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AKTUALNO

Starejše vrniti na trg 
dela
Ključen problem Slovenije je, da 
se zaradi predolgega študija (pre)
pozno zaposlimo in zelo hitro 
upokojimo, ugotavlja Anja Kopač 
Mrak, odhajajoča ministrica za 
delo. 

3

GORENJSKA

Domovina ni  
samoumevna 
V Kamniku so na predvečer občin
skega praznika, posvečenega roja
ku, generalu, pesniku in častnemu 
občanu Rudolfu Maistru, podelili 
občinska priznanja.  

9

KULTURA

Teden drame v  
polnem teku 
Z dramo Zrno soli ali Vse najbolj
še, Marina! in podelitvijo stanov
skih nagrad in priznanj Združenja 
dramskih umetnikov Slovenije se 
je v torek dvignil zastor letošnjega 
48. Tedna slovenske drame. 

10

KMETIJSTVO

Proti baterijski reji  
kokoši 
V kampanji za odpravo jajc iz ba
terijske reje s trgovskih polic so v 
nekaj dnevih zbrali 8500 podpi
sov. V kletkah je sicer približno 57 
odstotkov slovenskih kokoši. 

12

VREME

Danes in jutri bo oblačno 
in deževno. V nedeljo se bo 
delno zjasnilo, sredi dneva 
in popoldne bo možna 
kak šna ploha.

7/12 °C
jutri: oblačno in deževno
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Priloga:

kranjske noviceDanica Zavrl Žlebir

Voklo – Spektakularnemu do
godku so v torek po tem, ko 
je že padla noč, ob avtocesti 
prisostvovali številni občani 
in obiskovalci. Železno kon
strukcijo, težko 58 ton, z raz
ponom loka 63 metrov, ki so 
jo od februarja sestavljali ob 
avtocesti, prej pa je pol leta 
nastajala v Tržiču, so z dviga
lom v pičlih dvajsetih minu
tah ponesli nad avtocesto in 
jo namestili na temelje, zgra
jene na obeh straneh. Avtoce
sto so zaradi tega zaprli za več 
ur. Pričakujejo, da bo most z 
vsemi dodatnimi deli dogra
jen prihodnji mesec. 

Namestili most čez avtocesto
Z namestitvijo kovinskega nadvoza nad avtocesto so v občini Šenčur poskrbeli za kolesarsko in peš 
povezavo med Šenčurjem in Voklom.

Štiristotonsko dvigalo je igraje dvignilo 58-tonsko konstrukcijo mostu in jo namestilo prek 
avtoceste. /  Foto: Tina Dokl

Jože Košnjek

Kranj – Kar nekaj mojih naj
lepših spominov iz otroš
tva je povezanih s prazno
vanjem velike noči. Doma 
smo veliko dali na ta pra
znik. Vse je bilo drugače, 
lepše, bolj praznično. Otro
ci smo, če smo bili dovolj 
pridni, za veliko noč dobili 
nove obleke in čevlje. In ko 
so se na veliko soboto zve
čer po enodnevnem molku 
iz zvonikov okoliških cerkva 
oglasili zvonovi, je bil znak, 
da je velika noč resnično 
med nami …

Tudi danes rad poslušam 
zvonjenje velike noči. Pre
prosto zato, ker je vedrejše od 
običajnega. Ima vsebino in 
sporočilnost. Nagovarja nas 
k veselju, k upanju in prepri
čanju, da je svet neizmerno 
lep, samo verjeti je treba v živ
ljenje, ki je pred dobrimi dva 
tisoč leti po svetopisemski 
zgodbi Jezusovega vstajenja 
premagalo smrt. Jezusovo 
vstajenje nad Jeruzalemom 
nima le teološkega, ampak 
splošnočloveški pomen, saj 
smo v krog med smrtjo in živ
ljenjem, med srečo in nesre
čo, med žalostjo in veseljem 

vključeni vsi, vsak na svoj na
čin. Ne ozirajmo se samo po 
velikih rečeh. Bodimo pozor
ni tudi na drobne reči, ki se 
dogajajo okrog nas. Če je kdo 
v naši bližini srečen, posku
šajmo deliti to srečo. Če pa 
je kdo nesrečen, obupan, ne
močen, ne poglejmo stran. 
Morda mu bosta prav naša 
beseda ali skromno nese
bično dejanje pomoči vrnila 
občutek, da ni sam in da je v 
živ ljenju dovolj prostora tudi 
zanj. Ali ni to nekaj najlepše
ga, kar lahko v teh prazničnih 
dneh ali kadarkoli v letu sto
rimo za sočloveka.

Velikonočni zvon veselja in upanja
Po današnjem dnevu tišine, ko edini dan v letu po krščanskih cerkvah ni bilo 
maš in so tudi zvonovi molčali, se bo jutri in v nedeljo začelo praznovanje 
velike noči, ki bo trajalo še v ponedeljek in ga spoštujejo tako verni kot ljudje 
drugačnih prepričanj.

Velikonočne praznike vsako leto napove že tradicionalna razstava v avli Gorenjskega glasa; 
na sliki male ustvarjalke velikonočnih dekoracij iz Osnovne šole Stražišče / Foto: Mateja Rant 

Bertoncelj namesto 
Janusa 11. stran

Vsem Gorenjcem,   
še posebej našim bralcem,  
želimo vesele 
velikonočne praznike.

6. stran
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Knjigo prejme MARTIN MENCINGER iz Bohinja.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

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!

V nagradni igri, ki je bila objavljena 20. marca 2018, prejme 
uradno skakalno kapo Smučarske zveze Slovenije Emil Pavlin 
iz Križ. Nagrajencu čestitamo!

Nagrajenec

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Na izredni seji dr-
žavnega zbora je predsednik 
države Borut Pahor sezna-
nil poslance, da ne bo pred-
lagal mandatarja za sestavo 
nove vlade. S tem je začel teči 
14-dnevni rok, v katerem lah-
ko kandidata za mandatarja 
predlaga ali najmanj 10 po-
slancev ali poslanska skupi-
na. Če se to ne bo zgodilo, Pa-
hor 13. aprila pričakuje pisno 
obvestilo državnega zbora in 
že naslednji dan (14. aprila) 
namerava podpisati odlok o 
razpisu predčasnih volitev. 
Napovedal je, da bodo te ali 
27. maja ali 3. junija, skrajni 
rok bi bil 10. junij. Če bi bil 
medtem predlagan kandidat 

za mandatarja, bi se roki ne-
koliko zavlekli. Za zdaj pre-
dloga še ni bilo, podpise pa 
še vedno zbira poslanec Jan-
ko Veber.

Ponovljeno glasovanje na 
referendumu o zakonu o dru-
gem tiru bo 13. maja, je ta te-
den sklenila državna volilna 
komisija. Možnosti, da bi gla-
sovanje izvedli skupaj s pri-
hajajočimi volitvami, ni več. 
Določili so tudi začetek refe-
rendumskih opravil 3. aprila, 
čez dva tedna pa naj bi stekla 
referendumska kampanja, 
v kateri bodo lahko nastopi-
li podporniki in nasprotniki 
zakona o drugem tiru. Pobu-
dnik referenduma Vili Kova-
čič pa je znova napovedal pri-
tožbo na ustavno sodišče.

Na referendum in volitve
Državna volilna komisija je za datum ponovnega 
referenduma o drugem tiru določila 13. maj. 
Volitve bodo 27. maja ali 3. junija.

Matevž Pintar

Z novim projektom Četrtki 
ob vodnjaku želijo na kranj-
ski občini in Zavodu za turi-
zem in kulturo Kranj oboga-
titi ponudbo tudi za odrasle. 
Občane Kranja smo v današ-
nji anketi spraševali, ali bodo 
ob četrtkih obiskali staro 

mestno jedro Kranja in se 
udeležili Četrtkov ob vodnja-
ku. Zanimalo nas je tudi, 
kako so zadovoljni z zimsko 
službo v občini. V anketi je 
sodelovalo 455 občanov.

Četrtkov ob vodnjaku se 
bo zagotovo udeležila skoraj 
četrtina vprašanih, več kot 
tretjina pa se jih bo verjetno 

udeležila. Dogodkov se ne 
bo udeležilo 40 odstotkov 
sodelujočih v anketi. Slabi 
dve tretjini anketiranih sta 
z zimsko službo zelo zado-
voljni, 28 odstotkov je delno 
zadovoljnih in menijo, da bi 
lahko storili več, šest odstot-
kov pa jih je z zimsko službo 
nezadovoljnih.

Sodelujočim se zahvalju-
jemo za odgovore. Vse, ki 
bi želeli Gorenjski glas na-
ročiti, vabimo, da nas po-
kličejo v kontaktni cen-
ter invalidskega podjetja 
v Škofjo Loko na številko 
04/51 16 440 in se pozani-
majo o ugodnih naročni-
ških pogojih.

Četrtki ob vodnjaku v starem mestnem jedru Kranja

Jesenice – Lokalni odbor Levica Jesenice – Jeseniška alternativa 
in Sindikat Mladi plus pripravljata okroglo mizo z naslovom 
Negotovost dela in zaposlitve: naša nova normalnost, ki bo 
danes, v petek, ob 18. uri v pritlični dvorani Kosove graščine 
na Jesenicah. Govorili bodo o posledicah prekarnih oblik dela 
in zaposlitve. Na dogodku bodo sodelovali poslanca Levice 
Luka Mesec in Miha Kordiš, agencijski delavec Andrej Černe 
in predsednica Sindikata Mladi plus Tea Jarc.

Okrogla miza o prekarnem delu

Suzana P. Kovačič

Kranj – Marec je mednaro-
dni mesec boja proti raku 
debelega črevesa in danke. 
Tudi na Gorenjskem od leta 
2009 poteka državni pro-
gram presejanja in zgodnje-
ga odkrivanja predrakavih 
sprememb in raka na debe-
lem črevesu in danki (Pro-
gram Svit) in že kaže ugo-
dne populacijske rezultate, 
kot je pojasnila vodja kranj-
ske območne enote Nacio-
nalnega inštituta za javno 
zdravje prim. Alenka Haf-
ner: »Število novih prime-
rov tega raka se v Sloveni-
ji in na Gorenjskem od leta 
2010 znižuje, poleg tega je 
več rakov odkritih zgodaj ali 
pa so odstranjene že predra-
kave spremembe. Tudi umr-
ljivost zaradi raka debelega 
črevesa in danke že pada.«

Na Gorenjskem je bilo 
lani v okviru programa Svit 
na novo odkritih 17 rakov 
debelega črevesa in danke 
ter 263 napredovalih ade-
nomov. Po odzivnosti v pro-
gram se je Gorenjska s 65,5 
odstotka v letu 2017 uvršča-
la na drugo mesto v Sloveni-
ji. Najboljšo odzivnost ima 
upravna enota Škofja Loka, 
kjer so vse štiri občine pre-
segle ciljno vrednost sedem-
deset odstotkov. Najslabša 
je odzivnost v občinah Jese-
nice in Jezersko, vzroke za 
to preučujejo, je pojasnila 

Hafnerjeva: »Na Jesenicah 
je odzivnost v Svit od začetka 
programa ves čas slabša od 
slovenskega in gorenjskega 
povprečja, se pa tudi tam sta-
tistično značilno povečuje.«

Na Gorenjskem tudi Zora

»Program zgodnjega od-
krivanja predrakavih spre-
memb materničnega vratu 
(Program Zora) je najstarej-
ši presejalni program na po-
dročju raka v Sloveniji, pote-
ka od leta 2003. Namenjen 
je ženskam v starosti od 
dvajset do 64 let. Tudi po za-
slugi tega programa rak ma-
terničnega vratu postaja re-
dek rak. Na Gorenjskem je 
bil rak materničnega vratu 

leta 2014 na novo odkrit pri 
enajstih ženskah, ob uved-
bi programa v letu 2003 pa 
pri 28. Število novo obole-
lih se je torej več kot razpo-
lovilo. »Žal pa pregledanost 
v programu Zora na Gorenj-
skem pada in je bila v obdob-
ju 2014–2017 že pod sloven-
skim povprečjem. Najbolj-
šo pregledanost ima uprav-
na enota Škofja Loka, slaba, 
podpovprečna, je v upravnih 
enotah Jesenice, Kranj in 
Tržič. Pregledanost je pro-
blem predvsem pri ženskah 
po petdesetem letu starosti, 
zato jim priporočamo redno 
obiskovanje ginekologa na 
tri leta, tudi če nimajo nobe-
nih težav.«

Program Dora v Kranju in 
tudi na Jesenicah

Državni program za zgo-
dnje odkrivanje raka dojk 
(Program Dora) poteka v Kra-
nju od leta 2016, ko je bil v 
Bolnišnici za ginekologijo in 
porodništvo odprt stacionar-
ni presejalni center; vablje-
ne so ženske v starosti od pet-
deset do 69 let, ki so brez vi-
dnih znakov bolezni in imajo 
stalno prebivališče v občinah 
Kranj, Naklo, Cerklje, Tržič, 
Škofja Loka, Gorenja vas, Je-
zersko, Preddvor, Šenčur, Že-
lezniki in Žiri. Od letos tudi 
na Jesenicah deluje mobilna 
enota, ki pokriva prebivalke 
preostalih gorenjskih občin. 

Programi Svit, Zora in Dora 
rešujejo življenja
Na Gorenjskem v odzivnosti v Program Svit moški za skoraj osem odstotkov zaostajajo za ženskami, 
čeprav je rak debelega črevesa in danke pri njih pogostejši. Pogledali smo odzivnost še v ostalih dveh 
presejalnih programih. Program Dora je od začetka leta na voljo tudi ženskam na jeseniškem koncu.
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KOMENTAR
Igor Kavčič

V Prešernovem gledali-
šču v Kranju svetovni 
dan gledališča zadnjih 

sedem let obeležujejo na tri 
načine – z branjem svetovne 
in nacionalne poslanice, s 
podelitvijo stanovskih nagrad 
Združenja dramskih umetni-
kov Slovenije in – kar pa je za 
slovensko gledališče najbolj 
pomembno – vsako leto 27. 
marca se začne Teden slo-
venske drame. Dvanajst dni 
gledališča, najboljšega, kar je 
bilo v preteklem letu uprizor-
jenega na podlagi slovenskih 
dramskih besedil. Doma in 
na tujem. Sedemnajst veči-
noma razprodanih predstav 
na festivalu, ki bo čez dve leti 
praznoval pol stoletja. Ali 
Slovenci veljamo za gledališki 
narod? Že res, da nam je Slo-
vencem zlezlo pod kožo, da 
za vsako še tako majhno stvar 
znamo zganjati velik teater, 
ampak pustimo šalo in to 
narodovo značajsko lastnost 
vnemar – naj našo »gledali-
škost« preveri statistika. Ta 
je sicer običajno suhoparna, a 
nas pocrklja, kadar je dobra, 
ne glede na to, na katerem po-
dročju družbenega življenja 
jo merimo. 

Na Statističnem uradu Re-
publike Slovenije so ob svetov-
nem dnevu gledališča pripravi-
li nekaj zanimivih izračunov. 
Po številu gledaliških predstav 
smo, verjeli ali ne, pravi prva-
ki. V državi je bilo v letu 2016 
vsak dan povprečno izvedenih 
19 gledaliških predstav, od 
tega 13 dramskih in gledaliških 

predstav, pet lutkovnih in ena 
predstava eksperimentalnega 
gledališča. Če uprizoritve preš-
tejemo, je to 4.660 dramskih 
in drugih gledaliških predstav, 
1.900 lutkovnih predstav in 
380 predstav eksperimental-
nega gledališča. Skupaj skoraj 
sedem tisoč, kar na vsak način 
potrjuje gornjo trditev. Med več 
kot 1300 premierami, seveda je 
govora tako o profesionalnih 
gledališčih kot ljubiteljskih 
odrih, je več kot polovica del 
slovenskih avtorjev, ko gre za 
lutkovne predstave celo dve 
tretjini. Po številkah sodeč gle-
dališča obiskuje približno če-
trtina prebivalcev. Lahko smo 
torej ponosni. A obstaja tudi 
druga plat medalje, kamor sta-
tistika ne seže. Da nam gleda-
lišče skozi moč pripovedovanja 
zgodb in domišljijo nudi nova 
videnja sveta ter drug drugega 
in sredi prevladujoče ignoran-
ce do nestrpnosti odpira pros-
tor za skupni razmislek, je v 
poslanico zapisala libanonska 
dramatičarka in režiserka 
Maya Zbib. Mar hodimo v 
gledališče le za kratek čas in 
zabavo ali nam videno da tudi 
misliti ter nas vzgaja in uči, 
da bi tam, kjer delamo napa-
ke, naslednjič ravnali drugače. 
Da bi bile tudi vse druge sta-
tistike v družbi boljše, kot so?

Pa še v veder zaključek. V 
začetku leta 2017 je bilo med 
prebivalci Slovenije 342 oseb 
s priimkom Oder in 11 oseb s 
priimkom Drama. Pa naj še 
kdo reče, da Slovenci nismo 
gledališki narod.

Slovenci, gledališki narod

Simon Šubic

Kranj – Razmere na trgu 
dela so se v zadnjem obdob-
ju bistveno spremenile, vsi 
strukturni problemi, na ka-
tere se je opozarjalo že med 
krizo, pa so ostali, kar lahko 
v prihodnosti povzroči bit-
ko za kadre, je v torek deja-
la ministrica za delo, druži-
no, socialne zadeve in ena-
ke možnosti Anja Kopač 
Mrak, ki je bila gostja raz-
širjene seje upravnega od-
bora območne gospodarske 
zbornice za Gorenjsko. De-
lodajalci kmalu ne bodo več 
imeli privilegija, da bi odkla-
njali starejše delavce, saj bo 
priliv mladih na trg dela vsa-
ko leto manjši. Zaradi spre-
menjene starostne struktu-
re delovno aktivnega prebi-
valstva pa bo v prihodnosti 
nujno podaljševanje delov-
ne dobe, je dodala. 

Ključen problem Sloveni-
je je, da ima v primerjavi z 
evropskimi državami nižjo 
stopnjo zaposlenih do 29. 
leta zaradi predolgega študi-
ja in na drugi strani izjemno 
hitre izstope s trga dela že pri 
povprečni delovni dobi 34,3 
leta, kar je za 1,1 leta manj od 
evropskega povprečja. »Sta-
rejše od 55 let moramo vrni-
ti na trg dela, z njimi je treba 
začeti delati drugače,« je po-
udarila ministrica. Ob tem 
je opozorila, da bodo morali 

v podjetjih in v celotni druž-
bi spremeniti tudi odnos do 
varnosti in zdravja pri delu, 
da bomo sploh zmožni dela-
ti dlje, saj smo zdaj v evrop-
skem vrhu po kostno-mišič-
nih obolenjih, povezanih z 
delom, prav tako je stres na 
delovnih mestih v Sloveni-
ji mnogo bolj prisoten kot 
marsikje po Evropi. 

Glede pomanjkanja ka-
dra, zlasti visoko izobražene-
ga, je Kopač Mrakova pove-
dala, da je država Gospodar-
sko zbornico Slovenije po-
oblastila, da vzpostavi regi-
ster podjetij z visoko dodano 
vrednostjo, ki bodo lahko bi-
stveno hitreje prišla do novih 

kadrov iz tujine. S tem name-
nom je ministrstvo pripravi-
lo predlog zakona o zaposlo-
vanju, samozaposlovanju in 
delu tujcev, ki bi ga moral dr-
žavni zbor potrditi do konca 
tega mandata, kar pa je sedaj 
vprašljivo. 

Gorenjska ima sicer trenu-
tno najnižjo stopnjo registri-
rane brezposelnosti (6,1 od-
stotka) v državi, kjer je pov-
prečna brezposelnost 9-od-
stotna, pomanjkanje doma-
če delovne sile pa se že od-
raža v povečanem prilivu tu-
jih delavcev, je razložil Dra-
go Perc, direktor kranjske-
ga zavoda za zaposlova-
nje. Ob tem ugotavlja, da so 

gorenjski delodajalci ob na-
stopu krize veliko hitreje in 
množičneje odpuščali kot v 
preostali Sloveniji, so pa zato 
v času konjunkture zače-
li tudi hitreje na novo zapo-
slovati. Še vedno je sicer naj-
več povpraševanja po delav-
cih v proizvodnji, gradbeni-
kih, natakarjih, čistilcih, pro-
dajalcih, uradnikih v skladi-
ščih, prometu, nabavi in pro-
daji, kuharjih ter v zdravstve-
ni in babiški negi. Na Gorenj-
skem je najbolj skrb vzbuja-
joč problem starostne struk-
ture iskalcev zaposlitve, saj 
je delež starejših od petdeset 
let višji od slovenskega pov-
prečja, je še dejal.

Starejše vrniti na trg dela
Ključen problem Slovenije je, da se zaradi predolgega študija (pre)pozno zaposlimo in zelo hitro 
upokojimo, ugotavlja Anja Kopač Mrak, odhajajoča ministrica za delo. 

Gorenjski gospodarstveniki so se v torek z ministrico Anjo Kopač Mrak (na sredini) 
pogovarjali o problematiki pomanjkanja kadra. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Nadzorni svet Go-
renjske banke je pred dnevi 
potrdil revidirano letno po-
ročilo za leto 2017, ki je bilo 
tako po rasti kot dobičkonos-
nosti najuspešnejše v zad-
njem srednjeročnem obdob-
ju, so sporočili iz banke. Go-
renjska banka je lani ustvari-
la 15,6 milijona evrov dobič-
ka iz rednega delovanja, kar 
je za 16 odstotkov več kot v 

letu 2016, dobiček pred dav-
ki v višini 10,1 milijona evrov 
je bil višji kar za 35 odstotkov, 
čisti dobiček v višini 6,5 mili-
jona evrov pa za tri odstotke. 

Obseg poslovanja, mer-
jen z bilančno vsoto, so lani 
povečali za 23,8 odstotka na 
1,87 milijarde evrov. Kot so 
razložili, sta k temu prispe-
vala skoraj 21-odstotno pove-
čanje depozitov in rast kre-
ditnega portfelja, ki je bila 
kar 19-odstotna, tako da je 

banka okrepila tudi tržni po-
ložaj, saj je banka tako pri de-
pozitnem kot kreditnem po-
slovanju rasla hitreje kot slo-
venski bančni sistem. 

V leto 2018 je tako Gorenj-
ska banka vstopila v dobri 
poslovni kondiciji in z dob-
ro osnovo za uresničitev 
zastavljene razvojne strate-
gije, ki predvideva nadzoro-
vano in vzdržno rast v vses-
lovensko univerzalno ban-
ko, so sporočili. Nadzorni 

svet je ob tem ugotovil, da je 
banka glede na poslovni mo-
del in strateške cilje kapital-
sko močna in ustrezno likvi-
dna.

S 1. aprilom funkcijo na-
domestnega člana oziroma 
predsednika uprave banke 
prevzema dosedanji predse-
dnik nadzornega sveta Da-
vid Benedek, saj bo Andrej 
Andoljšek na lasten predlog 
mandat predsednika uprave 
predčasno končal 31. marca. 

Gorenjska banka dvignila dobiček
Vodenje Gorenjske banke prevzema sedanji predsednik nadzornega sveta David Benedek.

Ljubljana – Državni zbor Republike Slovenije je v sredo sprejel 
Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja za 
obdobje 2018–2028. Državna sekretarka Jožica Maučec Za-
kotnik je ob tem poudarila: »Resolucijo opredeljuje zakon o 
duševnem zdravju in predstavlja prvi strateški dokument, ki 
v Sloveniji zarisuje celovito in dolgoročno strategijo razvoja 
na področju duševnega zdravja.« Namen sprejema resoluci-
je je krepitev in ohranjanje dobrega zdravja vseh Slovencev, 
preprečevanje duševne motnje od najzgodnejšega obdobja do 
pozne starosti, zmanjševanje stigme in diskriminacije oseb z 
duševnimi motnjami.

Sprejeta je Resolucija o duševnem zdravju
Kranj – Zavod mladi podjetnik znova prireja izbor za mladega 
podjetnika leta. Prijave so preko spletne strani zavoda možne 
do 31. maja, strokovna komisija pa bo naziv podelila 15. junija. 
Naziv mladi podjetnik leta bodo podelili podjetniku oziroma 
podjetnici, ki se je s svojim dosedanjim delom v podjetju 
izkazal/a za nadpovprečno uspešnega, inovativnega ter pro-
dornega, zmagovalcu pa poleg novih poslovnih priložnosti in 
medijske prepoznavnosti ponuja tudi mamljive nagrade. Med 
drugim bo na štiridnevnem izletu v eni od evropskih startup 
prestolnic Amsterdamu v družbi dr. Jureta Kneza iz Dewesofta 
spoznal, kako vzpostaviti sodelovanje s svetovnimi giganti.

Zbirajo prijave za mladega podjetnika
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Na avstrijskem Koroškem zaposlimo

tesarje m/ž 
(Zimmerer/in) 

Plača po kolektivni pogodbi 13,55 EUR na uro

pomožne tesarje m/ž 
(Zimmererhelfer/in)

Plača po kolektivni pogodbi 11,46 EUR na uro

Pogoj so delovne izkušnje. V primeru boljše kvalifikacije 
smo pripravljeni plačati tudi več. 

 
 Veselimo se vaše pisne vloge na:

RM Fertighausproduktion GmbH, 
Franz-Wurm-Gasse 4, A- 9065 Ebenthal/Žrelec

oz. po e-pošti na: office@rm-wohnen.at
ali pa se nam javite po telefonu +43/463/890693

 

Na avstrijskem Koroškem zaposlimo

tehničnega risarja m/ž
(Bauchtechnisch(en)e Zeichner/in) 

Mesečna plača na osnovi polnega delovnega časa 1.845,79 EUR bruto
  

Delo za skrajšan oz. polovični delovni čas. Pogoj je poz-
navanje področja gradbeno-tehničnega risanja, delovne 

izkušnje ter poznavanje programske opreme SEMA. 

Veselimo se vaše pisne vloge na:
RM Fertighausproduktion GmbH, 

Franz-Wurm-Gasse 4, A- 9065 Ebenthal/Žrelec
oz. po e-pošti na: office@rm-wohnen.at
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Mateja Rant

Bled – »Trajnostni razvoj je 
osrednji fokus tako Občine 
Bled in njenih zavodov kot 
Turizma Bled, ki je na desti-
naciji nosilec omenjenega 
certifikata in nalog, ki nas na 
tem področju še čakajo,« so 
ob prejemu zlatega znaka, ki 
ga podeljuje Slovenska turi-
stična organizacija (STO), 
poudarili v Turizmu Bled. 
Kot so dodali, imajo namreč 
v načrtu še več zelenih pro-
jektov, saj jih k temu zavezu-
je tudi zelena shema sloven-
skega turizma.

Zelena shema slovenske-
ga turizma je certifikacijska 
shema, ki pod krovno znam-
ko Slovenia Green združuje 
vsa prizadevanja za trajno-
stni razvoj turizma v Slove-
niji, destinacijam in ponu-
dnikom ponuja konkretna 
orodja za oceno in izbolj-
šanje trajnostnega delova-
nja ter skozi znamko Slo-
venia Green to zeleno delo-
vanje tudi promovira, pou-
darjajo pri STO. Destinacije 
ocenjujejo na šestih področ-
jih, ki zajemajo destinacijski 
menedžment, naravo in po-
krajino, okolje in podnebje, 
kulturo in tradicijo, družbe-
no klimo ter poslovanje tu-
rističnih podjetij. »Na Bledu 
kujemo in živimo številne 
trajnostne in zelene zgodbe, 
začenši z izgradnjo severne 

obvoznice, ki bo središče 
Bleda razbremenila prome-
ta proti Pokljuki,« so pojas-
nili v Turizmu Bled in do-
dali, da je lani jeseni zaživel 
tudi projekt avtomatske iz-
posoje koles. Bled je del pro-
jekta Zero waste, torej druž-
be brez odpadkov, javno 
podjetje Infrastruktura Bled 
tudi promovira pitje vode iz 
pipe in poziva, naj v trgovini 
zavrnemo plastično vrečko. 
»Bled ima urejeno kanaliza-
cijo in plinifikacijo, ki je po-
membno zmanjšala število 
individualnih kurišč, poteka 
tudi energetska sanacija jav-
nih stavb,« še pojasnjujejo v 
Turizmu Bled. Med zeleni-
mi projekti, ki jih načrtujejo 
v letošnji sezoni, so izposta-
vili postavitev pitnikov oko-
li jezera, urejajo tudi poho-
dniške poti po Bledu in nje-
govi okolici. Obenem že ne-
kaj let poleti potnike po Ble-
du in okolici prevaža avto-
bus hop on - hop off, prip-
ravlja se še gradnja kolesar-
ske steze med Bledom in Bo-
hinjem. 

Dve gorenjski destinaciji, 
to sta Bohinj in Škofja Loka, 
sta se v tokratnem ocenjeva-
nju uvrstili med prejemni-
ke srebrnega znaka Slove-
nia Green, že prej sta srebr-
ni znak prejela Kamnik in 
Kranjska Gora. Triglavski 
narodni park je nosilec pri-
znanja Slovenia Green park. 

Zlati znak za Bled
Med tremi novimi prejemnicami zlatega znaka 
Slovenia Green v zeleni shemi slovenskega 
turizma je kot edina gorenjska destinacija Bled.

Marjana Ahačič

Lipnica – Lipniška šola v leto-
šnjem šolskem letu praznuje 
šestdeset let delovanja. »Naša 
šola je majhna, a samo po šte-
vilu učencev, sicer smo dobra 
in velika šola. Nimamo velike-
ga števila odličnjakov, imamo 
pa vsako leto zlate maturante, 
na katere smo zelo ponosni. Iz 
naših klopi izhajajo znanstve-
niki, umetniki, politiki, kova-
či, gospodarstveniki, podje-
tniki in odlični športniki, med 
njimi trikratni olimpijec Luka 
Špik, pa odlični, vestni in od-
govorni delavci,« je zbrane na 
osrednji slovesnosti v torek 
nagovorila ravnateljica Alen-
ka Cuder.

Preden so v Lipnici na ne-
koč močvirnatem travniku, 
katerega ostanke so takratni 
učenci zaradi goste porašče-
nosti imenovali džungla, zgra-
dili novo šolo, so v Lipniški do-
lini delovale štiri šole: v Kropi, 
Kamni Gorici, na Ovsišah in 
Srednji Dobravi. Od leta 1957 
otroci obiskujejo v Osnovno 
šolo Lipnica in Podružnično 
šolo Ovsiše, ki je lani prazno-
vala že 120-letnico delovanja.

Prvi ravnatelj nove šole v Li-
pnici je bil dotedanji upravi-
telj šole v Kamni Gorici Dušan 
Pušenjak, torkove slovesno-
sti pa so se udeležili tudi šte-
vilni nekdanji učitelji in učen-
ci, med njimi predstavniki ge-
neracije prvošolcev na novi li-
pniški šoli leta 1957 z razredni-
čarko Vido Gros.

Še zlasti so bili na slovesno-
sti veseli obiska predsednika 

države Boruta Pahorja, ki je 
šoli, njenim učencem in uči-
teljem čestital v imenu drža-
ve in svojem osebnem ime-
nu. »Vam in vsem generaci-
jam pedagoških delavcev iz-
ražam veliko hvaležnost, ker 
se trudite, da mladim ljudem 
ne daste samo prepotrebne-
ga znanja, ampak jih opremi-
te z vrednotami, življenjskimi 
spoznanji in modrostmi, ki jih 

bodo oblikovale v ustvarjalne 
osebnosti. Zaradi tega se bodo 
kot svobodomiselne, solidar-
ne osebnosti lažje in bolje spo-
padali z izzivi življenja,« je po-
udaril predsednik države. Ra-
dovljiški župan Ciril Globoč-
nik pa je čestitkam ob obletni-
ci šole pristavil še obljubo, da 
bo občina že v prihodnjem letu 
poskrbela za temeljito ener-
getsko obnovo šolske stavbe.

Visok jubilej lipniške šole
Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica v tem šolskem letu praznuje šestdesetletnico delovanja. Torkove 
slovesnosti se je udeležil tudi predsednik države Borut Pahor.

Ravnateljica Alenka Cuder je na slovesnosti ob šestdesetletnici šole ob pomoči enega od 
učencev razrezala torto. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Bled – »Skupaj z občino smo 
si močno prizadevali za na-
ložbo v severno obvoznico, 
ki bo predvidoma odprta še 
pred poletno turistično se-
zono in pomeni precejšnjo 
razbremenitev za središče 
Bleda. V nadaljevanju je za 
Bled ključna še južna obvo-
znica, za katero potekajo od-
kupi zemljišč,« je po obisku 
na Bledu poudaril minister 
Gašperšič. Pred obiskom 
na Bledu se je minister sre-
čal z županom občine Bo-
hinj Francem Kramarjem, 
s katerim sta ugotavljala, da 
ključne naložbe v cestno in-
frastrukturo na območju bo-
hinjske občine potekajo po 
načrtih. 

Gradnja severne razbre-
menilne ceste na Bledu v 
dolžini dobrih dveh kilome-
trov in pol se je začela juli-
ja lani, končali jo bodo pred-
vidoma konec septembra 
letos, prevoznost pa naj bi 
vzpostavili že konec juni-
ja, je napovedal Gašper-
šič. Naložba je vredna sko-
raj 4,2 milijona evrov. Na 

novo bodo zgradili štiri mo-
stove in dva prepusta, uredi-
li mešane površine za pešce 
in kolesarje ter srednje na-
petostno elektroenergetsko 
javno infrastrukturo, fekal-
no in meteorno kanalizaci-
jo, javno razsvetljavo, teleko-
munikacijske vode in vodo-
vod. Precej večji finančni za-
logaj predstavlja južna obvo-
znica, saj bo po grobi oceni 
vredna slabih štirideset mili-
jonov evrov. Gradnja bo zato 
potekala v več delih, je razlo-
žil Gašperšič, pri čemer naj 

bi s prvim delom naložbe za-
čeli prihodnje leto. Ta čas že 
potekajo gradbena dela za 
ureditev priključkov za na-
selje Koritno in obrtno cono 
Lisice na regionalni cesti 
Lesce–Bled, ki jih bodo pred-
vidoma končali v maju. 

Precej gradbišč se letos 
obeta tudi v Bohinju. Pred-
vidoma prihodnji mesec 
bodo začeli obnavljati ces-
to Bohinjsko jezero–Jere-
ka skozi naselje Stara Fuži-
na. Naložba bo vredna ok-
rog 1,1 milijona evrov, pri 

čemer naj bi dela končali 
konec leta, v času turistič-
ne sezone pa jih bodo zača-
sno prekinili. Letos so pred-
videli tudi ureditev ceste 
Bohinjska Bistrica–Polje 
na odseku skozi Bohinjsko 
Bistrico. Vrednost naložbe 
ocenjujejo na 1,2 milijona 
evrov. V pripravi je tudi raz-
pis za izbiro izvajalca za ure-
ditev ceste, pločnika in avto-
busnih postaj na odseku Bo-
hinjska Bistrica–Jezero, je 
po sestanku z županom Kra-
marjem pojasnil Gašperšič. 
Obenem so ob tej priložnos-
ti govorili tudi o vzpostavitvi 
kolesarske povezave med 
Bledom in Bohinjem. Letos 
načrtujejo izdelavo projek-
tne dokumentacije za uredi-
tev dobrih devet kilometrov 
dolgega odseka kolesarske 
povezave Soteska–Bohinj-
ska Bistrica, kjer bo kolesar-
ska pot potekala po obstoje-
čih poljskih in gozdnih po-
teh. Skozi Sotesko pa pred-
videvajo ureditev samostoj-
ne kolesarske poti med že-
lezniško progo in regional-
no cesto v dolžini 4,5 kilo-
metra.

Poleti obvoznica že prevozna
Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič si je v torek v družbi blejskega župana Janeza Fajfarja 
ogledal, kako potekajo dela na gradbišču severne obvoznice na Bledu. O naložbah v cestno 
infrastrukturo se je pogovarjal tudi z bohinjskim županom Francem Kramarjem.

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič si je v torek 
v družbi blejskega župana Janeza Fajfarja ogledal, kako 
potekajo dela na gradbišču severne obvoznice na Bledu. 
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KUPON za Ëlane Tuπ kluba

Trgovine in franπize

OB NAKUPU NAD 20 ¤ 

NAKUPA VAM VRNEMO KOT D*NAR NA TU© KLUB KARTICO

ENKRAT OD PETKA, 30. 3. DO SOBOTE, 31. 3. 2018

11-99%
UnovËite lahko 1 kupon za 1 nakup na 1 Tuπ klub kartico (ali iz letaka ali iz e-obveπËanja ali iz mobilne aplikacije). Kupon je unovËljiv ob nakupu nad 20 ¤ le v trgovinah in
franπizah Tuπ. V pogoj 20 ¤ se ne πtejejo tobaËni izdelki, plaËilo poloænic in nakup in nakup darilnih kartic. Viπina popusta se razkrije po opravljenem nakupu. Vrednost
nakupa ni omejena, maksimalni moæni popust je 500 ¤. D*NAR se obraËuna tudi za izdelke v akciji, razen za izdelke z oznako Tuπ klub -50 %, za izdelke iz Bum akcije, 
izdelke iz programa lojalnosti, izdelke iz odprodaje, zniæane pred iztekom roka uporabe, in za izdelke, pri katerih je v akcijskih letakih pripisano, da se ne obraËunajo 
dodatne ugodnosti (dnevne cene, itd). Kupon tudi ne velja za darilne pakete Zvezdar, za pelete, cigarete, tobaËne izdelke in pripomoËke, Ëasopise, revije, knjige, za plaËilo
poloænic, vstopnic Polkafest, povratno embalaæo, za izdelke iz stojala Top Shop, za izdelavo fotografij, darilne in vrednostne kartice, darilne pakete in kartice Select Box,
kartice in predplaËniπke pakete mobilnih operaterjev, Pony in elektriËna kolesa, plinske jeklenke, plin v plinskih jeklenkah. V primeru obroËnega odplaËevanja kupona ni
mogoËe uveljavljati. Pri enkratnem nakupu se lahko izkoristi samo ena ugodnost na nakup (popust ne velja na druge popuste na nakup oz. se z njimi izkljuËuje). Kupon 
ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike. Odstotek popusta se naloæi kot D*NAR na Tuπ klub kartico. D*NAR se ne upoπteva pri nakupu blaga 
v franπiznih mesnicah, ki jih le te dajejo v najem in za njih izvajajo storitev blagajne. Kupon ne velja tudi za izdelke, pri katerih je v akcijskih letakih pripisano, da se 
ne obraËunajo dodatne ugodnosti.

Engrotuπ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje

Andraž Sodja

Ribčev Laz – Pod Voglom so 
slavnostno predali namenu 
prenovljeni Dom CŠOD Bo-
hinj, kjer so se obsežne celo-
vite prenove lotili konec leta 
2016. Prenove so se lotili po 
pilotnem projektu mode-
la pogodbeništva, kjer je kot 
zasebni partner vstopil Pe-
trol in zagotovil precejšnje 
prihranke pri energiji. Pos-
krbeli so za zamenjavo ener-
genta, in sicer so kurilno olje 
nadomestili lesni sekanci, 

za ogrevanje vode so doda-
li toplotno črpalko, obnovi-
li so tudi fasado in zamenjali 
stavbno pohištvo. Prihranek 
je primerljiv porabi energije 
dvajsetih individualnih hiš. 
Kot je dejal minister za infra-
strukturo Peter Gašperšič, 
so energetske prenove prio-
ritetni projekti in prehajajo v 
fazo izvedbe, tako je v dese-
tih letih načrtovanih za oko-
li štiristo milijonov evrov to-
vrstnih investicij.

Energetska prenova je po-
tekala sočasno s celovito 

prenovo CŠOD Bohinj, ki je 
bila končana junija lani, dom 
pa je za šole v naravi svoja vra-
ta znova odprl jeseni. Celot-
na prenova je stala okoli tri 
milijone evrov, od tega ener-
getska sanacija približno mi-
lijon evrov, ostali stroški pa 
so bili namenjeni za statično 
sanacijo, zamenjavo opre-
me in ureditvijo sten ter stre-
he. Zmogljivosti doma so po 
prenovi nekoliko manjše, saj 
dom zdaj ponuja 86 preno-
čišč (prej sto), kapacitete pa 
je s pogradi mogoče razširiti. 

Energetsko prenovili dom 
Pod Voglom se je uspešno zaključil projekt obnove doma CŠOD Bohinj, in 
sicer s pilotnim projektom energetske prenove po modelu pogodbeništva z 
zasebnim investitorjem.

Urša Peternel

Jesenice – Splošna bolnišni-
ca Jesenice je lansko leto za-
ključila s pozitivnim poslov-
nim izidom v višini nekaj 
več kot 497 tisoč evrov. Ce-
loten presežek so že name-
nili pokritju kumulativne iz-
gube iz preteklih let, so spo-
ročili iz bolnišnice. S poslo-
vanjem se je v torek sezna-
nil svet javnega zdravstvene-
ga zavoda, ki mu tudi v tem 
mandatu predseduje Dušan 
Krajnik. »Javni zavod teko-
če posluje finančno pozitiv-
no in na dolgi rok stabilno,« 
sta po seji sveta povedala Kraj-
nik in direktor bolnišnice Ja-
nez Poklukar. Kot sta dodala, 
s tem tudi zaključujejo štiri-
letno krizno obdobje sanaci-
je in prehajajo v stabilno po-
slovno okolje. K vsemu temu 
je pripomogel tudi interven-
tni zakon, na osnovi katere-
ga so pokrili preteklo kumu-
lativno izgubo, poplačali dolg 
do dobaviteljev in uveljavili 
šestdesetdnevni plačilni rok. 
Obenem so odpisali obve-
znosti iz naslova združevanja 
amortizacije do ministrstva 
za zdravje. Svet zavoda bo 
zato sanacijskemu odboru, ki 

deluje v okviru ministrstva, 
sporočil, da je sanacija bolni-
šnice zaključena.

In kako kaže s poslovanjem 
v letu 2018? Načrtujejo urav-
noteženo poslovanje, k če-
mur bo pripomogel tudi dvig 
cen zdravstvenih storitev za 
pet odstotkov. A kot so opozo-
rili, bi ta dvig po oceni Zdru-
ženja zdravstvenih zavodov 
moral biti vsaj 8,4-odstoten, 
če bi želeli pokriti samo lan-
ski dvig stroškov dela.

V letu 2018 naj bi uved-
li tudi nekatere nove speci-
alistične dejavnosti, ki jih v 
gorenjski regiji še vedno ni. 
Prijavili so se tudi na enkra-
tni dodatni program, ki naj bi 
ga opravili že do konca pole-
tja. Večjo pozornost pa bodo 
namenili tudi kadrovskemu 
razvoju, saj jim primanjku-
je zdravnikov in medicin-
skih sester. Želijo pa si tudi, 
da bi vlada prisluhnila vse 
večjim zdravstvenim potre-
bam Gorenjcev in začela 
graditi novo regijsko bolni-
šnico. Sedanja bolnišnica je 
postala premajhna, prostori 
so stari in dotrajani; prav le-
tos bodo obeležili že sedem-
deset let delovanja v obstoje-
čih prostorih.

Sanacija bolnišnice 
je zaključena
Svet zavoda Splošne bolnišnice Jesenice sporoča 
ministrstvu za zdravje, da je sanacija bolnišnice 
zaključena. Poslujejo tekoče pozitivno, stare 
obveznosti pa so poravnali.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Noveliran Odlok o na-
ravnem spomeniku Dovž-
anova soteska, ki so ga pred 
nekaj dnevi sprejeli občinski 
svetniki, še naprej varuje to 
naravno območje, so pa od-
lok iz leta 1988 posodobili in 
uskladili z zakonodajo. Sliko-
vito poldrugi kilometer dol-
go sotesko je gorska reka Tr-
žiška Bistrica vrezala globoko 
v osrčje Karavank in razgali-
la najpopolnejše zaporedje 
kamnin iz obdobja mlajšega 
paleozoika, starih med tristo 
in 260 milijonov let. Odlok 
varuje paleozojske kamnine 
in okamnine, geološke profi-
le in strukture, Tržiško Bistri-
co s sosesko, pregradnim sla-
piščem v kremenovem kon-
glomeratu, z brzicami, skoč-
niki, drasljami in slapiči, ras-
tišči endemita zoisova zvon-
čica, združbe mahu in rdeče-
ga bora. Seznam najdenih ra-
stlinskih in živalskih vrst je 
res dolg, izstopata ramenono-
žec Karavankina schellwieni in 
pa luknjičarka Sphaeroschwa-
gerina carniolica, ki je tudi za-
ščitni znak Dovžanove sote-
ske. Poleg izvajanja varstve-
nih ukrepov za ohranjanje 
narave se spodbujajo njeno 
raziskovanje, izobraževalni 

programi in znanstvenorazi-
skovalno delo.

Občina Tržič je že lani z na-
menom ureditve glavne vsto-
pne točke v sotesko odkupila 
del zemljišča od zasebnika. 
Tu želi postaviti enostaven 
lesen objekt, v katerem bodo 
obiskovalcem na voljo vse 
najpomembnejše informa-
cije o naravnem spomeniku 
in njegovi okolici. Objekt in 
ureditev okolice tudi s par-
kirnimi mesti naj bi stala ok-
rog 81 tisoč evrov, projekt je 
bil za sofinanciranje potrjen 

na LAS Gorenjska košari-
ca, občina pričakuje odloč-
bo pristojnega ministrstva 
v dobrega pol leta, ta pa bo 
podlaga za začetek del. »V 
vmesnem času do izgradnje 
vstopne točke bomo na obči-
ni pripravili načrt delovanja 
in upravljanja info točke,« 
je pojasnila Mojca Švajger 
iz občinskega Urada za oko-
lje in prostor. Parkirna mes-
ta na območju Dovžanove 
soteske ostajajo brezplačna, 
dovoljeno je parkirati le na za 
to označenih mestih. Vstop 
za posamezne obiskovalce 
bo tudi še prost, vodenje obi-
skovalcev po naravnem spo-
meniku in obisk Razstav-
no-izobraževalnega središ-
ča Dolina pa se izvajata pro-
ti plačilu. Odlok nudi prav-
no podlago za preganjanje 

tistih, ki v soseski prenoču-
jejo na črno. Od leta 1998, 
kar beležijo obisk organizi-
ranih skupin, do novembra 
2017 je so na Turistično pro-
mocijskem in informacij-
skem centru Tržič zabeleži-
li 43 739 obiskovalcev. Upad 
organiziranega obiska je bil 
izrazit po letu 2012, ko se je 
zaprla zbirka Lovci na ma-
mute, najnižji pa je bil obisk 
lani s 750 obiskovalci. A kot 
je povedala Švajgerjeva, toč-
ne številke obiska v Dovža-
novi soteski ne poznajo, saj 
se na območju zadržuje-
jo predvsem obiskovalci, ki 
pridejo v lastni režiji. Nara-
vi spomenik je tudi priljub-
ljeno območje bližnje rekre-
acije za tržiške občane, pri-
ljubljen je tudi med prebi-
valci bližnjih občin. 

Vstopnine v Dovžanovo 
sotesko še ne bo
Parkiranje in vstop v Dovžanovo sotesko ostajata brezplačna, občina ob vstopu v sotesko načrtuje 
postavitev enostavnega objekta z info točko. Bolj sistematično bodo začeli šteti tudi posamezne 
obiskovalce, da bodo lahko zagotovili čim boljše ukrepe za doseganje varstvenih in razvojnih ciljev.

Dovžanova soteska se kot naravni spomenik z odlokom varuje že od leta 1988. /Foto: Tina Dokl

Kranj – Ta teden se je uradno zaključila akcija V Mercator 
skočite, skakalce podprite. Ček z donacijo v višini devetdeset 
tisoč evrov za slovensko skakalno reprezentanco je predsednik 
uprave družbe Mercator Tomislav Kuzmič na priložnostnem 
druženju v blagovnici Maxi v Ljubljani izročil predsedniku zbo-
ra in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo 
Ljubu Jasniču. Prvo mesto med klubi in s tem 12 tisoč evrov 
je osvojilo Smučarsko društvo Vizore. Od gorenjskih klubov 
je četrto mesto osvojilo Smučarsko skakalno društvo Stol Ži-
rovnica, ki je dobilo štiri tisoč evrov.

V Mercatorju podpirajo skakalce

Ob glavni vstopni točki v sotesko želi občina postaviti 
lesen objekt, v katerem bodo obiskovalcem na voljo 
vse najpomembnejše informacije. Objekt in ureditev 
okolice naj bi stala okrog 81 tisoč evrov, projekt je bil za 
sofinanciranje potrjen na LAS Gorenjska košarica.
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SVET VZGOJNOVARSTVENEGA ZAVODA RADOVLJICA,  
Kopališka cesta 10, 4240 RADOVLJICA, 
razpisuje delovno mesto 

RAVNATELJA/-ICE.

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnje-
vati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,  
40/12 – ZUJF,  57/12 – ZPCP-2D,  2/15 Odl.US: U-l-269/12-24, 
47/15-ZOFVI-J in 46/16-ZOFVI-L) . 

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske 
in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo 31. 12. 2018.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni 
čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata 
bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mes-
tu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
(overjene kopije dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delov-
nih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznova-
nosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postop-
ku) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:

SVET VZGOJNOVARSTVENEGA ZAVODA RADOVLJICA, Ko-
pališka cesta 10, 4240 RADOVLJICA, z oznako “Prijava na 
razpis za ravnatelja”.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za 
mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zako-
nitem roku.

Ko bo prihodnji mesec 
nadvoz popolnoma nared, 
bodo čeznjo na relaciji Šen-
čur–Voklo in obratno lahko 
vozili kolesarji in se spreha-
jali pešci. 

»Projekt, vreden 600 ti-
soč evrov, ki ga je izključno 
financirala občina sama, je 
izvajala Gorenjska gradbe-
na družba (GGD). Most čez 
avtocesto je slovenski proi-
zvod, le cevi so iz Velike Bri-
tanije. Za dvig konstrukcije 
nad avtocesto je poskrbelo 
slovensko podjetje z italijan-
skim partnerjem, saj v Slo-
veniji ni dvigala, ki bi dvig-
nilo tolikšen tovor,« je ob 
dogodku povedal župan ob-
čine Šenčur Ciril Kozjek. Da 
je nadvoz nad avtocesto za 
kolesarje in pešce boljša re-
šitev, kot bi bil podvoz (tudi 

o tej možnosti so razmišlja-
li v občini), je menil minis-
ter za infrastrukturo Peter 
Gašperšič in občini Šenčur 
čestital za ta podvig. Gradnja 
in postavitev mostu pa je bila 
velik izziv tudi za gradbeni-
ke, je priznal direktor GGD 
Stanislav Remic. Po njego-
vih besedah gre za prvo to-
vrstno konstrukcijo v drža-
vi. Dela pa še niso končana, 
med drugim morajo uredi-
ti še odvodnjavanje in talno 
ogrevanje mostu, da ga bodo 
lahko uporabljali tudi pozi-
mi in ga ne bo treba ne pluži-
ti ne posipati. »Potrebujemo 
še nekaj časa, da bomo most 
predali namenu. To se bo 
zgodilo ob občinskem pra-
zniku 23. aprila,« je dodal 
župan Ciril Kozjek, vesel, da 
bodo kraji v občini, ki jih je 
pred tremi desetletji razde-
lila avtocesta, spet povezani.

Namestili most čez 
avtocesto
31. stran

Aleš Senožetnik

Cerklje – Enainštiridesetle-
tni Blejec je bil izbran med 
13 kandidati, ki so se prijavili 
na razpis, in je nasledil doz-
dajšnjo vršilko dolžnosti di-
rektorice Marušo Zajc. To-
lar, sicer po izobrazbi eko-
nomist, je večino kariere de-
loval v pospeševanju proda-
je in marketingu pri različ-
nih letalskih prevoznikih. 
Med drugim tudi pri Austri-
an Airlines ter Emirates, pri 
Adrii Airways pa je bil od-
govoren za vodenje enajstih 
tujih trgov. Kot pravi, je nje-
gova poglavitna prednost ta, 
da si je pri dosedanjem delu 
nabral številne kontakte turi-
stičnih ponudnikov iz tujine. 

Z gotovostjo trdi, da 
Cerklje spadajo med vodil-
ne turistične destinacije v 
Sloveniji in lahko privabijo 
širok segment turistov. Naj-
več gostov privablja Krva-
vec, pomembna prednost pa 
je tudi bližina letališča, ki jo 
velja izkoristiti. »Ponudba v 
Cerkljah lahko zadovolji ši-
rok nabor gostov, od tistih, 
ki iščejo aktivne ali adrena-
linske počitnice, do tistih, 
ki sta jim bliže kultura in 
zgodovina. Poudariti je tre-
ba kulinariko, kar je gotovo 
ena od prednosti, ki jih ima-
jo Cerklje. Konec koncev bi 
se dalo tudi verski turizem 
bolje poudariti.«

A kot pravi direktor, ki 
je funkcijo zasedel začetek 
marca, je za to, da bi privabili 

več gostov, treba opozoriti 
nase, zato bodo njegove prve 
naloge usmerjene v večjo 
promocijo cerkljanskega tu-
rizma. »Moramo se aktivne-
je usmeriti v digitalni mar-
keting. Treba je optimizi-
rati spletno stran in doseči 
večji krog sledilcev tudi na 
družbenih omrežjih. Veči-
na današnjih gostov se o lo-
kalni ponudbi pouči na pa-
metnem telefonu in to mo-
ramo izkoristiti,« pravi To-
lar in dodaja: »Gostje mora-
jo spoznati našo ponudbo. 
O tebi se mora govoriti, to je 
bistvo vsega.«

Obeta se torej prenova 
spletne strani zavoda za turi-
zem, ki ne bo imela več le ob-
veščevalne funkcije, temveč 
bo celovito predstavljala ves 
spekter turistične ponudbe 
cerkljanskega turizma. Tu-
ristično izkušnjo, ki jo lahko 
gostje doživijo v občini, bodo 
predstavili s trendovskimi 
fotografijami in kratkimi vi-
dei, pri čemer bodo sledili 
spletni strani Slovenske tu-
ristične organizacije. Poleg 
slovenske in angleške razli-
čice, ki že obstaja, načrtuje-
jo tudi prevod spletne stra-
ni v nemški, italijanski in 

hrvaški jezik. Več pozornosti 
pa bodo namenili tudi druž-
benim omrežjem, kot sta Fa-
cebook in Instagram, saj se 
zavedajo, da sta obe platfor-
mi pomembna komunikacij-
ska kanala, ki jih je nujno bo-
lje izkoristiti.

V prihodnje nameravajo 
tudi bolje povezati različne 
ponudnike turističnih sto-
ritev v občini, od ponudni-
kov namestitvenih kapaci-
tet in različnih aktivnosti 
do obrtnikov in prodajalcev 
spominkov, ter ustvariti ce-
lovit turistični produkt.

Že sedaj pa je v Cerkljah 
veliko dogodkov, ki se jih 
po mnenju direktorja zavo-
da še da nadgraditi. »Lani je 
bilo več kot 470 prireditev, 
kar je fantastična številka. Iz-
stopa gotovo nekaj večjih do-
godkov, ki so tradicionalni 
in dvigujejo prepoznavnost 
občine. Večje dogodke ima-
mo željo še nadgraditi, jih 
morda iz enodnevnih razši-
riti v dvodnevne ali pa doda-
ti še kakšen segment ponud-
be in s tem popestriti doga-
janje,« pravi Tolar in dodaja, 
da bodo morda že kmalu vpe-
ljali še kakšen nov, drugod že 
uveljavljen dogodek in s tem 
še razširili ponudbo.

Sredstva, s katerimi raz-
polaga zavod, so po Tolarje-
vem mnenju zadostna, si jih 
pa obetajo tudi na razpisu, 
ki ga je pred kratkim objavi-
lo ministrstvo za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo in 
na katerega se bodo prijavili.

Moči usmerjene v promocijo
Tomaž Tolar, novi direktor Zavoda za turizem Cerklje na Gorenjskem, si je za prvo nalogo na novem 
delovnem mestu zadal digitalizacijo in večjo promocijo cerkljanskega turizma.

Tomaž Tolar, novi direktor Zavoda za turizem Cerklje

Tržič – Društvo upokojencev Tržič, ki je imelo konec lanskega 
leta kar 1116 članov in ga vodi Zvonka Pretnar, letos praznu-
je sedemdesetletnico. Prejšnji petek so imeli zbor članov. 
Društvo aktivno sooblikuje utrip Tržiča in uspešno deluje na 
številnih področjih, od obiskovanja starostnikov med člani 
do razprav o dolgotrajni skrbi in izhodiščih za pokojninsko 
reformo, humanitarnih akcij, računalniškega opismenjevanja, 
prometne varnosti starejših, kulturnih prireditev, literarne de-
javnosti, zborovskega petja, športa, pohodništva ... Po bese-
dah Zvonke Pretnar je kar štiristo članov dejavnih v športu, 
kulturi, humanitarni delavnosti, na izletih, pohodih in še kje. 
Lani je 31 prostovoljcev društva v okviru projekta Starejši za 
starejše obiskalo 501 osebo, nudili so 286 pomoči v različnih 
oblikah in skupaj opravili kar 1363 prostovoljnih ur. Projekt, ki 
poteka v koordinaciji Zveze društev upokojencev Slovenije, je 
v lanskem letu dobil priznanje Državljan Evrope. Nedavnega 
zbora članov se je udeležil tudi tržiški župan Borut Sajovic, ki 
se je društvu zahvalil za uspešno delo in spregovoril o aktiv-
nostih občine, namenjenih starejšim.

Društvo upokojencev Tržič v jubilejnem letu

Suzana P. Kovačič

Spodnje Duplje – Velika noč 
je bila vedno ljudski pomlad-
ni praznik in ob četrtkovem 
odprtju tradicionalne veli-
konočne razstave v grašči-
ni Duplje so dekoracije kar 
klicale k pomladi. Tudi le-
tošnja razstava je plod sode-
lovanja Biotehniškega cen-
tra (BC) Naklo – Srednje šole 
in Kulturno-turističnega 
društva (KTD) pod krivo jel-
ko Duplje ter gostoljubja ga-
lerije graščine Duplje. Dija-
ki so pripravili kulturni pro-
gram, zbrane ob odprtju sta 
pozdravila predsednik KTD 
pod Krivo jelko Ivan Meg-
lič in pomočnica ravnatelji-
ce BC Naklo – Srednja šola 
Monika Rant. Za nekatere 
sodelujoče dijake pomeni 

razstava del zaključnega iz-
pita; v programu Cvetličar 
so dijaki dekoracije ustvarili 

na temo Leto kulturne de-
diščine in Alpski svet, v pro-
gramu Slaščičar so spekli 

orehovo pa pehtranovo po-
tico, jagodne minjone z de-
koracijo velike noči ... Svoje 
kreacije so na ogled postavili 
tudi dijaki programa Horti-
kultura, pri namiznih praz-
ničnih aranžmajih so izhaja-
li iz naravnih materialov, ki 
so jim dodali velikonočne in 
druge spomladanske deko-
racije. Vsem mladim ustvar-
jalcem je čestitala tudi Ran-
tova, saj so dosegli novo po-
membno stopničko pri svo-
jem izobraževanju. Veliko-
nočna razstava je na ogled 
do petega aprila po predho-
dnem dogovoru z lastnikom 
graščine Matjažem Mau-
serjem. Zanimivo, aktual-
na razstava je že 133. po vrsti 
v Galeriji graščine Duplje 
(1978–2018), ki letos pra-
znuje štiridesetletnico. 

Velikonočna razstava v graščini
Izvirnost prazničnih aranžmajev dijakov Biotehniškega centra Naklo je tudi letos na ogled na razstavi v 
graščini Duplje.

Ustvarjalnost mladih navdušuje tudi odrasle: Sonjo Jerič 
Štefe (eno od mentoric dijakov), Ivana Megliča, Moniko 
Rant in Matjaža Mauserja. / Foto: Primož Pičulin

Največ gostov privablja Krvavec, pomembna prednost 
pa je tudi bližina letališča. Ponudba v Cerkljah lahko 
zadovolji širok nabor gostov, od tistih, ki iščejo aktivne 
ali adrenalinske počitnice, do tistih, ki sta jim bliže 
kultura in zgodovina. 
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Vabimo vas na pogovorni večer  

ZDAJ GRE  
ZA SLOVENIJO
Pogovorni večer bo v

sredo, 4. aprila 2018, ob 19. uri 
v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika  
v Cerkljah na Gorenjskem. 

Gost večera bo predsednik 
Slovenske demokratske stranke

g.  Janez Janša.

Vabljeni.
Pogovorni večer bo vodil  

mag. Branko Grims. 
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Mateja Rant

Žiri – Ideja o še enem vrtcu 
v kraju je začela zoreti za-
radi naraščajoče potrebe po 
varstvu predšolskih otrok, 
pri čemer so pobude prišle 
predvsem s strani staršev, 
je pojasnila pedagoška vod-
ja vrtca Mojca Jereb. »Želje 
so se uresničile aprila leta 
1998, ko je Vrtec pri sv. Ani 
– Žiri prvič odprl svoja vrata 
27 malčkom.« Od takrat se 
je vrtec skozi leta širil in raz-
vijal, ob tem pa ves čas živel 
s krajem ob podpori in sode-
lovanju številnih posame-
znikov,  društev in  strokov-
nih služb,« je pojasnila Moj-
ca Jereb in pri tem poudarila 
še podporo staršev, ki jim za-
upajo in verjamejo v njihovo 
poslanstvo.

Vrtec pri sv. Ani je ustano-
vila žirovska župnija in de-
luje kot zasebni vrtec s kon-
cesijo, ki mu jo je podelila 
Občina Žiri. Do leta 2005, 
ko ga je vodil Jože Stržaj, 
je deloval v dveh majhnih 
igralnicah v srednji etaži 

»Tinčkove hiše«. »V tem 
času je postal prepoznaven 
in 'dobro zapisan' vrtec,« 
je poudarila Mojca Jereb. V 
letu 2005, ko je vodenje vrt-
ca prevzel Igor Jereb, so za-
čeli uresničevati tudi idejo o 
širitvi prostorov za vzgojne 
dejavnosti, saj so imeli na 
čakalni listi za vpis kar ne-
kaj otrok. Z odkupom ce-

lotne hiše, v kateri deluje 
vrtec, so pridobili dodatne 
prostore v zgornjem nad-
stropju. Tri leta kasneje so 
v vrtec prvič sprejeli tudi ot-
roke iz prve starostne sku-
pine, zato so uredili še do-
datno igralnico in začasno 
vzpostavili polovični odde-
lek, v katerem skrbijo  za 

sedem najmlajših otrok, je 
razložila Mojca Jereb. V za-
četku leta je mesto direk-
torja prevzel Andrej Jemec. 
»Ob pogostih obiskih v vrt-
cu s svojo srčnostjo in vedro 
naravo med otroke in vzgoji-
teljice prinaša veselje in nas 
podpira pri našem delu,« je 
poudarila Mojca Jereb in 
dodala, da so v teh dvajse-

tih letih delovanja poskrbe-
li za varstvo že več kot tris-
to otrok iz Žirov in okolice. 
Marsikdo med njimi je po 
njenih besedah zdaj že sam 
postal starš, mnogi pa se 
tudi kot odrasli radi vrača-
jo v vrtec bodisi kot prosto-
voljci bodisi na opravljanje 
praktičnega izobraževanja. 

Vrtec se širi in razvija
V kinodvorani DPD Svoboda v Žireh so minulo soboto pripravili slovesnost 
ob dvajsetletnici delovanja Vrtca pri sv. Ani, v katerem so v vseh teh letih 
poskrbeli za varstvo že več kot tristo otrok.  

V kinodvorani DPD Svoboda v Žireh so minulo soboto zaznamovali dvajsetletnico 
delovanja Vrtca pri sv. Ani.  / Foto: Tanja Mlinar

Vrtec pri sv. Ani – Žiri je prvič odprl svoja vrata 27 
malčkom aprila leta 1998. Od takrat se je vrtec skozi 
leta širil in razvijal, ob tem pa ves čas živel s krajem 
ob podpori in sodelovanju številnih posameznikov, 
društev in strokovnih služb, pojasnjuje Mojca Jereb in 
pri tem poudarja še podporo staršev, ki jim zaupajo in 
verjamejo v njihovo poslanstvo.

Aleš Senožetnik

Mengeš – Na seji občin-
skega sveta je na vprašanja 
mengeških svetnikov o na-
črtovani gradnji manjkajo-
čega dela obvoznice odgo-
varjal tudi Aleš Hojs iz DRI, 
družbe za upravljanje inve-
sticij, ki pa je po pooblastilu 
zastopal tudi družbo Dars.

»Realno je, da se gradnja 
začne v letošnjem letu, upo-
rabno dovoljenje za zgraje-
no obvoznico pa se pridobi 
v začetku prihodnjega leta,« 
je svetnikom povedal Hojs, 
ki predvideva, da bodo že v 
teh dneh začeli postopek iz-
daje gradbenega dovoljenja, 

saj so ravno pred dobrim te-
dnom pridobili tudi soglasje 
direkcije za vode, s čimer so 
pridobili vsa soglasja, ki so 
potrebna za začetek gradnje. 
Gradnjo 1817 metrov dolge 
ceste bi po mnenju direktor-
ja za področje cest in razvoj-
nih projektov pri družbi DRI 
lahko prestavile le še more-
bitne arheološke najdbe na 
področju trase.

Začetek gradnje manjka-
jočega dela mengeške ob-
voznice je torej že blizu, 
kot je povedal Hojs, tudi 
po zaslugi mengeškega žu-
pana Franca Jeriča in ob-
činske uprave, ki so zavo-
ljo nevzdržnih prometnih 

razmer, ki vladajo v središ-
ču Mengša, pritisnili na dr-
žavne organe in s tem pos-
pešili razvoj dogodkov. 
Mengeška obvoznica je si-
cer del povezave Želodnik–
Mengeš–Vodice, ki je že 
več let v načrtih, a kot kaže 
še daleč od popolne reali-
zacije. Kot je ocenil Aleš 
Hojs, bo do dokončanja ce-
lotne trase minilo še vsaj 
kakšnih petnajst let. Bliž-
je pa so obvoznici v Vodi-
cah. Kot je ob zadnjem obi-
sku povedal minister za in-
frastrukturo Peter Gašper-
šič, bi se gradnja obvoznice 
lahko začela v začetku pri-
hodnjega leta.

O obvoznici tudi Hojs

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – V nedeljo je 
na brniškem letališču za-
čel veljati poletni vozni red, 
ki bo v veljavi vse do 27. ok-
tobra. Nov vozni red prina-
ša odhode na 34 destinacij v 
23 držav, kot pravijo na Fra-
port Slovenija, pa novi voz-
ni red prinaša vzpostavitev 
osmih novih letalskih pove-
zav, povečanje števila letov 
na obstoječih linijah in tudi 
več čarterskih letov kot lani.

»Trenutno je najavlje-
nih osem novih rednih 

povezav. Adria Airways na-
črtuje vzpostavitev novih 
povezav z Ženevo (trikrat te-
densko), Hamburgom (šti-
rikrat tedensko), Düsseldor-
fom (štirikrat tedensko), So-
fijo (trikrat tedensko), Bu-
karešto (štirikrat tedensko), 
Dubrovnikom (dvakrat te-
densko) in Bračem (dvakrat 
tedensko). Easyjet pa bo v av-
gustu vzpostavil še novo re-
dno povezavo z Berlinom. V 
nemško prestolnico bo tako 
mogoče poleteti trikrat te-
densko,« pojasnjujejo na 
Fraportu.

Poleg tega bo Adria 
Airways povečala število le-
tov v Pariz, Podgorico, Ko-
penhagen in Prago, poleti 
pa še v Skopje, Prištino in 
Tirano. Razen v juliju in av-
gustu bo tudi nizkocenov-
nik Transavia povečal števi-
lo letov v nizozemsko pre-
stolnico na pet tedensko. 
Dodatni tedenski let pa je 
napovedal tudi poljski pre-
voznik LOT.

Kot še dodajajo na Frapor-
tu, bo po trenutnih napove-
dih tudi čarterskih letov za 11 
odstotkov več kot lani.

Več letov z brniškega letališča

Janez Kuhar

Cerklje – Pred velikonočni-
mi prazniki je Zavod za tu-
rizem Cerklje v Petrovčevi 
hiši v Cerkljah v sodelovanju 
z društvi in posamezniki iz 
cerkljanske in sosednjih ob-
čin pripravil razstavo veliko-
nočnih in pomladnih aran-
žmajev.  

Skupaj je na ogled ok-
rog 350 vezenih velikonoč-
nih prtov, prtičkov, voščil-
nic in drugih dekorativnih 
vezenin za pokrivanje ko-
šar ter več vezenih pirhov, 

cvetličnih velikonočnih 
aranžmajev, butaric, upo-
rabne in okrasne kerami-
ke ter likovnih del. Razsta-
vo so odprli s kulturnim 
programom, ki ga je pove-
zovala Klavdija Prosenc, 
nastopili so otroci iz Vrtca 
Murenčki in pevska skupi-
na Dečve iz Kranja. V gale-
riji so člani Društva likov-
nikov Cerklje, ki jih vodi 
predsednica Darinka Kralj, 
razstavili poslikana lese-
na srca z narodnimi moti-
vi, s cvetličnimi aranžmaji 
iz krep papirja, košarami in 

pirhi pa se predstavljajo čla-
nice Društva kmečkih žena 
Kranj – odbor Cerklje. Mira 
Gerkman je s svojima vnu-
kinjama Manco in Mašo na 
ogled postavila pirhe in vo-
ščilnice s prazničnimi moti-
vi. Na ogled so tudi keramič-
ni izdelki Unikati Nati Nata-
še Pezdir ter zajčki in pirhi 
Ivice Vreš iz Šenčurja. Vin-
ko Pfajfar s Srednje Bele pri 
Preddvoru se predstavlja z 
velikonočno dekoracijo, na 
razstavi pa je tudi štirinajst 
njegovih kapelic križeve-
ga pota. V zgornjih prosto-
rih Petrovčeve hiše se pred-
stavljajo klekljarice skupine 
Lastovke Cerklje s kleklja-
nimi mojstrovinami, sekci-
ja Rožce Društva upokojen-
cev Cerklje, ki uspešno de-
luje že petnajst let, skupino 
enajstih deklet pa vodi Ma-
rina Marko, pa so na ogled 
postavile prtičke v tehniki 
rišelje, košare s pregrinjali 
in izvezenimi prti, ki so na 
robovih okrašeni s čipko in 
najpogosteje z znakom IHS 
in jagnje božje. Razstava bo 
na ogled do 13. aprila v času 
uradnih ur Turistično infor-
macijskega centra Cerklje 
in Knjižnice Cerklje.

Praznična razstava v Cerkljah

Z velikonočne razstave v Cerkljah
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Homo homini homo
Per aspera ad astra

Nemo propheta in patria

Kriæev pot – 14 postaj + vstajenje
Œlovek. Od kod prihajaø in kam si namenjen? Vpraøanje,
ki ga œlovek zastavlja samemu sebi in tudi soljudem. Ne -
dvomno smo danes priœe œedalje veœjemu zanimanju za
razne oblike meditacij, alternativne medicine in razliœnih
podroœij duhovnosti. Ob mnoæiœnem, organiziranem iska-
nju lastnega bistva, sreœe in resnice pa so bili vedno tudi
posamezniki, ki so v iskanju sebe øli po svoji poti. Dejal
sem »so bili«, pravilno pa bi bilo »smo bili«, kajti tudi sam
se v iskanju lastne identitete in razodetju boæanske iskre
nisem zgledoval po nobenem znanem sistemu. Prisluhnil
sem lastnemu srcu in sem segajo korenine mojega
kriæevega pota. 

Morda bo kdo ob pogledu na posamezno tapiserijo øtiri-
najstih postaj kriæevega pota dejal: »O, sancta simplicitas!«
Toda moj odgovor je, da so odgovori na najteæja œlove-
kova vpraøanja  neverjetno enostavni. Potrebno je namreœ
samo spremeniti naœin razmiøljanja. V osnovi poznamo in-
duktivno (s posameznega na sploøno) in deduktivno (s
sploønega na posamezno) razmiøljanje. Moj naœin pa je
drugaœen. Prisluhnil sem svojemu srcu in temu dodal ra-
zumski pristop. Drugaœe. V sebi sem zdruæil modrost
vzhoda s pametjo zahoda. To imenujemo intuitivna logika.
To pa je logika neskonœnosti, veœnosti ali ekstatiœnega vi-
denja skladnosti logike in intuicije.

Radovan Rakovec – Maha*
Zgornje Bitnje 124, 4209 Æabnica
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Homo homini homo. Per aspera ad astra.  
Nemo propheta in patria.

Križev pot – 14 postaj + vstajenje
Človek. Od kod prihajaš in kam si namenjen? Vprašanje, ki ga člo-
vek zastavlja samemu sebi in tudi soljudem. Nedvomno smo da-
nes priče čedalje večjemu zanimanju za razne oblike meditacij, al-
ternativne medicine in različnih področij duhovnosti. Ob množič-
nem, organiziranem iskanju lastnega bistva, sreče in resnice pa 
so bili vedno tudi posamezniki, ki so v iskanju sebe šli po svoji poti. 
Dejal sem »so bili«, pravilno pa bi bilo »smo bili«, kajti tudi sam se 
v iskanju lastne identitete in razodetju božanske iskre nisem zgle-
doval po nobenem znanem sistemu. Prisluhnil sem lastnemu srcu 
in sem segajo korenine mojega križevega pota.
Morda bo kdo ob pogledu na posamezno tapiserijo štirinajstih po-
staj križevega pota dejal: »O, sancta simplicitas!« Toda moj odgo-
vor je, da so odgovori na najtežja človekova vprašanja neverjetno 
enostavni. Treba je namreč samo spremeniti način razmišljanja. 
V osnovi poznamo induktivno (s posameznega na splošno) in de-
duktivno (s splošnega na posamezno) razmišljanje. Moj način pa 
je drugačen. Prisluhnil sem svojemu srcu in temu dodal razumski 
pristop. Drugače. V sebi sem združil modrost vzhoda s pametjo za-
hoda. To imenujemo intuitivna logika.
To pa je logika neskončnosti, večnosti ali ekstatičnega videnja
skladnosti logike in intuicije.
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Zbilje – Ob Zbiljskem jezeru bo v soboto, 7. aprila, med 11. in 
15. uro potekala prva izmenjava otroških oblačil in obutve, ki 
deluje po principu pravične menjave. Prineseš kos, odneseš 
kos. V primeru slabega vremena bo dogodek v prostorih Tu-
rističnega društva Zbilje. Tam bodo organizatorji bodo še 3. 
aprila od 17. do 19. ure zbirali otroška oblačila in obutev. Če 
ste  pripravljeni kaj podariti, bodo veseli vašega prispevka.

Prva izmenjevalnica v Zbiljah

Aleš Senožetnik

Mengeš – Letošnji častni ob-
čan občine Mengeš je Ma-
tej Blejec, ki mu bodo na-
ziv podelili na proslavi ob 
občinskem prazniku, ki 
ga v Mengšu praznujejo 
29. maja. Blejec, rojen leta 
1933, je vse življenje zapisan 

čebelarstvu in je tudi pobu-
dnik ustanovitve Čebelar-
skega društva Mengeš. De-
loval je v Zvezi čebelarskih 
društev Slovenije (danes Če-
belarska zveza Slovenije), 
v mengeški osnovni šoli je 
vodil čebelarski krožek ter 
bil sodni izvedenec za če-
belarstvo. Vpet je bil tudi v 

gradnjo Čebelarskega cen-
tra Slovenije. Ob široki pod-
pori društev in drugih orga-
nizacij na področju občine je 
predlog za imenovanje Blej-
ca za častnega občana poda-
lo Čebelarsko društvo Men-
geš.

Zlato priznanje bo letos 
prejelo Medobčinsko društvo 

Sožitje za pomoč osebam z 
motnjami v duševnem razvo-
ju občin Domžale, Komen-
da, Lukovica, Mengeš, Mo-
ravče in Trzin. Srebrni pri-
znanji bosta prejela mentor 
in predsednik Folklorne sku-
pine Svoboda Mengeš Zoran 
Jagodič in predsednik Bali-
narskega kluba Mengeš Lud-
vik Mikola. Bronasti pa bosta 
šli letos v roke članu Turistič-
nega društva Mengeš Aloj-
zu Kocetu ter članu Balinar-
skega kluba Mengeš Azemu 
Smajliju.

Častni občan bo Blejec
Mengeški občinski svetniki so potrdili predloge občinskih nagrajencev.

Mateja Rant

Ljubljana – V Grozdu ma-
lih domov sodelujejo občine 
Komenda, Železniki, Žiri, 
Loška dolina in Pivka, ki so 
ob strokovni podpori Inšti-
tuta Antona Trstenjaka in 
podjetja Firis Imperl obliko-
vale pobudo za gradnjo pe-
tih manjših domov za sta-
rejše, prilagojenih uporab-
nikom in tesno vpetih v lo-
kalno okolje. »Ker v Slove-
niji nobeden od obstoječih 
koncesionarjev ni priprav-
ljen ustanavljati majhnih 
domov za starejše, država 
pa se odreka novim investi-
cijam, smo pobudniki poi-
skali investitorja v tujini. To 
je Orpea s sedežem v Pari-
zu, upravljanje Grozda pa 
bi prevzela njihova hčerin-
ska družba SeneCura iz Av-
strije,« so pojasnili v Groz-
du. Prek družbe Orpea so se 
prijavili na razpis ministr-
stva za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnos-
ti za podelitev koncesij za 
opravljanje institucionalne-
ga varstva v domovih za sta-
rejše. V primeru odobrenih 
vlog za koncesijo bi po bese-
dah žirovskega župana Jane-
za Žaklja to lahko pomenilo 
vzorčen primer dolgotrajne 
oskrbe v manjših občinah.

Z Grozdom malih domov 
so namreč našli rešitev tudi 
za občine s premajhnim šte-
vilom prebivalcev, da bi v 
njih gradili domove s 150 
posteljami. Sami zato načr-
tujejo domove za 50 do 70 
stanovalcev, ki bi jim v eno-
posteljnih sobah in apart-
majih zagotavljali visok 

standard bivanja, vsi domo-
vi v Grozdu pa bi imeli skup-
no upravo, vodenje in služ-
bo za nabavo. To bi jim omo-
gočilo, da bi bile cene osnov-
ne oskrbe primerljive oziro-
ma celo malenkost nižje kot 
v drugih domovih s koncesi-
jo, je pojasnil vodja projekta 
Franc Imperl iz podjetja Fi-
ris Imperl, ki računa, da bi 
se prvi stanovalci lahko vse-
lili v začetku leta 2020. Zato 
še toliko bolj nestrpno čaka-
jo odločitev ministrstva gle-
de koncesij, saj bo ne glede 
na to, da imajo omenjene ob-
čine lokacije za gradnjo do-
mov izbrane, potrebna prila-
goditev prostorskih načrtov 
in umestitev domov v pros-
tor, so opozorili župani ob-
čin, združenih v Grozd. 

S takšnim sistemom oskr-
be tudi v manjših občinah 
odgovarjajo na sodobne 

potrebe starostnikov, je po-
udaril predstojnik Inštitu-
ta Antona Trstenjaka za ge-
rontologijo in medgenera-
cijsko sožitje Jože Ramovš. 
»Grozd malih domov pri-
naša v Slovenijo izvirno re-
šitev, ki omogoča, da življe-
nje starostnikov poteka čim 
bolj normalno naprej tudi 
s tem, da starostniki ostaja-
jo v svoji lokalni skupnos-
ti in ohranjajo svojo social-
no mrežo.« Na probleme fi-
nančne vzdržnosti, humane 
oskrbe in vključevanja vse-
ga prebivalstva v odgovor-
no skrb za kakovostno stara-
nje ob sedanjem demograf-
skem trendu staranja pre-
bivalstva je namreč po nje-
govih besedah treba odgo-
voriti s celovitim sistemom 
dolgotrajne oskrbe v lokal-
ni skupnosti. »S tem bomo 
sledili evropskemu trendu 

deinstitucionalizacije dolgo-
trajne oskrbe.« Po besedah 
Janeza Žaklja bodo domo-
vi predstavljali središče pro-
gramov oskrbe in nege sta-
rejših v kraju ter medgenera-
cijskega sodelovanja. Župan 
občine Železniki Anton Lu-
znar je poudaril, da je pros-
tor za dom pomembno poi-
skati v središču kraja. »Želi-
mo, da bi starejši čim dlje os-
tali vpeti v okolje in povezani 
s krajem.« Župan Komende 
Stanislav Poglajen je ob tem 
opozoril, da je investitor 
iz tujine pripravljen vloži-
ti precejšnja sredstva v pro-
jekt. »Župani smo prepriča-
ni, da tega denarja ne bi sme-
li kar tako zavrniti.« Nezane-
marljivo je po njegovem tudi 
dejstvo, da bi domovi v kraj 
prinesli tudi nekaj deset de-
lovnih mest za njihove ob-
čane.

Čakajo odločitev ministrstva
V prostorih Inštituta Antona Trstenjaka v Ljubljani so v torek predstavili projekt Grozd malih domov,  
v okviru katerega se je združilo pet manjših občin, med njimi tri gorenjske, ki si prizadevajo za gradnjo 
domov za starejše v svojem okolju.

V prostorih Inštituta Antona Trstenjaka v Ljubljani so v torek predstavili projekt gradnje 
malih domov za starejše v petih slovenskih občinah, ki so se združile v Grozd malih domov. 
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Jasna Paladin

Bakovnik – V enoti Tinkara 
javnega Vrtca Antona Med-
veda Kamnik so se pred dne-
vi razveselili novega igrala, ki 
so ga v vrtcu kupili s pomočjo 
Občine Kamnik in donator-
jev, pa tudi z lastnim denar-
jem. Vrednost igrala in ze-
meljskih del je približno 28 
tisoč evrov. V vrtcu so ob tem 

podpisali zaobljubo, da bodo 
otroci na igralo skrbno pazili, 
na njem vsak dan krepili mi-
šice in tkali mnoga prijatelj-
stva. Ob veselem dogodku so 
v vrtcu pripravili tudi špor-
tni dan, ki so ga poimenovali 
Tinkarjada, novo pridobitev 
pa sta uradno odprla podžu-
pan Igor Žavbi in ravnate-
ljica Vrtca Antona Medveda 
Kamnik mag. Liana Cerar.

Nova igrala za otroke  
v enoti Tinkara

Nova igrala so otroci z navdušenjem preizkusili.

Škofja Loka – V Škofji Loki bodo 11. aprila pripravili vsesloven-
ski posvet E-vključevanje v aktivno staranje, ki bo med 10. in 
16. uro potekal na več lokacijah v mestu. Posvet pripravljata 
slovenska pobuda Slovenski e-seniorji in Občina Škofja Loka, 
na njem pa bodo številne institucionalne in neinstitucional-
ne izobraževalne organizacije ter predstavniki civilne družbe 
predstavili sodobne načine e-opismenjevanja starejših.

E-vključevanje starejših
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Kamnik – Osrednje prazno-
vanje občinskega praznika 
se je v Kamniku v sredo po-
poldne začelo pri rojstni hiši 
Rudolfa Maistra na Šutni, 
kjer so s simboličnim prere-
zom traku odprli nove prit-
lične prostore, ki jih je obči-
na odkupila od Župnije Ka-
mnik in temeljito prenovi-
la, in razstavo Oj, ta soldaški 
boben (Prva vojna iz zaseb-
nih zbirk na Kamniškem).

Sledil je promenadni kon-
cert Mestne godbe Kamnik, 
ki letos obeležuje 170-le-
tnico delovanja. Pod taktir-
ko Borisa Selka so godbe-
niki zakorakali od Šutne do 
Glavnega trga. Veliko obča-
nov in gostov se je nato zbra-
lo pri Spomeniku Rudol-
fa Maistra na Trgu talcev, 
kjer sta se slovesnosti ude-
ležila tudi Častna enota in 
Orkester Slovenske vojske. 
Zbrane je pozdravil župan 
Marjan Šarec, slavnostni 

govornik pa je bil poveljnik 
1. brigade Slovenske vojske, 
polkovnik Robert Glavaš. Za 
kulturni program so poskr-
beli recitatorji Gledališke 
skupine Rudolfi.

Dogajanje se je nato pre-
selilo na osrednjo slove-
snost, ki je bila znova v 

nabito polni dvorani Doma 
kulture Kamnik. »Letos bo 
minilo sto let od konca prve 
svetovne vojne, ko se je na-
šemu rojaku Rudolfu Ma-
istru ponudila zgodovinska 
priložnost. Ni je zamudil, 
opravil je svoje poslanstvo 
in po njegovi zaslugi smo 

sploh lahko postali drža-
va, saj bi brez severovzho-
dnega dela ozemlja težko 
delali tudi kasnejše zgodo-
vinske korake. Rodil se je v 
Kamniku in datum njegove-
ga rojstva je postal praznik 
Občine Kamnik leta 1995. 
To je bila takrat prava in 

zelo pomembna odločitev, 
saj Rudolf Maister in njego-
vo dejanje ne delita zgodo-
vinarjev in državljanov, kar 
za kasnejša obdobja, celo 
obdobje same osamosvoji-
tve, težko trdimo. Bil je dol-
go časa prezrt, a na srečo ne 
v Kamniku, saj so mu teda-
nji vodilni možje že na za-
četku 70. let prejšnjega sto-
letja postavili spomenik in 
po njem poimenovali šolo. 
Opravili so veliko delo, saj 
nam danes manjka naro-
dne zavesti ali pa se ta pripi-
suje samo eni politični op-
ciji. Narodna zavest ne po-
meni nacionalizma in za-
nikanja pravic drugih, tem-
več iskren čut pripadnosti 
domovini. Domovina ni sa-
moumevna, ampak so mno-
gi zanjo tudi veliko in pre-
več žrtvovali, da bi jo da-
nes jemali zlahka in na tre-
nutke popolnoma brezbriž-
no. Domoljubje je pravica 
in dolžnost vsakega izmed 
nas,« je v svojem nagovoru 

poudaril župan Marjan Ša-
rec, nato pa nanizal glavne 
projekte minulega leta in 
znova povedal, da se na lo-
kalnih volitvah ne bo več po-
tegoval za mesto župana.

Posebno priznanja 
zdravstvenemu domu

Sledila je podelitev občin-
skih priznanj. Bronasta so 
prejeli Ivanka Bajde, Ivan 
Urh in Turistično društvo 
Gora sv. Miklavž, srebrni 
Antonija Golob in Območ-
no združenje veteranov voj-
ne za Slovenijo Kamnik - Ko-
menda, zlato pa Čebelarsko 
društvo Kamnik. Župan je 
posebno županovo prizna-
nje podelil Zdravstvenemu 
domu dr. Julija Polca Ka-
mnik za osemdesetletno de-
lovanje ter uspešno, kvalite-
tno, strokovno in nadstan-
dardno zagotavljanje zdra-
vstvene in preventivne oskr-
be vseh občank in občanov 
občine Kamnik.

Domovina ni samoumevna
V Kamniku so na predvečer občinskega praznika, posvečenega rojaku, generalu, pesniku in častnemu občanu Rudolfu Maistru, podelili občinska  
priznanja in se spomnili idej, ki jih je pogumno zagovarjal Maister, na katerega so v občini zelo ponosni.

Letošnji nagrajenci Občine Kamnik / Foto: Gorazd Kavčič
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Ljubljana – Novo pošto z manj-
šo dvorano najdemo v prosto-
rih nekdanje pošte v neposre-
dni bližini Slovenskega mla-
dinskega gledališča (SMG), 
tokratni projekt pa je nastal v 
okviru istoimenske produk-
cije Nova pošta, v kateri sko-
zi celo sezono v rezidenčnem 
projektu treh režiserjev in 
skupine osmih igralcev so-
delujeta SMG in zavod Ma-
ska. Kot je povedal direktor 
SMG Tibor Mihelič Syed, se 
ekipa ukvarja z vprašanjem, 
kako nekemu prostoru ustva-
riti identiteto z informativni-
mi, pogovornimi, dokumen-
tarnimi, festivalskimi dogod-
ki, eden ciljev pa je tudi odzi-
vati se na aktualne dogodke 
v družbi. Eden takih dogod-
kov je bil tudi povod za avtor-
ski projekt 6, ki so ga pred so-
botno premiero predstavili na 
novinarski konferenci. Gre za 

raziskovalno-dokumentarno 
predstavo, ki je nastala po res-
ničnih dogodkih, ki so se od-
vili februarja 2016 v Kranju. 

Igralski ansambel pod vod-
stvom režiserja Žige Divjaka 
si je za iztočnico vzel nasled-
nji podatek: Februarja 2016 
so v Dijaški in študentski 
dom Kranj poskušali nasta-
niti mladoletne prosilce za 
azil. Do nastanitve ni prišlo. 
Namreč, 19. februarja 2016 
sta ravnateljico Dijaškega in 
študentskega doma Kranj ne-
napovedano obiskala podžu-
pan in vodja Službe za zašči-
to Mestne občine Kranj. Na 
vprašanje, koga predstavlja 
število šest, je Žiga Divjak 
pojasnil: »Gre za šest mlado-
letnih beguncev brez sprem-
stva, ki naj bi prišli v Kranj, pa 
se to zaradi revolta v tem oko-
lju ni zgodilo. Predstava go-
vori o tem, kako se zgodi, da 
se ustrašimo šestih mladole-
tnih otrok. Z njimi smo se v 

procesu dela zdaj po dveh le-
tih tudi srečali. Še vedno pre-
bivajo v Postojni, kjer so jih 
takrat vendarle sprejeli.« Na 
vprašanje, zakaj se je odlo-
čil ta dogodek obuditi v obli-
ki gledališkega dogodka pa je 
poudaril: »Slovenska družba 
se čedalje bolj radikalizira v 
desno. Del vsakdanjika pos-
tajajo protesti za stvari, zara-
di katerih pred leti ne bi nih-
če dvignil glasu. Imamo ose-
bo, ki je v tem času želela po-
stopati pravilno, a je zato na-
letela na nestrinjanje staršev 
in nato širšega okolja. V di-
jaškem domu so nastanje-
ni obetavni mladi športni-
ki in njihovi starši niso že-
leli, da bi nastanitev begun-
skih vrstnikov vplivala na 
športno kariero njihovih ot-
rok. To se je dogajalo v času, 
ko je Peter Prevc nizal uspeh 
za uspehom. Najbolj pa nas 
je v predstavi zanimalo, do 
kod smo pripravljeni slediti 

svojim prepričanjem in kdaj 
jih podredimo pritiskom 
okolice, tudi če se z njo ne 
strinjamo. Tu se pojavi po-
litična dimenzija celotnega 
problema.« 

Besedilo za predstavo je 
nastajalo tudi s pomočjo raz-
iskave na terenu. »Od vseh 
takrat udeleženih sem priča-
kovala neko refleksijo na te 
dogodke, a je praviloma ni-
sem dobila. Največkrat sem 
dobila odgovor, da se ne želi-
jo ukvarjati s preteklostjo, da 
stremijo v prihodnost. Sicer 

pa smo pri zbiranju podatkov 
imeli precej sogovornikov,« 
je povedala Maja Ava Žiber-
na, sodelavka pri raziskavi, 
režiser pa dodal, da so upo-
rabili tudi številne dokumen-
te, seveda pa je velik del pred-
stave tudi izmislek ustvarjal-
cev. Igralski ansambel pred-
stavlja zaposlene v dijaškem 
domu, posamezne like so 
oblikovali Iztok Drabik Jug, 
Alja Kapun, Katarina Steg-
nar, Vito Weis in Gregor 
Zorc, v filmski projekciji pa 
se predstavijo tudi begunci 

mladostniki. »Mali fašizmi, 
ki krepijo odpor do drugač-
nih, so nekje globoko v nas. 
Ko smo prebrali material za 
predstavo, smo spoznali, da 
gre za še bolj trdo različico, 
kot smo si predstavljali. Mor-
da je še mogoče kaj popraviti, 
da po dvajsetih letih ne bo po-
dobno, kot je bilo z izbrisani-
mi,« je razmišljala Stegnarje-
va. Kot sta povedala Zorc in 
Kapunova, ki igrata hišnika 
in kuharico, sta se dobro vži-
vela v svoji vlogi in sta si ''na-
dela njihove oči''.

Šest mladoletnih beguncev
V soboto bodo v dvorani Nove pošte premierno uprizorili avtorski projekt 
z naslovom 6 v režiji Žige Divjaka, ki je nastal v koprodukciji Slovenskega 
mladinskega gledališča in zavoda Maska.

V predstavi 6 igra tudi Škofjeločan Iztok Drabik Jug (v ospredju). / Foto: Matej Povše

Igor Kavčič

Kranj – Uvodni takti festiva-
la so bili posvečeni svetovne-
mu dnevu gledališča in obe-
ma poslanicama, mednaro-
dni in nacionalni. Avtor slo-
venske poslanice režiser Jer-
nej Lorenci je v njej med 
drugim zapisal: »Gledališče 
hoče, da na iste, znane in po-
znane reči pogledamo druga-
če.« In še: »Ko se je pred dav-
nimi časi v človeku pojavila 
razpoka in še kasneje posta-
la praznina, se je rodilo gle-
dališče, ki nam velikodušno 
ponuja svojo praznino – pra-
zen prostor, gledališki oder – 
da bi se srečevali in se sreča-
li in ga polnili. In včasih, ko 
postane predstava dogodek, 
tudi napolnili.«

V imenu Mestne občine 
Kranj in gostitelja je zbra-
ne pozdravil kranjski občin-
ski svetnik in predsednik 
sveta Prešernovega gledali-
šča Kranj Drago Štefe, ki je 
v nagovoru med drugim de-
jal: »Ponosni smo na doma-
če profesionalno gledališče 
in ljudi, ki ga ustvarjajo. Vsa-
ko pomlad zavrtijo nov pro-
gram Tedna slovenske dra-
me in samo oni vedo, koliko 
dela, moči in ustvarjalnosti 
je vloženega v pripravo tako 
obsežnega programa, gle-
dalcem se razkrije le končna 

podoba posamezne predsta-
ve, ki jo posrkajo vase in ugo-
tavljajo, ali jim je bila všeč, je 
zadostila njihovim pričako-
vanjem, so bogatejši za novo 
zgodbo in razmislek o njej.« 
O pomenu gledališča v druž-
bi je med drugim spregovoril 
tudi minister za kulturo An-
ton Peršak: »Za vsak narod je 
gledališče izjemnega pome-
na, saj pomeni prototip druž-
be. Vsaka gledališka predsta-
va je na neki način tudi mo-
del dogajanja v družbi. Prav 
dramatika je tista umetnost, 
ki vedno znova ponazarja di-
namiko znotraj družbe.« 

Osrednji del slovesnosti je 
bila podelitev priznanj in na-
grad za umetniške dosežke 

na gledališkem področju v 
preteklem letu ter za življenj-
sko delo v gledališču. Pri-
znanji za umetniške dosež-
ke v preteklem letu sta pre-
jela igralca Jurij Zrnec (Dra-
ma SNG Ljubljana) in Aljoša 
Ternovšek (Prešernovo gle-
dališče). Priznanje slednje-
ga je komisija podkrepila z 
besedami: »Suveren v vsaki 
vlogi, zmeraj iščoč in prese-
netljiv v transformacijah, na-
tančen v karakterizacijah in 
nemirnega ter raziskovalne-
ga duha je Aljoša Ternovšek 
igralec, ki z vsako vlogo zno-
va odkriva nove plasti svoje-
ga igralskega izraza.« Nagra-
do bršljanov venec za ume-
tniške dosežke v preteklem 

letu je prejel Ivan Peternelj 
(SMG), veliki bršljanov ve-
nec in priznanje za življenj-
sko delo za za vsestransko 
gledališko ustvarjanje s po-
udarkom na dramaturgiji je 
prejela dramaturginja Livija 
Pandur, odličje Marija Vera, 
priznanje za življenjsko delo 
za ustvarjanje na področju 
gledališke filmske in radij-
ske igre pa je prejel igralec 
Andrej Kurent, ki je v duho-
vitem nagovoru med drugim 
dejal: »Ko sem se pred prib-
ližno sedemdesetimi leti od-
ločal in nazadnje vdal poklic-
nemu gledališču, sem bil de-
ležen ugleda nepreseženih 
mojstrov slovenske igre po 
drugi svetovni vojni. Ves čas 
sem se trudil, da ne bi pos-
labšal tega povprečja in zdaj 
sem pomirjen, pohleven sta-
rodobnik.«

Po slovesnem odprtju Te-
dna slovenske drame je sle-
dila uprizoritev drame Zrno 
soli ali Vse najboljše, Marina! 
avtorice in režiserke Nede R. 
Bric, ki je nastala v kopro-
dukciji Narodnega gledali-
šča Tuzla (Narodno pozoriš-
te Tuzla) iz Bosne in Herce-
govine ter Prešernovega gle-
dališča Kranj. Danes zvečer 
nas čaka kranjska predstava 
v tekmovalnem programu 
Stenica v režiji Jerneja Lo-
rencija. 

Teden drame v polnem teku
Z dramo Zrno soli ali Vse najboljše, Marina! in podelitvijo stanovskih nagrad in priznanj Združenja 
dramskih umetnikov Slovenije se je v torek dvignil zastor letošnjega 48. Tedna slovenske drame.

Priznanje ZDUS je iz rok predsednice združenja Saše 
Pavček prejel tudi igralec Prešernovega gledališča Aljoša 
Ternovšek. / Foto: Primož Pičulin

Igor Kavčič

Bled – Naslov Unforgetta-
ble, torej nepozaben, je še 
kako primeren za jutrišnji 
koncert ob 20. uri v Festival-
ni dvorani, saj bo Big band 
Bled igral zimzelene melo-
dije in uspešnice Raya Char-
lesa, Natalie Cole, Nata Kin-
ga Cola in drugih tujih ter 
tudi slovenskih avtorjev. Ob 
spremljavi orkestra bodo na-
stopili gostje: pevka Alenka 
Godec, pevec in pianist Uroš 
Perič in pevski gost iz Velike 
Britanije Peter Savizon.

Big band Bled je družba 
glasbenih zanesenjakov, ki 
v večini prihajajo z Bleda in 
okolice pa tudi širše. Gre za 
klasičen veliki orkester, ki je 
kot Društvo Big band Bled 
po nastanku še zelo mlado, 
deluje namreč od jeseni leta 
2016, vendar pa ga sestavljajo 

prekaljeni glasbeniki, ki igra-
jo v glasbenih zasedbah, kot 
so: Big band RTV Slovenija, 
Dixieland band Kranj, Bled 
Jazz Selection, Stari mački ... 
Big band pogosto sodeluje z 
gostujočimi dirigenti in pev-
ci, njegov umetniški vodja pa 
je trobentač Gregor Grašič.

Kot solist, kitarist, aran-
žer, skladatelj in producent 
z njimi sodeluje tudi Pri-
mož Grašič, tokrat pa bodo 
na oder povabili tudi vrhun-
ski pevski imeni – Alenko 
Godec, ki letos praznuje tri-
deset let glasbenega ustvar-
janja, in pevca ter pianista 
Uroša Periča, ki ga pozna-
mo kot odličnega interpreta 
Raya Charlesa. Nastopil bo 
tudi Peter Savizon, uveljav-
ljeni vokalist iz Anglije, ki 
deluje v številnih zasedbah, 
med drugim tudi z Nat King 
Cole tribute bandom.

Nepozabne na Bledu
Jutri, na zadnjo marčevsko soboto, se v Festivalni 
dvorani na Bledu obeta odličen glasbeni dogodek. 
Nastopil bo Big band Bled z gosti.

Uroš Perič je priznani interpret Raya Charlesa.
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Škofja Loka – »Eden izmed 
smučarskih zanesenjakov je 
pred leti v njihovi himni zapi-
sal, da Škofja Loka ''velemes-
to n'kol ni b'la in n'kol ne bo''. 
V geografskem smislu seve-
da drži, da Škofja Loka niko-
li ne bo velemesto, po špor-
tni plati pa vsekakor ne drži! 
Škofja Loka je namreč po šte-
vilu športnikov prepoznav-
na v širšem mednarodnem 
prostoru, saj je od leta 1936 
do danes dala kar 23 olim-
pijcev. Poleg njih je treba 
spomniti tudi na vse športni-
ke, ki tekmujejo v neolimpij-
skih športih, in športnike, ki 
jim zaradi različnih dejavni-
kov verjetno ne bo dano, da 
bi nastopili na olimpijskih 
igrah,« je ob čestitkah letoš-
njim nagrajencem pouda-
ril predsednik Športne zve-
ze Škofja Loka Blaž Pipp ter 
nato v roke segel dobitnikom 
priznanj za športne rezulta-
te in mladim perspektivnim 

športnikom. Tradicionalne 
majolike so prejeli: Sašo Ber-
toncelj za uspehe na konju 
z ročaji, Andreja Dolinar za 
uspehe v namiznem tenisu, 
Tine Gartner, Jošt Juričan in 
Matic Pipp za uspehe v roko-
metu, Alojzija Pirc za uspe-
he v kegljanju, Gregor Selak 
za uspehe v športnem pleza-
nju, Janez Svoljšak za uspe-
he v lednem plezanju in Žan 
Tušek za uspehe v teku na 
smučeh.

Bronaste plakete za mi-
nulo leto sta si zaslužila čla-
na jadralnega kluba Loka Ti-
ming Miloš Četrtič in Goran 
Djordjevič, predsednik Od-
bora za muzej športa Mar-
jan Luževič in član Avto-moto 

društva Škofja Loka Niko 
Prevc. Srebro plaketo so pre-
jeli člani Smučarskega kluba 
Alpetour Stane Kejžar ter Ma-
tevž in Marica Maretič, prav 
tako pa je bil s srebrno plake-
to nagrajen dolgoletni roko-
metni delavec in trener Igor 
Stupnišek. 

Zlate plakete so si zasluži-
li svetovna prvakinja v supa-
nju Manca Notar, dolgole-
tni vodja karate športnega 
krožka Miha Oblak, tekmo-
valec in trener Smučarskega 
kluba Alpetour Uroš Peter-
nel, Odbojkarski klub Lub-
nik ob praznovanju jubileja, 
štiridesetletnice obstoja, ter 
Plezalni klub Škofja Loka, 
ki je prav tako praznoval 

štiridesetletnico. Enak jubi-
lej je lani praznovalo Špor-
tno društvo Polet, ki si je prav 
tako zaslužilo zlato plaketo. 
Svečane listine so si zasluži-
li člani slovenske rokometne 
reprezentance Darko Cinge-
sar, Jure Dolenec in Matej 
Gaber, ki so športno pot zače-
li v domači rokometni šoli in 
jo nadaljevali v škofjeloškem 
rokometnem društvu. Nato 
so odšli v nekatere druge slo-
venske rokometne kolektive, 
trenutno pa vsi trije igrajo v 
tujini: Darko Cingesar v fran-
coskem Aixu, Jure Dolenec v 
španski Barceloni, Matej Ga-
ber pa v madžarskem Picku 
Szegedu. Vsi trije so nasto-
pili tudi na lanskem svetov-
nem prvenstvu v rokometu v 
Franciji, od koder so prinesli 
zgodovinska bronasta odlič-
ja. Svečano listino je v ime-
nu Športnega društva Kon-
dor Godešič, ki letos praznu-
je petdeseto obletnico usta-
novitve, prevzel predsednik 
Jože Hafner.

Loka je športno velemesto
Zavod za šport in Športna zveza Škofja Loka sta minuli torek že sedemnajstič podelila priznanja 
športnikom in športnim delavcem za minulo leto. Svečane listine so si zaslužili rokometni reprezentanti 
Darko Cingesar, Jure Dolenec in Matej Gaber ter Športno društvo Godešič ob petdesetletnici.

Dobitniki športnih priznanj skupaj s podeljevalci – županom Miho Ješetom, predsednikom Športne zveze Škofja Loka 
Blažem Pippom, predsednikom sveta Zavoda za šport Markom Primožičem in predsednikom Odbora za športna priznanja 
Pavlom Oblakom / Foto: Andrej Tarfila

Vilma Stanovnik

Kranj – Po zadnji tekmi smu-
čarskih skakalcev v Planici 
je bilo jasno, da se z mesta 
glavnega trenerja naše član-
ske reprezentance poslavlja 
Goran Janus. »Tihi dogovor 
z Ljubom Jasničem je bil, da 
je zame osebno in za SZS 
cilj olimpijska medalja. Žal 
ni bilo tako in novica me ni 
presenetila,« je povedal Ja-
nus in dodal, da je sedem let 
dela z reprezentanco dolga 
doba, z ekipo pa bodo osta-
li povezani še naprej, saj je 
prevzel mesto športnega di-
rektorja. 

Kot je po številnih zadre-
gah ob imenovanju nove-
ga glavnega trenerja v sredo 
pojasnil predsednik zbora 
in odbora za smučarske sko-
ke in nordijsko kombinacijo 

Ljubo Jasnič je odbor odlo-
čal o dveh funkcijah. »Včeraj 
smo se po temeljiti razpra-
vi odločili, da funkcijo špor-
tnega direktorja za nasled-
nje olimpijsko obdobje pre-
damo Goranu Janusu, s tem, 
da je dobil visoke ocene za op-
ravljeno delo. Za to mu izre-
kamo vse priznanje in zahva-
lo. Posebno priznanje pa bo 
dobil na seji, ko bo zbor po-
trdil predlog odbora,« je med 
drugim povedal Jasnič in do-
dal, da bo funkcijo glavnega 
trenerja članske A-reprezen-
tance prevzel Gorazd Berton-
celj iz Stražišča, ki je bil glav-
ni trener mladincev. Že od 
malega, ko je bil tudi skaka-
lec, je član SK Triglav. Nje-
govo imenovanje mora na 
majski seji potrditi še zbor za 
smučarske skoke in nordij-
sko kombinacijo.

Bertoncelj  
namesto Janusa

Kranj – Po dveh prijateljskih tekmah, ki ju je naša nogometna 
reprezentanca odigrala z Avstrijo in Belorusijo – ter prvo izgu-
bila z 0 : 3, drugo pa v Stožicah z 0 : 2, se bodo danes in jutri 
nadaljevali obračuni v vseh slovenskih nogometnih ligah. V prvi 
SNL Telekom Triglav danes gostuje pri Aluminiju, Domžalčani 
pa jutri v Krškem. Že med tednom pa so nogometaši v drugi 
SNL odigrali prestavljeni tekmi 18. kroga. Zarica Kranj je Kalcer 
Radomlje premagala s 3 : 0, Roltek Dob in Brežice Terme Čatež 
pa sta se razšla z rezultatom 1 : 1. Ta konec tedna so na sporedu 
nove tekme. Jutri ob 16. uri bo Roltek Dob gostil nogometaše 
Drave Ptuj, nogometaši Zarice Kranj pa odhajajo na težko go-
stovanje k Nafti v Lendavo. Tekma Ilirija 1911 – Kalcer Radomlje 
bo v ponedeljek. Konec tedna so na sporedu tudi tekme v tretji 
SNL – center, začenja pa se tudi spomladanski del tekmovanj 
v Medobčinski nogometni zvezi Gorenjske.

Nogometaši igrajo že danes in jutri

Kranj – V Hokejskem klubu Triglav letos proslavljajo petdeset 
let delovanja. Uspešen kolektiv, ki deluje kot amaterski klub, v 
zadnjih letih beleži izvrstne rezultate. V letošnji sezoni so bili 
člani v državnem članskem prvenstvu tretji, prav tako tretje 
mesto pa so osvojili v mednarodni ligi IHL. Imajo tudi lepe 
rezultate v mlajših selekcijah. Ob jubileju so se odločili, da se 
jutri, v soboto, na ledeni ploskvi Dvorane Zlato polje srečajo 
nekdanji hokejisti. Tekma se bo začela ob 14. uri. Na ledu 
bodo Gorazd Drinovec, Mitja Kern, Jure Kozjek, Domen Jemec, 
Anže Pintar, Anže Kuralt, Žiga Pavlin, Milan Grah, Franci Gros, 
Drago Terlikar, Janez Sterniša, Peter Verlič, Boštjan Veternik, 
Tomaž Košenina, Viktor Šparovec, Tim Jurajevčič, Anže Goga-
la, Metod Bevk, Anže Ahačič, Viki Trilar in še nekaj drugih, ki 
bodo odigrali tekme 2 x 20 minut po pravilih rekreacijske lige.

Na kranjskem ledu nekdanji hokejisti 

Jesenice – Po ponedeljkovem porazu ekipe SIJ Acroni Jesenice 
v Rittnu s 4 : 1 ter sredinem porazu po podaljšku z 2 : 3 se je v 
polfinalu tudi zadnja slovenska ekipa poslovila od letošnjega 
igranja v Alpski hokejski ligi. V finalu se bosta tako pomerila 
Ritten in Asiago, ki je v drugem polfinalnem paru s 3 : 0 v 
zmagah premagal Pustertal. Prva finalna tekma bo 2. aprila. 
Jeseniške hokejiste sedaj čaka še nastop v velikem finalu dr-
žavnega prvenstva, kjer se bodo pomerili z ekipo SŽ Olimpija.

Jeseničani zaključili nastope v AHL

Škofja Loka – Atlet in nekdanji kolesar Domen Hafner (AK 
Železniki) je bil pozitiven na dopinškem testu, je sporočila Slo-
venska protidopinška agencija. Hafner, doma z Gabrške Gore, 
sicer aktualni državni prvak v polmaratonu, je dobil štiriletno 
prepoved nastopanja zaradi uživanja darbepoetina. Hafner 
se je odpovedal testiranju vzorca B in priznal kršitev pravil.

Domen Hafner pozitiven na dopinškem testu

Močan aplavz zbranih v Sokolskem domu in 
simbolično priznanje sta si zaslužila tudi predsednik 
Odbojkarskega kluba Gregor Kamin in škofjeloški 
podžupan Tine Radinja, ki sta letos na začetku 
februarja ob zastoju srca rešila življenje starejšemu 
moškemu, ki je vadil v Športni dvorani Trata.

Škofja Loka – Minuli konec tedna so bile na sporedu povratne 
tekme polfinala državnega prvenstva v floorballu. Polfinalni 
nasprotniki so bili škofjeloški Insport A in Borovnica ter Po-
lanska banda in Insport B. Zlasti izenačeni sta bili tekmi med 
Insportom A in Borovnico, saj se je prva v Škofji Loki končala z 
rezultatom 7 : 8 za Borovnico, druga pa po kazenskih strelih s 
7 : 6 za Borovnico. Borovnica se bo za naslov državnih prvakov 
pomerila z ekipo Polanska banda. Ta je z dvema zmaga, najprej 
s 6 : 3 in nato po kazenskih strelih s 5 : 4, ugnala Insport B. Finale 
med Polansko bando in Borovnico se bo začel s prvo tekmo 
7. aprila v Športni dvorani Trata. Ekipi igrata na dve zmagi. Za 
tretje mesto se bosta pomerila Insport A in Insport B. 

V finalu Polanska banda in Borovnica

Po zanimivih polfinalnih obračunih med Polansko bando in 
Insportom B se je v veliki finale uvrstila Polanska banda.

Škofja Loka – Ta teden so se v škofjeloškem rokometnem 
prvoligašu Urbanscape Loka razveselili novice, da je selektor 
slovenske moške članske reprezentance Veselin Vujović za 
aprilski ciklus priprav v izbrano vrsto dodatno vpoklical Aleksa 
Kavčiča, ki bo zamenjal Nika Henigmana. To je razveselilo 
tudi 21-letnega Aleksa Kavčiča (na sliki), ki je na sredini tekmi 
končnice državnega prvenstva, ko je loška ekipa gostila Koper, 
zabil štiri gole, Ločani pa so na koncu tekmo izgubili s 26 : 20. 

Za reprezentanco tudi Aleks Kavčič
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KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE z.o.o.

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

SEMENSKI KROMPIR

UGODNO
-25%

(do odprodaje zalog)

SPECIALIZIRANA PRODAJA  
SEMENSKEGA KROMPIRJA V SKLADIŠČU  

KROMPIRJA V ŠENČURJU
MLAKARJEVA ULICA 70, 4208 ŠENČUR 

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

Brode – Razvojna agencija Sora in Kmetijsko gozdarski zavod 
Kranj za ponudnike na Škofjeloškem v okviru projekta Marejne 
organizirata predavanje Kako pripraviti izdelek za trg?, ki bo v 
četrtek, 5. aprila, ob 9. uri v Domu čebelarjev v Brodeh. Teme 
predavanja bodo priložnosti na trgu za male proizvajalce, 
oblikovanje cene, odnos do stranke ter primerjava med indi-
vidualno in skupno blagovno znamko. Za dodatne informacije 
in prijave so vam voljo na telefonski številki 04/ 50 60 225 in 
e-naslovu kristina.miklavcic@ra-sora.si. Namen omenjene-
ga projekta je sicer vzpostaviti promocijsko-prodajne omare 
(marejne) s kakovostnimi lokalnimi turističnimi spominki na 
turistično zanimivih lokacijah.

Kako pripraviti izdelek za trg

Ana Šubic

Ljubljana – Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano je v Uradnem listu da-
nes objavilo javni razpis za 
naložbe, namenjene prilago-
ditvi kmetijskih gospodarstev 
na podnebne spremembe. V 
sklopu programa razvoja po-
deželja RS 2014–2020 so 
razpisali 15 milijonov evrov 
nepovratnih sredstev Evrop-
skega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in državne-
ga proračuna, upravičenci pa 
bodo lahko vlogo v elektron-
ski sistem vložili od 23. apri-
la do vključno 18. julija letos.

Sredstva bo možno prido-
biti za nakup in postavitev 
mrež proti toči ter rastlinja-
kov za pridelavo v tleh in pri-
padajoče opreme, ureditev 
trajnih nasadov z vidika uva-
janja tržno primernejših sort 
in izboljšanja tehnologije pri-
delave, ureditev zasebnih na-
makalnih sistemov, ki ima-
jo enega uporabnika, ter na-
kup in postavitev namakalne 
opreme, ki je lahko samostoj-
na naložba. Najnižji znesek 
podpore znaša dva tisoč evrov 
na vlogo. Za namakalne sis-
teme in namakalno opremo, 
mreže proti toči in rastlinjake 
za pridelavo v tleh bo možno 
pridobiti podporo v višini od 

50 do 75 odstotkov upraviče-
nih stroškov naložbe, za ure-
ditev trajnih nasadov z vidika 
uvajanja tržno primernejših 
sort pridelave pa od 30 do 50 
odstotkov upravičenih stro-
škov naložbe. 

Kot so pojasnili na mini-
strstvu, lahko vlagatelji uve-
ljavljajo tudi prispevek v na-
ravi v obliki lastnega dela (ve-
lja za ureditev enostavnih in 
nezahtevnih objektov, posta-
vitev mrež proti toči, uredi-
tev trajnih nasadov ter posta-
vitev namakalne opreme) in 
materiala (les iz lastnega goz-
da). Do podpore bodo upravi-
čeni stroški naložb, nastali po 
oddaji vloge na javni razpis, 
ter splošni stroški oz. nakup 
kmetijskih zemljišč, ki so nas-
tali po 1. januarju 2014.

Od skupno petnajst mi-
lijonov razpisanih sredstev 
bo milijon evrov namenjen 
za naložbe nosilcev majhnih 
kmetij, devet milijonov 
evrov bo na voljo sofinanci-
ranju naložb fizičnih oseb 
razen s. p. posameznikov 
in nosilcev majhnih kme-
tij, ali za sofinanciranje na-
ložb skupin kmetov, ki izva-
jajo kolektivne naložbe, pre-
ostalih pet milijonov pa bo 
namenjenih sofinanciranju 
naložb s. p. posameznikov 
in pravnih oseb.

Denar tudi za 
namakalne sisteme
Kmetijsko ministrstvo je razpisalo petnajst 
milijonov evrov za naložbe v prilagoditev na 
podnebne spremembe: namakalne sisteme, 
mreže proti toči, rastlinjake za pridelavo v tleh ...

Ana Šubic

Ljubljana – Društvo za zašči-
to živali Ljubljana in zavod 
Danes je nov dan sta minuli 
ponedeljek začela kampanjo 
za odpravo jajc iz baterijske 
reje s polic trgovin v Sloveni-
ji. Njihov prvotni cilj – zbrati 
vsaj 5000 podpisov peticije 
– so preko spletne kampanje 
dosegli že v prvih 34 urah, 
do včeraj pa so zbrali 8500 
podpisov. Njihov cilj je sedaj 
zbrati 10 tisoč podpisov – v 
želji pozvati javnost k razmi-
sleku o potrošnji jajc z vidi-
ka dobrobiti kokoši nesnic, 
ob zaključku pa bodo podpi-
se predali slovenskim trgov-
cem s pozivom, da se zaveže-
jo k odpravi ponudbe jajc iz 
baterijske reje v določenem 
časovnem obdobju. V naj-
večjem slovenskem proizva-
jalcu jedilnih jajc Jati Emoni 
sicer poudarjajo, da tip reje 
v ničemer ne vpliva na hra-
nilno vrednost jajc, pri bate-
rijski reji pa je med drugim 
zagotovljena najboljša higie-
na jajc.

Na kvadratnem metru 
trinajst kokoši

Pobudniki kampanje za 
odpravo baterijske reje ko-
koši menijo, da večina ljudi 
še vedno ni dovolj seznanje-
na, kako je proizvedena veči-
na jajc iz sodobne industri-
je in kakšna jajca kupujemo 
v trgovinah. Kot navajajo, je 
baterijska reja oz. reja v klet-
kah v primerjavi z alterna-
tivami iz hlevske, proste in 
ekološke reje kokošim naj-
manj prijazna, hkrati pa ob 
zmanjševanju razlik v ce-
nah po njihovem že povsem 
nesprejemljiva. Gre za naj-
bolj intenzivno obliko reje 
kokoši v smislu ekonom-
ske učinkovitosti pridobiva-
nja jajc, kar močno vpliva na 
življenjske razmere. Kot na-
vajajo, je pri baterijski reji 
v kletki na kvadratnem me-
tru 13 kokoši in v primerja-
vi z drugimi oblikami reje 
najslabše zadovoljuje njiho-
ve temeljne fiziološke potre-
be. »Čeprav nobena reja, ki 

je namenjena masovni pro-
izvodnji, ni idealna za dob-
robit živali, pa je skrajni čas, 
da rečemo ne vsaj baterijski 
reji,« so prepričani. 

Direktor Jate Emona Sto-
jan Hergouth je za STA po-
vedal, da na hranilno vred-
nost jajc vplivata le zdravje 
in prehrana živali, tip reje pa 
vpliva na smrtnost kokoši te-
kom nesnosti, porabo krme 
po jajcu, higieno jajc in emi-
sije prahu, smradu in CO2 v 
okolje. V vseh naštetih para-
metrih je baterijska reja bolj-
ša od ostalih tipov rej. »Naj-
slabše jo higiena jajc odne-
se pri prosti reji, največja je 
tudi smrtnost in tveganje 
kužnih bolezni, največja po-
raba krme in največje emisi-
je prahu, smradu in CO2 v 
okolje,« je dejal.

Ponekod v Evropi že 
prepoved baterijske reje

Po podatkih republiške 
uprave za varno hrano, vete-
rinarstvo in varstvo rastlin je 
v Sloveniji 177 registriranih 
objektov za rejo kokoši nes-
nic za proizvodnjo konzum-
nih jajc. Skupna maksimal-
na kapaciteta teh objektov je 
približno 1,2 milijona koko-
ši. V kletkah redijo približno 
57 odstotkov kokoši, preos-
tale pa v alternativnih siste-
mih: 37,5 odstotka je hlevske 
reje, 3,5 odstotka proste reje 

in dva odstotka ekološke 
reje. Tudi v EU se v kletkah 
redi približno 56 odstotkov 
vseh kokoši nesnic, edina 
država, kjer ni take reje ko-
koši, pa je Luksemburg. Ne-
katere države o popolni pre-
povedi še razmišljajo ali pa 
so jo tudi že sprejele, vendar 
se prehodna obdobja še niso 
zaključila. Najmanj baterij-
ske reje imajo v Avstriji – le 
dva odstotka, v Nemčiji, na 

Švedskem in Nizozemskem 
pa od 10 do 18 odstotkov. 
Glavni dejavnik sprememb 
v smeri opuščanja reje nes-
nic v kletkah so v tem trenut-
ku velike trgovske verige in 
prehrambni giganti, kot so 
Nestle, Carrefour, Aldi, Mc 
Donalds ..., ki so se zaveza-
li k uporabi in prodaji jajc iz 
alternativnih oblik reje, so še 
pojasnili na upravi za varno 
hrano in veterinarstvo.

Jajca iz baterijske reje sta 
s polic že umaknila tudi dva 
večja trgovca v Sloveniji. Kot 
prvi je to februarja lani storil 
Hofer, julija istega leta pa še 
Lidl Slovenija. V Mercatorju 

kupcem nudijo tudi jaj-
ca iz baterijske reje, pravi-
jo pa, da pregledujejo proi-
zvodne obrate dobaviteljev 
in da mora biti poskrblje-
no za dobrobit živali. »Rejci 
tudi dodajajo, da za zdaj ni 
prirejenih dovolj količin, da 
bi lahko ponujali le sloven-
ska jajca talne reje,« so po-
jasnili v Mercatorju in doda-
li, da sicer nekateri dobavi-
telji že širijo zmogljivosti za 

talno rejo. V Tušu opažajo, 
da kupci izredno veliko po-
segajo ravno po jajcih iz ba-
terijske reje, zato jih ima-
jo tudi v ponudbi, ki je iz-
ključno slovenskega pore-
kla. Tudi v Sparu Slovenija 
so poudarili, da nudijo le slo-
venska jajca, zato je težko v 
kratkem času zagotoviti do-
volj jajc drugih dobaviteljev, 
ki se ne ukvarjajo z baterij-
sko rejo. Kot pravijo, je naj-
večje povpraševanje prav po 
jajcih iz baterijske reje, kljub 
temu pa postopoma odprav-
ljajo ponudbo takšnih jajc in 
je že veliko manjša kot pred 
leti.

Proti baterijski reji kokoši
V kampanji za odpravo jajc iz baterijske reje s trgovskih polic so v nekaj dnevih zbrali 8500 podpisov.  
V kletkah je sicer približno 57 odstotkov slovenskih kokoši. 

Pobudniki kampanje poudarjajo, da bi z odpravo baterijske reje povečali kakovost življenja 
kokoši, v Jati Emoni pa menijo, da ima takšna reja celo nekatere prednosti. / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana – V Sloveniji je po zadnjih podatkih republiškega sta-
tističnega urada 1,7 milijona kokoši, ki skupaj znesejo povpreč-
no milijon jajc na dan. Na leto potrošimo za prehrano skoraj 11 
kilogramov ali 178 jajc na prebivalca, a je po oceni anketirancev 
urada letna poraba precej nižja – 80 jajc na prebivalca. Cene 
jajc v trgovinah so se od leta 2008 dvignile za 38,8-odstotka, 
lani smo za deset kokošjih jajc odšteli povprečno 1,7 evra. 
Stopnja samooskrbe z jajci v Sloveniji je skoraj 95-odstotna. 
Povečuje se izvoz jajc; lani je znašal 4,5 milijona evrov, uvoz 
pa 2,7 milijona evrov. Največ jih izvozimo na Hrvaško (dve 
tretjini) in v Avstrijo (22 odstotkov), uvozimo pa iz Litve (39 
odstotkov) in Italije (30 odstotkov).

Slovenske kokoši znesejo milijon jajc na dan 

V Hoferju in Lidlu Slovenija so že lani s prodajnih 
polic umaknili jajca iz baterijske reje, drugi trgovci 
pa jih imajo še v ponudbi. Ponekod je največje 
povpraševanje prav po jajcih iz baterijske reje. Ker 
nudijo le slovenska jajca, je težko v kratkem času 
zagotoviti dovolj jajc iz drugih tipov reje.

Naklo – Biotehniški center Naklo, oddelek za izobraževanje 
odraslih, vabi na brezplačno predavanje o gojenju industrijske 
konoplje, ki ga bodo izvedli predavatelji Zadruge Konopko. 
Predavanje bo v sredo, 4. aprila, od 17. do 18.30, prijave spre-
jemajo najkasneje do tretjega aprila.

Predavanje o konoplji
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Urša Peternel

Jesenice – V največjem jese-
niškem podjetju SIJ Acro-
ni so pripravili dan odprtih 
vrat, ki se ga je v dveh dneh 
udeležilo kar okrog 230 obi-
skovalcev. Kot je dejala Anja 
Potočnik iz Skupine SIJ, so 
z odzivom zelo zadovoljni. 
Eden glavnih namenov do-
godka je bil pokazati pred-
vsem mladim, kako jeklar-
stvo izgleda danes in kako 
zanimivi so tehniški poklici. 
»Zavedamo se, da se otroci 
ne zanimajo toliko za teh-
nične poklice. Tudi zato, da 
bi prihodnjim generacijam 
približali našo družbo in po-
kazali, kako zanimivi so teh-
niški poklici sedanjosti in 
prihodnosti, pripravljamo 
dneve odprtih vrat. Zahva-
ljujoč nenehnemu vlaganju 
v modernizacijo in inovacije 
je naša industrija danes pov-
sem drugačna od industrije, 
kot smo jo poznali v prete-
klosti,« je povedala Anja Po-
točnik. 

Obiskovalcem so najprej 
predstavili podjetje, ki je 
eden vodilnih proizvajal-
cev specialnih jekel v Evrop-
ski uniji in vodilni proizva-
jalec nerjavne debele ploče-
vine v Evropski uniji in tret-
ji na svetu. Izdelujejo vroče 

valjane plošče, hladno valja-
ne kolobarje in trakove ter 
vroče valjane kolobarje in 
trakove. Acronijevo jeklo je 
vgrajeno tudi v najvišjo stav-
bo na svetu, v največji ledo-
lomilec, v motorje jedrskih 
podmornic in nukleark ... Ta 
čas imajo 1320 zaposlenih, 
ki jim, kot so poudarili, po-
nujajo konkurenčne pogo-
je zaposlitve z možnostjo ka-
riernega razvoja. V prihod-
nje bodo zaposlovali zlas-
ti sodelavce tehniških pokli-
cev, tudi zato razpisujejo šti-
pendije, ta čas jih je razpi-
sanih 34, in sicer za poklice 

mehatronik-operater, elek-
trikar, strojni tehnik, elektro-
tehnik, diplomirani inženir 
metalurgije, diplomirani in-
ženir strojništva in diplomi-
rani inženir elektrotehnike. 
Mladim omogočajo opra-
vljanje prakse, vsako poletje 
sprejmejo na počitniško delo 
kar okrog dvesto mladih, jim 
nudijo mentorstvo ...

Zatem so obiskovalce po-
peljali na vodeni ogled obra-
tov Vroča valjarna in Hla-
dna valjarna, ogledali pa so 
si tudi mehanski laboratorij, 
kjer so izvedli poskus s teko-
čim dušikom.

Med obiskovalci je bilo kar 
nekaj mladih, med njimi tudi 
študentka kemije s Hrušice 
Petra Razinger. Kot je dejala, 
sta (bila) v Acroniju zaposle-
na oba starša, tudi sama pa bi 
po zaključku študija rada do-
bila službo v bližini doma. 

Med udeleženci je bil tudi 
Janez Gruden iz Mojstrane, 
sveža sila v podjetju, kjer je 
kot logist zaposlen od janu-
arja letos. »V podjetju se še 
učim, nabiram nova znanja, 
zato me zanima, kako izgle-
da celotna proizvodnja,« je 
povedal in dodal, da je za zdaj 
s službo zelo zadovoljen. 

V SIJ Acroni odprli vrata
Dneva odprtih vrat v SIJ Acroni se je udeležilo kar okrog 230 obiskovalcev, ki so si lahko ogledali Vročo 
in Hladno valjarno in se prepričali, da je industrija danes povsem drugačna od industrije v preteklosti. 

Obiskovalcem so pokazali proizvodno pot jekla in razkazali Vročo in Hladno valjarno. 
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Ana Šubic

Železniki – V Domelu so zelo 
ponosni na inovativne sode-
lavce, je na nedavni pode-
litvi Domelovih nagrad za 
leto 2017 poudaril predse-
dnik uprave Domel Holdin-
ga Matjaž Čemažar in dodal, 
da se tudi v prihodnje nade-
jajo dobrih idej, ki jih na trgu 
potrebujejo. »Ustvarjalnost 
oz. inovativnost ni samo pri-
mat izbrancev, ki dobijo ta 
talent ob rojstvu, ampak je 
možnost za nas vse.« S pre-
dlogi izboljšav povečujejo 
tudi nivo kakovosti, ki so jo 
na tokratni podelitvi še po-
sebej izpostavili. »Morda je 
bila pred nekaj leti vzpostav-
ljena miselnost, da je ka-
kovost že samoumevna, a 
temu ni tako. Kakovost je po-
membna in tudi v povezavi 
z inovativnostjo za nas zelo 
pomemben dejavnik,« je de-
jal Čemažar in dodal, da to 
pripomore tudi k zagotavlja-
nju kakovostnih delovnih 

mest in uspešnosti podjetja.
Nagrajencem je čestital tudi 
posebni gost, prof. dr. Mar-
ko Jaklič z Ekonomske fa-
kultete v Ljubljani. Predla-
gal jim je, naj k inovativnosti 
spodbudijo tudi druge sode-
lavce, in morda bo čez nekaj 
let inovativna dejavnost tako 

zelo razširjena, da nagraje-
vanje in izpostavljanje posa-
meznikov, ki se morda sedaj 
počutijo nelagodno, sploh 
ne bo več potrebno.

Domelove nagrade so tok-
rat podelili že štirinajstič. 
Lani je v sistemu za regi-
stracijo predlogov izboljšav 

sodelovala četrtina od dob-
rih 1250 zaposlenih. Vpisali 
so 689 predlogov izboljšav. 
S predlogi, ki so bili zaklju-
čeni lani, je podjetje prihra-
nilo 331 tisoč tisoč evrov, za 
nagrade pa so izplačali 64 
tisoč evrov bruto. Zlato pri-
znanje iz splošne inovativ-
nosti je prejel Janez Zadra-
vec. Elektrotehnik, ki je v 
Domelu zaposlen že 33 let in 
je lani postal pomočnik vod-
je oddelka kakovosti v mon-
taži sesalnih enot, je vsesko-
zi zelo aktiven pri podajanju 
predlogov izboljšav. Lah-
ko ga imenujemo kar ino-
vator kakovosti, kajti eno je 
opravljati kontrolo kakovo-
sti na izdelkih, povsem ne-
kaj drugega pa iskanje pri-
ložnosti za izboljšave izdel-
kov in procesov oz. celo obli-
kovanje in izdelava manjših 
pripomočkov za izboljšanje 
kakovosti, so navedli v obra-
zložitvi. Srebrna priznanja 
za inovativnost so prejeli Li-
dija Šolar, Andreja Potočnik, 

Matjaž Šturm, Ljubica Pok-
leka, Marko Podobnik, Mi-
tja Lotrič, Mirko Gaser in 
Jernej Tomažin, bronasta 
pa Luki Špilak, Matej Bevk, 
Franc Prezelj, Janez Luznar 
ml., Simon Mijatovič in De-
nis Ovniček. Martini Tompa 
so podelili nagrado za največ 
vpisanih izboljšav (27), Eli-
zabeti Thaler pa nagrado za 
podporo inovativnosti. 

Nagrado za odlično izpe-
ljan razvojni projekt je pre-
jela ekipa v sestavi Blaž Be-
čan, Klemen Eržen, Kri-
stjan Martič, Miha Urh, Ja-
nez Frelih in Jure Brovč za 
razvoj izoliranega statorja in 
obroča. Priznanje za dosež-
ke pri uvajanju TPM meto-
de, katere cilje je dvig učin-
kovitosti delovne opreme, si 
je prislužila rotorska linija 
482. Gre za 15-člansko sku-
pino pod vodstvom Matjaža 
Klobovsa. Posebni nagradi 
na temo Domelova vrednota 
– sodelovanje pa sta prejela 
Irena Lotrič in Izidor Pintar. 

Z inovativnostjo do večje kakovosti
V Domelu so znova nagradili inovativne sodelavce, ki prispevajo tudi k večji kakovosti. Lani je izboljšave predlagala četrtina 
zaposlenih, zlato priznanje tokrat Janezu Zadravcu.

Predsednik uprave Domel Holdinga Matjaž Čemažar,  
prof. dr. Marko Jaklič in zlati nagrajenec Janez Zadravec 
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Urša Peternel

Begunje – Skupina Elan je 
lani ustvarila 82,5 milijona 
evrov prihodkov, kar je 14 od-
stotkov več kot leto pred tem. 
K rasti so prispevale vse šti-
ri divizije (zimska, navtična, 
vetrna in Elan Inventa s špor-
tnimi orodji), saj je bila pro-
daja v vseh višja kot leto pred 
tem. Leto so zaznamova-
le tudi številne investicije, v 
različne investicijske progra-
me so vložili okoli pet milijo-
nov evrov. Tako so pridobili 

nove proizvodne zmogljivo-
sti za divizijo vetrne energi-
je, prenovili energetiko, po-
sodobili proizvodno opre-
mo, se lotili novih razvojnih 
projektov. Tudi pričakovanja 
za leto 2018 so optimistična, 
k rasti Elana naj bi med dru-
gim prispevala letošnja zelo 
dobra zimska sezona, v dob-
ri kondiciji zaradi konjunk-
ture v Evropi je navtični trg 
... Tako so tudi obeti za leto 
2018 dobri in računajo, da 
bodo tudi letos dosegli rast 
poslovanja. 

Dobra zima, rast Elana
Prodaja v vseh štirih divizijah je bila višja kot leto 
prej, spodbudne so tudi napovedi za letos.

Elan je lani posloval uspešno, tudi obeti za letos so dobri.  

Kranj – Območna gospodarska zbornica za Gorenjsko je do 9. 
aprila podaljšala rok za prijavo na razpis za podelitev priznanj 
inovacijam v gorenjski regiji za leto 2018. Predlagatelji lahko 
prijavijo produktno, procesno, trženjsko ali organizacijsko 
inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena 
v proizvodnem ali poslovnem procesu od 1. januarja 2016 do 
31. marca 2018. 

Podaljšan rok za prijavo inovacij
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Ljubljana – V okviru dogodka 
MBA za en dan, ki ga je v pe-
tek v Grand Hotelu Union v 
Ljubljani pripravila IEDC-Po-
slovna šola Bled, je izredni 
profesor na IEDC-Poslovni 
šoli Bled Joe Pons predstavil 
analizo trga za pozicioniranje 
blagovne znamke s pomočjo 
metode reševanja študijske-
ga primera. Kot je pojasnil, 
je marketing sestavljen iz 80 
odstotkov analize in 20 od-
stotkov ustvarjalnosti. »Ana-
liza vam bo pokazala ključno 
točko razlikovanja, ki je vaši 
konkurenti niso opazili,« je 
poudaril Pons. Poleg zna-
nja, kako pripraviti analizo 
trga pri pozicioniranju nove-
ga produkta, so udeleženci 
dobili vpogled v IEDC MBA 
program, ki ga je predstavila 
dekanja in predsednica IED-
C-Poslovne šole Bled Danica 
Purg, ter spoznali diploman-
te IEDC iz Slovenije, Hrvaške 
in Ukrajine. Danica Purg je 
ponosna, da 63 odstotkov 
njihovih letošnjih udeležen-
cev MBA zavzema najvišje 
vodstvene položaje, eden 
največjih komplimentov za-
njo pa je stavek: »Kar sem se 
naučil danes, sem lahko že 
jutri uporabil.«

O pozicioniranju 
blagovne znamke
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Simon Šubic

Ljubljana – Na ljubljanskem 
okrožnem sodišču se je ta te-
den končala pravda za 393 ti-
soč evrov odškodnine, ki jo 
nekdanja najemnika gostišč 
na avtocestnih počivališčih 
Lipce in Povodje Janez Tičar 
in Marko Bogataj od države 
in Družbe za avtoceste v Re-
publiki Sloveniji (Dars) ter-
jata za porušenje sicer nele-
galno zgrajenega gostinske-
ga objekta na počivališču Po-
vodje v smeri Ljubljane. So-
dnica Dušana Bajc bo pisno 
sodbo izdala predvidoma v 
tridesetih dneh. 

Tožnika zatrjujeta, da dr-
žava oz. Dars nista izpolni-
la razpisnih in pogodbenih 
obveznosti, ker jima ni bilo 
omogočeno, da na Povod-
ju legalno zgradita gostin-
ski objekt. »Če hočeš objekt 
zgraditi, potrebuješ služno-
stno pravico ali vpis pravi-
ce za razpolaganje z zemlji-
ščem v zemljiško knjigo. 
Ker tega ni bilo, tudi grad-
benega dovoljenja za posta-
vitev objektov nismo mog-
li pridobiti. Dars smo zap-
rosili, da bi zadevo uredili, 
a so samo obljubljali, dok-
ler ni inšpektorju dvignilo 
kape in je odločil, da je treba 
objekte odstraniti,« je že na 
prvem naroku januarja letos 
pojasnil Bogataj. Državno 
odvetništvo v imenu države 

in Dars vse tožbene naved-
be odločno zavračata kot ne-
utemeljene.

Na sredini glavni obrav-
navi, ki se je odvila v manj 
kot pol ure, je odvetnik Ma-
tej Gašperšič povedal, da to-
žnika vztrajata pri svojih na-
vedbah, obenem pa je sodiš-
če zaprosil, naj upošteva na-
čelo varstva šibkejše stran-
ke, kar Bogataj in Tičar v 
tem postopku zagotovo sta. 
Pooblaščenka Darsa Mar-
tina Sever je po drugi stra-
ni poudarila, da tožnika še 
vedno nista navedla pravne 
podlage, po kateri bi jima bil 
Dars dolžan omogočiti lega-
lizacijo črne gradnje. Drugi 

Darsov pooblaščenec Ro-
bert Prelesnik pa je navedbe 
glede statusa šibkejše stran-
ke komentiral, da se tožnika 
že leta sprenevedata in izsi-
ljujeta Dars, kar da se odra-
ža tudi v popolnoma neute-
meljeni odškodninski tožbi.

Sodnica je pred koncem 
sojenja kot nepotrebne za-
vrnila vse dodatne dokazne 
predloge, tudi glede zasliša-
nja prič. »Vsa relevantna dej-
stva za odločitev je možno 
razbrati iz dokaznih listin, ki 
so že v spisu,« je poudarila. 
Odvetnik Gašperšič je takšni 
odločitvi oporekal zaradi 
procesnih kršitev, še zlasti 
zaradi neizvedbe zaslišanja 

tožečih Bogataja in Tičarja.
Spomnimo: Tičar in Bo-

gataj sta kot najemnika na 
počivališčih Povodje in Lip-
ce pred približno tridesetimi 
leti zgradila gostinske objek-
te, ker pa nista bila lastnika 
zemljišč, objektov nista nik-
dar legalizirala. Gradbena 
inšpekcija je zato izdala od-
ločbi za rušenje vseh njunih 
objektov, k čemur je naje-
mnika v letu 2011 pozval še 
Dars. Ker pa najemnika tega 
nista hotela sama storita, je 
kasneje prišlo do izvršbe. 
Objekta na Lipcah so poru-
šili oktobra 2011, odstranitev 
objekta na Povodju pa so iz-
vedli dve leti kasneje. 

Tožnikov ne bodo zaslišali
Ljubljansko okrožno sodišče bo predvidoma v mesecu dni izdalo sodbo glede odškodnine, ki jo Marko 
Bogataj in Janez Tičar zaradi porušitve gostišča na Povodju zahtevata od države in Darsa. 

Zaradi porušitve nelegalnega gostišča na Povodju v letu 2013 nekdanja najemnika Marko 
Bogataj in Janez Tičar od države oz. Darsa zahtevata odškodnino. / Foto: Tina Dokl (arhiv)

Simon Šubic

Kranj – Splošno znano je, da 
se tudi slovenska policija soo-
ča s premajhnim številom ka-
dra, kar rešujejo s premešča-
njem in podobno kot vojska 
tudi vključevanjem pomo-
žnih policistov. Kot smo pred 
kratkim poročali, je policija 
letos objavila nov javni razpis 
za pomožne policiste, ki bo 
odprt do 31. januarja. Razme-
re na policiji naj bi bile sicer 
še vedno obvladljive, a čeprav 
se je trend upadanja števila 
zaposlenih v policiji ustavil, 
ostaja dejstvo, da bo število 
policistov treba povečati. To 
velja tako za celotno državo 
kot tudi za Gorenjsko. 

Po sistematizaciji je v slo-
venski policiji predvidenih 
10.459 delovnih mest, med-
tem ko kadrovski načrt orga-
nov državne uprave, ki ga je 
sprejela vlada, dovoljuje le 
8293 zaposlitev, to število pa 
se lahko še prekorači na ra-
čun zaposlitev pripravnikov 
ali kandidatov za policista. 

Po podatkih Generalne po-
licijske uprave je bilo 31. ja-
nuarja letos v policiji zapo-
slenih 8177 policistov, kri-
minalistov in strokovno teh-
ničnih delavcev. V to število 
so tudi že všteti kandidati za 
policiste, ki se še šolajo. 

In kakšno je stanje v go-
renjski policiji? Trenutni ka-
drovski načrt za Policijsko 
upravo Kranj (PU) dovolju-
je skupno 500 zaposlitev, 

medtem ko je sistematizira-
nih delovnih mest 576, od 
tega 485 za pooblaščene ura-
dne osebe (policiste, krimi-
naliste) in 91 za strokovno 
tehnični kader. Na policij-
ski upravi je trenutno zapo-
slenih 460 uslužbencev, do 
konca leta pa predvidevajo 
povečanje zaposlenosti na ra-
čun novih kandidatov za po-
liciste in posameznih drugih 
zaposlitev, so nam pojasnili 

na PU Kranj. Število zaposle-
nih je sicer od leta 2012, ko 
je bilo 584 zaposlenih, pos-
topoma upadalo (z izjemo v 
letu 2014) do lani oziroma 
marca letos, ko je bilo v go-
renjski policiji zaposlenih še 
560 oseb. Istočasno se je zni-
žalo tudi število sistematizi-
ranih delovnih mest s 591 v 
letu 2012 na sedanjih 576. 

Na PU Kranj zagotavljajo, 
da so razmere obvladljive in 
da njihove policijske enote s 
trenutnim kadrom v vseh tre-
nutkih nemoteno zagotavlja-
jo izvajanje vseh nalog poli-
cije, si pa pri določenih nalo-
gah pomagajo tudi z vključe-
vanjem pomožnih policistov. 
»Bi se pa z večjim številom po-
licistov in kriminalistov lahko 
še bolj usmerili v določene 
segmente policijskega dela, 
delo v skupnosti, preventiv-
ne dejavnosti, povečali bi vi-
dnost in prisotnost na terenu, 
pospešili obravnavo določe-
nih zadev itd.« je razložil Bo-
jan Kos, predstavnik za odno-
se z javnostmi na PU Kranj. 

Ne dosegajo niti kadrovskega načrta

Na Policijski upravi Kranj je zasedenih 460 od 576 
sistematiziranih delovnih mest, ne dosegajo pa niti 
kadrovskega načrta organov državne uprave – 500 delovnih 
mest. / Foto: Tina Dokl (arhiv)

Simon Šubic

Tržič – Tržiški kriminalisti so 
v sodelovanju z radovljiškimi 
kolegi kazensko ovadili mo-
škega z njihovega območja, 
ki ga utemeljeno sumijo sto-
ritve kaznivih dejanj neupra-
vičene proizvodnje in pro-
meta s prepovedanimi dro-
gami. Da se ukvarja s prepro-
dajo droge, so prvi posumili 
radovljiški kriminalisti, ko so 
sredi lanskega leta pri njem 
našli in zasegli manjšo koli-
čino amfetaminov, kokaina 

in psihoaktivne gobe, ki vse-
buje aktivno učinkovino psi-
locin. Domnevajo, da je bila 
zasežena droga pripravljena 
za preprodajo različnim od-
jemalcem. Z nadaljnjo prei-
skavo so policisti identifici-
rali več preprodaj konoplje 
in omogočanja uživanja ma-
mil v daljšem časovnem ob-
dobju na različnih lokacijah 
v Tržiču. Osumljenca, ki so 
ga v preteklosti zaradi drog 
že obravnavali, so tržiški kri-
minalisti zato kazensko ova-
dili. 

Preprodajal je drogo

Simon Šubic

Ljubljana – V ponedeljek, le 
dan kasneje, ko je padel zas-
tor nad letošnjo planiško pri-
reditvijo, se je na ljubljan-
skem okrožnem sodišču za-
čela obravnava tožbe, ki jo je 
družba GH Holding vloži-
la zoper Zavod Planica. GH 
Holding namreč od Zavoda 
Planica zahteva dodaten mi-
lijon za gradnjo Bloudkove 
velikanke in stometrske ska-
kalnice v Planici, je poročal 
časnik Delo. 

GH Holding je bil v sklo-
pu gradnje nordijskega cen-
tra Planica kot najcenejši 
ponudnik izbran za gradi-
telja Bloudkove velikanke 

in stometrske skakalnice 
ob njej. Njegova ponudba je 
znašala 5,6 milijona evrov, 
kar je bilo skupaj z DDV do-
ber milijon evrov manj od 
druge najnižje ponudbe. 
GH Holding, ki ga vodi Blaž 
Miklavčič, dodaten milijon 
evrov zahteva, ker naj bi jim 
Zavod Planica ne dal pra-
vih načrtov za gradnjo in so 
zato porabili trideset odstot-
kov več materiala od predvi-
denega, na kar so naročnika 
opozarjali že med gradnjo. 
Direktor Zavoda Planica Jel-
ko Gros po poročanju Dela 
odgovarja, da je GH Hol-
ding prevzel posel na ključ, 
s tem pa tudi tveganje za iz-
vedbo po načrtih. 

Planiška zgodba se je 
nadaljevala na sodišču

Kranj – Gorenjski prometni policisti so včeraj na spodnjem 
delu gorenjske avtoceste več ur merili hitrost vozil, ki so peljali 
proti Ljubljani. Skupno so izmerili hitrost vožnje približno 
4700 vozil. Pri omejitvi omejitvi 130 km/h so zaznali petdeset 
prekoračitev hitrosti vožnje nad 150 km/h, najvišja izmerjena 
hitrost pa je bila kar 205 km/h.

Čez dvesto po avtocesti

Simon Šubic

Senično – V sredo opoldne 
se je v Seničnem zgodila 
prometna nesreča, v kateri je 
bil udeležen kolesar, ki se je 
lažje poškodoval. Kot so ugo-
tovili tržiški policisti, je ko-
lesar padel zaradi prekratke 
varnostne razdalje do oseb-
nega avtomobila, ki je peljal 
pred njim v smeri Golnika. 
Kolesar je bil prvi v skupini 
kolesarjev, pri spustu pa je 
dohitel osebni avtomobil, ki 
je zatem domnevno zaviral, 
zato naj bi kolesar v izogib tr-
čenju zapeljal s ceste na trav-
nik, padel in se poškodoval. 
Policisti o nesreči še vodijo 
postopek.

Vožnja na prekratki varno-
stni razdalji, zaviranja in ra-
zna dohitevanja so v prometu 
problematična in tvegana že 
sama po sebi, izrazito nevar-
na pa so ta dejanja zaradi ve-
like izpostavljenosti poškod-
bam predvsem pri kolesar-
jih, mopedistih in motoristih, 
opozarjajo policisti, ki opozar-
jajo na dosledno upoštevanje 
prometnih pravil in izogiba-
nje situacijam ter manevrom, 
ki povzročajo tveganja za pro-
metne nesreče. Gre pred-
vsem za neprilagojeno hitrost 
vožnje, vožnjo na prekratki 
varnostni razdalji, nepravilno 
stran ali smer vožnje, nepra-
vilno prehitevanje, odvzeme 
prednosti in premike vozil. 

Preblizu vozilu pred seboj

Slovenski Javornik – Na Slovenskem Javorniku je v torek odprta 
stranica kesona na tovornem vozilu zadela peško in ji huje poš-
kodovala roko. Stranica se je odprla med vožnjo, pri čemer je 
enemu od pešcev uspelo odskočiti, poškodovani peški pa ne več. 

Odprta stranica poškodovala peško
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Velikonočna razstava
Z bralci Gorenjskega glasa smo 
pripravili pomladno-velikonočno 
razstavo. Stran 18

Pogovor
Škofjeločanka Sara Oblak, 
uspešna košarkarica, že štirinajst 
let živi v ZDA. Stran 19

Multikulti
Ruda Šalamon je na Jesenicah 
učila peči potico Makedonke, 
Srbkinje, Bošnjakinje ... Stran 20

Ana Šubic

Kovtre šivat je stara plesna 
igra v sprevodu pod živim 
slavolokom. Ples, pri kate-
rem se pari primejo za roke, 
v katerih držijo robec, in jih 
dvignejo, da nastane most, 
pod katerim se nato zad-
nji par pomika na začetek, 
kjer ponovno dvigne roke in 
spusti naslednji par mimo, 
ni železnikarska posebnost, 
temveč je splošno znan, je 
pa edinstveno, da so ga v Že-
leznikih nekoč plesali prav 
na velikonočni ponedeljek 
popoldne. Zadnja izvedba 
je bila leta 1979. V Turistič-
nem društvu (TD) Železni-
ki in Kulturno umetniškem 

društvu (KUD) France Ko-
blar so se odločili, da na le-
tošnji velikonočni ponede-
ljek, 2. aprila, ob 15. uri po 
skoraj štirih desetletjih obu-
dijo šego, ki je nekoč zdru-
ževala Železnikarje. »Obi-
čaj je pomemben za identi-
teto kraja, ključno pa je, da 
ples zaživi. In če zaživi na 
tak dan, kot je živel v prete-
klosti, je to posebna vred-
nost, ne nazadnje tudi za tu-
ristični razvoj in prepoznav-
nost kraja,« poudarjajo orga-
nizatorji.

Pričakujejo okoli sto pa-
rov, tudi iz drugih občin. 
Včasih so v sprevodu plesa-
li od plavža do Češnjice, kjer 
je sledila zabava v gostilni. 

Tokrat bodo »kovtre zače-
li šivat« na dveh lokacijah, 
poleg tega bo za razliko od 
nekoč izvedba potekala ob 
glasbeni spremljavi. »Ena 
skupina plesalcev bo zače-
la pred plavžem, druga pa 
na Češnjici. Na Racovniku 
se bosta združili in od tam 
do cerkve sv. Antona sku-
paj »šivali kovtre«. Zaklju-
ček bo na 'plac' pred cerkvi-
jo, kjer bo poskrbljeno za 
druženje in veselje z ansam-
blom Kvartet za 5. Pripravi-
li bomo tudi pirhanje, otro-
ška folklorna skupina pa bo 
prikazala igrice, ki so se jih 
igrali nekoč,« napoveduje-
ta predsednik TD Železniki 
Tomaž Weiffenbach in An-
dreja Bogataj Rant iz KUD 
France Koblar. V ponedeljek 
ob 15. uri vabita pred plavž 
v Železnike – tako k ogledu 
plesa in kot tudi k sodelova-
nju, saj se bo plesu možno 
pridružiti tudi na dogodku.

»'Kovtri' sodijo med mo-
stne igre oz. plese, ki so bili 
v različicah znani na Gorenj-
skem, Dolenjskem in Štajer-
skem, kot velikonočna šega 
pa se je ples, ki ga v Železni-
kih imenujejo kovtre šivat, 
ohranil samo tam in še s to 
posebnostjo, da nekoč ni po-
tekal ob glasbeni spremljavi 
tako kot marsikje na Sloven-
skem,« je pojasnil etnolog 
dr. Bojan Knific iz Tržiške-
ga muzeja, zelo dober poz-
navalec velikonočnih iger. 
Kovtre šivat med velikonoč-
nimi šegami v Železnikih 
opisuje že Josip Levičnik v 
sredini 19. stoletja, so jih pa 
plesali še v času med obema 
svetovnima vojnama in tudi 

po drugi vojni. Knific je po-
vedal tudi, da so v Kropi ne-
koč na velikonočni ponede-
ljek plesali igro trden most, 
podobna plesna igra kot v 
Železnikih pa se je ohrani-
la v nekaterih belokranjskih 
krajih. V Metliki jo še vedno 
plešejo prav na velikonočni 
ponedeljek oz. so jo pred leti 
ponovno obudili. »Celotno 
metliško obredje je vključe-
no v nacionalni seznam ne-
snovne kulturne dediščine. 
Je pa zanimivo, da imamo iz 
sredine 19. stoletja tudi opi-
se drugih iger, ki so se igrale 
v Železnikih na velikonočni 
ponedeljek, in se kažejo so-
rodnosti z belokranjskim iz-
ročilom. Nekatera besedila 
so zelo podobna, zato je zelo 
verjetno, da imajo skupen 
izvor,« ugotavlja Knific. 

Sorodne plesne igre poz-
najo tudi marsikje v Evropi. 
To kaže na zelo zgoden ra-
zvoj in da so te plesne igre 
nasledile stara indoevrop-
ska obredja iz predkrščan-
skih obdobij, je razložil Kni-
fic: »Raziskovalci so ugoto-
vili, da gre za simbolični pri-
kaz prehoda. To nakazuje 
premikanje pod mostom, ki 
je pomenilo prehod iz enega 
stanja v drugo. Te plese naj 
bi nekoč plesali ob pomemb-
nih prelomnicah koledar-
skega leta, tudi ob začetku 
novega leta, kot so ga razu-
meli nekoč. Pred krščan-
stvom se je novo leto zelo 
verjetno začelo spomladi in 
velikonočne šege so prevze-
le marsikatere stvari iz pred-
krščanskih verovanj, ena pa 
je očitno tudi prehod pod 
mostom, ki ga nakazujejo 

'kovtri'. Podobne plese s tem 
motivom so plesali tudi ob 
življenjskih mejnikih, na 
primer na porokah, ko je šlo 
za prehod iz samskega v za-
konski stan. Mostne plesne 
igre so se v prilagojeni obli-
ki ohranile do danes, ko jih 
večinoma plešejo folklorne 
skupine, se pa tudi na veseli-
cah še vedno marsikdaj zgo-
di, da se pari ob narodno-za-
bavni glasbi primejo za roke, 
jih dvignejo in nato prehaja-
jo na drugo stran.« 

Knific je pohvalil še na-
mero po obuditvi »šivanja 

kovtrov« v Železnikih. »De-
diščina ima svojo funkci-
jo, če živi. Tako ima pov-
sem drugačno vrednost in 
bistveno večji pomen, lokal-
no prebivalstvo se s tem lah-
ko identificira. 'Šivanje kov-
trov' na velikonočni pone-
deljek v Železnikih je po-
membna dediščina, po tej 
šegi so posebni, drugje tega 
ne poznajo. Šega z novo obli-
ko v sodobnosti opozarja na 
posebnosti, ki so se ohrani-
le, prav te pa so tiste, ki omo-
gočajo razvoj lokalne identi-
tete,« je poudaril. 

Obudili bodo »šivanje kovtrov«
V Železnikih bodo na velikonočni ponedeljek po 39 letih obudili star ljudski ples, imenovan kovtre šivat. Gre za plesno igro, za katero je značilno prehajanje  
pod mostom, ki ga tvorijo sklenjene roke sodelujočih parov. Pri oživljanju šege naj bi sodelovalo okoli sto parov.
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V Železnikih so nazadnje »šivali kovtre« leta 1979. 
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Od petka do petka

Simon Šubic

Diplomatska akcija proti 
Rusiji

Vlada je včeraj po razpra-
vi o možnosti sodelovanja v 
akciji izgona ruskih diplo-
matov, ki so se ji številne za-
hodne države pridružile iz 
solidarnosti do Velike Brita-
nije zaradi domnevne vple-
tenosti Moskve v afero Skri-
pal, odločila, da na posvet 
pokliče slovenskega vele-
poslanika v Moskvi Primo-
ža Šeligo. Slovenija se sicer 
kot ena redkih članic EU za 
izgon ruskih diplomatov ni 
odločila, temu tudi ni naklo-
njen zunanji minister Karl 
Erjavec, ki opravlja tekoče 
posle, zato pa se je zanj zav-
zel republike Borut Pahor. 
O možnosti pridružitve Slo-
venije diplomatski ofenzivi 
Velike Britanije, ki se ji je od 
ponedeljka pridružilo oko-
li 25 članic EU, Nata in dru-
gih partnerskih držav, bodo 
5. aprila razpravljali tudi na 
seji parlamentarnega odbo-
ra za zunanjo politiko. Nje-
gov predsednik Jožef Horvat 
meni, da bi se tej pobudi Slo-
venija morala pridružiti. Mi-
nister Erjavec pa pravi, da bi 
bilo treba najprej razčistiti, 
kaj se je dejansko zgodilo v 
angleškem Salisburyju, kjer 
sta bila z živčnim plinom 4. 
marca zastrupljena dvojni 
ruski agent Sergej Skripal in 
njegova hči Julija. Erjavec je 
ocenil, da je zadeva »precej 

bizarna«, zato vladi ni pred-
lagal nobenega ukrepa. Po 
mnenju predsednika repu-
blike Boruta Pahorja pa bi 
morali izkazati solidarnost z 
Veliko Britanijo ter izpriča-
ti enotnost EU in Nata. Lon-
don je namreč odgovornost 
za napad pripisal Rusiji, kar 
slednja zanika. 

Protestna nota Zagrebu

Medtem ko je ustavna ko-
misija državnega zbora z 
imenovanjem strokovne ko-
misije v ponedeljek zače-
la postopke za dopolnitev 
ustavnega zakona, s katero 
bi dodatno zaščitili sloven-
sko premoženje v NLB pred 
terjatvami Hrvaške na pod-
lagi sodnih postopkov zaradi 
prenesenih deviznih vlog iz 
nekdanje Ljubljanske ban-
ke (LB), pa je zunanje mini-
strstvo hrvaškemu velepo-
slaništvu v Ljubljani posla-
lo protestno verbalno noto. 
V njej je izrazilo pričakova-
nje, da bo Hrvaška izpolnila 
svoje mednarodne obvezno-
sti in zagotovila prekinitev 
sodnih postopkov do razre-
šitve vprašanja prenesenih 
deviznih vlog na podlagi po-
gajanj. Ministrstvo je ponov-
no opozorilo, da sporazum o 
vprašanjih nasledstva dolo-
ča, da je vprašanje jamstev 
SFRJ ali Narodne banke Ju-
goslavije za devizne hra-
nilne vloge v komercialnih 
bankah ali njenih podružni-
cah v državah naslednicah 

SFRJ nasledstveno vpraša-
nje. Sporazum o vprašanjih 
nasledstva države nasledni-
ce tudi zavezuje, da se o raz-
delitvi jamstev za devizne 
hranilne vloge pogajajo pod 
pokroviteljstvom Banke za 
mednarodne poravnave. Z 
memorandumom iz Mo-
kric sta Slovenija in Hrvaška 
tudi potrdili, da gre za nas-
ledstveno vprašanje, Hrva-
ška pa se je na podlagi me-
moranduma zavezala, da bo 
do končne rešitve tega vpra-
šanja zagotovila prekinitev 
vseh sodnih postopkov, ki 
sta jih sprožili Zagrebačka 
banka in Privredna banka 
Zagreb na podlagi poobla-
stila hrvaškega ministrstva 
za finance v svojem imenu 
in za račun Hrvaške. 

Nova vozila za vojsko

Na obrambnem ministr-
stvu je v sredo potekalo od-
piranje ponudb za nabavo 
približno 450 vojaških te-
renskih vozil in specialnih 
vozil za potrebe ministr-
stva za obrambo ter uprave 
za zaščito in reševanje. Mi-
nistrstvo kupuje 210 voja-
ških terenskih vozil z osnov-
no opremo, 60 vozil z do-
datno opremo in 30 special-
nih terenskih civilnih vozil s 
priključki za vojaške name-
ne. Poleg tega nabavlja tudi 
36 srednjih in 75 manjših 
specialnih kombiniranih vo-
zil in 42 intervencijskih te-
renskih vozil oz. »pick up« 

vozil. Od slednjih jih bo 24 
namenjenih gorskim reše-
valcem. Ponudbe za dobavo 
vozil je oddalo pet ponudni-
kov, od tega štirje domači. 
Ministrstvo v prihodnje na-
črtuje še bistveno večje na-
ročilo opreme za Slovensko 
vojsko, saj za oblikovanje 
dveh srednjih bataljonskih 
bojnih skupin potrebuje 
166 osemkolesnih vozil, od 
tega že ima 30 oklepnikov 
Patria, za preostale pa načr-
tujejo vključitev v večnacio-
nalni program za nemška 
vozila Bokser v okviru med-
narodne organizacije Occar. 

Sviz preložil stavko

Zaradi aktualnega poli-
tičnega dogajanja, ko vlada 
opravlja samo še tekoče po-
sle, je glavni stavkovni od-
bor Sindikata izobraževa-
nja, znanosti in kulture Slo-
venije za nedoločen čas pre-
stavil za 17. april napove-
dano nadaljevanje splošne 
stavke. Sindikat bo v luči bli-
žajočih se volitev od politič-
nih strank zahteval, naj se 
jasno opredelijo do neustre-
znega vrednotenja vzgojno-
-izobraževalnega dela in iz-
rečejo o statusu učitelja raz-
rednika. Za začasno prekini-
tev stavkovnih aktivnosti so 
se odločili tudi v policijskem 
stavkovnem odboru. Ob 
tem so poudarili, da stavke 
niso preklicali, zato prosto-
ri in vozila še naprej ostane-
jo označeni s plakati stavka.

Slovenija ni za izgon
Slovenija se vsaj za zdaj ni pridružila akciji izgona ruskih diplomatov, ki jo je po kemičnem napadu v 
Angliji sprožila Velika Britanija, bo pa na posvet poklicala svojega veleposlanika v Moskvi.

Zunanji minister Karl Erjavec bi počakal, da se razčisti, 
kdo stoji za zastrupitvijo dvojnega ruskega agenta Sergeja 
Skripala in njegove hčere. / Foto: Gorazd Kavčič

Obrambno ministrstvo za vojsko kupuje nova terenska vozila, 
kmalu pa bo potrebovalo tudi nove oklepnike. / Foto: Tina Dokl

Napovedane stavke učiteljev in vzgojiteljev 17. aprila ne bo, 
saj jo je stavkovni odbor Sviza prestavil za nedoločen čas. 

med sosedi

Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (605)

Slovenka v rimskem senatu
Slovenci iz italijanske de-

žele Furlanije in Julijske 
Krajine imajo tudi po parla-
mentarnih volitvah v začet-
ku marca svojega predstav-
nika v rimskem parlamen-
tu. To je literarna teoreti-
čarka in kritičarka Tatjana 
Rojc, ki je bila izvoljena na 
listi tokrat poražene Demo-
kratske stranke. Rojčevi je 
izvolitev uspela, ker je stala 
za njo enotna slovenska na-
rodna skupnost v Italiji in 
ker je znala nagovoriti širok 
krog volilnega telesa. Njen 
mandat glede na trenutke 
politične razmere v Italiji 
ne bo enostaven, ima pa, kot 
je sama dejala, oporne toč-
ke, na katerih bo lahko gra-
dila. Pred njo je bila kar dva 
mandata v rimski poslanski 
zbornici Tamara Blažina, 
ki je se vnovični kandidatu-
ri odpovedala. V poslanskih 

krogih zelo spoštovana slo-
venska političarka je sode-
lovala pri pomembnih odlo-
čitvah rimskega parlamen-
ta, ki vplivajo na položaj slo-
venske skupnosti v Italiji, še 
posebej na njen gmotni po-
ložaj. Tamarino izkušenost 

je nadomestila Tatjanina 
mladost in intelektualna ši-
rina. Kot sta povedala pred-
sednika krovnih organiza-
cij Slovencev v Italiji Rudi 
Pavšič (Slovenska kulturno 
gospodarska zveza) in Wal-
ter Bandelj (Svet slovenskih 
organizacij), se je v prime-
ru Tamare Blažina začelo in 
utrjevalo sodelovanje med 
obema organizacija pri na-
stopanju na državnih in po-
krajinskih volitvah, izvolitev 
Tatjane Rojc pa je rezultat 
tega sodelovanja. V prihod-
njih letih bo takih izzivov še 
veliko. Konec aprila bodo vo-
litve v 49-članski svet dežele 
Furlanije in Julijske Krajine 
v Trstu. V njem je tudi Slo-
venec Rudi Gabrovec, ki bo 
kandidiral tudi na aprilskih 
volitvah. Uspeh ne sme biti 
odvisen od sreče, ampak 
od iskanja zaveznikov tudi 

izven slovenske skupnos-
ti, pravi deželni svetnik Ga-
brovec. Deželnim volitvam 
bodo v prihodnjih letih sle-
dile evropske, pa morda še 
kakšne. Zato je pomembno, 
kakšen volilni zakon bo 
sprejet v Italiji. 

Predsednika obeh krov-
nih organizacij Slovencev 
v Italiji, nekdanjo poslan-
ko Tamaro Blažina, novo 

senatorko Tatjano Rojc in 
deželnega svetnika Igorja 
Gabrovca so pretekli teden 
sprejeli najvišji predstavni-
ki slovenske države. Minis-
ter za Slovence v zamejstvu 
in po svetu Gorazd Žmavc 
se je Tamari Blažina pose-
bej zahvalil za delo v dobro 
slovenske manjšine, novi se-
natorki Tatjani Rojc pa je za-
želel uspešno delo.

Igor Gabrovec bo znova kandidiral za deželnega svetnika, 
Tamara Blažina pa po dveh mandatih v italijanski poslanski 
zbornici zapušča aktivno politiko.

Tatjana Rojc, Slovenka 
v senatu italijanskega 
parlamenta
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Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (9)

Nekoč in danes
Zgodovina arheoloških 

raziskav Gorenjske je bila ob 
ustanovitvi Mestnega muze-
ja Kranj (danes Gorenjskega 
muzeja) leta 1953 že dolga 
in bogata, vendar so najdbe 
odhajale v muzeje na Dunaj 
in v Ljubljano. Ko se je leta 
1957 v muzeju zaposlil arhe-
olog Andrej Valič, je sam za-
čel aktivno soustvarjati ar-
heološko zbirko. Predvsem 
v 60. in 70. letih dvajsetega 
stoletja je poleg osnovnega 
muzejskega dela izkopaval v 
Kranju, na Bledu, Ajdni nad 
Potoki in številnih drugih ar-
heoloških najdiščih Gorenj-
ske. S svojimi obhodi že zna-
nih in možnih novih arheo-
loških najdišč (tj. s terensko 
topografijo) ter z objavlja-
njem podatkov o najdiščih 
in novih naključnih najd-
bah je bistveno prispeval k 

poznavanju arheološke po-
dobe Gorenjske.

Delo arheologa v muze-
ju je danes precej drugač-
no. V ospredju je skrb za pri-
merno hrambo zbirk, njiho-
vo dokumentiranje, prouče-
vanje ter predstavljanje stro-
kovni in laični javnosti, torej 
predvsem kabinetno delo. 
Ob tem nas še vedno zanese 
tudi na oglede arheoloških 
najdišč, saj je živo izkustvo 
prostora pomembno za razu-
mevanje najdišč in nekdanje 
poselitve. Arheološka izko-
pavanja sedaj izvajajo pred-
vsem za to specializirana ar-
heološka podjetja, ki zmore-
jo slediti tudi vse zahtevnej-
šim izzivom uporabe sodob-
ne tehnologije in tako v čim 
večji meri izkoristiti njene 
prednosti. Gradivo in doku-
mentacijo izkopavanj čez čas 

predajo pristojnemu muze-
ju, kot to določa zakon.

V muzeju z enako 
skrbnostjo kot arheološke 
najdbe zbiramo, hranimo 
in proučujemo spremljajo-
čo arheološko dokumentaci-
jo, tj. opisne in slikovne po-
datke o tem, kje, kdaj, kako in 

v kakšnem kontekstu so bili 
predmeti odkriti. Brez teh po-
datkov je izpovednost najdb 
bistveno okrnjena. Med do-
kumentacijo naletimo tudi 
na izdelke, ki presegajo golo 
dokumentarnost. Skica lege 
arheološkega najdišča, ki jo 
je leta 1959 narisal Andrej 

Valič, nas očara s svojo pre-
finjenostjo in umetelnostjo, 
avtorjevo skrbno in natančno 
dokumentiranje pa vzbuja 
občudovanje. Poznavalec še 
danes s pomočjo skice zlahka 
najde to najdišče in v naravi 
kljub spremembam prepoz-
na detajle na skici.

Izrez iz skice lege arheološkega najdišča, ki jo je leta 1959 narisal Andrej Valič 
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Miha Naglič

Kaj je temna energija?

Nove meritve hitrosti šir-
jenja vesolja, pridobljene z 
veteranskim teleskopom 
Hubble, kažejo, da se veso-
lje širi nenavadno hitro. »Na 
videz suhoparen podatek ni 
nepomemben, nasprotno, je 
eden najusodnejših vseh ča-
sov. Tako kot ima način živ-
ljenja pri človeku precejšen 
vpliv na način njegove smrti, 
tako hitrost širjenja vesolja 
določa njegovo ultimativno 
usodo. Še v prejšnjem de-
setletju je v znanstveni sre-
nji veljalo prepričanje, da 
se prostor-čas od velikega 
poka naprej razširja prib-
ližno enakomerno. Na ta 
način bi se najbrž polago-
ma širil še zelo veliko časa 
in zagotavljal dokaj dolgo-
trajno, mirno ero obstoja. 
Toda leta 2011 je padla No-
belova nagrada za odkrit-
je, da se prostor vesolja na-
pihuje pospešeno. Še več, v 
letih zatem so bile opravlje-
ne še boljše meritve ter iz-
računi, ki so hitrost širjenja 
postavile na še višje števil-
ke. Vesolje se veča tako hit-
ro, da človeštvo velike veči-
ne drugih galaksij ne bo ni-
koli fizično doseglo, saj nam 
bodo pobegnile. Še več, tako 
hitro odhajajo, da jih nekoč 
ne bomo mogli niti videti, 
so ugotovili znanstveniki. 

Temu scenariju v prid govo-
ri tudi sveža raziskava. Na-
redil jo je nihče drug kot no-
belovec iz leta 2011, Adam 
Riess. S pomočjo vesoljske-
ga teleskopa Hubble, nekaj 
premetenih znanstvenih 
metod in raziskovalne ekipe 
je z najvišjo natančnostjo do 
zdaj naračunal t. i. Hubblo-
vo konstanto, številko, ki 
opisuje hitrost širjenja vse-
mirja na določeni točki časa. 
S tem so potrdili dve stvari. 
Prvo je, pričakovano, ocena 
omenjene konstante. Dru-
go: vse bolj očitno nesklad-
je, ki nakazuje na obstoj čis-
to nove, še nepoznane fizi-
ke, piše v sporočilu za jav-
nost Hubblove ekipe. Veso-
lje se namreč dandanes širi 
precej hitreje, kot bi lahko 
pričakovali glede na razvoj 
dogajanja v njegovem 'ot-
roštvu'.« Kako vse to razlo-
žiti? »Pojasnjevanje bo zah-
tevalo še precej dela, navrzi-
mo pa nekaj mogočih 'kriv-
cev'. Prvi je temna energija, 
neznana zadeva, ki po doz-
dajšnjih izračunih zavzema 
kar dve tretjini vsega obsto-
ječega v vesolju. Nihče ne ve 
zares, kaj to je, bila pa naj bi 
krivec za to, da se vesolje širi 
pospešeno. Najširše spreje-
ta razlaga pravi, da tudi kar 
se da prazen prostor ni nič; 
temveč je dejavnik sam po 
sebi, ima lastno energijo. Ta 
po delovanju spominja na 
protitežnost, a ni to. Temna 

energija deluje kot pritisk 
narazen, kot protitlak, ki 
stvari potiska stran. Naj-
boljši približek delovanja 
temne energije je Hubblo-
va konstanta. Drugi mogo-
či vzrok je t. i. temno seva-
nje. Tega sestavljajo nekate-
ri že znani delci, kot so nev-
trini, da pa bi se pojasnilo 
neskladje, bi moral obstaja-
ti še en tip nevtrina, sterilni 
nevtrino, ki bi od vseh zna-
nih sil odgovarjal le težnosti 
(in bi torej ustrezal tudi de-
finiciji temne snovi). Tretja 
možnost: temna snov, znova 
neznan dejavnik, ki ga člo-
veštvo pozna zgolj po gravi-
tacijskem vplivu na našo vi-
dno snov, močneje reagira 
z njo, kot so domnevali do 
zdaj.« 

Trije scenariji

Kako se bo vse to končalo? 
»Pomembno vprašanje je, 
kako silna je temna energi-
ja in ali njena količina sko-
zi čas stoji ali narašča, saj 
vpliva na širjenje vesolja, to 
pa pove, kaj se bo z vesoljem 
na koncu zgodilo. V grobem 
obstajajo trije scenariji. Prvi 
pravi, da se bo vesolje širilo 
vedno počasneje, vse dokler 
se ne bo ustavilo, in proces 
se bo obrnil, kar naj bi pri-
vedlo do krčenja in ponovne 
zgostitve na eni neskončno 
majhni točki – čemur naj 
bi sledil nov veliki pok. Po 

drugem scenariju se bo ve-
solje polagoma širilo v ne-
skončnost. Fizika nalaga, da 
širjenje privede do hlajenja, 
kot je hladen prš, ki prihaja 
iz pločevinke s stisnjenim 
dezodorantom. Za zdaj me-
ritve kažejo, da je ta scena-
rij pravi. Vesolje čaka toplo-
tna smrt, ko se bo vse tako 
ohladilo, da se ne bo nič več 
premikalo in ne bo potekal 
noben proces več … Nova 
meritev pa namiguje, da bi 
morda lahko držal tudi zad-
nji scenarij. Morda silnost 
temne energije čez čas na-
rašča. Na splošno naj bi bila 
temna energija neločljiva la-
stnost prostora – ko v vesolju 
nastaja vse več prostora, naj 
bi s tem nastajalo tudi več 
temne energije. Če bo ta vse 
bolj prežemala vesolje, bo 
na koncu postala tako silna, 
da bo prav vse raztrgala na 
najmanjše mogoče koščke.« 
(Vir: Aljoša Masten, MMC 
RTV SLO) – Hudo! 

Velikonočno sporočilo

»Utišati mlade ljudi je 
skušnjava, ki je vedno obsta-
jala. Vaša odločitev je, da 
povzdignete glas. In vaša 
naloga je tudi, da ne molči-
te.« S temi besedami je pa-
pež Frančišek na Trgu sve-
tega Petra v Vatikanu med 
mašo na cvetno nedeljo 
2018 pozval mlade, naj bodo 
dejavni.

Kam gre vesolje?
Včasih je dobro odvrniti pogled od zemeljskih zadev in ga usmeriti v vesolje. A tisti, ki ga najbolj 
poznajo – astrofiziki, ne astrologi – vidijo, da se tudi v neskončnih nebesnih širjavah dogaja velikanska 
drama z neznanim koncem …

Pogled na vesoljski teleskop Hubble iz raketoplana 
Discovery / Foto: Wikipedija

Papež Frančišek, izvoljen pred petimi leti, se rad druži z 
mladimi. Na sliki v neki brazilski faveli leta 2013. 

 F
ot

o:
 W

ik
ip

ed
ija

Galaksija AM 0644-741, fotografiral Hubble, 22. 4. 2004. 
Modri obroč te galaksije ima premer 150.000 svetlobnih 
let, od nas je oddaljena 300 milijonov svetlobnih let. 
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Velikonočna razstava
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Jana Triller

Predstavili so se naši zves-
ti razstavljavci, poleg njih pa 
tudi nekaj novih. Otroci so 
ustvarjali v okviru šolskih in 
vrtčevskih dejavnosti, starejši 
pa v okviru tedenskih druženj 
ali srečanj. Naredili so izvir-
ne, unikatne in lepe izdelke. 
Vanje so vložili veliko mla-
dostne svežine in truda. Pri 
ustvarjanju so uporabili raz-
lične tradicionalne tehnike, 
od klekljanja, vezenja, šiva-
nja in pletenja do kvačkanja, 

ter sodobnejše tehnike, kot 
so origami, quilling, servie-
tna tehnika .... Na ogled so 
zajčki iz fimo mase in papir-
ja, piščanci iz filca, rože iz pa-
pirja in jajčnih škatel, posli-
kani in kvačkani pirhi, veze-
ni in klekljani prtički, šivane 
voščilnice, lesene in papirna-
te košarice, risbice, okrašene 
vaze s pirhi in zajčki – in še bi 
lahko naštevali.

Vabljeni na ogled razstave, 
kjer boste lahko našli tudi 
navdih za ustvarjanje!

Pomlad na Gorenjskem glasu
Tudi letos smo z bralci Gorenjskega glasa pripravili pomladno-velikonočno razstavo, ki si jo v prostorih Gorenjskega glasa lahko ogledate vse do šestega aprila.

Kranjski vrtci, enota Živ žav / Foto: Gorazd Kavčič

Turistično društvo Kokrica / Foto: Gorazd Kavčič

Ivana Koder iz Spodnjih Dupelj / Foto: Gorazd Kavčič

Društvo upokojencev Kranj / Foto: Gorazd Kavčič Erika in Tanja Draksler iz Mavčič / Foto: Gorazd Kavčič

Osnovna šola Stražišče Kranj / Foto: Gorazd Kavčič

Osnovna šola Cvetka Golarja iz Škofje Loke / Foto: Tina Dokl

Podružnična šola Podljubelj in Ljubiteljice ročnih del iz Podljubelja / Foto: Gorazd Kavčič
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Vilma Stanovnik

Kot uspešna mlada košarka-
rica ste gotovo kdaj razmiš-
ljali o igranju v tujini?

»Niti ne. Ko sem dan po 
evropskem prvenstvu v 
ženski košarki leta 2002 v 
Škofji Loki dobila elektron-
sko pošto s povabilom za 
igranje v New Yorku za eki-
po Univerze Long Island, še 
pomislila nisem, da bi res 
kdaj odšla iz Škofje Loke. Že 
v Ljubljano, kjer sem študi-
rala novinarstvo na Fakulte-
ti za družbene vede in kjer 
sem trenirala na Ježici, mi 
je bila vožnja odveč. Tako je 
bila moja prva odločitev, da 
ne grem nikamor. Sem se pa 
zavedala, da študij in košar-
ka dolgo ne bosta šla skupaj, 
lahko pa bi še vedno igrala, 
če bi študirala v ZDA. Tudi 
starša sta me spodbujala, 
naj vendarle poskusim, in 
če mi ne bo všeč, se vedno 
lahko vrnem. Tako sem sep-
tembra 2004 odšla na kam-
pus v Brooklyn. Tam je bilo 
zame vse novo – od soigralk 
do profesorjev pa tudi nači-
na življenja. Kljub temu me 
je vse skupaj zelo pritegni-
lo in sklenila sem, da osta-
nem.«

Kdaj vam je bilo kot špor-
tnici, študentki in tujki naj-
teže?

»Na začetku je bilo najte-
že, ker sem slabo govorila 
angleško. Sta se pa dva pro-
fesorja zelo zavzela zame in 
z menoj delala dodatno tako 
glede branja kot pisanja. Še 
naprej sem namreč študira-
la novinarstvo in odnose z 
javnostmi, kar pomeni, da je 
bilo dobro poznavanje jezika 
osnova. Nikakor pa nisem 
mogla angleško sproščeno 
govoriti in trenerka me je ne-
koč postavila na sredino igri-
šča, preostala dekleta pa so 
morala ta čas teči gor in dol. 
Rekla mi je, da bodo tekle to-
liko časa, dokler ne bom za-
čela govoriti ... Od takrat ni-
sem več prenehala govoriti.«

Na študij ste odšli za štiri 
leta, sedaj ste v ZDA že štiri-
najst let. Zakaj?

»Že ko sem študirala, so 
mi mnogi govorili, da bom v 
Ameriki zagotovo koga spo-
znala in ostala. To se mi sko-
raj ni zdelo verjetno. Ko pa 
sem šla s sošolko domov za 
božič, je njen brat povedal, 
da je dekle spoznal po inter-
netu. To se mi je takrat zde-
lo neverjetno. Toda zgodi-
lo se mi je ravno to. Ko sem 

objavila svoj profil, sem ta-
koj dobila povezavo z zani-
mivim fantom in čez teden 
dni sva že imela zmenek na 
Times Squaru. Sedaj sva 
skupaj enajst, poročena pa 
devet let.«

V New Yorku ste dobili tudi 
prvo službo. Kakšno?

»Prvo službo sem ime-
la že na univerzi, saj sem si 
z delom, ne le zgolj z igra-
njem košarke, plačevala štu-
dij. Nato sem v času gospo-
darske krize vendarle našla 
službo v podjetju, kjer sem 
dobila ogromno izkušenj 
glede podjetništva in marke-
tinga. Kasneje so me povabi-
li v drugo podjetje, z možem 
pa sva se z Manhattna pre-
selila v hišo predmestje New 
Yorka. Začela sva razmišljati 
o družini, isti teden, kot sem 
izvedela, da sem noseča, pa 
sem izgubila službo. Imela 
sva novo hišo, avto in treba je 
bilo odplačati hipoteko. Zato 
sem sklenila, da začnem na 
svoje, s podjetjem za sveto-
vanje. To mi je tudi ustreza-
lo, saj si nisem predstavljala, 
kako bom lahko imela otro-
ka in večino dneva preživela 
v službi. Je pa bilo težko, saj 
sem si morala v nekaj mese-
cih poiskati stranke, stike ... 
Šport pa mi je dal to, da sem 
bila trmasta in vztrajna – in 
uspelo mi je. Že takrat mi je 
bilo všeč tudi dejstvo, da je 
moja pisarna računalnik, ki 
ga lahko povsod vzamem s 
seboj. Tako je tudi še sedaj.«

V Ameriki ni porodniškega 
dopusta, kot ga poznamo pri 
nas. Kako zaposlene ženske 
sploh lahko skrbijo svoje ot-
roke?

»Tega vprašanja sem res 
vesela. Še danes, ko imam 
dve hčerki, imam glede tega 
mešane občutke. Kot Evro-
pejka razumem, da skup-
nost razume in spodbuja 
mlade za materinstvo, da 
imajo pomoč. V Ameriki pa 
je to zelo individualno in tudi 
mož, ki dela v velikem pod-
jetju, kjer imajo matere ob-
časno porodniške ali bolniš-
ke zaradi otrok, težko razu-
me, da jih je treba nadome-
ščati. Še ko sem bila v službi, 
sem bila šokirana, ko mi je 
sodelavka povedla, da že leto 
in pol hrani dopust, da ga bo 
imela namesto porodniške-
ga dopusta. Za to ti namreč 
v manjšem podjetju pripa-
da zgolj pet dni neplačane-
ga dopusta. Dolžina porod-
niškega dopusta je sicer od-
visna od velikosti podjetja in 

tudi zvezne države, v kateri 
živiš. Če je na primer podje-
tje majhno, z manj kot dvaj-
setimi zaposlenimi, ti ne pri-
pada nič, ne bolniška in ne 
dopust. Če je podjetje večje, 
pa imaš od šest do dvanajst 
tednov neplačane porodni-
ške ali pa je plačana zgolj ne-
kaj, navadno 15 odstotkov.«

Kako ste se znašli vi, ki ste 
imeli svoje podjetje?

»Ko sem rodila prvič, sem 
imela s seboj v porodnišni-
ci računalnik in že drugi dan 
po carskem rezu sem zače-
la delati. Ko sem bila noseča 
drugič, sem porodniško na-
črtovala že vse leto vnaprej. 
Takrat sem imela že svojo 
agencijo in naredila sem vse 
potrebno, da sem bila prosta 
tri mesece in da sem v tem 
času še vedno dobivala plači-
la strank in da je moja ekipa 
vedela, kaj v tem času početi. 
To se je vsem zdelo neverjet-
no. Da sem zaposlena v svo-
ji agenciji in si privoščim kar 
tri mesece porodniškega do-
pusta!«

Dejstvo, da ste imeli dva 
majhna otroka, starši in so-
rodniki pa so bili deleč čez 
lužo, je bilo za vas gotovo ve-
lik izziv in tudi napor. Kako 
ste se vsega lotili?

»Že ko sem se pripravlja-
la na rojstvo druge deklice, 
sem si želela naraven po-
rod, a je zdravnica vztraja-
la pri carskem rezu. Takrat 
sem imela občutek, da sem 
zato slaba mama. V nasprot-
ju s prvo hčerko Maro je bila 
Franceska veliko bolj živah-
na in odločna. Jaz sem bila 

večino dni sama z dekleto-
ma, saj je bil mož v službi, 
zato sem deklici vsepovsod, 
od zobozdravnika do gine-
kologa, jemala s seboj. Tudi 
prijateljic nisem imela kaj 
dosti, moji starši so bili da-
leč, do moževih v Pensilva-
niji je štiri ure. Čeprav sem 
bila na porodniškem dopu-
stu, sem kot lastnica pod-
jetja imela precej obvezno-
sti – in čas, ko sta deklici 
spali, sem želela izkoristi-
ti s potencialnimi stranka-
mi in ekipo. Čez nekaj me-
secev sem začela ugotavljati, 
da nekaj ni v redu. Počutila 
sem se utrujeno, odmaknje-
no, znervirano. Kot športni-
ca sem bila še vedno prepri-
čana, da ni ovire, ki bi je s tr-
dim delom ne zmogla preb-
roditi. Zastavljala sem si vi-
soke cilje, časa pa sem imela 
čisto premalo. Začeli so se 
nabirati kilogrami in mož, 
ki je izjemno dober človek, 
oče in partner, se enostav-
no ni znal več prav obrniti. 
Mami me je tolažila po tele-
fonu in me prosila, naj ven-
darle poskrbim zase. Takrat 
sem se zakopala v raziska-
ve in ugotovila, da gre za po-
porodno depresijo. Obrnila 
sem se na Ireno Vidic z Ble-
da, ki mi je pomagala z bio-
resonanco, spremenila sem 
prehrano, začela sem se več 
gibati ... Prav tako sem dela-
la z Neli Rep pa tudi z men-
torico v ZDA. Sedaj o tej iz-
kušnji govorim zelo odkri-
to, saj je dejstvo, da se s po-
porodno depresijo sooči 
med deset in dvajset odstot-
kov mamic. Rojstvo otroka 
pač fizično in emocionalno 

spremeni žensko. Nisem si-
cer psiholog ali psihotera-
pevt, govorim pač na pod-
lagi svojih izkušenj in razi-
skav, ki sem jih na to temo 
naredila. Prav je, da se vsa-
ka, ki čuti, da nekaj ni, kot 
bi moralo biti, obrne po po-
moč, čeprav je res, da še da-
nes, leta 2018, o duševnih te-
gobah ni enostavno govoriti. 
Tako se v času stiske pogosto 
zapremo vase, kar je še slab-
še. Zato vsem, ki se znajdejo 
v stiski, priporočam, da po-
skrbijo zase.«

Sedaj ste že mesec dni z de-
kletoma doma, pri starših. 
Kako se počutite?

»Z možem sva se pogovar-
jala o tem, kako naprej, tudi 
o selitvi v Slovenijo. Nato je 
padla odločitev, da najprej 
pridem sama z dekletoma 
za štiri mesece. Marsikaj 
moram urediti. Od živcev, 
kože, kilogramov do tega, da 
se težav znebita tudi dekleti, 
saj je moja bolezen vplivala 
tudi nanju. Začele so se jima 
pojavljati težave z želodcem, 
z mehurjem ... in očitno smo 
potrebovale novo energijo. 
Sedaj vse tri uživamo. Bile 
smo na snegu, veliko smo 
v naravi, z dekletoma, zlas-
ti z Maro, se tudi učimo, saj 
že obiskuje malo šolo. Po-
leg tega sem sklenila, da se 
dekleti bolje naučita sloven-
skega jezika, saj sedaj razu-
meta kar dobro, govorita pa 
bolj malo. Seveda tudi de-
lam, saj imam pisarno s se-
boj. Prav tako v Sloveniji na-
črtujem nekaj delavnic ozi-
roma srečanje tako za doma-
če kot tuje poslovneže.«

Odkrito tudi o poporodni depresiji
Škofjeločanka Sara Oblak, zdaj poročena Speicher, se je kot uspešna košarkarica odločila sprejeti izziv in pred štirinajstimi leti 
odšla v New York, kjer je študirala in hkrati igrala košarko za univerzitetno ekipo. Ob koncu študija se je zaljubila in namesto 
načrtovanih štirih sedaj v ZDA živi že štirinajst let. Ima uspešno podjetje, odkrito pa se pogovarja tako o vzponih kot padcih,  
med katerimi je bilo treba premagati tudi poporodno depresijo.

Sara Oblak Speicher s hčerkama Maro in Francesko

Sara Oblak 
Speicher

»Prav je, da se 
vsaka, ki čuti, 
da nekaj ni, kot 
bi moralo biti, 
obrne po pomoč, 
čeprav je res, da 
še danes, leta 
2018, o duševnih 
tegobah ni 
enostavno 
govoriti. Tako 
se v času stiske 
pogosto zapremo 
vase, kar je še 
slabše.«
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Urša Peternel

»Vsak od njih nosi svojo 
zgodbo. Med njimi so odve-
tniki, profesorji, učitelji, ki 
so v svoji domovini izgubi-
li vse. Bile so družine, ki so 
potrebovale mesec, dva, da 
so sploh lahko spregovori-
le o tem, kaj se jim je zgodi-
lo. A kljub vsemu so ti ljud-
je našli moč in so pripravlje-
ni začeti znova, želijo ostati 
v Sloveniji in so pripravljeni 
prispevati svoje znanje. Uči-
jo se slovensko, otroci ho-
dijo v šolo, trudijo se doka-
zati, da se zmorejo integri-
rati,« pravi Aida Silić, mla-
da, komaj 22-letna Jeseni-
čanka, študentka etnologi-
je in kulturne antropologi-
je na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani. Aida je pred dnevi 
predstavila svoj knjižni prve-
nec, knjigo o svojem sreče-
vanju z begunci, z naslovom 
»Shukran«. Beseda v arab-
ščini pomeni »hvala«, kar je 
beseda, ki jo je Aida najpogo-
steje slišala v stiku z njimi. 
Takoj po začetku begunske 

krize, ko je begunski val 
pljusknil tudi mimo Jese-
nic, je Aida pod okriljem je-
seniškega društva UP kot 
prostovoljka začela pomaga-
ti beguncem. Najprej na Je-
senicah, zatem pa v azilnem 
domu v Ljubljani. 

»Takoj smo začutili eden 
drugega, in kot sem napi-
sala tudi v knjigi: na Bli-
žnjem vzhodu in Afganis-
tanu velja nenapisano pra-
vilo o skodelicah čaja. Ko z 
njimi spiješ prvo skodeli-
co, si zanje še vedno nezna-
nec. Ko spiješ drugo, posta-
neš prijatelj. Ko spiješ tre-
tjo, pa te imajo za družin-
skega člana. In moja pove-
zanost z njimi se je večala 
s količino popitega čaja,« v 
smehu pripoveduje Aida, 
ki je najbolj tesen stik na-
vezala z najmlajšimi, z be-
gunskimi otroki. Tako jim 

je na ljubljanski Osnovni 
šoli Livada kot prostovoljka 
pomagala z učno pomočjo, 
pri učenju slovenščine, ob 
popoldnevih pa je begun-
ske družine obiskovala tudi 
v azilnem domu. Z njimi 
je navezala prava prijatelj-
stva, in čeprav sama ne go-
vori arabsko, so se nekako 
naučili sporazumevati. 

O svojem delu z begunci je 
predavala tudi kolegom štu-
dentom na filozofski fakul-
teti, iz česar se je ob spodbu-
di profesorjev rodila ideja, 
da bi o svojih izkušnjah pri 
delu z begunci napisala knji-
go. »Vedno sem rada pisala, 
se udeleževala literarnih ve-
čerov, tako da sem svoje iz-
kušnje z lahkoto strnila v 
knjigo,« je povedala. Knjiga 
ima 163 strani, v njej pa opi-
suje pretresljive življenjske 
zgodbe begunskih družin, 

ki so doživele preveč, izgu-
bile vse, a ne glede na notra-
njo bolečino nosijo nasmeh 
na obrazu. »Občudujem jih. 
Spoštujem jih. Imam jih 
rada,« zapiše v knjigi. Gre 
za ljudi, ki nimajo maloda-
ne nič, a bi še tisto malo de-
lili z drugim. Krožnik riža, 
piškot, skodelico čaja. Kot 
so vse to delili z Aido v azil-
nem domu. »Skromnost ne 
pomeni imeti malo, tem-
več znati vse, kar imaš, de-
liti z drugimi. Imaš namreč 
dve roki: eno zato, da poma-
gaš sebi, drugo zato, da po-
magaš drugim. Zvijača je v 
tem, da ko pomagaš drugim, 
pomagaš tudi sebi. Najbolj-
ša vaja za srce je tista, ko 
se skloniš in ponudiš svojo 
roko tistemu, ki jo potrebu-
je,« zapiše. 

Knjiga je izšla v samo-
založbi, Aida se v teh dneh 
pripravlja na njen prevod v 
bosanski in angleški jezik. 
Dobiti jo je mogoče pri Aidi, 
bralcem jo bo skušala prib-
ližati tudi prek knjižnic in 
knjigarn. 

»Shukran« arabsko pomeni »hvala«
Mlada Jeseničanka Aida Silić je napisala knjigo o svojem prostovoljnem delu z begunci. Kot pravi, se je njena povezanost z ljudmi iz Sirije, Afganistana  
in od drugod povečevala s količino popitega čaja, ki ga je spila z njimi. »Občudujem jih. Spoštujem jih. Imam jih rada,« je zapisala v knjigi.

Aida Silić ob podpisovanju svoje knjige Shukran, ki govori 
o begunski problematiki. »Moja knjiga je sporočilo svetu o 
tem, kaj se dogaja; želim sporočiti, da človek ne more biti 
samo gledalec. Pozabljamo, da gre za – ljudi ...« / Foto: osebni arhiv

»Ni mi všeč niti beseda begunec niti beseda migrant. 
Raje rečem: človek iz Sirije, človek iz Afganistana ... 
Ker je poudarek na besedi – človek ...« pravi Aida.

Urša Peternel

»Potico pečem že štiride-
set let!« je dejala Stojanka 
Krstova, po rodu iz Makedo-
nije, a že več kot štiri desetle-
tja Jeseničanka. Za božič in 
veliko noč pri njih vedno diši 
tako po makedonskih pitah 
in pogačah kot tudi po potici. 
A čeprav potico peče že de-
setletja, se je Stojanka z ve-
seljem udeležila kulinarič-
ne delavnice o peki potice, ki 
je v okviru Večgeneracijske-
ga centra Gorenjske na Jese-
nicah potekala v torek popol-
dne. Delavnico je vodila do-
mača mojstrica peke potice, 
upokojenka Ruda Šalamon 
s Studenčic pri Lescah, ki je 
v svojem življenju spekla že 
na desetine, morda stotine 
potic. Odkar je v pokoju, po-
tico peče za vse večje prazni-
ke, njen preizkušeni recept 
pa izvira iz preteklosti, po 
njem je potico pekla že nje-
na mama Justina z Bohinj-
ske Bele. 

Kot je Šalamonova po-
ložila na srce petnajsterici 
udeleženk, po rodu Make-
donk, Srbkinj, Bošnjakinj 

in Albank (med njimi je bil 
celo en udeleženec, kulina-
rični navdušenec Marjan iz 
Makedonije), peka potice ni 
»nobena kunšt« ... »Če daš 
prave sestavine, prave količi-
ne, če je v kuhinji toplo, ni-
maš česa zgrešiti!« je prepri-
čana mojstrica, ki je korak za 
korakom prikazala postopek 

priprave. Od sejanja moke 
(vedno vzame moko TIP 
400) do dodajanja osta-
lih sestavin. Ena od Rudi-
nih skrivnosti, ki je prese-
netila udeleženke, je ta, da v 
moko najprej vmeša kvasni 
nastavek in ga z rokami dob-
ro vmeša oziroma razdrobi v 
moko, zaradi česar je potem 

testo treba manj gnesti. Šele 
nato doda ostale tekoče se-
stavine. Sledi stepanje ali 
»klofanje« testa z leseno ku-
halnico, pri čemer ji po na-
vadi pomaga mož Tone, tudi 
sicer njen zvesti pomočnik 
pri peki, a tokrat je bil na po-
tepanju s pevskim zborom 
– na Kanarskih otokih! Zelo 

pomembno je tudi, da testo 
dovolj dolgo vzhaja, in sicer 
vsaj eno uro na vsaj 50 sto-
pinjah Celzija, doma ga go-
spa Ruda da vzhajat na peč, 
pokritega s prtičem in ode-
jo. Testo zatem razvalja zelo 
na tanko in na tanko tudi na-
maže z nadevom. Na delav-
nici je pripravila orehov na-
dev, sicer pa peče tudi ma-
kovo, pehtranovo, lešniko-
vo, mandljevo, tudi ocvirko-
vo potico.

»Nadev zna vsakdo zme-
šati! Pri potici je bistveno te-
sto, da je ravno prav rahlo,« 
je poudarila. Testo zvije zelo 
na tesno, zato da ne odsto-
pi skorja in ni lukenj. Poti-
ce pred peko ne prešpika niti 
je na koncu, že pečene, ne 
posuje s sladkorjem v prahu. 

Zanimivo je, da pri peki ne 
uporablja prav nobenih mo-
dernih pripomočkov; poma-
ga si z vsaj trideset let starim 
mešalnikom in starimi prti, 
edino lončen pekač je nov, 
po naročilu ga je izdelal moj-
ster iz Mengša. 

Je pa tako, da si je za peko 
potice treba vzeti čas. De-
lavnica na Jesenicah je 

trajala več kot tri ure in šele 
pod večer je iz pečice zadi-
šalo po sveže pečeni poti-
ci – preverjeno izvrstni! Za 
vmesno sladkanje so tokrat 
poskrbele albanske udele-
ženke s slastnimi prigrizki. 
Kot je dejala Katarina Ber-
toncelj z Ljudske univerze 
Jesenice, so kulinarične de-
lavnice v Večgeneracijskem 
centru Gorenjske pravi hit, 
saj so vsa prosta mesta vsa-
kič takoj zapolnjena. Tokrat 
so na delavnico peke potice 
posebej povabili Bošnjaki-
nje, Srbkinje, Makedonke 
in Albanke, ki so doslej na 
takšnih delavnicah razkri-
vale skrivnosti svojih ku-
linarik in udeleženke dru-
gih narodnosti učile prip-
ravljati srbski zrezek karad-
jordje in slani puding cicva-
ro pa bošnjaški pisani kruh 
in sogam dolmo, burek, tav-
če gravče in zelnik iz Make-
donije ... 

»Pri kuhariji nihče ne 
vpraša, od kod prihajaš in 
kaj si,« je bistvo takšnih 
multikulturnih kulinarič-
nih delavnic še povzela Ber-
toncljeva.

Potico znajo peči tudi Makedonke
In ne le Makedonke, tudi Srbkinje, Bošnjakinje in Albanke! Kako naj se lotijo priprave te tradicionalne slovenske sladice, jih je učila Slovenka,  
domača mojstrica peke potice Ruda Šalamon s Studenčic pri Lescah, na kulinarični delavnici na Jesenicah.

Domača mojstrica peke Ruda Šalamon z nekaterimi od udeležencev multikulturne 
kulinarične delavnice in sveže pečeno, dišečo orehovo potico. 
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Peter Colnar

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Janez Mencinger – pisatelj, odvetnik in župan
»… de le petica da ime slo-

veče, de človek toliko velja, 
kar plača …« je leta 1829 za-
pisal France Prešeren v svoji 
pesmi Slovo od mladosti. Pi-
satelj, odvetnik in brežiški žu-
pan Janez Mencinger, ki se 
je rodil 26. marca 1838, pa je 
kasneje to misel obudil v svo-
ji povesti Človek toliko velja, 
kar plača. Mencinger je sicer 
bolj znan predvsem po knjigi 
Moja hoja na Triglav in tudi 
po tem, da je bil pisatelj, pre-
vajalec, odvetnik in tudi žu-
pan v Krškem ter po usodi, saj 
mu je bila, vsaj koliko je zna-
no, »sreča mila«.

Rodil se je v vasi Brod sre-
di Bohinja v stari kmečki rod-
bini pri Kovaču - Grogarju kot 
najstarejši otrok očetu Gre-
gorju Mencingerju in mate-
ri Mariji Sušnik. Na Duna-
ju je študiral klasično filo-
logijo, nato pravo, iz katere-
ga je doktoriral v Gradcu. Po 
odvetniškem pripravništvu v 

Brežicah je bil enajst let od-
vetnik v Kranju, nato pa v Kr-
škem, kjer je bil tudi župan. 
Bil je trden narodnjak, ki pa 
se s politiko ni želel ukvarja-
ti. Posebno je bil aktiven v či-
talniškem življenju v Kranju. 
Njegova najbolj znana dela so 
Moja hoja na Triglav (spomi-
ni na mladost, prijatelje in li-
terarne sodobnike), roman 
Abadon in satiri Cmokavzar 
in Ušperna.

Ljudsko šolo je obiskoval v 
Bohinjski Bistrici, gimnazi-
jo pa v ljubljanskem Alojzije-
višču. Po odlični maturi se je 
na Dunaju preživljal z inštru-
iranjem, kjer je študiral v le-
tih 1857/1858 klasično filo-
logijo, kasneje pa pravoslov-
je. Promoviral je leta 1862 v 
Gradcu in postal odvetniški 
kandidat pri dr. Jakobu Raz-
lagu v Brežicah. Ko je decem-
bra 1871 v Gradcu opravil od-
vetniški izpit, je takoj nasto-
pil kot samostojni odvetnik v 

Kranju. Nekaj časa je bil nje-
gov pomočnik tudi Ivan Tav-
čar. Leta 1882 je svojo od-
vetniško pisarno preselil v Kr-
ško, rojstni kraj svoje soproge 
Marije, rojene Barbo. Dve leti 
pred smrtjo si je sam sesta-
vil nagrobni napis (dan smrti 
so mu kasneje vstavili): »Tu-
kaj vstajenja čaka Dr. Janez 
Mencinger, advokat. Svojega 
življenja pravdo je začel 26. 
3. 1838 in nedovršeno kon-
čal 12. 4. 1912. Bodi mu sod-
ba milostljiva.« 

Slovel je po svoji spret-
nosti, poštenosti in dobro-
srčnosti. Nastopal je kot od-
ločen narodnjak, vendar je 
odklanjal aktivno sodelova-
nje v politiki. Sodeloval je le 
v občinski upravi, kjer je bil 
tri leta v občinskem odboru 
v Kranju, v Krškem pa je bil 
pozneje dve leti župan ter 
nato »čast odložil«. Dokler 
ni začel bolehati, je bil s svo-
jo izobrazbo, duhovitostjo, 

šaljivostjo in dostojanstve-
nostjo središče družabne-
ga življenja. V Kranju je bil 
ves čas član in od leta 1874 
dalje tudi predsednik Či-
talnice. Tam je osnoval in 

vodil nekakšno »akademi-
jo«, klub deseterice mladih 
mož, ki so šaljivo ali resno 
predavali in zlagali pesmi. 
Izredno je cenil Janeza Blei-
weisa.

Zanimivi Gorenjci tedna in dogodki iz dežele Kranjske:
   V Mostah pri Žirovnici se je 26. 3. 1783 rodil šolnik 

Janez Krstnik Kersnik. Bil je pobudnik pouka 
naravoslovnih predmetov v slovenščini in med 
drugim tudi učitelj Prešerna in Čopa.

   Na Jesenicah na Stari Savi se je 26. 3. 1814 rodil 
Viktor Ruard, zadnji podjetnik v družini. 

   V Gmündu v Avstriji se je 27. 3. 1809 rodil slikar 
Jožef Egartner. Bil je posinovljenec in učenec 
Leopolda Layerja v Kranju. Po njegovi smrti je leta 
1828 prevzel delavnico.

   Na Jesenicah se je 27. 3. 1893 rodil vodilni slovenski 
alpinist in gorski reševalec Joža Čop. 

   Zaradi kmečkih nemirov so 28. 3. 1848 uvedli na 
Kranjskem izredno stanje.

    Ponoči 30. marca 1811 je v Tržiču izbruhnil 
strahoten požar. Upepelil je 152 hiš.

Milena Miklavčič

Adrian je bil vzgojen na 
način, da problemov ni. Če 
pa so se slučajno pojavili, se 
je moral obrniti proč in jih 
pomesti pod preprogo. Ni-
koli ni smel pokazati, da je 
žalosten ali jezen. Če se je 
na glas zasmejal, je že pri-
letel očitek, da se ne obnaša 
spodobno. Danes je star 55 
let in je ponovno sam, kar ga 
zelo boli. Zakaj je tako, pa je 
razkril v svoji zgodbi.

»Moja starša sta bila zelo 
ugledna. Mama je mora-
la biti kot zdravnica povsem 
brezmadežna. Redki vedo, 
da sem imel starejšega bra-
ta, ki se je rodil s težjo mo-
žgansko okvaro. Niti domov 
ga starša nista prinesla! Po 
približno treh mesecih, ko 
je obtičal v bolnišnici zaradi 

nekakšnih pregledov, sta ga 
dala v rejo. Pred leti je umrl, 
a sem za njegovo smrt in za 
to, da je sploh obstajal, izve-
del šele, ko je iz krematorija 
prišel račun za njegovo upe-
pelitev. Z očetom imava isto 
ime, pa sem pošto po sple-
tu okoliščin odprl. Lahko si 
predstavljate, kakšen šok 
sem doživel, ko sem izvedel 
resnico. Ne morem in ne mo-
rem razumeti, kako je bilo to 
mogoče, da sta se starša od-
povedala lastnemu otroku. 
Na vprašanje, ali sta ga kdaj 
obiskovala, prav tako nisem 
dobil odgovora. Ta njun ču-
stveni hlad mi je že kot otro-
ku povzročil nemalo gorja. 
Bil sem drugačen od njiju, 
zato sta me na vsakem kora-
ku zatirala in me želela spre-
meniti po svoji podobi. Priv-
zgojila sta mi lepo obnaša-
nje, to že, a njuno dresiranje 
je istočasno pomenilo, da 
ne smem kazati burnih ču-
stev. Ker to ni spodobno. Kaj 
bodo pa ljudje rekli, če se boš 
na glas smejal? Če boš na-
vijal muziko? Če boš poslu-
šal Metaliko? Če se boš obla-
čil, kot se oblači drhal, ki sle-
di modnim muham? Z leti 
sem se navadil skrivati svojo 
dušo. Postal sem igralec, ki je 
pred starši igral vlogo, ki sta 
jo želela videti, v samoti svo-
je sobe pa sem odložil masko 
in bil takšen, kakršen sem 
v resnici tudi bil. Igral sem 
tudi v šoli, kajti večina učite-
ljev je bila z mojimi starši v 

zelo dobrih odnosih. Mnogi 
med njimi so bili enake krea-
ture. Če ne bi bili, zakaj bi se 
pa tako pogosto družili?

V srednji šoli sem se veliko 
družil z Renato. Bila je lezbij-
ka, a se je o svojih nagnjenjih 
bala spregovoriti pred do-
mačimi. Drug drugega sva 
imela za kamuflažo. Moja 
čustva so bila normalna, a 
sem se odnosov bal, ker sem 
bil prepričan, da se na koncu 
koncev vsi izrodijo na način, 
kakršnega smo živeli doma. 
Renata je bila zelo dobra pri-
jateljica. Ko se je borila z alko-
holom, pozneje z anoreksijo, 
sem ji veliko pomagal. Svo-
ja nagnjenja še zmeraj, četu-
di smo že v 21. stoletju, skri-
va pred domačimi. Moji star-
ši so bili ''globoko razočara-
ni'', ker se nisva poročila, ko 
je – po njihovem – prišel čas 
za kronanje najine zveze. 

Čeprav smo bili precej 
premožni, pri nas se je de-
nar včasih metal z lopato 
skozi okno, pa sta me starša 
kaznovala predvsem s tem, 
da sta mi, če jima ni bilo kaj 
prav, zaprla pipico. Pa to ni 
bolelo, saj ga več kot toliko 
nisem potreboval. Do krize 
je prišlo, ko sem v drugem 
letniku medicine vrgel pu-
ško v koruzo. Enostavno se 
mi je študij uprl in zagnu-
sil – in to kljub temu da sem 
imel povprečje okoli deve-
tice. Zdelo se mi je, da jaz 
nisem več jaz, da se izgub-
ljam, da tonem v nečem, kar 
me je dušilo. Mama je deja-
la, da sem kriv za njen živč-
ni zlom, oči mi je ukinil žep-
nino, ki je znašala okoli se-
demsto nemških mark. Do-
poldan, ko sta bila v služ-
bi, sem odšel od doma. Niti 

enkrat samkrat me nista 
poklicala, pa sta vedela, kje 
živim, niti nista kako dru-
gače poiskala stika z menoj. 
''Odpikala'' sta me podobno, 
kot sta to storila z bratom, ko 
je bil še dojenček,« pripove-
duje Adrian. 

O svojih takratnih bolečih 
izkušnjah je pred kakšnim 
letom začel pisati knjigo, za 
katero upa, da bo kmalu ug-
ledala luč sveta. Doma niso 
bili verni, on je vero našel 
kasneje, ko se je družil z de-
kletom, ki je izhajala iz pre-
cej verne družine.

»Postal sem pozoren, 
kako še mlade generacije 
striktno uporabljajo in upo-
števajo četrto božjo zapoved, 
ki pravi: spoštuj očeta in ma-
ter, da boš dolgo živel in ti 
bo dobro na zemlji. O teh 
besedah sem veliko razmi-
šljal. Spoštovanje ne more 
izhajati iz prisile, da zados-
ti formi določene ideologi-
je. Zdi se mi, da je zapoved 
izjemno psihološko škodlji-
va, sploh za zlorabljene otro-
ke in tudi takšne, kot sem bil 
jaz. Spoštovanje mora pri-
hajati iz resničnih čustev, iz 
pozitivnih odnosov, nikakor 
pa ne iz ''ukaza''! Povejte mi, 
kako bi na primer lahko jaz 
spoštoval svoje starše, ki mi 
niso dajali ljubezni? Po mo-
jem je čisto legitimno tudi 
sovraštvo do staršev, če so si 
to zaslužili. Naj ima deklica, 
ki jo je oče zlorabljal, do nje-
ga pozitiven odnos?

Vpisal sem se na drugo fa-
kulteto, našel sem si delo in 
živel iz rok v usta. Na obletni-
ci mature sva se zaklepetala 
z eno od profesoric, ki me je 
učila, eno leto pa je bila tudi 
naša razredničarka. Postal 

sem njen ljubimec, bila pa 
je tudi prva ženska v mojem 
življenju, s katero sem spal. 
Renata ni štela, saj nisva ime-
la spolnih odnosov. Profeso-
rica je bila razumna ženska, 
dejala je, da se še ''žaba zas-
tonj ne dere''. Dajala mi je 
mesečno žepnino, ki mi je 
pomagala, da sem lažje di-
hal. Žal sem veliko kasne-
je izvedel, da se je s tem, ko 
me je spravila v posteljo, že-
lela le maščevati moji mami, 
ki jo je zelo dobro poznala … 
A pustimo to, ni pomembno. 
Z njeno pomočjo sem prišel 
v točno določen krog ''finih'' 
žensk, ki so živele na veliki 
nogi, kjer je bilo veliko pros-
tora tudi za vseh sort užitke. 
Na podoben način kot jaz se 
je takrat preživljal tudi znan 
vodja neke glasbene skupi-
ne. Včasih sem šel z gospo 
v igralnico, zame je kupova-
la v brezcarinskih prodajal-
nah. Če bi bil brez vesti, bi ži-
vel kraljevsko.

Ko sem diplomiral, sem 
hitro našel službo. Prav pri-
silil sem se, da sem to storil. 
Sam sebi sem se že gnusil, 
kajti profesorica ni bila edi-
na starejša dama, ki me je je-
mala v svojo posteljo. 

Začel sem živeti ''normal-
no'' življenje, a je bilo zelo 
težko. Človek se navadi na 
določeno udobje, veste. 

Potem sem spoznal Mino, 
se poročil, imela sva otro-
ka. Kadar so me tlačile noč-
ne more in so se mi pred 
očmi prikazovali prizori iz 
''študentskega'' življenja, 
sva imela velike težave, kajti 
v postelji sem odpovedal na 
celi črti. Leta so tekla. O sebi 
in o tem, kaj sem doživel, ji 
nisem nikoli pripovedoval. 

Če je bilo kaj narobe, če se 
je jezila name, sem utihnil. 
Iz moje ''nemoči'' se je zače-
la norčevati, kar je pripomo-
glo k temu, da sem se zaprl 
vase. Začela se je družiti s 
prijateljicami, pozno pono-
či se je vračala domov, po-
zno je hodila iz službe. Raz-
vedelo se je, da me vara. Lo-
čila sva se. Preden sva šla v 
postopek, mi je zagrozila, da 
bo vsem povedala, zakaj se 
ločujeva, če ji bom nagajal 
pri delitvi premoženja in pri 
plačevanju za otroke. Na sre-
čo je bila vsaj toliko pame-
tna, da sem se s hčerkama 
družil, kolikor me je bila vo-
lja. Žena pa je iz mojega živ-
ljenja odšla podobno, kot je 
vanj prišla: skoraj neopazno.

Kmalu sem spoznal drugo 
dekle. Vedel sem, da je pre-
kmalu, a bil sem tako sam ... 
Nisva zdržala dolgo. Preveč 
me je spominjala na mamo. 
Imela je točno takšen značaj 
kot ona. Vse, kar je počela, je 
počela zato, ker ji je bilo mar 
za mnenje drugih ljudi. Od-
ločil sem se, da se bom in-
telektualkam nekaj časa izo-
gibal. Zdelo se mi je, da so 
brez duše in brez srca. Vse, 
ki sem ji spoznal, so mislile 
le nase, bile takšne kot moja 
mama ali pa so se obnašale 
kot učiteljice, kar je pomeni-
lo, da so me želele prevzgoji-
ti. V času osamosvojitve sem 
se zapletel z neko nadobud-
no političarko. Ta je šele bila 
od hudiča! Ne, ne, ne bom 
vam povedal njenega ime-
na, le nekaj vam rečem: 
moški, ki se spusti v odno-
se z ženskami s političnimi 
ambicijami, zmeraj poteg-
nejo kratko!«

(Konec prihodnjič)

Tudi moški jočejo, mar ne?, 1. del

Mama
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Alenka Bole Vrabec

Salzburg, Mozartovo roj-
stno mesto, slovi tudi po ro-
jaku iz 20. st. Herbertu von 
Karajanu, znamenitem di-
rigentu, ki je nenehno težil 
k popolnosti zvoka, naj je 
bilo to z berlinskimi ali du-
najskimi filharmoniki ali s 
pevci in orkestri znameni-
tih opernih hiš ali z brezšte-
vilnimi turnejami po vsem 
svetu. Bil je svojevrsten ge-
nij, o katerem so govorili, da 
je »mag zvoka«. Karajani so 
grškega rodu, na Saškem je 
bil Herbertov prapraded, ve-
letrgovec z bombažem, po-
višan v plemiški stan z de-
dnim nazivom. 

Letos mineva sto deset 
let od rojstva Herberta von 
Karajana, ki je kot mlad 

glasbenik z interpretacijami 
Richarda Wagnerja zaslo-
vel v času nacizma, postal je 
»čudež Karajan«. Po novej-
ših raziskavah naj bi bila nje-
gova mama Slovenka, Mar-
ta Kosmač, katere oče Miha-
el Kosmač je bil doma v Moj-
strani. 

Čeprav mu nekateri oči-
tajo plehkost klasike, Kara-
jan še vedno velja za enega 
najboljših dirigentov 20. st. 
in je menda edini, ki je pro-
dal tristo milijonov nosilcev 
zvoka s klasično glasbo. 

V Avstriji so po prvi sve-
tovni vojni ukinili plemiške 
nazive in tako je tudi Kara-
jan izgubil svoj »von«. Ven-
dar je vztrajal pri njem z 
grožnjo, da v Avstriji pač ne 
bo dirigiral. Ostal je »von«, 
ki je veljal za umetniški pri-
datek. 

Sledeč svoji karieri je Ka-
rajan dirigiral tudi v zase-
denem Parizu. Prvi povoj-
ni koncert je imel 1946 na 
Dunaju, nato pa so mu ru-
ske zavezniške sile prepove-
dale, da bi deloval kot diri-
gent. 1947 je prepoved uga-
snila. 1955 je sklenil pogod-
bo z znamenito berlinsko fil-
harmonijo o dosmrtnem vo-
denju tega ansambla. Pole-
tne Salzburške slavnostne 
igre so po njegovi zaslugi 
1967 dobile še izjemno kva-
liteten velikonočni festival. 
Na svojem posestvu v Ani-
fu, nedaleč od Salzburga, je 
imel snemalni studio, ki mu 
ni bilo para.   

Maestro kovinsko mod-
rih oči je sprva govoril o ber-
linskih filharmonikih kot o 
veliki družini, glasbeniki 
pa o njem kot človeku, ki 

vsakomur prisluhne. Sčaso-
ma pa so Karajanove zahte-
ve postale prehude. V osem-
desetih letih je postalo sta-
nje zelo napeto, prihajalo je 
do nesoglasij tudi z berlin-
sko mestno oblastjo … Ka-
rajan je po skoraj petintri-
desetih letih vodenja filhar-
monikov aprila 1989 zagre-
njen odpovedal sodelovanje 
iz zdravstvenih razlogov … 
16. julija istega leta mu je 
nit življenja presekal srčni 
infarkt. 

Salzburg ni le umetniška, 
je tudi kulinarična skušnja-
va.

Carski praženec – po 
receptu Johanna Laferja  

Za 4 osebe potrebujemo: 
200 ml mleka, 120 g moke, 1 
ščep soli, 1 žlico kisle smetane, 
80 g sladkorja, 4 rumenjake, 4 
beljake, 2 jajci, 50 g masla, 15 g 
rozin, 1 žlico ruma in še enkrat 
50 g masla. 

Pečico ogrejemo na 220 
°C. Mleko, moko in sol zme-
šamo v gladko testo in doda-
mo kislo smetano. Beljake s 
50 g sladkorja stepemo v trd 
sneg. Rumenjake in celi jaj-
ci počasi vmešamo v testo 
in na koncu počasi dodaja-
mo sneg. V pekaču raztopi-
mo maslo, da se speni, vlije-
mo vanj testo, pokrijemo pe-
kač in pečemo v pečici 15–18 
minut. 

Ko je praženec zlato ru-
men, ga na grobo raztrgamo 
z vilicami, posujemo s pre-
ostalim sladkorjem in doda-
mo majčkene kosme masla. 
Ponudimo s čežano ali bru-
snicami.

Pa dober tek!

Carski praženec

mizica, 
pogrni se

Miha Naglič

Nadja Zgonik: »V družin-
skem okolju, ki je Preglja 
oblikovalo v tako odločil-
ni meri, je kraljevala bese-
da. Središče življenja druži-
ne Pregljevih je predstavljal 
ustvarjalni oče, pisatelj Ivan 
Pregelj. Predanost umetni-
škemu poklicu je bila zanj 
življenjska nuja, in takšen 
zgled so prejemali štirje ot-
roci, najstarejši sin Bogo, v 
družini so ga klicali Mirko, 
potem Nataša, Marij in Ba-
zilija, imenovana Punči. Na 
eni strani zgoščena ustvar-
jalna atmosfera, na drugi pa 
očetov lik, ki ga je treba pre-
seči in obiti po lastni ustvar-
jalni poti … Marijevo nagnje-
nje do likovne umetnosti je 

opazila že mati, ko je bil star 
7, 8 let, in ga – takrat so še 
živeli v Kranju – poslala v uk 
k podobarju Matiji Bradaški 
…« / Dane Zajc: »Marij Pre-
gelj je zapustil svet brez le-
pote. Stvaritev iz sivine. Iz 
prelomljenih ploskev. Sivi-
na je kakor megla, ki je ušla 
iz Dachaua, se razlila čez 
svet in vsrkala vase pretek-
lost in sedanjost. V njej sto-
jijo njegovi strašni ljudje, 
ki izgubljajo svoje antropo-
morfne oblike in privilegije. 
Odločeni so storiti vsakršno 
dejanje, dejanje ljubezni in 
dejanje hudodelstva, saj so 
pravkar izgubili svoje ma-
ske in si bojo vsak trenutek 
privzeli drugačno obliko. 
Ker prihajajo iz sivine, lah-
ko vsak čas zginejo vanjo, se 

spet prikažejo drugačni. Ne 
poznajo strahu, ker so sami 
strahovi. Kakor v legendi o 
Ugetsu se pojavljajo na svo-
jem čolnu-sliki, pogledajo v 
nas z belimi očmi pa že zgi-
njajo za novo zaveso meg-
le. Glave so jim polmeseci, 
četrtinke lubenice, na siv 
balon narisan obraz. Na ta 
platna je vdrla sopara iz ko-
tla, kjer se je kuhalo skupin-
sko kosilo za njegovo gene-
racijo, ki je bila najbolj pri-
zadeta, najbolj razredčena 
ob padcu evropske civiliza-
cije.« / Martina Vovk: »Pet 
desetletij je minilo od na-
stanka najbolj vrhunskih 
slik Pregljevega zadnjega 
obdobja, od slikarjeve opo-
roke v slikah Polifem, Por-
tret Vaska in ikonične slike 

Diptihon I, II. Od takrat je 
Marij Pregelj v številnih za-
pisih, študijah in monogra-
fijah slovenskih in nekdaj 
jugoslovanskih avtorjev že 
davno dosegel enoglasno 
vrednostno sodbo, da gre za 
umetnika najožjega kroga 
vrhunskih umetnikov nje-
govega kulturnega okolja v 
drugi polovici 20. stoletja.« 
(Str. 14, 17, 32)

Gornji odlomki so iz kata-
loga, ki ga je ob retrospekti-
vi Marija Preglja izdala Mo-
derna galerija. Lani je mini-
lo 50 let od njegove smrti, le-
tos bo že 105 let od njegovega 
rojstva v Kranju, 8. avgusta 
1913. Razstava je na ogled še 
do 20. maja. Enkratna pri-
ložnost, da vidimo nekaj res 
dobrega!

Nove knjige (427)

Marij Pregelj, retrospektiva

Marij Pregelj, retrospektiva, katalog, uredila Martina 
Vovk, Moderna galerija, Ljubljana, 2017, 456 strani

Sodobna tehnologija ima svojo moč, smo opazili tudi pretekli četrtek v Planici. Medtem 
ko je večina spremljala polete, sta bila šolarja na fotografiji bolj osredotočena na svoja 
mobilna telefona. Upajmo, da le za kratek čas, da sta sicer tudi navijala in nista slovenske 
zastave imela le za zaščito pred soncem. M. B. / Foto: Gorazd Kavčič

Če bi tile navijači v Planico prišli iz gorenjske Lipnice, bi imeli blizu, tako pa so prišli od 
precej dlje, iz vasi Lipnica v osrednji Poljski. Poljaki so znani po tem, da svoje skakalne 
junake spremljajo po celem svetu. M. B. / Foto: Gorazd Kavčič



Alenka Brun

T
omaž Kostanjšek 
prihaja iz Radov-
ljice in je najsta-
rejši tekmovalec. 
Še nekaj mesecev 

in bo star 61 let. Ima tride-
set let mlajšo partnerico. V 
oddajo se je prijavil zaradi 
njene provokacije, da se ne 
upa prijaviti in sprejeti izzi-
va. Včasih je treniral plava-
nje in smučanje. Odvečnih 
kilogramov bi se rad zne-
bil predvsem zaradi zdrav-
ja. Eva Aljančič bo avgusta 
dopolnila trideset let. Kra-
njčanka, ki je doštudirala 

kemijo, se v prostem času 
rada druži s prijatelji. Obo-
žuje živali in si želi, da bi za 
trideseti rojstni dan na teh-
tnici videla trideset kilogra-
mov manj. Še ena Kranj-
čanka in s Tomažem vred 
že tretja, ki praznuje roj-
stni dan avgusta, zgovor-
na Rebeka Kanc Markano-
vič, ima 34 let. Je mama treh 
otrok, deklice in dvojčkov. 
Po poklicu je frizerka in bi 
rada shujšala ter ponovno 
oblekla kaj »odštekanega« – 
kot nekoč. Prej se je kazala v 
barvah, zdaj se skriva v črni-
ni. Zredila se je po drugem 
porodu. Marta Kepic pa je 
Jeseničanka, ki bo 21. aprila 

praznovala 51. rojstni dan. 
Nikoli ji ne zmanjka ener-
gije. Dolga leta je delala na 
urgenci, zdaj pa je medicin-
ska sestra v ambulanti. Rada 
posluša in pripoveduje šale. 
Je velika ljubiteljica glasbe, v 
njej se skriva rokerska duša. 
Že po prvem izzivu v Plani-
ci pa je domov odšla 42-let-
na Petra Plevnik iz Domžal. 
Vsi Gorenjci, ki so trenutno 
v šovu in seveda računajo, da 
bodo ostali čim dlje, so priš-
li s telesno težo malce ali kar 
precej čez sto kilogramov.

The Biggest Loser Slove-
nija po novem vodi Marko 
Potrč, ki tudi sam prisega 
na aktiven življenjski slog. 

V drugi sezoni ponovno v 
trenerskih vlogah spremlja-
mo Jana Kovačiča in Natašo 
Gorenc, nezdrave prehran-
jevalne navade tekmovalcev 
pa skuša spremeniti dietetik 
Gašper Grom.

Nova sezona prinaša kar 
nekaj novosti in presene-
čenj, ena je tudi nova telo-
vadnica. Obetajo se takšne 
in drugačne dogodivščine. 
Že pri prvi skušnjavi smo 
lahko videli, da bodo tudi te 
še posebej zanimive. Vsee-
no pa je kljub enemu zma-
govalcu in denarni nagradi 
The Biggest Loser Slovenija 
šov, v katerem so junaki prav 
vsi sodelujoči.

GORENJCI HUJŠAJO
Prva sezona The Biggest Loser Slovenija je na Planet TV osupnila z neverjetnimi preobrazbami, druga 
pa seveda prinaša nove obraze, kar nekaj novosti in še večje izzive. Med tekmovalci se za svoj obstoj v 
šovu in manj kilogramov borijo kar štirje Gorenjci.

Tomaž Kostanjšek / Foto: Planet TVEva Aljančič / Foto: Planet TV

Rebeka Kanc Markanovič / Foto: Planet TVMarta Kepic / Foto: Planet TV

V letošnji smučarski sezoni je Tuš kot ponosni sponzor 
slovenskih alpskih smučarskih reprezentanc z veseljem 
in zanosom podpiral tudi mlade smučarske upe. 
Podporo je nadgradil s posebnim skladom, v katerega 
so od novembra do konca decembra lani namenili 
odstotek od vsakega prodanega izdelka Tuševe 
blagovne znamke. Skupaj s kupci so tako pod sloganom 
Podprite mlade smučarske upe zbrali kar 69.638 evrov. 
Mladim upom so denar predali na posebni podelitvi 
na Krvavški plaži. Vsota bo zadostovala za levji delež 
priprav in kampov med aprilom in julijem letos. Na 
fotografiji sta vodja panoge za alpsko smučanje Miha 
Verdnik in direktor marketinga v Tušu Andraž Tuš v 
družbi mladih smučarjev. / Foto: arhiv dogodka

Radio Center je svojim poslušalcem pripravil zanimiv 
izziv: združili so obvladovanje nogometne žoge z visoki-
mi petami. Karavana se je ustavila tudi v Kranju, v Merca-
torjevem centru na Primskovem. Ko smo gledali pogum-
ne, ki so se preizkusili v »žongliranju« oziroma poskušali 
obdržati žogo v zraku čim dlje, ne da bi jim padla na tla 
ali bi se je dotaknili z roko, smeha in tudi pripomb »kapo 
dol« ni manjkalo. V Kranju sta k zanimivi preizkušnji vabi-
la Blaž in Hana, ki sta nam razložila, da če pogumnež ni 
ravno nogometaš, potem mu žogo uspe obdržati v zraku 
za hip, čeprav tudi najboljši štejejo svoj čas v sekundah. V 
času njihovega obiska v Kranju je imel najboljši čas – več 
kot minuto – fant iz Murske Sobote. Mi smo pri preizkuš-
nji v fotografski objektiv ujeli Darka Babića, sicer Tržičana, 
ki živi v Kranju. Še največ preglavic mu je delala izbira 
prave velikosti salonarjev. Z žogo je pa fant »na ti«.

»Žongliranje« v visokih petah

Darko Babić

Blaž (levo) je užival vsaj pol toliko, če ne še bolj, 
ko je spremljal pogumneže, ki so se preizkušali v 
nogometnem »žongliranju«.



24 PETEK_30. 03. 2018

HUMOR, HOROSKOP

HOROSKOP
TANJA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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TA JE DOBRA
Nekoč v Jugoslaviji 
Tok, tok, tok na nebeška vrata trkajo trije šoferji: Nemec, 
Italijan in Slovenec.
Sveti Peter vpraša Nemca: »Kako si umrl?«
»Autobahn, napačna smer, karambol,« odgovori Nemec.
»Pa ti?« nebeški vratar vpraša Italijana.
»Ne boste verjeli, ampak na moji alfi sta kar naenkrat 
počili obe prednji gumi.«
»Kaj pa je tebe prineslo, Slovenec?«
»Sem šparal za fička, pa sem od lakote crknil.«

Oh, ta spomin 
Stari Miha pride na obisk k vrstniku Poldetu. 
Nekaj časa sedita za mizo in obujata spomine, nato je pa 
Polde vprašal Miho: »Ali se še spomniš, kako se imenuje 
tista roža, ki ima bele lističe, znotraj je pa rumena?«
»Verjetno misliš marjetico?«
»Točno! Marjetica! Marjetka, bodi tako dobra in nama 
skuhaj kavo!« reče Polde proti kuhinji.

Televizijo bi gledal 
Sinček Gorenjec v Bohinjski Bistrici vpraša ata: »Ata, a 
vohka televizijo gledam?«
Ata pa pravi: »Vohka, vohka, sam ne je pr'žgat'!«

Črno in belo  
»Mamica, zakaj ima nevesta belo obleko?«
»Veš Janezek, nevesta je zato oblečena v belo, ker je to 
najsrečnejši dan v njenem življenju. Bela barva je namreč 
barva veselja, sreče,« mamica pojasni Janezku. 
»Zakaj pa je potem ženin v črnem?« še zanima Janezka.

Dolenjke in revma
Zakaj imajo Dolenjske pogosto revmo?
Ker so Dolenjci vedno »fajhtni«.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_26
NALOGA

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

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

2 1 3 4
1 5 7 8

7 2 9 6

sudoku_LAZJI_18_26

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_18_26
NALOGA

2354
4875
3691

762
319685
968

2134
1578

7296

sudoku_LAZJI_18_26

REŠITEV

278351694
149862753
536794128
854173962
321946875
967285431
692518347
415637289
783429516

sudoku_TEZJI_18_26
NALOGA

6 2 9 7
7 1
1 8 3

2 6 9
3 4

5 7 2
9 8 1

6 5
1 3 2 9

sudoku_TEZJI_18_26

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_26
NALOGA

6297
71
183

269
34

572
981

65
1329

sudoku_TEZJI_18_26

REŠITEV

682593417
397214658
541678392
726941835
835726941
914385726
469852173
273169584
158437269

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Da se vam kasneje ne bo treba kesati in iskati izgovorov, 
se pred drzno odločitvijo raje pogovorite s partnerjem ozi-
roma z družino. Konflikt bo neizbežen v vsakem primeru, 
saj veste, da ste neustavljivi. Izpolnila se bo vaša velika 
želja. 

Bik (22. 4.–20. 5.)
Spremembe na ljubezenskem področju so pred vrati. 
Odklenili boste svoje srce in se prepustili čustvom. Ne 
dovolite, da nenadno romantično razpoloženje povzroči 
zmedo v vaših mislih. V službi bodite previdni in pozorni. 

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Odmor, ki si ga nameravate vzeti, je neizbežen. Preteklost 
lahko terja davek. Vaše odtujene misli potrebujejo oddih 
in telo potrebuje sprostitev. Organizacija vam ne bo delala 
težav, zato ni razloga, da vam spodleti. Mislili boste na 
vse. 

Rak (22. 6.–22. 7.)
Želite si novih izzivov v življenju, vendar v sebi nosite strah 
pred neuspehom. Ta teden boste uspešni in vse vam bo 
šlo kot po maslu. Upajte si, zaupajte vase in dajte vse od 
sebe. Vaš trud bo obrodil sadove. Imejte sebe najbolj radi.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Delo boste dali na stranski tir in se posvetili prijateljem. 
Družba okoli vas bo zdravilno vplivala na trenutno otožno 
razpoloženje. Soočili se boste z določenim dejstvom, saj 
ima prijatelj za vas zanimivo novico. Presenečenje.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Premislite, preden se zapletate z ljudmi zaradi svojega 
mnenja. Na vidiku bo prepir, vendar se mu boste spretno 
izognili še pravi čas. Še dobro, kajti v nasprotnem primeru 
bi potrebovali veliko argumentov za pojasnjevanje. Torek 
bo vaš dober dan. 

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
V dani situaciji boste dobili priložnost, da pokažete svoje 
atribute. Truda ne bo malo, a vendar odziv okolice ne bo 
zanemarljiv. Pester teden vam bo pripravil dneve, ki bodo 
čustveno obarvani. To vam ne bo ravno po godu. 

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Oddaljenost od doma vam bo povzročala skrbi in vsak stik 
z bližnjimi bo za vas pomemben. Blizu vam bodo topli 
odnosi in pripravljenost pomagati drugim. Napočil bo čas 
za pozabo starih zamer. Vsaka stvar ima svoj smisel.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Simpatija vas bo presenetila s svojim vedenjem. To boste 
prepoznali kot znak za nov začetek – lahko v pozitivno 
smer, lahko pa tudi v negativno. Vse bo odvisno od tega, 
kako boste vi to sprejeli. Vsekakor bo napočil čas za iskren 
pogovor. 

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Nekoliko manj boste razpoloženi za druženje. A nič zato, 
nekaj miru vam bo dobro delo. Pri ljudeh ste izredno pre-
vidni. Uporabite to značajsko lastnost tudi tokrat. Nekdo 
bo od vas iskal korist zase. Prepustite se toku življenja.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Na poslovnem področju je pred vami velik vzpon, ki vam 
prinese uspeh. Finančno stanje se izboljša. Pozornost, ki 
si jo želite od ljubljene osebe, boste dobili, ko boste spre-
menili svoj pristop. Konec tedna bo pester in zanimiv.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Skrbi, ki so se nakopičile, vas bodo zapustile, saj vam bo 
uspelo nekaj, česar si že dolgo časa želite. Razbremenili 
se boste in se za osebno zmago nagradili. Veselili se boste 
srečanja, ki bo odprlo kar nekaj novih idej. Denar …



25

NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK_30. 03. 2018

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

www.volkswagen.si

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

Novi Polo je  
slovenski avto leta.

Zdaj že za 

10.990 EUR!*

VW_Dilerski_Polo_2018_AvtoLeta_98x204.indd   1 28/02/2018   13:24

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

Rešitve križanke (geslo, sestav-
ljeno iz črk z oštevilčenih polj in 
vpisano v kupon iz križanke) poš-
ljite do srede, 11. aprila 2018, na 
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 
4, 4000 Kranj. Rešitve lahko 
oddate tudi v nabiralnik Gorenj-
skega glasa pred poslovno stav-
bo na Bleiweisovi cesti 4.

1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW T-ROC 
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas
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Tuji mediji namigujejo, da se Angeli-
na Jolie (42) videva z nepremičninskim 
agentom, toda vir blizu igralke je vest 
zanikal. »Angelina ni v zvezi in še nekaj 
časa ne bo. Vso svojo energijo in pozor-
nost namenja otrokom in nima interesa, 

da bi iskala novega partnerja,« je potrdil vir. Joliejeva in 
Pitt sta se ločila septembra 2016 in se vse od tedaj trudita 
skupaj vzgajati svojih šest otrok.

Ima Angelina novega?

Čudaški oče milijonarja Elona 
Muska, 72-letni Errol Musk, 
je spregovoril o razmerju s 
svojo tridesetletno pastorko 
Jano Bezuidenhout, s katero 
ima nekajmesečnega sina. 

Posvojil jo je kot štiriletno deklico, za katero pravi, da je 
nikoli ni imel za hčerko, saj je večino časa živela drugje kot 
družina, ki jo je imel z njeno mamo. Ustanovitelj podjetij 
SpaceX, Tesla Motors, SolarCity in PayPal očetovih odlo-
čitev ni komentiral.

Oče Elona Muska spočel otroka s pastorko

Komaj tri mesece je minilo, odkar je 
Courtney Lowe (53) poravnala neplača-
ne davčne račune iz leta 2012 v višini 320 
tisoč dolarjev, revija People pa že poroča 
o novih dolgovih vdove Curta Cobaina. 
Ti znašajo več kot pol milijona dolarjev 

za leto 2016. Večino premoženja, na katero se nanašajo, 
je podedovala od pokojnega moža, ki je leta 1994 storil 
samomor. Pred štirimi leti je potrdila, da je porabila že več 
kot 27 milijonov dolarjev denarja, ki ga je Cobain prislužil 
s skupino Nirvana, vendar, kot pravi, je veliko dekle, ki zna 
samo prislužiti svoj denar.

Courtney Love ne plačuje davkov

Sean Penn (57) se poslavlja od igranja. 
»Super je, ko delaš z najboljšimi režiser-
ji in igralci, vendar nisem več zaljubljen 
v igranje,« je povedal dvakratni oskar-
jev nagrajenec, ki sedaj promovira svoj 
knjižni prvenec z naslovom Bob Honey 

Who Just Do Stuff. Knjiga, za katero sam pravi, da ni za 
vsakogar, bo izšla konec meseca.

Se Sean Penn poslavlja od igranja?

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

L
etos mineva deset 
let, odkar je Dvor 
Jezeršek na Zgor-
njem Brniku postal 
bogatejši za potom-

ko najstarejše trte na svetu, ki 
raste na mariborskem Lentu. 
V sredo je tako na dvorskem 
vrtu že deveto leto zapored 
potekala njena rez. Dogodek 
se je zgodil v krogu povablje-
nih in prijateljev, saj je na isti 
dan, 28. marca, praznoval 
sedemdeset let Franci Jezer-
šek. Letošnji boter rezi je bil 
Naci Rajh, dolgoletni slav-
ljenčev prijatelj, ki prihaja 
iz gostilne Rajh v Banovcih. 

Rez trte je potekala pod bud-
nim očesom štajerskega 
vinarja oziroma njenega skr-
bnika Danila Steyerja. Letos 
so s trte odrezali kar sedem-
deset rozg, tudi v čast Fran-
cijevemu jubileju. Naci pa je 
na tablico ob trti dodal svo-
je ime in se vpisal med bot-
re rezi potomke najstarej-
še trte na svetu sorte modra 
kavčina. Zanjo poznamo še 
imeni žametovka ali žamet-
na črnina.

Druženje je potekalo v 
sproščenem vzdušju. Nis-
ta manjkali niti ocvirkovka 
in pehtranova potica, za kar 
je poskrbela Francijeva sop-
roga Sonja, dogodek pa so 
popestrili izseki iz zgodbe 

Cvetje v jeseni, v čemer se je 
preizkusil tudi slavljenec.

Alenka Bole Vrabec je gos-
pa številnih talentov s svoje-
vrstno žilico za kulinariko. 
Tradicionalno nas je tik pred 
veliko nočjo na Gorenjskem 
glasu razveselila s svojimi 
kulinaričnimi kreacijami. 
Tokrat je navdih dobila v grš-
kih okusih. Tako smo poku-
sili grški piti s sirom in špina-
čo, solati z gamberi in tuni-
no, za sladki del pa je pos-
krbel grški jogurt z rozina-
mi, namočenimi v mandljev 
liker, v spremstvu sladoleda. 
V kotičku letošnje velikonoč-
ne pojedine pa je svoj prostor 
dobil še namaz z jajčevci.

Rimske terme pa so pred 

časom gostile še enega od 
nizov domačih tekmovanj 
v mešanju barskih pijač. 
Tokrat v kategoriji aperiti-
vnih koktajlov. Tako smo 
dobili novega državnega 
prvaka: to je postal Tomaž 
Fartek. Drugo mesto je 
osvojil Anže Šmid, tretji pa 
je bil Tomažev brat Jože, ki 
se je dobre uvrstitve razve-
selil, saj ima komaj enain-
dvajset let in svetu mešanja 
pijač ni dolgo prisoten.

Tomaž bo jeseni nasto-
pil na svetovnem prvens-
tvu v Talinu v Estoniji. Bra-
ta sta svoje koktajle naveza-
la na ljubezen: Tomažev se 
je imenoval Večna ljubezen, 
Jožetov pa Mi amor.

GRŠKA VELIKA NOČ
Tradicionalno nas je obiskala Alenka Bole Vrabec in nam postregla s polno mizo velikonočnih dobrot. 
Navdih za pojedino je tokrat našla v grških okusih. Dvorna žametovka na Brniku bo letos obrodila že 
desetič; barmana brata Fartek iz Mengša pa sta na zadnjem tekmovanju posegla po najvišjih mestih.

Oglasil se je tudi dr. Janez Bogataj, za potice pa je 
poskrbela »mama« Sonja (v sredini). / Foto: Gorazd Kavčič

Rez trte (z desne proti levi): Danilo Steyer, Naci Rajh in še 
en vinar, a iz Primorske, Stojan Ščurek / Foto: Gorazd Kavčič

Prišel je tudi Ivo Daneu; na fotografiji z Martinom 
Jezerškom./ Foto: Gorazd Kavčič

Slavljenec Franci Jezeršek v družbi najstarejše vnukinje 
Jere / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Bole Vrabec nas je razveselila z velikonočno 
pojedino z grškim navdihom. / Foto: Tina Dokl

Jože Fartek ima 21 let in se je tretjega mesta na tekmovanju 
v mešanju barskih pijač v Rimskih termah zelo razveselil.

Oddaja Od težaka do junaka se je začela v sredo po 
šovu The Biggest Loser Slovenija. Voditeljici Jasni 
Kuljaj so se v studiu pridružili komentatorji Andrej 
Milutinovič, najuspešnejša tekmovalka prve sezone 
Indira Ekić (na fotografiji) in radijec, animator in komik 
Tadej Bricelj. / Foto: arhiv Planet TV
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       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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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 31. 3.
18.40, 21.10 IGRALEC ŠT. 1
15.10, 19.00, 20.50 NE Z MOJO HČERKO
17.00 POLNOČNO SONCE
13.30, 15.20, 17.10 PETER ZAJEC, sinhro.
13.40 LEO DA VINCI: MISIJA MONA  
LISA, sinhro.
21.20 TRIJE PLAKATI PRED MESTOM
14.00, 16.00, 19.20 MARIJINA ZEMLJA
18.00 ZADNJI LEDENI LOVCI

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 31. 3.
17.50, 20.30 IGRALEC ŠT. 1
16.30, 19.30, 22.15 IGRALEC ŠT. 1, 3D
18.00, 20.10, 22.15 NE Z MOJO HČERKO
21.10 OGNJENI OBROČ: VSTAJA
15.50, 19.15 POLNOČNO SONCE
13.30, 14.30, 15.30, 17.30  

PETER ZAJEC, sinhro.
18.30 TOMB RAIDER
16.10 TOMB RAIDER, 3D
14.00, 16.00 LEO DA VINCI: MISIJA MONA 
LISA, sinhro.
20.50 RDEČI VRABEC
14.20 ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE, 
sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 30. 3.
20.00 BREZ LJUBEZNI

Sobota, 31. 3.
18.00 PETER ZAJEC, sinhro.
20.00 THELMA

Nedelja, 1. 4.
17.00 PETER ZAJEC, sinhro.
19.00 BREZ LJUBEZNI

Ponedeljek, 2. 4.
19.00 MARIJINA ZEMLJA

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 30. marca
17.00 48. Teden slovenske drame: Okrogla miza: Slovensko gledališče na robu in  
ob robu (v Stolpu Škrlovec)
20.00 48. TSD: Avtorski projekt: STENICA (v dvorani PGK)
11.00–22.00 48. TSD: Magmalaska: BELI (K)ROG (v Layerjevi hiši)

Sobota, 31. marca
10.00 VIJOLAŠOLA (v dvorani PGK, matineja)
17.00 48. TSD: Slavoj Žižek: TROJNO ŽIVLJENJE ANTIGONE (v dvorani PGK)
20.00 48. TSD: Magmalaska: BELI (K)ROG (v Stolpu Škrlovec)
11.00–22.00 48. TSD: Magmalaska: BELI (K)ROG (v Layerjevi hiši)

Ponedeljek, 2. aprila
20.00 48. TSD: Rok Vilčnik: LJUDSKI DEMOKRATIČNI CIRKUS SAKEŠVILI (v dvorani PGK)
21.45 48. TSD: Afterparty: Kristina Oberžan in Klemen Smolej (foaje)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

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

GLEDALIŠKI SPORED

www.gorenjskiglas.si

Kranj – Plesna skupina Sončki so otroci s posebnimi potreba-
mi, z Downovim sindromom, ki uživajo v plesu, dobri glasbi in 
druženju že več kot osem let. Ob dnevu Downovega sindroma 
so pokazali plesni talent v kavarni Panorama Stara pošta, ki 
je vse plesalce po nastopu nagradila s pecivom, sokom ali 
čajem. Mentorji Monika in Bernarda Rozman ter Matej Logar 
pravijo, da se z desetimi otroki srečujejo enkrat na teden: 
»Otrokom ples pomeni veliko, so nadarjeni in veliko zmorejo, 
čeprav včasih traja nekaj časa, da osvojijo gibe, so na koncu vsi 
vešči in veseli.« Sončki plešejo na aktualno glasbo, predvsem 
slovensko, radi imajo Čuke in Modrijane. Sprva so se učili 
otroške plese, danes plešejo čačača, lani so sodelovali tudi s 
Kavboj plesalkami in so se naučili osnov kavbojskega plesa. 

Nadarjeni plesalci z Downovim sindromom

Sončki so otroci, ki uživajo v plesu in glasbi. / Foto: Maša Likosar
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

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

PREDSTAVE
Sekanje pirhov
Kokrica – Turistično društvo Kokrica vabi v ponedeljek, 2. 
aprila, na 24. odprto prvenstvo v sekanju pirhov, ki bo od 9. 
do 12. ure pred trgovino Mercator na Kokrici.

Razstava pirhov in pirhanje ter fucanje
Mošnje – Turistično društvo Mošnje vabi v Kulturni dom 
Mošnje na 7. razstavo velikonočnih pirhov ter na velikonoč-
ne igre. Razstava bo v nedeljo, 1. aprila, od 10. do 19. ure ter 
v ponedeljek, 2. aprila, od 9. do 18. ure, pirhanje in fucanje 
pa v nedeljo, 1. aprila, ob 15. uri.

Prihod pomladi
Bitnje – Krajevna skupnost Bitnje in KUD Bitnje ob krajevnem 
prazniku vabita na tradicionalno prireditev Prihod pomladi, ki 
bo v torek, 3. aprila, ob 17. uri v dvorani Gasilskega doma Bi-
tnje. Sodelovali bodo: dramska skupina Mavrica, pevska sku-
pina, recitatorji, Baletna šola Stevens, otroci iz vrtca Biba …

Velikonočni blagoslov jedi
Jesenice – Župnija Jesenice v sodelovanju z Gornjesavskim 
muzejem jutri, v soboto, 31. marca, ob 10. uri vabi na Veliko-
nočni žegen jedi na Stari Savi. V primeru dežja bo prireditev 
v Ruardovi graščini.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V prihodnjih dneh bodo 
potekale naslednje medgeneracijske prireditve: Medgenera-
cijski center Kranj: 30. aprila ob 18. uri Petje ljudskih pesmi, 
3. aprila ob 18. uri Nadnaravne izkušnje in sposobnosti, prav 
tako ob 18. uri Gozdna terapija – vabilo k budnemu spre-
hodu v gozd; Cerklje: 3. aprila ob 17. uri Naravno somatsko 
gibanje – OŠ Cerklje, prav tako ob 17. uri Povejmo si – TIC 
Cerklje; Preddvor: 3. aprila ob 9. uri Z dihanjem do boljšega 
zdravja – TIC Preddvor; Šenčur: 3. aprila ob 11. uri Vesele uri-
ce nemščine – Dom krajanov Šenčur. Obvezne prijave za vse 
prireditve sprejemajo po telefonu 041 724 134 ali na e-naslov 
mck-prijava@luniverza.si.

PREDAVANJA

Soočanje z izzivi demence
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje in Ljudska univerza 
Kranj vabita občane vseh generacij v sejno sobo Občine 
Cerklje v torek, 3. aprila, ob 18. uri na predavanje Soočanje 
z izzivi demence.

Kako biti dober, a ne naiven?
Kranj – Humana – Združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje vabi v sredo, 4. aprila, ob 16. uri v Mestno knjižnico 

Kranj na predavanje Andreja Pešca, univ. dipl. pol., z naslo-
vom 'Kako biti dober, a ne naiven?'.

Vzgoja za odnose v novodobni družini
Selca – Družinska akademija, Župnija Selca in Župnija Stara 
Loka vabijo 6. aprila ob 20. uri v Župnijsko Krekovo dvorano 
na predavanje Vzgoja za odnose v novodobni družini. Preda-
vatelj bo dr. Marko Juhant.

Poklicani smo k spoštovanju življenja
Škofja Loka – Družinska akademija, Župnija Selca in Župni-
ja Stara Loka vabijo 7. aprila od 9.30 do 12. ure v Jurjevo 
dvorano v Stari Loki na predavanje s pričevanjem za odrasle 
in mladino Zavoda ŽIV!M in Katarine Nzobandore Poklicani 
smo k spoštovanju življenja!

Predavanje Dušana Mravljeta
Kranj – V četrtek, 5. aprila, bo ob 20. uri v baru Mitnica 
predavanje priznanega ultramaratonca Dušana Mravljeta o 
Špartatlonu.

IZLETI

Na Sv. Lovrenc
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 12. apri-
la, na pohod na Sv. Lovrenc (1019 m, Postojna). Odhod s 
posebnim avtobusom bo ob 8. uri izpred Creine. Hoje tako 
za planince kot tudi za pohodnike bo okoli dve uri, le da bo 
višinske razlike za planince 419 metrov, za pohodnike pa 50 
metrov. Vrnitev v Kranj je predvidena za okoli 17.30. Prijave z 
vplačili v pisarni društva sprejemajo do ponedeljka, 9. aprila.

Na Vrtojbensko-Biljenske griče
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 19. aprila, 
na izlet na Vrtojbensko-Biljenske griče na Goriškem. Odhod 
s posebnim avtobusom bo ob 7. uri izpred Creine. Za pla-
nince bo štiri ure hoje in 350 metrov višinske razlike, za po-
hodnike pa dve uri in 150 metrov višinske razlike. Vrnitev v 
Kranj je predvidena za do 19.30. Prijave z vplačili sprejemajo 
v pisarni društva do ponedeljka, 16. aprila.

V Čičarijo
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 14. apri-
la, na zgodnjespomladanski planinski izlet v Čičarijo. Pot 
boste začeli v Zagradu in se povzpeli na Ostrič, Medviži-
co, Razsušico in Malo Plešivico ... Tura ni zahtevna, skupaj 
bo za okrog pet ur in pol hoje. Odhod s posebnim (mini)
avtobusom z avtobusnega postajališča pri Mercator Centru 
Kranj Primskovo bo ob 7. uri. Prijave in informacije: v pisarni 
društva v Iskri Labore ob sredah med 17. in 18. uro ali z na-
kazilom na TRR društva: SI56 05100-8010483849, odprt pri 
Abanki, ali pri vodnikih: Sašo Košnik, saso.kosnik@infonet.
si, tel. 041 757 009, Uroš Prelovšek, prelovsek@gmail.com, 
tel. 040 255 163. Ob prijavi sporočite svoj kontaktni podatek.

Na kopanje v Portorož
Kranj – Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vas vabi na ko-
panje v Bernardin v Portorož v torek, 3. aprila. Odhod avtobu-

sa: 6.30 Škofja Loka, ob 6.45 Stražišče, 7.00 Globus, 7.10 Mer-
cator Primskovo, 7.20 Šenčur, 7.30 Cerklje. Vabijo tudi nečlane 
društva. Prijave in informacije po telefonu 041 424 768.

Povodje Peračice
Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor – pohodniška 
skupina vabi v torek, 3. aprila, na pohod Povodje Peračice 
(Leše z okolico). Zbor bo ob 8. uri na grajskem dvorišču v 
Preddvoru. Do izhodišča bo prevoz z osebnimi avtomobili. 

Maistrov pohod na Uncu
Šenčur – Turistično društvo Šenčur v soboto, 7. aprila, vabi 
na Maistrov pohod na Uncu: Unec–Hribc–obrobje Planin-
skega polja (razgledišče nad Planinsko jamo s pogledom na 
izvir Unice, udorna jama Unška koliševka z rovi, razvaline 
Windischgraetzovega gradu Haasberg)–Stari grad–Unec. 
Skupne zmerne hoje bo tri do štiri ure (12 km, krajša pot 8 
km). Informacije in prijave zbira do četrtka, 5. aprila, Franci 
Erzin, tel. 041 875 812.

Iz Šenčurja v Šenčur v Italiji
Šenčur – Turistično društvo Šenčur pripravlja med soboto, 
21. aprila, in sredo, 25. aprila, pohod, imenovan Iz Šenčurja 
v Šenčur v Italiji. Razen prvega dne bodo ture dolge med 30 
in 40 km oziroma bodo prilagojene glede na vremenske in 
druge razmere. Na izhodišče vsakodnevne ture in zvečer na-
zaj se boste peljali s kombijem ali avtobusom in spali doma. 
Informacije in prijave zbira do sobote, 14. aprila, Franci Erzin, 
tel.: 041 875 812.

OBVESTILA
Iz ljubezni do nas
Škofja Loka – Kapucinski samostan Škofja Loka in Pasijonski 
veter v okviru gostovanje delegacije iz združenja Europassi-
on, ki bo potekalo od 2. do 4. aprila, v sredo, 4. aprila, ob 
19.30 vabita v Kapucinski samostan Škofja Loka na okroglo 
mizo Iz ljubezni do nas. Sodelovali bodo: Josef Lang, pred-
sednik združenja Europassion, Helena Ilc, vodja Ribniškega 
pasijona, p. Marjan Kokalj, DJ, br. Jožko Smukavec, gvardijan 
Kapucinskega samostana Škofja Loka, prof. dr. Metod Bene-
dik, moderatorja bosta br. Jaroslav Kneževič in mag. Andreja 
Megušar.

Borštnikova hiša odprta
Cerklje – Borštnikova hiša bo kljub prazniku v nedeljo, 1. 
aprila, odprta, tokrat izjemoma od 11. do 18. ure.

PREDSTAVE

Dekliščina
Sveti Duh – V torek, 3. aprila, bo ob 19.30 v Kulturnem 
domu Sv. Duh predstava Dekliščina, in sicer bo to nado-
mestni termin za 23. marec. Veljajo iste vstopnice. Igra-
jo: Urška Vučak, Tadej Pišek, Maja Martina Merljak, Jernej 
Čampelj, Lara Jankovič, Sebastijan Starič, Nataša Ralijan in 
Jože Doberšek.

267 strani, 190 x 135 mm, mehka vezava

V knjigi boste našli 
način pretvarjanja 
misli v fizično 
formo, saj v sebi 
nosimo glavno 
orodje. Dobili 
boste sliko, kako 
lahko z načrtnim 
delovanjem 
začnete živeti svoje 
sanje.

Avtorica 
Jana Špeh

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

9 99
EUR 12  50

EUR

S pomočjo skrbno 
izbranih receptov v 
tokratni izdaji, boste 
dosegli nove užitke 
in znano čarovnijo 
okusa na najslajši 
možni način. Izbirate 
lahko med recepti za 
krhka peciva, kekse 
brez peke in razne 
ostale slaščice. Naj 
vam bo kuharica 
vir navdiha in 
najboljši pomočnik 
pri načrtovanju 
in preživljanju 
najlepših trenutkov 
z družino in 
prijatelji. 

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

218 strani, 150 x 200 mm, spiralna vezava 
Cena knjige je 
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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

DRUGA VOZILA
PRODAM

AVTOMOBILSKO prikolico, močno, za 
traktor, cena 250 EUR, tel.: 04/58-01-
024, 041/507-724  
 18001072

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

PLATIŠČA za Clio in Laguno, ugodno, 
tel.: 041/758-924  
 18001062

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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

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

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

MALO rabljeno strešno kritino špičak, 
d. 42, š. 32 cm, 2.300 kom, in kriti-
no bramac, 200 kom, tel.: 04/53-18-
664 18001101

STAR hrastov les, javorjeve plohe in 
nakladalko Sip 20 m3, tel.: 041/608-
765 18001098

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

SUHE smrekove deske, 25 in 30 mm, 
lepše – za mizarstvo, cca 1 m3, tel.: 
031/600-276 
 18001059

KURIVO
PRODAM

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

SUHA mešana drva, ugodno, tel.: 
041/894-493 18001080

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

MASIVNO spalnico Slovenijales, ugo-
dno, tel.: 051/364-581 
 18001066

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

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

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ČOLN – gumenjak Yamaha, poliester-
sko dno + motor Yamaha 9.9 K, vse 
na prikolici, registrirano, tel.: 040/215-
044  
 18001060

PONY kolo s košaro, trikolo, 20-colska 
kolesa, cena 200 EUR, tel.: 070/701-
962 18001103

TURIZEM
ODDAM

APARTMA v Termah Olimje, med celim 
letom, rezervacije po tel.: 030/619-
628 18001081

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
PRODAM

STARO kmečko mizo, mentrgo in sta-
ro leseno čevljarsko prešo s kovinskim 
vretenom, tel.: 04/53-18-664  
 18001100

KUPIM

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

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

ZA simbolično ceno prodam moške 
obleke, št. 50, tel.: 04/25-03-259, 
051/415-568 18001074

ŽIVALI IN RASTLINE
PODARIM

KUŽKE mešančke, srednje rasti, tel.: 
041/366-664 18001064

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR Mio standard, z več opera-
cijami, in betonski mešalec, 100-litrski, 
tel.: 04/57-69-220, 040/345-275  
 18001097

KMETIJSKE stroje, ohranjene in 
vzdrževane, sadilec in izkopalnik krom-
pirja, nakladalko, tel.: 031/635-437  
 18001088

SLAMOREZNICO z motorjem, brez 
cevi, in hlevski gnoj, tel.: 051/391-
828 18001065

TRAČNI obračalnik Sip 220, široka ko-
lesa, pedsetvenik Gorenc 220 z valji, 
tel.: 041/229-159 18001073

TRAVNIŠKE brane in česala, nova, 
vroče pocinkano, tel.: 041/745-135 
 18001063

TROSILEC hlevskega gnoja Tehno-
stroj, 4 tone, tel.: 041/896-71218001053

KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

BELI in rdeči jedilni krompir desire, 
sora in fiana, cena 0,30 EUR/kg, tel.: 
041/971-508 18001068

BELI jedilni krompir ter drobnejši sora 
in desire, primeren za saditev, tel.: 
041/894-493 
 18001079

KRMNI krompir, fižol češnjevec in rde-
čo peso, tel.: 041/558-711 18001061

SILAŽNE bale lucerne, pšenico, tel.: 
031/504-509 18001076

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

10 DNI starega bikca ČB/ČB/LS, tel.: 
041/377-102 18001092

3 ČB krave, breje, tel.: 031/544-131  
 18001052

BIKCA simentalca, težkega 155 kg, 
tel.: 031/378-946 18001078

BREJO pašno kravo, bikce in teli-
ce, stare 1 leto, možna dostava, tel.: 
041/211-602 18001087

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
041/582-168 18001085

ČB bikca, starega 3 tedne in teličko 
LS, staro 3 mesece, tel.: 031/253-
521 18001095

ČB teličko, staro 10 dni, cena 150 
EUR, tel.: 040/256-961 18001096

JAGNJETA za zakol ali pleme, bio 
vzreja, tel.: 051/703-233 
 18001104

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

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

KRANJ z okolico – za znano stranko 
iščemo stanovanje v velikosti do 75 
m2. Cena cca 120.000 EUR, pokličite 
030/251-000. Ljubljana nepremični-
ne, d.o.o., C. na Brdo 69, Ljubljana 
 18001107

ODDAM

LANCOVO, 2-SS, pritličje, svoj vhod, 
nadstrešek za avto, vrt, za 11 mesecev 
oddam 2 osebama, tel.: 040/720-
000 
 18001099

HIŠE
ODDAM

2 x 4 stanovanjski objekt v Borovljah, 
voda + centralna napeljava, v aprilu, 
tel.: 041/676-344 18001058

GSM 051/320 700
Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj

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

d.
o.

o.

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

Organizator :

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

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

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

IZLET /  OD 11. DO 13. MAJA 2018

Gradovi južne Češke  
in pivo Budweiser CENA: 243 €

(ob prijavi 40 gostov)

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

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.

14  90
EUR

Krajepisec Željko 
Kozinc nas s  
svojim  
značilnim  
srčnim  
doživljanjem,  
ki ga poznamo 
že iz njegovih 
sedmih  
izletniških 
knjig, vabi k 
naravnim in 
kulturnim 
biserom tega 
prelepega 
dela  
domovine.

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

lep dan kliče

LOŠKE             POTI
Željko Kozinc

50 izletov po Selškem, 

                Poljanskem 

                       in Žirovskem

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

V 86. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče in ata

Anton Podlipnik
iz Knap v Selški dolini

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste se od njega poslovili 
in ga v tako  velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Hva-
la sorodnikom, sosedom, nosačem, prijateljem, vaščanom in znan-
cem za podarjene sveče in darovane svete maše. Posebna zahvala 
gospodu duhovniku Damijanu Proštu, prelatu Antonu Slabetu in 
gospodu duhovniku Viktorju Primožiču za lepo opravljen pogreb-
ni obred. Posebna zahvala tudi domačemu cerkvenemu pevskemu 
zboru, zdravnici Tadeji Demšar in pogrebni službi Navček.  

Žalujoči vsi njegovi

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

ZAHVALA

Prekmalu se je od nas poslovila naša 

Francka Porovne
iz Šenčurja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in denar-
ne darove. Posebej se zahvaljujemo gospodoma župnikoma Ur-
banu Kokalju in Bojanu Travnu, pevcem Ultima, pogrebni službi 
Navček ter gospe Mici Žugec. Ohranite jo v lepem spominu.

Žalujoči domači
Šenčur, Grad, Predoslje, 22. marca 2018

OSMRTNICA

V neizmerni žalosti sporočamo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem, da nas je v 77. letu starosti za vedno zapustil naš dragi

Jože Rozman
p. d. Janeharjev Jože iz Zadrage

Pogreb dragega pokojnika bo v nedeljo, 1. aprila 2018, ob 14. uri 
na pokopališču v Dupljah. Žara pokojnika bo v soboto, 31. marca, 
od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. 
Ohranimo dragega pokojnika v lepem spominu. 

Žalujoči vsi domači
Zadraga, 28. marca 2018

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da se je v 81. letu poslovila od nas naša draga žena,  
mami in stara mama

Tončka Šilar
z Brega ob Savi

Pogreb drage pokojnice bo v torek, 3. aprila 2018, ob 16. uri na pokopališču v Bitnjah. 
Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici. 

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

V 84. letu starosti se je od nas poslovila draga žena, mama, stara 
mama, sestra, teta in prijateljica 

Poldka Pegam 
iz Železnikov

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, tople stiske rok, za darovano 
cvetje in sveče. Posebno zahvalo izrekamo dr. Gregorju Habja-
nu in sestram v ZD Železniki. Hvala pogrebni službi Akris za 
lep pogrebni obred. Najlepša hvala sosedi Anici za srčno nego 
in  pomoč, ki jo je nudila v zadnjih, najtežjih trenutkih njenega 
življenja. Hvala govornicam za poslovilni govor.
Hvala še enkrat vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste jo 
pospremili na zadnji poti in ste jo imeli radi.

Žalujoči vsi njeni
Železniki, 27. marca 2018

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. 
Brez pomena zanje so razdalje,
kraj in čas.

Vekovečna dragih je bližina.
Smrt le združitve na večer.
Zemlja skupno je pribežališče
in poslednji cilj vseh nas je mir.
(Mila Kačič)

ZAHVALA

V sredo, 14. marca, smo se poslovili od našega dragega moža,  
atija, dedija, tasta, brata in strica

Petra Vončina
iz Šutne (12. 10. 1942–10. 3. 2018)

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, Natašinim in Primože-
vim sodelavcem, za izraze sožalja in tolažilne besede, nesebično 
pomoč ter podarjeno cvetje, sveče in darove za sv. maše. Posebej 
se zahvaljujemo dr. Mileni Novak Medič. Hvala župnikom Matja-
žu Zupanu, Franciju Klopčiču in bratrancu Srečku Vončinu za 
lepo opravljen pogrebni obred. Zahvala DU Žabnica in DU Bitnje 
- Stražišče ter GD Žabnica za častno spremstvo. Vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovo zadnjo pot in ga boste ohranili v lepem 
spominu, smo iz srca hvaležni.

Žalujoči: žena Marija, hči Nataša in sin Primož z družinama
Šutna in Srednje Bitnje, marec 2018

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro, 
le v nas se preselijo 
in naprej, naprej živijo,
SO in tu ostanejo.
(J. Medvešek)

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

TELICE simentalke, cca 330 kg in 250 
kg, pašne, tel.: 031/312-323 18001071

TELIČKO simentalko in ČB, tel.: 
041/589-884 18001056

VEČ zajcev različnih starosti, tel.: 
051/303-294 18001109

KUPIM

BIKCA, mesne pasme, težkega 200 
–300 kg, tel.: 041/728-092 18001090

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

OSTALO
PRODAM

SEME medovite facelije za krmo ali ze-
leno gnojenje, tel.: 041/387-810  
18001105

SENO v velikih kockah, tel.: 051/373-
861 18001108

SENO, balirano v kocke, z dostavo, 
tel.: 031/463-250 18001054

SILAŽNE bale, tel.: 070/757-057  
 18001089

ULEŽAN hlevski gnoj, tel.: 041/901-
888 18001067

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 18001075

KUPIM

SENO, tel.: 041/857-703 18001055

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO natakarja/-ico za strežbo hra-
ne in pijače, okolica Radovljice. Juvas, 
d.o.o., Mestni log 184, Ljubljana, tel.: 
070/865-994 18001084

IŠČEM voznika kamiona kategorije C, 
15 T skupne nosilnosti, za prevoze po 
Sloveniji, lahko samo za pomoč. Da-
nilo Lipar, s.p., Lahovče 77, Cerklje, 
041/618-417 
 18000974

ZAPOSLIMO voznika kamiona eno-
dnevnih prevozov po Sloveniji, izpit 
kategorije C (zaželena kategorija E). 
Agro Mobil, d.o.o., Letališka 37, Šen-
čur, 041/698-385, g. Boštjan Berton-
celj  
 18000981

DELO nudim mlajšim upokojencem za 
razvoz reklam po gorenjski regiji. War-
mont, Rado Ovčar, s.p., Kajuhova 4, 
Slov. Konjice, tel.: 041/667-958 
 18001057

AS PLANINE Pungrat išče pastirja za 
leto 2018. Zaželen zakonski par. Pisne 
prijave pošljite na naslov: AS Pungrat, 
Brezje 66, 4243 Brezje. Rok za prijavo 
vključno do 3. 4. 2018.  
 18001010

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

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

ZAPOSLIMO delavca za pomoč v av-
toremontni delavnici, zaželene so izku-
šnje v avtomobilski stroki, obvezen izpit 
kat. B. Jelovčan, d.o.o., Žabnica 24, 
Žabnica, tel.: 041/756-188 
 18001051

ZAPOSLIMO prodajalca rezervnih 
delov kmetijske mehanizacije. Klasje, 
d.o.o., Cesta na klanec 4, 4000 Kranj, 
tel.: 031/628-065  
 18001086

IŠČEM

IŠČEM DELO – duo Stari sablji vam z 
živo glasbo popestri praznovanje in os-
tale dogodke, tel.: 031/325-654  
 18001070

IŠČEM DELO – voznik s C, E in NPK, 
kodo 95, z izkušnjami vožnje prekucni-
ka po Sloveniji, tel.: 040/389-518  
 18001069

STORITVE
NUDIM

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

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, no-
tranje 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

BELJENJE, sanacija plesni, glajenje in 
brušenje sten, dekorativni ometi in op-
leski, barvanje napuščev in fasad vam 
nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, 
Naklo, tel.: 031/392-909 18001083

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

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

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

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

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

IŠČEM

IŠČEM osebo za prevoz sena, prerez 
hlodov in zamenjavo strešne kritine, 
tel.: 04/25-51-928 
 18001082

VAS veseli delo z rastlinami, na sve-
žem zraku, na kmetiji v okolici Tržiča. 
Iščemo pomoč pri pridelavi solate, tel.: 
040/803-066  
 18001106

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

Rezultati 25. kroga – 28. marca 2018
14, 15, 19, 20, 21, 29, 38 in 9

Loto PLUS: 6, 8, 13, 14, 20, 26, 34 in 9
Lotko: 5 5 2 8 8 4

Sklad 26. krog za Sedmico: 1.620.000 EUR
Sklad 26. krog za PLUS: 320.000 EUR
Sklad 26. krog za Lotka: 140.000 EUR

LOTO

www.gorenjskiglas.si

RAZNO
PRODAM

HLAČNE plenice velikosti M in 2 menaž-
ni posodi, tel.: 040/854-721 18001077

JURČKE, cele in zamrznjene, ugodno, 
tel.: 031/622-246 18001091

LATE, fižolovke, okrogle, obdelane, 
raznih dimenzij, možna dostava, tel.: 
04/51-88-063, 041/446-510 18001093

LESENO zložljivo kozo za žaganje drv 
in sobno kolo Orbitrek, tel.: 031/254-
639 18001094

PODARIM

TEPIHE do 4 m2, primerne za pisarne, 
tel.: 040/431-634  
 18001102

IŠČEM

AVTOMEHANIKI, električarji, vodovo-
darji, če ne veste kam z odpadnim ma-
terialom, me pokličite, tel.: 070/385-
956  
 18000994

STARE, nedelujoče pralne stroje, raču-
nalnike, klime, pipe, železo, odpeljem 
brezplačno, tel.: 070/385-956 
 18000996
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ZAHVALA
Nikoli se ustaviti nisi znal,
zdaj pa končno brez nemira boš lahko zaspal.
Nam ostali bodo spomini na tvoje zlato srce,
do trenutka, ko vidimo se spet, tam gori nekje. 

Po dolgotrajnem boju z boleznijo nas je v 78. letu starosti zapustil 
naš ljubeči in skrbni mož, ati, stari ata, tast, brat in stric

Franc Celar
Boštkov Francl iz Vogelj

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem, znancem za pomoč in podporo, za darovano cvetje in sveče. 
Zahvaljujemo se gasilcem PGD Voglje, patru Andreju Piršu, g. 
župniku Janezu Šketu, pogrebni službi Navček, pevcem iz Predo-
selj in harmonikarju Viliju Bonči, Biotehniškemu centru Naklo, 
Knjižnici Medvode in Iskraemecu. Posebna zahvala je namenje-
na dr. Mlakarju s hematološkega oddelka UKC Ljubljana ter dr. 
Horženovi in dr. Kristancu iz ZD Kranj. Hvaležni smo vsem, ki 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Vsem imenovanim in 
neimenovanim iz srca hvala.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Mnogo, mnogo prezgodaj nas je v cvetu mladosti, poln pričakovanj 
in sanj nenadoma zapustil naš ljubljeni sin, brat, vnuk, nečak in 
bratranec

Jošt Šink
22. 2. 2005–1. 3. 2018

Ob nepričakovani, boleči izgubi dragega Jošta se iz vsega srca 
zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, 
vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, nas 
tolažili in podpirali. Hvala razredničarki in učencem 7. d razreda 
OŠ Šenčur in celotni OŠ Šenčur, Biotehniškemu centru Naklo, 
podjetju Saxonia-Franke, keramičarstvu Mikolič, patru Andreju, 
g. župniku Urbanu, PGD Voglje, pogrebni službi Navček, pevcem 
iz Predoselj. Vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste ga v tako 
velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot, iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njegovi 

Ko svet ostane brez besed,
ko tu je največja bolečina – 
o, ko le obstajala bi taka sila,
ki bi tebe nam vrnila.

ZAHVALA

V 80. letu starosti se je od nas poslovila draga žena, mama, stara 
mama, tašča, sestra in teta

Marija Gašperlin
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in bivšim sodelavkam, Jožetovim in Minkinim sode-
lavcem za izrečeno sožalje in podporo. Lepa hvala tudi za podarje-
no cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala gospodu kaplanu 
za lepo opravljen obred slovesa, pogrebni službi Navček in pev-
cem za zapete žalostinke. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo 
boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: mož Jože, sin Jože in hčerka Minka z družinama  
ter ostali sorodniki
Luže, Cerklje na Gorenjskem, marec 2018

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
solza, žalost in bolečina
te zbudila ni.
Ostala je praznina, 
ki hudo boli. 

ZAHVALA

Je čas, ki da, je čas, ki vzame, pravijo, je čas, ki celi rane,
in je čas, ki nikoli ne mine, ko zasanjaš se v spomine.

V 79. letu nas je za vedno zapustil naš dragi mož, oče, dedek, 
brat, tast, svak in stric

Janko Tušek
iz Zminca 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelav-
cem, prijateljem in znancem, ki ste se od njega poslovili v tako 
velikem številu. Iskrena hvala vsem za izrečena sožalja, darovano 
cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala vsem zaposlenim v 
ordinaciji doktorice Petre Mesec-Rodi, osebju Bolnišnice Golnik 
ter vsem, ki ste mu kakorkoli pomagali lajšati bolečine ob njegovi 
bolezni. Hvala gospodu župniku Mateju Nastranu, pogrebni služ-
bi, pevcem in trobentaču za  zaigrano Tišino. 
Hvala vsem in vsakomur posebej!

Vsi njegovi
Zminec, marec 2018

ZAHVALA

SMRT – nepreplačljiva in neizprosna, pustoši povsod.  
Bogastva, ki ga vzame, se ne more nadomestiti. 

Nam je vzela

Darka Kerna
iz Gorenj pri Kranju

Z bolečino v srcu se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste nam v teh težkih dneh stali ob stra-
ni. Hvala za vsako toplo besedo, objem ali stisk roke, za darovano 
cvetje, sveče in denarno pomoč. Posebna zahvala gre gospodu 
župniku Francu Godcu za lepo slovo. Hvala tudi pogrebni službi 
Komunala Kranj, pevcem SPOMIN, gasilcem, vsem iz HK Triglav 
Kranj ter Silvi za vso pomoč. Hvaležni smo vsem imenovanim in 
neimenovanim, ki ste se v tako velikem številu poslovili od njega. 

Vsi njegovi
Kranj, 14. marca 2018

ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi nas je v 83. letu starosti  
zapustil naš dragi ata in stari ata

Franc Jelovčan
iz Mošenj 32

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem,  
zn a ncem in sodelavcem za ustna in pisna sožalja, stiske rok, lepe 
misli, podarjeno cvetje in sveče, vsestransko pomoč in spremstvo 
na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala gre gospodu župniku za 
lepo opravljen pogrebni obred in pogrebni službi Akris, sosedom 
nosačem, pevcem, trobentaču in hvala g. Danilu za poslovilne be-
sede ob odprtem grobu. Hvala tudi zdravniku g. Podlesniku in 
patronažni službi ZD Radovljica. Še enkrat hvala vsem imenova-
nim in neimenovanim, ki ga boste ohranili v lepem spominu in 
nam lajšali bolečino.

Žalujoči vsi njegovi

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

ZAHVALA

V 87. letu nas je zapustila draga mama, babica, prababica, sestra, 
sestrična in teta

Francka Celar
roj. Jagodic s Kokrice

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, cvetje, sveče, molitve in darove za 
svete maše. Posebna zahvala dr. Tatjani Primožič in sestri Andreji 
Zorec za dolgoletno zdravljenje, župniku Jožetu Klunu za pogrebni 
obred in obisk ob zadnjih urah, pevcem, pogrebni službi Navček in 
vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni
Kokrica, 27. marca 2018

ZAHVALA

V 90. letu starosti se je od nas poslovila draga mama, sestra, teta, 
tašča, babica in prababica 

Marija Babič
iz Žej 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, zna n -
cem in sodelavcem za podarjeno cvetje, sveče in darovane sve-
te maše ter izražena ustna in pisna sožalja. Zahvalo izrekamo 
g. žup niku Janezu Zupancu in somaševalcu g. Štefanu Babiču 
za lep poslovilni obred in sv. mašo, nosačem, sosedi Irmi, pev-
cem Ultima ter pogrebni službi Navček. Vsem prisrčna hvala za 
spremstvo na njeni zadnji poti.

Žalujoči: sinova Jože in Marjan z družinama, brata Franc in Ivan 
z družinama
Žeje, Naklo, Rupa
Žeje, 24. marca 2018

V življenju niso dnevi, ki so minili, 
v življenju so dnevi, ki se jih bomo spominjali.
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Anketa

Janez Nunar,  
Mlaka pri Kranju:

»Velika noč je največji kato-
liški praznik. Šli bomo v cer-
kev, seveda bomo pripravili 
tudi velikonočne dobrote: po-
tico, hren, pirhe in vse ostalo, 
kar še sodi zraven.«

Slavica Stankovič, Golnik:

»Praznujem pravoslavno ve-
liko noč, letos bo 8. aprila. Ta 
praznik mi veliko pomeni, je 
družinski, preživljamo ga v 
krogu domačih. Kot običajno 
bom pripravila potico, veliko-
nočna jajčka, šunko ...«

Tamara Adamović, Kranj:

»Veliko noč bom letos prvič 
praznovala v družbi hčerke. 
Šli bomo v pravoslavno cer-
kev. Z mami bova skupaj po-
barvali jajčka. Mami bo tudi 
spekla potico, sama pa se to 
še nameravam naučiti.«

Vida Pavšek, Tržič:

»Velika noč se mi zdi lep pra-
znik. Pripravim velikonočne 
dobrote in rada tudi uživam 
v njih. Spekla bom tudi ore-
hovo potico. Že vrsto let 
prisegam na recept sestre 
Vendeline.«

Ana Šubic

V nedeljo bo velika noč, ki 
velja za najpomembnejši 
krščanski praznik, sicer pa 
jo spremljajo različni običa-
ji. Sogovornike smo tokrat 
povprašali, kako se priprav-
ljajo na praznične dneve in 
kako jih bodo preživeli.

Foto: Tina Dokl

Obvezna tudi 
potica

Maja Ramuš, Žirovnica:

»Mami speče potico. S tera-
nom, čebulo ali navadnimi 
barvami pobarvamo pirhe, 
včasih uporabimo tudi gosja 
jajca. V barvanju še posebej 
uživa mlajša sestra. Imamo 
tudi velikonočni zajtrk.«

info@g-glas.si
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Preddverje Prešernovega gledališča, cerkvene stopnice in plo-
ščad kostnice so si za svoj poligon izbrali otroci na skirojih 
in rolkah. Nanje je opozorila naša bralka, ki je to početje že 
decembra prijavila policiji. To je nadebudne fante za nekaj 
časa ustavilo, spomladi pa so spet oživeli. Bralka pravi, da 
z rolkami in skiroji skačejo celo na podstavek Prešernovega 
spomenika. Tako ravnanje se ji zdi nesprejemljivo, slednjič gre 
za kulturne spomenike, ki bi jih morali spoštovati, poleg tega 
se dela škoda in je za mlade akrobate tudi nevarno.   

GLASOV JEŽ

Akrobacije na kulturnih spomenikih

Danes in jutri bo oblačno in deževno. Pihal bo jugozahodni 
veter. V noči na nedeljo bodo padavine oslabele in večinoma 
ponehale. V nedeljo se bo delno zjasnilo, sredi dneva in po-
poldne bo možna kakšna ploha.

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

Jesenice – Na Gimnaziji Jesenice so pripravili sprejem za so-
šolca Jerneja Slivnika, našega edinega predstavnika na para-
olimpijskih igrah v Pjongčangu, kjer je v sedečem slalomu 
dosegel dvanajsto mesto. To je najboljša slovenska uvrstitev 
na paraolimpijskih igrah, odkar je naša država samostojna. 
Kot je povedala ravnateljica Lidija Dornig, so na Jerneja, ki 
obiskuje 3. letnik športnega oddelka, ponosni tako dijaki kot 
zaposleni. Na sprejemu sta tako Jernej kot njegov trener Ro-
man Podlipnik, sicer športni pedagog na šoli, dobila kilogram-
sko lešnikovo čokolado, skladno z internim pravilnikom pa bo 
Jernej na podelitvi spričeval in pohval ob zaključku šolskega 
leta prejel tudi srebrni znak gimnazije, najvišje priznanje za 
izredne dosežke dijakov na tekmovanjih iz znanj in športa.

Sprejem za Jerneja

Jernej Slivnik in njegov trener Roman Podlipnik

Tržič – Začetek rekonstrukcije javne razsvetljave od odcepa 
v naselje Breg pri Bistrici do avtobusnega postajališča na 
križišču v naselju Žiganja vas v tržiški občini je predviden v 
aprilu. Obnovili bodo kabelsko omrežje v kabelski kanalizaciji 
in zamenjali vse obstoječe temelje in drogove javne razsvet-
ljave v skupni dolžini nekaj manj kot kilometer in pol. Aprila 
je predviden tudi začetek obnove Zadraškega mostu in ceste 
Zadraga Žiganja vas. 

Rekonstruirali bodo javno razsvetljavo

Jasna Paladin

Podgorje – Cesta Podgorje–
Kamnik je bila na 850 me-
trov dolgem odseku od »teh-
ničnih pregledov« do Go-
stilne pri Slavki gradbišče 
že lansko poletje, a uradno 
odprtje so pripravili ob le-
tošnjem občinskem prazni-
ku. Občina je za investicijo 
namenila skoraj 300 tisoč 

evrov, poleg prenove same-
ga cestišča so uredili še pas 
za kolesarje, otok za umirja-
nje prometa, javno razsvet-
ljavo ter vgradili kabelsko ka-
nalizacijo.

»Težko je priti do obno-
ve kakršnekoli ceste in zato 
smo lahko danes še toliko 
bolj veseli, da smo drugo 
fazo prenove izpeljali. Tudi 
faznost je posledica tega, da 

finančna sredstva Občine 
Kamnik niso neomejena. A 
ne le za to območje, tudi za 
druge predele občine se za-
deve urejajo po fazah, da so 
vsi kolikor toliko zadovolj-
ni. Zadeve je treba urejati po 
pomembnosti. In ta cesta je 
prav gotovo pomembna, saj 
gre za glavno tranzitno ces-
to, ki je zelo obremenjena, in 
ne moremo si privoščiti, da 

bi bila kot taka neurejena,« 
je dejal župan Marjan Šarec 
in dodal, da letos na vrsto 
pride še tretja faza prenove 
ceste, vse do železniškega 
prehoda.

V Podgorju so nove ces-
te sicer zelo veseli, opozar-
jajo pa, da je prenove potre-
ba tudi cesta skozi vas, ki je v 
času gradnje večkrat služila 
tudi za obvoz in se je zato še 
bolj uničila. Potrebnosti ob-
nove se zaveda tudi občina, 
a najprej bo treba zagotovi-
ti zemljišča, soglasij vseh la-
stnikov pa še vedno nimajo. 
Lani so sicer že prenovili de-
vetdeset metrov vaške ces-
te. To pa ni bila edina pri-
dobitev Podgorcev v minu-
lem letu. »V letu 2017 smo 
na zahtevo Državne volilne 
komisije, s pomočjo prosto-
voljcev in donatorjev, zgra-
dili tudi klančino pred vho-
dom v dom krajevne skup-
nosti. Klančina omogoča 
ustrezen dostop funkcional-
no oviranim osebam in star-
šem z vozički. Hkrati smo 
obnovili tudi zunanje sto-
pnišče, ki je bilo že v razpa-
dajočem stanju,« je pridobi-
tev opisal predsednik Kra-
jevne skupnosti Podgorje 
Boris Mikuš.

Ob prazniku odprli novo cesto
V Podgorju so prenovili že dva odseka glavne vpadnice v mesto s komendske strani, letos bodo 
še zadnjega, tretjega. Krajani pa opozarjajo, da je dotrajana tudi cesta skozi vas, a za obnovo te 
potrebujejo soglasja vseh lastnikov zemljišč.

Prenovljeni odsek ceste Podgorje–Kamnik sta slavnostno odprla župan Marjan Šarec in 
predsednik Krajevne skupnosti Podgorje Boris Mikuš.


