, ko tekmovalci dobijo 
puške standardizirane oblike 
in ne puškinega kopita, nare-
jenega po njihovi meri. Moje 
prvo kopito za hčerko je bilo 
že nekoliko bolj dodelano od 
standardiziranih,« se spomi-
nja Matej Grum.

 

Širšo prepoznavnost 
prinesla ukrajinska ekipa

»Prvi je moj izdelek opa-
zil trener švedske vojaške 
biatlonske ekipe, ki se je 
na Pokljuki pripravljala na 
mednarodne vojaške špor-
tne igre. Dogovorila sva se, 
da izdelam kopito za njego-
vega sina, ki je levičar. Z iz-
delkom sta bila zadovoljna, 
zato sem dobil še nekaj naro-
čil.« Na Pokljuki večkrat tre-
nirajo tudi češke biatlonske 
ekipe in v preteklih letih je 
Matej Grum izdelal nekaj 
kopit tudi za njihove mla-
dinske reprezentante. 

»Če govorim o širši pre-
poznavnosti, sem jo dose-
gel s sodelovanjem z žensko 
ukrajinsko ekipo, njihov tre-
ner je že nekaj let Uroš Ve-
lepec. Kmalu po njegovi za-
sedbi mesta glavnega tre-
nerja ukrajinskih biatlonk 
so mi zaupali izdelavo kopit 
za svoji tekmovalki najvišje-
ga ranga ter dobitnici zlatih 
olimpijskih medalj iz Soči-
ja Oleno Pidhrušno ter Ju-
lio Džhima. Takrat so moji 
izdelki dobili obliko, kot jo 
imajo danes, kajti z Ukra-
jinkami smo delali korek-
cije kar nekaj mesecev. Žal 
je njihove rezultate na letoš-
nji olimpijadi močno okrni-
la bolezen v ekipi,« je pojas-
nil Grum. 

Kasneje je sodeloval tudi z 
ruskimi, beloruskimi in ka-
zahstanskimi tekmovalci. 

Za prihodnjo sezono je do-
govorjen še z japonsko ekipo 
in edino Britanko, ki tekmu-
je v svetovnem pokalu.

Poslikava samoroga 
pritegnila medije

Na olimpijskih igrah v 
Pjongčangu je prijetno pre-
senetila mlada češka tek-
movalka Marketa Davidova, 
tako z rezultati, še bolj pa s 
prepoznavnostjo svoje s sa-
morogi poslikane puške, ki 
so jo opazili številni svetov-
ni mediji. »Zgodba z Marke-
to se je zgodila zelo hitro. Iz 
češke mladinske ekipe so se 
obrnili name oktobra lani. 
Mislil sem, da gre za naroči-
lo za naslednjo sezono, a se 
je izkazalo, da se mudi in da 
moram kopito izdelati že do 
20. decembra 2017. Izdelal 

sem ga brezplačno, to sem 
obljubil že lani, ko so češki 
mladinci z mojimi kopiti na 
svetovnem mladinskem pr-
venstvu dosegali res odlične 
rezultate. Marketo je izbral 
trener mladinske reprezen-
tance Vlastimil Vavra, s kate-
rim res izvrstno sodelujeva, 
razlog pa je bil ta, da Marketa 
spada med najbolj perspek-
tivne češke biatlonke. To je 
bilo tudi moje prvo kopito za 
člane češke A-ekipe, ki ima 
sicer svojega proizvajalca. 
Marketa Davidova je z no-
vim kopitom uspešno tek-
movala na letošnjih zimskih 
olimpijskih igrah, en teden 
kasneje pa se je od mladin-
skih vrst poslovila z osvoje-
nima zlatom in srebrom na 
mladinskem svetovnem pr-
venstvu v Estoniji,« je pojas-
nil Matej Grum.

Njegov prijatelj Jure Mo-
žina iz Žirov, ki je strokov-
njak za fine poslikave, je s t. 
i. tehniko airbrush kopitu s 
poslikavo samoroga dal po-
seben pečat. »To so že po-
drobnosti. Biatlon je pos-
tal šport, zanimiv za televi-
zijske prenose in sponzor-
je, in od tod tudi želja po 
večji prepoznavnosti oseb-
nih pušk tekmovalcev, med-
tem ko smuči, palice in če-
vlji ostajajo standardizira-
ni,« je še razložil Grum, ki 
mu je bila še bolj zanimiva 
poslikava puškinega kopi-
ta z motivom snežnega leo-
parda, spet druga tekmoval-
ka je želela motiv kačjih lusk 
na puški. Na še ne tako od-
daljenih olimpijskih igrah v 
Pjongčangu je imela v zlati 
beloruski ženski štafeti tek-
movalka Irina Kryuko prav 
tako puškino kopito Mateja 
Gruma.

 

Kopito tudi za Malijevo  
in Bauerja

»Da se razumemo, tega še 
vedno naredim malo, bolj 
ljubiteljsko. Proizvajalcev je 
v Evropi kar nekaj, ampak ta-
kih, ki bi izdelali kopito po-
polnoma po meri in željah 
tekmovalcev, pa ni prav veli-
ko,« je povedal Matej Grum, 
ki je sicer zaposlen v Sloven-
ski vojski. Težko je reči pov-
prek, kako pogosto tekmo-
valci menjajo puškina ko-
pita. »Kot vem, ima Bjørn-
dalen, ki na splošno velja za 
najboljšega biatlonca vseh 
časov, že vso kariero eno in 
isto kopito. Vsaka menja-
va kopita sicer po izkušnjah 
tekmovalcev prvi trenutek 
pripelje do malo slabšega 
rezultata, potem pa se obr-
ne. Kot pravijo, en korak na-
zaj, dva naprej ..., vendar pa 
v primeru Davidove ni bilo 

tako, saj se je ravno z novim 
kopitom in boljšim strelja-
njem uspela uvrstiti v češko 
olimpijsko ekipo.«

Kvalitetno puškino kopi-
to izpod rok Mateja Gruma 
so morali najprej prepoznati 
tujci, da je očitno svojo vred-
nost dobilo doma. Prvi pu-
škini kopiti je naredil za An-
drejo Mali ter Klemena Ba-
uerja. Ob pripravi članka se 
nam je na Pokljuki pridružil 
mladi Rok Tršan, ki je pred 
tremi leti iz teka na smučeh 
prešel k biatlonu, prvo kopi-
to pa je bilo na priporočilo 
njegovega tedanjega trener-
ja Uroša Velepca ravno Ma-
tejevo. Rok Tršan je povedal, 
da je skozi prvi dve leti dobil 
tisti pravi občutek, kakšno 
kopito mu najbolj ustreza, 
in pred aktualno sezono sta 
se z Matejem dogovorila za 
novega. Prepoznali ga boste 
po živo zeleni barvi.

Cena: okrog tisoč evrov

Kako Matej Grum razmi-
šlja za naprej? »Lani sem re-
gistriral dejavnost izdelave 
športnih rekvizitov, vendar 
puškina kopita za biatlonce 
še vedno delam po tako kon-
kurenčni ceni, da sem si s 
prodajo pokril samo mate-
rial in stroške razvoja. Moja 
cena se giblje okrog tisoč 
evrov za kopito, kar je ugo-
dno glede na čas, ki mi ga 
vzame večinoma ročno delo. 
Kombiniram les in karbon, 
od lesa izbiram javor, lipo, 
oreh. V izdelavo enega kopi-
ta vložim okrog petdeset ur. 
Bo pa potreben razmislek, 
kako široko – tudi glede na 
odmerjen prosti čas zaradi 
redne službe – bom šel z iz-
delavo puškinih kopit, kaj-
ti zanimanje biatloncev za 
moje rekvizite je vse večje,« 
razmišlja Matej Grum. 

Puške z njegovim kopitom 
zmagujejo v biatlonu
Tržičan Matej Grum je že kar nekaj svetovno znanih biatlonskih imen navdušil s kakovostno izdelanimi puškinimi kopiti, ki jih v večji meri naredi ročno, po 
meri in željah tekmovalcev. Biatlonci so z njimi posegali po najvišjih mestih na nedavnih olimpijskih igrah v Pjongčangu in tudi drugih večjih tekmovanjih. 

Matej Grum (desno) in biatlonec Rok Tršan, ki je z Matejevim puškinim kopitom zelo 
zadovoljen. Posnetek je nastal v biatlonskem centru na Pokljuki. / Foto: Tina Dokl

Nekaj kopit Mateja Gruma; kombinira les in karbon. Kopito 
tehta od osemsto do tisoč gramov, teža celotne puške pa je 
3,5 kilograma (manj ne sme biti). / Foto: Tina Dokl

Marketa Davidova spada med najbolj perspektivne češke 
biatlonke. Njeno s samorogi poslikano puško so opazili 
številni svetovni mediji. / Foto: osebni arhiv Mateja Gruma

Biatlon je postal zanimiv za televizijske prenose, od tod tudi 
želje po večji prepoznavnosti osebnih pušk tekmovalcev. 
Tudi ti dve je izdelal Matej Grum, poslikal pa Jure Možina. 
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Alenka Brun

Natančneje na otoku 
Huraa, enem od tristo lokal-
nih otokov, kjer vodita Oce-
an Vibes Guesthouse, kar bi 
lahko po slovensko prevedli 
penzion Ocean Vibes. 

»Prej se nisva ukvarjala s 
turizmom, sva pa precej po-
tovala in že od prvega obi-
ska tropskih krajev sva vede-
la, da nekoč želiva živeti v ka-
kšnem takšnem kraju. Ko se 
namreč dan za dnem zbujaš 
v isto realnost, vstaneš, greš 
v službo, delaš deset ali več 
ur, prideš domov izmozgan 
– naslednji dan pa je enak 
prejšnjemu in naslednjemu 
… Potem se neko jutro zbu-
diš in se vprašaš, ali je to se-
daj moje življenje in bo še 
naslednjih trideset let tako ... 
Mora biti nekaj več od tega. 
In ko se pojavi priložnost, jo 
zgrabiš z obema rokama.«

Maldivi veljajo za izjemno 
drago turistično destinacijo. 
Nataša se strinja, da so lahko 

zelo dragi, a doda: »Lahko pa 
so tudi zelo poceni. Vse je od-
visno od tega, kakšne poči-
tnice si posameznik želi. Lu-
ksuz ima svojo ceno, ne samo 
tu, povsod po svetu. Nočitev 
z zajtrkom lahko pri nas do-
bite že za trideset evrov. Res 

letalska vozovnica predstavlja 
višji strošek, ampak je tudi do-
živetje temu primerno.«

Gostoljubni domačini

Janez in Nataša živita sku-
paj z domačini, tako kot živijo 

oni. Zato lahko obiskoval-
cem omogočita pristno doži-
vetje Maldivov, takšnih, kot 
so v resnici, za bliščem ''re-
sort'' otokov. »Ni luksuza, je 
pa stik z domačini; prijazni-
mi, gostoljubnimi ljudmi, ki 
uživajo v druženju s turisti in 

vas bodo z veseljem povabili 
domov na kosilo.« Doda še, 
da je temperatura vode vse 
leto okrog 28 stopinj Celzija, 
da imajo več kot tristo sonč-
nih dni na leto, najboljše pa je 
to, da je narava enaka, da rav-
no tako lahko doživite čudo-
vito turkizno morje, odkriva-
te podvodni svet, se odpravi-
te na izlete in raziskujete ne-
naseljene otoke – in to le za 
delček cene, ki bi jo morali 
plačati, če bi obiskali katere-
ga od bolj turističnih otokov. 
»Pri nas ni množičnega tu-
rizma, ni gneče. Je samo ču-
dovita narava in neskončno 
prijazni ljudje.«

Zakaj Maldivi? 

»Naključje je hotelo, da 
sva za svoje počitnice izmed 
vseh maldivskih otokov iz-
brala ravno otok Huraa. Tu 
sva bila dvakrat in z lastni-
kom ''guest housa'' smo stka-
li res prijateljske vezi. Ugo-
tovili smo, da bi lahko eden 

drugemu pomagali – in tako 
sva pristala tukaj. On je potre-
boval pomoč, saj je obseg dela 
počasi prerasel zmožnosti 
enega človeka, midva pa sva s 
tem uresničila dolgoletno že-
ljo,« pripoveduje Nataša.

Čas teče počasneje 

»Življenje na otoku je 
preprosto; daleč od potrošni-
škega zahodnega sveta,« na-
daljuje. »Stres je oddaljen. 
Tu se ne obremenjujejo s ča-
som in hitenjem. Saj bomo – 
če ne danes, pa jutri …« 

Domačini se ukvarjajo z 
ribolovom, turizmom, so za-
posleni v bližnjih letoviščih. 
»In predvsem si vzamejo čas 
zase, za druženje s prijatelji, 
za posedanje na tradicional-
nih gugalnicah.« 

Za zdaj ne razmišljata, da 
bi se vrnila v Slovenijo. 

Nataša zaključi: »Tu nama 
je všeč. In to, da lahko celo leto 
nosiš japonke in kratke hlače, 
je neprecenljivo.«

Ko se pojavi priložnost, jo zgrabiš  
z obema rokama
Dobrih petnajst let je bil dom Nataše Gobec Rajgelj, sicer Štajerke, ki jo je na Gorenjsko pripeljala ljubezen, Kranj. Soproga Janeza je spoznala še v Mariboru, 
kjer sta oba študirala. Že slabi dve leti pa par domuje na Maldivih.

Nataša in Janez živita na maldivskem otoku Huraa. / Foto: osebni arhiv

Mateja Rant

Socialna vključenost 
žensk iz albanske skupnos-
ti in povečanje njihovih za-
poslitvenih možnosti sta 
glavna cilja projekta Orien-
tAkcija, v okviru katerega 
se od ponedeljka do četrtka 
v prostorih Škrlovca v Kra-
nju srečuje petnajst žensk 
albanske narodnosti. Nina 
Arnuš iz Zavoda Tri verja-
me, da jim bodo na ta na-
čin pomagali pridobiti soci-
alne veščine in pripomogli 
k odpravljanju funkcional-
nih ovir, pri čemer udele-
ženke spodbujajo tudi k ra-
zvoju lastne socialne mreže. 
»Upamo, da bomo povečali 
osebno motivacijo za reše-
vanje zahtevnejših življenj-
skih in socialnih situacij,« 
je pojasnila Nina Arnuš. Za 
projekt, ki traja osem mese-
cev, jim je prek razpisa mini-
strstva za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake mož-
nosti uspelo pridobiti tudi 
sredstva Evropskega social-
nega sklada. Srečanja v Kra-
nju bodo potekala do sredine 

prihodnjega meseca, potem 
pa naj bi podobno skupino 
oblikovali tudi na Jesenicah, 
je razložila Nina Arnuš.

»Rada bi izboljšala zna-
nje slovenščine in spozna-
la nove ljudi, ko bodo otroci 
odrasli, pa si želim najti tudi 
zaposlitev,« nam je zaupala 
udeleženka srečanj v Škrlov-
cu Vjollca Dukolli iz Kranja. 
Podobno razmišlja Daka Lu-
mturije iz Cerkelj, ki v Slove-
niji živi že deset let. Doslej 
niti ni iskala zaposlitve, ker 
je doma skrbela za majhne 
otroke, v prihodnje pa ima 
cilj najti tudi plačano delo. 
»Na dosedanjih srečanjih 
smo pridobile številna ko-
ristna znanja,« je zadovolj-
na. Pri premagovanju jezi-
kovnih in drugih ovir jim kot 
kulturna mediatorka poma-
ga Faila Pašić Bišić, ki poz-
na okolje, iz katerega priha-
jajo, in govori njihov jezik. 
»Naš cilj je socialna aktiva-
cija žensk, ki se srečujejo s 
številnimi ovirami pri vklju-
čevanju v slovensko družbo 
zaradi jezikovne pregrade 
in izredno tradicionalnega 

načina življenja, ki je še ved-
no zelo patriarhalen,« je raz-
ložila in dodala, da so si zas-
tavili za cilj, da jih v treh me-
secih in pol, kolikor trajajo 
srečanja, opolnomočijo do 
te mere, da se lahko tako fi-
nančno kot socialno osamo-
svojijo ter postanejo aktiven 
del družbe. »Obenem si že-
limo, da v večji meri partici-
pirajo na trgu dela, saj gre 
za mlade, zdrave in sposob-
ne ženske, ki imajo delovne 
navade in potrebujejo zgolj 
malce pomoči pri vstopanju 
na trg dela.« V sklopu vsa-
kodnevnega peturnega dru-
ženja jim tako nudijo šte-
vilna funkcionalna znanja, 
od učenja slovenskega jezi-
ka do računalniškega in fi-
nančnega opismenjevanja, 
obenem pa jih z obiski raz-
ličnih podjetij in institucij 
seznanjajo s potencialnimi 
delodajalci v občini Kranj in 
ljudmi, ki jim pri tem lahko 
pomagajo. »Na te ženske po-
gosto gledamo s predsodki, 
da so del zaprte družbe in si 
niti ne želijo integracije ter 
da jih zaposlitev ne zanima. 

A v poglobljenih pogovorih z 
njimi smo ugotovili, da ima-
jo zelo visoke ambicije in da 
si zelo želijo biti del družbe, 
potrebujejo pa nekoga, ki bi 
jim pri tem pokazal pot,« je 
poudarila Faila Pašić Bišić. 

Obenem bi radi spodbu-
dili njihovo vključevanje v 

društva, prostovoljno delo 
in podobno ter tako še raz-
širili njihovo socialno mre-
žo. »Želimo, da bi se po 
zaključku programa tudi 
same organizirale in pos-
tale bolj samoiniciativ-
ne. Med njimi so namreč 
ženske, ki že več let živijo 

v Sloveniji, a še nikoli niso 
bile zunaj Kranja, če odšte-
jemo odhode na Kosovo. Ne 
vedo, kje je Bled ali recimo 
Prešernov spomenik v Lju-
bljani. Že to funkcionalno 
odrinjenost bi radi prese-
gli,« je končala Faila Pašić 
Bišić.

Pomoč pri vključevanju v družbo
V Škrlovcu v Kranju že od januarja potekajo srečanja v okviru projekta OrientAkcija, s pomočjo katerega si pod okriljem Zavoda Tri iz Škofje Loke prizadevajo 
za socialno aktivacijo žensk iz albanske skupnosti na Gorenjskem.

V Škrlovcu v Kranju že od januarja potekajo srečanja v okviru projekta OrientAkcija, prek 
katerega si prizadevajo za socialno aktivacijo žensk iz albanske skupnosti na Gorenjskem.  
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Bleščeča kariera feldmaršala 
Žige Josipa Novaka

Žiga Josip Novak, ki se je 
rodil v Komendi 16. marca 
1772, je nov dokaz, da so do-
segali slovenski fantje v času 
vladavine Habsburžanov 
tudi v vojski izredne uspe-
he. Svojo vojaško kariero je 
dočakal z nazivoma baron in 
feldmaršal. 

O družini Novak iz Ko-
mende je znano samo to, 
da je Peter Glavar, župnik 
v Komendi, 30. aprila 1765 
prodal komendsko grašči-
no Frančišku Josipu Nova-
ku. Očitno je šlo za vplivne-
ga bogataša. Novi graščak se 
je 2. julija 1776 poročil z do-
mačinko Terezijo Rožanec. 
Rodilo se jima je devet otrok, 
trije fantje in šest deklet. Ko 
je Žiga Josip srednje šole 
obiskoval v Ljubljani, so ga 

15. januarja 1790 »vnovači-
li« v 26. pehotni polk. Takoj 
so ga poslali na bojišče. So-
deloval je pri napadih na tr-
dnjavo Czettin. Čez eno leto 
je bil odpuščen iz vojske in 
je nastopil kot praktikant 
pri novomeškem okrajnem 
glavarstvu. Ker mu uradni-
ška služba ni ugajala, se je 
odločil za častniško karie-
ro. V vojni proti Franciji je 
bil kmalu povišan v prapor-
ščaka in nato v poročnika in 
nadporočnika. Kot povelj-
nik čete je bil podrejen fe-
ldmaršalporočniku Janezu 
Žigi Rieschu, ki je bil, so-
deč po priimku, tudi slo-
venskega rodu. Leta 1805 je 
bil Novak povišan v stotni-
ka in premeščen v 26. peho-
tni polk. 

Ker se je v bitki s franco-
sko vojsko pri Caldieru no-
vembra 1805 zelo izkazal, 
ga je nadvojvoda Karol po-
sebej pohvalil. Zaradi iz-
rednega poguma je bil po-
višan v četrtega majorja in 
premeščen v 37. pehotni 
polk. Leta 1806 je prejel vi-
teški križec Marije Terezi-
je. Novembra 1808 je bil že 
kot major imenovan za po-
veljnika bataljona. V bitki 
pri Rohru in Siegburgu 20. 
aprila 1809 je bil hudo ra-
njen, hitro je okreval in na-
daljeval svojo izjemno vo-
jaško kariero. V bitkah se je 
ponovno odlikoval in zato 
10. novembra 1813 postal 
podpolkovnik. Udeležil se 
je vseh bitk proti Napole-
onovi vojski. Bil je trikrat 

ranjen. Zaradi izrednih za-
slug pri preganjanju fran-
coske vojske skozi Švico ga 
je cesar 27. februarja 1814 
povišal v polkovnika; 16. 
aprila 1814 je bil postavljen 
za poveljnika prvega gra-
ničarskega pešpolka, po-
tem pa za poveljnika mesta 
Stockachu. Polkovniku No-
vaku so 24. oktobra 1824 
podelili baronski naslov. 

Bil visoke in krepke posta-
ve, vedno zdrav in je lahko 
prenašal vse vojaške teža-
ve. Dobro je govoril in pisal 
nemško ter slovensko, ne-
koliko tudi češko, francosko 

in italijansko. Dne 15. maja 
1826 je bil povišan v gene-
ralmajorja in postavljen 
za poveljnika brigade v 
Gospiću, zatem pa v Karlov-
cu. Leta 1833 je bil povišan 
v feldmaršalporočnika in 
postavljen za poveljnika di-
vizije v Petrovaradinu. Upo-
kojil se je 1. marca 1836 in 
se naselil v Ödenburgu, kjer 
je ostal do leta 1839, ko se 
je preselil na Dunaj in nato 
v Gradec. Bil je poročen in 
oče treh otrok. Umrl je 15. 
februarja 1860, pokopan pa 
je v družinski grobnici na 
pokopališču sv. Lenarta.

Zanimivi Gorenjci tedna in dogodki iz dežele Kranjske:
   Potres v Škofji Loki 16. 3. 1511 je bil tako močan, da 

je uničil velik del mesta, stolp na Kranclju in tako 
poškodoval grad, da so ga morali tako rekoč na 
novo pozidati.

   V Naklem se je 12. 3. 1651 rodil zdravnik in diplo-
mat Gregor Voglar. Bil je osebni zdravnik ruskega 
carja Petra Velikega. 

   V Ljubljani se je 15. 3. 1905 rodil publicist, politik 
in kemik Mirko Košir. Kot gimnazijski profesor je 
služboval tudi v Kranju. Na Golem otoku je 11. 3. 
1951 zaradi »prevzgojitvenega pretepanja« umrl.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

»Kljub temu da Carice ni-
koli 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 žu-
pnik ukazal, naj zanj poskr-
bi moj oče. Ni nam bilo lah-
ko. Fant je bil nevzgojen in 
nas, dekleta, je zalezoval noč 
in dan. A ga je oče s palico to-
liko časa ''vzgajal'', da ga je 
zlomil. Po tistem je pridno 
delal na polju in tudi v hlevu 
je bil uporaben.«

Ankičino pripovedovanje 
je pravzaprav nizanje krat-
kih zgodb. Iz vsake bi lah-
ko nastala knjiga, morda 

celo film. Pravi, da ohranja v 
spominu samo tiste reči, ki 
''štrlijo ven''.

»Ko se je začela vojna, sem 
bila stara dvanajst let. V našo 
vas so prihajali tudi nemški 
vojaki. Nekateri so bili zelo 
zali in so jih imela dekleta 
kar rada. Pri sosedovih so se 
večkrat ustavljali in skupaj 
z domačimi tudi prepevali. 
Nemci so jim kot prvim na 
vasi napeljali tudi elektriko. 
Spomnim se enega od njih, 
ki je nas, otroke, potem pe-
ljal do stikala in do žarnice 
ter nam nekaj razlagal, pa ga 
nismo razumeli. Kasneje so 
nam pojasnili, da je govoril 
o tem, kako nevarna je lah-
ko elektrika. V razredu smo 
imeli na vratih obešen hi-
tlerjugend plakat. Na njem 
je bil deček, oblečen v krat-
ke hlače, srajco, kravato in 
dokolenke. Moji lasje so bili 
zmeraj skuštrani in neumi-
ti, njegovi pa lepo počesani 
na prečko. Nekoč, ko smo se 
vračali z ohceti, smo dožive-
li nekaj strašnega. Oče je šel 
prvi v vrsti in nam svetil pot 
z bencinsko svetilko. Kar na-
enkrat smo zaslišali strelja-
nje. Drug za drugim smo se 
zakotalili pod cesto tik nad 
vodo in tiščali glavo k tlom. 
Mama je po tihem molila. 
Nekdo je iz zasede ubil prav 
tistega nemškega vojaka, ki 
je nam, otrokom, tako pri-
jazno razlagal, kako smrtno 
nevarna je lahko elektrika. 

Morilci so se še po vojni hva-
lili s tem umorom, a smo tis-
ti, ki smo vojaka poznali, ve-
deli, da ni bilo prav, kar so 
storili.

Po vojni so še neaktivira-
ne bombe ležale vse križem. 
Ata je nam, otrokom, tisoč-
krat zabičal, naj se jih ne 
dotikamo, ko peljemo živi-
no na pašo. Mlajši brat Ci-
ril ga ni poslušal. S prijate-
lji so nekje staknili čelade, 
kape, plinske maske, orod-
je za čiščenje pušk in tudi 
bombo. Eksplodirala mu je 
v roki. Dva njegova prijatelja 
sta oslepela, trije pa so osta-
li brez roke in prstov. Cirila 
sem imela zelo rada. Še da-
nes žalujem za njim. Bil je 
dober fant, le preveč radove-
den in objesten.

Ker je bilo v naši hiši ve-
liko otrok, smo se kopali 
le enkrat na mesec. Po pi-
tno vodo smo hodili k stu-
dencu vse do leta 1955, ko 
smo dobili vodovod. Sestre 
smo se kopale posebej, brat-
je pa posebej. Mama je se-
grela vodo v peči, potem pa 
jo je zlila v korito na dvori-
šču, v katerem se je napajala 
živina. V korito smo zlezle 
oblečene in se po najbolj-
ših močeh umile po rokah 
in nogah. Drugje ne, ker se 
dekleta ''tam'' nismo sme-
le dotikati. Z vodo, ki je bila 
skoraj črna od naše umaza-
nije, smo potem poškropi-
li po dvorišču, da se ne bi 

dvigoval prah. Pozimi se 
nismo nikoli umivali.

Ogenj v zidanem štedilni-
ku je zmeraj gorel. Poleti in 
pozimi. Stranišče smo ime-
li pet metrov stran od hiše. 
Včasih je dal župnik očetu 
kakšen star časopis. To je 
bil za nas praznik. Brisanje 
s slamo ni bilo opravilo, s ka-
terim bi se hvalili. Še nekaj 
moram povedati: ko sem že 
toliko zrasla, da sem bila ma-
mine velikosti, mi je včasih 
posodila hubertus (plašč). 
Običajno sta ga nosila z oče-
tom, da sta ga posodila tudi 
meni, mi je bilo v veliko čast.

Leta 1950, ko sem bila stara 
že dvaindvajset let, sem se še 
zmeraj počutila kot otrok. Po-
tem pa je mama kar naenkrat 
umrla. Najprej je hujšala in 
hujšala, a je bilo očetu škoda 
denarja, da bi jo peljal k pra-
vemu zdravniku. Enega smo 
sicer imeli v bližnji vasi, a je 
bil kar naprej pijan kot čep. 
Ata ni mogel doumeti, da je 
ni več, ko jo je zjutraj našel 
mrtvo. Ker so starejši bratje 
in sestre že šli od doma, sem 
jaz postala mama. Včasih me 
je ata vzel tudi k sebi v poste-
ljo, da sem grela njegove sta-
re kosti. A tega, kar je še po-
čel, ne bom omenjala.

Spomnim se, da sta naj-
mlajši sestrici prinesli iz 
šole gliste. Šla sem v lekar-
no po tako imenovane tu-
renčke, to so bili rožnato-be-
li zdravilni bomboni. Ker so 
bili sladki, so jih pomagali 
pojesti tudi tisti, ki glist niso 
imeli. Ena od mlajših sestric 
jih je nekoč ''nasrala'' polno 
kahlo. Bile so dolge in debe-
le gliste.

Bila sem stara že trideset 
let, ko sem bila še zmeraj 

samska in brez fanta. Naj-
mlajša sestra je sanjala, da 
se bo izučila za tipkarico. 
Oče, ki je bil sicer star šele 
sedemdeset, je postajal iz 
dneva v dan bolj siten in se-
nilen. Dobili smo tudi nove-
ga župnika, ki ga je že prvi 
dan, ko je nastopil službo, 
postavil pred vrata. Če sem 
želela preživeti, sem mora-
la iti v službo. Tam sem dru-
gi dan spoznala Lojzija, ki je 
bil strojni ključavničar. Za 
tiste čase so bili takšni, ki so 
imeli poklic, pravi gospod-
je. Nekoč je stopil k meni in 
me kar naravnost vprašal, 
ali sem še nedolžna. Zarde-
la sem in gledala v tla, tako 
me je bilo sram. Nato je po-
kritiziral ostala dekleta. De-
jal je, da mu niso všeč, ker 
se ga rade napijejo in po-
tem nastavljajo vse križem. 
Začela sva hoditi, in četudi 
sem bila od njega skoraj šest 
let starejša, mu ni bilo mar. 
Imel me je zelo rad in čez pol 
leta sva se poročila. Ker ni že-
lel, da bi njegova žena hodi-
la v službo, sem ostala doma. 
''Kaj naj počnem štiriindvaj-
set ur na dan?'' sem protesti-
rala. A me je le objel in stis-
nil k sebi ter mi zašepetal na 
uho, da bo zadovoljen že, če 
ga bom čakala. Ko je odšel v 
službo, se je v kuhinjo prisli-
nil ata ter me začel nadlego-
vati, češ da me tudi on pot-
rebuje. Zagrozila sem mu, 
da ga bom ubila, če se mi še 
enkrat približa. A kaj, ko je 
v eni uri na moje besede že 
zdavnaj pozabil!

V dobrih petih letih 
sem rodila pet otrok, šti-
ri doma, zadnjega v porod-
nišnici. Kljub temu da sem 
osmim bratom in sestram 

bila druga mama, se nihče 
ni hotel odzvati klicu na po-
moč. Očeta sem morala vse 
do smrti negovati in prena-
šati sama. Ni bilo lahko, ker 
je bil vedno bolj nasilen do 
mene. Počasi se je začela oh-
lajati tudi moževa ljubezen. 
Spoznal je eno, ki je bila še 
nedolžna, in začel zahajati k 
njej. Zaplodil ji je tudi dva ot-
roka, za katera je moral pla-
čevati. Ko so v prizidku šole 
odprli vrtec, sem šla spet v 
službo. Sanjala sem o tem, 
da se bodo moji otroci šolali 
in bili v življenju bolj uspeš-
ni, kot sem bila jaz. Z mo-
žem sva uradno še zmeraj 
živela skupaj, zaradi otrok, 
se razume. Moram reči, da 
ni bil slab do njih, tudi tepel 
jih ni, hvala Bogu. Ko si je 
kupil lado, so se ženske kar 
lepile nanj. Vsaka se je žele-
la peljati. Ko je bil mož sta-
rejši, se je pogosto hvali, da 
ga je ''tista reč'' med nogami 
kakšen dan tako bolela, ker 
je moral tolikim ženskam 
''ustreči'' zadaj, v prtljažni-
ku. Morda se je samo hvalil, 
morda je bilo res, ne vem. 
Vem pa, da se je ženskam 
ob kakšnem osmem marcu, 
ko so se ga malo napile, čis-
to utrgalo.«

Ko je pred leti njen sin, 
tisti, ki je zdravnik, zbral vse 
sorodnike, jih je prišlo več 
kot tristo. Z mnogimi sestra-
mi in brati se je Ankica sre-
čala prvič po tistem, ko so 
odšli od doma. A je pregovor 
''stran od oči, stran od srca'' 
obveljal tudi na tem sreča-
nju. Ker si niso imeli več kot 
toliko povedati, so se razšli, 
ne da bi si obljubili, da se še 
kdaj snidejo.

(Konec)

Ankica in njenih tristo sorodnikov, 2. del

Poroka
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Razgledi

Vaš razgled

Alenka Bole Vrabec

Tako so v Nemčiji na 
začetku 18. stoletja rekli 
ženskam, ki so šivale pred-
vsem belo perilo, belo pos-
teljnino, bele prte, skratka 
vse, kar je bilo belega … In 
tak preprost, nevznemirljiv 
poklic si je za svojo hčerko 
Carolino Lucrezio Herschel 
(16. 3. 1750–9. 1. 1848) že-
lela mati, žena vojaškega 
glasbenika in občudoval-
ca neba. Carolina, ki je ho-
dila v garnizonsko šolo, se 
je naučila brati in pisati in 
tako kot vso njeno družino 
jo je očaralo nebo. … Spomi-
njam se, da me je oče neke 
mrzle noči odpeljal na uli-
co in me seznanil z neka-
terimi izmed naših najlep-
ših ozvezdij … Ko je njen 

brat Wilhelm Herschel do-
bil službo organista in kon-
certnega mojstra v angle-
škem Bathu, je dvaindvaj-
setletna Carolina zapustila 
Hannover in ga spremlja-
la, da bi vodila njegovo go-
spodinjstvo. Zelo kmalu je 
zaslovela kot solistka v bra-
tovem zboru in bi lahko na-
redila pevsko kariero, a nje-
na strast je veljala zvezdam. 
Herschel se je poleg glas-
be zagnano ubadal z zvez-
doznanstvom in 1781 odkril 
planet Uran. Poslej je pos-
tal astronom na dvoru kra-
lja Georgea III., Carolina pa 
njegova plačana pomočni-
ca. Prijel se je je naziv lovka 
na komete, saj jih je v letih 
1786–1797 odkrila osem, 
med njimi tudi tistega, ki 
preleta nebo vsakih 155 let 
in se imenuje Herschel-Ri-
golett. Odkrila je vrsto me-
glic in 1797 v katalog Kra-
ljevske astronomske akade-
mije prispevala 561 nazivov 
zvezd, ki jih v njem ni bilo; 
zato je 1828 prejela zlato 
medaljo omenjene akade-
mije, 1835 pa postala njena 
članica. Leta 1838, ko ji je 
bilo 88 let, jo je za svojo čla-
nico imenovala tudi akade-
mija znanosti v Dublinu. Ko 
je brat Wilhelm umrl, se je 
vrnila v rodni Hannover in 
se posvetila predvsem ure-
janju njegove zapuščine, ob 
tem pa izdala tudi nekaj svo-
jih zelo tehtnih del. Leto dni 
pred smrtjo, ko jo je obiskal 
pruski kralj s soprogo, jima 
je ob slovesu zapela še eno 
bratovih pesmi. Umrla je 
stara 97 let in za precej časa 
po krivici utonila v pozabo. 

Skromna, pronicljiva, iznaj-
dljiva, znanosti vdana in ge-
nialna astronomka je imela 
še kako prav, ko ni upošte-
vala materine želje in je ho-
tela dokazati, da prodoren 
ženski um ni le za med ko-
zice, platno, škarje in šivan-
ke. Danes velja v domovini 
za veliko osebnost, po njej 
se imenujejo najrazličnejše 
ustanove in šole. 

Hannovrska grahova juha

Za 4 osebe potrebujemo:
Za juho: 2 korenčka, 1 pe-

teršiljevo korenino, 1 por, 500 g 
zmrznjenega graha, 30 g mas-
la, 1 l goveje ali zelenjavne juhe 
(tudi kocka), 1 šopek peteršilja 

Za cmočke: četrt l mleka, 1 
žlico masla, 1 žličko sladkorja, 
1 žličko soli, 100 g durum bele-
ga zdroba, 2 jajci 

Očiščena korenčka in pe-
teršiljevo korenino zrežemo 
na drobne kocke, por na trak-
ce. V loncu segrejemo mas-
lo, popražimo zelenjavo, za-
lijemo z juho in kuhamo 10 
minut. Nato dodamo grah in 
kuhamo še 10 minut.

Medtem damo v lonec 
maslo, mleko, sol in slad-
kor. Ko zavre, počasi doda-
mo zdrob in mešamo, da 
zmes odstopi od dna. V še 
vroč zdrob vmešamo 1 jaj-
ce. Ohladimo. Nato vme-
šamo še drugo jajce, da je 
zmes gladka. Z mokrima 
čajnima žličkama oblikuje-
mo cmočke in jih vlagamo 
v juho. Juha naj komaj opa-
zno vre še 10 minut. Ponu-
dimo jo s sesekljanim pe-
teršiljem. 

Pa dober tek!

Bela šivilja

mizica, 
pogrni se

Miha Naglič

»'Ko se je vrnil triindvaj-
setega oktobra od 'Štruklja' 
domov, nekoliko okajen, se 
je v temi spotaknil in treš-
čil z glavo naprej in padel 
navzdol. Udaril se je na za-
tilje. Nekoliko je krvavel, v 
prihodnjih dneh mu je rana 
v laseh nekoliko otekla, a se 
ni brigal za njo. Pobrigala 
pa se je za ranjenca njego-
va nevesta in ga vsega šib-
kega in opešanega preselila 
k svojim staršem na sv. Pe-
tra cesto številka 28. Zdelo 
se je, da ne bo nič hudega. 
Ponoči od 28. na 29. oktober 
pa mu je nenadoma postalo 
slabše, vrgla ga je božjast in 
padel je v nezavest. Z rešil-
nim vozom sem ga prepeljal 
v deželno bolnišnico na ki-
rurgični oddelek primarija 

doktorja Stojca. Ko sem ga 
ob osmih zapustil in od-
šel v službo, sem bil skoraj 
prepričan, da ga ob desetih, 
ko sem se mislil vrniti k nje-
mu, ne bom več našel žive-
ga. Vendar mu je po lumbal-
ni punkciji (po vbodu v led-
je) v hrbtenični mozeg in 
po odvzemu množine mo-
žganske tekočine (liquor ce-
rebrospinalis) takoj odleglo. 
Napad ob osmih je bil zad-
nji, in ko sem ga ob dese-
tih videl, je bil zopet dober 
in pri zavesti. Zdelo se je, da 
bo stvar prebolel. Napadi se 
mu niso povrnili, rada se mu 
je zacelila, telesno se je okre-
pil. Vrnil se je iz bolnišnice 
k Rohrmannovim. Diagno-
za na kirurgičnem oddelku 
se je glasila: pachymeningi-
tis haemorhagica traumati-
ca, vnetje možganskih mren 

s krvavitvijo, povzročeno po 
padcu in udarcu na zati-
lje. Pritisk oteklih, s krvjo 
podplutih open na možgane 
je bil vzrok božjastnih napa-
dov, ki jih pozna zdravniška 
veda pod imenom Jackso-
nova epilepsija možganske 
skorje.' Cankarjevo okreva-
nje je bilo žal le začasno in 
kmalu je moral spet v bol-
nišnico. Tokrat na oddelek 
za notranje bolezni. 'Umrl 
je 11. decembra ponoči ob 1. 
uri in 15 minut. Tokrat se je 
diagnoza glasila: Tbc. et gan-
graena pulmonum. Gnitje 
pljuč po vsesanju nesnage 
med epileptičnimi napadi. 
Kaj pa naj bil vsesaval, če ne 
nesnage, nesnage … Jetika je 

sodelovala po nedolžnem.'« 
(Str. 168–169)

Gornji odlomek ni najbolj 
značilen za to knjigo. V njej 
gre za pisma, ki jih je Can-
kar pisal iz Slovenskih goric 
na Rožnik. Ob 25. obletnici 
njegove smrti jih je sredi voj-
ne kot bibliofilsko knjigo iz-
dal škofjeloški rojak Tine De-
beljak. Ob stoletnici smrti pa 
je za novo izdajo poskrbela 
MK, to pot pod uredništvom 
Mihaela Glavana. Naturali-
stično natančni opis njegove-
ga umiranja pa je delo zdrav-
nika, pisatelja in Cankarjeve-
ga biografa Lojza Kraigher-
ja. Ob stoti obletnici smrti 
je prav, da vemo, kako je naš 
največji pisatelj umrl.

Nove knjige (425)

Šopek Cankarjevih pisem

Tine Debeljak, Mihael Glavan, Šopek Cankarjevih 
pisem, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2018, 184 strani

Dobro sodelovanje med Športnim centrom Pokljuka in Slovensko vojsko: vojaki so natanko 
pred tednom dni takole čistili kupe snega in ledene sveče s Hotela Center. Bela odeja 
ima na Pokljuki poseben pomen, saj tekmovalcem omogoča kvalitetne treninge, in ker bo 
menda še snežilo, vojakom hvala tudi za takšno pomoč. S. K. / Foto: Tina Dokl

Naučiti se branja in pisanja, prirejenega prav za slepe, je ena izmed najvažnejših točk v 
izobrazbi slepega. Tako pravi zapis na hrbtni strani monografije o Minki Skaberne, ki je 
pred stoletjem ustanovila knjižnico za slepe in slabovidne in se ukvarjala tudi z njihovim 
izobraževanjem. In točka, pravzaprav pika, je tudi osnova pisave za slepe. Braillova pisava 
temelji na kombinaciji šestih izbočenih pik, ki jih lahko ljudje z okvaro vida berejo s 
tipanjem. D. Ž. / Foto: Tina Dokl



Maša Likosar

Aljaževi spomi-
ni na kranjsko 
gi mnazijo so, 
kot pravi, stre-
sni. »Bil sem 

''piflar'', učil sem se vsaj 
štiri ure na dan, šola je bila 
na prvem mestu. Rad sem 
imel naravoslovne predme-
te, le kemija mi ni bila pri 
srcu.« Tedaj ga dekleta niso 
zanimala. »Šele proti koncu 
četrtega letnika sem začel 
osvajati, prej ne. Sošolkam 
smo peli podoknice.« Kot 
predsednik dijaške skup-
nosti je imel na maturant-
skem plesu zaključni govor. 
»Tedaj sem prvič v gimnazi-
ji improviziral, na govor se 
nisem pripravil, govoril sem 
iz glave, oblečen sem bil pa 
v belo obleko, videti sem bil 
kot golob miru.«

Spomni se tudi, da je rad 
nastopal že kot otrok. Opona-
šal je pevce, a le pred svojci, 
saj je bil za množično občin-
stvo čisto preveč sramež-
ljiv. Tedaj se je bolj navdu-
ševal nad raziskovanjem sta-
rih kultur in risanjem zem-
ljevidov. »Tudi danes sem še 
vedno zelo odprt za stvari, ki 
mi napolnjujejo dušo – to so 
poleg igralstva in potovanja 
raziskovanje, glasba in umet-
nost. Moja velika vzornika sta 
raziskovalca Roald Amund-
sen in Vasco da Gama.« Vpli-
vna figura v Aljaževem življe-
nju je bil tudi oče. Z njim sta 
veliko potovala, predvsem z 
vlakom, s katerim sta obšla 

precejšen del Evrope. Zelo 
so ju mikale gore, v katerih 
Aljaž še danes najde mir in 
sprostitev.

Na odru se je prvič znašel, 
ko sta skušala s prijateljem 
na nekem taboru s prepeva-
njem ob kitari očarati dekle-
ta, a sta pritegnila pozornost 
učiteljice, ki je pripravlja-
la muzikal Brata. Šel je na 
avdicijo in takoj mu je pri-
padla glavna vloga, saj pra-
vi, da konkurence ni bilo, 
ker muzikali tedaj niso bili 
popularni. Gledališče ga je 
takrat usodno posrkalo, v 
drugem letniku gimnazi-
je je v igri našel nenavaden 
smisel, smisel, ki ga vodi še 
danes. Resno je razmišljal o 
študiju fizike ali antropolo-
gije, a ko je izpite za študij 
igre na Akademiji za gledali-
šče, radio, film in Televizijo 
(AGRFT) opravil že v prvem 
poskusu, ni bilo več poti 
nazaj. »Na dan sprejemnih 

izpitov sem na ulici srečal 
Radka Poliča - Raca, nisva se 
še poznala, a on mi je vsee-
no tako postrani pomežiknil 
... To se mi je zdel znak, da 
bom uspešen.«

Še preden pa je bil spre-
jet na akademijo, je že vedel, 
da bo nekoč delal v ljubljan-
ski Drami. Kako to? Pripove-
duje: »En mesec se je nekaj 
dogajalo med mano in Nino 
Rakovec. Ona je bila prvi 
letnik gimnazije, jaz četr-
ti. Predstavila mi je svojega 
dedka Poldeta Bibiča. Sre-
čali smo se nekje v brunari-
ci v gozdu. Polde mi je pripo-
vedoval o teatru, veliki Dra-
mi sredi Ljubljane, dal mi 
je nasvete za ''sprejemce'', 
vadila sva celo Romea in Juli-
jo.« Tedaj je Aljaž začutil, da 
bo tudi on nekoč stal na odru 
Drame.

Želja se mu je uresničila, 
saj je res takoj po končani 
akademiji začel službovati 

v Drami. Oder je danes nje-
gov drugi dom in pravi, da je 
trema pred odrom in občin-
stvom čisto drugačna kot tre-
ma pred izpiti v gimnaziji. 
»Gledališka trema je razbur-
ljiva, ker veš, da te ljudje gle-
dajo. Danes vem, da morajo 
ljudje priti do mene, ne jaz 
do njih, ker jaz takšen sem, 
kot sem – če sem jim všeč, 
odlično, če pa ne, žal …« 

Aljažu je najbolj zlez-
la pod kožo njegova zadnja 
vloga v predstavi Visoška 
kronika. »Z režiserjem Jer-
nejem Lorencijem sem delal 
že sedemkrat. On ustvarja 
zelo svojstven, timski teater, 
z igralci se tako povežemo, 
da se potem težko ločimo,« 
in nadaljuje, »Zdi se mi, da 
teater danes teži k prepros-
tosti, bistvena je zgodba, ne 
ukvarjamo se več z velikimi 
bivanjskimi vprašanji, gle-
dalcem prepustimo, da sami 
najdejo smisel v predstavi.«

Spremljali smo ga lahko 
tudi na televiziji v vlogi Petra 
Rozmana. »S serijo Usodno 
vino sem doživel izkušnjo 
kamere, kar je seveda fino, 
a ko sem serijo pogledal po 
televiziji, sem se zgrozil: bil 
sem v paradoksu, spoznal 
sem, da smo delali nekaj, kar 
dejansko ni kvalitetno, tem-
več zgolj všečno ljudem.«

Aljaž nekoč želi sodelovati 
z ljudmi v gledališču na drugi 
strani odra, kot režiser: »Rad 
bi delal predvsem z otro-
ki, jim prenašal svoje znan-
je. Nekaj sicer v tej smeri že 
delam, ampak bom videl, 
kam se bo to razvilo.«

ŽELEL JE BITI FIZIK, A JE 
POSTAL IGRALEC
Gimnazija Kranj je gostila Aljaža Jovanovića, pred petnajstimi leti tamkajšnjega dijaka, danes znanega 
igralca, člana SNG Drama Ljubljana, Šenčurjana, ki pravi, da se ne more otresti gorenjske trme. 
Dijakinje Tinkara Krišelj, Nina Lenaršič in Ana Humerca Šolar so ga z vprašanji popeljale  
po spominih na šolske dni.

Aljaž Jovanović / Foto: Tina Dokl

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

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

Triindvajsetletni Kranjčan Matic Tičar je prejel naziv moj-
ster orglic po izboru občinstva na 19. mednarodnem festi-
valu ustnih harmonik, ki je v organizaciji Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti konec februarja potekal na več loka-
cijah v Mirnski dolini. Poleg zbrane publike so nastopajo-
če na popoldanskih koncertih ocenjevali tudi profesorji 
iz Glasbene šole Trebnje, ki so izbrali glasbene točke za 
večerni Gala koncert v dvorani Upravno kulturnega sre-
dišča Mokronog, obiskovalci pa so med nastopajočimi 
izbrali najboljšega. Najbolj jih je navdušil Matic z interpre-
tacijo skladbe The rose (Bette Miller) in pridobil laskavi 
naziv mojster orglic. Že lani je Matic na tem festivalu, ko je 
bil sistem tekmovanja nekoliko drugačen kot letos, prejel 
zlato priznanje. 

Matic z nazivom mojster orglic

Maticu Tičarju je priznanje podelil župan Občine 
Mokronog - Trebelno Anton Maver. / Foto: osebni arhiv 

Lions klub Bled organizira dobrodelni koncert v Festivalni 
dvorani Bled danes, 16. marca, ob 19. uri. Na koncertu bo 
nastopil Slovenski oktet, za klavirjem pa Urška Vidic. Zbra-
na sredstva bodo namenili za paliativno oskrbo v Splošni 
bolnici Jesenice. Tradicionalno pa bo jutri, 17. marca, v 
Tržiču An flet’n večer. Ob 19. uri ga bo gostila Dvorana 
tržiških olimpijcev. Kot glavni gost bodo nastopili Prifar-
ski muzikanti (na fotografiji), na odru pa se bodo zvrstili 
še Saša Lendero, Gadi, Zarja, Storžič in Veseli Begunjčani.

An flet’n večer in dobrodelno na Bledu
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Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975

TA JE DOBRA

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_22
NALOGA

3 8 4 9
5 1 2 3

4 6 5 3 1
4 1 3 7

3 5 9 4
8 4 2 3

6 1 9 2 7
7 8 6 5

5 6 3

sudoku_LAZJI_18_22

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_18_22
NALOGA

3849
5123

46531
4137

3594
8423

61927
7865

563

sudoku_LAZJI_18_22

REŠITEV

368514297
571239468
924867531
492153876
135786942
786492153
619325784
243978615
857641329

sudoku_TEZJI_18_22
NALOGA

8 5 7 6
2 5 1

3 7 5
2 9 7 3

2 4 9 1
6 9 7
7 4 6

1 3 6 8

sudoku_TEZJI_18_22

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_22
NALOGA

8576
251

375
2973

2491
697
746

1368

sudoku_TEZJI_18_22

REŠITEV

814395726
725486319
396127854
289713645
451869273
637254981
562948137
978531462
143672598

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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Rešil se je krta 
Policaj s policijske postaje v majhnem mestu pride h 
komandirju in mu pokaže krta. 
»Šef, ujel sem tistega, ki uničuje vrt za našo postajo. Kaj 
naj naredim z njim?«
»Ustreli ga, zadavi ga, utopi ga, obesi ga – kar hočeš, 
samo odnesi mi ga izpred oči.«
Čez pol ure se policaj vrne in veselo naznani:
»Ni ga več. Konec je z njim.«
»Kaj pa si naredil?« je radoveden komandir. »Si ga vrgel 
v vodo?«
»Ne. Nekaj hujšega.«
»Si ga ustrelil?«
»Ne. Nekaj hujšega.«
»Le kaj si mu naredil?« postaja komandir rahlo živčen.
»Živega sem zakopal,« se odreže policaj.

Pesimist in optimist 
Lojzka ima dva sinova. Eden je optimist, drugi pesimist. 
Ko sinova na božično jutro odpirata vsak svoje darilo, ga 
najprej odpre sin pesimist. 
Dobi velikega plišastega medveda in pravi: »Ah, to se bo 
takoj strgalo in umazalo.« 
Potem odpre darilo optimist. V njem so konjske fige. Ko 
ga brat vpraša, kaj je dobil, ta navdušeno odgovori: »Poni-
ja, ampak ga še ni tu!« 

Pomota
Natakar v restavraciji: »Gospa, ste morda opazili, da je 
vaš mož pravkar zdrsnil pod mizo?«
»Motite se, moj mož je tisti tamle, ki je pravkar vstopil v 
restavracijo.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Kar nekaj časa ste bili v dvomih v zvezi z določenimi zade-
vami. Sedaj se boste morali soočiti z resnico in ob tem 
vam ne bo lahko. Pozornost boste preusmerili na urejanje 
uradnih zadev, saj boste končno prejeli odgovor, ki ga pri-
čakujete. 

Bik (22. 4.–20. 5.)
Razdajanje za druge, kadar potrebujejo pomoč vam ni tuje. 
Toda s pretiravanjem utegne škodovati svojemu zdravju. 
Padec odpornosti vas bo še pravi čas prisilil v počasnejši 
tempo. Odpočijte se in se osredotočite tudi nase. 

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Zaželeli si boste sprememb in jih začeli izvajati. Seznam 
opravil, ki ste si jih zadali, se bo hitro skrčil, čeprav se vam 
bo zdelo, da dela noče in noče biti konec. Še pravi čas se 
boste ognili srečanju, ki bi utegnilo biti čustveno prena-
porno za vas. 

Rak (22. 6.–22. 7.)
Včasih kar pozabite na vse svoje atribute, ki bi vam lahko 
pomagali. A tokrat jih boste uspeli zvito izkoristili. Zago-
tovili si boste prednost na službenem področju, kjer bo 
treba pokazati tudi tekmovalnost. 

Lev (23. 7.–23. 8.)
Vaša karizma bo zelo pozitivno vplivala na okolico in v 
družbi boste priljubljeni. Delu ne boste posvečali veliko 
pozornosti, a nič zato. Negujte ljubezensko področje, saj 
vam ljubljena oseba lahko očitat vaše nezanimanje. 

Devica (24. 8.–23. 9.)
S partnerjem ne bosta našla skupne besede in tokrat boste 
morali vi popustiti. Dovolili si boste nekaj več prostih ur 
kot običajno. Izkoristili jih boste tudi za urejanje svojega 
videza, kar bo pri vas pozitivno vplivalo tudi na duševno 
plat. 

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Hobi, s katerim se ukvarjate, vas bo prevzel še bolj kot 
navadno in težko boste našli čas za druge stvari. V dru-
žbi bodo računali na vašo prisotnost, ki pa je ne boste 
mogli zagotoviti. Ostali boste realni in iskreni. Presene-
čeni boste.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
V svoji okolici se boste počutili neprijetno, saj se bo zdelo, 
kot da vas nočejo razumeti. Prijal vam bo dolg pogovor z 
osebo, ki vam je blizu. Konec tedna boste preživeli s poz-
nano družbo. Končno se boste sprostili. 

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Uspešno opravljeno delo vam prinaša občutek zadovolj-
stva. Pazite, da ostanete zbrani, saj vam morebitna napa-
ka zna škodovati. Pobeg v naravo vam bo zbistril misli in 
lažje se boste pripravili na nove izzive, ki jih v tem tednu 
ne bo malo.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Utrujeni od vsega boste čakali na proste dneve in v mislih 
snovali načrte. Odločitev bo pravilna, saj vam bo menjava 
okolja dobro dela. Kar pa je dobro, se žal prehitro konča. 
A nič zato, prihaja nova energija, ki vam bo dala dovolj 
zagona. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Pred vami bo zahtevna naloga, v katero boste vložili veliko 
truda. Dogodki se ne bodo obračali v predvideno smer, 
vendar vas to ne bo vrglo iz tira. Za popestritev vas bo 
zadela ljubezen in spet se boste počutili kot najstnik. 

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Pred vami je uspeh, ki pa je zgolj kratkotrajne narave. 
Zatorej pazite, da ostanete na trdnih tleh in skromni, saj 
bi vam hvalisanje lahko škodovalo. Počakajte na prave 
rezultate. Prijal vam bo počitek. Vse drugo bo počakalo. 





28

DRUŽABNA KRONIKA

PETEK_16. 03. 2018

Umrl je znani britanski fizik Stephen 
Hawking, poznan predvsem po teorijah 
o vesolju. Pri dvajsetih je zbolel za amio-
trofično lateralno sklerozo in kljub napo-
vedim, da bo živel le leto ali dve, dočakal 
šestinsedemdeset let. O njem so posneli 

film Teorija vsega, ki je prejel oskarja. Hawking je bil sicer 
tudi sam del Hollywooda, nastopil je v več komedijant-
skih šovih, posodil glas v risanki Simpsonovi in odigral 
vlogo v seriji Veliki pokovci. Za seboj je pustil tri otroke.

Poslovil se je Stephen Hawking

Jay Z (48) in Beyonce (36) se 6. junija 
odpravljata na On the Run II turne-
jo. Nastopila bosta v 36 mestih po 
Evropi in Severni Ameriki, kjer bosta 
promovirala svoja zadnja albuma 
Lemonade in 4:44. Pop zvezdnica 

je turnejo napovedala prek svoje strani na Instagramu, 
na kateri v posnetku pleše z možem na pesem I’m Still in 
Love With You. To bo za zakonca druga skupna turneja. 
Leta 2014 sta prvič združila svoje moči in zaslužila sto 
milijonov dolarjev.

Jay Z in Beyonce na skupni turneji

Nick Gordon (27), posvojenec pokojne 
Whitney Houston in partner njene prav 
tako pokojne hčerke Bobbi Christine 
Brown, je bil aretiran zaradi nasilja nad 
dekletom Lauro Leal, ki naj bi jo med 
vožnjo udaril v obraz. “Ona je napadla 

mene, mi strgala majico in vrgla vame steklenico,” pa je 
zgodba Gordona, ki pravi, da je le želel, da zapusti hišo. 
Čaka ga petsto dolarjev kazni, zagovarjati pa se bo moral 
tudi pred sodnikom.

Posvojencu Whitney Houston je zavrela kri

Cameron Diaz (45), ki velja za eno izmed 
največjih zaslužkaric med igralkami, 
naj bi se poslovila od igranja. Novico je 
oznanila njena prijateljica, igralka Selma 
Blair. Cameron se želi posvetiti zakonu 
z rokerjem Benjijem Maddenom. “Nima 

potrebe po snemanju novih filmov. Uživa življenje in je 
zelo srečna,” je povedala Selma, ki pravi, da ne ve, če jo 
bo še kdo lahko prepričal v igranje.

Se Cameron Diaz poslavlja od igranja?

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

D
rugi predizbor je 
bil tako v dvorani 
Casino & Hotel 
Mond v Šentilju, 
polfinalni izbor 

pa bo aprila gostila Ljublja-
na. Letos se je na izbor pri-
javilo nekaj več kot trideset 
kandidatov. Sedemnajst jih 
je dobilo vstopnico za nasle-
dnji krog – in ti so se predsta-
vili na dveh predizborih. Na 
prvem so izbrali šest polfina-
listov, na drugem pa sedem, 
kar pomeni, da se jih bo za 
vstop v finalni del potegova-
lo 13. Prvi predizbor je gostila 

dvorana Teater kranjskogor-
ske Korone in tu smo lahko 
spremljali tudi Davida Bob-
narja, 20-letnika iz Cerkelj, 
21-letnega Andraža Uhana iz 
Naklega ter 18-letnega Marta 
Ogrinca iz Medvod. V Šenti-
lju pa so gorenjske barve za-
stopali 27-letni Marko Nemc 
iz Tržiča, 22-letni Matjaž 
Mavri Boncelj iz Bistrice pri 
Tržiču in kar trije Kranjsko-
gorčani: 18-letni Tanej Januž, 
leto dni starejši Tim Oman in 
21-letni Nenad Radenkoski.

Bilo je precej napeto. Za 
Gorenjce predvsem drugič. 
Tekmovalci so se predstavi-
li v treh izhodih. Glasbeni 
del dogajanja je popestrila 

pevka Kristie Clé, za plesne 
vložke pa je poskrbela sku-
pina Mystique Show Gro-
up. So pa tudi sami fantje s 
svojim nastopom, za kate-
rega je poskrbela koreogra-
finja Barbee Šuštaršič, nav-
dušili. Seveda, sta karizma 
in lepota tudi odigrali svojo 
vlogo. Končni izidi pa so bili 
odvisni predvsem od stroko-
vne komisije, ki je svojo nalo-
go vzela resno in odgovorno. 
A kot že vidimo iz naštete-
ga, so na Štajerskem tokrat 
prevladovali fantje z Gorenj-
ske. In v polfinalnem izboru 
bomo aprila tako lahko spre-
mljali Marka Nemca, vse tri 
Kranjskogorčane, Matjaža 

Mavrija Bonclja, ki je pre-
jel tudi lento mister Casino 
Mond 2018, Andraža Uha-
na, Davida Bobnarja in Mar-
ta Ogrinca.

Letos so organizatorji uve-
dli vrsto sprememb, in sicer 
z namenom, da novega naj-
lepšega Slovenca odlično 
pripravijo na svetovni izbor 
Mister International, kamor 
se zmagovalec izbora Mis-
ter Slovenije vrača po treh 
letih. Zadnji Slovenec, ki se 
je udeležil svetovnega izbo-
ra, je mister Slovenije 2014 
Mitja Nadižar, ki je pred tre-
mi leti v Južni Koreji osvo-
jil zavidljivi naslov četrtega 
spremljevalca mistra sveta.

CVET GORENJSKIH LEPOTCEV
Kolesje izbora za najlepšega Slovenca je v polnem teku. Za vstopnico v polfinalni del prireditve Mister 
Slovenije 2018 se je v Šentilju potegovala že druga skupina tekmovalcev; prvi predizbor pa je gostila 
Kranjska Gora. Med tekmovalci letos najdemo lepo število gorenjskih fantov.

Portret drugih polfinalistov skupaj s plesalkami Mystique Show Group. Večina fantov prihaja iz Gorenjske. 

Fantje, izbrani na prvem predizboru, ki ga je gostila 
kranjskogorska Korona / Foto: arhiv izbora (Katja Kodba)

Pevka Kristie Clé je s svojim nastopom in glasbo  
navdušila. / Foto: arhiv izbora (Luka Brataševec) 

Organizatorka projekta Nina Uršič, Matjaž Mavri Boncelj in 
Jure Hrast, predstavnik Casino & Hotel Mond 

V komisiji smo zasledili tudi Mitjo Nadižarja in Matjaža 
Lesjaka, Martino Drašler in Ano Gregorič. 

Maruša Kobal, Gorenjka, ki pa že vrsto let živi v 
Ljubljani, je del službe za komuniciranje na RTV 
Slovenija. Tokrat je bila zadolžena za medije pri 
predizboru in finalu Eme 2018. Gorenjci se je 
spomnimo z nekdanjega Radia Belvi, kot voditeljice 
različnih prireditev, televizija pa jo je pritegnila pred 
dobrimi desetimi leti. / Foto: A. B.
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 24. 4., KOPALNI IZLET BIOTERME: 19. 3., NAKUPOVANJE 
GRADEC PRIMARK: 24. 3., GROSSGLOCKNER: 5. 7., DOLOMITI: 
6.7., BANOVCI: 6.–9. 5., MADŽARSKE TOPLICE: 27.–30. 4., ME-
DŽUGORJE: 27.–29. 4., prijave za morje Dugi otok in Orebić že 
sprejemamo. www.rozmanbus.si

KINOSPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 17. 3.
17.00, 21.10 TOMB RAIDER
21.20 JAZ, TONYA
21.35 DVOJNI LJUBIMEC
16.10 LEO DA VINCI: MISIJA MONA 
LISA, sinhro.
19.30 TRIJE PLAKATI PRED MESTOM
13.20, 15.30, 17.30, 19.10 
MARIJINA ZEMLJA
19.00 OBLIKA VODE
15.20 ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE, 
sinhro.
14.05 ČUDO
17.40 ZADNJI LEDENI LOVCI
13.30 BIKEC FERDINAND, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 17. 3.
17.30, 20.00, 22.20 TOMB RAIDER
18.40, 21.00 TOMB RAIDER, 3D
16.20, 21.15 JAZ, TONYA
13.30, 15.30, 17.15 LEO DA VINCI: 
MISIJA MONA LISA, sinhro.

18.20 ODPADNIKI
18.00, 20.40 RDEČI VRABEC
20.30 DRUŽABNI VEČER
14.20, 16.10 ČEBELICA MAJA: 
MEDENE IGRE, sinhro.
13,40, 15.40 ČEBELICA MAJA: 
MEDENE IGRE, 3D, sinhro.
13.45 ČRNI PANTER
19.10, 22.30 PETDESET ODTENKOV 
SVOBODE
13.50, 16.00 BIKEC FERDINAND, 
sinhro.

KINO SORA , ŠKOFJA LOKA

Petek, 16. 3.
20.00 O TELESU IN DUŠI

Sobota, 17. 3.
18.00 LEO DA VINCI: MISIJA MONA 
LISA, sinhro.
20.00 ŽAREK V SRCU

Nedelja, 18. 3.
17.00 LEO DA VINCI: MISIJA MONA 
LISA, sinhro.
19.00 O TELESU IN DUŠI

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sobota, 17. marca
10.00 Jan Malik: ŽOGICA MAROGICA (v dvorani PGK, matineja)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Sobota, 17. marca
10.00 Čufarjev maratonček – območno srečanje otroških gledaliških skupin
20.00 Altteatar Sarajevo: DAME IZBIRAJO (komedija)

Nedelja, 18. marca 
10.00 Čufarjev maratonček – območno srečanje otroških gledaliških s

GLEDALIŠKI SPORED

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

PRIREDITVE

Jožefov sejem
Jesenice – Občina Jesenice vsako leto v času praznika občine 
Jesenice organizira tradicionalni Jožefov sejem. Ta bo tudi 
letos potekal na Stari Savi, in sicer od petka, 16., do pone-
deljka, 19. marca 2018. Poleg raznolike sejemske ponudbe, 
ki bo obiskovalcem na voljo od 9. do 19. ure, se obeta tudi 
pester spremljevalni program.

Gorjanska godba pri Avseniku
Begunje – Jutri, v soboto, 17. marca, se bodo nadaljevali 
nastopi godb na pihala pri Avseniku v počastitev 65. oble-
tnice začetka Avsenikove glasbe. Ob 16. uri bo v dvora-
ni Pod Avsenikovo marelo igrala Godba Gorje. Vstop bo 
prost.

Spominska prireditev
Zgornja Besnica – V sredo, 21. marca, ob 17. uri bo spo-
minska prireditev ob obletnici usmrtitve sedmih talcev pri 
nekdanji besniški osnovni šoli. Prireditev bo pri spomeniku 
v Zgornji Besnici, organizatorji so: ZB NOB Kranj, KO ZB 
NOB Besnica-Podblica, KS Besnica, PŠ Besnica, KD Jože 
Papler.

Medgeneracijske prireditve

Kranj, Cerklje, Preddvor – V prihodnjih dneh bodo potekale 
medgeneracijske dejavnosti: Medgeneracijski center Kranj: 
19. marca ob 16.30 delavnica Mamice za mamice, ob 17. 
uri Vesele urice francoščine, 20. marca ob 19. uri delavnica 
Pet torkov za ženske 50+; Cerklje: 19. marca ob 16. uri Te-
lovadba za vse generacije – OŠ Cerklje, 20. marca ob 16.30 
tombola – TIC Cerklje; Preddvor: 16. marca ob 19. uri joga 
– Dom krajanov na Zg. Beli, 20. marca ob 9. uri delavnica 
Z dihanjem do boljšega zdravja – TIC Preddvor, ob 18. uri 
tarok – TIC Preddvor. Obvezne prijave za vse dejavnosti 
zbirajo po telefonu 041 724 134 ali na e-naslov mck-prija-
va@luniverza.si.

OBVESTILA

Opazovanje nočnega neba 
Vogel – Javni zavod Triglavski narodni park vas v sodelova-
nju z Žičnicami Vogel vabi jutri, v soboto, 17. marca, ob 20. 
uri na Vogel na opazovanje nočnega neba in predstavitev 
prof. dr. Tomaža Zwittra z naslovom Zgodba Sonca: koliko 
časa še?.

Krvodajalska akcija
Bohinjska Bistrica, Bled – RKS – Območno združenje Ra-
dovljica vabi na krvodajalsko akcijo, ki bo v Kulturnem 
domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici v petek, 23. marca, 
od 8. do 13. ure, v Festivalni dvorani Bled pa v ponedeljek, 
26. marca, od 7. do 14. ure in v torek, 27. marca, od 7. do 
13. ure.

Komunikacija z angeli in angelska sporočila
Žiri – Krajevna knjižnica Žiri vabi v soboto, 24. marca, ob 9. 
in 10. uri v Kulturno središče Stare Žiri na predavanje in de-
lavnico Komunikacija z angeli in angelska sporočila. Prijave 
zbirajo po e-pošti: jasnovidensi@gmail.com.

Srečanje ljudi s težavami s ščitnico
Radovljica – Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice Me-
tuljčica organizira srečanje skupine za samopomoč v Rado-
vljici v ponedeljek, 19. marca, ob 18.15 v prostoru Mladin-

skega centra KamRa, Ljubljanska 19 (malo naprej od lokala 
Academia). Obisk skupine je brezplačen.

Skupščina Turističnega društva Lesce
Lesce – Turistično društvo Lesce vabi vse člane na 60. redno 
letno skupščino v restavracijo hotela Krek v Lescah v soboto, 
17. marca, ob 18.30. V kulturnem programu bodo nastopili 
trije tenorji Eroika aromatika.

Delavnice v Liznjekovi hiši
Kranjska Gora – V Liznjekovi hiši bosta v sredo, 21. marca, 
ob 16. uri dve delavnici, in sicer izdelovanje cvetnonedeljskih 
prajklnov ter delavnica izdelovanja prest. Za izdelavo prajkl-
nov je zaželeno, da s seboj prinesete brin, mačice, čremso, 
vrbo ..., primerna je za vse starostne skupine, vodila pa jo 
bo domačinka Milena Černe. Tudi delavnica izdelave prest je 
primerna za vse starosti, vodila pa jo bo Darinka Tarman. V 
sredo, 28. marca, pa se bo ob 16. uri v Liznjekovi hiši začela 
delavnica peke potice v krušni peči, vodila jo bo Jerca Kra-
mar. Med peko bo etnologinja Zdenka Torkar Tahir predsta-
vila »žegen« oz. velikonočne jedi, Klemen Klinar pa projekt 
AlpFoodway, ki se ukvarja z alpsko prehransko dediščino. 
Za več informacij lahko pokličete na 04 588 19 99 ali 08 380 
67 32.

PREDAVANJA

O odnosu z osebo s težavami v duševnem zdravju
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v ponedeljek, 19. marca, ob 16. uri na brezplač-
no predavanje Prilagoditve v odnosu z osebo, ki ima težave 
v duševnem zdravju. Predavanje bo vodil mag. Edo P. Belak, 
potekalo pa bo v prostorih Humane na Oldhamski 14 (pri 
Vodovodnem stolpu). Po predavanju ob 18. uri bo potekala 
skupina za svojce.

Težave, povezane s krčnimi žilami in  
bolečimi nogami
Preddvor – KO Rdeči križ Preddvor in Društvo bolnikov z 
osteoporozo Kranj vabi v torek, 20. marca, ob 17.30 v glas-
beno učilnico Osnovne šole Preddvor na predavanje Teža-
ve, povezane s krčnimi žilami in bolečimi nogami – kaj je 
preventiva in kako jih zdravimo. Predaval bo prof. dr. Mišo 
Šabovič, dr. med., spec. internist.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v 
soboto, 17. marca, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na 
proučevanje Svetega pisma s temo Nevarnost kompromisa. 
Pogovor bo povezoval Pavel Repnik.

Slovenski gozdovi kot neprecenljiva naravna 
dediščina
Tržič – V torek, 20. marca, bo ob 18. uri v Razstavno-izobra-
ževalnem središču v Dolini predavanje z naslovom Sloven-
ski gozdovi kot neprecenljiva naravna dediščina. Rok Pisek 
iz Zavoda za gozdove Slovenije bo spregovoril o pomenu 
ohranjanja in sonaravnega razvoja slovenskih gozdov ter o 
številnih neprecenljivih funkcijah, ki jih gozdovi opravljajo za 
nas. Vstop bo prost.

RAZSTAVE

Poduku in razvedrilu
Šmarca – V nedeljo, 18. marca, bo ob 110. obletnici usta-
novitve Katoliškega slovenskega izobraževalnega društva 
v Šmarci in 100. obletnici izgradnje Društvenega doma na 
Homcu ob 18. uri v Krajevnem domu Šmarca odprtje razsta-
ve z naslovom Poduku in razvedrilu.

Akvareli Roka Pogačarja
Homec – V Plečnikovi vili na Homcu bo jutri, v soboto, 17. 
marca, ob 19. uri odprtje razstave akvarelov Roka Pogačarja. 
V kulturnem programu bo sodelovala Moška vokalna skupi-
na Adam Ravbar pod vodstvom Petra Pogačarja.

PREDSTAVE

Županova Micka
Adergas – Dramska skupina KUD Pod lipo Adergas bo da-
nes, v petek, 16. marca, ob 19. uri zadnjič v tej sezoni na do-
mačem odru v Adergasu uprizorila komedijo v dveh dejanjih 

Antona Tomaža Linharta Županova Micka. Igro je režiral 
Silvo Sirc. 

Sama nej zbere
Stražišče – V nedeljo, 18. marca, ob 16. uri bo v Šmartinskem 
domu v Stražišču ponovitev veseloigre Sama nej zbere.

Kos
Mengeš – Jutri, v soboto, 17., in v torek, 20. marca, bo ob 
19.30 v Kulturnem domu Medvode spet na ogled sodobna 
drama Davida Harrowerja Kos v režiji Braneta Kraljeviča. 
Igrata Maša Kavčič in Džoni Balloni. Predstava je dobila 
nagrado za najboljšo predstavo, najboljšo žensko vlogo in 
bila nominacija za najboljšo moško vlogo na 30. Čufarjevih 
dnevih. Predstava ni primerna za mlajše od 15 let.

Trije prašički
Breznica – Gledališče Julke Dolžan Breznica vabi na premi-
erno uprizoritev otroške predstave Trije prašički. Predstava 
bo danes, v petek, 16. marca, ob 18. uri v kulturni dvorani 
na Breznici.

Škratovanje
Breznica – Dramska skupina Julke Dovžan vabi v nedeljo, 18. 
marca, ob 17. uri v kulturni dom na Breznici na ogled gleda-
liške matineje za otroke Škratovanje. S svojo novo predstavo 
Trije prašički se bo predstavila domača igralska skupina.

IZLETI

Kettejeva pot v Brkine
Šenčur – Turistično društvo Šenčur v soboto, 24. marca, or-
ganizira pohodniški izlet po Kettejevi poti v Brkine: Ilirska Bi-
strica–Hrib Svobode–Trnovo (cerkev sv. Petra)–Rečica–Za-
rečje–Novakov mlin v dolini Reke–Smrje–Prem (Kettejeva 
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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

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

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

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

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

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

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

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

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt

ra
uß

   
  V

rt
ni

 p
tič

i v
 n

ar
av

ni
 v

eli
ko

sti

Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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

AKCIJA

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

V BLIŽINI Radovljice – v Kamni Gorici 
oddam delno opremljeno 1-SS, lahko 
za daljši čas, tel.: 051/208-844 
 18000905

NA Drulovki oddam 2-sobno stano-
vanje v pritličju z atrijem, 64 m2, tel.: 
070/714-105 18000932

POSESTI
PRODAM

PARCELO, 700 m2, s pogledom na 
morje, Vinjole – Lucija, tel.: 031/891-
256 18000895

KUPIM

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

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

AUDI A3 1.6, bencin, letnik 2010, 1. 
lastnik, 3 vrata, 16.000 km, xenon, 
led, tempomat, tel.: 051/306-150 
 18000945

CITROEN Berlingo 1.6 HDI, črne bar-
ve, let. 2/2013, prevoženo 188.000 
km, cevna zaščita spredaj in ob stra-
neh, vlečna kljuka, 8 x ALU platišča (4-
krat z zimskimi in 4-krat z letnimi guma-
mi), cena 8.390 EUR, tel.: 031/767-
222 18000934

SEAT Ibiza 1.9 SDI, letnik 2004, reg.
do 20. 11. 2018, 1. lastnik, 230.000 
km, tel.: 040/795-958 
 18000958

VW Touran 1.9 TDi, letnik 2007, 
240.000 km, cena 5.200 EUR, tel.: 
041/749-012 
 18000917

DRUGA VOZILA
PRODAM

PRIKOLICO za osebni avto, obnovlje-
no, z ogrodjem za cerado in reg. A test, 
160 x 110, tel.: 031/308-540  
 18000897

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 LETNE gume Continental, rabljene 
eno sezono, dimenzije 205/55 16, 
tel.: 051/320-589 
 18000894

4 LETNE gume, lita platišča Atracta, 
175/65 R 14, cena 100 EUR, tel.: 
041/845-596 
 18000928

NOVA ALU platišča za VW, Audi – 5 x 
112, 15 col, črne barve, nemške izde-
lave, tel.: 041/696-985  
 18000955

NOVE letne gume 75/70 R 14, cena 
120 EUR, nič uporabljene, vozne, tel.: 
041/369-110  
 18000950

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

AVTO – karamboliran, tudi totalka, 
slabše ohranjen ali v okvari, od 2005 
letnika 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

TV sprejemnik Telefunken LCD, 106 
cm, tel.: 041/608-636 18000952

PODARIM

BARVNI TV sprejemnik Panasonic TX, 
malo rabljen, tel.: 040/785-429  
 18000937

TELEVIZOR, tel.: 040/680-494  
 18000938

STROJI IN ORODJA
PRODAM

VILIČAR Litostroj, 5 ton, starejši letnik, 
ugodno prodam, tel.: 051/202-229  
 18000899

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

SUHE hrastove plohe, tel.: 041/347-
413 18000944

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

GARAŽNA vrata, 240 x 240, 2 krili, 
tel.: 040/830-453 18000904

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.

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

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

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

KURIVO
PRODAM

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

SUHA bukova razžagana drva in zgib-
nik Hittner, Gorje, tel.: 031/561-707 
 18000953

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
KUPIM

2 KLOPICI, mizo, manjšo kredenco iz 
stare hiše, tel.: 040/458-181  
 18000939

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

2 RADIATORJA starejše oblike, v. 
1000 x  š. 600 in v. 600 x š. 600, 10 
EUR/kos, tel.: 040/381-170  
 18000921

GLASBILA
PRODAM

KLAVIRSKO harmoniko Melodija, 
90-basno, lepo ohranjeno, cena 300 
EUR, tel.: 041/758-972 18000915

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

KOTALKE št. 39, ugodna cena – 10 
EUR, tel.: 040/232-490 18000926

TURIZEM
ODDAM

APARTMAJE v okolici Zadra, 40 m 
od plaže, dovolj sence borovcev, tel.: 
031/515-422 18000947

V Barbarigi pri Puli oddam apartma za 
letovanje, tel.: 041/681-201, Sonja  
 18000942

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

PREDDVOR – Raffov leksikon spol-
nosti z anonimno anketo in fotografija-
mi, tel.: 041/995-813 18000902

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

ZBIRAM stare vojaške predmete – če-
lade, uniforme, bajonete, medalje, fo-
tografije in razglednice slovenskih kra-
jev – starejše od 60 let, tel.: 031/854 
521  
 18000893

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

MOŠKE kavbojke, nove, velikost 34, 
cena ugodna – 5 EUR, tel.: 040/232-
490  
 18000924

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

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

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, tel.: 031/730-
946  
 18000916

CIRKULAR z mizo, cena po dogovoru, 
tel.: 04/23-12-752, 040/287-101  
 18000900

FREZO za zemljo Tomo Vinkovič, širina 
1 m, tritočkovno vpetje, tel.: 041/677-
605  
 18000901

MOTORNA žaga Stihl MS 290, tel.: 
040/871-516 
 18000949

PREDSETVENIK Gorenc, puhalnik 
Grič, silokombajn Mengele MB 220, 
tel.: 041/356-157 
 18000906

TRAKTOR Ursus 35 s čelnim na-
kladačem in trosilec Mengele, tel.: 
041/572-120 
 18000948

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

KUPIM

LESENA kolesa za cizo – kimpež, tel.: 
041/361-100 18000927

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

Rezultati 21. kroga  
– 14. marca 2018

9, 12, 13, 20, 24, 31, 37 
in 38

Loto PLUS:
1, 3, 15, 29, 32, 33, 36 

in 7
Lotko: 7 0 6 3 0 7

Sklad 22. kroga za 
Sedmico: 

1.430.000 EUR
Sklad 22. kroga za PLUS: 

240.000 EUR
Sklad 22. kroga za Lotka: 

100.000 EUR

LOTO

www.gorenjskiglas.si

Vabimo vas na izlet ob izvir reke Krke, da se prepričamo, ali so kraji, 
ki jih opisuje priljubljena televizijska nadaljevanka Reka ljubezni, 
res tako lepi. Vodil nas bo lokalni vodnik, ki sodeluje tudi pri sne-
manju te serije. Ogledali si bomo tudi, kako so včasih snemali filme, 
na poti domov pa še etnološki muzej Nose pri Ivančni Gorici.

 IZLET torek, 20. marca 2018

Ali je reka Krka  
res reka ljubezni?
Ali je reka Krka  
res reka ljubezni?

Cena izleta  

33 evrov

Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje po poti snemanja zunanjih prizorov 
nadaljevanke Reka ljubezni, kosilo, ogled filmskega depoja Kinoteke, ogled 
etnografske zbirke Nose in DDV.

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

Odhod avtobusa:
ob 6.50 z AP Radovljica,  
ob 7.15 z AP Creina,  
ob 7.25 z AP Mercator Primskovo,  
ob 7.45 z AP Škofja Loka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PETKOVA PRIREDITEV 

Izvaja: LG Tri in skupina Bobek 
LEV IN MIŠKA 

Petek, 16. marec 2018, ob 17.30 uri 
OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                      
SOBOTNA MATINEJA 

 Izvaja: GUD Kranjski komedijanti 
ŽOGICA MAROGICA 

Sobota, 17. marec 2018,  ob 10. uri  
Prešernovo gledališče Kranj 

  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               
 www.pgk.si                  

POTNI LIST

Vabimo vas, da se nam pridružite na večdnevnih izletih, 
ki jih načrtujemo v letošnjem letu. Organizacijo izletov 
smo zaupali agenciji Alpetour, ki ima veliko izkušenj z 
daljšimi izleti. Z vami bodo tudi naši zaposleni, ki bodo še 
dodatno poskrbeli, da vam bo na izletih lepo. 
PREDVIDENI IZLETI:
Boromejski otoki  
od 7. do 8. aprila 2018, cena: 156 EUR
Gradovi južne Češke in pivo Budweiser
od 11. do 13. maja 2018, cena: 243 EUR
Švica in vožnja z vlakom Bernina Express
od 24. do 26. avgusta 2018, cena: 249 EUR

Cene veljajo ob prijavi najmanj 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.   

Organizator :

Večdnevni  
Glasovi izleti
Večdnevni  
Glasovi izleti

rojstna hiša). Skupne zmerne hoje (brez ogledov) bo okrog 
tri ure. Informacije in prijave zbira do četrtka, 22. marca, 
Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Vrtojbensko–Biljenski griči
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohodniški iz-
let Vrtojbensko–Biljenski griči (Goriško), in sicer v četrtek, 
29. marca, z odhodom posebnega avtobusa ob 8. uri izpred 
Creine. Možni bosta dve poti: tista s šestimi kilometri in 
dvema urama hoje in druga z 12 kilometri in štirimi urami 
hoje. Prijave z vplačili v pisarni društva sprejemajo do pone-
deljka, 26. marca.
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ZAHVALA

Od nas se je v 77. letu starosti po hudi bolezni poslovil

Štefan Bolčina
dipl. el. ing.
 
Od njega smo se poslovili na kranjskem pokopališču v nedeljo, 
4. marca 2018. Za lep pogreb se zahvaljujemo kranjski pogrebni 
službi, g. župniku, pevcem in harmonikarju. Hvala vsem, ki so 
skrbeli zanj v času bolezni, zlasti osebju Hematološke klinike v 
UKC Ljubljana. Še posebej pa smo hvaležni vsem, ki ste se prišli 
poslovit od Štefana in ste v teh težkih dneh sočustvovali z nami. 
Zelo, zelo ga bomo pogrešali.
 
Njegovi najbližji

“Kogar imaš rad, nikoli ne umre. 
Le daleč, daleč je...”

ZAHVALA

V 46. letu starosti nas je zapustil naš dragi

 Boštjan Pogačnik
z Visokega

Iskrena hvala vsem, ki ste bili v času bolezni in težkih trenutkih 
slovesa z nami. Hvala vsem za darovano cvetje, sveče in druge 
darove ter hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi, ki smo ga imeli radi

ZAHVALA OB BOLEČI IZGUBI

Ob nepričakovani in boleči izgubi moža, očeta in brata

Franca Škerjanca
zidarskega mojstra iz Bukovice pri Vodicah

se iskreno in z globoko žalostjo v srcu zahvaljujemo vsem sose
dom in sovaščanom iz Bukovice in okolice za pomoč in podporo 
ter še posebej sosedom iz rojstne Srednje vasi pri Šenčurju za 
pomoč. Zahvaljujemo se gospodu župniku Urbanu Kokalju za 
prelepo opravljen pogrebni obred, gospe Mariji za lepo opravljene 
molitve ob bedenju ter pevcem za prečudovito odpete žalne pe  s
mi. Zahvala tudi pogrebni službi Navček za organizacijo. 
Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste ga pospre
mili na njegovi zadnji poti, za izrečena sožalja, podarjene sveče in 
darove za svete maše. 

Žalujoči vsi njegovi

Mnogo si ustvaril,
zdaj vsak korak
spomin je nate 
in hvaležna misel, 
luč je, ki ne ugasne ... 

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

ZAHVALA

V 91. letu je svojo življenjsko pot sklenil naš skrbni oče, stari oče, praded, tast in stric 

Vinko Kavčič 
Iskrena zahvala vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem in znancem  

za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče ter mašne namene. Hvala g. župniku Urbanu 
Kokalju za pogrebni obred ob slovesu, pogrebni službi Navček in pevcem iz Predoselj. 

Hvala nosačem, prijateljem Športnega društva Milje ter g. Rajku Bakovniku za poslovilni 
govor. Še enkrat hvala vsem, ki ste se z očetom v življenju družili, in vsem, ki ste se od 

njega poslovili ter ga pospremili na pot v večnost.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 94. letu nas je zapustila draga mama, stara mama, prababica, 
sestra in teta

Pavla Maček 
roj. Eržen, iz Stražišča pri Kranju

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem za 
izrečena sožalja in darove. Hvala župniku g. Bojanu Likarju in pev
cem za lepo opravljen poslovilni obred in sveto mašo. Posebna za  h
vala osebju Doma dr. Janka Benedika Radovljica za prijazno oskrbo v 
zadnjih mesecih. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti ter jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni
Stražišče, marec 2018

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

ZAHVALA
Niti zbogom nisi rekel
niti roke nam podal, 
neusmiljena te smrt je vzela, 
a v naših srcih vedno boš ostal.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam pomagali, nas razumeli in nam 
stali ob strani ob izgubi dragega partnerja, sina, brata in strica 

Justa Potočnika
Posebna zahvala gospodu župniku Jožetu Dolencu, vsem sorod
nikom, sosedom, prijateljem in pevcem, da ste ga pospremili na 
zadnji poti. 

Vsi njegovi

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

TRAKTOR in vse pripadajoče priključ-
ke, tel.: 031/235-349  
 18000888

TRAKTOR, od 50 do 80 km, in vrtav-
kasto brano, tel.: 041/841-835  
 18000918

PRIDELKI
PRODAM

BEL, rdeč in rumen krompir, več sort, 
kifelčar ter ječmen, tel.: 041/549-713  
 18000954

BELI savana in rdeči desire semenski 
in jedilni krompir, tel.: 04/23-12-355, 
040/784-530 
 18000908

BELI in rdeči jedilni krompir, gnojen s 
hlevskim gnojem, desire in sora, tel.: 
041/971-508 
 18000914

JEČMEN iz integrirane pridelave, tel.: 
041/538-583 18000946

KORENJE, tel.: 041/517-551  
 18000930

KRMNO peso in krmni krompir ter 
jedilni krompir, sora in desire, tel.: 
041/347-243 18000929

KUPIM

SILAŽNE bale, tel.: 051/441-722  
 18000880

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 ČB telički, tel.: 051/363-123  
 18000909

2 TELIČKI simentalki, stari 3 tedne, 
tel.: 041/655-969 
 18000898

3 TELICE simentalke, stare 3 leta, tel.: 
04/59-61-006 18000923

BIKCA, starega 10 dni, tel.: 031/757-
485  
 18000903

JARKICE, rjave in črne. Novak, Jama 
34, tel.: 041/820-594 
 18000920

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

KOZICO in samca, ugodno, tel.: 
040/206-049 
 18000933

MLADE bele purane, več starosti, za 
nadaljnjo rejo, tel.: 031/499-143 
 18000892

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

OVCE z jagneti, tel.: 064/253-700  
 18000912

PRAŠIČ krškopoljski 150 kg, cena 
2,60 EUR/kg, tel.: 041/282-039 
 18000885

TELICE, stare od 3 tednov do 18 me-
secev, različnih pasem, tudi od uvo-
ženih bikov, hlevska A kontrola, tel.: 
041/515-867 
 18000940

TELIČKO simentalko, staro 2 meseca, 
tel.: 041/912-630  
 18000891

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, 
tel.: 031/385-237 18000931

KUPIM

BIKCA mesne pasme, starega do 14 
dni, tel.: 031/572-647 
 18000913

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

OSTALO
PRODAM

LESENE podstrešne račje stopnice, L 
+ D pohodne z ograjo, tel.: 031/526-
863 18000896

SILAŽNE bale, tel.: 041/840-115  
 18000911

VEČJO količino pšenice, tel.: 
041/589-884 18000890

ZELENE bale, 1 košnja, tel.: 04/57-
42-626 18000936

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

IŠČE SE raznašalec časopisa za 
Radov ljico. Izberi d.o.o., Dunajska 
c. 5, Ljubljana. Informacije na tel.:  
040/889-577, tomaz.vidmar@izberi.si 
 18000882

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

IŠČEMO tesarje/montažne delavce 
kot okrepitev naše ekipe za delo v Av-
striji in Nemčiji. Plača po dogovoru. Ve-
selimo se vašega klica +386/30-758-
314, ga. Varga, Diaplan Stahl + Holz 
GmbH, Bahnhof str. 9, Klagenfurt/
Celovec, Avstrija 17004320

SEZONSKO zaposlimo moškega z 
veseljem do ročnega dela in dela s 
strojno kmetijsko ter vrtnarsko meha-
nizacijo. Možnost sklenitve rednega 
delovnega razmerja. TRG, d.o.o., Sp. 
Brnik 3, Cerklje, tel.: 041/273-341, 
info@trg-gregorc.com 
 18000941

ZA NAŠO ekipo iščemo proizvodnega 
delavca za tesarstvo v Notschu, Avstri-
ja. Plača po dogovoru. Veselimo se 
vašega klica +386/30-758-314, ga. 
Varga, Diaplan Stahl + Holz GmbH, 
Bahnhof str. 9, Klagenfurt/Celovec, 
Avstrija  
 18000883

ZAPOSLIMO frizerja/-ko. Tea Rakef, 
s. p.,  Bizantova c. 9, Medvode, tel.: 
040/848-521 
 18000889

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 18000856

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

ALI VAS skrbi, če so na vaši hiši razpo-
kane stene, odstopajo ometi, zamaka 
streha in hidroizolacija, padajo kosi z 
dimnika, škarpe se premikajo ali tlakov-
ci udirajo?  Rešitev za to ima Zidarski 
servis, d.o.o., Juvanova ul. 35, Ljub., 
tel.: 070/770-162 18000959

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

NUDIM rez in zaščito sadnega drevja. 
Branko Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 
19, 4000 Kranj, tel.: 040/993-406  
 18000879

POLAGANJE keramike, kompletna 
prenova kopalnic in stanovanj – hit-
ro, ugodno in kvalitetno. Pokličite 
041/520-449, Matej Kenda, s.p., Ži-
ganja vas 63, Križe 
 18000935

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

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

50-LITRSKI rostfrai sod, 4 bale stekle-
ne volne, vse zelo ugodno, tel.: 04/25-
72-055, 040/918-070  
 18000922

KOSMATE ovčke, velikost 7 x 6, cena 
ugodna – 2 EUR, tel.: 040/232-490  
 18000925

SLIKE, knjige, razglednice, tel.: 
040/705-145 18000910

STARO železno, zložljivo posteljo, 150 
let – trofazni električni motor za moč, 
tel.: 041/583-870 
 18000956

STISKALEC za pločevinke, 25 EUR, 
in fiksne vilice za bale, 170 EUR, tel.: 
041/255-636  
 18000919

SUHA mešana drva ter jesenove, jel-
šove in smrekove plohe, tel.: 031/271-
151  
 18000943

TEKAŠKE smuči, čevlje št. 40 ter pali-
ce in skiro za odrasle ter eno za otroke, 
tel.: 041/583-870 18000957

IŠČEM

STARE, nedelujoče pralne stroje, ra-
čunalnike, klime, pipe, železo, odpe-
ljem brezplačno, tel.: 070/385-956 
 18000951
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Anketa

Alenka Rus, OŠ Stražišče:

»Ena naših zahtev je tudi pri-
merno ovrednotenje dela raz-
rednikov, saj je sedaj dodatek 
za to delo zgolj simboličen. Naj 
se uveljavi novo delovno mes-
to učitelj-razrednik, ki bo pla-
čan dva plačna razreda višje.«

Vesna Arh, Gimnazija 
Franceta Prešerna:

»Stavkamo, ker učiteljski pok-
lic ni cenjen. Učimo bodoče 
zdravnike, pravnike, tudi učite-
lje ... Brez nas tega ne bi bilo. 
Zato bomo učitelji vztrajali pri 
svojih zahtevah vladi.«

Irena Rahotina, Gimnazija 
Franceta Prešerna:

»Ko je bila kriza in je bilo treba 
reševati državo, se je javnemu 
sektorju z lahkoto vzelo, sedaj 
vlada ni pripravljena prisluhni-
ti našim zahtevam. To ni prav-
no urejena država.« 

Anže Cof, OŠ Helene Puhar:

»Opozarjamo na položaj za-
poslenih v vzgoji in izobraže-
vanju. Vsem se zdi šola zelo 
pomembna: preden otrok ne 
izpolni šolskih obveznosti, od-
padejo igrice, televizija, trenin-
gi. A kje smo tukaj učitelji?« 

Danica Zavrl Žlebir

V sredo so stavkali učitelji 
in drugi zaposleni v vzgoji 
in izobraževanju. Na javnih 
shodih v enajstih slovenskih 
mestih so pojasnili svoje 
razloge. O teh smo vprašali 
nekatere stavkajoče na shodu 
v Kranju. 

Foto: Tina Dokl

Stavka šolnikov

Mojca Štravs Zulu,  
OŠ Orehek:

»Namen stavke je, da se pra-
vično in pošteno ovrednoti 
naše delo in naj se odpravijo 
nesorazmerja med plačami v 
šolstvu in plačami primerljivih 
poklicev v javnem sektorju.« 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Akroba-
ti iz skupine Dunking De-
vils so si po skoku čez parni 
vlak za svoj novi podvig pred 
dnevi izbrali nihalko na Veli-
ko planino, ki vozi že od leta 
1964 in je ena izmed treh v 
Sloveniji, hkrati pa tudi naj-
daljša nihalka brez podpor-
nih stebrov v Evropi. Po tem, 
ko so z izračuni in opremo 
poskrbeli za varnost, so se 
vsak posebej pognali skoraj 
tristo metrov v globino in se 
po petih sekundah prostega 
pada zanihali visoko nad tle-
mi.

Čeprav imajo za seboj že 
več odmevnih podvigov, so 
tokratnega, ki je na posnetku 
ekspresno zaokrožil po dru-
žabnih omrežjih in tako na-
redil veliko reklamo za Veli-
ko planino, opisali s presež-
ki. »Ta skok je najbolj stra-
šljiva stvar, ki sem jo storil 
v življenju. Čeprav smo prej 

dobro poskrbeli za varnost, 
me je vseeno stisnilo v želod-
cu, ko sem pogledal dol in se 
pripravljal na skok. Ko sem 
skočil, sem kar letel in letel, 
zdelo se mi je, da bi se že mo-
ral ustaviti, ampak sem še 
vedno padal. Nato pa me je 
vrv končno zategnila, prep-
lavil me je občutek veselja in 
adrenalina. Ko greš prvič, je 
najhuje, saj ne veš točno, kaj 
se bo zgodilo,« je svoje ob-
čutke opisal Matevž Poga-
čar, eden od članov skupine.

Uspešnega podviga je ve-
sel tudi direktor družbe 

Velika planina Leon Keder. 
»Ko sem prejel telefonski 
klic skupine Dunking Devils, 
sem takoj vedel, da bo v igri 
nekaj norega. Idejni vodja 
skupine Domen Rozman je 
prišel do mene in mi razložil 
zamisel – kar obnemel sem, 
tako nor se mi je tisti hip zdel 
njegov predlog. Ko si v kabi-
ni na višini skoraj 300 me-
trov in se odprejo vrata, dobi-
jo cmok v grlu tudi naši spre-
vodniki, ki so dnevno v ka-
bini. Čeprav z ekipo vadimo 
reševanje iz kabin nihalke, 
je takšen skok za vse nas bil 

nekaj neverjetnega. Ko smo 
preizkusili skok z gugalnico 
in ugotovili, da se da vse sku-
paj narediti varno, smo hit-
ro prišli do ideje, da moramo 
kaj takega nujno ponoviti!«

In res bodo že maja skupaj 
organizirali dobrodelni do-
godek, na katerem bodo gu-
galnico velikanko lahko pre-
izkusili adrenalinsko-špor-
tni novinarji in slovenski ek-
stremni športniki, želijo pa 
si, da bi še pred koncem leta 
omogočiti skoke iz gondole 
vsem slovenskim in tujim 
ljubiteljem adrenalina.

Z nihalke skočili v globino
Člani akrobatske skupine Dunking Devils so v sodelovanju z družbo Velika planina ekstremni skok 
tokrat izvedli z nihalke, ki vozi na planino, ali skoraj tristo metrov nad tlemi.

Pogled z nihalke tik pred skokom skoraj tristo metrov nad tlemi / Foto: Velika planina

Danes dopoldne bodo padavine ponehale, čez dan bo prete-
žno jasno s posameznimi plohami. Ponoči se bo pooblačilo, 
jutri dopoldne bo deževalo, kmalu bo začel dež prehajati v 
sneg. V noči na nedeljo bo sneženje ponehalo, v nedeljo bo 
oblačno, mrzlo in večinoma suho vreme.

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

Urša Peternel

Jesenice – Jeseniški foto-
graf Aleš Krivec, ki ustvarja 
pod okriljem znamke Dre-
amy Pixel, je postal fotograf 
leta 2017. Natečaj je razpi-
sala revija Digitalna kame-
ra, tematika pa so bili Štirje 
letni časi. Sodelovalo je 118 
fotografov, skupaj so posla-
li 767 fotografij, strokovna 
žirija pa je za vsak letni čas 
določila vmesnega zmago-
valca. In kar trikrat: za zimo, 
poletje in jesen je zmagova-
lec postal Aleš Krivec, ki je 
postal tudi končni zmagova-
lec natečaja. 

Za letni čas poletje je Aleš 
žirijo prepričal s fotogra-
fijo Skrito jezerce, za letni 

čas jesen s fotografijo Proti 
vrhu (obe sta nastali z dro-
nom), za letni čas zima pa s 
fotografijo Planina Javornik 
z rimsko cesto. 

To pa ni edini uspeh je-
seniškega fotografa. Nedav-
no se je namreč s krajin-
skim portretom Bleda uvr-
stil tudi v ožji izbor nateča-
ja Sony World Photography 
Awards, največjega tovr-
stnega tekmovanja na sve-
tu. V fotografski objektiv 
je Aleš ujel Blejsko jezero, 
ovito v gosto meglo. »Imel 
sem veliko srečo z izjemni-
mi vremenskimi razmera-
mi. Poleg tega je Blejsko je-
zero eden najbolj fotogenič-
nih krajev na svetu,« je de-
jal ob tem.

Aleš Krivec je 
fotograf leta
Jeseniški fotograf je prejel naziv fotograf leta 
2017, obenem pa se je uvrstil tudi v ožji izbor 
največjega svetovnega tekmovanja Sony World 
Photography Awards.

Aleš Krivec: Proti vrhu

Ljubljana – Vlada je na sredini seji dala soglasje k imenovanju 
doc. dr. Aleša Rozmana za direktorja javnega zdravstvenega 
zavoda Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Gol-
nik. Na razpis za prosto delovno mesto, objavljeno konec 
januarja, je pravočasno prispela ena vloga. Sklep o imenovanju 
Rozmana za obdobje štirih let so sprejeli člani sveta zavoda 
Klinike Golnik konec februarja. Aleš Rozman je zaposlen na 
Kliniki Golnik na delovnem mestu vodje bolnišničnega oddel-
ka za interventno pulmologijo, na novem delovnem mestu 
direktorja bo s ponedeljkom nasledil izr. prof. dr. Matjaža 
Fležarja, ki se mu je iztekel mandat.

Novi direktor Klinike Golnik Aleš Rozman

Še pred koncem leta si 
želijo skoke iz gondole na 
Veliko planino omogočiti 
vsem slovenskim 
in tujim ljubiteljem 
adrenalina.




