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AKTUALNO

Več snega, več  
stroškov
Zimska služba bo letos občine sta
la precej več, kot so načrtovali. V 
Kranjski Gori denimo trikrat več 
kot lani, v marsikateri drugi občini 
pa se je strošek podvojil. 
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AKTUALNO

Dražji domovi  
za starejše 
V domovih za ostarele po Sloveni
ji je težko najti prosto posteljo, 
poleg tega pa cene oskrbe v zad
njih letih rastejo. Prostih postelj 
praktično ni oziroma se zapolnijo 
takoj po sprostitvi.
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KRONIKA

Skupne vaje  
za reševanje 
Gasilskoreševalna služba Kranj je 
minuli teden gostila mednarodno 
usposabljanje reševalnih ekip, saj 
so se domačim gasilcem pridruži
le ekipe iz Češke in Črne gore. 
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ZADNJA

Kako hoditi  
v leopardjih čevljih 
V Ljubljani so uradno predstavili 
knjigo V svojih čevljih, biografijo 
prve slovenske predsednice vlade 
Alenke Bratušek, aprila jo bodo 
tudi v Kranju.

24

VREME

Danes bo spremenljivo 
oblačno, možne so kratko-
trajne plohe. Jutri bo oblač-
no. V četrtek bo oblačno in 
deževno ter hladneje.

0/13°C
jutri: pretežno oblačno

080 23 23 www.jelovica-hise.si

79.500,00 €od

Akcijska ponudba
PICK & PLACE
LESENA HIŠA I 120

Simon Šubic

Ljubljana – Rado Čulibrk, 
direktor Nika Železniki, je 
eden od devetih letošnjih 
prejemnikov nagrade Go-
spodarske zbornice Sloveni-
je (GZS) za izjemne gospo-
darske in podjetniške do-
sežke, ki so jih včeraj pode-
lili v Cankarjevem domu, 
kjer sta navzoče nagovorila 
tudi predsednik republike 
Borut Pahor in predsednik 
evropske nogometne zve-
ze Aleksander Čeferin. Po-
leg Čulibrka, ki je letos edi-
ni gorenjski gospodarstve-
nik med nagrajenci, so go-
spodarskega 'oskarja' pre-
jeli še Matjaž Omladič (No-
vem Car Interior Design), 

Iztok Špan (Tajfun Plani-
na), Robert Golob (GEN-
-I), Marko Pleško (Cosylab), 
Ivan Kralj (Arex Šentjernej), 

Cvetka Tinauer (EBA Ljub-
ljana), Branko Kamenšek 
(Lek Veterina) in Borut Čeh 
(Labena). 

Da je med letošnjimi pre-
jemniki nagrad za izjemne 
dosežke v gospodarstvu tudi 
Rado Čulibrk, ki je v Niko Že-
lezniki leta 1994 prišel kot di-
rektor prodaje, od leta 2008 
pa podjetje, ki izdeluje me-
hanizme za pisarniške regi-
stratorje in kovinske izdel-
ke za pohištveno indus trijo, 
gradbeništvo in avtomobil-
sko industrijo, tudi vodi, ni 
nobeno presenečenje. Niko 
se je namreč pod njegovim 
vodenjem razvil v največje-
ga proizvajalca mehanizmov 
z ročico na svetu in pokriva 
30 odstotkov evropskega ozi-
roma 22 odstotkov svetovne-
ga trga.

Gospodarski »oskar« tudi Čulibrku
Po letu 2016, ko jo je prejela nekdanja predsednica uprave Domel Holdinga Jožica Rejec, je nagrada za 
izjemne gospodarske dosežke znova romala v Železnike. Včeraj jo je prejel direktor Nika Rado Čulibrk. 

Rado Čulibrk, direktor Nika Železniki / Foto: Gorazd Kavčič
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Suzana P. Kovačič

Podbrezje – Kulturno druš-
tvo (KD) Tabor Podbrezje je 
prisluhnilo pobudi etnologi-
nje Dušice Kunaver in lan-
sko jesen začelo zbirati gra-
divo za zaščito potice, za ka-
tero so domačinke že pred 
stoletji izdelovale nadev iz 
suhih krhljev. Sadjarstvo 
ima namreč v Podbrezjah 
večstoletno tradicijo, zato so 
gospodinje v testo namesto 
orehov raje povijale suhe kr-
hlje. Iz pisnih virov in pripo-
vedovanj starih ljudi so do-
mačinke pripravile recepte 

za tri različne nadeve (suhi 
jabolčni krhlji, suhi krhlji 
hrušk viljamovk in suhe tep-
ke s suhimi jabolčnimi kr-
hlji) in pri tem uporabile 
pridelke in izdelke podbre-
ških kmetov, poleg omenje-
nih krhljev tudi pirino moko, 
mleko, surovo maslo, kakoš-
ja jajca, kislo smetano, sadje-
vec, gozdni med ... 

»Gospodinje, podbre-
ški kmetovalci in KD Tabor 
Podbrezje smo se povezali 
v interesno združenje, ki je 
že začelo postopek registra-
cije znaka Podbreška potica 
in zaščite Podbreške potice 

kot zajamčene tradicionalne 
posebnosti,« je dejal glavni 
koordinator zaščite Podbre-
ške potice Jernej Jeglič. Pri 
pripravah jim je pomagala 
mag. Marlena Skvarča, pri-
znana senzorična ocenjeval-
ka živil, s katero so gospodi-
nje izvedle nekaj delavnic in 
poskusno ocenjevanje po 17 
senzoričnih lastnostih. Pe-
čenje v enotnih potičnicah iz 
žgane gline (premer 26 cen-
timetrov zgoraj in 19 centi-
metrov spodaj) jim že dobro 
uspeva. 

Vse potice odlične, štiri pa vrhunske
Podbreške gospodinje, kmetovalci in Kulturno društvo Tabor Podbrezje so 
se povezali v interesno združenje, ki je že začelo postopek zaščite Podbreške 
potice kot zajamčene tradicionalne posebnosti. Spoznali smo Mojstrice peke 
Podbreške potice, njen odlični okus je bil tudi dobrodelen.

Od leve: Daca Perne, Jelena Jukič Wilfan (Rotary klub Tržič Naklo), Jana Aljančič, Jernej 
Jeglič, Veronika Aljančič, Marlena Skvarča, Barbara Pogačnik in Irena Zupan / Foto: Primož Pičulin45. stran
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Knjigo prejme MIRAN KIKELJ iz Bohinjske Bistrice.

AKTUALNO info@g-glas.si

Edinstvena zabava za vso družino

Košarkarska akrobatska skupina Harlem Globetrotters se bo 
11. aprila 2018 v okviru svetovne turneje ustavila v ljubljanski 
Hali Tivoli. So ameriška ikona in pravi sinonim za družinsko 
zabavo in odlične košarkarske spretnosti. Njihove edinstvene 
vragolije so znane tako rekoč vsakemu ljubitelju košarke, saj 
z njimi staro in mlado navdušujejo že celih 92 let. S svojim 
atraktivnim pristopom, odprtostjo, optimizmom in osupljivi-
mi triki s košarkarsko žogo so pomembno pripomogli k večji 
prepoznavnosti košarke, znani pa so tudi po svoji dobrodelni 
dejavnosti. Tudi v Ljubljani se bodo pomerili z ekipo Washing-
ton Generals, ki že 43. leto ostajajo njihovi večni poraženci. 
Skozi igro bodo navdušili gledalce, ki bodo imeli kot prosto-
voljci možnost sodelovati na parketu. Vstopnice za košarkar-
ski šov brez primere so že na voljo na www.eventim.si in na 
ostalih Eventimovih prodajnih mestih. Kupiti je mogoče tudi 
posebne vstopnice VIP (Magic pass), ki omogočajo druženje, 
igro in fotografiranje z igralci na igrišču pred samo predstavo. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici, 
če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Koliko 
let že deluje akrobatska skupina Harlem Globetrotters? Od-
govore s svojimi podatki pošljite do srede, 4. aprila 2018, na 
naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali 
na koticek@g-glas.si.

Nagrajenke

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 16. marca 2018, prejme 
dve vstopnici za predstavo Shaolin Kung Fu Bernarda Tav-
čar iz Poljan, praktični nahrbtnik z vrvico pa prejmeta Majda 
Klemenčič iz Kamnika in Ana Žagar z Zgornjega Jezerskega. 
Nagrajenkam čestitamo!

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Ana Šubic

Kranj – Zadnja zima je bila 
za razliko od nekaj prejšnjih 
veliko bolj radodarna s sne-
gom. To pa za občine pome-
ni precej višje stroške zim-
ske službe, zato bodo mora-
le zagotoviti dodatna prora-
čunska sredstva.

Kranjska občina ima za 
vzdrževanje občinskih cest, 
kamor sodi tudi zimsko 
vzdrževanje, letos predvi-
denih 2,1 milijona evrov. 
»Sredstva so planirana na 
način, ki omogoča vzdrže-
vanje brez prerazporeja-
nja zaradi morebitnih huj-
ših zim,« so pojasnili. Za 
vzdrževanje cest novembra 
in decembra lani ter v prvih 
dveh mesecih letošnjega leta 
so namenili 834 tisoč evrov, 
od tega znašajo stroški, ne-
posredno namenjeni za 
zimsko vzdrževanje (pluže-
nje, posipanje, odvoz snega 
…), okoli 420 tisoč evrov. Za 
primerjavo: v prejšnjih treh 
zimah jih je to stalo 250, 290 
in 400 tisoč evrov.

V Škofji Loki so za zim-
sko službo porabili 429 ti-
soč evrov. »V občinskem 
proračunu smo – glede na 
referenčna pretekla leta – 
za zimsko vzdrževanje cest 
imeli predvidenih 300 tisoč 
evrov sredstev,« je povedal 
Jernej Tavčar iz županovega 
kabineta. Prejšnje tri zime 
so za zimsko službo odšte-
li od 192 do 336 tisoč evrov. 
Pojasnil je, da se tako letno 
kot tudi zimsko vzdrževa-
nje cest načrtuje, izvaja in 
vodi skupaj. Letos so zanj 

skupaj predvideli 950 tisoč 
evrov. »V primeru, da opra-
vljanje zimske službe v zim-
ski sezoni preseže predvide-
na sredstva, se plan letnega 
vzdrževanja temu primerno 
zmanjša. V primeru večjih 
in izrazitejših poletnih in je-
senskih vremenskih nepri-
lik pa dodatna sredstva za-
gotovimo s prerazporeditva-
mi ali rebalansom občinske-
ga proračuna,« je še razložil. 

Na Jesenicah so v zadnji 
sezoni za zimsko službo po-
rabili približno 800 tisoč 
evrov. Lani jih je stala 542 
tisoč, predlani pa 508 tisoč, 
zato bo za letos načrtova-
nih 560 tisoč evrov premalo 
in bodo razliko zagotovili v 
okviru načrtovanih sredstev 

za letno vzdrževanje cest. V 
Kranjski Gori je bil strošek 
zimske službe okoli pol mi-
lijona evrov, kar je trikrat 
več kot lani (164 tisoč evrov, 
predlani pa 302 tisoč). Do-
datna sredstva bodo zagoto-
vili z rebalansom proračuna. 
Ta bo potreben tudi v Tržiču, 
kjer jim je zmanjkalo okoli 
184 tisoč evrov. Predvideli 
so namreč dobrih 153 tisoč 
evrov, do začetka marca pa je 
bil strošek zimske službe že 
288 tisoč evrov. Za primer-
javo: v prejšnjih treh zimah 
so za zimsko službo porabi-
li med 150 in 180 tisoč evri. 
V Radovljici so izvajalci do 
konca februarja obračuna-
li za 413 tisoč evrov stroškov 
zimske službe. Na občini 

ocenjujejo, da bo poraba pre-
segla 450 tisoč evrov, kar bo 
87 odstotkov več kot lani, ko 
je bil strošek 240 tisoč evrov.

In še zanimiv podatek 
Gorenjske gradbene druž-
be, ki vzdržuje državne ces-
te po vsej Gorenjski in veli-
kem delu Ljubljane ter tudi 
občinske ceste v sedmih go-
renjskih občinah. »V letoš-
nji zimi smo porabili preko 
20 tisoč ton soli, poleg tega 
pa še večje količine peska za 
izdelavo mešanice in razto-
pine magnezijevega klorida 
za mokro posipanje vozišča. 
V pretekli zimi smo porabil 
več kot pol manj posipnih 
materialov,« je povedal Vido 
Jagodic, vodja sektorja za 
varstvo in vzdrževanje cest.

Več snega, več stroškov
Zimska služba bo letos občine stala precej več, kot so načrtovali. V Kranjski Gori denimo trikrat več kot 
lani, v marsikateri drugi občini pa se je strošek podvojil.

Stroški zimske službe so v zadnji zimi narasli, zato bodo občine morale zagotoviti dodatna 
proračunska sredstva. / Foto: Tina Dokl

Tržič – Drago Zadnikar je dva mandata vodil tržiško občinsko 
upravo, lani sta se z županom Borutom Sajovicem razšla zara-
di različnih pogledov na vodenje uprave. Zadnikar se je odločil 
za nov korak, kandidiral bo za poslanca na državnozborskih 
volitvah na listi SD v Tržiču. Po izobrazbi je specialist javne 
uprave, večino let je služboval v policiji. Bil je udeleženec voj-
ne za Slovenijo, soustanovitelj in dolgoletni predsednik Poli-
cijskega veteranskega društva Sever Gorenjska, je poveljnik 
Občinskega štaba CZ ... Kot pravi, se bo še naprej zavzemal 
za zakonito delo, enakopraven, spoštljiv odnos do vseh in 
konstruktivno sodelovanje. Etiko odločevalcev, spoštovanje 
pravil, prevzemanje odgovornosti, slednje javnemu interesu 
postavlja v ospredje. V domači občini, kot pravi, med drugim 
želi povrnitve statusa Tržiča kot mesta z bogato industrijo in 
obrtništvom, pri čemer vidi napredek predvsem na razvoju 
človeških virov, izoblikovanju ustreznejših razvojnih spodbud 
ter usklajenem načrtovanju z nosilci gospodarskega razvoja.

Pred Zadnikarjem je nov izziv

Simon Šubic

Ljubljana, Kranj – V Sloven-
skem državnem holdingu 
(SDH) še niso dvignili rok 
nad prodajo 37,6-odstotnega 
deleža Gorenjske banke srb-
ski AIK banki, čeprav tej do 
postavljenega roka, 16. mar-
ca, ni uspelo predložiti so-
glasij regulatorjev za prev-
zem Gorenjske banke. SDH 
namreč zdaj ostalim delni-
čarjem Save predlaga, da na 
skupščini 16. aprila, na kate-
ri bodo odločali tudi o doka-
pitalizaciji Gorenjske banke 
v višini 12,5 milijona evrov, 
srbski banki podaljšajo rok 
za pridobitev zahtevanih so-
glasij Narodne banke Srbije, 

Banke Slovenije oz. Evrop-
ske centralne banke. AIK je 
namreč sporočila, da je tran-
sakcijo pripravljena zaključi-
ti, in je zato zaprosila za po-
daljšanje roka. »AIK Ban-
ka Beograd, ki je potencial-
ni kupec delnic Gorenjske 
banke, v roku, ki ga je dolo-
čila skupščina, sicer ni pred-
ložila izjave z dokazili o so-
glasjih bančnih regulator-
jev za nakup navedenih del-
nic, je pa sporočila, da je tran-
sakcijo pripravljena zaklju-
čiti, in prosila za podaljša-
nje roka za predložitev doka-
zil,« so svoj predlog pojasni-
li v SDH. Agencija za varstvo 
konkurence je sicer prej-
šnji teden izdala odločbo, v 

kateri ne nasprotuje koncen-
traciji AIK banke in Gorenj-
ske banke, ker da je skladna 
s pravili konkurence.

Sava, ki je v postopku pri-
silne poravnave, že od leta 
2015 prodaja svoj delež v Go-
renjski banki, kar ji je naloži-
la Banka Slovenije in ji hkra-
ti še odvzela glasovalne in 
upravljavske pravice v ban-
ki. »Prodaja Gorenjske ban-
ke je eden pomembnejših 
ukrepov načrta finančnega 
prestrukturiranja Save v po-
stopku prisilne poravnave, 
ki predvideva čimprejšnjo 
odprodajo t. i. nestrateških 
naložb, med katere je v skla-
du z načrtom uvrščena Go-
renjska banka. Glede na 

navedeno je predlagana do-
polnitev SDH v korist druž-
be Sava, saj prodaja delnic 
Gorenjske banke omogo-
ča razdolžitev družbe,« so v 
SDH še razložili, zakaj želi-
jo AIK banki omogočiti več 
časa za predložitev doka-
zil. Srbska banka je sicer že 
20,99-odstotna lastnica Go-
renjske banke.

V SDH, ki je delničar Save, 
nima pa neposrednega la-
stništva v Gorenjski banki in 
ni član prodajnega konzorci-
ja, še dodajajo, da so dolžni 
s svojimi aktivnostmi zašči-
titi interes SDH kot upnika 
in delničarja Save ter zmanj-
šati visoko finančno izposta-
vljenost SDH do Save.

SDH za podaljšanje roka AIK banki
Slovenski državni holding delničarjem Save predlaga, da na aprilski skupščini AIK banki podaljšajo rok 
za predložitev soglasij za povečanje njenega deleža v Gorenjski banki nad petdeset odstotkov. 
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Kot so poudarili v GZS, je 
železnikarsko podjetje v letu 
2016, ko je imelo 268 zapo-
slenih, ustvarilo 30,6 milijo-
na evrov prihodkov, od tega 
92,8 odstotka na tujih trgih. 
Dodana vrednost se je v zad-
njih treh letih v povprečju 
povečala za 7,2 odstotka le-
tno. Dodana vrednost na za-
poslenega je znašala 48 tisoč 
evrov in je bila za petino viš-
ja od dejavnosti, medtem ko 

se je po dobičkonosnosti ka-
pitala Niko umestil v prvo če-
trtino v dejavnosti. Čisti do-
biček, ki je znašal 5,3 milijo-
na evrov, je imel 35-odstotno 
povprečno letno rast.

»Najbolj sem ponosen na 
to, da mi je v 24 letih dela v 
Niku prodajo uspelo dvigni-
ti za petkrat. Niko sem pope-
ljal na prvo mesto med proi-
zvajalci mehanizmov na sve-
tu, prebili smo se kot dobavi-
telj avtoindustriji in iz socia-
listične tovarne smo naredili 

pravo zvezdo na svetovnem 
trgu. Iz nič smo do danes 
postali številka ena v Švi-
ci, Franciji, Turčiji, Grči-
ji in na Poljskem, glavni trg 
pa še vedno ostaja Nemči-
ja. Trend brezpapirnega po-
slovanja in s tem močen pa-
dec potrošnje papirja in regi-
stratorjev v Zahodni Evropi 
nam je uspelo nadomestiti z 
močnim povečanjem proda-
je izven Evrope, zlasti v Tur-
čijo, kamor letno prodamo 
že dvesto polnih vlačilcev 

našega blaga v vrednosti 
osem milijonov evrov. To je 
bilo ključno za ohranitev de-
lovnih mest v Železnikih,« 
je za Gorenjski glas ob pre-
jemu najstarejše nagrade na 
področju gospodarstva v Slo-
veniji povedal Čulibrk. 

GZS nagrade najboljšim 
gospodarstvenikom pode-
ljuje na podlagi 69 merlji-
vih kriterijev v treh sklopih 
- splošni in razvojni rezulta-
ti, rezultati poslovanja in tr-
žni rezultati. 

Gospodarski »oskar« tudi Čulibrku
31. stran

Aleš Senožetnik

Kranj – V Sloveniji v zadnjih 
letih beležimo vse več pro-
silcev za namestitev v domo-
vih za ostarele. Septembra 
lani je bilo v slovenskih do-
movih za ostarele evidenti-
ranih 18.422 prošenj, po ak-
tualnih podatkih Skupnosti 
socialnih zavodov Slovenije 
jih je danes že 20.330. Prib-
ližno 7.563 ljudi bi namesti-
tev potrebovalo takoj. Evi-
dentiranih prostih postelj 
praktično ni oziroma se za-
polnijo takoj po sprostitvi.

Stanje je podobno tudi v 
domovih na območju kranj-
ske območne enote. Trenu-
tno je evidentiranih 3.226 
prošenj, od tega je 881 pro-
šenj za ljudi, ki bi oskrbo v 
domu potrebovali takoj. 

Rast cen zaradi 
sprostitve varčevalnih 
ukrepov

Poleg števila prosilcev pa 
v zadnjih letih rastejo tudi 
cene oskrbe v domovih za 
ostarele. »Cene oskrbe de-
jansko rastejo, gre za posle-
dico rasti stroškov dela kot 
posledico sprostitve varče-
valnih ukrepov, dviga mini-
malne plače in novih anek-
sov h kolektivnim pogod-
bam, o katerih se je vlada 
dogovorila s sindikati. Gre 
predvsem za anekse, o ka-
terih so se dogovorili poleti 
2017. Rast cen je tudi posle-
dica rasti stroškov materia-
la, predvsem energentov in 
hrane,« razloge za rast cen 
pojasnjuje Jaka Bizjak, se-
kretar Skupnosti socialnih 
zavodov Slovenije.

Povprečna cena osnovne 
dnevne oskrbe v enem iz-
med slovenskih javnih do-
mov je denimo leta 2013 
znašala 17,62 evra, lani pa 
že 18,49 evra. Zasebni do-
movi so dražji, v povprečju 
je cena za osnovno oskrbo 

lani znašala 22,88 evra, leta 
2014 pa denimo 21,89 evra.

Osnovna oskrba zajema 
bivanje v dvoposteljni sobi s 
souporabo sanitarij, prehra-
no in druge storitve, ki jih os-
krbovanec potrebuje, pri če-
mer so v to kategorijo oskr-
be razporejene osebe, ki sa-
mostojno hodijo in se ure-
jajo same. Tisti, ki potrebu-
jejo več pomoči, so razpore-
jeni v drugo, tretjo ali četr-
to kategorijo, pri čemer tudi 
cene rastejo. Najdražja je če-
trta kategorija, v katero so-
dijo dementne osebe, ki po-
leg preostalih storitev potre-
bujejo še nenehen nadzor in 
dodatne aktivnosti, kar zah-
teva več osebja, zaradi česar 
je tudi cena oskrbe višja. 

Povprečna cena dnevne 
oskrbe za osebe, ki potrebu-
jejo najvišjo, četrto katego-
rijo oskrbe, se je v javnem 
domu od leta 2013 do 2017 
zvišala s 30,19 evra na 31,57 
evra, kar na letni ravni pred-
stavlja nekaj več kot petsto 
evrov, torej znesek ene mi-
nimalne starostne pokojni-
ne za upokojence s polnimi 
upokojitvenimi pogoji.

Da rast cen oskrbe ob niz-
kih plačah in pokojninah 
lahko marsikomu predsta-
vlja precejšnjo težavo, se 

zavedajo tudi v Skupnosti. 
»Razumemo stiske stano-
valcev in njihovih svojcev, 
zato že dolgo opozarjamo 
na potrebo vzpostavitve sis-
tema dolgotrajne oskrbe, ki 
bo vsem pomoči potrebnim 
omogočil dostop do storitev 
dolgotrajne oskrbe, ne glede 
na njihovo premoženjsko 
stanje. To že več kot deset let 
obljubljajo vse vlade, do rea-
lizacije pa žal ne pride,« pra-
vi Bizjak.

Javni domovi so 
praviloma cenejši

Cene v domovih za ostare-
le se oblikujejo skladno z me-
todologijo, a se zaradi različ-
nih elementov, ki se upošte-
vajo, različne. Kot pravi Biz-
jak, so odvisne predvsem od 
vrednosti objekta ter od dru-
gih dejavnikov, kot so veli-
kost sobe, kopalnice, števila 
postelj in podobnega.

Tako so cene oskrbe različ-
ne tudi v domovih na obmo-
čju širše Gorenjske. V jese-
niškem Domu upokojencev 
dr. Franceta Bergelja je cena 
osnovne oskrbe od leta 2010 
narasla za 1,72 evra in danes 
znaša 17,78 evra. Četrta kate-
gorija oskrbe pa danes znaša 
30,30 evra, pred osmimi leti 
pa je bila 27,15 evra. 

V Domu upokojencev 
Kranj so po besedah direk-
torice Zvonke Hočevar ceno 
prilagajali minimalno, ko-
likor je bilo mogoče. Tre-
nutno veljavna cena osnov-
ne oskrbe znaša 18,09 evra, 
vendar čakajo, da ministr-
stvo potrdi novo predlaga-
no ceno, ki bo znašala 18,58 
evra. Marca 2016 pa je de-
nimo cena znašala še 17,70 
evra. 

Od doma do doma 
različne cene

V kamniškem Domu sta-
rejših občanov Kamnik so 
ceno marca povišali za 1,8 
odstotka in znaša 18,92 
evra. V zadnjih letih so ceno 
prilagajali enkrat do dvak-
rat letno, in sicer od enega 
do dveh odstotkov navzgor. 
Nižja je osnovna oskrba v tr-
žiškem Domu Petra Uzarja. 
Po marčevskem skoraj tri-
odstotnem povišanju zna-
ša 17,30 evra. Deset evrov 
več (27,37 evra) pa za osnov-
no oskrbo plačajo stanovalci 
zasebnega Centra starejših 
Medvode, ki je eden od os-
mih tovrstnih centrov druž-
be DEOS v Sloveniji. Draž-
ja je tudi oskrba v Domu Ta-
ber, ki deluje v okviru zaseb-
nega zavoda. Lani so cene 
prvič od odprtja leta 2015 
povišali za poldrugi odstotek 
in tako cena osnovne oskrbe 
znaša 22,97 evra.

Cene se torej od doma do 
doma lahko precej razliku-
jejo, zaradi prezasedenosti 
pa prosilci prav veliko mož-
nosti izbire nimajo. Težave 
utegnejo biti nekoliko manj-
še v naslednjem obdobju. 
Država je namreč lani po 
devetih letih znova razpisa-
la koncesije za opravljanje 
institucionalnega varstva v 
domovih za starejše za de-
vetsto mest, a bo po podeli-
tvi koncesij treba še počakati 
na dogradnjo kapacitet.

Dražji domovi za starejše
V domovih za ostarele po Sloveniji je težko najti prosto posteljo, poleg tega pa cene oskrbe v zadnjih 
letih rastejo. Evidentiranih prostih postelj praktično ni oziroma se zapolnijo takoj po sprostitvi. Cene 
storitev se od doma do doma razlikujejo.

Cene oskrbe v domovih za starejše v zadnjih letih rastejo. 
(Fotografija je simbolična.) / Foto: Gorazd Kavčič

KOMENTAR
Simon Šubic

V medijih lahko pogos-
to zasledimo zgodbe o 
etažnih lastnikih, ki so 

bili izigrani s strani upravite-
ljev njihovih stanovanj. Prejšnji 
teden smo tako lahko v enem 
od časnikov brali o primeru iz 
Ljubljane, kjer stari upravnik, 
ki so se ga nezadovoljni etažni 
lastniki že odkrižali, ni prip-
ravljen z novim upravnikom 
v celoti izvesti primopredaje 
oz. pri sebi še vedno zadržuje 
pomembno dokumentacijo. Še 
bolj razvpita je zgodba iz Ce-
lja, kjer so etažni lastniki lani 
izvedeli, da njihov upravnik, ki 
je šel vmes še v stečaj, že več let 
ni poravnaval vseh obveznosti 
do dobaviteljev, še vedno pa 
tudi ne vedo, kaj je s sredstvi, ki 
so jih vplačali v rezervni sklad. 

Podobnih zgodb, ko je ne-
pošten upravnik, ki je zašel v 
finančne težave, brez sramu 
posegel tudi po denarju iz 
rezervnega sklada ali pa ni 
plačeval vseh računov dobavi-
teljem, je tudi sicer na pretek. 
V Združenju etažnih lastni-
kov Slovenije so poleg tega že 
večkrat glasno spregovorili o 
provizijah, ki naj bi jih mnogi 
upravniki pobirali od izbranih 
izvajalcev, in ko je pred krat-
kim očitke o »lupljenju banan« 
izrekel še nekdo iz upravniš-
kega ceha, direktor maribor-
skega Upra-stana Jure Lisica 
namreč, skoraj nihče ni več 
podvomil o uspehu istočasno 
predstavljenega novega siste-
ma za javno zbiranje ponudb 
Izberem.si. Ta naj bi odslej 

etažnim lastnikom brezplačno 
omogočal preprečevati nezako-
nite prakse upravnikov. Ko to 
zagotavlja nekdo iz vrst uprav-
nikov, sicer zahteva vsaj malce 
zadržanosti uporabnikov nove 
storitve. Njegovi nameni so si-
cer lahko povsem plemeniti, pa 
vendar je prvi cilj vsakega pod-
jetja, tudi družbe Izberem.si, 
vendarle zaslužek. Le da v tem 
primeru njihovih storitev ne 
bodo plačevali etažni lastniki, 
ampak ponudniki, ki bodo že-
leli biti del novega sistema. 

Kakršnokoli mnenje že ima-
mo o koristnosti in poslanstvu 
sistema Izberem.si, pa je ideja 
za njegovo zasnovo zagotovo 
zrasla na domnevi, da so vsi 
upravniki večstanovanjskih 
stavb goljufivi. Takšne pavšal-
ne obtožbe vseh povprek sicer 
navadno ne vzdržijo racional-
ne presoje, a so vendarle indic, 
da na področju upravljanja ne-
premičnin ni vse v najlepšem 
redu in da so med približno 
600 upravniki v Sloveniji tudi 
številna gnila jajca. Kar niti 
ni presenečenje, ko pa lahko 
pri nas dejavnost upravljanja 
nepremičnin brez posebnih 
pogojev izvaja kdorkoli. A ka-
kor zna gospodinja v kuhinji še 
pravočasno prepoznati pokvar-
jena jajca, preden jih predela v 
pirhe, se bodo tudi etažni la-
stniki morali aktivneje pozani-
mati o svojih pravicah in se na-
učiti med upravniki ločiti pleve 
od zrna. Zakonodaja jih lahko 
do neke mere zaščiti, povsem 
pa nikdar.

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

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

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

www.megales.si

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

info@g-glas.si

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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Marjana Ahačič

Radovljica – Gasilska zve-
za Radovljica je pripravila 
slovesnost ob dvajsetletnici 
uspešnega delovanja orga-
nizacije, ki združuje 14 pro-
stovoljnih gasilskih društev 
oziroma več kot 1.500 gasil-
cev s področja radovljiške 
občine. Slavnostna govorni-
ca na prireditvi je bila mini-
strica za obrambo Andreja 
Katič. »V gasilskih interven-
cijah gre za življenja – tako 
ljudi, ki so vključeni v nesre-
čo, kot tudi za vaša življenja. 
Nikoli ne smemo pozabiti, 
da mora biti vaša varnost na 
prvem mestu,« je gasilce na-
govorila ministrica. Pouda-
rila je pomen izobraževanja 
in usposabljanja članstva ter 

zagotovila, da ministrstvo 
prioritetno skrbi za kapaci-
tete na tem področju.

»V radovljiški gasilski zve-
zi se lahko ponašate tudi z 
olimpijskimi gasilskimi pr-
vakinjami. Kot ženska sem 
posebej ponosna na uspeh 
svojih kolegic. Veseli me, da 
enemu od vaših prostovolj-
nih gasilskih društev pred-
seduje gasilka. Ob tem sem 
prepričana, da bi lahko na 
odgovornih mestih v gasil-
skih društvih in v krovni or-
ganizaciji upravičeno imeli 
še več žensk,« je še izposta-
vila ministrica. »Gasilke in 
gasilci na radovljiškem kon-
cu ste na več področjih ora-
li ledino, se aktivno sezna-
njali z novostmi in prevze-
mali nove dolžnosti. Tako 

ste med prvimi prevzeli vlo-
go prvih posredovalcev in to 
poslanstvo tudi promovira-
li,« je spomnila.

Kot je poudaril Jože Zima, 
ki je pravkar zaključil man-
dat predsednika Gasilske 
zveze Radovljica, tako zve-
za kot posamezna gasilska 
društva zelo dobro sodelu-
jejo z lokalno skupnostjo. 
»Plod dobrega sodelova-
nja je bila tudi nabavna ga-
silskih vozil za vsa društva 
v zvezi. Prenovljenih je bilo 
večina domov, nekateri celo 
na novo zgrajeni. Edina več-
ja investicija, ki še ni bila iz-
peljana, je lokacija in izgra-
dnja gasilskega doma za 
osrednjo enoto PGD Rado-
vljica, s katerim bi svoje pro-
store pridobila tudi Gasil-
ska zveza.« Jožeta Zimo bo 
na mestu predsednika gasil-
ske zveze v novem mandatu 
nasledil Mitja Mladenovič.

Zbrane na prireditvi je 
nagovoril vršilec dolžnosti 
predsednika Gasilske zve-
ze Slovenije Janko Cerkve-
nik, ki je gasilce spom-
nil na bližajoči se majski 
kongres slovenskih gasil-
cev na Ptuju, 150-letnico 

organiziranega delovanja, 
ki jo bodo slovenski gasil-
ci praznovali v prihodnjem 
letu, ter jih seznanil z načr-
ti za organizacijo gasilske 
olimpijade, ki jo bo Slove-
nija gostila leta 2021. 

Gasilcem se je za preda-
no delo in dobro sodelova-
nje zahvalil tudi radovljiški 
župan Ciril Globočnik. »Ko 
smo ljudje v stiski, se obr-
nemo na vas, saj vemo, da 
lahko računamo na vašo po-
moč. Za vašo odzivnost in 
uspešnost pa je nujna sis-
temska, organizacijska in fi-
nančna podpora za usposa-
bljanje, opremo, preventiv-
no delovanje in načrtovanje. 
Zato občina za območje zaš-
čite in reševanja ter gasilstva 
vsako leto namenja več kot 
tristo tisoč evrov,« je pouda-
ril župan. 

Na slovesnosti so razvili 
nov prapor Gasilske zveze 
Radovljica, zveza pa je ob ju-
bileju izdala tudi zbornik, v 
katerem je opisano delo zve-
ze od ustanovitve do danes 
ter predstavljenih vseh 14 
prostovoljnih gasilskih dru-
štev, ki delujejo na območju 
občine Radovljica. 

Gasilci so praznovali
S slovesnostjo, ki se je je udeležila tudi ministrica za obrambo Andreja Katič, so obeležili dvajsetletnico 
delovanja Gasilske zveze Radovljica. Ob jubileju so razvili nov prapor in izdali zbornik.

Na slovesnosti ob okroglem jubileju so gasilci razvili nov 
prapor Gasilske zveze Radovljica. / Foto: Gorazd Kavčič

Večji intervenciji, na katerih so sodelovali gasilci GZ 
Radovljica, sta bila požar na gospodarskem objektu 
na Brezjah leta 2004 in požar v podjetju Seaway v 
Zapužah leta 2007. Na pomoč so priskočili tudi ob 
poplavah v domačem območju leta 2007, v Ljubljani 
leta 2010 ter v pobrateni srbski občini Svilajnac leta 
2014, ob žledolomu leta 2014 ter preteklega leta ob 
požaru v hotelu Jezero v Bohinju.

Ana Šubic

Komenda – Tradicional-
ni tridnevni kmetijsko-obr-
tni sejem, na katerem se je 
predstavilo več kot 650 raz-
stavljavcev, je tudi letos na 
hipodrom v Komendi pri-
vabil množico obiskovalcev. 
Častni gost minister za go-
spodarski razvoj in tehno-
logijo Zdravko Počivalšek 
je ob odprtju dejal, da zelo 
spoštuje prizadevanja orga-
nizatorja, Konjeniškega klu-
ba (KK) Komenda, da s se-
jemsko dejavnostjo, ki te-
melji na direktnih kontak-
tih, spodbujajo neke vrste tr-
govino: »Ta sejemska dejav-
nost ni samo gospodarska 
dejavnost, ampak ima tudi 
in bo imela v prihodnje ved-
no bolj znake ali pa dodatke 
turističnega delovanja.« De-
jal je še, da verjame, da bo 
tudi odnos prihodnje vlade 
do kmetijstva dober oz. bolj-
ši, »zato da bomo lahko ne-
govali in obdelovali sloven-
sko zemljo«.

»Komenda je kraj prika-
za gospodarskega razvoja in 
tehnološkega napredka, ne 
samo na kmetijskem podro-
čju, ampak tudi na področju 

drugih gospodarskih pa-
nog,« je poudaril komendski 
župan Stanislav Poglajen in 
dodal, da je ponosen na pri-
reditev, ki občino predsta-
vlja širom Slovenije. »Upal 
bi si trditi, da smo tudi sku-
paj z domačini postali spora-
zumni, da je dvakrat na leto 
v Komendi sejem. To je zelo 
pomembno, saj prireditev, 
ki moti večino, običajno ni 
dobra,« je v svojem nagovo-
ru ugotavljal predsednik KK 
Komenda Lojze Lah. 

Navzoče, med katerimi je bil 
tudi zunanji minister Karl Er-
javec, so nagovorili še direkto-
rica Direktorata za kmetijstvo 
na kmetijskem ministrstvu 
Tadeja Kvas Majer, predsednik 
Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije Cvetko Zupančič in 
direktor Zadružne zveze Slo-
venije Bogdan Štepec. 

Sejem so obogatili s stro-
kovnimi predavanji, razsta-
vo pasemskih govedi in 
predstavitvijo varnega dela z 
motorno žaga.

Sejem kraj prikaza razvoja
V Komendi je bil konec tedna 23. Spomladanski kmetijsko obrtni sejem.

Minister Zdravko Počivalšek (na sredini) si je sejem ogledal 
v družbi komendskega župana Stanislava Poglajna (desno) 
in občinskega svetnika Romana Grošlja. / Foto: Tina Dokl
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brez vsebine

80 cm 
 (31,5")

Zaslon z LED-osvetlitvijo 
iz ozadja MEDION®,  
80-cm (31,5")

Digitalna kamera  
Cybershot DSCWX220

Prenosni 
hladilnik

Dirkalna steza

Pametni regulator 
ogrevanja (MD 13707)

Napihljiv grad
TM

Delovna 
miza Stenska omarica 

za delavnico -57%
ZA KOS SAMO

2999
69,99

Masažna kad 
Pure SPA -30%

ZA KOMPLET SAMO

34900
499,00

-49%
ZA KOMPLET SAMO

7999
159,00

-50%
ZA KOS SAMO

4999
99,99

-40%
ZA KOS SAMO

9999
169,00

-43%
ZA KOS SAMO

8999
159,00

-35%
ZA KOS SAMO

5499
84,99

-42%
ZA KOS SAMO

3999
69,99

-50%
ZA KOS SAMO

2499
49,99

-57%
ZA ZAVOJ SAMO

4999
119,00

-35%
ZA KOS SAMO

12900
199,00

-25%
ZA KOS SAMO

29900
399,00

Balkonski 
rastlinjak

Skrinja Modelna 
železnica

S POPUSTI PRAZNUJEMO ŠIRITEV POSLOVALNICE
Posebna ponudba velja od četrtka, 29. 3., do srede, 4. 4., oz. do razprodaje  
zalog samo v tej poslovalnici, na Smledniški cesti 27H v Kranju.

Ponudba izdelkov se nanaša na razprodajo zalog, zato vse prikazane vrste, modeli, barve ali velikosti oglaševanih izdelkov morda niso na voljo. Izdelki so na voljo le v tej poslovalnici do razprodaje zalog. Prodaja samo v količinah, običajnih za gospodinjstva. Cene veljajo za 
izdelke brez dekoracijskih dodatkov. Cene so v evrih in vključujejo DDV. Cene vključujejo vse dajatve. Slike so simbolične. Za napake v tisku ne odgovarjamo. Pridržujemo si pravico do tehničnih in optičnih sprememb. Prečrtane cene so originalne HOFERjeve diskontne cene. 
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Podbreške gospodinje so 
svoje potice, izdelane po tra-
dicionalnih receptih iz lo-
kalnih sestavin, pred nekaj 
dnevi predstavile na ocenje-
vanju v Kulturnem domu 
Podbrezje. V strokovni ko-
misiji sta bila poleg Marle-
ne Skvarča priznani ime-
ni slovenske tradicional-
ne kulinarike Franci Jezer-
šek in Uroš Štefelin, ki je bil 
več kot navdušen nad oku-
som, teksturo in nadevom 
Podbreške potice, ki je prej 
ni poznal: »V Podbreško 
potico je položene veliko 
ljubezni in pa recept, ki je 
malo drugačen, kot smo ga 
vajeni za potice. Prav pono-
sen sem, da sem danes lah-
ko del te zgodbe, te trdne 
vezi z našo preteklostjo.« 
Marlena Skvarča je sliko-
vito opisala sodelujočih 
15 podbreških gospodinj: 

»Bilo je malo strahu in ve-
liko vloženega dela.« Da je 
sicer strogo analitično oce-
njevanje hitro minilo, pa 
je po njenem samo dokaz, 
kako odlično so se gospodi-
nje izkazale. Videz potice, 
prerez, vonj, aroma, tekstu-
ra ... so štirim gospodinjam 

– Veroniki Aljančič, Barba-
ri Pogačnik, Ireni Zupan in 
Jani Aljančič – prinesli vse 
možne točke, le pri malen-
kostih so druge izgubile po 
samo kakšno točko. Vse so-
delujoče gospodinje so pri-
dobile naziv Mojstrica peke 
Podbreške potice. Bi povze-
li Skvarčevo, da so bile na 
mizi vse odlične potice, šti-
ri pa vrhunske. Odlične po-
tice pa so spekle Marija Šta-
ut, Marija Gortnar, Nataša 
Kne, Ivanka Kne, Tatjana 
Jerala, Ana Jeglič, Zdenka 
Purgar, Marjana Debeljak, 

Mari Markič, Tilka Purgar 
in Katarina Pirih.

Zanimive so še dru-
ge okoliščine, povezane s 
Podbreško potico. Pri prip-
ravi dokumentacije za nje-
no registracijo so upoštevali 
tudi zapis pripovedi Terezi-
je Aljančič - Falentove Rezke 
(1907–2011) o peki »krhlove 
potice« v Podtabru (Podbrez-
jah) v obdobju od 1915 do 
1920. KD Tabor Podbrezje, 
predsednica društva je Daca 
Perne, na leto organizira 
med trideset in štirideset do-
godkov, ob zaključku pa ved-
no postrežejo s čim doma-
čim, tudi s Podbreško poti-
co, ki jo je za takšne prilož-
nosti že prej preizkušala Bar-
bara Pogačnik.

Ocenjevanje so dan zatem 
oplemenitili z dobrodelno 
dražbo Podbreških potic in 
slaščic. Dražbo je organizi-
ral Rotary klub Tržič Nak-
lo, vodil David Ahačič, izku-
piček, 2.195 evrov, bo v celo-
ti namenjen nakupu novega 
pralnega stroja za starejše-
ga invalida iz Naklega in po-
moči pri nakupu nove har-
monike osnovnošolcu in na-
darjenemu harmonikarju iz 
Podbrezij. 

Vse potice odlične, štiri pa vrhunske
31. stran

Videz potice, prerez, vonj, aroma, tekstura ... Štelo je vse to 
in še mnogo več, ko govorimo o strokovnem ocenjevanju, 
ki je predvsem analitično. / Foto: Primož Pičulin Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V petek so 
v Škofji Loki odprli pasi-
jonsko sobo, ki je hkrati iz-
hodišče lani odprte temat-
ske Romualdove poti in obe-
nem interaktivni prostor pa-
sijonske skupnosti. V njej 
bo na temnih stenah pros-
tor za najmanj tisoč podpi-
sov tistih, ki so sodelovali na 
dosedanjih štirih uprizori-
tvah Škofjeloškega pasijona, 
in onih, ki bodo na prihod-
njih. Naslednja uprizoritev 
bo leta 2021.

Na stenah je že nekaj 
podpisov, ob odprtju sta ju 

slovesno prispevala sedanja 
župan Miha Ješe in gvardi-
jan kapucinskega samosta-
na Jožko Smukavec. Zape-
li so člani Škofjeloškega ok-
teta pod vodstvom Andreja 
Žagarja, ki so prav tako ude-
leženci Škofjeloškega pasi-
jona. Občinstvo jih pozna 
po vlogah hudičev. Župan 
Miha Ješe pa je tokrat pode-
lil tudi več priznanj pasijon-
cem iz domače občine in zu-
nanjim sodelavcem, zasluž-
nim tako za uprizoritve kot 
za vpis Škofjeloškega pasijo-
na leta 2016 na reprezenta-
tivni seznam Unescove ne-
snovne kulturne dediščine.

Povezovala bo pasijonsko 
skupnost

Ob odprtju pasijonske sobe so zaslužni pasijonci prejeli 
priznanja. / Foto: Tina Dokl

V Podbreško potico je položene veliko ljubezni in 
pa recept, ki je malo drugačen, kot smo ga vajeni za 
potice. Recept ima lahko tri različne nadeve: suhe 
jabolčne krhlje, suhe krhlje hrušk viljamovk in suhe 
tepke s suhimi jabolčnimi krhlji.
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Kranj – Leta 1961 je Med-
narodni gledališki inštitut 
(ITI), ki deluje pod okriljem 
Unesca, 27. marec razglasil 
za svetovni dan gledališča. 
Inštitut je bil kot mednaro-
dna nevladna organizacija 
ustanovljen leta 1948 v Pra-
gi, njegov glavni namen pa 
je bil spodbujanje mednaro-
dne izmenjave podatkov in 
znanja, povezanega z gleda-
liško umetnostjo, kar naj bi 
bila ena izmed mnogo stra-
tegij za utrjevanje miru med 
narodi sveta. Izmenjava 
dramskih vsebin med drža-
vami in mednarodna gosto-
vanja gledaliških skupin naj 
bi namreč v občinstvu vzbu-
dila globlje razumevanje tu-
jih kultur in tako prispevala 
tudi k večji solidarnosti med 
pripadniki različnih kultur.

Inštitut se naslanja na 
strukturo regionalnih biro-
jev, nacionalnih središč in 
pridruženih članov, dejav-
nosti komitejev in delovnih 
skupin, na delo v okviru izvr-
šnega sveta in izvršnega od-
bora, na dejavnosti general-
nega sekretariata s sedežem 
na Unescu v Parizu, pred-
vsem pa na aktivno sodelo-
vanje vsakega posamezne-
ga člana mreže v skoraj sto 

nacionalnih središčih pov-
sod po svetu. V Sloveniji je to 
Združenje dramskih ume-
tnikov Slovenije, ki svetovni 
dan gledališča med drugim 
zaznamuje tudi z razglasi-
tvijo dobitnikov stanovskih 
priznanj. Tako kot že zad-
njih nekaj let jih bodo pode-
lili ob odprtju Tedna sloven-
ske drame. 

Osrednja točka obeleževa-
nja vsakoletnega svetovnega 
dneva gledališč pa je med-
narodna poslanica, ki jo v ta 
namen spiše izbrana gleda-
liška ustvarjalka ali ustvar-
jalec. Poleg mednarodne 
poslanice, ki se po svetu pre-
bira na posebnih gledaliških 
dogodkih ali pred predsta-
vami, smo ji pri nas dodali 
tudi nacionalno poslanico. 
Tako bodo danes pri nas bra-
li poslanico Maye Zbib, liba-
nonske režiserke, igralke, 
pisateljice in soustanovite-
ljica gledališke skupine Zo-
ukak, slovensko poslanico 
pa je letos napisal ta čas naš 
najuspešnejši režiser Jernej 
Lorenci. 

Zbibova se je v poslanici 
dotaknila aktualne situacije 
v svetu, ki je vse prej, kot op-
timistična. »Danes je hitrost 
informacije bolj pomemb-
na kot znanje, slogani so 
bolj dragoceni kot besede in 

podobe trupel so bolj spošto-
vane, kot so spoštovana re-
snična človeška telesa. Gle-
dališče je tukaj, da nas 
spomni, da smo iz mesa in 
krvi ter da imajo naša telesa 
težo. Tukaj je, da prebudi vse 
naše čute in pove, da nam ni 
treba zgrabiti stvari in jih po-
užiti le z očesom. Gledališče 
je tukaj, da vrne moč in po-
men besedam, da politikom 
ukrade razpravo in jo posta-
vi na njeno pravo mesto – v 
areno idej in debat, v prostor 
skupne vizije,« je med dru-
gim zapisala v poslanico.

Jernej Lorenci v svoji 
poslanici piše o gledališču 
in posamezniku, gledališču 
kot vsoti odnosov. »Jaz sem 

režiser, ker so igralci. Sem 
moški, ker imam ženo. Oče, 
ker sta Pipa in Jakob. Profe-
sor, ker so študentje. Mlad, 
ker sta Mile Korun in Dušan 
Jovanović. Star, ker so Nina 
Ivanišin, Maruša Majer in 
Aljaž Jovanović. Debel, ker 
je Matej Puc. Visok, ker je 
Bojan Emeršič. Neumen, 
ker je toliko pametnejših. 
Pameten, ker nisem najne-
umnejši. Ateist, ker so veru-
joči. Slovenec, ker so Fran-
cozi, Čilenci in Sirci. Sem 
zgolj v odnosu. Sem vsota 
odnosov. Sam sem nič. Pod 
povečevalnim steklom gle-
dališča – ker v gledališču je 
vse malo veliko – je moj nič 
še bolj ničev, če se čvrsto ne 

Gledališče noče predstave, 
hoče dogodek 
S temi besedami letošnjo slovensko poslanico ob svetovnem dnevu gledališč začne režiser Jernej Lorenci.

Teater je življenje in vanj vodijo vse poti. / Foto: Igor Kavčič
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Če kdaj, si Gledališče Toneta 
Čufarja naziv gledališča za vse 
generacije zasluži zdaj. Trenu-
tno pod njegovo streho svo-
je odrske talente dokazuje ok-
rog devetdeset igralcev, sta-
rih od pet do devetdeset let. 
Pred nedavnim so najmlajši 
imeli produkcijo svoje gledali-
ške šole, tisti vmes vneto vadi-
jo vsak v svoji predstavi ali pa 
nestrpno čakajo na nove vlo-
ge. Prav poseben fenomen so 
»seniorke«. Gospe v zrelih le-
tih, stare od 56 do 86 let, so si 
v predlanski sezoni v gledali-
šče prišle potešit radovednost 
in krajšat dneve. Maja 2016 
so premierno uprizorile svojo 
mojstrovino z naslovom Naj-
lepše, najboljše in najbolj sle-
čene in jo potem še večkrat 
ponovile. Ob tem so celo iz-
dale svoj lastni koledar z ume-
tniškimi golimi fotografijami. 
Menda še niso rekle zadnje.
Uspešnica aktualne sezone 
je vsekakor komedija Petelinji 

zajtrk, ki so jo pripravili skupaj 
s Šentjakobskim gledališčem 
iz Ljubljane. Predstava je bila 
zmagovalna na letošnjem Fe-
stivalu komedije v Pekrah. Pos-
tali so najboljša predstava po 
izboru žirije, ki predstav lja ob-
činstvo, za najboljšo režijo je 
nagrado prejel Gojmir Lešnjak 
- Gojc, naj komedijant pa je 
postal Damijan Perne. Za za-
mudnike bo ponovno na spo-
redu 25. aprila. Že jutri, 28., in 
ponovno 29. marca bo mladin-
ska gledališka skupina upri-
zorila igro ZOC – zelo origina-
len Cankar. Kdaj, če ne 1. aprila, 
bo spet na sporedu stara uspe-
šnica Kralj Arthur in sveti gral – 
tudi po 12 letih od premiere jo 
igrajo enkrat na leto – na dan 
šaljivcev. Prav posebna Sne-
guljčica, po bratih Grimm jo 
je priredil Iztok Valič, bo po fe-
bruarski premieri spet na spo-
redu 9. aprila. Tokrat nekoliko 
manj starodavna princeska, 
ki je muhasta in jezikava, bolj 

podobna današnjim sneguljči-
cam, je zelo posebna – kot sed-
mero jeseniških palčkov, zna-
nih gledaliških obrazov.
April bo v Gledališču Toneta 
Čufarja še zlasti bogat, saj bo na 
sporedu kar dvajset dogodkov, 

med drugim tudi dva večja 
projekta: Kekčevo srečanje, ki 
je hkrati regijsko srečanje otro-
ških gledaliških skupin, v orga-
nizaciji JSKD, in Čufarjev mara-
ton – območno srečanje odra-
slih gledaliških skupin.

Gledališče za vse generacije
BOGAT GLEDALIŠKI APRIL V GLEDALIŠČU TONETA ČUFARJA JESENICE, V KATEREM DELUJE OKROG  
DEVETDESET LJUBITELJSKIH IGRALCEV VSEH GENERACIJ.

Komedija Petelinji zajtrk v koprodukciji Gledališča  
Toneta Čufarja in Šentjakobskega gledališča je že letošnja 
uspešnica. / Foto: GTČ
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G R E G O R  S T R N I Š A 
L U Č K A  R E G R AT
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M A R U Š A  K I N K 
L I KO V N A  P O D O B A 
T I N A  D O B R A J C

Po t ov a n j e  z a  l u č ko  i n  o d s e v
P R E M I E R A  5 .  A P R I L A  2 0 1 8
Š E N TJ A KO B S K I  O D E R  L G L

26. maj, ob 21. uri
Cerkev sv. Lenarta na Krtini

Otvoritveni koncert  
Komorni zbor Orfej

31. maj, ob 21. uri
Cerkev sv. Lenarta na Krtini

Vokalno instrumentalni koncert  
Operna fantazija

1. junij, ob 21. uri Muzikal Mamma Mia!

17. junij, ob 21. uri Koncert Perpetuum Jazzile 

23. junij , ob 21. uri Opera Seviljski brivec 

premiera 20. julij
ob 21. uri

Domača predstava - premiera  

Lepo je biti muzikant
Igra z glasbo Slavka in Vilka Avsenika. 

Premieri sledi 14 ponovitev: 21., 26., 27., 28., 29. julij  in   
                             3., 4., 5., 9., 10., 11., 12., 14., 15. avgustwww.studenec.net

Informacije in 
rezervacije vstopnic:

051 61 61 51 
051 61 41 41

Poletno gledališče Studenec - Program 2018

18. 
Kulturni poletni festival 

vpnem v mrežo odnosov. Ko 
zlorabljam oder za to, da ka-
žem sebe. Ko, kadar sem 
gledalec, sedim v parterju, 
ker se spodobi,« je zapisal 
Lorenci, da gledališče noče 
predstave, ampak hoče do-
godek.

Slovensko gledališče živi

V letu 2016 je bilo v Slove-
niji izvedenih povprečno 19 
gledaliških predstav na dan, 
od tega 13 dramskih in gleda-
liških, pet lutkovnih in ena 
predstava eksperimentalne-
ga gledališča. Vse predsta-
ve skupaj si je ogledalo to-
liko obiskovalcev, da bi lah-
ko vsak dan sedemkrat na-
polnili veliko dvorano SNG 
Drama Ljubljana, ki ima 436 
sedežev, ker je torej več kot 
tri tisoč gledalcev. Po podat-
kih Statističnega urada Slo-
venije je bilo tako v letu 2016 
v Sloveniji uprizorjenih 
4.660 dramskih in drugih 
gledaliških predstav, 1.900 
lutkovnih predstav in 380 
predstav eksperimentalne-
ga gledališča. To vsekakor 
niso majhne številke. 

Lutkovno gledališče Lju-
bljana je z več kot 130 tisoč 
obiskovalci letno eno najbolj 
obiskanih slovenskih gleda-
lišč. Vsako leto premierno 
uprizori 12 novitet, na reper-
toarju pa ostaja tudi okoli 35 

predstav iz preteklih sezon. 
Gledališče letos praznuje se-
demdeset let in ob tej prilož-
nosti na oder ponovno priha-
jata predstavi Sovica Oka, ki 
z iskrivimi dialogi posega v 
svet otroške igre, domišljije, 
muhavosti in domišljavosti, 
ter Martin Krpan, dinamič-
na in igriva uprizoritev, ki 
bo podprta s pikro družbe-
no kritiko, majhnimi poli-
tičnimi nekorektnostmi in 
začinjena z dobro mero hu-
morja. Po pravljici Gregor-
ja Strniše v teh dneh nasta-
ja predstava Lučka Regrat, 
ki jo režira Maruša Kink, li-
kovna podoba pa je delo Tine 
Dobrajc. Naj dodam, da obe 
živita v Škofji Loki. Predsta-
vo Nekje drugje Lutkovne-
ga gledališča Ljubljana, ki je 
lani na mednarodnem lut-
kovnem festivalu PIF v Za-
grebu dobila posebno nag-
rado žirije za uspešno kom-
binacijo lutkarskega načina 
razmišljanja in uporabe so-
dobne tehnologije pri reali-
zaciji teme, bomo videli tudi 
na letošnjem Tednu sloven-
ske drame. Čeprav je name-
njena otrokom, jo morate vi-
deti tudi odrasli, je dejala se-
lektorica Tea Rogelj.

Na Tednu slovenske drame 
bomo videli tudi dve predsta-
vi Slovenskega mladinske-
ga gledališča Ljubljana. To 
je predstava z naslovom 

Človek, ki je gledal svet, av-
torski projekt ustvarjalcev 
predstave v režiji Žige Divja-
ka, ki ravno te dni pripravlja 
tudi predstavo z naslovom 6, 
ki govori o dogodku v febru-
arju leta 2016 v Kranju, festi-
val pa bo zaključila predsta-
va Slovenska popevka, gleda-
liški koncert po besedili Gre-
gorja Strniše v režiji Matja-
ža Pograjca, v katerem igra-
jo varovanci Centra za uspo-
sabljanje, delo in varstvo Dol-
fke Boštjančič, Draga. Slo-
vensko mladinsko gledališče 
je znano po tem, da s svoji-
mi predstavami hodi po robu 
in presega meje mogočega v 
gledališču. S številnimi go-
stovanji je zagotovo najbolj 
»izvozno« slovensko gledali-
šče. Šest njihovih najboljših 
predstav bodo ponovili med 
5. in 8. aprilom v sklopu akci-
je Mladinsko Showcase.

V Kranju smo ponosni na 
edino profesionalno gleda-
lišče na Gorenjskem, ki bo 
prihodnjih 12 dni na Tednu 
slovenske drame gostilo naj-
boljše uprizoritve pretekle-
ga leta, nastale po slovenskih 
besedilih. Po sobotni premi-
eri drame Naš razred bo da-
nes, na prvi dan Tedna slo-
venske drame, še premiera 
drame Zrno soli avtorice in 
režiserke Nede R. Bric, ki je 
nastala v koprodukciji z Na-
rodnim pozorištem Tuzla.

Na Gorenjskem pa je ži-
vahno tudi gledališko živ-
ljenje na ljubiteljskih od-
rih. Svetovni dan gledališča 
bodo v Gledališču Toneta 
Čufarja počastili z ZOC-om, 
zelo originalnim Cankar-
jem, ki ga mladinska gleda-
liška skupina VI2, ki jo vodi 
Vid Klemenc, premierno 
postavlja na oder 28. marca, 
ponovitev pa bo 29. marca. 
Mladina je Cankarjeve črti-
ce skušala malce osladkati 
s humorjem, razgibanostjo 

in s trikrat prevreto ustvar-
jalnostjo. ZOC je predsta-
va, v kateri se devet obetav-
nih mladincev pokloni Can-
karju.

Ko tako profesionalni kot 
ljubiteljski gledališki odri 
po državi čez poletje spusti-
jo zastor, pa vzcveti Poletno 
gledališče Studenec v kraju 
Studenec pri Krtini v dom-
žalski občini. Za bogato do-
gajanje v tem čudovitem pri-
zorišču skrbijo v Kulturnem 
društvu Miran Jarc Škocjan 

pri Domžalah, ki ga vodi ne-
umorni Alojz Stražar. Širši 
Sloveniji so znani po Pole-
tnem kulturnem festivalu, 
ki bo tudi letos bogato »ob-
rodil« – 20. julija pa bo pre-
mierno na sporedu njihova 
osrednja letošnja produk-
cija z naslovom Lepo je biti 
muzikant – igra z glasbo bra-
tov Avsenik. V juliju in avgu-
stu bo sledilo kar 14 ponovi-
tev. 

Gledališče niso le predsta-
ve, so tudi dogodki. 
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Kranj – Slikarka mlajše ge-
neracije Kaja Urh, ki živi in 
deluje v Kranju, je v zadnjih 
letih ustvarila prepoznaven 
slikarski opus, v katerem se 
v likovnem smislu ukvarja z 
odnosom med tradicional-
nim slikarstvom in digital-
nimi mediji. Z motivi, lahko 
bi rekli tudi zgodbami, ki jih 
na platnu postavlja pred nas, 
pa na neki način opozarja 
na anomalije sodobne druž-
be, v kateri vse bolj izginjajo 
temeljne človeške vrednote. 
Nenehno se (nas) sprašuje, 
v kakšnem svetu živimo zdaj 
in v kakšen svet vse bolj od-
hajamo jutri. Pri tem spre-
tno manipulira tako s podo-
bami kot mediji.

S svojimi deli se uspešno 
predstavlja tako na skupin-
skih kot na samostojnih raz-
stavah po Sloveniji in tudi v 
tujini, ob tem pa je pogos-
to opažena tudi pri ume-
tniški kritiki. Leta 2014 je 
na Ex-temporu Iveta Šubi-
ca prejela nagrado grand 
prix Združenja umetnikov 
Škofje Loke UŠL, galerijsko 
nagrado leto zatem na med-
narodnem Ex-temporu Ptuj, 
leta 2016 nagrado za mlade-
ga avtorja na mednarodnem 
Ex-temporu Piran, istega 
leta jeseni pa še odkupno 
nagrado Gorenjskega mu-
zeja na Festivalu likovnih 
umetnosti Kranj. Ta ji je pri-
nesla tudi tokratno razsta-
vo v kletni galeriji Mestne 
hiše v Kranju. »Kletni pros-
tor, ki mi je bil ponujen za 
razstavo, je tudi v galerij-
skem smislu zelo zanimiv. 

Zavedala sem se, da ne mo-
rem pristopiti na klasičen 
način, ampak moram iti ne-
kako naprej tudi sama s svo-
jimi deli. To je bila dobra pri-
ložnost in sem naredila nad-
gradnjo. Tako s to razsta-
vo poskušam izkoriščati so-
rodnost med pigmentno os-
novanimi oblikami slikar-
stva in pa svetlobno osnova-
nim posredovanjem digital-
nih podob,« pojasnjuje Kaja 
Urh. »Na eni strani gre za 
pigmentno materialnost in 
taktilnost, njeno nasprotje 
pa je svetlobna nematerial-
nost in neotipljivost.«

Urhova ima rada besedne 
igre. Tako se v naslovu raz-
stave The Gravity of Species 
narahlo naveže na Darwino-
vo delo On the Origin of Spe-
cies (O izvoru vrst). Kot pra-
vi, se navezuje na hiter prikaz 
spreminjanja v skupine – ne v 

biološke vrste, kot pri Darwi-
nu, ampak v nepotrpežljivo 
gravitacijo bitij v smeri pou-
darjanja temperamenta, ob-
čutij, vrednot ... »Kar se mo-
tivov tiče, so bili ti sprva izbra-
ni povsem naključno, ker so 
se pač dobro spajali med se-
boj, kasneje pa sem v njih 
uvidela globjo zgodbo na-
sprotij, ki se jih lotevam že v 
sami tehniki, ko slikam plat-
na, tu pa sem hotela poudari-
ti še nasprotje med pigmen-
tom in svetlobo.«

Za kompoziciji je upora-
bila znano fotografijo polju-
ba mladega mornarja in me-
dicinske sestre, ki jo je foto-
graf Alfred Eisenstaedt po-
snel na newyorškem Times 
Squaru na dan japonske ka-
pitulacije 14. avgusta 1945. 
Človeški par je povezala s po-
dobo moža s psom v naročju 
in s prizorom pasjih borb. 

Poljub, na osnovni sliki na 
platnu, se tako s pomočjo 
projicirane slike s prekriva-
njem postopoma spreme-
ni v soočenje dveh besnečih 
pasjih gobcev. Pravzaprav 
gre za tri motive, ki se na 
vsakem platnu posebej »po-
parčkajo«. Ambient kletne-
ga prostora in teme dodatno 
poudarja učinek. 

Razstava bo na ogled do 
3. maja, ta čas pa Kaja Urh 
razstavlja tudi na skupinski 
razstavi članov Likovnega 
društva Kranj v Novem mes-
tu in skupaj s kolegicama 
Marušo Štibelj in Meto Šolar 
v Kosovelovem domu v Se-
žani. V maju bosta s Štiblje-
vo razstavili na Mestni ob-
čini Kranj, sledijo pa še tri 
njene samostojne razstave v 
Novem Vinodolskem, v Sa-
lonu Galič v Splitu in jeseni 
v Galeriji Medija v Zagorju.

Gravitacija človeškosti
V galeriji Klet Mestne hiše v Kranju se slikarka Kaja Urh predstavlja z zanimivo likovno postavitvijo z 
naslovom The Gravity of Species (Gravitacija vrst).

Kaja Urh ob osvetljeni »gravitaciji vrst« / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Slovesno odprtje 48. 
Tedna slovenske drame, 
danes zvečer bodo prebra-
li tudi mednarodno in slo-
vensko poslanico ob sve-
tovnem dnevu gledališč, ob 
tem pa bodo podelili tudi sta-
novske nagrade Združenja 
dramskih umetnikov Slove-
nije, bo »začinila« predsta-
va Zrno soli. Gre za kopro-
dukcijo Prešernovega gleda-
lišča Kranj z Narodnim po-
zorištem Tuzla. Na povabilo 
slednjega jo je napisala in re-
žirala Neda R. Bric, predsta-
va pa je lani novembra doži-
vela izjemno uspešno pre-
miero v Tuzli. Na krstno 

uprizoritev dela v Sloveni-
ji so v Prešernovem gledali-
šču namenoma počakali do 
začetka dramskega festivala.

Avtorica besedila in rež-
iserka predstave je proble-
matiki bosansko slovenskih 
odnosov posvetila eno leto. 
»Življenje Bosancev v Slove-
niji namreč poznam mnogo 
bolje kot življenje Bosancev 
v Bosni,« je povedala Neda 
R. Bric, ki je k sodelovanju 
povabila tudi v Sloveniji ži-
večega bosanskega skladate-
lja Damirja Avdića, ta je po 
poreklu prav iz Tuzle, s film-
skimi posnetki pa je vključi-
la tudi igralca Prešernovega 
gledališča Petra Musevske-
ga in Aljošo Ternovška.

V njenem besedilu se pre-
pletata dva svetova, sloven-
ski in bošnjaški. Znajdemo 
se v labirintu zgodb iz obeh 
dežel, ki iščejo stičišča in 
razlike, ki se na koncu vedno 
zvedejo na isti imenovalec: 
človeško intimo, ki je enaka 
na vseh koncih sveta. To so 
zgodbe ljudi iz dveh dežel, ki 
ju je skozi zgodovino druži-
lo precej povezav. Včasih sta 
bili del skupne države Jugo-
slavije, še prej avstro-ogrske-
ga cesarstva, danes pa sta sa-
mostojni državi z včasih za-
pletenim razmerjem zlas-
ti glede zapuščine nekda-
nje skupne države. Dejstvo 
je, da v obeh državah živi ve-
liko prebivalcev narodnosti 

druge države. V Sloveniji 
nosi pojem Bosanec prav po-
seben pomen, včasih slabša-
len, vedno pa poln stereoti-
pov. Večinoma pomeni niž-
je kvalificiranega delavca, ki 
je prišel k nam s trebuhom 
za kruhom in živi v slabih 
razmerah, da lahko ves zas-
lužek pošilja domov, v Bo-
sno, po kateri hrepeni in ka-
mor se na stara leta – če je 
le mogoče – vrne. Vendar pa 
je tudi v Bosni mogoče najti 
presenetljivo število Sloven-
cev in njihovih potomcev, ki 
so v različnih časovnih ob-
dobjih tja prihajali iz istega 
razloga – zaradi dela. 

Dogodki polpretekle zgo-
dovine so se pomenljivo 

odražali v življenju ljudi v 
obeh deželah: strahotna bra-
tomorna vojna, ki se je naj-
huje razbesnela prav nad bo-
sanskim ozemljem in na-
rodnostno mešanim življem 
na njem, na drugi strani pa 
zapleti ob delitvi jugoslovan-
ske dediščine – problem Lju-
bljanske banke in drugih 
podjetij, zlasti pa afera z izbri-
sanimi, ki je prizadela ljudi z 

neslovenskimi koreninami 
in ki po svoji razsežnosti in 
krutosti spominja na dogod-
ke iz nekih drugih temnih ča-
sov, neke druge vojne. Poleg 
omenjenih akterjev iz Slove-
nije, ki nastopijo v filmu, je 
Neda R. Bric v Zrnu soli an-
gažirala še tri igralce iz Naro-
dnega pozorišta Tuzla: Remi-
ro Osmanović, Midhada Kuš-
ljugića in Edisa Žilića.

Z Zrnom soli v teden drame
Z dramo Zrno soli avtorice in režiserke Nede R. Bric se bo danes začel 48. Teden slovenske drame.

Zrno soli je zgodba o ljudeh iz dveh med seboj tesno 
povezanih držav – Slovenije ter Bosne in Hercegovine. 
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Igor Kavčič

Jesenice – Ljubiteljske gle-
dališke skupine z Gorenjske 
se že tradicionalno udele-
žujejo vsakoletnega festiva-
la komedije v Pekrah. Med 
osem najboljših komedij ak-
tualne sezone sta bila letos 
uvrščeni tudi predstavi Go-
spa poslančeva Toneta Par-
tljiča v režiji Blaža Veharja 
in izvedbi Teatra Afngunc 
iz KUD Janko Krmelj Rete-
če - Gorenja vas ter Petelinji 
zajtrk Ferija Lainščka v režiji 
Gojmira Lešnjaka - Gojca in 
koprodukcijski izvedbi Gle-
dališča Toneta Čufarja Jese-
nice in Šentjakobskega gle-
dališča iz Ljubljane. Obema 
predstavama je publika v 
Pekrah že ob uprizoritvi na-
menila velika aplavza.

Festival se je zaključil v 
nedeljo s podelitvijo nagrad 
najboljšim. Predstava Pete-
linji zajtrk je bila najboljša 
po izboru žirije občinstva, 
naj komedijant za najbolj-
šo moško vlogo je postal Da-
mjan Perne za vlogo Gajaša, 
za najboljšo režijo pa je bil 
nagrajen Gorjmir Lešnjak - 
Gojc. Naj komedijantka je 
postala Jerica Podpečan za 

vlogo Ive Breskvar Piškur v 
Gospe poslančevi. »Ko sem 
izvedela za nagrado, najprej 
nisem povsem verjela, da je 
res. Nad priznanjem sem 
navdušena, saj mi predsta-
vlja potrditev, da delam dob-
ro, hkrati pa je tudi zagon za 
nadaljnje delo,« je povedala 
Podpečanova. Navdušena je 
bila tudi direktorica Gledali-
šča Toneta Čufarja Branka 
Smole: »Petelin iz skupne 
reje Šentjakobskega gleda-
lišča Ljubljana in Gledališča 
Toneta Čufarja Jesenice je 
bil lani novembra namenjen 
za ''likof'' ob jubilejnih tri-
desetih Čufarjevih dnevih. 
Zdaj je naš skupni ''petelin'' 
postal glavni tudi v ''kokošji 
glavi'', v Pekrah, kar pome-
ni, da njegov glas odmeva po 
vsej deželi. Hkrati je postal 
simbol prijateljstva in sode-
lovanja med dvema ljubitelj-
skima gledališčema, ki sta si 
bili doslej na tekmovanjih 
konkurenčni, zdaj pa zma-
gujeta skupaj. Bravo!« Nag-
rado za najboljšo stransko 
vlogo prejela igralka iz Štan-
dreža, najboljša predstava 
po izboru žirije pa je bila O 
mrtvih vse dobro, Šentjako-
bskega gledališča Ljubljana.

Pekre odšle na Gorenjsko 
Večino nagrad štirinajstega festivala komedije v 
Pekrah odnesli na Jesenice in v Reteče. 

Nagrajenci na letošnjem Festivalu komedije Pekre
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Kranj – Zaradi prijateljskih tekem slovenske nogometne re-
prezentance so prvoligaši počivali. So pa nogometaši odigrali 
tekme 20. kroga v drugi in 16. kroga v tretji slovenski nogome-
tni ligi. Rezultati gorenjskih predstavnikov v drugi ligi: Drava 
Ptuj – Kalcer Radomlje 2 : 1, Roltek Dob – Jadran Dekani 2 : 
0, Zarica Kranj – Rogaška 1 : 3. Na lestvici vodi Mura, Kalcer 
Radomlje je šesti. Jutri se bo ob 16. uri na nogometnem igrišču 
športnega centra Kranj začela zaostala tekma 18. kroga med 
nogometaši Zarice Kranj in Kalcerja Radomlje, ob isti uri pa 
se bo začela tudi tekma na Dobu med Roltekom Dob in Bre-
žicami Terme Čatež. V tretji slovenski nogometni ligi center 
je do presenečenja prišlo na Jesenicah, kjer so nogometaši 
Save Kranj z 1 : 2 premagali domačine SIJ Acroni Jesenice. 
Nogometaši Bleda Hirterja so na gostovanju pri nogometaših 
Brinja Grosuplje izgubili z 2 : 1. Nogometaši Šobca Lesce so 
z Ivančno Gorico izgubili s 4 : 2. V tem tednu bodo odigrali 
dve zaostali tekmi 15. kroga. Danes bo v Ljubljani tekma Arne 
Tabor 69 – SIJ Acroni Jesenice, jutri ob 16.30 pa v športnem 
parku Bled še med ekipama Bled Hirter in Kočevje.

Slab konec tedna za gorenjske nogometaše

Maja Bertoncelj

Rateče – »Hvala, Planica!« 
so bile v nedeljo v dolini pod 
Poncami besede Poljaka Ka-
mila Stocha, velikega juna-
ka letošnje Planice in celotne 
sezone svetovnega pokala v 
smučarskih skokih. Postal je 
njen skupni zmagovalec, do-
bil je obe posamični tekmi v 
Planici in seštevek Planica7, 
le v seštevku poletov je bil od 
njega boljši Norvežan Andre-
as Stjernen. Na ekipni tekmi 
so bili razred zase Norvežani, 
drugi so bili Nemci, Sloveni-
ja v postavi Domen Prevc, 
Robert Kranjec, Anže Seme-
nič in Peter Prevc pa je osvo-
jila tretje mesto. 

Najdlje je izmed Sloven-
cev na ekipni tekmi pole-
tel izkušeni Robert Kranjec, 
ki je v prvi seriji pristal pri 
239,5 metra. V Planici se je 
prikazal v lepi luči in bil na 
desetem mestu tudi naš naj-
boljši na prvi posamični tek-
mi, na drugi je bil osmi Peter 
Prevc. »Vesel sem stopničk 
pred domačimi gledalci. Po 
dobri borbi je takšno tret-
je mesto še bolj sladko,« je 
po sobotni ekipni tekmi de-
jal Kranjec, ki je že v četrtek 
zabeležil svoj dvestoti polet 

čez dvesto metrov, s čimer 
se lahko pohvali samo on. V 
Planici se mu je znova vrnil 
nasmešek na obraz, potem 
ko je pojasnil težave v prete-
klih mesecih, ko je bil, kot je 
dejal, pozabljen in je razmi-
šljal celo o koncu kariere.

 

Večina v tople kraje, 
Domen v šolo

V nedeljo so skakalci raz-
mišljali predvsem o koncu 
sezone. Med Slovenci jo je 
najvišje, na 15. mestu, kon-
čal Peter Prevc, zbral je 416 
točk, 17. je Jernej Damjan, v 
trideseterici pa sta še Anže 
Semenič (22.) in Tilen Bar-
tol (25.). V Pokalu narodov 
je Slovenija peta. Nekateri so 
razočarani, drugi zadovolj-
ni. Med slednjimi je Anže 
Semenič, ki je v Zakopanah 
prvič zmagal na tekmi sve-
tovnega pokala in bil član 
ekipe, ki je na svetovnem 
prvenstvu v poletih osvojila 
srebrno medaljo. »S sezono 
sem zelo zadovoljen. Zame 
je bila vrhunska in upam, da 
jo prihodnje leto ponovim 
ali presežem. Sedaj nas čaka 
še nekaj sponzorskih obve-
znosti, potem pa gremo z 
nekaterimi fanti na Tenerife 

na dopust. Zelo dobro se ra-
zumemo, vsi smo brez de-
klet, tako da gremo kar sku-
paj,« je pojasnil član NSK 
Tržič FMG. 

Precej slabša sezona je za 
Domnom Prevcem, članom 
SK Triglav Kranj, ki pa je v 
Planici z izjemo kvalifikacij-
skega skoka letel zelo daleč: 
»S Planico sem zelo zadovo-
ljen. Vesel sem, da so mi us-
peli dobri skoki. V sezoni ni 
šlo, kot sem si zamislil, sem 
se pa iz tega veliko naučil,« je 
povedal najmlajši izmed bra-
tov Prevc, ki se bo sedaj v prvi 
vrsti posvetil šoli: »Sem v če-
trtem letniku, čaka me matu-
ra. Vpisal se bom tudi na fa-
kulteto, nisem se pa še odlo-
čil, na katero.« Nad sezono je 
razočaran tudi Peter Prevc, 
saj je bila zanj naj slabša po 
letu 2012. Kmalu bo postal 
očka, kar mu bo zagotovo 
dalo dodatno energijo.

Kdo bo trener, bo znano 
v teh dneh

Pred novinarje je stopil 
tudi Ljubo Jasnič, predse-
dnik zbora in odbora za smu-
čarske skoke in nordijsko 
kombinacijo, ocenil letošnjo 
sezono in razkril, da bo priš-
lo do menjave trenerja. »Se-
zona ni najslabša, ni najbolj-
ša. Manjka medalja z olim-
pijskih iger, ki je bila eden 
izmed velikih ciljev sezone. 
Smo pa osvojili medaljo na 
svetovnem prvenstvu v pole-
tih. Če izvzamem olimpijske 
igre, lahko rečem, da je bila 
sezona solidna. Pred vrati je 
menjava generacij. Postaviti 
moramo temelje tudi v stro-
ki, med trenerji, da bodo lah-
ko to generacijo peljali vse 
do naslednjih olimpijskih 
iger in svetovnega prvenstva 
pri nas, če ga dobimo na le-
tošnjem kongresu. Treba je 
pripeljati nekaj sveže krvi, 
novega kisika in mi slim, da 

bodo uspehi znova zelo kma-
lu tukaj. Nikomur ne bomo 
rekli na svidenje, vsi so ko-
ristni, na kakšnem položa-
ju bo kdo, pa bo stvar pogo-
vorov in v naslednjih dneh 
bodo znana tudi imena. Po 
osmih letih mora priti do 
menjav. Povsem normal-
no je, da se ljudje naveličajo, 
obenem pa je treba dati pri-
znanje za vse, kar je bilo na-
rejeno v zadnjih letih.« Kdo 
bo zamenjal Gorana Janusa, 
ki ima sicer pogodbo še dve 
leti, naj bi bilo znano še ta te-
den. Je pa Janus z ekipo v teh 
letih poskrbel za velike uspe-
he slovenskih skokov in špor-
ta nasploh.

Pričakovali tako dolge 
polete

V Planici se je letos lete-
lo daleč. »To je najlepša le-
talnica na svetu, ker tekmo-
valcu da užitek, da se posta-
vi v položaj za let. Vsi v Pla-
nici zelo radi letijo. Skakalni-
co smo pripravili tako, da je 

omogočala res lepe, dolge po-
lete, da tekmovalci niso imeli 
težav – in to smo z odliko na-
redili. Hvalijo nas tudi dru-
gi,« je povedal Jelko Gros, 
vodja tekmovanja, in nekaj 
besed dodal na temo daljav in 
rekordnega poleta 253,5 me-
tra Gregorja Schlierenzauer-
ja: »Pričakovali smo tak po-
let. Če bi ga naredil kdo drug, 
bi morda še stal. Schlieri je bil 
enostavno presenečen. Tako 
daleč v radius na kateriko-
li skakalnici ni skočil že kar 
nekaj časa in to se pozna. Ta 
konec tedna se je po mojem 
mnenju zgodil rekord po šte-
vilu skokov ali v enem dnevu 
ali celoten konec tedna prek 
240 metrov.« Dotaknil se je 
še prihodnosti Planice: »Je 

svetla. Mislim, da je Plani-
ca trdno v koledarju Medna-
rodne smučarske zveze. Čez 
dve leti imamo tudi svetovno 
prvenstvo v smučarskih pole-
tih, upam, da ga dobimo še 
v nordijskih disciplinah leta 
2023. Dela bomo imeli še do-
volj.«

Johansson ostaja pri 
Slatnarju

Zelo zadovoljen je bil v 
Planici Peter Slatnar. »Se-
daj imamo dva tedna časa, da 
pripravimo novosti za nas-
lednje leto, ker jih je treba 
13. aprila predstaviti Medna-
rodni smučarski zvezi. Z le-
tošnjo sezono smo lahko za-
dovoljni. Na naših smučeh 
bo še naprej skakal Norve-
žan Robert Johansson, osta-
ne jih večina, pride tudi nekaj 
novih,« je dejal Slatnar.

S Planico je padel zastor 
nad letošnjo skakalno sezo-
no, čez dober mesec pa se 
bodo že začele priprave na 
novo.

Skakalci na dopust, stroka o trenerju
Letošnja Planica je spisala številne zanimive zgodbe, njen glavni junak pa je bil Poljak Kamil Stoch. Finale svetovnega pokala v smučarskih skokih  
si je v štirih dneh ogledalo 58.400 gledalcev. Veselili so se tretjega mesta naših letalcev na ekipni tekmi. 

Četverica Domen Prevc, Robert Kranjec, Peter Prevc in Anže Semenič se je na ekipni tekmi 
veselila tretjega mesta. / Foto: Gorazd Kavčič

Po nedeljski tekmi je bila v ospredju tudi tema menjave 
trenerja na čelu slovenske reprezentance. Goran Janus bo, 
kot vse kaže, dobil naslednika. / Foto: Gorazd Kavčič

Jelko Gros: »Ta konec 
tedna se je po mojem 
mnenju zgodil rekord po 
številu skokov ali v enem 
dnevu ali celoten konec 
tedna prek 240 metrov.«

Jesenice – V soboto so hokejisti v Alpski hokejski ligi odigrali 
drugi tekmi polfinala končnice. Hokejisti HDD SIJ Acroni Jese-
nice so po zmagi v Rittnu v domači dvorani gostili lanskoletne 
zmagovalce lige AHL Rittner Buam in doživeli visok poraz, 
kajti Južni Tirolci so jih premagali s kar 4 : 0 (2 : 0, 1 : 0, 1 : 0) in 
rezultat v zmagah, polfinale se igra na tri zmage, izenačili na 1 
: 1 Že včeraj so na Južnem Tirolskem odigrali tretjo tekmo, jutri 
pa jih čaka tekma doma na Jesenicah, ki se bo začela ob 19. 
uri. So se pa na Jesenicah veselili osvojitve naslova državnih 
mladinskih prvakov do 18 let. Ekipa HD Hidria Jesenice je v 
finalu z 2 : 1 v zmagah premagala HK Triglav.

Jeseničani jutri znova igrajo doma

Škofja Loka – Rokometaši ekipe Urbanscape Loka bodo jutri v 
domači Dvorani Poden odigrali tekmo tretjega kroga končnice 
za prvaka. V goste prihaja Koper. Tekma se bo začela ob 19.30.

Na Poden prihajajo KoprčaniKranj – Telemark smučarji so s tekmo v klasiki zaključili letošnjo 
sezono svetovnega pokala, ki je bila za Jureta Aleša najuspe-
šnejša doslej. V skupnem seštevku discipline klasik je za konec 
osvojil tretje mesto, potem ko je bil na zadnji tekmi šesti. V 
skupnem seštevku svetovnega pokala pa je osvojil peto mesto.

Jure Aleš v disciplini klasik skupno tretji

Kranj – Odbojkarsko prvenstvo pri ženskah je pretekli konec 
tedna prineslo prva polfinalna obračuna med Novo KBM Bra-
nik in Alianso Šempeter ter kamniškim Calcitom Volleyem in 
Formulo Formis. Odbojkarice Calcita Volleyja so po zaostanku 
dveh nizov pred svojimi navijači s 3 : 2 osvojile prvo zmago v 
polfinalu. Za uvrstitev v finale potrebujejo še eno, do nje pa 
bodo skušale priti jutri, ko bo v Hočah na sporedu druga tekma 
polfinala končnice. Odbojkarice v zeleni skupini so odigrale 
tekme 3. kroga. Zgornja Gorenjska je v gosteh z 2:3 premagala 
Luko Koper in je na lestvici na drugem mestu. Odbojkarji so 
v modri skupini odigrali tekme četrtega kroga. Calcit Volley 
je doma s 3 : 2 premagal Maribor in je tretji, v zeleni skupini 
pa je Triglav v 4. krogu z 2:3 izgubil s Črnučami in je drugi.

Kamničanke blizu odbojkarskega finala
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Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  (65 )

Jelena Justin

Pred nekaj tedni smo obi-
skali Sveto planino/Parti-
zanski vrh. Ko smo se vrača-
li nazaj v dolino, nas je z ra-
dovednostjo navdal smero-
kaz v Planinski vasi, ki je ka-
zal proti Kleku. Ker radi raz-
iskujemo, se bomo še enkrat 
vrnili v Trbovlje in raziskali 
še tri neznane vrhove. 

Zapeljemo se v Zasavje, do 
Trbovelj, do njihovega sre-
dišča. Nadaljujemo naprej, 
v smeri Prebolda, do Gor-
njih Trbovelj, kjer v semafo-
riziranem križišču, pri Ko-
munalnem podjetju, zavi-
jemo levo. Nadaljujemo po 
cesti, in ko zagledamo kape-
lico, skušamo nekje parkira-
ti. Pri kapelici opazimo ozko 
vzpenjajočo se cesto in tudi 
smerokaz za Sveto planino. 
Strm, asfaltiran klanec na 
začetku poti nas vodi mimo 
naselja hiš, višje pa preide 
na travnata pobočja, kjer 

se povzpnemo do zadnjih 
hiš. Sledi vzpon po kolovo-
zu, ki nas višje ponovno pri-
pelje do hiš. Smo v Planin-
ski vasi. Spet dosežemo as-
faltirano cesto, ki ji sledimo, 
vse do makadamske, ko na 
stebru od električne nape-
ljave zagledamo napis Klek. 
Zavijemo levo po travniku 
navzdol. Pridemo do neka-
kšnega vikenda, kjer zavi-
jemo desno. Po nekaj kora-
kih na drevesu na levi stra-
ni gozda zagledamo tablico 
z napisom Taborske skale – 
razgledni vrh. Začnemo se 
strmo vzpenjati, zeleno-ru-
mene markacije in smeroka-
zi nas vodijo, a ko nas smero-
kaz usmeri levo, predlagam, 
da zavijemo desno mimo ti-
sočletja stare skale lepotice. 
Od tukaj dalje nas čaka če-
trti, vršni del vzpona, ki je 
zahtevna pot, v mokrem ne-
varna za zdrs, poimenova-
li pa so jo Skalaška pot. Če 
je mokro, previdno, v snegu 

pa tukaj vzpon odsvetujem. 
Strmo se povzpnemo mimo 
skal, zadnji meter lahko celo 
preplezamo, sicer se pa po 
desni strani povzpnemo do 
razgledne skale in od tam 
na vrh. Z razgledne skale se 
nam odpre pogled na Veliko 
Kozje, Kopitnik, Kum itd. 

Z vrha se spustimo pro-
ti vasi Klek po t. i. Minkini 
ali Gasilski poti. Možnost je 
tudi, da se po Darčkovi poti 
spustimo do skromne votli-
nice, ki jo ima Tabor. Čaka 
nas dokaj strm sestop, ki je 
v mokrem nevaren za zdrs, 
po gozdnem kolovozu. Vas 
Klek dosežemo nad vasjo, se 
mimo ene od hiš spustimo 
do asfaltirane ceste in po njej 
nadaljujemo do gostinskega 
lokala, ob katerem se strmo 
začne vzpenjati neoznačena 
stezica na Klek. V nekaj mi-
nutah strmega vzpona dose-
žemo Klek, kjer ni razgleda, 
je pa oddajnik za mobilni si-
gnal. Mimo stolpa po grebe-
nu nadaljujemo proti Kleč-
ki, kjer sta na vrhu klopca in 
vpisna knjiga. S Klečke se po 
ozkem pomolu začnemo str-
mo spuščati proti Trbovljam. 
Potrebne je nekaj previdnos-
ti, saj je pot ponekod malce 
izpostavljena. Ko pridemo do 
širše izravnave, se pot obrne 
ostro desno in nas v nekaj ok-
ljukih pripelje nad prve hiše 
v Trbovljah. Pri hišah doseže-
mo asfaltirano cesto, po kate-
ri se vrnemo nazaj na glavno 
cesto, ki pelje skozi Trbovlje. 
Pa zdaj? Hja, žal se moramo 
po glavni cesti vrniti do izho-
dišča v Gornje Trbovlje, kjer 

nas ob kapelici čaka jekleni 
konjiček. Ampak to nam bo 
vzelo vsega skupaj približno 
10 minut. 

Še en lep tris smo zaokro-
žili. No, naj vam namignem 

še nekaj. Pred nekaj tedni 
smo obiskali Partizanski 
vrh oz. Sveto planino. Če 
imamo dovolj kondicije, 
lahko ti dve turi tudi zdru-
žimo v eno. Vse skupaj nam 

bo vzelo od šest do sedem 
ur.
Nadmorska višina: 697 m 
Višinska razlika: 500 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Tabor (697 m)–Klek (511 m)–Klečka (487 m)

Tris nad Trbovljami
Strm tris. Skalaška pot, a ne tista v Karavankah. 'Kuceljčki', ki s svojo strmino 
prijetno presenetijo. 

Odcep proti Kleku; hrib, ki ga vidimo, pa je Tabor. / Foto: Jelena Justin

Vrh Tabora je skrit v gozdu. / Foto: Jelena Justin

Iz enega letnega časa v drugega. Klečka je bila videti povsem jesenska. / Foto: Jelena Justin

Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Oči – ogledalo duše (1. del)

Gledati, pogledati vase, 
vzpostaviti stik s seboj, 
upati si videti

»Ugotovil sem, da sem na-
redil veliko napako, ko sem 
se slepil, da lahko rešim cel 
svet in vse ljudi v njem. Zdaj 
vem, da bi moral pričeti pri 
sebi, najprej spoznati in ra-
zumeti sebe, pomagati sebi, 
potem bi bil pa mogoče dovolj 
moder in izkušen, da bi lah-
ko pomagal še komu – svo-
ji družini, sosedom v ulici in 
prebivalcem svoje četrti, mo-
goče komu od meščanov …« 
(arabske pripovedke, zapisa-
no po spominu)

Verjetno smo se vsi v mla-
dosti vsaj enkrat srečali s pri-
čakovanji drugih, naj bomo 
mi ali pa to, kar delamo, čim 

bolj popolno, brez napake. 
Kaj pa to je?

Biti popoln – realnost ali 
iluzija?

Eden naših ciljev v življe-
nju ni biti popolni, ampak 
biti to, kar smo – kar pa vse 
prevečkrat pozabimo in si 
tako sami po nepotrebnem 
otežujemo življenje. 

»Popolnost« je le iluzija 
trenutka, ki jo hočemo na 
vsak način ujeti in zadržati, 
ker smo navajeni, da se ve-
žemo na dogodke, ljudi, ob-
čutke … še zlasti so lepi, pri-
jazni, dobri … S tem pa se v 
bistvu odpovedujemo spre-
membam in sami sebi po ne-
potrebnem ustvarjamo fru-
stracije in občutek nemoči, 

neuspešnosti. Zato, ker nas 
bolj zanima, kako bo to, kar 
smo naredili, videti, kako bo 
to potrdila in sprejela okoli-
ca, kot pa, kako smo sami v 
sebi zadovoljni in notranje 
izpolnjeni s tem, kar smo 
naredili.

Ko delamo »napake«, se 
počutimo neuspešni ali si 
očitamo, da nismo dovolj us-
pešni. Čeprav so ravno »na-
pake« naše največje prijate-
ljice, iz katerih se lahko naj-
več naučimo o sebi in tudi o 
tem, kako v prihodnje ravna-
ti drugače, če se nam tako, 
kot smo ravnali zdaj, zdi 
»narobe«.

Kaj je sploh prav in kaj 
narobe? 

Če odmislimo družbeno 
sprejeta pravila in norme, 
ki jih zato, da je naše biva-
nje kolikor toliko znosno, do 
neke mere pač moramo upo-
števati, imamo glede sebe in 
svojega prav v bistvu kar ve-
liko manevrskega prostora. 

Pa ga upamo in znamo iz-
koristiti? 

Kaj je prav za nas, kdo 
nam bo to povedal, kako naj 
to vemo? 

Če smo v vsakem trenut-
ku v stiku s samim seboj 
in svojimi občutki, potem 
v vsakem trenutku edino-
le sami lahko začutimo in 
vemo, kaj je za nas prav in 
kaj ne. 

Če v vsakem trenutku nare-
dimo stoodstotno, vse najbolj 
iskreno kot v danem trenut-
ku zmoremo in znamo, bo re-
zultat stoodstotno najbolj po-
poln, kar je v tistem trenutku 
lahko. Šele izkušnja tega tre-
nutka nas lahko nauči in od-
stre vpogled v to, kako lahko 
naslednjič nekaj naredimo 
drugače, še »bolje«. 
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TRGOVINA NANCY
Cvetlična ulica 3, Naklo
Pon.-pet.: 9.00-19.00
Sob.: 8.00-13.00
Tel.: 04 277 22 23
www.nancy.si

AKCIJA

50% POPUSTA
NA VSE KOPALKE IZ PRETEKLIH KOLEKCIJ
OD 26. 3. DO 21. 4. 2018

KOPALKE NANCY SO Z LJUBEZNIJO IZDELANE V SLOVENIJI.

Maja Bertoncelj

Medvode – V Nordijskem 
centru Bonovec so se v sobo-
to poslovili od letošnje sezo-
ne teka na smučeh, ki jo oce-
njujejo za uspešno. Imeli so 
77 snežnih dni, ko se je dalo 
teči na smučeh, kar je več kot 
sezono prej. 

»To je zelo lepa številka, 
sploh glede na to, da je bil ja-
nuar zelo topel. Zadovoljni 
smo tudi s številom obiskoval-
cev. Za razliko od lani so bile 
proge povsod okrog, kar se 
je malo poznalo, ne pa dosti. 
Veliko je prišlo tudi takšnih, 
ki opreme nimajo in so si jo 
pri nas izposodili. Tudi teča-
ji so bili dobro obiskani. Pri-
ljubljenost teka na smučeh 
v takšni zimi, kot je bila le-
tošnja, zelo naraste,« je pove-
dal Klemen Svoljšak iz NŠD 
Bonovec Medvode. Za konec 
sezone so v soboto pripravili 
še Tek na smučeh po starem, 
ki pa se ga je udeležila ena 
sama udeleženka. »Prireditev 
je namenjena obiskovalcem s 
tekaško opremo, starejšo od 

25 let. V sezoni smo srečali 
kar nekaj takšnih. Naša želja 
je, da se tradicija ohranja in 
da se ljudje družijo,« je še de-
jal Svoljšak. Posebno nagrado 
za tek z opremo iz šestdesetih 
let prejšnjega stoletja je preje-
la Milena Omerzu (dekliško 
Hočevar), sicer domačinka 
iz Žlebov, ki sedaj živi v Lju-
bljani. »Prišla sem, ker imam 
rada tek na smučeh in tradi-
cijo. Lepo bi bilo, če bi mla-
dim pokazali, na kakšen na-
čin se je teklo včasih. Še ved-
no sem zelo aktivna, in sicer 
pozimi na tekaških smučeh, 
poleti pa kolesarim in hodim 
v hribe,« je povedala Omerzu-
jeva in opisala opremo, s kate-
ro je naredila tudi nekaj me-
trov v smučini: »Čisto točne-
ga datuma, od kdaj je, ne vem, 
je pa bila vsa izdelana pred le-
tom 1970. Dobila sem jo iz 
vseh vetrov. Smuči so lesene, 
švedske izdelave. Takšne, kot 
je napisano na njih, so med le-
toma 1960 in 1968 osvojile v 
svetovnem merilu 13 zlatih, 
sedem srebrnih in enajst bro-
nastih medalj. Dobila sem jih 

od Janeza Pavčiča. Sem tek-
movala in na eni izmed tekem 
so se mi moje zlomile, pa mi 
je on dal svoje. Včasih se je to 
pogosto zgodilo. Okovje mi je 
dal Franci Tajnikar, jeseniški 
tekač. Palice so tudi zelo sta-
re. So iz bambusa. Čevlji so 
usnjeni, dobro ohranjeni. Te 
opreme nikomur ne dam, jo 
bom pa skušala še dopolniti.«

Nordijski center Bonovec 
bo živel tudi v poletnih me-
secih. Zaključili bodo dela na 
trim stezi, novosti pa si želijo 

tudi za zimo. »Želimo si po-
sodobiti sistem umetnega 
zasneževanja, za kar smo že 
testirali opremo. Upamo, da 
nam bo s pomočjo Javnega 
zavoda Sotočje, Občine Med-
vode in Fundacije za šport us-
pelo. S tem bi lahko v enakem 
času izdelali od petdeset do 
devetdeset odstotkov več sne-
ga kot doslej, tako da bi lahko 
zagotovili še več snežnih dni 
na poligonu,« še pojasnjujejo 
v NŠD Medvode, ki je tehnič-
ni upravljavec poligona.

Za konec tekli po starem
S prireditvijo Tek na smučeh po starem so v soboto na poligonu Bonovec v Medvodah zaključili 
letošnjo smučarskotekaško sezono, ki je bila uspešna.

Milena Omerzu v stari tekaški opravi

Maja Bertoncelj

Rateče – Sredi marca se je v 
Ratečah s Tekom dveh de-
žel končal letošnji Pokal 
SLOvenSKI maraton. Zima 
je bila s snegom radodar-
na, tako da je organizator-
jem uspelo izpeljati sedem 
od načrtovanih desetih tek-
movanj.

Smučarski tek Ribni-
ške koče, Maraton Planica 

(Ma raton Tamar), Bloški 
teki, Trnovski maraton, Tek 
na smučeh Vojsko, Poklju-
ški maraton in Tek dveh de-
žel je dal tudi najboljše v tem 
točkovanju. Zmagovalca sta 
v obeh kategorijah Gorenj-
ca. Pri moških, točke je osvo-
jilo 277 tekačev, so na prvih 
treh mestih Andrej Grašič, 
Matej Jakša in Simon Koče-
var, pri ženskah, tekmovalo 
jih je 49, pa Petra Race, Petra 

Tratnik in Alenka Jerman. 
Po kategorijah so zmaga-
li: Simon Kočevar, Luka Bo-
žič, Robbie Smodiš, Andrej 

Grašič, Bojan Trojar, Konrad 
Merlak, Taja Šuligoj, Petra 
Tratnik, Petra Race, Alenka 
Jerman in Nadia Pradal.

Najboljša Gorenjca
Skupna zmagovalca pokala SLOvenSKI maraton 
sta Petra Race in Andrej Grašič.

Petra Race (levo) je hitra tudi na tekaških smučeh. 

Maja Bertoncelj

Kranj – V soboto in nedeljo 
je v organizaciji Plavalnega 
kluba Kranj v kranjskem po-
kritem olimpijskem baze-
nu potekal Mednarodni pla-
valni miting Pingvinček '18. 
Nastopilo je več kot petsto 
plavalcev iz 36 klubov. 

Naajboljši rezultat po toč-
kah FINA je dosegel Italijan 
Zaccaria Casna na petdeset 
metrov prsno s časom 28,63. 
Največ medalj so osvojili tur-
ški plavalci, kar 38. Domači 

plavalci Plavalnega klu-
ba Kranj so bili na stopnič-
kah dvakrat – za eno zlato in 
eno bronasto medaljo, obe je 
osvojila Erin Rant (najboljša 
na štiristo metrov mešano in 
tretja na dvesto metrov me-
šano), plavalci PK Triglav 
Kranj pa trikrat za dve srebr-
ni in bronasto medaljo. Ana 
Škulj je bila enkrat srebrna 
(petdeset metrov hrbtno) in 
enkrat bronasta (dvesto me-
trov hrbtno), srebro pa je os-
vojil še Luka Cizel (petdeset 
metrov hrbtno).

Na Pingvinčku najuspešnejši Turki
V Kranju je potekal mednarodni plavalni miting.

Na plavalnem mitingu Pingvinček v Kranju je nastopilo več 
kot petsto plavalcev. / Foto: Tina Dokl

Mihael Ignac Fock, rojen leta 1950, je bil eden od ustanovi-
teljev LZS 11. septembra 1976 in prvi predsednik LK Kranj. 
V času njegovega predsedovanja kranjskemu klubu je slo-
vensko lokostrelstvo gostilo najeminentnejše lokostrelce tis-
tega časa na vsakoletnih tekmovanjih Field v Vintgarju. V 
letih od 1977 do 1984 je tekmovanja v Vintgarju obiskovala 
lokostrelska elita Evrope in ZDA. Vintgar je bil tedaj sino-
nim za tekmovanja Field najtežje stopnje, ki ni zahtevalo 
le lokostrelskih izkušenj ampak tudi splošno fizično kondi-
cijo. Mihael je v času aktivnega udejstvovanja v lokostrel-
stvu posegal po medaljah na državnih prvenstvih in med-
narodnih tekmovanjih v letih od 1975 do 1979. Slovencem 
je zapustil tri čudovite knjige, ki so plod njegove ljubezni do 
filatelije. Academia Traiectiona, Companhia do nyassa in 
Zlati Jeruzalem so njegove knjige, ki potrjujejo veličino nje-
gove osebnosti kot podpredsednika filatelistične zveze Slo-
venije, člana komisije za nove znamke pri pošti Sloveni-
je, akreditiranega mednarodnega sodnika pri FEPA, čla-
na ekspertnega servisa FES, člana Ameriškega filatelistič-
nega društva, člana kraljeve filatelistične združbe Anglije 
in avtorja člankov v vseh filatelističnih publikacijah sveta.
Naj počiva v miru. Marjan Podržaj

V spomin

Mihael  
Ignac Fock
(1950–2018)

Kamnik – Ta konec tedna se bodo številni gorski tekači zbrali 
v Stahovici, kjer bo start teka k Sv. Primožu. To je tek z dol-
goletno tradicijo, saj bo letos potekal že triindvajsetič. Je tudi 
pokazatelj, kako dobro so gorski tekači trenirali pozimi. Or-
ganizatorja teka sta Ivan Urh in Klub gorskih tekačev Papež. 
Start bo v soboto, 31. marca, ob 10. uri, in sicer na dolgi progi 
pri domu krajanov v Vegradu, na kratki progi za Pokal Calcita 
pa pri turškem znamenju. Prijava na dan tekmovanja, razen 
za kratko progo, za katero startnine ni, ne bo možna. Tek bo 
štel kot prva tekma Tekaškega pokala Občine Kamnik.

Tekli bodo k Sv. Primožu

Sv. Andrej – V soboto, 31. marca, bo ob 10. uri na Sv. Andreju 
nad Škofjo Loko start Najlepšega in najtežjega malega mara-
tona. Proga bo tekače vodila po hribih nad Škofjo Loko.

Najlepši in najtežji mali maraton
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Vilma Stanovnik

Kranj – V Gasilsko-reševal-
ni službi Kranj so se prid-
ružili evropskemu projektu 
DIRECT (Disaster Resilient 
Communities and Towns 
oziroma Postanimo odpor-
ni na nesreče). Partnerice v 
tem projektu so tudi gasilska 
enota Moravsko-šlezijska re-
gija iz Češke, Češka asociaci-
ja gasilskih častnikov in Mi-
nistrstvo za notranje zadeve 
Črne gore. Njihovi predstav-
niki so minuli teden prišli v 
Kranj, kjer so pripravili tri-
dnevno usposabljanje, za za-
ključek pa so minuli četrtek 

pripravili zanimivo zaključ-
no vajo reševanja iz višjih 
nadstropij stavbe Mestne 
občine Kranj.

»Projekt DIRECT deluje 
na treh različnih nivojih: iz-
obraževanju mlajših, pred-
vsem šolske mladine, izo-
braževanju prebivalcev lo-
kalnih skupnosti, pa tudi iz-
obraževanju profesional-
nih enot, ki se morajo odzi-
vati na večje naravne ujme 
in ostale dogodke s področ-
ja zaščite in reševanja. Vsi 
sklopi profesionalnega dela 
izobraževanja so razdeljeni 
na različne teme, tokrat pa 
je glavna pozornost našega 

izobraževanja namenjena re-
ševanju z uporabo vrvne teh-
nike. Na vaji so prisotni gor-
ski reševalci in nekateri dru-
gi, ki so usposobljeni za delo 
z vrvno tehniko. Z nami so-
deluje tudi enota poklicnih 
gasilcev in reševalcev Mora-
vsko-šlezijska regija iz Češke 
in črnogorski kolegi,« je po-
vedal Miran Štular in pojas-
nil, da so v treh dneh delali 
na več deloviščih, pri čemer 
so lahko testirali različne teh-
nike reševanja z uporabo vrv-
ne tehnike. 

»Bili smo na nekaj delo-
viščih v kamnolomu pri Bes-
nici, delali smo na območju 

hotela Creina, zaključno vajo 
pa smo naredili kot evakuaci-
jo občinske zgradbe,« je tudi 
povedal Miran Štular in po-
jasnil, da je bilo vseh udele-
žencev akcije 34.

»Sem predstavnik gorske 
reševalne službe Črne gore 

in primeri, ki jih obravnava-
mo na vaji tukaj v Kranju, 
so mi dobro znani. So se 
pa preostali člani naše eki-
pe, zlati gasilci, lahko veli-
ko naučili, saj so zato ime-
li res dosti priložnosti. Tudi 
današnja vaja reševanja z 

dvigi in spusti ponesrečen-
cev na nosilih iz globin iz vi-
šin z uporabo vrvne tehni-
ke je bila zelo koristna, ker 
so pridobili znanja, ki so za 
reševalce nujno potrebna,« 
je povedal Miloš Blečić iz 
Črne gore.

Skupne vaje za reševanje
Gasilsko-reševalna služba Kranj je minuli teden gostila mednarodno 
usposabljanje reševalnih ekip, saj so se domačim gasilcem pridružile ekipe 
iz Češke in Črne gore. Posebno pozornost so namenili reševanju iz globin in 
višin z uporabo vrvne tehnike.

Udeleženci projekta DIRECT so izvedli praktičen prikaz vaje iz višjih nadstropij kranjske 
občine in s strehe s pomočjo vrvne tehnike. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Po Ljubljančanu 
Marku Bitencu je vplete-
nost v večletno izsiljevanje 
škofjeloškega podjetnika na 
pred obravnavnem naroku 
na kranjskem okrožnem so-
dišču minuli četrtek, ravno 
na svoj rojstni dan, priznal 
tudi 23-letni Leonard Pod-
gornik iz Lukovice. Zara-
di poskusa izsiljevanja mu 
je sodnica Milena Turuk iz-
rekla pogojno kazen deve-
tih mesecev zapora s preiz-
kusno dobo dveh let. Ker je 
mladenič na kriva pota sto-
pil tik pred iztekom preiz-
kusne dobe za pogojno ka-
zen, ki mu je bila pred leti 
izrečena za neko drugo ka-
znivo dejanje, mu je sodnica 
na koncu izrekla enotno po-
gojno kazen trinajstih me-
secev zapora s preizkusno 
dobo dveh let. Preostali ob-
toženi, domnevni vodja izsi-
ljevalcev Darej Gorjup, Go-
ran Glamočanin in Vladimir 
Marinković, so se izrekli za 
nedolžne, zato jim bo moral 
okrajni tožilec Tilen Dem-
šar krivdo dokazati v nadalj-
njem kazenskem postop-
ku pred sodnim senatom. 
Tožilstvo sicer po naših po-
datkih v obtožnici navaja, da 
je Škofjeločan Gorjupu za-
radi goljufije in kasnejše-
ga izsiljevanja, podkreplje-
nega z grožnjami in orož-
jem, v treh letih (do oktobra 
lani) v denarju in zlatu izro-
čil vsaj 543 tisoč evrov, pre-
den mu je lani prekipelo in 
je za pomoč končno zaprosil 
policijo. Ta je tudi na podlagi 

prisluškovanja telefonskim 
pogovorom ter tajnega opa-
zovanja izsiljevanju naredi-
la konec oktobra lani. Gor-
jup je sicer v isti zadevi ob-
tožen še prometa škodljivih 
sredstev za zdravljenje. 

Leonard Podgornik je na 
predobravnavnem naroku 
priznal, da se je 7. oktobra 
lani skupaj z Gorjupom in 
Glamočaninom odpravil v 
Škofjo Loko, kjer so od svo-
je žrtve nameravali izsiliti 
novih tri tisoč evrov. Pri tem 
so podjetniku Podgornika 
predstavili kot policista, kot 
že nekajkrat prej pa so ga 
ustrahovali z omenjanjem 
»krimiča«, ki da ga bo v pri-
meru neplačila »ubil in za-
kopal«. Dejanje je ostalo pri 
poskusu, saj jim žrtev tega 
dne ni želela plačati niti evra. 

Tožilec Tilen Demšar je za 
23-letnika zahteval izrek po-
gojne kazni enega leta zapora 
z dveletno preizkusno dobo. 

Kot olajševalno okoliščino 
mu je štel, da je krivdo takoj 
priznal in da je bila njegova 
vloga manjša od sostorilcev. 
A obenem je opozoril, da gre 
pri izsiljevanju za zelo hudo 
dejanje, kaznivo z do osem 
let zapora, poleg tega pa je bil 
Podgornik že predkaznovan 
in je dejanje izvedel v preiz-
kusni dobi. Obtoženčev za-
govornik Gorazd Fišer pa je 
po drugi strani predlagal še 
milejšo kazen z obrazložitvi-
jo, da je Podgornikovo sode-
lovanje v izsiljevalski zgodbi 
zagotovo treba pripisati nje-
govi nezrelosti in mladostni 
nepremišljenosti, poleg tega 
pa v dejanju ni imel aktivne 
vloge. »Obtoženi je bil v do-
gajanju, ki je opisano v obtož-
bi, pravzaprav le fizično nav-
zoč in z oškodovancem sploh 
ni komuniciral, še manj, da 
bi mu izrekel kakšne verbal-
ne ali pa realne grožnje.« Po 
njegovem bi k milejši kazni 

moralo pripomoči tudi ob-
toženčevo priznanje krivde 
še v začetni fazi kazenskega 
postopka, kar bo znižalo tudi 
sodne stroške. »Obramba je 
prepričana, da se bo obdolže-
ni zresnil in bi mu dalj časa 
ohranjajoča se obsodba v ka-
zenski evidenci bistveno ote-
žila pridobitev ustrezne za-
poslitve,« je še poudaril Fišer.

Pred nadaljevanjem ka-
zenskega postopka zoper 
preostalo trojico obtoženih 
bo moralo sodišče odločiti o 
zakonitosti kronskih doka-
zov tožilstva – posnetkih taj-
nega opazovanja in prislu-
hov telefonskim pogovorom 
med Gorjupom in oškodo-
vancem. Gorjupov zagovor-
nik Aljoša Štampar Strojin 
je namreč predlagal njihovo 
izločitev, ker da so nastali v 
času, ko je oškodovanec na-
stopal kot tajni policijski de-
lavec in deloval po navodilih 
kriminalistov. Pri tem naj bi 
oškodovanec izkoristil med-
sebojno prijateljstvo in nju-
no zvezo, da je od Gorjupa 
pridobil obremenilne izjave, 
je pojasnil odvetnik. Predla-
gal je še izvedbo nekaterih 
drugih dokazov, ki bi pod-
krepili Gorjupove naved-
be, da je zlate ploščice, ki so 
jih pri njem našli kriminali-
sti, že leta 1998 prejel v dar 
od strica, najdeni denar pa 
da je ostanek večletnih pri-
hrankov njegovega očeta. 
Tožilec je odgovoril, da je iz-
ločitev dokazov povsem ne-
utemeljena, predlagane do-
kaze o izvoru denarja in zla-
ta pa je ocenil zgolj kot tezo 
obrambe.

Plačal več kot pol milijona
Sodelovanje v izsiljevanju Škofjeločana, ki naj bi storilcem v treh letih izplačal več kot pol milijona 
evrov, sta od petih obtoženih priznala le dva, ki jima je tožilstvo sicer pripisovalo najmanjši vlogi.  

Prvoobtoženi Darej Gorjup zatrjuje, da zlato in denar, ki so 
ju pri njem našli kriminalisti, ne izvirata iz očitanih kaznivih 
dejanj. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Z lepšimi dnevi se na 
ceste vračajo tudi motoristi, 
zato se je včeraj pod koordi-
nacijo Agencije RS za var-
nost prometa (AVP) začela 
nova nacionalna preventivna 
akcija Motoristi, ki bo poteka-
la do 8. aprila. Pri izvajanju 
aktivnosti sodelujejo še po-
licija, občinski sveti za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, Zveza moto klubov 
Slovenije, lastniki poligonov 
varne vožnje, DARS in šole 
vožnje. Cilj akcije je opozori-
ti motoriste, naj ne precenju-
jejo voznih sposobnosti in 
ne podcenjujejo voznih raz-
mer, vse ostale udeležence v 
prometu pa na strpno in pre-
udarno vožnjo ter na dodat-
no previdnost na cesti. Zara-
di značilnosti motorja so na-
mreč motoristi slabše vidni 
in opazni kot avtomobili, po-
gosto vozijo prehitro, največ-
krat so oblečeni v temna obla-
čila, drugi vozniki pa jih tež-
je opazijo.

Motoristov je v Sloveni-
ji vedno več. Lani je bilo re-
gistriranih že nekaj več kot 
117 tisoč enoslednih motor-
nih vozil, od tega 56 tisoč mo-
tornih koles, slabih 60 tisoč 
mopedov in okoli 1400 triko-
les, kar je za petino več kot v 

letu 2016 in za dobro polovi-
co več kot pred desetletjem. 
Motoristi že tako spadajo 
med ranljivejše skupine ude-
ležencev v prometu, ob teh 
naraščajočih številkah pa se 
povečuje tudi njihova ogro-
ženost, ob tem opozarjajo 
v AVP. Motoriste in mope-
diste pozivajo k uporabi za-
ščitne opreme in čelade ter 
k prilagojeni hitrosti vožnje 
in razmeram na cesti. No-
sijo naj svetla odsevna obla-
čila in imajo vedno prižga-
ne luči, pred novo sezono pa 
naj osvežijo tudi svoje vozni-
ško znanje s krajšo kondicij-
sko vožnjo. Spomladi je na-
mreč asfaltna površina hla-
dna in ne omogoča optimal-
ne oprijemljivosti pnevma-
tik, vozišča so še polna udar-
nih jam in peska od zimske-
ga posipa, pa tudi sposobnost 
obvladovanja motorja v nekaj 
mesecih nekoliko upade. 

Ostali vozniki naj bodo 
dodatno pozorni v prome-
tu, v vzvratnih in stranskih 
ogledalih naj preverjajo t. i. 
mrtvi kot, saj so motoristi za-
radi ozke silhuete slabše vi-
dni in se lahko v ogledalih 
hitro »izmuznejo«. Že ši-
rina svinčnika v iztegnjeni 
roki lahko popolnoma zak-
rije motorista, oddaljenega 
30 metrov. 

Na ceste se spet 
vračajo motoristi
Do osmega aprila poteka preventivna akcija za 
večjo varnost motoristov. 

Bled – Blejski policisti so v nedeljo obravnavali tujca, ki zaradi 
opitosti ni zmogel poti z Male Osojnice proti Bledu. V dolino 
so ga pospremili radovljiški gorski reševalci. Zaradi nedostoj-
nega vedenja na javnem kraju so ga oglobili s 521 evri.

Na hribu se je napil 
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skupina BQL in Jana Šušteršič 

ter plesna skupina Urška iz Kranja. 
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Alenka Brun

V 
nedeljo smo spr
emljali že tret
jo oddajo Zvez
de plešejo. To
krat sta bila med 

ogroženimi plesna pa ra, v 
katerih sta igralka Gorka 
Berden in Andrej Rebula ter 
radijec Uroš Bitenc in Vale
riya Musina, ki sta na kon
cu tudi zapustila šov. Uroš je 
sicer upal, da mu bo uspelo in 
bosta z Valeriyo prišla dalj od 
lani, a žal se je zgodba pono
vila in z Valeriyo sta se poslo
vila. V drugi oddaji je izloči
tev doletela Natalijo Bratko
vič in soplesalca Arneja Ivko
viča. Se je pa v drugi oddaji 
že vrnila v vlogi sovoditeljice 
Tara Zupančič, po plesnem 
parketu pa se je s salso izka
zal tudi Peter Poles. V nasle
dnji, četrti oddaji pa lahko na 
plesnem parketu pričakuje
mo še eno zvezdniško gos
tjo. V oddajo Zvezde plešejo 

namreč prihaja smučarka 
Ilka Štuhec. 

Javnost pa je pred krat
kim izvedela, da je plesa
lec Miha Vodičar, ki v Zvez
dah plešejo po parketu suče 
športno novinarko in vodi
teljico Sanjo Modrić, zaro
čen. Namreč, že v prvi odda
ji je zanj navijalo tudi njego
vo dekle. Kasneje se je izka
zalo, da je celo njegova zaro
čenka, ki bo postala njegova 
žena že letos junija v Brdih. 

Kot kaže, sta med več kot šti
ridesetimi pari bila ravno 
onadva tista, ki sta komisijo 
Briške poroke 2018 prepriča
la, da si resnično želita poro
ko v Brdih. 

Miha je s Kristino Pangos v 
zvezi že skoraj štiri leta, a par 
poskuša ohraniti zasebnost. 
Na družbenih omrežjih sta 
delila le nekaj fotografij in ob 
prvi obletnici se je Miha svoji 

dragi zahvalil, da prenaša nje
govo norost.

Konec februarja pa se je 
zgodila še ena zaroka. Nam
reč zadnja zimska predsta
va muzikala Pepelka, kjer v 
glavni vlogi spremljamo Tja
šo Hrovat, se je v Radomljah 
končala pravljično. Princ 
oziroma Uroš Steklasa je 
poskrbel za presenečenje in 
pravi čustveni vrtinec med 
publiko v dvorani. V trenu
tku, ko naj bi se v vlogi poro
čil s Pepelko, je orkester pre
nehal z igranjem, do njega 
je stopil njegov igralski oče, 
kralj Tadej Pustotnik, in mu 
predal rdečo škatlico z zaro
čnim prstanom. 

Tjaša in Uroš sta v real
nem življenju že nekaj časa 
srečno zaljubljena, sicer pa 
skupaj nastopata tudi v glas
benem duetu. V Kranj priha
jata 5. aprila, v lokal Panora
ma Stara Pošta, medtem ko 
se v vlogi princa in Pepelke 
na oder KD Radomlje vrača
ta 6. in 8. aprila, potem pa 
spet jeseni. Kot zanimivost: 
Tjaša in Uroš sta se rodila na 
isti dan, mesec in leto – 26. 
junija 1994.

ZAROČILA VSAK SVOJO PEPELKO
Plesalca Miha Vodičarja spremljamo v oddaji Zvezde plešejo. Njegovo dekle je tudi že njegova 
zaročenka – in kot kaže, bo poroka junija v Brdih. Konec februarja pa je zaročni da svojemu princu  
na odru dahnila tudi Pepelka – Urošu Steklasi njegova Tjaša Hrovat.

Miha Vodičar v oddaji Zvezde plešejo po parketu suče 
športno novinarko in voditeljico Sanjo Modrić. / Foto: A. B.

Miha s Kristino / Foto: osebni arhiv

Uroš Steklasa in Tjaša Hrovat, princ in Pepelka v istoimenskem muzikalu / Foto: A. B.

Sredi marca je na malih ekranih, natančneje na 1. progra-
mu Televizije Slovenija, luč sveta ugledala nova kuharska 
oddaja Kuharija na kubik. Oddajo lahko spremljate ob 
sobotah, predvidenih je 15 nadaljevanj. V njej bo za vas 
ustvarjal Grega Rozman, ki smo ga na televizijskih zaslo-
nih že lahko spremljali. V resničnem življenju je Gorenjec 
prva kuhalnica restavracije Lambergh Chateauja in Hote-
la v Dvorski vasi pri Radovljici, kar se televizijskih stopinj 
tiče, pa počasi postaja tako prepoznaven kot njegova 
kuharska kolega – sicer z daljšo televizijsko kilometrino 
– Bine Volčič in Marko Pavčnik. Omenjena v tem smislu 
najbolj poznamo iz realističnih šovov domačega kulina-
ričnega formata. Bineta bomo lahko v nadaljevanju spre-
mljali v vlogi tretjega sodnika nove sezone kuharskega 
šova MasterChef Slovenija, kjer bo stopil v čevlje prejšnje 
sodnice Alme Rekić. Bodo čevlji preveliki? Bomo videli. 
Grega je tudi reprezentant domače olimpijske kuharske 
reprezentance, pred kamerami pa bo tokrat nadgrajeval 
domače kuharske recepte. Radi kuhate domačo hrano, 
moti pa vas ponavljane in monotonija? Rešitve boste našli 
v novi oddaji. Lokalne sestavine, okusi naših prednikov, 
vse to zloženo na krožnik tako, kot si nikoli niste predstav-
ljali. Enostavno, po korakih, z vsemi triki in skrivnostmi 
vred vam jih Grega predstavlja v Kuhariji na kubik.

Kuharija na kubik

Grega Rozman / Foto: arhiv oddaje (TV Slovenija)
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Alenka Brun

S
eveda smo obis-
kali tudi znano 
šrilanško mesto 
Kandi. Tu je nujen 
obisk templja, v 

katerem naj bi bil shranjen 
Budov zob, ustavili smo se 
v botaničnem vrtu, se spre-
hodili po tržnici z zelenjavo 
in sadjem. Nekaj smo imeli 
tudi prostega časa, ki so ga 
dekleta v skupini nameni-
la nakupovanju. Privoščili 

smo si sveže stisnjen man-
gov sok, posegli po soku 
kakšnega še bolj eksotič-
nega sadeža. Spoznali smo 
tudi šrilanško plesno tradi-
cijo, kjer igrajo pomembno 
vlogo bobni različnih veli-
kosti; smo se pa že veseli-
li panoramske vožnje z vla-
kom, ki je sledila v nasled-
njih dneh. Čeprav po dveh 
urah stanja – v ekonom-
skem razredu velja, da kdor 
prvi pride, prvi melje, ome-
jitve glede števila potnikov 
pa očitno ni – se tudi sam 

usedeš kar na tla. Ščurka 
v prostoru s prtljago pa na 
daleč milo gledaš, češ – naj 
ostane tam … Če ne prene-
sete ravno vročine in gne-
če, potem je nakup vozov-
nice za prvi razred zagotovo 
boljša odločitev, a v vagonih 
prvega razreda dobesedno 
potrebujete jopico in pokri-
valo, saj klimatske naprave 
»laufajo« na polno. 

Tik preden smo se za nekaj 
dni odpravili še na Maldive, 
smo si ogledali želvjo farmo, 
kjer domačini skrbno bdijo 

nad novimi rodovi teh ogro-
ženih bitij, jih nato spuščajo 
v morje, videli pa smo tudi 

nekaj takih želv, ki jim mati 
narava že od prvega dne ni 
bila naklonjena ali pa jih je 

poškodovala človeška roka 
in so sedaj tu našle svoj dom. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Vrnitev na Šrilanko in obisk Maldivov (4)

MESTO KANDI

Živahna tržnica v Kandiju Ljudje čakajo na vlak ...

Botanični vrt v Kandiju

Obisk želvje farme

Biti mlad je dar,
neprecenljiv in nagajivo iskriv.
Mladost ima poseben čar,
ko naš obraz še ni siv,
ko smo še brezskrbni in nevedni,
tako divji in radovedni.

Mlada ljubezen je posebna,
počasi raste in brsti,
krhek poganjek
sladkosti prve ljubezni nosi,
za sprejetost in toplino prosi;
sramežljivost težko postane osebna.

Tudi mojega srca se je dotaknila,
poslušajte zgodbo mojo,
da se vam ne bo izmaknila.

Bil je …
razred zase.
Tako popoln kot slika,
njegov angelski videz še zmeraj me mika.
Kot noč črne so bile oči
kot odraz notranje moči.
Temne in skrivnostne,
globoke in mladostne.
V trenutku bila sem njegova,
vedoč, da skupaj bova bogova.

Brina Mohar

Učiteljica Simona je pripisala »Na OŠ Odranci poteka 
posebno tekmovanje, imenovano Maraton poezije. Vsa-
ka šola lahko pošlje pesmi dveh avtorjev. Učenka 7. b 
razreda Brina Mohar je za pesem Mlada ljubezen prejela 
srebrno priznanje.« Čestitke Brini in učiteljici. Pesem bo 
objavljena v štirih delih. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov  
pes mi.mla dih@gma il.com ali na naslov 
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.

Mlada ljubezen

PESMI MLADIH

Mateja Rant

N
a Gimnaziji 
Kranj so pre-
tekli teden v 
okviru projekta 
Erasmus+ gos-

tili partnerje iz petih sodelu-
jočih držav, to je Bolgarije, 
Turčije, Poljske, Romunije 
in Portugalske. Organizirali 
so razne aktivnosti na temo 
športa, ki je vodilna nit pro-
jekta, posebno doživetje pa 
so zanje pripravili v četrtek, 
ko so si ogledali kvalifikacije 
za finale svetovnega pokala v 
smučarskih skokih.

Prvo srečanje v okviru dve-
letnega projekta Nacional-
ne igre in šport nas združu-
jejo so po besedah koordina-
torke projekta na Gimnaziji 
Kranj Bernarde Kovač ime-
li novembra lani v Bolgariji. 
»S projektom želimo doseči, 
da bi se mladi začeli zavedati, 
da šport ni pomemben samo 
v smislu doseganja rezulta-
tov, ampak gre tudi za spod-
bujanje zdravega načina živ-
ljenja, s čimer je povezana 
tudi zdrava prehrana,« je raz-
ložila. Pri projektu ob podpo-
ri treh mentorjev, poleg Ber-
narde Kovač še Mateje Žepič 
in Janeza Malija, sodeluje 15 

dijakov njihove šole, iz dru-
gih držav pa so vključeni v 
glavnem osnovnošolci, tako 
da je starost udeležencev od 
11 do 17 let. V okviru obiska v 
Sloveniji so si ogledali mesto 

Kranj in Kranjske rove, pa 
tudi prestolnico, kjer so med 
drugim obiskali Hišo Evro-
pe in se povzpeli na Ljubljan-
ski grad. V četrtek so jih pel-
jali tudi v Planico, ob tem pa 
so se na poti nazaj ustavili na 
Bledu, kjer so poskusili kre-
mno rezino, dijaki pa so jim v 
šolo prinesli še potico. 

Za prvo srečanje so vsi 
sodelujoči oblikovali svoje 
logotipe in maskote, ki so jih 
v sredo predstavili v »dnev-
ni sobi« Gimnazije Kranj. V 
maskotah so združili različ-
ne športe in značilnosti vseh 
sodelujočih držav. Romu-
ni pa so svojo maskoto celo 
sami izdelali in jo prinesli na 
predstavitev.

ŠPORT JIH POVEZUJE
V okviru projekta Erasmus+ Nacionalne igre in šport nas združujejo so pretekli teden na Gimnaziji 
Kranj gostili učence in njihove mentorje iz partnerskih držav.

V sredo so v šoli predstavili svoje maskote. / Foto: Tina Dokl

Posebno doživetje je bil obisk Planice. / Foto: Gorazd Kavčič
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Kranj – Novi KLG vabi v petek, 30. marca, v Trainstati-
on SubArt na sproščen klubski večer z imenom Smells 
Like 90s, na katerem se bomo skupaj spominjali neka-
terih znanih pa tudi malo manj znanih izvajalcev, ki so 
v 90-ih letih pisali zgodovino in postavljali nove mejni-
ke svetovne rokovske scene. Kot posebna gostja bo za 
dodatno popestritev večera poskrbela grunge/punk/
garage rokovska zasedba Lipstick Stain, ki bo med dru-
gim predstavila tudi svoj studijski prvenec z naslovom 
I'm Not Crazy. Za glasbeni izbor in nostalgične trenutke 
bo tokrat po dolgem času zopet zadolžen DJ HellFucker. 
Mariborska alternativna rokovska zasedba Lipstick Stain 
pod vodstvom grunge princeske Sanje Jerenko je nastala 
leta 2013. Skupina se je oblikovala predvsem z namenom 
preigravanja skladb seattelske scene iz 90-ih, kmalu pa 
so začele nastajati tudi prve avtorske skladbe pod vplivi 
skupin, kot so Hole, L7, The Gits, 7 Year Bitch, Nirvana in 
podobni. Jeseni 2015 so izdali svoj studijski prvenec z nas-
lovom I'm Not Crazy, za singel Drugs pa so posneli tudi 
videospot. Lipstick Stain se zadnja leta uspešno predstav-
ljajo tako po slovenskih kot tudi tujih prizoriščih. Njihovi z 
energijo nabiti nastopi poustvarjajo pristno vzdušje norih 
in jeznih devetdesetih.

Devetdeseta ter skupina Lipstick Stain

Energija devetdesetih: Lipstick Stain / Foto: arhiv organizatorja

Škofja Loka – V petek, 30. marca, bo večer v Rdeči Ostri-
gi dobrodelno obarvan! Zbirali bodo sredstva za lokalno 
mačje zavetišče Žverca, ki že šest let skrbi, da so loški 
'mišelovci' zdravi, zadovoljni in imajo topel dom. Na 
odru se boste imeli priložnost predstaviti vsi ljubiteljski 
ali profesionalni glasbeniki, ki uživate v druženju in impro-
vizaciji. Veseli bodo, če prinesete svoj inštrument, nekaj 
pa jih bo na voljo tudi na dogodku. Različni ljubitelji in 
ustvarjalci ročnih del so se pridružili namenu in prijaz-
no darovali svoje unikatne izdelke, ki jih boste v zameno 
za prostovoljne prispevke lahko izbrali na dogodku. Ves 
izkupiček bo odtačkal naravnost v zavetišče Žverca, da 
bodo tudi mucki siti in zadovoljni predli na spomladan-
skem soncu. Zbrane prostovoljne prispevke bosta Zavod 
O in Klub škofjeloških študentov podvojila. 

Dobrodelni glasbeni večer za Žverco

Ljubljana – V četrtek, 29. marca, ob 22. uri se v Orto Baru 
s koncertom zasedbe Hamo & Tribute 2 Love začenja fes-
tival Orto Fest. Na uvodnem koncertu bodo predstavili 
tudi svoj nov videospot za skladbo Ona gre. Letos bo na 
festivalu nastopilo 21 domačih in sedem tujih glasbenih 
skupin. Med drugimi tudi Laibach, Jinx, Slon in Sadež, 
Klemen Klemen, Adi Smolar, Panda, Zmelkoow, The Toa-
sters, Zlatko in Optimisti.

Hamo za uvod Orto Festa
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Maša Likosar

S
ošolca Boštjan 
Dermol in Gaber 
Marolt sta se leta 
1993 odločila usta-
noviti glasbeno 

skupino, predvsem zaradi 
podobnega glasbenega oku-
sa, ki se je raztezal od roken-
rola do starega roka, moder-
ne kitarske glasbe do brit 
popa. V teh letih se je pri-
marna zasedba spreminja-
la, le onadva, bobnar Gaber 
in pevec Boštjan, ostajata 
stalna člana. Fantje pravijo, 
da je njihov največji dosežek 
to, da so še vedno bend in da 
ljudje radi poslušajo njihovo 
glasbo, čeprav danes ustvar-
jajo bolj sredinski pop z bala-
dnim pridihom. V vseh teh 
letih so izdali osem plošč, 
njihova deveta, dvojna plo-
šča omejene izdaje, ki so jo 
posneli v Križankah s Sim-
foničnim orkestrom Glasbe-
ne šole Celje, bo izšla ravno 
v teh dneh. 

Kranja skupina Nude že 
dolgo ni obiskala, njihov zad-
nji koncert na Gorenjskem je 

bil pred tremi leti. Tokrat je 
bil njihov nastop res poseb-
no doživetje, pravo glasbe-
no potovanje in fantastičen 
klubski žur. Boštjan pravi, da 
so v Klubaru nastopali prvič, 
kemija s publiko pa je bila 
zelo intimna. »Koncert je 
pravzaprav tisto, kar naredi-
jo obiskovalci, mi le igramo.«

V kratkem si lahko obeta-
mo še eno Nude poslastico 
na Jesenicah. Veliki koncert 

v počastitev četrt stoletja 
zasedba Nude pripravlja 8. 
maja v Cankarjevem domu. 
Pridružili se jim bodo števil-
ni gostje, med drugim MI2, 
Akademski pevski zbor 
Tone Tomšič in Folklorna 
skupina France Marolt. Sli-
šali bomo nabor pesmi, ki se 
na prvi pogled zdijo nekom-
plementarne z njihovo glas-
bo, a koncert bo zaradi pose-
bnega trenutka in ambienta 

zagotovo neponovljiv. Od 
oktobra intenzivno priprav-
ljajo tudi studijski material, 
maja pričakujmo izid nove-
ga singla z naslovom Kak-
šen dan.

Kranjski Klubar nam v 
aprilu pripravlja še več zaba-
ve z Vladom Kreslinom, 
skupinami Pop Design, Los 
Ventilon & Fed Horses ter 
Metalstell & Cowboys From 
Hell.

NUDE NA SCENI ŽE 
ČETRT STOLETJA 
Skupina Nude letos beleži petindvajset let glasbenega ustvarjanja. Balon, Pepelka, Šiz d'bes, Rola, 
Razlog, Najlepša pesem, Pozabi, Zadnji poljub so skladbe, s katerimi so postali prepoznavni in 
nepozabni del slovenske glasbene scene.

Nudi so po dolgem času koncertirali v Kranju. / Foto: Primož Pičulin

Samo Lesjak

V 
soboto, 31. mar-
ca, bo ob 21. uri 
v Trainstation 
SubArtu ples-
no-kabarejska 

avtorska predstava Ceremo-
nia v izvedbi zasedbe Tribal 
Bizzare. 

Projekt Tribal Bizzare 
letos beleži svojo peto oble-
tnico, nastal pa je na pobu-
do skupine plesalk, da bi 
združile ljubezen do ple-
sa z ljubeznijo do drugačne 
odrske umetnosti – temač-
ne burleske in teatra, nena-
vadne glasbe in raziskovan-
ja svojih meja. Tribal Bizza-
re je skupina t. i. tribal fusi-
on plesalk, ki jo sestavljajo 
Ina Živanovič, Jasna Drno-
všek, Nadia Džamasragič, 
Anja Burgar, Urša Perčič in 
Urška Vrhovnik, ki svojemu 
plesu rade dodajo tudi kak-
šno drugačno plesno zvrst, 

od orientalskega plesa in 
hip hopa pa do dancehalla, 
sodobnega plesa ... Predlani 
so dekleta navdušila s pred-
stavo Limbus, ki so jo opre-
delile z besedami: Vsak ples 
je zgodba zase, in ko pleše-
mo, pozabimo na vse. Tribal 
Bizzare je temačna predsta-
va v soju luči, kjer si upamo 

biti to, kar smo, in kjer smo 
to, kar hočemo biti. 

Ceremonia, s katero so že 
napolnile Klub Jedro, uspe-
šno nadaljuje njihovo pot in 
ohranja skupno rdečo nit – 
skozi lastno odrsko aktuali-
zacijo osvetlijo marsikatero 
aktualno družbeno proble-
matiko. Kot pravijo dekleta, ki 

ob vseh avtorskih točkah pos-
krbijo tudi za scenografijo in 
kostumografijo, je Ceremo-
nija poseben ritual, ki zazna-
muje prehod v novo življenje. 
Vsaka ima svoj začetek, vsaka 
ima svoj konec, a ceremonija 
je skupna. Temačna, a smeš-
na, skrivnostna in razgaljena 
hkrati. Taka kot one.

CEREMONIJA NA TRAINU
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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 975w
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Na Bledu sta se 17. marca 2018 poročila Sean Twomey in 
Ana Lucija Jenko.

Mladoporočenci

V minulem tednu se je na Gorenjskem rodilo 39 novoro-
jenčkov. V Kranju je prvič zajokalo 13 dečkov in 14 deklic. 
Najtežji je bil deček, ki je tehtal 5030 gramov, najlažji 
deklici pa je tehtnica pokazala skoraj pol manj – 2560 gra-
mov. Na Jesenicah se je rodilo 7 deklic in 5 dečkov. Najtežji 
je bil deček s 3940 grami porodne teže, najlažja pa je bila 
deklica, ki je ob rojstvu tehtala 2730 gramov.

Novorojenčki

Tudi danes nadaljujemo s 
pogledom za celo leto za 
bralko s šifro Pomlad 18. 
Zadnjič smo pogledali tri 
karte za mesec september, 
in sicer Nekaj denarja, Lju-
bosumje in Sovražnik.
Tokrat je na vrsti mesec okto-
ber in izbrane karte so Sreča, 
Potovanje, Poroka. Ob pogle-
du na karto Sreča smo takoj 
pomirjeni, saj vemo, da Sre-
ča vedno prinese samo srečo 
in stanje, v katerem se lahko 
razbremenimo in prepusti-
mo toku življenja, z zavestjo, 
da bo na koncu vse dobro. 
Ženska na sliki ima obe roki 
odročeni in ima bosa stopa-
la. To predstavlja radoživost 
in umirjenost. Če podrobno 
pogledamo, iz roga ne letijo 
samo rože, ampak tudi ceki-
ni. Se pravi, da ne prihaja 
sreča samo na osebni rav-
ni, ampak tudi v finančnem 
smislu. Na karti Potovanje 
vidimo dva konja, črnega in 
belega. To pomeni jin in jang, 
minus in plus, ki se združita v 
celoto in prinašata ravnove-
sje ter vedrino. V ozadju se 
vidita vasica in cerkev. Pot 

bo odprta, brez preprek in z 
določenim ciljem. Tudi dre-
vo na desni strani ima svoj 
simbol, in sicer popolnoma 
nov začetek. Karta Poroka 
ima tako kot druge karte 
lahko več pomenov. Lahko 
predstavlja zakon, vendar ne 
v tem primeru. Tukaj govori-
mo o posvetu s tretjo osebo, 
ki bo bralki dala potrditev, da 
ravna prav, ker se je odločila 
za potovanje. Odločila, da si 
izbere svojo pot, ki jo bo pri-
peljala do srečnega cilja. In 
vse to ji prinaša sama lepa in 
pozitivna doživetja. Na nas-
lov tanja.70@hotmail.com 
ali na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Vodnar« 
Zanima me, kako bo z mojim 
zdravjem in zdravjem mojih 
otrok ter vnukov. Ali se bosta 
sinova pozdravila? Kako pa bo 
s financami, bo kdaj kaj bol-
je? Ali bo najmlajša vnukinja 
dobila službo in ali bosta drugi 
dve vnukinji ostali s sedanjima 
partnerjema? Kako pa bo z 
vnukom glede partnerske zve-
ze? Ali bo srednja vnukinja kaj 
spremenila obnašanje? 
Nikoli vam ni bilo vseeno za 
svoje najbližje in tega vam tudi 
ni težko pokazati. Otroci so del 
vašega življenja in ponosni ste 
nanje. Cenijo vsakršno vašo 
pomoč in srečni so, da ste ob 
njih, četudi v določenih trenut-
kih občutite drugače. Zdravje 
vam je dobro služilo in tudi v 
nadaljnje bo tako. Poslušajte 
svoje telo, kaj vam sporoča, in 
ne bojte se obiska pri zdravni-
ku. Kaj posebnega ne vidim in 
skrbi niso potrebne. Finančno 

stanje se bo začelo spreminja-
ti v kratkem. Že pred poletjem. 
Prodaja neke večje stvari vam 
bo prinesla dobiček. Videti je 
tudi nekaj pomoči sorodni-
kov. Sinova sta vam s svojim 
zdravstvenim stanjem pov-
zročila nemalo skrbi. Vendar 
se pozdravita in spet bo vse po 
starem. Potrpežljivost je vaša 
vrlina, ki vas bo v tem težkem 
obdobju spremljala še bolj kot 
sicer. Vnukinja bo dobila delo, 
a to še ne bo tista prava zapo-
slitev, za katero se je izšolala. 
Ta pride malce kasneje. Pri eni 
izmed vnukinj se zveza ne bo 
obdržala, saj imata s partner-
jem povsem različne poglede 
na nadaljnje življenje. Vnuk se 
je končno ustalil in si ustva-
ril prihodnost, kakršno si je 
vedno želel. Sreča je na njego-
vi strani in vse ovire odločno 
premaguje. Srednja vnukinja 
ima svoje mnenje o vsem in 
rada ga izrazi. Vzemite to kot 

prednost, saj je vedno iskre-
na. Težko je reči, da se bo kaj 
veliko spremenila. Z leti pa bo 
postala zrelejša in vsem vam 
bo lažje vzpostaviti stik z njo. 
Želim vam vse dobro. 

»Risinja« 
Kam vodi moja poslovna pot, 
kje dobim priložnost, da mi 
prinese notranji mir in preži-
vetje? Premalo naredim ali se 
lotevam na napačnem koncu? 
Kako gre moji družini? Kakšen 
trend je pred nami? 
V svoje posle vlagate veliko 
energije, več je v bistvu ne bi 
mogli. Mogoče je delno res, 
kot pravite, da se stvari lote-
vate na napačnem koncu. 
Izbirate poti, ki so zanesljive 
in znane. Vendar tako, kot 

znate, delate s srčnostjo in 
veseljem. Po tihem se seve-
da zavedate, da ste sposobni 
prevzeti veliko večjo odgo-
vornost. Vaše ideje in načrte 
pa ovira strah, ki je po nepo-
trebnem prisoten. Ne potre-
bujete ga. Ni vam v pomoč in 
morali se ga boste znebiti. V 
tem letu so pred vami zopet 
iztočnice za nov začetek. 
Izkoristili jih boste in posku-
sili nekaj popolnoma novega. 
Prednjačila bo vaša ustvarjal-
na plat. Družina vam pome-
ni veliko, je vaša vrednota in 
hkrati zavetje. Harmonija 
ostaja, v dobrem in slabem si 
stojite ob strani. Vaš mož vas 
bo presenetil s svojo pleme-
nitostjo. Presenečeni boste. 
Srečno.

Alemars, s. p., vedeževanje 
Tanja  090 43 77

Cena minute je 1,69 EUR + DDV. 

Alemars vedeževanje, Dolinšek Tanja s.p., Trboje 33, Kranj

Alenka Brun

S
lavljenka se je rodila 
na Povljah, v veliki 
družini, na kar veli-
ki kmetiji. Od sicer 
13 rojenih otrok je 

bila prva od devetih prežive-
lih. Omožila se je leta 1953 in 
ravno tako na kar precej veliko 
kmetijo – v Hrastje pri Kran-
ju, kjer živi še danes. 

Ivanka je vrsto let vdova: 
njen soprog Peter je namreč 
že 52 let pokojen. V zakonu 
so se jima rodili trije otro-
ci: Marko, Olga in Milan, 

ki pa je tudi žal že premi-
nil. Danes ima Ivanka devet 
vnukov in osem pravnukov. 

Do nedavnega je še kaj sku-
hala, postorila po hiši, sedaj ne 
več toliko. Zdravje, pravi, se je 
kar drži. Se nič ne pritožuje, 
znajo povedati tisti, ki jo dob-
ro poznajo. In da rada poje, še 
povedo, in gre v cerkev. Je zgo-
vorna, vedno za »hece«, rada 
ima družbo. Tudi s sosedi se 
dobro razume. Še vedno veli-
ko bere, pogleda kaj na televi-
ziji. Ivanka je častitljivi jubilej 
letos praznovala ob kosilu, ki 
se je zavleklo v večer, in sicer 
v družbi najbližjih v Adergasu 

na Domačiji Vodnik. Prišlo 
jih je lepo število, da pa je bilo 
vse skupaj še živahno glas-
beno obarvano, so poskrbe-
li mladi člani ansambla Mar-
cela IN: Marcela Barle, David 
Grajzar in Aljaž Pirc.

So pa Ivanki pred rojstnim 
dnevom na dom oziroma 
pred dom dostavili jubilejno 
rožo, ki priča o tem, da je v 
hiši slavljenka; in kljub temu 
da ni ravno najbolj navduše-
na nad presenečenji, jih je za 
devetdeseti rojstni dan doži-
vela kar nekaj. Presenečenje 
je bil tudi obisk Gorenjskega 
glasa.

IVANKINIH DEVETDESET
Ivanka Zmrzlikar, rojena Perčič, ki jo v Hrastju pri Kranju poznajo tudi kot Štrukljevo Ivanko,  
se je rodila na dan žena leta 1928. Letos je osmega marca dopolnila devetdeset let.

Dobre volje in nasmejanih obrazov na Ivankinem praznovanju ob devetdesetem rojstnem dnevu ni manjkalo.

Ivanka Zmrzlikar se je rodila 
8. marca 1928.

Slavljenki so čestitali, poskrbeli pa so tudi za izvirna darila: 
tako je dobila čisto pravi, pleteni koš.

Poroke, rojstva, obletnice,                     
    zabave ...
Delite osebno srečo z bralci in  vaše predloge 
sporočite Alenki Brun po e-pošti:  
alenka.brun@g-glas.si ali po telefonu: 
041/699 005. Presenetite,  
razveselite, dodajte piko na i  
dogodkom z objavo v Gorenjskem glasu. 
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Češke dežele so bile v srednjem veku ene najbogatejših v Evropi, zato se 
je v vseh obdobjih v teh krajih oblikovala bogata arhitekturna dediščina. 

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

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

IZLET /  OD 11. DO 13. MAJA 2018

Gradovi južne Češke  
in pivo Budweiser CENA: 243 €

(ob prijavi 40 gostov)

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

Organizator :

Nagrade:  3-krat DARILNI BON v vrednosti  
15 EUR v Monokel optiki 

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede,  
11. aprila 2018, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Paris Hilton (36) je v nočnem klubu v Mia-
miju izgubila svoj dvajsetkaratni diaman-
tni zaročni prstan, ki ji ga je okoli novega 
leta nataknil njen partner Chris Zylka (32). 
Prstan so ocenili na ceno dveh milijonov 
dolarjev. Hiltonovi naj bi prstan spolzel s 

prsta med plesom. Varnostniki so preiskali vsak kotiček 
velikega kluba in ga na koncu našli v posodi z ledom.

Izgubila drag zaročni prstan

Zvezdnik filma Avengers: 
Infinity War Chris Evans (36) 
je potrdil, da sta se z igral-
ko Jenny Slate (35) že drugič 
razšla. Par se je spoznal leta 
2016 med snemanjem filma 

Gifted. Prvič sta zvezo končala po enem letu. »Če sem 
iskrena, mislim, da nisem njegov tip,« je takrat povedala 
Slatova. Evans je bil v preteklosti v zvezah z Minko Kelly 
in Jessico Biel.

Chris Evans je samski

Pink (38) je morala prestaviti svoj koncert 
v Montrealu, saj je celotna družina zbo-
lela za gripo. »Že štirinajst dni se borimo 
s tem groznim virusom in komaj čakam, 
da se vrnem na oder. Sovražim prelaga-
nja terminov,« je sporočila svojim obo-

ževalcem. Pink je turnejo Beautiful Trauma začela 1. mar-
ca v Arizoni, 25. marca pa že nadaljevala s koncertom v 
Michiganu.

Pink zaradi gripe odpovedala koncert

Kljub temu da je bil Justin Bieber (24) 
opažen v družbi svetlolase Baskin Cham-
pion, tuji mediji poročajo, da nikakor ni 
pozabil na Seleno Gomez, ki te dni počit-
nikuje skupaj s svojimi prijatelji v Avstra-
liji. Pevec se je skupaj s Championovo in 

družbo udeležil koncerta Craiga Davida. »Z nikomer se 
ne sestaja in ves čas govori o Seleni. Poglavje z njo abso-
lutno ni zaključeno,« je povedal pevčev prijatelj, ki pravi, 
da imata s Seleno premor, ki pa ni nič posebnega in bosta 
verjetno kmalu spet skupaj.

Justin Bieber s skrivnostno svetlolasko

VRTIMO GLOBUS

A. B., A. Se.

B
odimo vsi nocoj 
gasilci je bil slo-
gan koncerta, ki 
ga je konec ted-
na gostila športna 

dvorana v Železnikih. Pro-
stovoljno gasilsko društvo 
(PGD) Železniki je organi-
ziralo koncert, na katerem 
so nastopili Tomislav Bra-
lić in Klapa Intrade. V bis-
tvu je bil to tudi neke vrste 
uvodni dogodek v 120-let-
nico obstoja društva, ki jo v 
Železnikih praznujejo letos, 
zbrana sredstva od koncer-
ta pa bodo gasilci nameni-
li nakupu gasilskega vozila. 
Na ta način že peto leto zbi-
rajo denar za avto, je pa res, 
da se je v preteklih letih na 

odru zvrstilo po več nastopa-
jočih. Tokrat pa je bila glav-
na in edina gostja koncerta 
zadrska klapa, ki deluje že 
od leta 1985 in spada med 
bolj priljubljene v Sloveniji, 
poznajo pa jo povsod v Evro-
pi. Da so se fantje odzvali 
vabilu in v bistvu nastopili v 
dobrodelni namen, je prav-
zaprav glavni »krivec« Aleks 
Hajdinjak, tudi sam član 
PGD Železniki. V pogovoru 
je namreč omenil, ali bi nas-
topili za gasilce v Železnikih 
– in njihov odgovor je bil pri-
trdilen.

Pevca Tomislava Bralića, 
ki bo letos decembra srečal 
abrahama, in Klapo Intra-
de je v polni dvorani publi-
ka sprejela izjemno. Ko so 
se sprehodili do odra, jih je 
spremljal aplavz. Tudi med 

petjem so bili deležni plos-
kanja, večina ljudi je pozna-
la pesmi, tako da petje z nas-
topajočimi ni predstavlja-
lo težave. Zrak je bil nabit 
s čustvi, ljudje so se vživeli, 
koncert je minil, kot bi mig-
nil.

V šotoru zabave pa so na 
sejmu v Komendi tudi letos 
nastopili številni glasbeniki, 
folklorne skupine in godbe. 
Tridnevno glasbeno zabavo 
so v petek zvečer odprli čla-
ni skupine Joker in Mambo 
Kings, v soboto je vrhunec 
predstavljal večerni nastop 
skupin Biseri in Kingston. 
Za svojevrstno presenečenje 
pa so že popoldne poskrbe-
li veterani Mengeške godbe, 
ki so ob 80. rojstnem dnevu 
zaigrali Vinku Sitarju, svo-
jemu prvemu kapelniku. 

Sitar je v svoji glasbeni kari-
eri nastopal v številnih god-
bah, vse do leta 1996 pa je 
bil tudi klarinetist legen-
darnega narodno-zabavne-
ga ansambla Alpski kvin-
tet. Ob jubileju je Vinku voš-
čil tudi Mengšan Janez Per, 
še en član zasedbe Alpski 
kvintet in aktualni kapelnik 
mengeških godbenih vete-
ranov. Najbolj pa se je slav-
ljenec razveselil nenadeja-
nega nastopa z veterani, ko 
jim je v soboto znova lahko 
dirigiral.

Pestro dogajanje pod šoto-
rom je tudi letos povezoval 
Aljaž Oberkrainer. Zaključi-
lo se je v nedeljo, ko so za slo-
vo od dogajanja zapeli še čla-
ni zasedbe ansambla Kvinta 
in fantje Das Janutal Quin-
tetta z avstrijske Koroške.

LJUDJE SO UŽIVALI
Spomladanski sejem v Komendi poleg obilice razstavljavcev ponuja tudi bogat spremljevalni program v 
šotoru zabave. V Železnikih pa so ponovno skupaj stopili za gasilce.

Člani PGD Železniki: Matjaž Pintar, Rok Habjan, ki je 
leta 2016 prejel naziv gasilca leta, je pa tudi namestnik 
poveljnika društva, Boštjan Demšar in Anton Šolar. / Foto: A. B.

Razpoloženi v zaodrju: predsednik PGD Železniki Damjan 
Mohorič in Aleks Hajdinjak v družbi Tomislava Bralića in 
Klape Intrade / Foto: A. B.

Tomislav Bralić (skrajno levo) je z odra športne dvorane v 
Železnikih večkrat povabil publiko k petju. / Foto: A. B.

V soboto so v Komendi nastopili tudi tamburaši skupine 
Bisernica iz Reteč. / Foto: Aleš Senožetnik

Člani Folklorne skupine Sava Kranj / Foto: Aleš Senožetnik Vinko Sitar v družbi Janeza Pera / Foto: Aleš Senožetnik

Med 16 ljubiteljskimi kuharji, ki bodo nastopili v četrti 
sezoni MasterChefa Slovenija, ki se na Pop TV začenja 
konec tedna, in se potegovali za zmago in nagrado 
petdeset tisoč evrov, je tudi Kranjčanka – 37-letna 
plesna učiteljica Anna Paynich, ki sicer že sedem let živi 
v Logatcu. / Foto: Pop TV (Miro Majcen)
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Velikonočne dobrote
Ta teden bomo zaključili 40-dnevni post, ki je vsem tistim, ki 
ste se ga res odločno držali, počistil dušo in telo. Le ta petek je 
še treba prebresti – petek je tako in tako postni dan, tale je pa 
še zapovedan. Bo pa potem toliko lepše, saj velika noč prinese 
toliko dobrot in vsega lepega, da so vsi dnevi en sam velik 
praznik. Naj v nobeni družini ne minejo brez dobre, okusne 
juhe, sočne pečenke, gorenjskega budla ali prate, močnega 
hrena, da bo kar sapo jemalo in se bo oko zasolzilo, pa seveda 
ne brez nadvse spoštovane orehove potice in pisanih pirhov, 
ki bodo povrhu vsega še za otroško zabavo. 

Goveja juha
Meso, ki ga želimo kuhati, hitro operemo v mrzli vodi; predolgo 
namakanje škodi mesu, ker se izpere sok in tako vzame mesu 
dober okus. Na 2 litra vode se računa navadno četrt do pol 
kilograma mesa (to je bilo v kriznih povojnih letih) in po kakih 5 
dag kosti in jeter. Na oprano meso in kosti nalijemo mrzlo vodo 
in lonec postavimo na ogenj, da hitro zavre. Če želimo imeti 
okusno in sočno meso, ga položimo v lonec, ko voda že vre. 
Dobro je, če juho takoj osolimo; osoljena voda hitreje zmehča 
meso. Ko juha zavre, dodamo zelenjavo: koreninica peteršilja, 
vršiček zelene, dve rezini čebule ali eno šalotko, kos rumene ko-
lerabe, nekaj listov pora, cvet ali list cvetače ali ohrovta, majhen 
paradižnik, strok česna, peresce muškatnega cveta, nekaj zrn 
celega popra in pol lovorovega lista. Pustimo, da juha počasi 
vre, od 2 do 3 ure. Pen ne pobirajmo z juhe! Če hočemo juho 
zarumeniti, damo v kozico nekaj kolesc korenja, čebule, kolerabe 
in prav malo masti. Ko to zarumeni, stresemo vse skupaj v juho. 
Kuhano juho precedimo in jo poljubno zakuhamo.

Gorenjska prata ali budl
Za 4 osebe potrebujemo: 50 dag prekajene vratovine, 25 dag 
belega kruha, 5 jajc, sesekljan zelen peteršilj, svinjsko debelo 
ali volovsko črevo. Meso operemo in ga damo kuhat v 2 litra 
vode. Skuhamo ga le napol, nato ga odstavimo in ohladimo. 
Medtem zrežemo kruh na kocke in ga malo navlažimo z juho, 
v kateri se je kuhalo meso. Prav tako zrežemo na kocke vrato-
vino, in sicer na enako velike kocke kot kruh. Oboje stresemo 
v skledo. Nato stepemo jajca in jih prelijemo po kruhu in 
mesu, dodamo še peteršilj in dobro premešamo. Z mešanico 
napolnimo črevo, ga povežemo in pečemo v pečici, da dobi 
svetlo rumeno barvo. K prati ponudimo solato ali kislo zelje.

Jajčni hren
Potrebujemo: 1 korenino hrena, 2 trdo kuhani jajci, 1 dl juhe, 
1 žlico kisa, 1 žličko sesekljanega peteršilja, 1 žlico olja.
Hren olupimo, nastrgamo in ga poparimo z juho. Trdo kuhana 
jajca drobno nasekljamo ali na krožniku zmečkamo z vilica-
mi. Nato jajca primešamo k hrenu, solimo, okisamo, malo 
popopramo in zabelimo z oljem. Vse skupaj premešamo in 
dobro ohladimo. Če želimo bolj gladko omako, pretlačimo 
jajce skozi sito.

Kuhani orehovi štruklji
Kuhanim orehovim štruk-

ljem bi lahko rekli tudi kuha-
na potica, saj je sama pripra-
va potice podobna kuhanim 
štrukljem, razlikuje se le na-
čin toplotne obdelave.

Za pripravo kuhanih oreho-
vih štrukljev potrebujemo: za 
testo: 600 g moke, 21 g kvasa 
(pol kocke), 50 g sladkorja, 1 
jajce, 1 vaniljev sladkor, 1 na-
ribano lupinico bio limone, 1 
žličko soli, 50 g masla ali mar-
garine, 4 dl mleka; za nadev: 
400 g mletih orehov, 100 g 
sladkorja, 1 vaniljev sladkor, 
2 žlički pravega kakava, 1 na-
ribana lupinica bio limone, 1 
jajce, 2 dl mleka, 1 pest v rumu 
namočenih rozin.

Najprej pripravimo testo: 
Moko večkrat presejemo. Na 

sredini moke naredimo jami-
co, kamor nadrobimo kvas. 
Po kvasu potresemo 1 žličko 
sladkorja in zalijemo z 2 dl 
mlačnega mleka. Kvas pus-
timo vzhajati 10 minut. Ok-
rog jamice potresemo s so-
ljo, limonino lupinico in z na 
kocke narezanim maslom. H 
kvasu dodamo preostali slad-
kor, vaniljev sladkor, jajce 
in prilijemo preostalo toplo 
mleko. Vse skupaj zgnetemo 
v testo. Testo pokrijemo s čis-
to kuhinjsko krpo in pustimo 
na toplem vzhajati od pol do 
ene ure oz. toliko časa, dok-
ler testo ne naraste na dvoj-
no količino.

Med tem, ko testo vzha-
ja, pripravimo nadev: Mle-
tim orehom primešamo 

sladkor, vanilin sladkor, ka-
kav in naribano limonino 
lupinico. Vse skupaj popa-
rimo z vročim mlekom in 
dobro premešamo. Rume-
njak in beljak ločimo ter iz 
beljaka stepemo trd sneg. V 
orehov nadev najprej vmeša-
mo rumenjak, nato pa še na-
rahlo sneg iz beljaka.

Vzhajano testo razvalja-
mo v pravokotnik, debel 
približno 1 cm. Namaže-
mo ga z nadevom in po želji 
posujemo z rozinami. Tes-
no zavijemo v štrukelj. Vza-
memo čisto kuhinjsko krpo 
in jo dobro pomokamo. Va-
njo zavijemo štrukelj. Konce 
zavežemo z elastiko. V več-
ji posodi zavremo večjo ko-
ličino rahlo osoljene vode. 

Vanjo postavimo štrukelj in 
kuhamo 40 minut. Kuhan 
štrukelj vzamemo iz vode, 
ga odvijemo iz krpe, nareže-
mo ter postrežemo.

Nasvet: Štruklje največ-
krat postrežemo z drobtina-
mi, pripravljenimi na maslu. 

Štruklje v krpo ne zavijemo 
preveč na tesno, saj morajo 
imeti med kuhanjem še ne-
kaj prostora za vzhajanje. 
Če imamo možnost, štruk-
lje skuhamo nad soparo. V 
tem primeru jih ni treba za-
vijati v kuhinjsko krpo.

Janez Logar

Pred leti smo z družino obi-
skali Dunaj. V velikih mestih 
zjutraj sam ali s katerim od 
otrok rolam na ogled okolice. 
Mesto še spi, prodajalci sadja se 
pripravljajo na nov dan, odpr-
te so pekarne, kjer mimoidoči 
vzamejo zajtrk s kavo. Zago-
tovo nikoli ni dolgčas v bližini 
železniških postaj. V jutranjih 
urah lahko srečamo kraljice 
noči, berače, smetarje, tovor-
njake in ljudi, ki preprosto ne 
morejo spati. Znanje jezikov 
mi omogoča hitro navezova-
nje stikov. V nemško govorečih 
državah pogosto zadostuje že  
znanje srbohrvaščine. Ko sem 
plačal kavo in rogljiček starej-
šemu Makedoncu, mi je začel 
pripovedovati svojo zgodbo. 
Konec Jugoslavije, brezposel-
nost, tujina, razpad zakona 
in sin narkoman. Glede otrok 
mi je dejal: »Ti ih samo dobro 
vaspitaj i obrazuj. I nemoj, da 
im daš love. Nemoj, da im daš 
love. (Ti jih samo dobro vzgoji 
in izobrazi. Samo ne jim dati 
denarja. Ne jim dati denarja).« 

Ali otrok res potrebuje de-
nar? Nekaj že, toliko, da se 
nauči z njim rokovati, vendar 
pod strogo kontrolo staršev. Si-
cer ga začnejo zapravljati za 
nesmiselne dobrine, celo za 
škodljive stvari. Kjer pri hiši 
ni veliko denarja, so starši od-
rešeni te skušnjave. Pogosto pa 
otroci dobivajo denar kar tako 
in sami ne vedo, kaj z njim. 
Starši nismo dolžni otrokom 
kupiti pametnega telefona pri 
njegovih desetih letih, nismo 
jim dolžni kupiti novega avto-
mobila ob 18. rojstnem dnevu, 
nismo jim dolžni kupiti stano-
vanja, ko diplomirajo, nismo 
jim dolžni kupovati najdraž-

jih blagovnih znamk oblačil, 
niti jim nismo dolžni plačevati 
prekomernih potovanj. Ali je to 
koristno za razvoj otroka ali 
ne, naj si odgovori vsak sam! 
Zagotovo oropamo mladega 
človeka vstopa v samostojnost 
in v lastno odgovornost. Mnogo 
lažje se je postopoma osamo-
svajati v zgodnji mladosti, kot 
na primer pri štiridesetih letih, 
kajti finančni vir staršev enkrat 
ugasne. Razen tega podarjeno 
nikoli nima takšne vrednosti, 
kot kar zaslužiš sam. To je pot, 
da bolj cenimo, kar imamo, in 
tako tudi samega sebe bolj ceni-
mo. Kar ustvarimo sami, nam 
poveča naš ponos in nam da 
trdnost in samozavest, da smo 
sposobni poskrbeti zase.

Ko bodo naši otroci odrasli, 
nam ne bodo očitali, da smo 
jim premalo dali v material-
nem smislu. Očitali pa nam 
bodo, da nismo bili z njimi, 
ko so nas potrebovali; zakaj si 
imel vedno čas za službo, in 
ne zame, kako to, da nisi ce-
nila mojih hobijev v osnovni 
šoli, zakaj me nisi poslušal, ko 
me je zapustila punca, zakaj 
sta se smejala, ko sem jokala, 
ob tvojem alkoholu je bilo tež-
ko, vidva sta hodila sama na 
dopust, mene pa sta dajala v 
varstvo, nista videla, kako zelo 
sem vaju pogrešal; očitali nam 
bodo, da se nam kot staršem 
ni uspelo medsebojno pomiriti 
in zagotoviti mirnega doma. 
Kljub temu bodo še vedno pri-
hajali k staršem na obisk – da 
bi jih končno že enkrat slišali 
in poslušali. Samo poslušali. 
Neizmerno moč imamo starši.

Kaj res potrebujejo otroci?

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net

Mojca Logar

Ob materinskem dnevu se 
sprašujem, kakšna je danes 
mama, kakšne vloge ima, kaj 
vse počne. Če bi primerjali 
povprečno mati v letu 1900 
in danes, bi zagotovo osupnili 
nad drugačnostjo. In vendar 
ne vem, če bi katera zamenjala 
tempo in način življenja danes 
s tistim izpred dobrih stotih 
let. Ob materinskem dnevu 
praznujemo vlogo ženske kot 
matere. Torej našo primarno 
vlogo – skrb za potomstvo. Je 
to danes za žensko res še ved-
no najpomembnejša vloga, če 
pravzaprav večino dneva pre-
živimo v službi? Leta 1960 je 
povprečna ženska v Sloveniji 
rodila 2,4 otroka, danes 1,56 
(na Hrvaškem, 1,46, na Slova-
škem 1,37 – velja za leto 2015). 

Mirno lahko rečemo, da je 
danes življenje lažje, kot je bilo 
leta 1960. Pred stotimi leti so 
vsi še prali na roke. To je bilo 
izključno žensko delo. Še leta 
1960 je bilo v naših krajih malo 
pralnih strojev. Kotel za pranje 
cunj in prašek Radion. Glavni 
pripomoček v kuhinji so bili 
nož, lesena deska in lonci Emo 
Celje. In vendar so bile tedaj 
družine večje, več so bili doma, 
več je bilo skupnega dela in časa 
… Kaj je danes tako drugače? 
Od vseh vlog, ki jih v dana-
šnjem času ženska igra, mi je 
najljubša vloga žene in matere, 
zelo pa sem ponosna, da lah-
ko opravljam tudi svoj poklic. 
Imam službo, kjer lahko kar 
nekaj dela opravim od doma, 
tako nisem dnevno odsotna de-
set ur in več. Za kuhanje med 
tednom ne porabim več kot pol 
ure. Hvala industrializaciji, ki 
nam je gospodinjstvo olajšala 
z gospodinjskimi pripomočki. 

Najbolj dragocen je pralni, nato 
pomivalni stroj, likalnik, ki ga 
uporabljam zelo malo, sesalec, 
mali gospodinjski pripomočki 
– multipraktik, električni ročni 
mešalnik, pečica in indukcijska 
kuhalna plošča. Namenoma 
sem vse napisala v ednini. Če 
bi vse res počela sama, sem 
lahko doma in sem le gospodi-
nja. Ker pa vse to delamo vsi, 
je to možno. Marsikateri šef je 
rekel, vzemi v službo žensko z 
več otroki, ta se hitro obrne in 
je dobro organizirana. Večino-
ma je to res. Služba in finanč-
na samostojnost sta danes za 
žensko pomembni vrednoti. 
Pravijo, da so ženske na ena-
kih funkcijah plačane manj kot 
moški. Na vseh nekdaj tipičnih 
moških poklicih danes prevla-
dujejo ali so močno zastopane 
ženske (šolstvo, pravo, medici-
na, ekonomija). Kar so izborile 
sufražetke, moramo ohranjati 
in nikdar več ne bo šlo kolesje 
nazaj. Svojim puncam vedno 
govorim, poskrbite za svoj pok-
lic in zaslužek. Danes si delo in 
partnerja izbiramo sami. In še 
nekaj je pomembno: če nismo 
zadovoljni in stanja ne more-
mo spremeniti, ga lahko zame-
njamo. Ni treba igrati žrtve pri 
izsiljevanju z mobingom, prete-
panju, izkoriščanju … 

Torej sem žena, mati, učite-
ljica, ljubiteljsko se ukvarjam 
s kulturo, imam svoj mali vrt, 
skrbim za zdravje in telo. Vse 
to gre, ker si čisto vse delo deli-
va z Janezom in z otroki. Ma-
tere samohranilke so zame no-
vodobne mučenice. Biti mama 
je zelo lepo in ni naporno, če si 
vse delo delimo. Zaradi mate-
rinstva sem drugačen človek.

Novodobna mati

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 28. 3.
20.10 OGNJENI OBROČ: VSTAJA
18.20 POLNOČNO SONCE
16.15 ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE, 
sinhro.
18.00 TOMB RAIDER
15.20, 16.50 LEO DA VINCI: MISIJA MONA 
LISA, sinhro.
21.00 TRIJE PLAKATI PRED MESTOM
15.00, 17.00, 19.00 MARIJINA ZEMLJA
21.20 OBLIKA VODE
20.00 ZADNJI LEDENI LOVCI

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 28. 3.
19.30 IGRALEC ŠT. 1, 3D
17.50, 20.00 OGNJENI OBROČ: VSTAJA
17.20, 20.10 POLNOČNO SONCE
16.10, 20.50 TOMB RAIDER
18.30 TOMB RAIDER, 3D
15.30 LEO DA VINCI: MISIJA MONA LISA, 
sinhro.
17.40, 20.20 RDEČI VRABEC
15.50 ODPADNIKI
15.40 DRUŽABNI VEČER

16.00 ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE, 
sinhro.
18.00 PETDESET ODTENKOV SVOBODE

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 28. 3.
20.00 ISMAELOVI DUHOVI

Četrtek, 29. 3.
20.00 THELMA

Petek, 30. 3.
18.00 Večer gorniških filmov

Sobota, 31. 3.
16.00 LEO DA VINCI: MISIJA MONA LISA, 
sinhro.
18.00 NE Z MOJO HČERKO
20.00 IGRALEC ŠT. 1

Nedelja, 1. 4.
16.00 PETER ZAJEC, sinhro.
18.00 IGRALEC ŠT. 1
20.30 NE Z MOJO HČERKO

Ponedeljek, 2. 4.
16.00 PETER ZAJEC, sinhro.
18.00 MARIJINA ZEMLJA
20.00 THELMA

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 27. marca
10.00 48. Teden slovenske drame: Delavnica dramskega pisanja (v dvorani PGK)
20.00 48. TDS: Slovesno odprtje in podelitev nagrad ZDUS (v dvorani PGK)
11.00 - 22.00 48. TSD: Magmalaska: BELI (K)ROG (v Layerjevi hiši)
20.30 Neda R. Bric: ZRNO SOLI (v dvorani PGK, premiera)
21.45 48. TSD: Afterparty: Bled Jazz Selection (foaje)

Sreda, 28. marca
19.00 48. TSD: SAMA PRED OBLIČJEM SMRTI (foaje)
21.00 48. TSD: Evald Flisar: AKVARIJ / AQUARIUM (v dvorani PGK)
11.00 - 22.00 48. TSD: Magmalaska: BELI (K)ROG (v Layerjevi hiši)

Četrtek, 29. marca
17.00 48. TSD: Saša Pavček: POD SNEGOM (v Stolpu Škrlovec)
20.00 48. TSD: Simona Hamer: RAZGLEDNICE ALI STRAH JE OD ZNOTRAJ VOTEL OD ZUNAJ 
PA GA NIČ NI ((v dvorani PGK)
21.30 48. TSD: Afterparty: Natriletno kolobarjenje s Praho (v Stolpu Škrlovec)
11.00 - 22.00 48. TSD: Magmalaska: BELI (K)ROG (v Layerjevi hiši)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Sreda, 28. marca, in četrtek, 29. marca
19.30 Avtorska predstava: ZOC (po motivih Črtic Ivana Cankarja)

Nedelja, 1. aprila
19.30 Monty Python: KRALJ ARTUR IN SVETI GRAL (komedija)

GLEDALIŠKI SPORED

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

desetdnevna vremenska napoved

Torek
27. 3. 

1/12 °C

Nedelja 
1. 4.

2/10 °C

Sreda 
28. 3. 

Četrtek
29. 3. 

Petek
30. 3. 

Sobota
31. 3.

2/13 °C 5/8 °C 4/10 °C 3/10 °C

Ponedeljek 
2. 4.

Torek
3. 4.

Sreda
4. 4.

Četrtek
5. 4.

3/11 °C 4/14 °C 4/13 °C 3/11 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

sudoku_LAZJI_18_25
NALOGA

5 1 4 6 2
7 9 5 3

2 6 1
6 1 8 5 7

8 6 4 9
5 3 7 8 1

7 9 8
2 3 6 1

4 9 8 7

sudoku_LAZJI_18_25

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_25
NALOGA

4 7 8
7 9 6 8 1

3
9 3 6

6 5 2 1
4 7 9
7

6 4 3 9 5
9 7 8

sudoku_TEZJI_18_25

REŠITEV

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

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. Sestavil: B. F.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_25
NALOGA

478
79681

3
936

6521
479
7

64395
978

sudoku_TEZJI_18_25

REŠITEV

492317856
753968214
681245397
935174682
876592143
214683579
547826931
168439725
329751468

sudoku_LAZJI_18_25
NALOGA

51462
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8649
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2361

4987

sudoku_LAZJI_18_25

REŠITEV

519378462
687942531
234561987
361859724
872614359
945237816
156793248
723486195
498125673

27. 3. tor. Rupert 6.52 19.24

28. 3. sre. Janez 6.50 19.25 

29. 3. čet. Ciril 6.48 19.26           

30. 3. pet. Bogo 6.46 19.28

31. 3. sob. Benjamin,  6.44 19.29

1. 4. ned. velikonočna nedelja 6.42 19.30

2. 4. pon. velikonočni ponedeljek 6.40 19.32
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Vabimo vas na izlet v Prekmurje. Cilj našega izleta bo območje Po-
melaj, kjer preprosto koruzno ličje spretni prsti spremenijo v pre-
lepe košare in cekarje. Obiskali bomo Sabolovo domačijo v Mali 
Polani, spoznali, kakšno je življenje na prekmurski domačiji, in si 
ogledali, kako pletejo košare. Spoznali bomo prekmurske pesmi in 
plese, pokusili bograč in druge dobrote. Ogledali si bomo zanimi-
vo osemkotno cerkev v Odrancih in videli, kako pridelujejo para-
dižnik v podjetju Lušt, enem največjih pridelovalcev paradižnika v 
tem delu Evrope. Nekaj paradižnika boste lahko vzeli tudi domov. 

                                                     Prav lepo vabljeni!
Odhod avtobusa:  
ob 6.00 z AP Radovljica, ob 6.25 z AP Creina,  
ob 6.35 z AP Mercator Primskovo,  ob 6.55 z AP Škofja Loka 

Cena izleta je 34 EUR.
Cena vključuje: prevoz, ogled prekmurske domačije, degustacijo do-
mače marmelade, ogled proizvodnje paradižnika degustacija para-
dižnika, kosilo in DDV.
Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41, se oglasite 
osebno na Bleiweisovi c. 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.

Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo po-
tne stroške.  

          IZLET // četrtek, 12. aprila 2018

DOŽIVITE PREKMURJE
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Aleš Senožetnik

Cerklje – Te dni je Mesar-
stvo Kmečki hram iz Cer-
kelj obeležilo kar dve oble-
tnici. Poleg abrahama la-
stnika Iztoka Likozarja še 
25 let delovanja mesarstva. 
Z mesarstvom so sprva že-
leli razširiti kmetijsko de-
javnost, z leti pa je podjetje 
uspešno raslo. Najprej sta 
Iztoku Likozarju in njego-
vi ženi pomagala Iztokova 
starša, danes pa ima podje-
tje že deset zaposlenih. Sta-
vijo na domače izdelke, zato 
imajo na kmetiji v Zalogu 
sedemdeset bikov in veči-
no mesa pridelajo v doma-
či reji, nekaj pa odkupijo od 
okoliških kmetov. Kot pra-
vi lastnik, je danes konku-
renca vse večja, tudi zara-
di ponudbe v supermarke-
tih. Tudi zato so morali poi-
skati svojo tržno nišo. »Tež-
ko konkuriramo velikim 

obratom, zato stavimo na 
kvalitetne domače izdelke. 
Predvsem smo znani po su-
hih mesninah, ki jih dimi-
mo v klasični prekajevalni-
ci z bukovimi drvmi. Pred-
vsem v toplejših dnevih pa 
kupci precej posegajo tudi 
po naši ponudbi mesa za 
žar,« pravi Iztok Likozar, ki 
je zadovoljen, da kupci pre-
poznajo njihovo kvaliteto. 
Med njimi je seveda največ 
domačinov, stalne stranke 
pa prihajajo tudi iz bolj od-
daljenih krajev, kot so Men-
geš ali Domžale. Poleg pro-
daje v mesnici pa zalagajo 
tudi javne zavode in okoliš-
ke gostince.

Pri petdesetih Iztok Liko-
zar seveda še ne razmišlja o 
pokoju, kot oče dveh hčera 
pa ima v mislih pa tudi pri-
hodnost družinskega pod-
jetja. Kot pravi, starejša že 
kaže precej veselja tudi za 
delo v mesnici.

Stavijo na domače izdelke
Mesarstvo Kmečki hram je praznovalo 
petindvajsetletnico delovanja.

Iztok Likozar

Škofja Loka – Na cvetno soboto Prosvetno društvo Sotočje 
vsako leto pripravi delavnico izdelave velikonočnih butaric. Na 
stojnicah skupaj z mimoidočimi povezujejo zelenje v butarice, 
ki jih naslednji dan odnesejo v cerkev. Poleg tega so pihali 
jajca za pirhe in jih barvali, se naučili izdelave rož iz krep pa-
pirja, oblikovali glino... Živahno dogajanje na Mestnem trgu 
je dopolnila kulinarična ponudba loških postnih jedi, med 
njimi so medla, loške smojke, aleluja, loške loška mešanica 
in rovtarsko zelje. Ogledali so si obdelavo roževine, usnja 
in izdelavo vitražev. Škofjeloški skavti  so se dogajanju, ki je 
vključeno v Dneve Škofjeloškega pasijona, pridružili z izdelavo 
butarice velikanke (na sliki), ki bo do velike noči krasila vhod 
v cerkev sv. Jakoba v mestu.

Izdelali so butaro velikanko
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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
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                        + poštnina

1450
EUR

www.gorenjskiglas.si

Dobrote iz gozda in vrtov so povezane z letnimi časi. V kulinariki narašča 
navdušenje nad rabo čemaža, vaneža in česnovih peskov – razvajajo nas z zelo 
pestrimi okusi. Vračajo nam energijo ter blagodejno vplivajo na naše počutje 
in zdravje. Poznavanje teh rastlin bo povečalo zaupanje in širilo krog uživalcev. 
V naravi nabrane zeli so izziv za vsako domačo kuhinjo, kot tudi za mojstre 
kulinarike, ki lahko ponudijo nove privlačne jedi.

136 strani, 
190 x 190 mm, 

integrirana 
vezava

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

9    90
EUR

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

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

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

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

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

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

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

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

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

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

www.gorenjskiglas.si

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

AKCIJA

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

Maša Likosar

Filmski trak je bil v dru-
gi polovici dvajsetega stole-
tja priljubljen medij za do-
kumentiranje vsakodnevne-
ga življenja, največkrat po-
tovanj, praznovanj, porok, 
družinskih običajev, včasih 
pa je mogoče zaslediti tudi 
poskuse amaterskih igranih 
filmov. Znanje o analognem 
filmskem traku se danes s 

prevlado digitalnih medi-
jev izgublja, vedno težje pa 
so dostopni tudi projektor-
ji za filmske kolute oziroma 
»osmičke«, s čimer izginjajo 
analogni filmski zapisi zgo-
dovine našega vsakdanjika. 

Le redki vedo, kako 
ravnati z »osmičkami«

Mnogim so »osmičke« še 
vedno znane, le redki pa vedo, 
kako z njimi ravnati. Projek-
torji za prikazovanje filmov 
na 8-, Super 8-, 9,5- in 16-mi-
limetrskem traku sodijo na-
mreč med zastarelo filmsko 
opremo, ki ni več popravlji-
va in uporabna. Zastarelost 

tehnologije, nedostopnost 
opreme, prevlada in enostav-
na raba digitalnih medijev so 
zadostni razlogi, da mnogi la-
stniki domačih filmov ne vla-
gajo več truda v možnost ogle-
da podob na filmskem traku. 
Majhni koluti so prepuščeni 
nemilosti časa in večinoma 
ravnodušno zavrženi.

Poučna zgodba o filmih 
zakoncev Mitić

Konservatorka in resta-
vratorka v arhivskem oddel-
ku Slovenske kinoteke Nad-
ja Šičarov nam je zaupala 
zgodbo zakoncev Mitić, ki 
sta vse svoje življenje dogo-
divščine za večno ohranila 
na filmskem traku. »Zakon-
ca sta z avtom obšla Evro-
po, spominjata se predvsem 
potovanj v letih od 1960 do 
1980. Na poti sta se ustavlja-
la, obiskovala muzeje in raz-
iskovala mesta – Carigrad, 
Pariz, Varšavo … Poleg psa 
Pippe ju je na poti vedno 
spremljala kamera z 8-mili-
metrskim filmskim trakom. 
Gospod Mitić ni imel vozni-
škega dovoljenja, zato je za 
volanom sedela gospa, on pa 
je upravljal kamero, ki jima 
je služila kot orodje, s kate-
rim je predvsem gospod lo-
vil utrinke njune odisejade, 
nemalokrat pa je v objektiv 
ujel tudi svojo soprogo.«

Celotno zbirko filmskih 
kolutov je gospa Mitić hra-
nila tudi po soprogovi smrti, 
čeprav ni imela priložnosti, 
da bi si jih ogledala. Njun pro-
jektor za 8-milimetrske filme 
se je pokvaril, žal pa ni bilo ni-
kogar, ki bi ga znal popraviti. 
Čeprav filmov ni mogla pred-
vajati, jih ni hotela zavreči, 
temveč jih je hranila več kot 
trideset let, dokler jih ni pre-
dala v arhiv Slovenske kino-
teke. Zgodba o filmih zakon-
cev Mitić je podobna zgod-
bam mnogih, saj je bila tedaj 
oprema za snemanje filmov 

na 8- in S8-milimetrske tra-
kove cenovno dostopna in 
filmski trak je bil poleg foto-
grafije priljubljen medij za 
dokumentiranje vsakodnev-
nega življenja.

Številni filme zavržejo

Nemalokrat lastniki, ki ni-
majo dostopa do projektorja 
ali opreme za lepljenje zlom-
ljenih trakov, filme zavrže-
jo. Poleg pomanjkanja opre-
me k izginjanju te dediščine 
pripomore tudi slabo pozna-
vanje analogne filmske teh-
nologije, drugi so prepriča-
ni, da bodo zasebne družin-
ske zgodbe shranjene za ved-
no, če jih bodo s filmskega 

traku prenesli v digitalni for-
mat. V prepričanju, da izvor-
ni nosilci ne morejo biti niko-
mur več zanimivi, po digita-
lizaciji filmski trak zavržejo. 
Zaradi slabe ozaveščenosti o 
pomenu tega zapostavljene-
ga filmskega formata posto-
poma, vendar zanesljivo iz-
ginja pestra zgodovina, zani-
miva tako za raziskovalce do-
mačega oziroma družinske-
ga filma kot tudi za zgodovi-
narje in etnologe. 

Poziv Slovenske kinoteke

Slovenska kinoteka aktiv-
no širi zavest o pomenu in 
vrednosti domačega filma, 
hkrati pa želijo osvetliti nje-
govo zgodovino na Sloven-
skem. S pozivom Zgodbe 
iz omare apelirajo na vse la-
stnike filmskih zbirk in no-
silce zgodb o ustvarjanju do-
mačih filmov, naj filme in 
filmsko tehnologijo preda-
jo v hrambo njihovega arhi-
va, kjer jih bodo konservira-
li, dokumentirali, identifici-
rali, digitalizirali in omogo-
čili dostop do njih v razisko-
valne namene. S tem bodo 
omogočili tudi prihodnjim 
generacijam vpogled v pre-
teklost filmske tehnologije.

Zgodbe iz omare  
za ohranitev »osmičk«
V Slovenski kinoteki so pozornost namenili raziskovanju domačega filma. Z javnim pozivom Zgodbe iz 
omare želijo obuditi pozabljeno družinsko zapuščino in omogočiti, da domači film kot marginalizirana 
filmska zvrst postane del filmske dediščine.

Osemmilimetrski trakovi  
so prepuščeni nemilosti 
časa. 

Filmska tehnologija, ko je bil filmski zapis še analogen.

Projektor za filmske kolute oziroma »osmičke« 

Delovanje v arhivskem oddelku / Vse fotografije: Slovenska kinoteka

Če tudi vi hranite osebne 
filmske zbirke, zbirke 
svojih prednikov ali pa 
zgodbe o ustvarjanju 
domačih filmov, vas 
prosimo, da o tem 
obvestite arhivski  
oddelek Slovenske 
kinoteke. Dosegljivi so 
po telefonu 01 43 42 535 
in e-pošti nadja.sicarov@
kinoteka.si.
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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. 

Gospodinjska pomočnica m/ž (Bled) 
Pridruži se ekipi mladih in kreativnih sodelavcev. Če si po naravi pozitivna oseba, 
ki ji delo ni težko, bomo veseli sodelovanja. Butični glamping resort Garden Village 
Bled išče novega sodelavca za delovno mesto: gospodinjska pomočnica. Plantea, 
d. o. o., Cesta Gorenjskega odreda 16, 4260 Bled. Prijave zbiramo do 1. 4. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajno-tehnični svetovalec m/ž (celotna Slovenija) 
Zaradi krepitve prodajne ekipe in trženja visokokvalitetnih izdelkov na širšem po-
dročju celotne Slovenije v svoje vrste vabimo prodajno-tehničnega svetovalca. 
NCH, d. o. o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 18. 4. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Viličarist m/ž (Brnik) 
V novo zgrajenem logističnem centru na Brniku z več kot sedemdeset tisoč palet-
nimi mesti bomo zaposlili več posameznikov na delovno mesto: viličarist. Kuehne 
+ Nagel, d. o. o., Zgornji Brnik 130f, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 22. 4. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Specialist za zaloge m/ž (Brnik) 
Pričakujemo: organiziranost, strukturiranost in sistematičnost, izrazito natančno 
osebo in občutek za red in urejenost, veselje do dela s številkami, pozitivno narav-
nanost, pripravljenost za sodelovanje in odprto komunikacijo, poznavanje proce-
sov in načina dela v velikem skladišču, vsaj najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-
dročju skladiščenja ali planiranja … Kuehne + Nagel, d. o. o., Zgornji Brnik 130f, 4210 
Brnik. Prijave zbiramo do 22. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja projektov za področje spletne trgovine – urednik m/ž (Naklo) 
Najpomembnejše delovne naloge urednika spletne trgovine so zlasti: uredniko-
vanje in aktualizacija vsebin v Spletnem centru Merkur, priprava izvirnih, kreativ-
nih in uporabniku prijaznih pristajalnih strani, navdihujoča in odzivna komuni-
kacija na družbenih omrežjih (Facebook in Instagram) ... Merkur trgovina, d. o. o.,  
Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 8. 4. 2018. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Skladiščnik m/ž (Komenda) 
Iščemo skladiščnike za delo na sedežu podjetja v Komendi z najmanj osnovnošol-
sko izobrazbo, s spoštljivim in odgovornim odnosom ter motiviranostjo za delo. 
Lidl Slovenija, d. o. o. k. d., Pod lipami 1, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 4. 4. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir za kakovost in tehnologijo m/ž (Kranj) 
Od kandidatov pričakujemo: dokončano VI. ali VII. stopnjo izobrazbe tehnične 
smeri, aktivno znanje angleškega jezika, dobro poznavanje računalniških sistemov 
(Windows, MS Office, SAP), samostojnost, samoiniciativnost, odgovornost, natač-
nost, fleksibilnost, sposobnost vključevanja v ekipe in timskega dela. Goodyear 
Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 2. 4. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Slaščičar m/ž (Bled) 
Pričakujemo: zaključeno slaščičarsko šolo, vsaj 1 leto izkušenj na enakem delovnem 
mestu, vozniški izpit B-kategorije. Novi kondor, d. o. o., Ljubljanska cesta 7, 4260 
Bled. Prijave zbiramo do 22. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog v oddelku plastike m/ž (Kamnik) 
Opis del in nalog: obvladovanje robotov in avtomatizacije (implementacija v proi-
zvodnjo, nadzor nad delovanjem, izboljšave v procesu …), prenos tehnologij v pro-
izvodnjo. Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 31. 3. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Elektrotehnik m/ž (Slovenija) 
Vaš profil: zaključeno elektrotehnično izobraževanje (V. stopnja), znanje o električ-
nih predpisih in standardih, delovne izkušnje na istem področju so prednost, zane-
sljivost, neodvisen in natančen način dela, vozniško dovoljenje, pripravljenost za 
delo na terenu. KSW Tehnika, d. o. o., Sermin 71g, Bertoki, 6000 Koper. Prijave zbira-
mo do 22. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvijalec/programer m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Obseg dela: načrtovanje in razvoj novih poslovnih aplikacij Vasco, vzdrževanje ob-
stoječih aplikacij Vasco Windows, sledenje programskim novitetam in uvedba le-
-teh v končne izdelke. Vasco, d. o. o., Poslovna cona A 21, 4208 Šenčur. Prijave zbira-
mo do 21. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni testni inženir (2 osebi) m/ž (Kranj) 
Vaše naloge in odgovornosti: sodelovanje pri zasnovi in izdelavi testnih planov ter 
testne arhitekture za izvedbo testiranja izdelkov, specificiranje testnih postopkov, 
testiranje, verifikacija in analiza napak na izdelku ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 
4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 8. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Voznik C- in E-kategorije m/ž (Kranj) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: izpit C- in E-kategorije ter koda 95, najmanj 3 
leta izkušenj v mednarodnem transportu, zaželeni ADR-izpit, ni pa pogoj. Štempi-
har, d. o. o., Poslovna cona A 12, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 7. 4. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, d.o.o., Verovškova ulica 55,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (1200+)  
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

MojeDelo.com

predstava za otroke
TAKE LJUDSKE
Lutkovno gledališče Nebo
Brezplačne vstopnice na območju Otroci 
torek, 27. 3., ob 17.30, v dvorani

Mestna knjižnica Kranj • prireditve@mkk.si • www.mkk.si
• prijava na e-obveščanje: http://info.mkk.si • portal za 
otroke: www.modripes.si • spletni leksikon: www.gorenjci.si
Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.

predavanje
POVEZAVA MED KRETNJO, 
HORMONI IN ČUSTVI
PBS center športne odličnosti Kranj 
četrtek, 29. 3., ob 17.00, dvorana

pogovor
SVETLANA SLAPŠAK: 
FANTOM SVOBODE
Svetlana Slapšak, Zoran Smiljanić
sreda, 28. 3., ob 19.00, v dvorani
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KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

www.gorenjskiglas.si

Velikonočna razstava

Vabimo vas na ogled razstave, ki bo v avli 
Gorenjskega glasa  

na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju  
vse do petka, 6. aprila 2018. 

Razstavo si lahko ogledate v  
torek, četrtek in petek  

od 7. do 15. ure ter v sredo od 7. do 16. ure. 

Lepo vabljeni!

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

PRIREDITVE
Pogovor s Svetlano Slapšak
Kranj – Jutri, v sredo, 28. marca, se bo ob 19. uri v dvorani 
Mestne knjižnice Kranj začel pogovor s Svetlano Slapšak, 
doktorico antičnih študij, antropologinjo in publicistko, ki 
ima za seboj že petdeset objavljenih knjig, napoveduje pa še 
kup novih. V svojih knjigah se loteva tem, kot so antični miti, 
vojna v nekdanji Jugoslaviji, feminizem ter malce bizarne po-
vezave med zeljem in spolnostjo. Predava na svetovnih uni-
verzah, ureja številne časopise, nominirana je bila za Nobe-
lovo nagrado za mir. Z njo se bo pogovarjal Zoran Smiljanić.

Velikonočne igre
Milje – V Hiši čez cesto na Miljah 11 ohranjajo kulturno dedi-
ščino, tokrat velikonočne igre. Zato vas na velikonočni pone-

deljek, 2. aprila, ob 15. uri vabijo, da pridete kotalicat, sekat 
in štruncat pirhe. Pirhe ter kovance za en, dva ali pet centov 
prinesite s seboj. Igrali boste lahko tudi igro Marjanca in 
kegljali na namiznem kegljišču. Igre so namenjene otrokom 
in odraslim.

Velikonočna procesija
Sv. Jošt nad Kranjem – Župnija Kranj Šmartin (Stražišče) 
vabi v nedeljo, 1. aprila, ob 10. uri k maši in velikonočni pro-
cesiji na Sv. Joštu nad Kranjem.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 27. mar-
ca, nemške urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 28. marca, bodo 
ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 29. marca, bo ura 
pravljic ob 17. uri, v četrtek, 29. marca, bo akcija Lepo je biti 
bralec ter žrebanje nagrajencev knjižne uganke ob 18. uri, v 
petek, 30. marca, pa bo Brihtina pravljična dežela ob 10. uri.

Hrušica – V knjižnici bo v četrtek, 29. marca, ura pravljic z 
grofico ob 17. uri, žrebanje nagrajencev knjižne uganke bo 
ob 17.45.

Slovenski Javornik – V Domu Julke in Albina Pibernika bodo 
danes, v torek, 27. marca, ustvarjalne delavnice ob 15. uri, 
žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa bo ob 16. uri.

IZLETI

Poklon žrtvam taborišča Mauthausen
Skupnost internirancev Dachau vabi na dvodnevni izlet z 
namenom poklona žrtvam taborišča Mauthausen. Izletniki 
si bodo ogledali še nekaj znamenitosti na južnem Češkem 
ter za kratek čas obiskali še Moravsko. Za več informacij 
pokličite na tel. št. 040 508 602 (Vesna) ali pišite na info@
skupnostdachau.si. Informacije dobite tudi v agenciji Zvez-
dica zaspanka, tel. 040 195 411, 01 230 68 37 (Božena) ali na 
bozena@zvezdicazaspanka.si.

Po vaseh okoli Cerkelj
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane na 
prvi spomladanski pohodni izlet po vaseh okoli Cerkelj, in 
sicer v torek, 3. aprila. Zbor pred AMD Cerklje bo ob 8. uri.

RAZSTAVE

Prebujanje
Naklo – Odprtje razstave akademske slikarke Maje Cerar z 
naslovom Prebujanje bo danes, v torek, 27. marca, ob 18. 
uri v Pavlinovi galeriji Doma Janeza Filipiča v Naklem (za 
Hotelom Marinšek). 

Marjana Ahačič

Lesce – Naj se pripravljajo 
tudi v Čebelarskem centru 
Lesce, kjer so prejšnji teden 
organizirali delavnico obli-
kovanja medovitega vrta. 
Čebelarski center deluje že 
dobrih pet let, njegova vrata 
pa so ves čas odprta tako če-
belarjem kot vsem drugim 
obiskovalcem, ki jih zani-
majo čebele in z njimi pove-
zane dejavnosti pa tudi nara-
va, zdravo življenje in spro-
stitev. V centru že vse od od-
prtja deluje trgovina s čebe-
larsko opremo ter slovenski-
mi čebeljimi pridelki in iz-
delkI. V kletni etaži je na-
sproti satnišnice zaživel sa-
lon Apinega. V njem Sandra 
Rebek Gašperšič, kozmeti-
čarka, maserka in apitera-
pevtka, z uporabo čebeljih 
pridelkov pomaga ljudem z 

najrazličnejšimi težavami 
pa tudi svetuje in usmerja k 
drugim strokovnjakom api-
terapevtom. Vse bolj prilju-
bljena, posebej med doma-
čini, je tudi kavarna Panj, ki 
deluje v sklopu centra. Kot 
pravi Špela Kalan Razin-
ger, ki je lani prevzela vode-
nje Čebelarskega centra, bi 
si želeli, da bi predvsem do-
mačini bolj pogumno stopi-
li v hišo, ki na široko odpira 
vrata vsem, ne le čebelarjem. 
»Pri nas se ves čas kaj doga-
ja, sicer pa je prijetno tudi, 
če pridete samo na kavo ali 
čaj,« prijazno vabi. Za tiste, 
ki bi radi izvedeli kaj nove-
ga, so prejšnji teden zače-
li z delavnicami, na katerih 
mednarodno priznana stro-
kovnjakinja dr. Sabina Še-
gula svetuje, kako oblikovati 
medoviti vrt z upoštevanjem 
osnovnih pravil oblikovanja. 

V čebelarskem centru  
je že živahno
Približuje se dvajseti maj, dan, ki ga bomo letos 
prvič obeležili kot svetovni dan čebel. 

Špela Kalan Razinger, upravnica Čebelarskega centra  
v Lescah / Foto: Tina Dokl
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA – MAREC 2018
Vabimo vas, da se pridružite družini krvodajalcev in  

se udeležite marčevske terenske  krvodajalske akcije, ki bo:

V ČETRTEK, 29. MARCA 2018, 
v Športni dvorani Cerklje, Krvavška cesta 4. 

Več informacij na www.kranj.ozrk.si
Odvzemi krvi bodo v času od 7.00 do 13.00.

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672 B
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Knjiga prinaša dobro 
poznavanje zelišč, 
njihovih lastnosti in 
učinkov(in) ter njihove 
uporabnosti. 
Poglavja v knjigi: Zeliščni 
vrt, Zelišča v vrtu skozi 
stoletja, Načrtovanje 
zeliščnega vrta, Kako 
pripravimo zeliščni vrt, 
Uporaba zelišč, Spravilo 
in shranjevanje zelišč, 
Zeliščni pripravki v 
zdravilstvu, Pripravki 
zelišč v kulinariki, 
Opisi rastlin, Napotki 
za zeliščarje. 

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

www.gorenjskiglas.si

248 strani, 170 x 240 mm, integrirana vezava

       Kranj:                                              
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4

       Škofja Loka:                                  
Lekarna Mesto -37
Spodnji trg 8
Center slepih, slabovidnih in starejših
Stara Loka 31
Optomed
Kapucinski trg 13 
(nad avtobusno postajo)

Očala zbirajo:

do 
6. maja 

2018

Darujte 
rabljena očala 
in pomagajte!

Doma poiščite očala, ki jih ne potrebujete več  
(očala z dioptrijo, navadna ali sončna).

Prostovoljci bodo podarjena očala pregledali, 
razvrstili in poskrbeli, da bodo prišla do tistih, 
ki jih najbolj potrebujejo. Za prebivalce manj 
razvitih držav, ki si ne morejo privoščiti prave 

okulistične oskrbe in ustreznih očal.
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Razpet med ljubljeno domačo Slovenijo in Kanado, kjer je  
prebi val večino svojega življenja, je v 73. letu starosti sklenil 
svojo življenjsko pot 

Franc Mandeljc
po domače Purglčov Fronc, po rodu iz Gorij pri Bledu, živeč v 
Peterboroughu (okraj Ontario v Kanadi), kjer bo tudi pokopan.

Zapustil mlad si rodni krov,
kot tujec si se v svet podal,
rad vedno vračal se domov,
z željo tiho, da bi tu ostal.

Čez lužo ustvaril si družino,
z garanjem posel ti cvetoč,
a v srcu čutil si tujino,
bi rad vrnil se nekoč.

Si zemljo matere, očeta,
cenil, ljubil, spoštoval,
zdaj pa sredi tujga sveta
za vedno mirno si zaspal.

Žalujoči sorodniki in prijatelji iz Gorij pri Bledu

OSMRTNICA

V 82. letu se je poslovila naša draga sestra in teta

Ani Zagožen
roj. 21. 9. 1936, iz Zgornjih Dupelj

K zadnjemu počitku jo bomo pospremili v sredo, 28. marca 2018, 
ob 15. uri na pokopališču v Kranju. Žara bo na dan pogreba v po
slovilni vežici na pokopališču Kranj od 9. ure dalje. 

Vsi njeni

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

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
KUPIM

STANOVANJE v Kranju ali širši okolici. 
Sem resen kupec, tel.: 070/391-822  
 18001039

POSESTI
PRODAM

NA Golniku prodam parcelo z gospo-
darskim poslopjem, tel.: 031/652-
310 18001034

GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9–11 
m (tudi neobeljene), 041/86-55-96, 
031/33-99-28, SES, d.o.o., Opekar-
ska ul. 22, Maribor  
 18001032

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KUHINJO Magnolija, Marles, lepo oh-
ranjeno, tel.: 041/718-856  
 18001043

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

KAMINSKO peč Jakob, Lokaterm, tel.: 
041/623-872 18001045

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE Križev pot, 14 postaj + 
vstajenje, 130 x 100 cm, ogled: Du-
hovni utrip 6. 4. 2015, tel.: 040/567-
544  
 18000977

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 18001037

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

BCS kosilnico, disel, 127 sedež, ob-
račalnik, trosilec hlevskega gnoja Sip, 
trak. kopač, tel.: 041/547-994 
 18001040

CIRKULAR z mizo in koritom, tel.: 
031/812-210 18001002

KMETIJSKE stroje, sadilec krompir-
ja, izkopalnik krompirja, nakladalko za 
seno, tel.: 031/635-437 
 18001049

KUPIM

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

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB teličke, stare 2 meseca, tel.: 
041/586-662 18001035

JAGENJČKE za zakol, tel.: 041/548-
038  
 18001042

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

KRAVO simentalko, tele BP, telico BP, 
težko 400 kg, in telico ciko, težko 300 
kg, tel.: 041/693-441  
 18001048

KRAVO ČB v 9. mesecu brejosti, 
hlevska A kontrola, brez rogov, tel.: 
041/515-867 
 18001050

RJAVE jarkice v začetku nesnosti. Sta-
nonik, Log 9, Šk. Loka, tel.: 04/51-85-
580, 041/694-285 18001041

TELIČKO simentalko, staro 5 mese-
cev, in breje telice, tel.: 031/699-145 
 
 18001044

KUPIM

BIKA simentalca, težkega od 450 do 
500 kg, tel.: 031/343-177 
 18001046

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO samostojnega in izkuše-
nega kuharja/vodjo kuhinje. Nudimo 
stimulativno plačilo, dodatna izobra-
ževanja, po potrebi garsonjero. Hotel 
Be llevue, d.o.o., Šmarjetna Gora 6, 
Kranj, tel.: 04/27-00-071 
 18001047

ZAPOSLIMO voznika kamiona eno-
dnevnih prevozov po Sloveniji, izpit ka-
tegorije C (zaželena kategorija E). Agro 
Mobil, d.o.o., Letališka 37, Šenčur, 
041/698-385, g. Boštjan Bertoncelj 
 18000981

ZAPOSLIMO voznika kombija katego-
rije B, za razvoz blaga po Sloveniji in 
občasno tujini. Kontakt na: cclan@t-2.
si, 041/640-380.CCLAN, d.o.o., 
Kranj, Britof 182, Kranj 18001000

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 
Avstriji in Nemčiji. Plača po dogovoru. 
Veselimo se vašega klica +386/30-
758-314, ga. Varga, Diaplan Stahl + 
Holz GmbH, Bahnhof str. 9, Klagen-
furt/Celovec, Avstrija 
 17004320

STORITVE
NUDIM

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., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 18000733

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

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

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

IŠČEM

73-LETNI vdovec iščem upokojenko 
do 70 let za druženje, z Gorenjske, 
tel.: 041/435-839 18001038

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CITROËN 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 
(4x z zimskimi in 4x z letnimi gumami), 
cena 8.390 EUR, tel.: 031/767-222  
 18000934

HONDA HRV  4 x 4, 1.6 W, letnik 
2005, v odličnem stanju, cena po do-
govoru, tel.: 04/53-36-792, 041/673-
792 18001036

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

AVTO – karamboliran, tudi total-
ka, 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

Rezultati 24. kroga – 25. marca 2018
4, 9, 20, 21, 22, 35, 38 in 7

Loto PLUS: 1, 4, 10, 18, 19, 28, 37 in 13
Lotko: 9 8 9 7 0 4

Sklad 25. krog za Sedmico: 1.570.000 EUR
Sklad 25. krog za PLUS: 300.000 EUR
Sklad 25. krog za Lotka: 120.000 EUR

LOTO

www.gorenjskiglas.si
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Anketa

Tilen Jelenc z Mlake:

»Vestno ločujem odpadke, 
kot taborniku pa se mi zdi po
membno, da v skrbi za okolje 
vzgajamo že najmlajše. Akci
ja je potrebna tudi zato, da se 
skupaj spomnimo, da čisto 
okolje ni samoumevno.«

Klemen Markelj iz Kranja:

»Če je le mogoče, se v služ
bo in po opravkih odpeljem 
s kolesom ali avtobusom. 
Treba je tudi skrbno ločevati 
odpadke. Organizatorji akci
je pa smo zadovoljni, ker je 
odziv udeležencev odličen.«

Gašper Murgelj  
iz Bistrice pri Tržiču:

»Tako doma kot v šoli pazi
mo, da ne smetimo, prav tako 
ločujemo odpadke. S sošolci 
smo skupaj čistili okoli šole 
in smeti se je nabralo za cele 
vreče. Zato je akcija koristna.«

Miro Preisinger iz Stražišča:

»Jamarji se vsako leto prid
ružimo čistilni akciji. Ta je 
res potrebna, saj smo samo 
na Pungertu nabrali deset 
polnih vreč smeti. Mlade bi 
morali glede varovanja okolja 
vzgajati že od vrtca naprej.«

Vilma Stanovnik

Minuli konec tedna so mar
sikje potekale spomladanske 
čistilne akcije. Udeležence 
vsakoletne akcije Očistimo 
Kranj – Kranj ni več usran, 
smo vprašali, kako skrbijo 
za okolje in ali se jim zdijo 
takšne akcije potrebne.

Foto: Tina Dokl

Odpadkov polne 
vreče

Gaja Nemanič z Orehka:

»Pozorna sem na ločevanje, 
od plastike do bioloških od
padkov. Pomembno se mi 
zdi, da se ob čistilni akciji 
vsaj enkrat letno spomnimo 
pomena varovanja okolja in 
da očistimo Kranj.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Kovor – Kulturno društvo (KD) Kruh Križe vabi na Pasijonsko 
igro v cerkev sv. Janeza Krstnika v Kovor jutri ob 19.45 in v 
cerkev Povišanja sv. Križa v Križe v četrtek ob 19.45. Škofjeloški 
pasijon, duhovna in dramska mojstrovina patra Romualda iz 
prve polovice 18. stoletja, je bil razglašen za živo mojstrovino 
državnega pomena. Tržičani podobnega besedila sicer nima
jo, so pa v zakladnici slovenske literature našli obilico sorodnih 
besedil, po katerih sta v postnem času posegli Gledališka sku
pina in združena pevska zbora KD Kruh Križe. Uprizoritev naj 
ne bi bila le v umetniški užitek, pač pa je tudi poziv k poglobitvi 
osebne in družbene odgovornosti.

Pasijonska igra v Kovorju in Križah

Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne so mož
ne kratkotrajne plohe. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. 
Pihal bo jugozahodnik. V četrtek bo oblačno in deževno ter 
hladneje. Meja sneženja se bo spustila do sedemsto metrov 
nad morjem.

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

Maša Likosar

Ljubljana – V Ljubljani so 
uradno predstavili knjigo 
V svojih čevljih, biografijo 
prve slovenske predsednice 
vlade Alenke Bratušek. Na-
slovnico krasijo čevlji znam-
ke Roberto Cavalli z leo-
pardjim vzorcem in je delo 
akademskega slikarja Rudi-
ja Španzla. 

Knjiga je nastala pod 
veščim pisateljskim pere-
som Tadeja Goloba, ki o 
nastajanju knjige pripove-
duje: »O politiki pred pisa-
njem te knjige nisem vedel 
prav veliko in mi je pisanje 

zato predstavljalo velik izziv. 
Hkrati pa sem motivacijo čr-
pal tudi iz prepričanja, da se 
je Alenki v tistih časih, ko je 
bila na čelu Slovenije, zgo-
dila velika krivica. Da smo 
Slovenci nekako pišmevu-
hovsko odpravili to obdob-
je, ko bi Slovenija lahko šla 
po poti Grčije. Lepo bi bilo, 
da Slovenci to knjigo prebe-
rejo in si o tistih časih raz-
bistrijo obzorja.« Preden se 
je lotil pisanja, je med ljud-
mi naredil anketo in nihče ni 
znal povedati ničesar nega-
tivnega o tedanji premierki, 
kar je bil glavni razlog, da je 
sprejel izziv. 

Alenka Bratušek je bila 
kot politična novinka vrže-
na v globoko vodo. Po treh 
tednih predsedovanja je Slo-
venijo doletela kriza. Alen-
ka je sedaj želela spregovori-
ti o stvareh, ki so bile v medi-
jih napačno ali vsaj popače-
no predstavljene, predvsem 
pa je vesela, da so pravo res-
nico razkrili tudi njeni poli-
tični in družinski sopotniki. 
Knjiga naj ne bi imela name-
na biti njeno politično orož-
je. »Mislim, da ne bo vpliva-
la na mojo politično priho-
dnost, pomembno je, da so 
za vedno zapisani težki in 
hkrati odločni koraki, ki smo 

jih storili v času mojega vla-
danja. Danes, po gospodar-
ski rasti, ki jo imamo v Slo-
veniji, sem še bolj prepriča-
na, da so bili ukrepi moje vla-
de pravilni, da smo naredi-
li vse, kar je bilo treba, in ub-
ranili neodvisnost in suvere-
nost naše države.« Obdobje 
od marca 2013, ko je postala 
predsednica vlade, je bilo pol-
no dogodkov, ki njeno življe-
nje krojijo še danes in hkra-
ti vplivajo tudi na življenja 
vseh državljanov. Knjiga po-
nuja vpogled v politično za-
kulisje: o reševanju Slovenije 
pred bruseljsko trojko, o po-
ročilu KPK, fiskalnem pra-
vilu, interpelaciji, zamerah, 
odstopu, komisarski zgod-
bi, hišni preiskavi, seksizmu 
v politiki, volitvah, prehodu 
v opozicijske klopi ... Glavni 
pobudnik knjige je bil nekda-
nji minister za kulturo Uroš 
Grilc, na predstavitvi knjige 
V svojih čevljih pa se je zbra-
la vrsta političnih in javnih 
osebnosti, nekdanji ministri 
vlade Alenke Bratušek in po-
slanci v mandatu 2011–2014, 
tudi nekdanji predsednik 
Milan Kučan, nekdanja pred-
sednica NSi Ljudmila Novak, 
vodja poslanske skupine SD 
Matjaž Han in mnogi pod-
porniki Alenke Bratušek. 
Knjigo bo 19. aprila predsta-
vila tudi v Kranju.

Kako hoditi v leopardjih čevljih
Ko se je Alenka Bratušek podala v politiko, se je zavedala, da bo ocenjevana, in to zagotovo velikokrat 
krivično. To je Alenko spodbudilo, da v knjigi pokaže genezo njenega vladanja. 

Avtor knjige V svojih čevljih Tadej Golob in Alenka Bratušek / Foto: Primož Pičuilin

Godič – V Slovenia Eco resortu v Godiču bodo v četrtek, 29. 
marca, tudi uradno odprli domnevno največjo lovsko opa
zovalnico na svetu, ki so jo na območju eko resorta postavili 
že konec novembra lani in čaka na umestitev v Guinnessovo 
knjigo rekordov. Slavnostni dogodek se bo začel ob 11. uri, ko 
bosta posebna gosta, predsednik državnega zbora dr. Milan 
Brglez in ameriški veleposlanik Brent R. Hartley, prerezala 
slavnostni trak, se povzpela na opazovalnico ter nagovorila 
povabljene goste. Po uvodnem nagovoru se bo na osemnajst 
metrov visoko opazovalnico povzpelo vsaj 150 lovcev in ob 11. 
uri in 20 minut se bo z opazovalnice oglasil svečani pok lovcev. 
Svečanosti bodo prisostvovali lovski rogisti, gostili pa bodo 
tudi številne lovske družine iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in 
Italije. Od odprtja dalje bo lovska opazovalnica, ki je skupaj s 
pilotnimi sidri težka 150 ton in je že postala edinstvena turi
stična atrakcija, odprta za javnost.

Odprtje največje lovske opazovalnice na svetu

Kamnik – Prireditve ob prazniku Občine Kamnik, posvečene 
rojstnemu dnevu Rudolfa Maistra 29. marca, so se začele že 
sredi marca in bodo trajale vse do sredine aprila, vrhunec 
dogajanja pa bo jutri, 28. marca. Najprej bodo ob 16. uri na 
Šutni odprli nove prostore Spominske sobe Rudolfa Maistra, 
sledil pa bo promenadni koncert Mestne godbe Kamnik, ki mu 
boste od Šutne do Glavnega trga lahko prisluhnili ob 16.30. 
Ob 17. uri bodo zadoneli zvoki Orkestra Slovenske vojske na 
proslavi s položitvijo venca k spomeniku Rudolfa Maistra in 
s sodelovanjem Častne enote Slovenske vojske. Slavnostni 
govornik bo poveljnik 1. brigade Slovenske vojske polkovnik 
Robert Glavaš. Ob 18. uri pa bo sledila še osrednja slovesnost 
s podelitvijo občinskih priznanj, ki bo v Domu kulture Kamnik.

Občina Kamnik praznuje

Kranj – Državna volilna komisija je včeraj zjutraj prejela sodbo 
vrhovnega sodišča, s katero je razveljavilo izid septembrskega 
referenduma o zakonu o drugem tiru in ji naložilo, da razpiše 
datum ponovnega referenduma. O datumu naj bi odločali 
na današnji seji, osnutek sklepa o določitvi datuma ponov
nega glasovanja na referendumu o zakonu o drugem tiru pa 
predvideva, da bi bil v nedeljo, 13. maja. Za dan, s katerim 
začnejo teči roki za opravila, potrebna za izvedbo ponovne
ga glasovanja na referendumu, bi se določil ponedeljek, 2. 
april. Referendumsko vprašanje bi se glasilo: Ali ste za to, da 
se uveljavi Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z 
drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT), ki 
ga je sprejel Državni zbor na seji dne 8. maja 2017?

Na referendum spet trinajstega maja?

KRATKE NOVICE


