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AKTUALNO

Ne bodo trosili  
lažnih obljub
Marjan Šarec, ki je bil vnovič izvo
ljen za predsednika stranke, je 
dejal: »Ne obljubljamo druge Švi
ce, ne Skandinavije, niti ne pokoj
nin v višini tisoč evrov, ker dobro 
vemo, da rezultat pride samo s 
trdim delom.«

3

GORENJSKA

Na letališču se  
obeta protest
Zaradi nove kolektivne pogodbe, 
ki je bila usklajena le z enim od 
treh sindikatov, se na Fraportu 
Slovenija obeta za 25. april protes
tni shod, sindikalisti pa ne izklju
čujejo niti možnosti stavke.

7

KRONIKA

Namerno stekel  
pred gasilce
Gorenjski policisti in kranjski po
klicni gasilci so zgroženi nad rav
nanjem pešca, ki je 8. aprila zvečer 
v križišču na Polici pri Naklem ob 
rdeči luči za pešce nenadoma ste
kel čez cesto pred gasilskim vozi
lom, ki je bilo na nujni vožnji. 

12

ZANIMIVOSTI

Festival,  
posvečen čemažu
V Termah Snovik so minuli konec 
tedna pripravili prvi Festival čema
ža, ki je v dveh dneh privabil neko
liko manj obiskovalcev, kot so si 
organizatorji želeli, a zato navdu
šil tiste, ki so prišli. Privoščili so si 
lahko tudi čemaževo kosilo.

21

VREME

Danes bo spremenljivo do 
pretežno oblačno. Jutri in 
v četrtek bo sončno. Jutra 
bodo sveža, čez dan pa bo 
še topleje kot danes.

5/23 °C
jutri: sončno

www.festival-cokolade.si
NAJBOLJŠI 
ČOKOLADNI 
DOGODEK V 
SLOVENIJI
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Priloga:

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Predčasne volitve po-
slancev v državni zbor bodo 
torej v nedeljo, 3. junija. Za 
dan razpisa predčasnih vo-
litev, s katerim začnejo teči 
roki za volilna opravila, se 

šteje ponedeljek, 16. april. 
»Predsednik državnega 
zbora me je včeraj obvestil, 
da so, po tem, ko je predse-
dnik vlade dne 14. marca od-
stopil, potekli vsi zakonsko 
določeni roki za predlaganje 
novega mandatarja in tako 

državni zbor ni sklenil, da se 
izvedejo volitve predsednika 
vlade. Ustava mi v tem pri-
meru nalaga, da razpustim 
državni zbor in razpišem 
predčasne volitve,« je v sobo-
to pojasnil predsednik Borut 
Pahor. Predčasne volitve se 

opravijo najkasneje dva me-
seca po razpustitvi držav-
nega zbora in najprej v 40 
dneh od dneva razpisa, kar 
je omogočilo izbiro med tre-
mi datumi: 27. majem, 3. ali 
10. junijem. 

Na volitve prvo junijsko nedeljo
Predsednik Borut Pahor je v soboto podpisal odlok o razpustitvi državnega zbora in razpisu predčasnih 
volitev, ki bodo v nedeljo, 3. junija. 

Matjaž Klemenc

Ljubljana – Po Pokalu Slove-
nija, ki je bila prva lovorika 
za jeseniške hokejiste v se-
zoni 2017/2018, in ligi AHL, 
ki so jo zaključili v polfina-
lu, so varovanci trenerja Ga-
bra Glaviča v soboto zaklju-
čili še zadnjo zgodbo, držav-
no prvenstvo. V Tivoliju je še 
tretjič v finalnem nizu padel 
večni rival Olimpija. 

Naslov so si priigrali z naj-
bolj prepričljivo tekmo v fi-
nalu, ki so jo na koncu dobi-
li s 4 : 1. Povsem zasluženo. 
To je zanje dvanajsti naslov 

slovenskih prvakov in 35. 
zvezdica za jeseniški hokej. 
Trinajst zmag proti Olim-
piji v sezoni in le dva pora-
za govorijo v prid ekipi SIJ 
Acroni Jesenice. »Na tretji 
finalni tekmi v Podmežakli 
smo v četrtek padli na real-
na tla. Vedeli smo, da nam 
do iger, ki smo jih že prika-
zali, še veliko manjka. Naj-
bolj pomembno je bilo to, da 
smo vedeli, česa ne delamo 
prav,« je po tekmi dejal kape-
tan Andrej Tavželj in hkra-
ti pohvalil ekipo Olimpije za 
dobro igro v finalu. 

Hokejisti Jesenic do nove zvezdice
V soboto so jeseniški hokejisti ljubljansko 
Olimpijo premagali še tretjič v letošnjem finalu 
državnega prvenstva in s tem ubranili naslov 
najboljšega v državi.

HDD SIJ Acroni Jesenice, državni hokejski prvaki. Naslova so se s svojimi zvestimi navijači veselili v Hali Tivoli. 49. stran

43. stran
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Za Krvavec nove 
priložnosti
Novi lastnik Krvavca Alpska investicijska družba 
ter njen lastnik Janez Janša imata za Krvavec 
precej načrtov, med drugim dodatno ponudbo in 
gradnjo novih turističnih nastanitev. 46. stran TU
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme PETER BAJD z Golnika.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Stoodstotno naravno karitejevo maslo Yanumi

Slovenska blagovna znamka Yanumi ponuja širok izbor stood-
stotno naravnega karitejevega masla, pridobljenega iz najkva-
litetnejših sestavin, ki poskrbijo za primerno delovanje vaše 
kože in ji omogočijo, da zasije v vsej svoji lepoti. Poskrbite za 
zdravo in sijočo polt z visoko kvalitetnim karitejevim maslom 
Yanumi, polnim vitaminov E in A, ki slovi po sposobnosti vla-
ženja in zaščite kože, ne vsebuje parabenov, sintetičnih dodat-
kov ter umetnih dišav. Več informacij na: www.yanumi.com.

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo karitejevo maslo Ya-
numi. Nagradno vprašanje: Česa ne vsebuje karitejevo maslo 
Yanumi? Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 
23. aprila 2018, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 
4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.

Matevž Pintar

V Kranju se ob sredah uva-
ja posebno plačilno sredstvo. 
Gre za brezplačni vredno-
stni kupon, s katerim si bodo 
lahko obiskovalci ob sredah 
privoščili brezplačni napi-
tek v enem izmed mestnih 
kavarn, barov ali gostiln v 
mestnem središču. Kupon 
lahko pridobijo na priredi-
tvi S Krančkom v mestu in 
Četrtki ob vodnjaku na stoj-
nici Mestne uprave Kranj. 

Sodelujoče v anketi smo 
vprašali, ali menijo, da bo to 
pripomoglo k večjemu obi-
sku mestnega jedra. Kranj 
nujno potrebuje novo avto-
busno postajo. Mestna upra-
va pripravlja potrebno doku-
mentacijo za gradnjo avto-
busnega terminala in ure-
janje širšega območja Zlate-
ga polja. Zanimalo nas je, ali 
verjamejo, da bo Kranj dobil 
novo avtobusno postajo. Na 
vprašanji je odgovarjalo 528 
občanov.

Da bodo kuponi za 
brezplačni napitek zago-
tovo pripomogli k večje-
mu obisku mestnega jedra, 
meni 30 odstotkov vpraša-
nih, 41 odstotkov jih meni, 
da bodo verjetno pripomog-
li k večjemu obisku, 26 od-
stotkov pa je prepričanih, da 
ne bodo pripomogli k večje-
mu obisku mestnega jedra 
Kranja.

Da bo Kranj zagotovo do-
bil novo avtobusno posta-
jo, verjame 27 odstotkov 

sodelujočih v anketi, 39 od-
stotkov jih meni, da jo bo 
verjetno dobil, 31 odstotkov 
sodelujočih pa ne verjame, 
da bo Kranj dobil novo avto-
busno postajo.

Lepo se zahvaljujemo 
vsem, ki ste si vzeli čas za 
našo anketo. Če bi želeli Go-
renjski glas redno prebirati, 
nas lahko pokličete v kontak-
tni center invalidskega pod-
jetja v Škofjo Loko na števil-
ko 04/51 16 440 in si ob na-
ročilu izberete eno od daril.

Bodo kuponi pripomogli k večjemu obisku?

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – O obrambi vre-
dnot so govorili poslanec 
SDS Branko Grims, velepo-
slanica Madžarske Edit Szi-
lagyine Batorfi, veleposla-
nik Poljske Pawel Czerwin-
ski in nekdanji vojaški vikar 
Jože Plut. Branko Grims je 
v uvodu čestital veleposla-
nici Madžarske za uspeh na 
volitvah v njeni državi, ko je 
znova zmagala desna opci-
ja z Viktorjem Orbanom, 
za uspeh pa šteje tudi poli-
tične razmere na Poljskem, 
kjer vlada povsem desni 
parlament brez ene same 
leve stranke. To naj bi bilo 
po njegovem mnenju dob-
ro tudi za razvoj, saj Polj-
ska ni imela krize. Tudi si-
cer poudarja, da nas dežele 
višegrajske skupine (Polj-
ska, Madžarska, Češka, Slo-
vaška) v razvoju prehiteva-
jo po desni. S temi deželami 
imamo marsikaj skupnega: 
smo jedro srednjeevropske-
ga prostora, vsi smo bili del 
nekdanje Avstro-Ogrske, 
naše vrednote so utemelje-
ne na krščanskem izroči-
lu, v tem času pa se vsi sre-
čujemo s krizo vrednot, ko 
je potreben razmislek, kaj 
sodi v Evropo in katere kul-
ture lahko sobivajo med se-
boj. Višegrajske države pa 
so nam lahko za zgled dob-
rega sodelovanja, tudi pri 
obrambi vrednot.

Madžarska veleposlani-
ca je ocenila, da višegrajske 
države po 27 letih še vedno 
dobro sodelujejo in ker v EU 
govorijo z enim glasom, so 
tudi bolje slišane. Na Ma-
džarskem pa je bil fokus tok-
ratnih volitev na migracijah, 
ki predstavljajo veliko tvega-
nje za evropsko civilizacijo, 
zato se je pri ljudeh utrdilo 
prepričanje, da morajo bra-
niti svojo domovino, jezik, 
vero ... Veleposlanik Poljske 
pa je ovrgel prepričanje, da 
je višegrajska skupina ka-
toliška, reakcionarna, anti-
evropska zarota, ki ostalim 
krati svobodo mišljenja. Na-
sprotno, konflikta med temi 
državami in Evropsko unijo 
ni. Čeprav višegrajci dajejo 

velik poudarek vrednotam 
domoljubja, so hkrati tudi 
zvesti Evropejci. V razpravi 
so sogovorniki dali velik po-
udarek krščanskim vredno-
tam, ki so pripomogle tudi 
k ohranitvi kulturne in naci-
onalne identitete teh držav. 
Omenil je tudi skupno pri-
zadevanje višegrajske sku-
pine, da bi tržišča teh držav 
ne oskrbovali z izdelki slab-
še kakovosti, kot so sicer na 
voljo potrošnikom v državah 
zahodne Evrope. In to misel 
prenesel tudi na vrednote: 
»Kot se nam ne sme dajati 
čokolada, ki to ni, se nam ne 
smejo vsiljevati tudi vredno-
te, ki to niso.«

Duhovnik Jože Plut je 
govoril o podobnostih in 

razlikah Slovenije in držav 
višegrajske skupine, ena od 
skupnih točk je tudi dejstvo, 
da smo se kot narodi obdr-
žali pod nekdaj tujimi obla-
stniki. Meni pa, da Sloven-
ci premalo poudarjamo svoj 
narodni ponos in tudi svoje 
simbole. Na Madžarskem in 
na Poljskem močno poudar-
jajo družinske vrednote in 
državi v tem smislu gradita 
tudi družinsko politiko. Na 
vprašanje iz občinstva, kaj 
storiti, da bi tudi na Sloven-
skem zavladala desna vlada, 
pa je poljski gost dejal, da so 
pri njih to dosegli tako, da so 
pred volitvami odgovorili na 
resnične potrebe državlja-
nov, ideološki vidik je manj 
pomemben. 

Višegrajske države za zgled
Stranka SDS in Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve sta v Preddvoru pripravila okroglo mizo 
Obramba vrednot in višegrajska skupina. Gosta sta bila tudi veleposlanika Madžarske in Poljske.

O obrambi vrednot so spregovorili (od leve): duhovnik Jože Plut, poljski veleposlanik Pawel 
Czerwinski, madžarska veleposlanica Edit Szilagyine Batorfi in Branko Grims / Foto: Tina Dokl

Občinski odbor SDS Tržič vas vljudno vabi  
na pogovorni večer z naslovom

»AKTUALNA POLITIČNA SITUACIJA 
IN PRIHODNOST SLOVENIJE«

v četrtek, 19. aprila 2018, ob 19. uri v Restavraciji Raj  
v Tržiču (Predilniška cesta 1, 4290 Tržič).

GOSTA:
mag. Branko Grims,  
poslanec v Državnem zboru RS

Jure Ferjan,  
ekonomist in voditelj na Nova24TV

Vabljeni. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Četrta ozaveščeval-
na delavnica v okviru projek-
ta EcoLex Life bo potekala ta 
četrtek, 19. aprila, na Obmo-
čni obrtno-podjetniški zbor-
nici Kranj (C. Staneta Žagar-
ja 37). Začela se bo ob 12. uri, 
potekala pa bo pod sloganom 
projekta EcoLex Life Oko-
lje potrebuje našo odgovor-
nost. Tokrat bodo udeleženci 

pridobili informacije o slo-
venski in evropski okoljski 
zakonodaji, spoznali prime-
re okoljske odgovornosti iz 
prakse ter delili svoje pogle-
de in mnenja o okoljski od-
govornosti. Brezplačna de-
lavnica je namenjena podje-
tjem, panožnim in podjetni-
škim združenjem, vladnim 
organizacijam, nevladnim 
organizacijam, odvetnikom 
in zavarovalnicam.

Delavnica o okoljski 
odgovornosti
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Čeprav v Sloveniji že šti-
ri leta beležimo gospo-
darsko rast, ki je bila 

lani s skoraj petimi odstotki 
ena najvišjih v Evropski uni-
ji, in se tudi brezposelnost 
znižuje, pa mnogi državljani 
tega ne občutijo in kljub po-
zitivnim trendom životarijo. 
Da imamo v državi, ki se ima 
za socialno, še vedno skupine 
ljudi, ki živijo v revščini in 
jim minimalni dohodek, so-
cialni transferji ali nizke po-
kojnine ne omogočajo dostoj-
nega preživetja, je nedavno 
ob predstavitvi poročila za 
lansko leto opozorila varuhi-
nja človekovih pravic Vlasta 
Nussdorfer. Med najbolj ogro-
ženimi izpostavlja starejše 
ljudi, zlasti upokojenke. Mno-
gi živijo na socialnem dnu 
in izgubljajo dostojanstvo pri 
iskanju oblačil in hrane pri 
humanitarnih organizacijah, 
navaja varuhinja.

Podatkov o številu državlja-
nov, ki so lani živeli pod pra-
gom revščine, sicer še ni, je bilo 
pa še leta 2016 v taki situaciji 
kar 280 tisoč Slovencev ali vsak 
sedmi. Med njimi je bilo kar 83 
tisoč upokojencev in tudi 50 
tisoč delovno aktivnih, od tega 
20 tisoč samozaposlenih.

Na nove oblike revščine, ki 
nastajajo kljub veliki gospo-
darski rasti, opozarjajo tudi 
na Zvezi prijateljev mladine 
Ljubljana Moste Polje, ki s 
projektom Botrstvo pomaga 
pet tisoč otrokom. Nanje se 
obrača tudi vedno več za-
poslenih staršev: takšnih z 

minimalno plačo, prekarni 
delavci in obrtniki, ki so za-
radi plačilne nediscipline na 
robu preživetja. Prav tako 
zgovorni so nedavno pred-
stavljeni podatki Slovenske 
karitas. Lani so imeli skoraj 
95 tisoč prejemnikov materi-
alne pomoči, med katerimi 
je tudi vse več gospodinjstev 
z rednimi zaposlitvami, ki 
jim prinašajo prenizke do-
hodke. Razmere se od lani 
niso bistveno spremenile, zato 
so pristojne znova pozvali 
k ukrepanju, med drugim k 
spodbujanju takega okolja in 
sistemskih rešitev, kjer bo vsak 
delavec dostojno plačan.

Pri projektu Botrstvo so po-
nosni, da jim je uspelo doseči 
nekaj sistemskih sprememb, 
ki socialno ogroženim lajšajo 
življenje, je pa še veliko neure-
sničenega. Imajo pa še vedno 
občutek, da se državni organi 
prevečkrat ukvarjajo z zaščito 
proračuna, in ne z aktivno po-
močjo ljudem v stiski. Kot ugo-
tavljajo, zakonodaja ni nujno 
tako zelo slaba, državljani 
pravice imajo, a sistem pogosto 
deluje na način, da se jim čim 
bolj otežuje dostop do njih. 

Varuhinja Nussdorferjeva 
je prepričana, da mora so-
cialna država, ki v ogledalu 
uzre revščino toliko posame-
znikov, sprejeti odločnejše 
ukrepe za njeno odpravljanje. 
Izziv, na katerega bi morale 
najti odgovor vse politične 
stranke, ki se bodo na junij-
skih volitvah potegovale za 
upravljanje države.

Na robu preživetja

KOMENTAR
Ana Šubic

Simon Šubic

Medvode – »Jasno in glasno 
povem na tem mestu, da raj-
ši dobimo kakšen glas manj, 
kot pa da bi ljudem lagali in 
trosili obljube, ki bi se po vo-
litvah lahko izkazale za laž-
ne in neuresničljive,« je v 
soboto po ponovni izvolitvi 
za predsednika stranke Li-
sta Marjana Šarca (LMŠ) po-
vedal zdajšnji kamniški žu-
pan Marjan Šarec. »Ne ob-
ljubljamo druge Švice, ne 
Skandinavije, niti ne pokoj-
nin v višini 1000 evrov, ker 
dobro vemo, da rezultat pri-
de samo s trdim delom in ni-
kakor čez noč,« je stari novi 
predsednik poudaril v konč-
nem govoru četrtega zbora 
stranke v Medvodah, na ka-
terem so poleg izvolitve no-
vega vodstva potrdili tudi 
program oz. načrt stranke 
za obdobje 2018–2022 ter 
predstavili svoje kandidat-
ke in kandidate za junijske 
državnozborske volitve, na 
katerih se LMŠ po doseda-
njih projekcijah morda obe-
ta celo zmaga. Kdo bo kan-
didiral na Gorenjskem, še 
ni uradno znano, saj mora 
izvršni odbor stranke o raz-
vrstitvi kandidatov po volil-
nih okrajih še odločiti, so 
nam razložili. Med bolj zna-
nimi kandidati sicer so bivši 
predsednik uprave Leka Voj-
mir Urlep, glavna inšpekto-
rica za delo Nataša Trček, 
nekdanji poslanec Pozitiv-
ne Slovenije Brane Golubo-
vić, vodja regijskega centra 
za obveščanje v Kranju Bo-
štjan Poklukar, nekdanji ko-
šarkar Dušan Hauptman ...

»Ne sprašujte nas, ali Ku-
čan ali Janša, za nas je to že 
zdavnaj preteklost. Čas je, 
da Slovenija zadiha in mi z 

njo. Pustite novo generacijo 
delati in ustvarjati za priho-
dnost. Kdor bo vedno vztra-
jal pri starih vzorcih, bo os-
tal v času in prostoru, ujet-
nik strahov, zamer in zasta-
relega razmišljanja,« je med 
drugim poudaril Šarec in 
dodal, da je kritizerjem čas 
minil: »Zdaj je napočil naš 
čas, njihov je minil. Njihovi 
leta in leta trajajoči progra-
mi so se izpeli. Papir prene-
se vse, a rezultata ne da.«

Glavna sovražnica uspeš-
nosti Slovenije je po Šarče-
vih besedah razraščena biro-
kracija, ki je največkrat sama 
sebi namen. »Žal nam zara-
di tega odhajajo investitor-
ji, ki se naveličajo čakati, da 
bodo soglasodajalci dali ze-
leno luč za sprejem prostor-
skega akta. Osem ali celo več 
let za sprejem ni normalna 
doba. Gradbena dovoljenja 
se izdajajo prepočasi, preveč 
je postopkov, elaboratov in 

študij.« Ni vprašanje, kdo je 
star obraz in kdo nov, vpra-
šanje je, kdo bo odpravil 
osnovne birokratske ovire, 
da bomo lahko živeli in de-
lali, je povedal.

Šarec se zavzema za moč-
no državo in okrepitev fi-
nančnega nadzora. Spoštuje 
neodvisnost sodne veje ob-
lasti, ki pa si je dolžna priz-
nati, da je njeno zaupanje pri 
državljanih precej omajano. 
»Vse tri veje oblasti se mora-
jo vsak dan truditi za zaupa-
nje javnosti in sodna veja pri 
tem ni izjema,« je dejal. 

»Obe obveščevalni službi, 
policija in vojska so prvi bra-
nik države,« je Šarec dejal 
ob ugotovitvi, da je treba na 
noge postaviti obrambno-
varnostni sistem in okrepi-
ti tudi sistem zaščite in re-
ševanja. »Nujno je treba ok-
repiti diplomacijo, ji dati ve-
ljavo, predvsem pa določi-
ti naše cilje. Če bomo sedeli 

malo pri tej mizi, malo pri 
drugi, se nam lahko zgodi, 
da bomo ostali brez stola,« 
se je ozrl še na zunanjo poli-
tiko. »Smo člani evroatlant-
skih integracij in tam mo-
ramo delovati. Nismo evro-
skeptiki, smo pa zelo skep-
tični do načinov reševanja 
perečih vprašanj, s katerimi 
se srečuje EU,« je še dejal. 

V LMŠ menijo, da država 
ne more delovati brez javne-
ga sektorja, zato je ustvarja-
nje nezaupanja in sporov 
med javnim sektorjem in 
gospodarstvom neproduk-
tivno in po nepotrebnem 
deli javnost. »Na papirju 
imamo enotni plačni sis-
tem, v praksi pa vidimo, da 
obstajajo precejšnje razli-
ke med skupinami. Če ima-
mo enotni plačni sistem, se 
je treba enotno pogajati,« 
pa se je Šarec dotaknil tudi 
problematike plač v javnem 
sektorju.

Ne bodo trosili lažnih obljub
Marjan Šarec, ki je bil na sobotnem kongresu Liste Marjana Šarca kot edini kandidat vnovič izvoljen za 
predsednika stranke, ima raje manj glasov na volitvah, kot da bi dajal prazne obljube.

Marjan Šarec je bil v soboto pričakovano znova izvoljen za predsednika stranke Lista 
Marjana Šarca. / Foto: Primož Pičulin

O datumu se je predse-
dnik večkrat formalno in 
neformalno posvetoval z 
vodji poslanskih skupin in 
pravnimi strokovnjaki. Da 
je med tremi možnostmi 
izbral srednjo, je utemeljil 
s tem, da je datum najpri-
mernejši. Deseti junij bi bil 
sicer datum rednih volitev, 
zato se mu ne zdi prav, da 
da bi bil rok predčasnih voli-
tev enak roku za izvedbo re-
dnih volitev, saj je z odsto-
pom predsednika vlade 
nastala bistvena spremem-
ba. Vlada od tedaj do ime-
novanja nove vlade deluje z 
omejenimi pooblastili. Če 

pa bi se odločil za 27. maj, 
bi skoraj ves prvi teden ura-
dne volilne kampanje padel 
v čas državnih praznikov in 

prostih dni. V tem primeru 
obstaja možnost za izpod-
bijanje odloka o razpisu 
volitev zaradi omenjenega 

razloga, kar se je zgodilo 
tudi ob razpisu volitev pred 
štirimi leti. Takrat je po pri-
tožbi zaradi razpisa v času 
počitnic ustavno sodišče 
potrdilo veljavnost predse-
dnikove odločitve, tokrat 
pa se je morebitnemu iz-
podbijanju odloka želel iz-
ogniti.

Predsednik Pahor je ob 
razpisu volitev izrazil upa-
nje, da bo volilna kampa-
nja potekala v strpnem ozra-
čju, brez sovražnega govo-
ra in čim bolj argumentira-
no, sam pa vanjo ne bo pose-
gal. Si pa želi, da bi bil volilni 
rezultat čim bolj jasen in bi 
omogočal hitro in prepričlji-
vo sestavo nove vlade. 

Na volitve prvo junijsko nedeljo
31. stran

Predsednik Borut Pahor ob podpisu odloka o razpisu 
volitev /Foto: Tamino Petelinšek
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Bled – Predsednik vlade 
Miro Cerar in komisarka 
Evropske komisije za pro-
met Violeta Bulc sta si v pe-
tek ogledala potek gradbe-
nih del na trasi prihodnje 
razbremenilne ceste na Ble-
du in se nato udeležila pos-
veta o priložnostih, ki jih 
uresničevanje pomembnih 
infrastrukturnih projektov 
odpira kot možnosti za ra-
zvoj turizma na Bledu z oko-
lico. Posvet je gostila Viš-
ja strokovna šola za gostin-
stvo, velnes in turizem Bled.

»Za turizem je infrastruk-
tura posebno pomembna, 
zato sem vesel, da se v tem 
mandatu gradi zelo veliko, 
kar je nujni pogoj, da bomo 
tudi v turizmu še naprej us-
pešni,« je udeležence sreča-
nja nagovoril predsednik vla-
de Cerar. Poudaril je še mul-
tiplikativne učinke turizma 
in posvaril, da spodbudni 
rezultati akterjev v turizmu 
ne smejo uspavati. »Kadar-
koli predstavljamo Sloveni-
jo v tujini, poleg lepot nara-
ve in infrastrukture poudar-
jamo tudi človeški potencial. 
Če bomo vlagali v izobrazbo 
mladih, jih bolj povezovali s 
prakso, potem smo na dobri 
poti,« je še dejal.

Na vpliv prometa na turi-
zem je opozorila tudi evrop-
ska poslanka Violeta Bulc. 
»Promet ima zelo velik vpliv 
ne le na to, kje se turizem 
razvija, ampak tudi, kako se 
razvija. Prepričanje, da so 

osnovne prometne poveza-
ve, kot sta cesta in železni-
ca, dovolj, je zmotno. Po-
membno je, kako je promet 
organiziran širše, vsebinsko, 
in to bo v prihodnje v smislu 
nadgradnje obvoznice preiz-
kušnja tudi za Bled.«

»Ko sva si s predsednikom 
vlade ogledala gradbišče na-
stajajoče nove blejske obvo-
znice, sem bila zelo vesela, 
da so kolesarske poti pov-
sem ločene od ceste; kole-
sarji in pešci so namreč naj-
pogosteje žrtve prometnih 
nesreč. Drug pomemben 
element, povezan s prome-
tom, pa je onesnaženje. Zato 
zelo spodbujamo prehod na 
alternativne vire energije in 
pametno mobilnost.«

Kot še pravi Bulčeva, na 
nivoju EU opažajo, da v bolj 
razvitih državah mlajše ge-
neracije kažejo manjši in-
teres, da bi imele vozniško 
dovoljenje in lasten avto kot 
starejši, kar je dobro. »Mla-
di bodo začeli vršiti pritisk 
na nas, da jim omogočimo 
nepretrgano mobilnost z 
oblikovanjem pametnih vo-
zlišč, to je mest, kamor je na 
primer mogoče priti z vla-
kom, kjer je potnikom na 
voljo javni prevoz ali kolesa 
in so vzpostavljene kolesar-
ske poti za nadaljevanje po-
tovanja.«

V zvezi s tem je Tomaž Ro-
gelj, direktor Turizma Bled, 
dejal, da si blejski turistič-
ni delavci želijo, da bi bila 

sočasno z južno razbreme-
nilno cesto vzpostavljena 
tudi kolesarska pot do Bohi-
nja. Sicer pa bodo, kot pra-
vi Rogelj, na Bledu delali tis-
to, na kar bodo lahko vpliva-
li, to je »obveščali, informi-
rali, delali nove infrastruk-
turne projekte, kot so parki-
rišča in razbremenilne ces-
te, in si prizadevali za vzpo-
stavitev učinkovitega javne-
ga prevoza.

Tudi Klemen Langus, di-
rektor Turizma Bohinj, je 
spomnil na relativno sla-
be prometne povezave med 
Bledom in Bohinjem, pri 
tem pa poudaril pomen res-
nega razmisleka o tem, kako 
graditi infrastrukturo na po-
dročju Julijskih Alp.

Promet vpliva na turizem
Tako Miro Cerar kot evropska komisarka Violeta Bulc sta poudarila pomen povezanosti prometne 
infrastrukture z razvojem turizma.

»Bled je naš turistični biser, a brez ustrezne infrastrukture ne bo mogel svojim ljudem in 
vsem, ki vanj prihajajo, ponuditi tega, kar premore,« je poudaril predsednik Miro Cerar, 
ki si je gradbišče blejske obvoznice ogledal skupaj z evropsko komisarko Violeto Bulc, 
poslanko Ireno Kotnik, blejskim županom Janezom Fajfarjem in direktorjem občinske 
uprave Matjažem Berčonom.

Mateja Rant

Bled – V Javnem zavodu 
Triglavski narodni park 
(TNP) so v preteklem letu 
ustvarili presežek prihod-
kov nad odhodki v višini 138 
tisoč evrov, kar zadošča za 
dokončno pokritje izgub, ki 
so nastale pri poslovanju v 
letih od 2011 do 2013. Del 
presežka v višini 38 tisoč 
evrov bodo namenili tudi za 
vzdrževanje nepremičnin v 
lasti in upravljanju zavo-
da TNP. »Vseh nepremič-
nin je 54 in prej je bilo za 
njihovo vzdrževanje na vo-
ljo resnično malo sredstev, 
zato so nujno potrebni ob-
nove,« je poudaril direktor 
javnega zavoda TNP Janez 
Rakar.

Od leta 2014 dalje so na-
mreč vso pozornost usmer-
jali v izvajanje sanacijskega 
programa, da bi pokrili fi-
nančno luknjo iz preteklih 
let. Skupaj s posojilom, ki 
ga bodo po Rakarjevih bese-
dah v celoti poplačali do kon-
ca leta 2019, je bilo finanč-
nega primanjkljaja za več 
kot 700 tisoč evrov. Na zad-
nji dan lanskega leta je zne-
sek posojila znašal še dobrih 
136 tisoč evrov. »A glede na 
to, da nam je uspelo pokri-
ti preteklo izgubo in smo 
lani ustvarili celo presežek, 
poplačilo posojila ni razlog, 
da bi se še naprej nadalje-
val sanacijski program,« je 
razložil Rakar. Zato so sve-
tniki sprejeli sklep, da vla-
di predlagajo predčasni 

zaključek sanacijskega pro-
grama. Odločitev vlade Ra-
kar pričakuje do konca tega 
leta. Do takrat bodo mora-
li kljub pozitivnemu poslo-
vanju ravnati v skladu s sa-
nacijskim programom, ki 
jim med drugim nalaga po-
sebno pozornost pri materi-
alnih stroških, ne dovolju-
je novega zaposlovanja in 
podobno. V zavodu se sicer 
tudi letos nadejajo pozitiv-
nega poslovanja.

Svetniki so obravnavali 
še poročilo o izvajanju pro-
jektov usmerjanja obiska in 
umirjanja prometa v parku. 
Rakarja veseli, da je končno 
prišlo do spoznanja, da je 
na tem področju treba ne-
kaj narediti, pri čemer v Bo-
hinju že snujejo konkretne 

ukrepe. »Na ta način bomo 
na koncu vsi zadovoljni, 
tako prebivalci kot obisko-
valci, saj bodo načrtovane 
izboljšave zmanjšale nega-
tivne vplive na okolje.« Čla-
ni sveta so ob tem še pouda-
rili, da bi bilo k problemati-
ki usmerjanja obiskovanja 
treba pristopiti tudi na dru-
gih obremenjenih obmo-
čjih TNP. Največjo težavo 
namreč Rakar vidi v preve-
liki razpuščenosti. »Danes 
se vsak obiskovalec pripelje, 
kamor želi, kar ustvarja kaos 
in nezadovoljstvo. Če so pra-
vila igre znana in so zadeve 
urejene ter obstajajo pozitiv-
ni režimi, s katerimi so ljud-
je seznanjeni, potem ta pra-
vila večina tudi upošteva,« je 
še dodal Rakar.

Pokrili izgubo iz preteklih let
Na seji sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park so svetniki potrdili tudi finančno poročilo za 
preteklo leto. Uspešno lansko poslovanje jim omogoča, da predčasno zaključijo sanacijski program.

Urša Peternel

Breznica – Župani občin 
Bled, Bohinj, Gorje, Jese-
nice, Kranjska Gora in Ži-
rovnica so vladi poslali po-
ziv, naj vzpostavi javno go-
spodarsko službo za sežiga-
nje komunalnih odpadkov. 
Sklep o tem so sprejeli na 
koordinaciji županov na ne-
davnem sestanku na Brezni-
ci, vzrok za poziv pa so teža-
ve z lahko frakcijo na depo-
niji Mala Mežakla. Omenje-
ne odpadke namreč koncesi-
onar EKOGOR že vrsto me-
secev mora skladiščiti, saj so 
vse zmogljivosti za sežig v 
Sloveniji zapolnjene, izvoz 
v tuje sežigalnice pa je, kot 
zatrjujejo pri koncesionar-
ju, predrag. Posledično ob-
čani Jesenic že dalj časa opo-
zarjajo na smrad, ki se zara-
di kopičenja lahke frakcije v 
Centru za ravnanje z odpad-
ki (CERO) Mala Mežakla širi 
po mestu. 

Kot opozarjajo župani, je 
država z uredbo predpisa-
la, da je vse mešane komu-
nalne odpadke pred odlaga-
njem na odlagališčih treba 
mehansko in biološko ob-
delati v centrih za ravnanje 

s komunalnimi odpadki. 
Tovrstna obdelava se uvr-
šča med obvezne občinske 
gospodarske javne službe 
varstva okolja. Pri tem kot 
glavni produkt obdelave na-
staja tako imenovana lah-
ka frakcija. Edina možnost 
za njeno končno oskrbo je 
sežig, vendar pa država te 
oskrbe ni zagotovila, četudi 
je državna gospodarska jav-
na služba sežiganja komu-
nalnih odpadkov zakonsko 
predpisana. V Sloveniji si-
cer je nekaj termičnih objek-
tov, to je sežigalnic, a njiho-
ve zmogljivosti ne zadoščajo 
za vse potrebe na trgu. Tako 
so centri za ravnanje z od-
padki odvisni od prevzemni-
kov v tujini, ki pa dane raz-
mere izkoriščajo s finančno 
nesprejemljivimi ponudba-
mi, so opozorili župani. 

»Ugotavljamo, da je tre-
nutni način obvladovanja 
lahke frakcije dolgoročno 
nevzdržen in rešljiv edino-
le preko državne gospodar-
ske javne službe za sežiga-
nje komunalnih odpadkov,« 
so menili župani in pozvali 
vlado oziroma ministrstvo 
za okolje, naj čim prej poi-
šče rešitev.

Župani za sežigalnico 
odpadkov
Zaradi težav z lahko frakcijo v CERO Mala 
Mežakla župani šestih zgornjegorenjskih občin k 
ukrepanju pozivajo vlado.

Urša Peternel

Jesenice – Občina Jesenice 
je objavila javni razpis o do-
deljevanju državnih pomoči 
de minimis za pospeševanje 
malega gospodarstva v obči-
ni Jesenice v letu 2018. Na 
voljo je 150 tisoč evrov nepo-
vratnih sredstev, in sicer za 
pet ukrepov: spodbujanje za-
četnih investicij in investicij 
v razširjene dejavnosti in ra-
zvoj, spodbujanje odpiranja 
novih delovnih mest in sa-
mozaposlovanja, spodbuja-
nje usposabljanja in promo-
cijskih aktivnosti, sofinanci-
ranje stroškov oživljanja in 

ureditve poslovnih prosto-
rov in obratov in spodbuja-
nje sobodajalstva. 

»Namen javnega razpisa 
je vzpostavitev učinkovitega 
podpornega okolja za poten-
cialne podjetnike in delujoča 
podjetja v vseh fazah njiho-
vega razvoja, povečanje mož-
nosti za ustanavljanje novih 
podjetij, spodbujanje njiho-
ve rasti ter ustvarjanje novih 
delovnih mest,« so pojasni-
li na Občini Jesenice. Rok za 
oddajo vlog je 11. julij, za pri-
javitelje pa pripravljajo tudi 
predstavitev javnega razpi-
sa, ki bo 18. aprila ob 10. uri v 
Kolpernu na Stari Savi.

Denar za razvoj malega 
gospodarstva
Občina Jesenice bo na javnem razpisu razdelila 
150 tisoč evrov nepovratnih sredstev za 
pospeševanje malega gospodarstva.

Mengeš – Občina Mengeš je bogatejša za še en defibrilator, ki 
bo nameščen na zunanji steni stavbe župnišča na Trdinovem 
trgu v Mengšu in bo tako dostopen ves čas. Napravo je občini 
doniralo podjetje Perfekta, ki se je ob koncu lanskega leta od-
ločilo, da sredstva za novoletna darila poslovnim partnerjem 
raje nameni v druge, koristne namene.

Nov defibrilator v Mengšu
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OSNOVNA ŠOLA TRŽIČ 
ŠOLSKA ULICA 7, 4290 TRŽIČ 
Kontaktna oseba: Eva Gaber, telefon: 04 597 12 50 
El. naslov: tajnistvo-os.trzic@guest.arnes.si

Zaposlimo RAČUNOVODJA VI – M/Ž 
za nedoločen čas, začetek dela 1. 9. 2018.

Opis del in nalog: ORGANIZIRANJE IN VODENJE FI-
NANČNO-RAČUNOVODSKE SLUŽBE: KNJIGOVODSTVO, NAČR-
TOVANJE, NADZOR, ANALIZA. VODENJE STROŠKOVNEGA 
RAČUNOVODSTVA, SESTAVA LETNIH IN DRUGIH POROČIL.

Potrebna je najmanj višješolska izobrazba ekonomske smeri.
Delovne izkušnje 5 let, zaželene v javnem sektorju oz. šolstvu, 
poskusno delo 6 mesecev.

Iščemo kandidata, ki je organiziran in odgovoren, samosto-
jen pri svojem delu, potrpežljiv, komunikativen in iznajdljiv. 
Priložiti je treba potrdilo o izobrazbi in o nekaznovanosti. 
Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti do 24. 4. 2018.

Suzana P. Kovačič

Naklo – Še nedokončana 
zgodba v občini je stoodsto-
tno povišanje točke nado-
mestila o uporabi stavbne-
ga zemljišča (NUSZ) v letu 
2015 na račun nepobrane-
ga občinskega davka v letu 
2013. V ta namen je bila Ci-
vilna iniciativa (CI) tudi usta-
novljena, Tatjana Stepišnik 
iz CI pravi, da je bil sklep ne-
zakonit in da morajo občani 
preplačano dobiti nazaj, na-
mesto da se občinski denar 
porablja za odvetniške sto-
ritve. Župan Marko Mravlja 
trdi, da je občina v vseh po-
stopkih ravnala pravilno in 
da je za nastalo situacijo od-
govorna republiška finanč-
na uprava. Občan Ciril Ov-
senik je dodal, da vendarle 
ne gre pozabiti, da gre denar, 
pobran z NUSZ, v izboljša-
nje kakovosti bivanja obča-
nov. Stepišnikova ocenjuje, 

da bi bilo treba tudi občin-
ski Odlok o NUSZ prevetriti.

Prihodnost nogometa

Okroglo mizo je vodil 
Drago Goričan, ki je k bese-
di povabil občane, ki bi jih 
glede na tematiko pričako-
vali več. Precej se je razpra-
vljalo prihodnosti nogome-
ta v Naklem. Merkur v in-
dustrijski coni prodaja ze-
mljišče, kjer je zdaj nogo-
metno igrišče, občanu Ja-
nezu Štilcu se zdi zdaj pra-
va priložnost, da ga občina 
odkupi, namesto da razmi-
šlja o večmilijonskem pro-
jektu športnega parka z no-
gometnim igriščem na dru-
gi lokaciji. Župan naspro-
tno meni, naj bo industrij-
ska cona namenjena podje-
tništvu, športni park pa sodi 
npr. k šoli. Štilec je izposta-
vil še dvoje: za novo mladin-
sko športno igrišče tik ob 
avtocesti pričakuje, da bo 

zaradi negativnih okoljskih 
vplivov dobilo (vsaj) visoko 
ograjo, po vzoru okoliških 
občin pa meni, da bi tudi v 
nakljanski občini lahko že 
imeli kakšno večjo zabavno 
prireditev. Prepričan je še, 
da denar v občini je, samo 
prerazporediti ga je treba, 
ob tem se je obregnil v pla-
čevanje kilometrine direk-
torju občinske uprave, ki se 
na delo v Naklo vozi s Ptuja. 

Predraga selitev?

Občan Jože Mohorič po-
greša strategijo razvoja tu-
rizma. Je tudi zaskrbljen, ker 
se asfaltna baza kljub oblju-
bam še ni izselila iz Podreb-
ra. Pri Gorenjski gradbeni 
družbi (GGD) pravijo, da so 
za rušitev asfaltne baze lani 
dobili gradbeno dovoljenje 
in da bodo lokacijo sanira-
li takoj, ko dobijo uporabno 
dovoljenje za bazo v Gači, ki 
poskusno obratuje.

Nekdanji župan Ivan Štu-
lar ostaja kritičen do po nje-
govem predrage selitve ob-
činske uprave na lokacijo 
knjižnice v Naklem. Pravi, 
da stavba niti nima karak-
terja upravne stavbe, knji-
žnica v njej pa je postala pre-
majhna in bodo zdaj dodatni 
stroški z dozidavo. Dom sta-
rejših občanov je bil mišljen 
kot butični dom, je še pouda-
ril glede na to, da se načrtu-
je širitev domskih kapacitet.

Komunalna opremljenost 
do zadnje hiše

Bližajo se roki, ki jih je EU 
postavila v zvezi s komunal-
no opremljenostjo. Ali so 
projekti za Podbrezje, Poli-
co, Okroglo, Žeje, Bistrico 

pripravljeni, je zanimalo ob-
čana in svetnika Ivana Megli-
ča. Boji se, da so zaradi nep-
ripravljene dokumentacije 
roke za sofinanciranje že za-
mudili. Župan je pojasnil, da 
sta v zvezi s tem dve finanč-
ni perspektivi in da aktualna 
narekuje drugačne pogoje, 
kot jih je imela prejšnja; so-
financiranja EU ni več priča-
kovati, da pa bo občina opre-
mljenost zagotovila do zad-
nje hiše. Občan in svetnik 
Marjan Babič je opozoril, da 
so Žejani pred dilemo, od-
govora pa nimajo: ali bodo 
imeli male komunalne čis-
tilne naprave (MKČN) ali jav-
no kanalizacijo? Da se ne bi 
zgodilo, da bi si pravočasno 
uredili MKČN, potem bo pa 

občina zgradila kanalizacijo 
in od njih zahtevala še plačilo 
priklopa nanjo. Občan Vinko 
Orehar pri komunalni opre-
mljenosti vidi nejasnosti in 
pričakuje, da bo to obravna-
val občinski nadzorni odbor. 

Goričan je še opozoril, 
da je bil Občinski prostor-
ski načrt sprejet leta 2010 in 
da naj bi se nabralo že okrog 
tristo posameznih vlog za 
spremembe ter da je to treba 
začeti reševati. Za zemljišče 
v Gobovcah, ki ga je občina 
drago plačala z izgubljeno 
tožbo proti GGD, pa Gori-
čan predlaga izdelavo proti-
poplavne študije, ki je pred-
pogoj za to, da se zemljišče 
iz kmetijskega lahko katego-
rizira v stavbnega.

Pogledi na razvoj 
občine Naklo
Namen okrogle mize, ki jo je pred dnevi sklicala Civilna iniciativa in 
soorganiziral občinski odbor SLS, je bil širši vpogled, tudi (kritična) ocena, 
kako se razvija občina Naklo.

Okroglo mizo je vodil Drago Goričan, levo je Katja Bevk iz občinskega odbora SLS, desno 
Tatjana Stepišnik iz Civilne iniciative. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Brdo pri Kranju – Jubilej so 
praznovali pred nedavnim v 
dvorani Kongresnega centra 
na Brdu pri Kranju. Združi-
li sta se notranja in zunanja 
lepota, kot je praznični do-
godek na sončni dan opisa-
la varuhinja človekovih pra-
vic Vlasta Nussdorfer. Deja-
la je, da za nič na svetu ne 
bi izpustila takšne priredi-
tve – »Poglejte, kaj vse zna-
jo!« – in ponesla željo, da bi 
bili v Sloveniji še bolj enotni, 
da bi bilo Sožitje še naprej z 
nami in da bi država še bolj 
razumela tiste, ki so drugač-
ni, saj ravno ti potrebujejo 
zaščito svojih pravic. Pred-
sednica Zveze Sožitje – Zve-
ze društev za pomoč osebam 
z motnjami v duševnem ra-
zvoju Slovenije dr. Katja 
Vadnjal je društvu čestitala 
za petdeset trmastih, delov-
nih, vztrajnih let.

Predsednik državnega 
zbora dr. Milan Brglez je iz-
razil spoštovanje do stro-
kovnosti, predanosti, potr-
pežljivosti in razumevanja 
vseh, ki so z društvom pove-
zani že petdeset let. »Vsa ta 

desetletja skrbite za dobro-
bit in napredek oseb z mot-
njami v duševnem razvo-
ju, pri tem pa ne pozabljate 
na njihove starše, na njiho-
ve bližnje. Prispevate k bolj-
ši slovenski politiki, ki naj ne 
bo samo strpna, ampak tudi 
spoštljiva do drugih in dru-
gačnih,« je povedal, a obe-
nem opozoril, da sicer živi-
mo v moderni in odprti druž-
bi, v vsakodnevni realnosti 
pa se žal še dogajajo zavra-
čanje drugačnosti, predsod-
ki, za kar ne bi smelo biti ne 
prostora ne tolerance.

Praznični oder so osvoji-
li nastopajoči, člani društva 
in njihovi gostje. Zapel je 
MePZ DPD Svoboda, pri 
njih poje tudi član Sožitja 
Luka Perne. Z venčkom Na 
Gorenjskem je fletno se je 
predstavila Folklorna skupi-
na Medobčinskega društva 
Sožitje, zaigral je mojster or-
glic Matic Tičar, zapel Otro-
ški pevski zbor OŠ Helene 
Puhar Kranj ter pevka Eva 
Moškon in Andrej Pekare-
vič na kitari. Lutkarica Alja 
Kump in njena učenka Ta-
nja Draksler sta zaigrali 

odlomek iz lutkovne pred-
stave, v goste je prišel an-
sambel ustnih harmonik 
Sorarmonica, prireditev pa 
sklenil Tamburaški orkester 
Folklornega društva Kranj, 
ki se mu je s plesnim nasto-
pom pridružila solistka Eva 
Pirnat. Besede so med obi-
skovalce ponesli voditelj Se-
bastijan Sajovic ter igralca 
Vera Gorjanc in Mirko Zel-
nik, vsi trije člani KUD Pre-
doslje. V Cankarjevem letu 
so za dramsko interpretacijo 
izbrali črtico Pavličkova kro-
na, ki preneseno simbolizira 
prizadevanja društva, kako 
težko si je bilo izboriti kak 
dinar, kasneje tolar za dejav-
nost društva. Orali so ledi-
no tudi nekdanji predsedni-
ki društva Romano Grgori-
nič, Milan Hafnar in Janez 
Gabron, ki se jim je seda-
nja predsednica Branka Per-
ne zahvalila s priznanji. Per-
netova društvo vodi od leta 
2001 in tudi njej so se zahva-
lili za vsa prizadevanja. Haf-
nar je dejal, da so včasih res 
orali ledino, a da so bili ljud-
je prijaznejši in da je danes 
vodenje društva v marsika-
terem pogledu še trše delo. 

Sožitje v petdesetem letu
Na prireditvi ob petdesetletnici Medobčinskega društva Sožitje Kranj se je pelo, plesalo, obujalo 
spomine ... Slavnostni nagovor je imel predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez.

Z venčkom Na Gorenjskem je fletno je navdušila Folklorna 
skupina Medobčinskega društva Sožitje. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Tržič – Na zadnji seji občin-
skega sveta je Nadzorni od-
bor Občine Tržič (NO OT) 
svetnike seznanil z opravlje-
nim pregledom poslovanja 
Komunale Tržič v letu 2016. 
Občinski svetnik Klemen 
Belhar je poudaril, naj NO 
OT opravi tudi izredni nad-
zor nad domnevnim nepla-
čevanjem položnic javnemu 
podjetju Komunali Tržič v 
preteklem obdobju iz naslo-
va poslovne dejavnosti žene 
tržiškega župana Boruta 

Sajovica. O tem smo že pisa-
li, županova žena je nakna-
dno s Komunalo Tržič skle-
nila dogovor o donaciji. Pred-
sednik NO OT Boštjan Mešič 
je v zvezi s tem povedal: »NO 
OT do tega trenutka ni izdal 
sklepa o izrednem nadzoru 
na navedeno temo. Občin-
ski svet formalno ni podal po-
bude za izredni nadzor, je pa 
eden od svetnikov med raz-
pravo vprašal, ali bi bilo smi-
selno, da NO OT to stori. Raz-
prava se je potem nadaljevala 
v drugo smer in v zvezi s tem 
ni bilo nobenega zaključka.« 

Občinski svetnik je za 
izredni nadzor
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

Montagemitarbeiter/in
für Leitschienenmontagen in Süd- und Ostösterreich

Ihr Aufgabenbereich:
• Umsetzung der Montage nach Plan
• Aktives Mitwirken und Eigenverantwortung

Ihr Profil:
• Vorzugsweise LAP-Abschlussprüfung im 

metallverarbeitenden Gewerbe

• Handwerkliche Fähigkeiten, Durchsetzungsvermögen 
und Flexibilität

• Führerschein B (C sowie Staplerschein von Vorteil – 
finanzielle Unterstützung für den Führerschein CE)

• Gute körperliche Verfassung
• AUFSTIEGSCHANCEN zum Teamleader!!!

Entlohnung lt. KV € 2.042,- brutto, Überzahlung nach Qualifikation und Alter möglich.

Schriftliche Bewerbung mit Lichtbild an: Sitec Verkehrstechnik GMBH, Herr Gilbert Locher, 
Tschadam 11, 9556 Liebenfels unter gilbert.locher@sitec.co.at

Širimo obseg svoje delovne ekipe in zaposlimo:

sodelavce za montažo m/ž
(Montagemitarbeiter/in)

Delo obsega montažo ograj ob cestah na območju 
južne in vzhodne Avstrije. 

Vaše delovne naloge:
• Izvedbe in montaže ograj po načrtih
• Aktivno sodelovanje in odgovornost

Vaš profil:
• V idealnem primeru zaključena poklicna izobrazba kovinske stroke
• Rokodelske spretnosti, vztrajnost in fleksibilnost
• Vozniško dovoljenje kategorije B (prednost je, če imate tudi
   dovoljenje kategorije C oz. dovoljenje za opravljanje viličarja; če
   se odločite za opravljanje izpita CE, vam ga bomo sofinancirali)
• Dobra telesna zmogljivost
• Osnovno znanje nemščine
• MOŽNOST NAPREDOVANJA za delovodjo

Mesečna plača po kolektivni pogodbi 2.042,00 EUR bruto, 
14 plač letno. V primeru dobre kvalifikacije in ustreznih 
delovnih izkušenj plačamo tudi več. 

Veselimo se vaše pisne vloge v nemščini s fotografijo na:

Sitec Verkehrstechnik GMBH, Herr Gilbert Locher, 
Tschadam 11, A-9556 Liebenfels, Avstrija 
oz. po e-pošti: gilbert.locher@sitec.co.at
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Vilma Stanovnik

Kranj – Alpski investicijski 
družbi, ki je v lasti kranjske-
ga podjetnika Janeza Janše, 
je po štirih mesecih zapletov 
(o tem smo v našem časopi-
su večkrat poročali), uspelo 
odkupiti RTC Krvavec. Ve-
čino, zlasti pa smučarje, se-
daj zanimajo morebitne no-
vosti na priljubljenem smu-
čišču, zato sva se s 56-letnim 
Janezom Janšo, ki je v mla-
dosti živel v Žireh in Škofji 
Loki, pogovarjala predvsem 
o tem.

Znano je, da je prodaja kr    v 
av škega smučarskega ce  n
tra potekala kar nekaj let. Od 
kod vam zamisel, da si želi
te kupiti smučišče, ki je bilo 
kar nekaj časa v finančnih te
žavah?

»Najprej smo na dražbi 
kupili Merkurjevo hišo na 
Krvavcu, takrat pa sem do-
bil informacijo, da se pro-
daja tudi krvavško smu-
čišče. Nato smo začeli raz-
iskovati, kakšno podjetje 
je RTC Krvavec, in ugoto-
vili, da sploh ni tako slabo. 
Ko sem dobil spor z državo 
glede nekdanjega samskega 
doma Tekstilindusa v Straž-
išču in sem imel tudi denar, 
je nakup zame postal prilož-
nost.«

Skoraj tri milijone in pol 
evrov odškodnine bi za mar
sikoga po petdesetem letu 
pomenilo lagodno življenje 
do upokojitve. Za vas je bil 
ta denar izziv?

»Nisem tip človeka, ki bi 
zgolj užival, temveč v življe-
nju potrebujem izzive. Eden 
od teh je tudi prevzem Krvav-
ca. Ne držijo pa trditve ne-
katerih, da sem denar dobil 
na lahek način. Moje podje-
tje Infohip je namreč državo 
tožilo za 3,3 milijona evrov, 
saj je bilo od države oškodo-
vano, ker mu ni omogočila, 
da bi lahko poslovalo s svo-
jo nepremičnino na naslo-
vu Delavska cesta 26 v Kra-
nju oziroma z bivšim sam-
skim domom Tekstilindu-
sa. Decembra leta 1995 sem 
namreč kupil samski dom 
in se želel s tam nastanjeni-
mi dogovoriti o pravilih igre 
oziroma primerni najemni-
ni. Zato je bilo takrat vlože-
nih več kot sto dvajset tožb, 
ki jih je kranjsko sodišče za 
pet let dalo v predal. Mi smo 
v tem času ničkolikokrat ur-
girali, bila so številna nagaja-
nja, in ko smo naposled vlo-
žili tožbo proti državi, je bilo 
kranjsko sodišče v mesecu 
in pol zmožno rešiti vse tož-
be. To pomeni, da so sami 

dokazali, da se da. Za nas 
oziroma moje podjetje pa je 
bistveno, da v teh petih letih 
nismo mogli tržiti najemni-
ne. Vse je bilo usmerjeno 
k temu, da me postavijo na 
kolena. To pa se ni zgodilo, 
temveč sem potrpežljivo ča-
kal do februarja 2016. Vmes 
se je postopek razdelil na dva 
postopka. En postopek je za-
ključen, njegov rezultat pa 
je, da so mi izplačali milijon 
in 450 tisoč glavnice ter dva 
milijona obresti. Ta denar, 
glavnica, je izračun, koliko 
bi v podjetju lahko zasluži-
li, če bi lahko delali oziroma 
upravljali svojo nepremični-
no. Zato to ni nekaj podar-
jenega od države, kar želijo 
nekateri predstaviti, temveč 
tisto, kar bi lahko zaslužili, 
pa nam v dvajsetih letih tega 
niso omogočili.«

V Stražišču stavba nekda
njega samskega doma še 
vedno žalostno propada. Či
gava je?

»Tu gre za drugi postopek, 
ki sem ga omenil, vendar je 
bil na ustavnem sodišču za-
vrnjen. Gre pa zato, da sem 
na banki za nakup samskega 
doma vzel tudi kredit, ki pa 
ga, zato ker nepremičnine 
nisem mogel upravljati, ni-
sem mogel odplačevati. Zato 
sem samski dom izgubil – in 
to je zame drugi del škode, 
ki mi je država še ni vrnila. 
Tako je samski dom od up-
nika. Zato smo vložili tožbo 
na evropsko sodišče in ta del 
še ni končan.«

Lani decembra je nato vaša 
Alpska investicijska druž
ba uspela s ponudbo za na
kup RTC Krvavec, po nekaj 
zapletih pa ste od prejšnjega 
tedna tudi lastnik. Ali to za 
krvavško smučišče in tudi za 
tam zaposlene pomeni bolj
še čase?

»Lahko rečem, da je RTC 
Krvavec načeloma zelo dob-
ro podjetje in tudi dobro 
dela. So pa neurejena raz-
merja lastništva, saj veli-
ko objektov stoji na držav-
nem zemljišču, na zemljiš-
ču pašne skupnosti, Kmetij-
ske zadruge Cerklje in dru-
gih. Tako lahko rečem, da 
Krvavec je in ga hkrati ni. Na 
njem stoji kup železja, si-
cer z veljavnim gradbenim 
dovoljenjem, ni pa na svo-
jem zemljišču. To je ena od 
stvari, ki jih bo treba urediti. 
Druga stvar, ki se je bo tre-
ba lotiti, pa je, da na Krvavcu 
ne bo zgolj smučanje in po-
leti kolesarjenje, ampak bo 
Krvavec postal prizorišče ra-
znih dogodkov. Luža je eden 
izmed njih. Ker ima leto 

dvanajst mesecev, bi jih mo-
ralo biti vsaj dvanajst. Od na 
primer prvomajskega kreso-
vanja do novoletne zabave 
in podobnega. Izkoristiti bo 
treba vse priložnosti.«

Veliko žičniških naprav je 
starih, premalo je prenočit
venih kapacitet. Kaj namera
vate storiti glede tega?

»Seveda bo treba poiska-
ti denar za nove naložbe, 
saj sedaj ni nihče nič vla-
gal. Prejšnji lastnik namreč 
v Krvavec ni vložil niti evra, 
temveč je zgolj posredo-
val kredit. To pomeni, da je 
Unior posodil denar Krvav-
cu za postavitev šestsedežni-
ce ter služil z obrestmi, Krva-
vec pa je odplačeval kredit. 
Tudi jaz imam možnosti, 
da organiziram kreditira-
nje novih naprav. Toda kdo 
bo to vračal? Ker sem prak-
tično enoosebna družba in 
če se mi zgodi dvakrat zapo-
red zelena zima in deževno 
poletje, sem lahko v škrip-
cih, v kakršnih je Krvavec že 
bil. Tega pa ne mislim poče-
ti. Če predpostavim, da je bil 
v času, ko je postavljal gon-
dolo, Krvavec zadolžen za 15 
milijonov evrov, sedaj pa je 
za pet milijonov, je nesmi-
selno, da spet gremo po kre-
dite in se tresemo, kako jih 
bomo odplačevali. Zato je 
zame razdolževanje do pri-
merne meje prvi pogoj. Na 
drugi strani pa bomo na dr-
žavnem in evropskem trži-
šču iskali denar za nove in-
vesticije. Prav tako se bom 
potrudil, da se vsaj gondo-
la deklarira kot del javnega 
prevoza in se vstopnica za 
ljudi ''v čevljih'' začne sub-
vencionirati. Nepojmljivo je 

namreč, da vabiš na dogo-
dek na Krvavec, obenem pa 
vsakemu računaš še 13 evrov 
za prevoz. To namreč pome-
ni, da na primer družina pla-
ča petdeset evrov samo zato, 
da se pripelje na Krvavec.«

Ste že bili v novi pisarni na 
Krvavcu?

»Ne še. To mislim nare-
diti te dni. Konec prejšnjega 
tedna so me na nadzornem 
svetu postavili za prokurista. 
To bom do skupščine, ki bo 
predvidoma 15. maja. Takrat 
se bo zamenjal nadzorni svet 
in me bodo določili za direk-
torja. V tem času pa namera-
vam spoznavati način dela, 
kaj se dogaja, saj sem bil do 
sedaj zgolj zunanji opazova-
lec. Šele ko bom način dela 
dobro spoznal, bom videl, 
kateri so vzvodi, ki bodo pri-
peljali do ciljev, ki si jih že-
lim uresničiti. Sem pa že dal 
nekaj prvih pobud. Taka je 
bila na primer, da je bil Krva-
vec odprt tudi še minulo so-
boto. Seveda že razmišljam 
o dodatnih vsebinah, saj že-
lim, da Krvavec živi tudi, ko 
žičniške naprave ugasnejo. 
Treba bo razmišljati o ''lu-
mparski gondoli'' oziroma o 
tem, da bi bilo tudi po smu-
čanju na smučišču poskr-
bljeno za zabavo. Veliko sem 
se naučil kot smučarski uči-
telj in organizator turistič-
nih aranžmajev v tujini in 
upam, da bom čim več tega 
lahko uporabil tudi na Krvav-
cu. Se pa zavedam, da so velik 
problem Krvavca nastanitve. 
Tudi glede tega imam že na-
črte in upam, da me bo oblast 
pustila delati. Če bi me pus-
tili v Stražišču, sedaj tam ne 
bi bilo takšno stanje, kot je.«

Za Krvavec nove priložnosti
Novi lastnik Krvavca Alpska investicijska družba ter njen lastnik kranjski podjetnik Janez Janša imata  
za še večjo prepoznavnost in uspešnost Krvavca precej načrtov, med drugim tudi dodatno ponudbo  
in gradnjo novih turističnih nastanitev.

Podjetnik Janez Janša je novi lastnik RTC Krvavec.

Vilma Stanovnik

Kranj – V Vojašnici Petra Pe-
triča v Kranju je minuli petek 
slovesno priseglo in zaključi-
lo prvo fazo temeljnega vojaš-
ko-strokovnega usposablja-
nja 28 pripadnikov prostovolj-
ne pogodbene rezervne sesta-
ve vojaške zdravstvene eno-
te Slovenske vojske. Usposa-
bljanje so začeli na začetku 
marca v Vojašnici Franca Ur-
šiča v Novem mestu. Skupi-
na enajstih zdravnikov, dese-
tih diplomiranih zdravstveni-
kov ter sedmih zdravstvenih 
tehnikov bo po opravljenem 
usposabljanju razporejena v 
enoto Role 2 ter v zdravstve-
ni četi. Izvedbo drugega dela 
usposabljanja načrtujejo v za-
četku prihodnjega leta.

»Vojaško zdravstvo je po-
leg svoje primarne naloge, 
to je medicinske oskrbe pri-
padnikov slovenske vojske, 
izjemno pomembno tudi v 
primerih, ko je treba nuditi 
pomoč civilnemu prebival-
stvu – in to tako v miru kot v 
krizi in vojni,« je ob zaključ-
ku usposabljanja medicin-
skega osebja letalcev in pri-
segi pripadnikov pogodbe-
ne rezervne sestave vojaške 
zdravstvene enote poudaril 
petkov slavnostni govornik 
poveljnik Logistične briga-
de polkovnik Vincenc Arko.

Posebna potrdila so na-
mreč ob uspešno zaključe-
nem usposabljanju še pred 
prisego dobili pripadniki me-
dicinsko-letalskega osebja 
vo jaške zdravstvene enote.

Uspešno so opravili 
usposabljanje
V kranjski vojašnici so slovesno prisegli novi 
pripadniki pogodbene rezervne sestave vojaške 
zdravstvene enote Logistične brigade.

Minuli petek so s slovesno prisego zaključili prvi del 
usposabljanja novi pripadniki pogodbene rezervne sestave 
vojaške zdravstvene enote. / Foto: Gorazd Kavčič
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Mesarsko podjetje Metzgerei Walser (Avstrija, Vorarlberg/
Predarlska) proizvaja vrhunske regionalne mesne specialitete za 

gastronomijo in trgovino. Pridružite se nam! Zaposlimo:

2 mesarja oz. mesarska mojstra m/ž
(2 Metzgergesellen/-meister) 

Delo obsega razrez in predelavo mesa. Delo 5 dni na teden. Odlična 
plača, bistveno nad kolektivno pogodbo, odvisna od delovnih 

izkušenj in kvalifikacije. Potrebno je osnovno znanje nemščine. Po 
ugodni ceni vam nudimo tudi stanovanje neposredno na kraju dela.

G. Herbert Walser se veseli vašega klica oz. vašega sporočila. 
Walser GmbH & Co KG

Tel.: +43/5522/71387-12
E-pošta: herbert.walser@walser-metzgerei.at

Priznano avstrijsko družinsko podjetje zaposli 

tehničnega sodelavca - zvonarskega tehnika m/ž
(Kirchturmtechniker)

Razgibano delo, ki ga ponujamo, zajema opravila na področju zvon-
cev in ur na stolpih. Delo poteka na področju avstrijske Štajerske. 
Pogoj je ustrezna poklicna izobrazba elektrotehnične smeri. Delali 
boste kot servisni tehnik (Servictechniker) oz. tehnik za montažo 
jeklenih konstrukcij (Anlagentechniker). Mesečna plača na osno-
vi 41,5-urnega tednika znaša 2.450,00 EUR bruto, 14 plač letno. 
Podrobnejše informacije najdete na: 
www.grassmayr.at/Unternehmen/Stellenangebote
Veselimo se vaše pisne vloge v nemščini na: margit@grassmayr.at

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Od aprila na 
Fraportu Slovenija velja nova 
podjetniška kolektivna po-
godba, ki jo je z vodstvom 
podjetja podpisal le Sindikat 
družbe Aerodrom Ljubljana, 
medtem ko sta bila po bese-
dah predstavnikov, s pogajal-
skega procesa izločena preos-
tala dva, Sindikat poklicnega 
gasilstva Aerodrom Ljublja-
na in Svobodni sindikat Aero-
drom Ljubljana. 

Kot je na četrtkovi novinar-
ski konferenci povedal sekre-
tar Sindikata poklicnega ga-
silstva Slovenije David Švarc, 
je vodstvo podjetja sprva že-
lelo pogajalski proces voditi 
le s Sindikatom družbe Ae-
rodrom Ljubljana, ki je bil 
do lanske ustanovitve preo-
stalih dveh, edini sindikat za-
poslenih v družbi. Nato so si-
cer lani decembra podelili re-
prezentativnost še Sindika-
tu poklicnega gasilstva, ki je 
od takrat sodeloval v pogajal-
skem procesu, Svobodni sin-
dikat Aerodrom Ljubljana pa 
pogojev za sindikalno repre-
zentativnost še ne izpolnjuje.

»Tu je prišlo do prefinje-
nega napada na delavske 

pr a vice, pri katerem je žal so-
deloval tudi Sindikat druž-
be aerodrom Ljubljana. Pod 
pretvezo, da se želi dvigniti 
plače zaposlenim na aerodro-
mu, so posegli v celotno ko-
lektivno pogodbo, tudi njen 
normativni del, namesto da 
bi le popravili vrednost točke 
za izračun plače in količnik, 
za delovna mesta,« je pove-
dal Švarc.

Predstavniki sindikata ga-
silcev so nato sredi marca pre-
jeli obvestilo, da je bila nova 
pogodba podpisana s Sindi-
katom družbe Aerodrom Lju-
bljana in jih je vodstvo pozva-
lo k podpisu, čeprav pogodba 
z njimi ni bila usklajena.

Kot so povedali predstavni-
ki obeh sindikatov, nova po-
godba, ki je nadomestila tis-
to iz leta 2014, »grobo posega 
v več segmentov že dogovor-
jenih delavskih pravic«. Med 
drugimi nova pogodba skraj-
šuje odpovedne roke, okrni-
li so solidarnostno pomoč 
delavcem in svojcem ob ele-
mentarnih nesrečah in po-
žarih, izločili so sistem nap-
redovanj, ki ga bodo odslej 
urejali s splošnimi akti, spre-
membe so tudi pri ovredno-
tenju presežnih delavcev. 

Mednje namreč po stari po-
godbi ni bilo mogoče uvrstiti 
starša vsaj treh mladoletnih 
otrok, ki je edini hranitelj 
družine. Kot še pojasnjujejo 
sindikalisti, je izbrisana tudi 
delovnopravna zaščita sindi-
kalnega zaupnika, kateremu 
delodajalec do sedaj brez so-
glasja sindikata ni mogel po-
seči v delovnopravni položaj. 
V novo pogodbo pa so zapisa-
li tudi druge po mnenju sin-
dikatov sporne določbe. Med 
drugim v postopku redne ali 
izredne odpovedi iz krivdne-
ga razloga delodajalec ni ob-
vezan voditi dokaznega po-
stopka in delavcu omogočiti 
vpogleda v dokazno gradivo 
zoper njega. Prav tako lahko 
pravico do tridesetminutne-
ga odmora delodajalec omo-
goči v dveh delih po 15 minut. 
Sporna se jim zdi tudi določ-
ba, da se delavki za vsakega 
otroka, ki še ni dopolnil 15 let, 
omogoči dva dni, delavcu pa 
le en dan dopusta.

Ob tem je Švarc poudaril 
tudi, da se delavcem v zadnjih 
desetih letih plače niso zviša-
le, poleg tega so plače gasilcev, 
zaposlenih na Fraportu, nižje 
od plač kolegov v drugih pri-
merljivih javnih zavodih.

Zaradi naštetega v sindika-
tih za 25. april napovedujejo 
protestni shod zaposlenih, v 
primeru, da se z vodstvom ne 
bodo dogovorili, pa ne izklju-
čujejo niti možnosti stavke.

V vodstvu podjetja 
razočarani

Kot odgovarjajo v Frapor-
tu, so trditve sindikata zava-
jajoče. Ne pristajajo na to, da 
gre za poseg v pravice zaposle-
nih, in so nad potezami sindi-
kata razočarani. Spremembo 
kolektivne pogodbe so spro-
žili zaradi povišanja plač in jo 
prilagodili veljavni zakonoda-
ji. »Same pravice zaposlenih 
se nikakor niso ukinjale«, pra-
vijo v podjetju. »Mislimo, da 
v podporo naše odločitve go-
vori tudi podatek, da so prav 
vsi zaposleni podpisali nove 
pogodbe o zaposlitvi, ki vsem 
zaposlenim z aprilom prina-
šajo višje plače in nekatere 

dodatke,« dodajajo. Nov plač-
ni sistem je le prva faza, sledi 
pa še implementacija sistema 
napredovanj in nagrajevanja.

»Medtem ko smo se s Sin-
dikatom družbe Aerodrom 
Ljubljana uspešno pogaja-
li, so bila pogajanja s Sin-
dikatom poklicnih gasilcev 
manj uspešna. Kot so ome-
nili sami predstavniki sindi-
kata na včerajšnji konferen-
ci, smo v določenih točkah 
dosegli soglasje, tega pa nis-
mo mogli doseči v tarifnem 
delu pogodbe, saj so bile nji-
hove finančne zahteve ob 
upoštevanju že zagotovljene 
rasti plač, prihajajočih inve-
sticijskih vlaganjih, ki bodo 
presegla trideset milijonov 
evrov, in zagotavljanju kon-
kurenčnosti našega letališča, 
previsoke. Soglasje je bilo po 
intenzivnih pogajanjih dose-
ženo z največjim sindikatom 
v družbi, rezultat oziroma 
eden izmed rezultatov pa je 

takojšnje povečanje plač, po-
večanje dodatkov in zagoto-
vitev vsakoletnega povečanja 
avtomatskega povečanja plač 
v višini 0,8 odstotka (poleg 0,5 
odstotka rednega povečanja 
plač za delovno dobo). Naj-
nižja osnovna bruto plača se 
dviguje za 19 odstotkov, v pov-
prečju pa osnovne plače dvi-
gujemo za sedem odstotkov. 
Celotna masa plač pa se na le-
tnem nivoju ob upoštevanju 
dviga plač z novo kolektivno 
pogodbo in z novimi predvi-
denimi zaposlitvami dviguje 
s 13,1 na 15,5 milijona evrov,« 
pojasnjujejo na Fraportu, kjer 
bodo v letošnjem letu število 
zaposlenih povečali s seda-
njih 440 na petsto. Največ de-
lovnih mest bo v operativnih 
službah. Letos sicer načrtuje-
jo tudi nadgradnjo prostorov 
gasilsko-reševalne službe le-
tališča, ob tem pa, kot pravijo, 
zadovoljstvo zaposlenih osta-
ja njihova prioriteta.

Na letališču  
se obeta protest
Zaradi nove kolektivne pogodbe, ki je bila usklajena le z enim od treh 
sindikatov, se na Fraportu Slovenija obeta protestni shod, sindikalisti  
pa ne izključujejo niti možnosti stavke.

Po besedah Davida Švarca (na fotografiji levo) je vodstvo grobo poseglo v pravice 
zaposlenih. Na Fraportu to zanikajo.

Jasna Paladin

Preserje pri Radomljah – 
Osnovna šola Preserje pri 
Radomljah, ki jo obiskuje 
759 učencev, od tega kar 103 
prvošolci, in je s 35 oddelki 
tudi največja šola v občini, je 
bila od junija lani gradbišče, 
od letošnjega marca dalje pa 
imajo učenci in njihovi uči-
telji že več prostora in s tem 
boljše pogoje za delo.

Z nadzidavo jugozahodne-
ga prizidka je šola dobila šti-
ri nove oddelke, večja in pred-
vsem obnovljena je tudi ku-
hinja. Ravnateljica šole Ana 
Nuša Kern se je v svojem na-
govoru spomnila odprtja prve-
ga prizidka pred šestnajstimi 
leti in številnih mladih talen-
tov, ki so se šolali pri njih in 
so zrasli v zelo uspešne posa-
meznike. Predvsem pa je opo-
zorila na nekaj: »Pred mese-
cem dni smo gostili šolnike 

iz evropskih držav in niso se 
mogli načuditi, da imamo 
knjižnico, računalniško učil-
nico, garderobe, jedilnico in 
celo kuhinjo. Imeli so širo-
ko odprte oči in rada bi, da 
se zavedamo, da je standard 

slovenskih šol zares visok in 
upam si trditi, da je standard 
šol v občini Domžale še višji 
od slovenskega.«

Na novo pridobitev je po-
nosen tudi župan Toni Dra-
gar, ki se je zahvalil vodstvu 

šole, da so v zadnje pol leta 
zaradi gradnje pouk nemo-
teno izvajali v nemogočih 
pogojih. Potrdil je, da gre za 
eno najboljših šol pri nas, 
in si zaželel, da bo prostora 
zdaj za nekaj časa dovolj.

Nove učilnice in prenovljena kuhinja
V Osnovni šoli Preserje pri Radomljah so slovesno odprli nov prizidek in prenovljeno kuhinjo,  
za kar je Občina Domžale namenila več kot milijon evrov.

Župan Toni Dragar in ravnateljica Ana Nuša Kern pri ogledu prenovljene šolske  
kuhinje / Foto: Vido Repanšek (Občina Domžale)
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Igor Kavčič

Bled – Ne le Bled in Sloveni-
ja, z nekaj pozitivne poten-
ce bi lahko rekli, da pol stole-
tja blejskih pisateljskih sre-
čanj praznuje ves pišoči svet 
– roko na srce, tudi svet tis-
tih, ki ne pišejo, a si v svo-
jem ustvarjalnem bivanju 
želijo svobode in miru, dveh 
pomembnih pogojev za ne-
moteno razvijanje bogastva 
človekove misli.

Vse se je pravzaprav za-
čelo na Kongresu mednaro-
dnega PEN na Bledu, ki ga 
je leta 1965 organiziral Slo-
venski center PEN. »Takrat 
je bil naš PEN že priznan kot 
posrednik med Vzhodom in 
Zahodom. Ni bil več le pisa-
teljsko združenje, dobil je di-
plomatsko vlogo, ki jo igra še 
danes, zlasti v Odboru pisa-
teljev za mir. Slovenski PEN 
je postal predor med dvema 
blokoma. Samo v bivši Jugo-
slaviji so se lahko srečavali 
ruski in ameriški pisatelji. 
To je vedela naša oblast, to 
so razumeli naši kulturniki, 
to je vedela CIA,« v uvodu ju-
bilejnega zbornika med dru-
gim piše predsednica Slo-
venskega centra PEN Ifi-
genija Simonović. Na ome-
njenem kongresu je bil za 
predsednika Mednarodne-
ga PEN prvič izvoljen Ame-
ričan, pisatelj Arthur Miller, 
iz Slovenskega centra PEN 
pa je prišla pobuda za vsako-
letno srečanje na Bledu, ki 

naj bi bilo pomladi, medtem 
ko se kongres odvija jeseni. 
Pisateljska srečanja so se si-
cer začela v Piranu, a so po 
nekaj letih tega prerasla in 
se preselila na Bled. Medna-
rodni PEN je bil sicer usta-
novljen leta 1921 v Londonu, 
slovenska sekcija je kot četr-
ta v svetu začela delovati pet 
let kasneje, prvi predsednik 
pa je bil Oton Župančič.

Okrogle mize, literarni 
večeri, predstavitve knjig

»Ob petdesetletnici sre-
čanj smo izdali zbornik ese-
jev nekaterih vidnih ude-
ležencev, med drugim je 

objavljen tudi izseček iz Mil-
lerjeve biografije, ki govori o 
blejskem srečanju. Sicer pa 
sta osrednji temi letošnje-
ga srečanja dve: Zid, ograja, 
meja in Literatura kot pravi-
ca sanj. Prva bo na sporedu 
v četrtek dopoldan na okrog-
li mizi Odbora pisateljev za 
mir, druga istega dne popol-
dan z okroglo mizo Sloven-
skega centra PEN,« o osre-
dnjih temah, s katerimi se 
bodo na srečanju ukvarja-
li literati, pojasni Simono-
vićeva. Srečanje se začne že 
danes v Ljubljani s predsta-
vitvijo prevoda romana Mo-
litve za ugrabljene avtorice 
Jennifer Clement, aktualne 

predsednice Mednarodnega 
PEN, in pogovorom z Nobe-
lovo nagrajenko za mir Shi-
rin Ebadi o njeni knjigi Iran 
se prebuja. Na Bledu bo v Ho-
telu Park potekala okrogla 
miza pisateljev iz slovanskih 
dežel z naslovom Cenzura in 
samo-cenzura v totalitarnih 
režimih in mladih demokra-
cijah. Sledil bo večer s pisate-
lji iz slovanskih dežel. 

Eden osrednjih dogodkov 
v sredo bo predstavitev po-
novnega natisa knjige Can-
karja in Narteja Velikonje 
Albanska špijonka, prve slo-
venske vohunske povesti, ki 
sta jo ta dva ugledna inte-
lektualca prve polovice 20. 

stoletja napisala pod skup-
nim psevdonimom Ivan 
Dolinar v času prve svetov-
ne vojne. Sicer obstaja le en 
ohranjen originalen izvod, 
tokratna izdaja pa je tako v 
slovenščini in angleščini. 
Ob tem bodo v Hotelu Park 
odprli razstavo v spomin na 
žrtve atomske bombe na Hi-
rošimo in Nagasaki. Zvečer 
bo sledila slovesnost ob ju-
bilejnem blejskem sreča-
nju. Častni govornici bosta 
predsednica Mednarodne-
ga PEN Jennifer Clement in 
Nobelova nagrajenka za mir 
Shirin Ebadi. Večer bodo za-
činili Godba Gorje, Ivan An-
dres Arnšek ter harmonikar 
Marko Hatlak & Funtango. 

»Že peto leto imamo po-
delitev nagrad za najbolj-
ši srednješolski esej, v če-
trtek pa se bo po Gorenj-
ski zvrstilo tudi nekaj lite-
rarnih večerov, s čimer sre-
čanju želimo dati tudi lite-
rarno noto. Tako bodo ude-
leženci gostje v Finžgarjevi 
hiši v Doslovčah, Prešernovi 
hiši v Vrbi, Jalnovi hiši v Ro-
dinah, v Občinski knjižnici 
na Jesenicah, v Mestni knji-
žnici Kranj, v Miheličevi ga-
leriji v Škofji Loki, v dvorani 
Marjance Ručigaj v Trzinu, 
v Kulturnem domu v Kam-
ni Gorici in v Hotelu Park 
in Festivalni dvorani na Ble-
du,« program predstavlja 
Simonovićeva in nas v pe-
tek vabi v Ljubljano, kjer bo 
v Centru za poezijo Tomaža 

Šalamuna Literarno bra-
nje udeležencev, na večer 
pa v Narodni galeriji sreča-
nje z Borisom A. Novakom. 
Ob spremljavi Jake Pucihar-
ja na klavirju bo zapela Vita 
Mavrič. Udeleženci sreča-
nja bodo v soboto obiskali 
Cerknico.

Smisel v povezovanju

Organizator Slovenski 
center PEN pošlje vabila za 
udeležbo vsem centrom po 
svetu. Srečanja se udeležuje 
kar osemdeset članov iz 35 
centrov, med drugim iz Ma-
roka, Rusije, Ukrajine, Egip-
ta, Izraela, Turčije …, letos 
prvič tudi s Kosova. »Pove-
zovalna nit vseh petdesetih 
srečanj je prizadevanje za 
razumevanje različnih kul-
tur. Jud in Palestinec, Rus 
in Ukrajinec, Kosovec in Srb 
morda na Bledu prvič sede-
ta za isto mizo – ljudje, ki se 
soočijo pa tudi spregovorijo. 
Če ne bi verjeli, da se kaj ta-
kega zgodi s ciljem in name-
nom, katerega rezultat se bo 
morda pokazal šele čez tri-
deset let, potem seveda ne 
bi imeli volje pripravljati or-
ganizacijsko tako zahtevnih 
srečanj,« je še povedala Ifi-
genija Simonović. Da ima 
Slovenski center PEN okrog 
sto članov, od katerih so eni 
funkcionarji, drugi pa funk-
cionalni, kar velja za vse spo-
le. »Vsi pa smo prostovoljci. 
In nekako gre.«

Za razumevanje različnih kultur
Od danes do nedelje bo na Bledu in z različnimi dogodki širše po Gorenjski ter v Ljubljani potekalo jubilejno, petdeseto Mednarodno srečanje pisateljev. 
Na Bled prihaja več kot osemdeset gostov iz petintridesetih centrov PEN držav z vsega sveta.

Arthur Miller na kongresu Mednarodnega PEN leta 1965 na Bledu / Foto: Arhiv NUK

Igor Kavčič

Jesenice – V Kolpernu na Je-
senicah je potekalo tradicio-
nalno, že 44. srečanje Glas-
benih šol Gorenjske in za-
mejstva. Srečanja so se ude-
ležili ravnatelji in predstav-
niki vseh zastopanih šol ter 
poslušalci od blizu in daleč. 
Zbrane je poleg ravnateljice 
jeseniške glasbene šole Mar-
tine Valant pozdravil tudi je-
seniški župan Tomaž Tom 
Mencinger. »Če prelistamo 
arhiv programskih listov iz 
preteklih let, ugotovimo, da 
je vrsta učencev, ki so nasto-
pili na srečanjih, danes po-
klicnih glasbenikov. To nam 
da slutiti, da ima to srečanje 
težo, saj šole praviloma na 
program uvrstimo najboljše 
učence,« je povedala Valan-
tova in dodala: »Srečanja so 
tudi priložnost za druženje, 
tako učencev kot učiteljev. 

Saj prav na neformalnih 
druženjih učitelji izmenju-
jejo bogate izkušnje, ki jih 
zagotovo nikoli ne zmanj-
ka.«

Sledil je pester glasbeni 
program, ki se je prepletal s 
predstavitvami posameznih 
šol, povezovala pa ga je Bar-
bara Sirc. Šole so nastopile 
z najboljšimi učenci. Slišali 
smo tako učence klavirja, ki-
tare, različnih trobil in pihal, 
nastopili so pevci, igral nam 
je klavirski trio, citrarska 
skupina, kvartet klarinetov, 
kvartet godal trobilni trio ... 
Očarani od glasbe in navdu-
šeni nad odličnimi nastopi 
učencev so srečanje sklenili 
s sproščenim druženjem in 
klepetom. Lepo je, ko se leto 
za letom srečamo učitelji, 
ravnatelji, učenci, starši bli-
žnjih šol in si poleg navdihu-
joče glasbe izmenjamo nove 
izkušnje, poglede, ideje.

Glasba navdušuje in druži
Tradicija Srečanja glasbenih šol Gorenjske in zamejstva se je v petek nadaljevala na Jesenicah.

S svojim nastopom je navdušil tudi Pihalni trio Anneva 
(Neja Potočnik, Andrej Dijak in Valentina Arnšek) iz 
Glasbene šole Radovljica. / Foto: Sašo Valjavec

Kranj – V četrtek, 19. aprila, ob 19. uri, bo v Galeriji Prešernove 
hiše in Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj odprtje razstave 
likovnih del akademskega slikarja in nagrajenca Prešernovega 
sklada Franca Novinca z naslovom Z barvo v srce stvari. V 
Galeriji Prešernove hiše bodo predstavljena dela na papirju, 
v Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj pa likovna dela na 
platnu. Umetnika, ki bo z razstavo obeležil svojo osebni ju-
bilej osemdeset let, bo v Galeriji Prešernove hiše predstavil 
Gašper Peternel, v Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj pa 
prof. dr. Jožef Muhovič. Slednji je med drugim zapisal zapisal: 
»Ko vstopiš v atelje profesorja Novinca, te objame svetloba. 
Vljudno diskretna je, čeprav vsemu drugemu pomaga postati 
vidno.« Razstava bo na ogled do sobote, 2. junija.

Z barvo v srce stvari

Škofja Loka – Jutri, v sredo, 18. aprila, ob 19.30 bo v Galeriji 
Ivana Groharja odprtje razstave Prosojni dokumenti časa, 
Fotografije na steklo iz depoja Loškega muzeja. Predstavljen 
pa bo tudi fotografski opus Františka Topiča iz Narodnega 
muzeja Bosne in Hercegovine. Pred odprtjem razstave bo 
ob 18. uri v muzejski dnevni sobi na Loškem gradu tudi pre-
davanje direktorja Narodnega muzeja Bosne in Hercegovine 
Mirsada Sijarića z naslovom 130 let Narodnega muzeja Bosne 
in Hercegovine. Predavanje bo potekalo v bosanskem jeziku 
in ne bo prevajano.

Prosojni dokumenti časa

Kranj – V četrtek, 19. aprila, ob 19. uri bo v Galeriji Planika, 
Savska loka 21 (nekdanja tovarna Planika), v fotografskem 
ateljeju Boštjana Gunčarja odprtje samostojne fotografske 
razstave Aleša Jenka z naslovom Drugačni pogled.

Drugačni pogled Aleša Jenka
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Škofja Loka – Rokometaši ekipe Urbanscape Loka so v petem 
krogu Lige NLB gostovali pri Krki in tesno izgubili s 36 : 35 (16 
: 14). Tekma je bila razburljiva, odločale pa so malenkosti. Pri 
Škofjeločanih je bil strelsko najbolj razpoložen novopečeni 
reprezentant Aleks Kavčič z devetimi zadetki. Urbanscape 
Loka je na lestvici na petem mestu.

Poraz Ločanov s Krko

Maja Bertoncelj

Ljubljana – V Ljubljani so v 
petek predstavili jubilejno, 
25. mednarodno kolesarsko 
dirko Po Sloveniji, ki bo v or-
ganizaciji KK Adria Mobil 
potekala kar pet dni, od 13. 
do 17. junija. 

Start bo v Lendavi, tradi-
cionalni zaključek v Novem 
mestu, kolesarska karavana 
pa bo obiskala tudi Mursko 
Soboto, Maribor, Rogaško 
Slatino, Slovenske Konjice, 
Celje, Ljubljano, Kamnik in 
Trebnje. Na skupno 664 ki-
lometrov dolgo traso se lah-
ko odpravi največ 25 ekip, 
skupno 175 kolesarjev. Kot so 
pojasnili organizatorji iz KK 
Adria Mobil, se je doslej pri-
javilo 21 ekip iz 16 držav. Med 
njimi je tudi sedem ekip se-
rije World Tour. V karavani 
bodo tudi kolesarji, ki kroji-
jo sam svetovni vrh, po priča-
kovanjih pa bodo posamezne 

ekipe v maju določile, kdo bo 
dirkal v Sloveniji. Jasno pa je, 
da bo v boju za zeleno maji-
co vodilnega in pokal – repli-
ko 5200 let starega kolesa z 
ljubljanskega barja – zno-
va tudi Primož Roglič, član 
nizozemske ekipe LottoNL 
Jumbo, ki je pred kratkim 
dobil dirko svetovne serije po 
Baskiji. Roglič je poleg Luke 
Mezgeca (Mitchelton-Scott), 
Mateja Mohoriča (Bahrain-
-Merida) in Janija Brajkoviča 
(KK Adria Mobil) tudi amba-
sador 25. dirke Po Sloveniji.

Kolesarska dirka Po Slo-
veniji bo zavila tudi na Go-
renjsko, in sicer v četrti eta-
pi, ki bo na sporedu 16. ju-
nija. Start bo v ljubljanskem 
Tivoliju, pot pa bo vodila ko-
lesarje prek Medvod, Škofje 
Loke in Kranja na Jezersko, 
kjer bo prvi gorski cilj. Sledi-
ta še dva, vmes pa je del etape 
speljan tudi po Logarski do-
lini. Cilj bo v Kamniku.

Četrt stoletja dirke 
Po Sloveniji
Kolesarska dirka Po Sloveniji bo od 13. do 17. 
junija, zavila pa bo tudi na Gorenjsko. Cilj četrte, 
najtežje etape bo v Kamniku.

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi 
slovenski nogometni ligi so 
konec tedna odigrali tekme 
27. kroga. Derbi kroga je bil 
v Ljubljani med Olimpijo in 
Domžalami. Končala se je 
neodločeno z 1 : 1.

Olimpija je povedla že v 
peti minuti, Domžalčanom 
pa je točko zagotovil Lovro 
Bizjak v drugi minuti sodni-
kovega podaljška, ko je z gla-
vo dosegel svoj enajsti zade-
tek in se najboljšemu strel-
cu lige Mateju Poplatniku iz 
kranjskega Triglava pribli-
žal na gol zaostanka. »V igri 
nekako uživamo in zmagal 
je slovenski nogomet. Nis-
mo bili optimalni, a osvoje-
na točka je zaslužena,« je po 
tekmi povedal trener nogo-
metašev Domžal Simon Ro-
žman. Nogometaši kranj-
skega Triglava so gostili 

velenjski Rudar in izgubili 
z 0 : 2. Oba zadetka sta bila 
dosežena v drugem polčasu. 
»Manjka nam, manjka nam 
skozi celotno prvenstvo. Ta 
misel se vseskozi nadaljuje, 
kot da bi bili začarani. Odgo-
vornost je moja. Sicer dob-
ro delamo, fantje se trudijo, 
toda to, kar sedaj sodniki de-
lajo, pa je že kar malo tragi-
komično,« je po novem po-
razu dejal trener triglavanov 
Siniša Brkič. Na lestvici še 
naprej vodi Olimpija, Dom-
žale so tretje, Triglav pa zad-
nji, deseti, dve točki za pred-
zadnjim Ankaranom in se-
dem za osmim Aluminijem. 

Tekme 23. kroga so bile 
v drugi slovenski nogome-
tni ligi. Nogometaši Rolteka 
Dob so z zadetki Tima Čeha, 
Stefana Andjeliča in Kristja-
na Šipka s 3 : 0 premagali 
Krko. Do pomembne zmage 
so prišli nogometaši Kalcerja 

Radomlje, ko so na gostova-
nju v Lendavi premagali Naf-
to 1903 z 1 : 2. Zadela sta Igor 
Barukčič in Ernest Grvala. 
Do točke so prišli na gostova-
nju tudi nogometaši Zarice 
Kranj, ki so v Brežicah z ekipo 
Brežice Terme Čatež igrali 1 : 
1. Zadetek za Zarico Kranj je 
dosegel Uroš Parežanin. No-
gometaše Zarice Kranj čaka 
danes nov obračun. Odigrali 
bodo zaostalo tekmo 21. kro-
ga v gosteh v Lendavi.

Nogometaši v tretji slo-
venski nogometni ligi cen-
ter so odigrali tekme 19. kro-
ga. Na Jesenicah so nogome-
taši ekip SIJ Acroni Jeseni-
ce in Brinje Grosuplje tek-
mo končali brez zmagovalca 
z rezultatom 2 : 2, neodloče-
no se je končala tudi tekma v 
Šenčurju, kjer so nogometa-
ši Tinexa Šenčur in Kolpe ig-
rali 1 : 1. Zmage so se veseli-
li nogometaši Save Kranj, ki 

so doma s 4 : 2 premagali no-
gometaše Bohinja, v Lescah 
pa nogometaši Zagorja, ki s 
4 : 0 premagali domači Šo-
bec Lesce. V nedeljo so tek-
mo odigrali še nogometaši 
Bleda Hirterja, ki so gosto-
vali v Trbovljah in zmagali z 
1 : 3, ter nogometaši Komen-
de, ki so gostili Ivančno Go-
rico in jo premagali s 4 : 0. 
Danes bodo zaostalo tekmo 
16. kroga odigrali nogometa-
ši Bohinja in Tinexa Šenčur. 
Na nogometnem igrišču Da-
nica v Bohinjski Bistrici se bo 
tekma začela ob 17. uri. V Go-
renjski nogometni ligi so bili 
v skupini za prvaka doseže-
ni naslednji rezultati: Naklo 
– Žiri 0 : 2, Britof – Visoko 2 : 
0 in JuRentA Bitnje – Škofja 
Loka 2 : 2, v skupini za obsta-
nek pa: Niko Železniki – Po-
let 4 : 0, Royal Sport DLN – 
Kondor Godešič 4 : 2 in Vele-
sovo – Preddvor 0 : 3. 

Derbi se je končal z remijem
Tekma v prvi slovenski nogometni ligi med Olimpijo in Domžalami se je končala z delitvijo točk. 
Nogometaši Triglava so doživeli nov poraz in so na lestvici na zadnjem mestu.

Andrej Tavželj, kapetan 
Jeseničanov, je bil z naslo-
vom in igro na zadnji tek-
mi zelo zadovoljen: »Za da-
našnjo tekmo me veseli, da 
smo po tekmah z ekipo Ri-
ttner spet veliko drsali in po-
sledično nasprotniku ponu-
dili malo prostora. Celotno 
tekmo smo imeli vse pod 
nadzorom in zaključilo se 
je, kot smo si želeli.« Pohva-
lil je igro Olimpije: »Če pri-
merjam s tekmami z njimi v 
Alpski ligi, se je ekipa taktič-
no zelo popravila, ob tem pa 
so imeli več moči. Tudi da-
nes so taktično dobro odi-
grali, a smo mi z igro, ki nas 
je krasila skozi celotno sezo-
no, tehtnico nagnili v svojo 
korist«. 

Letošnja ekipa je bila iz-
redno dobro vodena. Gla-
vič je pred sezono potegnil 
hrabro potezo, saj je ekipi 

priključil devet igralcev, ki 
so v pretekli sezoni še igrali 
v mladinski ligi EBEL U20. 
»V letošnji sezoni smo pre-
segli pričakovanja. Zraven 
smo razvili kar nekaj mladih 
igralcev za slovenski pros-
tor, kar me najbolj veseli. Se-
veda me veseli osvojeni na-
slov in polfinale lige AHL. V 
tej ligi smo bili res zelo blizu 
finala. Rittner je bil zelo mo-
čan nasprotnik, naša ekipa 
pa mlada, še premalo zrela, 
da bi v našo korist dokonča-
li polfinalno zgodbo,« je po-
vedal Glavič, ki je bil ob tem 

deležen mokre prhe, v obliki 
zmagovalnega šampanjca. 
Za Glaviča letošnja sezona 
še ni končana, saj bo sode-
loval v štabu reprezentance, 
ki jo od nedelje čaka turnir 
skupine B na Madžarskem. 
»Kljub porazu na tretji final-
ni tekmi na domačem ledu 
pred četrto tekmo nisem ču-
til nobenega strahu. Od fan-
tov sem le zahteval, da pri-
kažejo igro, ki smo jo pri-
kazali na 95 odstotkih letoš-
njih tekem. Logično je, da bi 
bil zadovoljen z zmago na 
Jesenicah, a v sebi ne bi bil 

zadovoljen, ker nismo igrali 
tako, kot moramo igrati. Do-
bili smo zaušnico, da smo vi-
deli, da bo treba več drsati. 
Danes smo igrali tako, kot si 
želim, in vseskozi kontroli-
rali tekmo,« je za konec do-
dal Gaber Glavič. 

Za naslednjo sezono je že 
jasno, da Glavič ostaja. Kar 
se tiče igralskega kadra, je za 
zdaj še vse odprto. V petek bo 
razrešeno še eno vprašanje: 
ali ostaja predsednik Anže 
Pogačar ali pa bo na vrhu pi-
ramide HDD SIJ Acroni Je-
senice zapisano novo ime.

Hokejisti Jesenic do nove 
zvezdice
31. stran

Jeseničani (v rdečih dresih) so za novo zvezdico v finalu potrebovali štiri tekme. Edini  
poraz so doživeli na četrtkovi tekmi doma, ko bi že lahko zaključili prvenstvo. / Foto: Gorazd Kavčič

Za naslednjo sezono 
je že jasno, da Gaber 
Glavič ostaja na trenerski 
klopi. V petek pa bo 
razrešeno vprašanje, ali 
ostaja predsednik Anže 
Pogačar ali pa bo na 
vrhu piramide HDD SIJ 
Acroni Jesenice zapisano 
novo ime.

Maja Bertoncelj

Kamnik – Danes se začenja 
finale državnega prvenstva v 
odbojki za moške. V njem se 
bosta pomerila ACH Volley 
Ljubljana in Calcit Volley iz 
Kamnika. 

Igra se na tri zmage. Prva 
tekma bo danes v ŠD Tivo-
li (začetek ob 18. uri), druga 
v soboto, 21. aprila, v ŠD Ka-
mnik (ob 19. uri), tretja zno-
va v Ljubljani v torek, 24. 
aprila (ob 20. uri), morebi-
tna četrta v Kamniku v če-
trtek, 26. aprila (ob 20. uri), 

in morebitna peta v ponede-
ljek, 30. aprila (ob 20. uri), v 
Ljubljani. »Do zdaj je vedno 
zmagal ACH Volley, vendar 
to še ne pomeni, da bo tako 
tudi letos. Že lani smo do-
kazali, da smo lahko enako-
vredni, saj se je finalna serija 
zavlekla do pete tekme. Tudi 
letos se ne mislimo predati, 
finalna serija je tek na dolge 
proge, kdor bo boljši, kdor 
bo tekmo odigral taktično 
bolj zrelo in bo v boljši dnev-
ni formi, bo na koncu sla-
vil,« pravi Klemen Hribar, 
libero Calcita Volleyja.

Začetek odbojkarskega 
finala za moške
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SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

Navijači lepo vabljeni, da nogometni spektakel 
obiščete v majicah bordo ali bele barve,  

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

Navijači lepo vabljeni, da nogometni spektakel 
obiščete v majicah bordo ali bele barve,  

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ
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Navijači lepo vabljeni, da nogometni spektakel 
obiščete v majicah bordo ali bele barve,  

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ
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Navijači lepo vabljeni, da nogometni spektakel 
obiščete v majicah bordo ali bele barve,  

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

Navijači lepo vabljeni, da nogometni spektakel 
obiščete v majicah bordo ali bele barve,  

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

Navijači lepo vabljeni, da nogometni spektakel 
obiščete v majicah bordo ali bele barve,  

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

Navijači lepo vabljeni, da nogometni spektakel 
obiščete v majicah bordo ali bele barve,  

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJTRIGLAV : ANKARAN HRVATINI

nedelja, 22. 4., ob 13. uri
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Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  (68 )

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

REKREACIJA info@g-glas.si

Oči in omejujoča prepričanja
Za zaključek člankov o 

očeh poglejmo omejujo-
ča prepričanja in vzorce, ki 
lahko prispevajo svoj delež 
k težavam z vidom. Pri vsa-
kem je navedeno naspro-
tno prepričanje (afirmacija) 
s katerim si jih pomagamo 
presegati. 

Oči – sposobnost videnja 
(preteklosti, sedanjosti, pri-
hodnosti) 

Moj pogled je poln ljubez-
ni in radosti. 

Ječmen – jeza nase, na 
druge, na življenje 

Na vse gledam z ljubez-
nijo. Dogodke, osebe spre-
jemam z brezpogojno lju-
beznijo. 

Vnetje roženice – huda 
jeza na osebe, dogodke, bes, 
želimo udariti osebo, razbi-
ti stvar

Vse, kar vidim, je lepo, lju-
bezen zdravi vse, izbiram 
mir v svojem srcu. 

Konjunktivitis – razočara-
nje, jeza nad vsem, kar vidi-
mo v življenju

Na dogodke gledam z lju-
beznijo. Iščem harmonične 
rešitve in jih sprejemam. 

Astigmatizem – težave s 
sprejemanjem sebe, realno 
zaznavanje sebe

V vsakem trenutku se po-
polnoma sprejemam takega, 

kot sem. Pripravljen sem vi-
deti svojo lepoto. 

Daljnovidnost – strah 
pred sedanjostjo 

Varen sem tukaj in sedaj. 
Jasno vidim, čutim varnost. 

Kratkovidnost – strah pred 
prihodnostjo

Vedno sem varen. Spre-
jemam božansko pomoč in 
notranje vodstvo. 

Divergentna škilavost – 
strah pred soočanjem s se-
danjostjo, beg pred resnico

V tem trenutku tukaj in 
sedaj se popolnoma spreje-
mam, ljubim in sem popol-
noma varen. 

Očesna mrena – priho-
dnost vidimo temno, se je 
ne veselimo

Veselim se življenja, vi-
dim in čutim radost, uživam 
v življenju.

Katarakta (siva mrena) – 
temna prihodnost, vse vi-
dimo negativno, nesposob-
nost pozitivnega gledanja

 Življenje je lepo. Veselim 
se vsakega trenutka. Vidim 
svetlo prihodnost.

Zelena mrena – nočemo 
odpustiti osebam, dogod-
kom, ki so nas globoko pri-
zadeli

Na osebe, dogodke gle-
dam ljubeče, nežno, z brez-
pogojno ljubeznijo. 

Težave z očmi pri otrocih – 
težave v družini, nočejo gle-
dati, kar se dogaja

Varnost, ljubezen in har-
monija vladajo v življenju in 
družini tega otroka. 

Suhe oči – nezmožnost, 
nepripravljenost odpušča-
ti, kljubovanje in trmasto 
vztrajanje, ne glede na ceno

Varno je odpuščati. Znam, 
zmorem in želim odpuščati. 
Na življenje in osebe, dogod-
ke gledam z ljubeznijo in so-
čutjem. 

Vnetje oči – jeza, nemoč, 
frustracija zaradi situacije, v 
kateri smo

Pripravljen sem spreme-
niti vzorce svojega delova-
nja. Sprejemam, ljubim se. 

Ko z dreves odpadejo vsi 
listi, storži in iglice, skozi 
veje vidimo več neba in svet-
lobe. Ko odpadejo naši stra-
hovi in omejitve, vidimo bo-
lje in jasneje.

Jelena Justin

Posavsko-Zasavsko hri-
bovje ima številne hribe, 
ki se gibljejo pod tisoč me-
tri. S 1220 metri je najvišji 
Kum, nekaj metrov nižji pa 
je naš današnji cilj, Čemše-
niška planina oz. njena naj-
višja točka, Črni vrh. Njego-
va značilnost je ta, da je edi-
ni hrib v Zasavju, na katere-
ga ne pripelje nobena cesta. 
Upam, da bo tako ostalo na 
veke vekov. 

Zasavje se nam zdi pre-
cej daleč, a tako se zdi le na 
prvi pogled. Z avtoceste Lju-
bljana–Celje peljemo na iz-
voz Trojane in se usmerimo 
proti Izlakam. Na koncu pre-
dora V zideh je most, za ka-
terim se strmo levo odcepi 

cesta proti vasema Šentgota-
rd in Čemšenik. V vasi Šen-
tgotard nadaljujemo desno v 
smeri Čemšenika. Na koncu 
vasi zavijemo levo – ob ces-
ti vidimo smerokaz Planin-
ski dom Vrhe – in takoj še 
enkrat zavijemo ostro levo 
proti Razborju pri Čemše-
niku. Parkiramo pri spo-
dnji postaji tovorne žičnice. 
V vzponom začnemo po as-
faltirani cesti, do hiše, ki jo 
vidimo pred seboj. Tik pred 
hišo nas smerokaz usme-
ri desno čez travnik, mimo 
kozolca in že smo v goz-
du. Strmo se vzpenjamo po 
gozdnem grabnu, na vrhu 
katerega je na levi strani ska-
la, ki ji domačini pravijo zob. 
Ob njej je lep razgled na Za-
savje v smeri proti Kisovcu. 

Nadaljujemo po razgledni 
poti do razpotja, kjer levo 
piše Čemšeniška planina, 
desno pa Sv. Primož. Zavi-
jemo desno v smeri cerkvice 
sv. Primoža. Cerkev leži na 
nadmorski višini 841 me-
trov in jo odlikuje, tako kot 
številne cerkve, posvečene 
sv. Primožu, idiličen razgled 
daleč naokoli. Od cerkve do 
vrha nas čaka le še dobrih 
300 višinskih metrov, ki so 
nesramno strmi. 

Nadaljujemo mimo 
cerkve po kolovozu, ki ga vi-
dimo pred seboj. V tem delu 
pot ni markirana, a ji je pov-
sem lahko slediti. Trenutno 
je na prečni poti še nekaj po-
drtega drevja od vetroloma 
izpred nekaj mesecev. Ko 
dosežemo širšo kolovozno 

cesto, jo prečimo rahlo v 
desno, nato pa zavijemo na 
stezico, ki se začne strmo 
vzpenjati čez južne travni-
ke Čemšeniške planine. V 
zimskih mesecih je omenje-
na pot ravno tako primerna 
za vzpon, le počakati je tre-
ba, da se snežna odeja sta-
bilizira, saj so pod njo strmi 
travniki. 

Strm vzpon nas pripelje 
na Čemšeniško planino des-
no od doma, zato predlagam, 
da preden gremo na okusno 
ocvirkovko, skočimo še do 
glavnega vrha Čemšeniške 
planine, na Črni vrh. 

S svojimi 1204 metri je 
skrit sredi gozda, tik pod 
njim pa je lesena Tineto-
va koča, spomin na lese-
no kočo, ki so jo leta 1936 

postavili delavci in jo poime-
novali po zaslužnem članu 
Tinetu Coparju. Postojan-
ka je bila med drugo svetov-
no vojno požgana. Pod vr-
hom, na desni strani marki-
rane poti, je na drevesu vpi-
sna skrinjica z žigom. 

Vrnemo se do Doma na 
Čemšeniški planini, nato pa 
sestopimo nazaj v Razbor, 
vendar ne po poti vzpona, 
temveč po običajni markira-
ni poti. Začnemo se spušča-
ti proti zahodu, ko nas 

smerokaz na drevesu usme-
ri levo navzdol, v strmo drčo. 
Sledimo markacijam in pri-
demo z leve strani na križi-
šče, kjer smo pri vzponu za-
vili desno proti cerkvi sv. Pri-
moža. Do jeklenega konjič-
ka nas čaka še strm spust po 
razglednem gozdnem kolo-
vozu ter mimo kmetije.

 
Nadmorska višina: 1204 m
Višinska razlika: 550 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Čemšeniška planina/Črni vrh (1204 n. m.)

Strmina, kaj pa drugega?
Edini hrib daleč naokoli Posavsko-Zasavskega hribovja, na katerega ne pelje nobena cesta. Naj tako 
ostane čim dlje! V pomladnih mesecih je planina polna čemaža, v koči pa postrežejo odlično čemaževo 
potico in ocvirkovko.

Zadnja hiša, malce nad izhodiščem v Razborju / Foto: Jelena Justin

Orientacijska tabla sredi travniške strmine. Na pravem 
mestu, da se malce nadihamo. / Foto: Jelena Justin

Planinski dom na Čemšeniški planini / Foto: Jelena Justin



11Gorenjski glas
torek, 17. aprila 2018 REKREACIJA maja.bertoncelj@g-glas.si

Trzin – Drugi tek letošnje tekaške serije Gorenjska, moj planet 
bo Tek Petra Levca Skirca, ki bo 21. aprila v Trzinu. Letos gre za 
okroglo, dvajseto ponovitev teka, zato ga bodo zaznamovali s 
posebnim štafetnim tekmovanjem parov, ki bodo na desetki-
lometrski progi skupaj pretekli dvajset kilometrov. Tudi letos 
bodo prireditev odprli tekači s kužki, že sedmič (ob 9.30). Za 
njimi bodo tekli predšolski otroci na družinskem kilometru 
(ob 10.10), sledili pa bodo starti osnovnošolske mladine (ob 
10.30 in 10.40) in nazadnje še starti odraslih na deset in pet 
kilometrov (ob 11. uri). Za točkovanje serije Gorenjska, moj 
planet šteje desetkilometrska proga, za udeležbo pa šteje 
udeležba na katerikoli progi, razen na družinskem kilometru.

Dvajsetič tek v Trzinu

Maja Bertoncelj

Sv. Jošt nad Kranjem – S 
starta pri parkirišču pod Sv. 
Joštom so se v soboto tekači 
podali na tretji Jošt trail. Tra-
sa ji je vodila čez vrh Sv. Jo-
šta vse do Špičastega hriba 
in večinoma po isti poti zno-
va nazaj proti Sv. Joštu, kjer 
je cilj. Skupaj je to pomenilo 
deset kilometrov z osemsto 
metri višinske razlike. 

Na vrhu tretjega Jošt traila 
sta novi imeni. V moški kon-
kurenci je bil suvereno naj-
hitrejši Timotej Bečan iz Žle-
bov (KGT Papež) s časom 53 
minut in 16 sekund. Za več 
kot sedem minut je prehitel 
drugouvrščenega Dušana 
Globočnika (1;00:51), tretji 
pa je bil Simon Strnad (Kro-
ufe-Astraea, 1;01:43). »Na 
Jošt trailu sem prvič. Prišel 
sem z namenom, da nare-
dim čim boljši trening. Vsi 
so hvalili traso, tudi sam 
sem si jo pred tekmo dvak-
rat ogledal in mi je bila zelo 

všeč. Vreme danes je super, 
proga malce blatna, a z opri-
jemom nisem imel nobenih 
težav. S časom sem zelo za-
dovoljen. Je odlična popot-
nica za naprej,« je v cilju po-
vedal Timotej Bečan, ki je v 
gorski tek prišel iz košarke 
in je eden najboljših teka-
čev v hrib pri nas. Vodil je bil 
skoraj celotno tekmo. »Ved-
no začnem bolj rezervirano, 
da se dobro ogrejem. Ugo-
tovil sem, da mi tako osta-
nejo moči za celo progo. Po 
dveh, treh minutah sem bil 
spredaj in potem v svojem 
tempu odtekel celotno pro-
go.« Letos si želi boljše sezo-
ne, kot je bila lanska. »Lani 
sem se več kot pol leta prip-
ravljal za evropsko prvenstvo 
na Veliki planini, na koncu 
je vse padlo v vodo, ker sem 
pretiraval. Letos grem tek-
mo po tekmo. Cilj je gotovo 
uvrstitev na evropsko prven-
stvo v gorskih tekih Skopju 
in na svetovno prvenstvo, ki 
bo v Andori. Tekmoval bom 

v slovenskem pokalu v gor-
skih tekih in se skušal ude-
ležiti čim več tekem za sve-
tovni Garnd Prix.« Kot je še 
dejal, letos trenira bolj z gla-
vo: »Ni samo tek. Tudi kole-
sarim, dvigam uteži, veliko 
plavam. Tekaških kilome-
trov naredim precej manj kot 
lani, okoli štirideset na teden 
manj, rezultati so pa boljši.«

V cilju je čakal na svo-
je dekle, Jasmino Jelovšek 
(KGT Papež), ki jo je prehi-
telo le sedem moških, njen 
čas pa je bil 1;04:25. Druga je 
bila Mojca Koligar (AGP Pro, 
Hoka One One, 1;06:15), tre-
tja pa Tina Kozjek (TK Šmar-
nogorska naveza, 1;12:22). 
»Jošt mi je že nasploh všeč, 
na tej tekmi pa sem tudi jaz 
prvič. Trasa je super, je pa 
precej težka. S Timotejem 
sva si jo ogledala, a sem da-
nes videla, da nisva šla čis-
to po pravi trasi. Najbolj na-
porno je bilo na Špičasti 

hrib, je bila čista vertikala,« 
je dejala Jelovškova, Štajer-
ka, ki živi v Ljubljani. V ci-
lju se je najprej zahvalila te-
kaču za seboj, Primožu Zu-
panu. »Večino sva tekla sku-
paj. Ko je bilo najtežje, me je 
spodbujal. Očitno je poznal 
traso, tako da mi je povedal, 
da takega spusta s Špičaste-
ga hriba, kot je bil vzpon, ne 
bo. To je čar takšnih tekem, 
da se med seboj spodbuja-
mo in si pomagamo,« je po-
komentirala tekačica, ki us-
pešno nastopa na gorskih in 
cestnih tekih in – kot pravi 
– gredo njeni rezultati, od-
kar je skupaj z Bečanom, le 
še navzgor. »Njegova spod-
buda mi pomaga in sem mu 
zelo hvaležna.«

V vlogi organizatorjev so 
se znova izkazali člani ŠD 
Divji zajci, ki se že priprav-
ljajo na nov dogodek: Krva-
vec Trail vikend, ki bo 26. in 
27. maja.

Nova zmagovalca Jošt traila
Prvi v cilju tretjega Jošt traila je bil Timotej Bečan – še bolj vesel, ker je v ženski konkurenci zmagalo 
njegovo dekle Jasmina Jelovšek. Oba sodita med najboljše na slovenski gorskotekaški sceni.

Nasmejana v cilju: zmagovalca Jasmina Jelovšek in  
Timotej Bečan

Divji zajci so bili tudi na progi. Eva Urbanc, Maja Mali in 
Dejan Vukotič so bili enotni: »Prav zabavno je.«

Maja Bertoncelj

Godešič – Športno društvo 
Kondor Godešič je lani ob 
praznovanju petdesetletni-
ce prvič organiziral športno-
zabavno prireditev, ki so jo 
poimenovali Kondorjev let.

Po uspešni izvedbi so se 
odločili, da bo postala tradi-
cionalna. Nanjo se že prip-
ravljajo in odštevajo dneve 
do druge izvedbe, ki bo 9. 
junija. Organizacijska eki-
pa je nekoliko spremenjena, 
spremembe so tudi v progra-
mu in pri samih preprekah 
Kondorjevega leta. »Kondor-
jev let ni le navaden tek, ni le 
preprosto premagovanje pre-
prek, temveč je nekaj več. Pri 
nas je pomembno sodelova-
ti, si pomagati, prav nič pa ni-
mamo proti zmagovanju, saj 
bo let potekal na čas in oce-
ne. Postavljenih bo kar ne-
kaj novih preprek na približ-
no pet kilometrov dolgi progi 

po godeških lokah, po prele-
pem območju rokavov reke 
Sore. Kondorjev let bo tudi 
tokrat sestavljen iz naravnih 
ovir. Koprive, jarki, voda, z 
mahom poraščena debla, 
listje na bregovih, streljanje 
z lokom, spust po jeklenici – 
vse to in še več čaka tekmo-
valce in obiskovalce na na-
šem letu,« je pojasnil Blaž 
Hafner, novi vodja priredi-
tve. Kot je še dodal, bo tudi 
letos potekal spremljeval-
ni program. Otroci se bodo 
preizkusili na mini Kondor-
jevem letu, poskrbljeno bo 
tudi za glasbo. Tako kot lani 
bodo tudi dobrodelni in del 
prijavnine namenili Centru 
za Downov sindrom Kranj. 

Prijave so že odprte, star-
tnina je do 1. maja ugodnej-
ša. Prepreke in naloge so 
pripravljene za ekipo treh 
sodelujočih v treh konku-
rencah: moški, ženski in 
mešani.

S Kondorjem boste 
leteli že junija
Na Godešiču se pripravljajo na drugi Kondorjev 
let, ki bo devetega junija.

Kondorjev let se bo tudi letos končal s spustom enega 
člana ekipe po osemdeset metrov dolgi jeklenici.

Bled – Na Bledu se pripravljajo na Blejski kolesarski festival, 
za katerega pravijo, da je osrednji kolesarski festival v Sloveniji 
z najtežjo gorsko kolesarsko dirko na področju Julijskih Alp. 
Letos bo potekal od 24. do 26. avgusta. Glavni dogodek Blej-
skega kolesarskega festivala je gorskokolesarski maraton, ki 
poteka prek treh alpskih planot: Mežakle, Pokljuke in Jelovice. 
Tekmovalci bodo začeli ob Blejskem jezeru, tekmovali skozi 
ledeniške doline, kolesarili po mogočnih gozdovih visokih 
planot s čudovitimi razgledi na Julijske Alpe in Karavanke. 
Udeleženci imajo na izbiro dve progi: daljšo 104,4-kilometrsko 
Bled Epic in krajšo Bled Maraton s 63,2 kilometra dolžine. Na 
daljši, epski trasi bodo premagali 3147 metrov višinske razlike, 
na krajši, maratonski trasi pa 1885 metrov.

Blejski kolesarski festival

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 ustavi-
li 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 Kra-
tochvile in Hluboka, se nato odpeljali do slikovite vasi Holašovice, ki je najlepša 
češka vasica, uvrščena tudi na seznam Unesco, končali pa bomo z ogledom piv-
ovarne 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.   
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Kranj – Gorenjski policisti 
in kranjski poklicni gasilci 
so zgroženi nad ravnanjem 
pešca, ki je 8. aprila zvečer 
v križišču na Polici pri Nak-
lem ob rdeči luči za pešce 
nenadoma stekel čez cesto 
pred gasilskim vozilom, ki 
je bilo tedaj na nujni inter-
ventni vožnji. Domnevnega 
kršitelja – gre za odraslo ose-
bo iz okolice Kranja – so pro-
metni policisti izsledili sredi 
minulega tedna in proti nje-
mu vodijo prekrškovni po-
stopek. Za nezaslišano deja-
nje, ki naj bi bilo namerno, 
ga lahko oglobijo z največ 80 
evri. Če bi šlo za prometno 
nesrečo, pa bi policisti iska-
li elemente za kazniva deja-
nja, so pojasnili na Policijski 
upravi Kranj. 

Policisti so iz posnetka s 
kamere, nameščene v gasil-
skem vozilu, ugotovili, da 
pri ravnanju pešca ni šlo za 
napako, temveč namerno 
dejanje in izzivanje usode, 
saj oseba na eni strani ceste 
najprej nekaj časa čaka na ga-
silsko vozilo, ki se mu pribli-
žuje s sireno in modrimi luč-
mi, potem pa nenadoma ste-
če pred vozilo in čez cesto, je 
pojasnil policijski inšpektor s 

kranjske policijske uprave Si-
mon Sušanj. Gasilsko vozilo 
je ob tem imelo v križišču ze-
leno luč, pešec pa rdečo in bi 
se moral ustaviti že zaradi 
tega, je poudaril in dodal, da 
je bil kršitelj tik pred nevar-
nim dejanjem na temnem 
delu v počepu skrit za prome-
tno signalizacijo. Ko je prite-
kel na drugo stran ceste, se 
je celo posmehoval in vese-
lil s prijateljem, ki ga je tam 
čakal. Storilec je policistom, 
ko so ga po nekaj dneh obi-
skali, svoje dejanje sicer ob-
žaloval, a trdil, da se podrob-
nosti ne spomni. »To osebo 
so sicer policisti v isti noči že 
obravnavali zaradi kršitev. 
Bil je celo pridržan,« je še po-
vedal Sušanj. 

Voznik gasilskega vozila 
je k sreči brezglavega peš-
ca pravočasno opazil in se 
po močnem zaviranju pred 
njim ustavil, s čimer je pre-
prečil nesrečo. »Zgrožen 
sem. Nisem pričakoval take 
objestnosti. Česa takega še 
nisem doživel,« je povedal 
gasilec. Vodja gasilske ope-
rative v Gasilski reševal-
ni službi Kranj Andraž Ši-
frer je dodal: »Dogodek nas 
je vse gasilce dodobra pret-
resel in presenetil. Preje-
li smo klic na intervencijo 

in ob vsaki taki situaciji si 
vsi reševalci, ne samo gasil-
ci, v glavah začnemo zastav-
ljati marsikatero vprašanje, 
saj ne vemo, kako zahtevna 
situacija nas čaka, koliko je 
poškodovanih, kako hude so 
poškodbe in podobno. Med 
samo vožnjo na kraj dogod-
ka smo zelo pazljivi na ostale 
udeležence v prometu, da ne 
bi prišlo do nepotrebne nes-
reče, zato je vsako tako nera-
zumljivo dejanje vredno vsa-
kega obsojanja. V svoji dose-
danji karieri takega dogodka 
ne pomnim, se ga ne spom-
nim oziroma ga še nisem 

doživel in upam, da je bil 
prvi in tudi zadnji.« 

Gorenjski policisti in re-
ševalne službe (brez NMP) 
so lani opravili več kot 2500 
nujnih voženj, na katerih so 
praviloma uporabljali tudi 
modre utripajoče luči in si-
reno. Samo policisti so op-
ravili približno tisoč takih 
voženj, na njih pa doživeli 
tudi dve prometni nesreči, 
ki pa sta se končali z majhno 
gmotno škodo. Kranjski po-
klicni gasilci so lani luči in 
sireno uporabili na okoli 
500 nujnih vožnjah, ki so se 
vse končale srečno. 

Namerno stekel pred gasilce
Pešec, ki je pri rdeči luči namerno stekel pred gasilsko vozilo na nujni vožnji, bo prejel največ 80 evrov 
globe. »Zgrožen sem. Nisem pričakoval take objestnosti,« pravi voznik gasilskega vozila. 

Policijski inšpektor Simon Sušanj in vodja operative 
kranjskih gasilcev Andraž Šifrer sta obsodila ravnanje 
pešca, ki je namerno stekel pred gasilsko vozilo na nujni 
vožnji. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču se je prejšnji 
teden začela glavna obravna-
va zoper 40-letnega Armina 
Vrevca z Jesenic in 57-letne-
ga Janeza Rajharda z Lan-
covega, ki ju tožilstvo obto-
žuje izsiljevanja v sostoril-
stvu na škodo Edvarda Sliv-
nika in Branka Šebeniča. 
Okrožna državna tožilka Po-
lona Košnjek je navedla, da 
je Vrevc od Edvarda Slivni-
ka od 10. aprila do 8. decem-
bra lani zahteval, da naj nanj 
prepiše zemljišče v Podkoč-
ni, od Branka Šebeniča pa 
izbris služnosti, ki jo je imel 
na tem zemljišču. V nave-
denem obdobju naj bi tako 
obtoženi skoraj vsakodnev-
no grozil Slivniku, ga tudi 
udaril, mu govoril, da je ba-
raba, da nima tam kaj iskati, 
da ga bo polomil in da ne ve, 
kaj so cigani (obtožena sta 
sicer Sinta, op. p.). Rajhard 
pa se je pod obtožbo znašel, 
ker naj bi Slivniku po tele-
fonu večkrat grozil, naj čim 

prej uredi prenos lastništva 
zemljišča na Vrevca, sicer se 
mu bo kaj hudega zgodilo, 
da ima pištolo, da bo gorela 
vsa družina in naj ga bo kar 
strah. Grožnje naj bi preje-
mal tudi Šebenič, ki je zato 
obtoženemu Vrevcu iz stra-
hu ponudil, da se mu izbriše 
služnostna pravica, medtem 
ko Slivnik ni popustil in je 
zadevo raje prijavil policiji. 
Vrevc je tako obtožen izsilje-
vanja, skupaj z Rajhardom 
pa tudi poskusa izsiljevanja. 

Prvoobtoženi Vrevc je v 
zagovoru razložil, da je nje-
gova družina že od leta 1950 
živela na zemljišču, ki meji 
na Slivnikovo. Najprej so ži-
veli v baraki, občina Jeseni-
ce pa jim je kasneje zgradi-
la hišo. Leta 2008 je Slivnik 
na sosednjem zemljišču, ka-
terega del so Vrevčevi ved-
no uporabljali, začel redi-
ti koze. S sosedom in Bran-
kom Šebeničem, ki je Slivni-
ku večkrat pomagal, so bili 
vsa leta v dobrih odnosih, si 
medsebojno pomagali in se 
tudi sicer družili. 

Po smrti starega očeta v 
letu 2013 se je nenadoma vse 
spremenilo, Slivnik pa naj bi 
mu začel nagajati, je na so-
dišču povedal Vrevc. Dve leti 
kasneje mu je Slivnik pove-
dal, da je našel lastnico zem-
ljišča in naj ga ne skrbi, ker 
bosta z njo vse uredila. Obto-
ženi pravi, da je bil začuden, 
saj je bil do tedaj prepričan, 
da je zemljišče njihovo. Na 
koncu se je izkazalo, da je ze-
mljišče, na katerem stoji nji-
hova hiša, občinska, zato je 
občino zaprosil za odkup, s 
čimer je na koncu soglašal 
tudi občinski svet. Del zem-
ljišča, ki so ga tudi uporab-
ljali, pa je bilo v lasti zaseb-
ne lastnice. Ker od Slivnika 
ni dobil njene telefonske šte-
vilke, jo je poiskal po drugi 
poti in jo poklical. Dejala mu 
je, da je pripravljena proda-
ti parcele, a ni znala postavi-
ti cene. To je bilo edinkrat, 
ko je z njo govoril, saj se mu 
na klice ni več oglašala. Kas-
neje je izvedel, da si je par-
cele priposestvoval Slivnik, 
zato se je počutil izigranega. 

Lani spomladi je želel zaplet 
rešiti, da bi mu Slivnik del 
parcel prodal ali dal v 99-le-
tni najem. Šebenič je bil ves 
čas za to, da se zadeva uredi, 
in obljubljal, da bo pregovo-
ril tudi Slivnika, kar pa se ni 
zgodilo, je dejal Vrevc, ki je 
nazadnje vložil ustrezne tož-
be. Zapleti pa so se še nada-
ljevali, vsi poskusi dogovora 
so se izjalovili, tako da zdaj 
čaka na razplet sodnih po-
stopkov.

Vrevc je ob koncu pou-
daril, da ne Slivniku ne Še-
beniču ni nikdar grozil, kaj 
šele da bi koga udaril. »Gre 
le za njuno igro, poskus, da 
me očrnita, kar jima bo olaj-
šalo civilne postopke, ki po-
tekajo zaradi zemljišč. Če bi 
jaz Slivniku grozil in ga pre-
tepal, potem sem prepričan, 
da se ne bi ves čas vračal tja. 
Vsaj jaz se ne bi in bi takoj 
to prijavil,« je še zatrdil. Ne-
smiselne so tudi obtožbe, da 
je grozil Šebeniču, saj se je 
on strinjal, da zemljišče pri-
pada njim in je problem le v 
Slivniku, je še dodal. 

Obtoženi: Nikomur nisem grozil
Armin Vrevc, obtožen izsiljevanja pri reševanju lastniških zapletov s sosedom na območju Jesenic, 
zanika, da bi grozil ali koga udaril. 

Simon Šubic

Kranj – Agencija za varnost 
prometa (AVP) je včeraj v so-
delovanju s policijo in drugi-
mi organizacijami začela šti-
rinajstdnevno preventivno 
nacionalno akcijo Hitrost, s 
katero bodo opozarjali pre-
hitre voznike, naj upočas-
nijo hitrost vožnje. Akcijo, 
ki bo potekala do 29. aprila, 
bodo ponovili še v poletnih 
mesecih – junija in avgusta. 

V okviru nacionalne akci-
je bodo policisti jutri izvaja-
li tudi maraton merjenja hi-
trosti na več kot 600 lokaci-
jah po Sloveniji.

Podatki o prehitrih voz-
nikih na naših cestah so si-
cer še vedno skrb vzbujajo-
či, opozarjajo na AVP. Lani 
je namreč zaradi neprilago-
jene hitrosti življenje izgubi-
lo kar 46 ljudi oziroma vsak 
drugi, ki je lani umrl na na-
ših cestah. 

Policisti bodo jutri izvajali 
maraton merjenja hitrosti

Simon Šubic

Škofja Loka – Škofjeloški 
kriminalisti obravnavajo ka-
zensko ovadbo, ki jo je zoper 
svojo uslužbenko podal dr-
žavni organ, ker naj bi si več 
let prilaščala denar od plači-
la takse. »Domneva se, da je 
osumljenka med leti 2012 in 
2017 pridobila za okoli 80 ti-
soč evrov protipravne pre-
moženjske koristi,« je spo-
ročil Bojan Kos s Policijske 
uprave Kranj. Po neuradnih 
informacijah naj bi ovadi-
li uslužbenko škofjeloške-
ga okrajnega sodišča, ki naj 
bi si prilaščala denar od sod-
nih taks. 

Na Policijski upravi Kranj 
so pojasnili, da so zaradi po-
neverbe in neupravičene 

uporabe tujega premoženja 
ter ponareditve ali uničenja 
poslovnih listin obravnavali 
osumljenko, ki si je v okvi-
ru zaposlitve in dela v držav-
nem organu dlje časa prilaš-
čala denar. »Sumi kaznivih 
dejanj so bili ugotovljeni pri 
opravljanju finančne dejav-
nosti in so povezani z rav-
nanjem z gotovino ter izda-
janjem računov za plačila ta-
kse,« je povedal Kos. Po ugo-
tovitvah kriminalistov naj bi 
osumljenka na račun držav-
nega organa položila manj 
gotovine, kot pa jo je preje-
la za plačilo takse, pri pre-
gledu izdanih računov v zad-
njih letih pa so odkrili več ra-
čunov za plačilo takse, ki naj 
bi bili neupravičeno in nepo-
jasnjeno stornirani. 

Denar za plačilo takse 
spravljala v lasten žep

Kranj – Kranjski policisti so pred dnevi iz prometa izločili vo-
znico, pri kateri je preizkus alkoholiziranosti pokazal skoraj 
dva promila alkohola (0,88 mg/l alkohola), za nameček pa je 
kljub pijanosti v vozilu prevažala še dva otroka. Slednja so na 
kraju prevzeli svojci. Policisti bodo zoper voznico vložili nujni 
obdolžilni predlog zaradi kršitve vožnje pod vplivom alkohola, 
o dejanju pa bodo seznanili tudi pristojni center za socialno 
delo. Podobno vinjen (0,86 mg/l) je bil pred dnevi tudi voznik, 
ki je na škofjeloškem območju z vozilom obtičal v obcestnem 
jarku. Policisti ga obravnavajo zaradi povzročitve prometne 
nesreče s samoudeležbo in vožnje pod vplivom alkohola.

Pijana prevažala otroka

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti so 
zadnji konec tedna obravna-
vali več tatvin, ki bi jih oško-
dovanci ob večji pazljivosti 
morda lahko preprečili. V 
enem primeru so storilca iz-
sledili. Gre za tatvino v Kra-
nju, kjer je storilec v petek 
vstopil v hišo in ukradel mo-
bilni telefon. Ko so policisti 
osumljenca izsledili, so pri 
njem našli tudi ukraden te-
lefon, ki je že pri pravem la-
stniku.

Še vedno pa policisti išče-
jo neznano žensko, ki je v 
petek med 13. uro in 13.30 v 

Podbrezjah iz stanovanjske 
hiše ukradla zlatnino. Vanjo 
je vstopila skozi odklenje-
na garažna vrata. Kradljiv-
ka je stara okoli 50 let in vi-
soka približno 165 centime-
trov, močnejše postave in 
svetlih las. Oblečena je bila 
v siv pulover in temne hlače. 
Pri sebi je imela manjšo po-
tovalno torbo.

Prav tako v petek popol-
dne je nekdo vstopil v odkle-
njeno stanovanjsko hišo pri 
Svetem Duhu. Storilec je 
med odsotnostjo lastnikov 
neovirano pregledal prosto-
re ter odtujil nekaj denarja, 
zlatnine in ročne ure.

Priložnost dela tatu



Grega Flajnik

T
akoj ko smo pre-
čkali reko Muro 
prek najdaljšega 
mostu v Sloveni-
ji, smo zavili des-

no proti Beltincem in nap-
rej po stari cesti proti Lenda-
vi. Najprej smo se ustavili v 
Odrancih. Na začetku lepo 
urejenega naselja so vašča-
ni zgradili zanimivo cerkev 
Svete trojice. Za cerkev, ki 
ima osmerokoten tloris, je 
načrte zrisal Plečnikov uče-
nec Janez Valentinčič. Gra-
dbena dela je vodil župnik 
Lojze Kozar, sicer velik lju-
bitelj glasbe, pisatelj, ljud-
ski godec, navdušen kole-
sar in vsestranski kulturni 
delavec. V cerkvi, ki jo kra-
sijo freske akademskega sli-
karja Staneta Kregarja, smo 
tudi zapeli. 

Potem smo se odpeljali 
v Malo Polano, kjer smo si 
ogledali zadrugo Pomelaj. 

Pred leti je občina kupila 
opustošeno domačijo z žel-
jo, da na njej začnejo turis-
tično dejavnost. Gospa Dra-
gica nam je povedala, kako 
je zadruga organizirana in 
kako tržijo svoje izdelke. 
Razložila nam je tudi, da je 
pomelaj sicer kmet, ki nese 
moko v mlin. Izvedeli smo, 
da se v zadrugi trudijo gojiti 
avtohtono vrsto prekmurske 
koruze trdinke in na moč-
virnem predelu sadijo vrb-
je za šibe. Koruzno ličje, ki 
ga imenujejo bilje, in šibje, 
ki ima glede na čas rezanja 
in obdelave veliko različnih 
odtenkov, spreminjajo v raz-
lične uporabne predmete. 
Gospe Mariji sta nam poka-
zali, kako so včasih iz šibja 
pletli košare in kako iz lička-
nja spletejo cekar. Sledila je 
še degustacija domačih jedi 
in peciva. 

Nato smo se odpeljali v 
Veliko Polano in se spreho-
dili skozi središče naselja. 
Ogledali smo si park štorkelj 

in rojstno hišo Miška Kranj-
ca. V Domu starejših Dani-
jela Halasa so nam pripravili 
okusen prekmurski bograč 
in ob kavi zapeli nekaj prek-
murskih pesmi.

Po kosilu smo odšli še 
v Renkovce in si ogledali 
nasade paradižnika podjetja 
Lušt. Da ne bi okužili paradi-
žnika, so nam razdelili zašči-
tne obleke in nas obuli v pla-
stične vrečke. V povsem pre-
novljenem rastlinjaku, ki je 
namenjen samo za ogle-
de, nam je »Luštna« vodič-
ka Nika povedala veliko skri-
vnosti gojenja paradižnika. 
Naravnost osupljivi pa so 
podatki o velikosti Luštovih 
rastlinjakov. Nasadi so nam-
reč veliki za 18 nogometnih 
igrišč, v njih je okrog 320 
tisoč sadik paradižnika, ki bi 
postavljene v vrsto dosegle 
petdeset kilometrov.

Deset tednov stare sadi-
ke zasadijo v sredini janu-
arja v naravno mešanico 
šote in kokosovih vlaken. 

V rastlinjaku sadike raste-
jo v 11 mesecev in zrastejo 
od devet do enajst metrov. 
Zaradi konstantne tempera-
ture in vlage lahko torej sko-
raj ves ta čas iz nje pridobi-
vajo paradižnik. Za ogreva-
nje v rastlinjakih uporablja-
jo geotermalno vodo iz bliž-
nje vrtine.

Paradižnike oprašuje 120 
tisoč aktivnih čmrljev, ki 
tedensko oprašijo dobrih 1,5 
milijona cvetov. Čmrlje – in 
ne na primer čebele ali ose 
– uporabljajo zato, ker imajo 
daljše rilce od čebel in zaradi 
tega lažje dostopajo do plo-
dovnice. Čmrlji imajo tudi 
daljšo življenjsko dobo od 
čebel.

Po ogledu smo lahko para-
dižnik tudi pokusili, nekaj 
pa so nam ga prijazni gosti-
telji tudi podarili. In ni lep-
šega za Gorenjca, kot če mu 
kdo kaj podari. Tako smo se 
zadovoljni vračali domov z 
željo, da se v te kraje še vrne-
mo.

V PREKMURJU JE LUŠTNO
Kako ne, saj smo spoznali urejene kraje, prijazne ljudi in dobre jedi ter zanimive običaje. 

Pred vhodom v rastlinjake podjetja Lušt / Vvse fotografije: Grega Flajnik

Tako v Pomelaju pletejo košare.

Naši gostje so z zanimanjem poslušali razlago.

Barbara, Milena, Cilka in Lidija – dame, ki so nam pripravile 
izvrsten bograč.

Kristina Razboršek, doma iz »ta živ'ga« Britofa, skupaj  
z »Luštno« vodičko Niko

Na koncu ogleda v Luštu smo lahko paradižnik tudi pokusili.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Mateja Rant

V 
okviru Braino-
brainfesta se 
je skoraj tristo 
otrok od petega 
do štirinajstega 

leta iz vse Slovenije pome-
rilo v hitrostnem računan-
ju na abak. Med njimi je bilo 
tudi 16 otrok iz Brainobra-
in centra Kranj, ki so nasto-
pili vsak v svoji tekmovalni 
kategoriji. »V močni konku-
renci so dosegli velik uspeh, 
saj so se vrnili s tremi najvi-
šjimi odličji oziroma pokali 
in dosegli naziv champion. 
Pet jih je dobilo zlate meda-
lje, štirje pa srebrne,« je bila 
z njihovimi dosežki nadvse 
zadovoljna Maja Korošak iz 
Brainobrain centra Kranj.

Z nazivom champion se 
lahko pohvalijo Stela Drno-
všek, Pia Peternelj in Matic 
Bohinc. Zlate medalje so si 
prislužili Iza Roblek, Jakob 
Šekoranja, Lana Bogataj, 
Lara Kos in Lukas Andonos-
ki, srebrne pa Jernej Roblek, 
Ines Roblek, Nikki Bernik 

in David Piškur. Izkazali so 
se pri hitrostnem računan-
ju na abak. »Gre za test, ki 
se piše tri minute. Otroci na 
nižjih stopnjah računajo na 
abak, na višjih stopnjah pa s 
pomočjo mentalne aritmeti-
ke,« je razložila Maja Koro-
šak in dodala, da je tekmova-
nje potekalo v več skupinah, 
v katere so bili razvrščeni gle-
de na starost in osvojeno sto-
pnjo programa brainobrain. 
Brainobrain je mednarodni 

program mentalnega in ose-
bnostnega razvoja za otroke 
od četrtega do štirinajstega 
leta in ima dva osnovna cil-
ja, je še pojasnila Maja Koro-
šak. Prvi je razvijanje misel-
nih veščin, in sicer koncen-
tracije, osredotočenosti, spo-
mina, hitrosti in točnos-
ti, fotografskega spomina, 
vizualizacije, kreativnosti in 
izvrstnih matematičnih veš-
čin. Drugi cilj pa je razvijanje 
otrokove osebnosti v smislu 

odločnosti, vodstvenih veš-
čin, samozavesti, vztrajno-
sti, solidarnosti in veselja. 
»Otroci se v programu umi-
rijo, postanejo bolj motivira-
ni, samozavestnejši, pogum-
nejši, znajo si postavljati ose-
bne cilje, razvijejo vztrajnost 
in vedo, da je za uresničeva-
nje ciljev treba delati tudi dlje 
časa.« Osnovna metoda za 
razvijanje kognitivnih veš-
čin je delo z računalom ozi-
roma abakom.

HITRI PRI RAČUNANJU
Drugega slovenskega tekmovanja v brainobrainu na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 
Brainobrainfest 2018 se je udeležilo tudi šestnajst otrok iz Brainobrain centra Kranj.

Letošnjega Brainobrainfesta so se udeležili tudi otroci iz kranjskega brainobrain centra.

Uspelo mi je: prebolela sem.
Moje srce je za silo celo,
naučilo se je biti spet veselo.
Otročje takrat sem verjela v ljubezen večno,
zdaj raje bom sama, da videla bom sebe srečno.

Ne bojte se ljubezni,
učite se iz napak,
šteje vsak korak.
V sebi ostanite otroško igrivi 
in najstniško iskrivi.

Mi pa zdaj smo mladi, zdaj smo močni
in čeprav nismo vsemogočni,
po svojih močeh spreminjajmo svet na bolje,
bodimo hrabri in močne volje.
Nismo neskončni, 
dokler smo tu, bodimo močni.
Življenja se veselimo, ljubiti ne pozabimo!

Brina Mohar

Popolnoma se strinjam z Brino in z njenim zaključkom 
pesmi: »Nismo neskončni, dokler smo tu, bodimo moč-
ni. Življenja se veselimo, ljubiti ne pozabimo!« Metka

Mlada ljubezen

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Alenka Brun

V
sako leto kolesar-
ji, člani gorenj-
skega Športne-
ga društva BAM. 
Bi na aprilskem 

Dalmacija Touru osvajajo 
tudi gorski cilj. Letos je kole-
sarje čakal vzpon na Veliko 
Rujno. Start je bil v centru 
Starigrada (Paklenica), kole-
sarje pa je čakal sedemkilo-
metrski vzpon na 702 metra 
nadmorske višine.

Mislim, da udeleženci po 
prvi 160-kilometrski etapi, 
kjer klancem ni bilo vide-
ti konca, niso razmišljali o 
četrti. Vedo, kaj pomeni gor-
ski cilj, a ker na ta način dobi-
jo na Touru vsako leto tudi 
cesarja in cesarico odprave, 
se za preizkušnjo največkrat 
odločijo vsi ali večina. 

Četrta etapa se je zače-
la v Vodicah. Kolesarji so 

se najprej odpravili pro-
ti Velebitu. Mimo Benkov-
ca jih je pot ob morju vodi-
la do Starigrada, nato pa se 
je začel vzpon na Veliko Ruj-
no. Spremljevalna kombi-
ja prve in druge skupine sta 
se odpravila naprej z nalogo, 
da vozniki zadnje tri kilome-
tre označijo, narišejo ciljno 

črto. Tokrat sem sedela na 
sovoznikovem sedežu kom-
bija, ki ga je vozil Aleš Galof. 
Že za prvim ovinkom se je 
začel vzpon. Spomnila sem 
se, da sem v letošnjem bil-
tenu Dalmacija Toura zas-
ledila, da posamezni odse-
ki presegajo dvajsetodstotni 
naklon. Na posamezne naj 

kar pozabijo ..., sem si mis-
lila, saj sva se v večini prime-
rov vozila tako rekoč navpi-
čno navzgor in izjemno str-
mi deli ceste niso asfaltirani, 
temveč betonirani. »Malce 
širša kozja steza,« sem pri-
pomnila. Galof se je »zare-
žal« in se vprašal, kdo bo prvi 
v cilju ... Oba sva se strinjala, 

da vprašanje, če ne bodo 
pešačili. In eni so, a prvi je bil 
na cilju nekaj minut po tem, 
ko smo s kombiji parkirali: 
Boris Zavodnik je potreboval 

za sedem kilometrov razgi-
banega klanca, kjer ga je na 
koncu nagradil izjemen raz-
gled, slabih 31 minut … 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Veliko Rujno (1)

POSAMEZNI ODSEKI?
Paklenica je sicer svetovno znana alpinistična destinacija, a če jo bodo BAM.Bi-jevci večkrat obiskali na 
podoben način kot letos, bo postala blizu tudi kolesarjem, ljubiteljem ekstremnih klancev.

Izjemen razgled, ki pa je vseeno ponujal vprašanje, kam so 
se »bambiji« podali letos ...

Večina je prispela na vrh v skupini. Skupaj so osvojili gorski cilj in premagali vse klance. O 
pešačenju jih nismo spraševali ...

Prav vsak, ki je tokrat osvojil kolesarski gorski cilj, vzpona 
zlepa ne bo pozabil.

Delovno soboto v začetku aprila so osnovnošolci iz Preddvo-
ra izkoristili za sodelovanje na čistilni akciji, ki so jo pripravili 
na občini. Vseh udeležencev v akciji je bilo po podatkih obči-
ne petsto, od tega kar tristo otrok. Župan Miran Zadnikar 
je bil navdušen nad njihovo zavzetostjo. »Nekateri so celo 
tekmovali med seboj, kdo bo pobral več odpadkov. Zamisel 
o sodelovanju s šolo se je tako izkazala kot zares dobra, velja-
lo bi razmišljati o tem, da bi to postala tradicija,« je poudaril. 
Ravnatelj Bogdan Sušnik pa verjame, da bo to v prihodnje 
mlade odvrnilo, da bi sami odvrgli odpadek v naravo.

Otroci kar tekmovali, kdo bo pobral več 
odpadkov

PESMI MLADIH
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V soboto, 7. aprila, so se na Bledu poročili Bojan Rupar 
in Jožefa Pustavrh ter Jožef Tišlarič in Helena Levpušček, 
na Zgornjem Jezerskem pa Blaž Kranjc in Anja Horvat. 
Na Jesenicah sta se 11. aprila 2018 poročila Elvir Brkić in 
Katka Bećar.

Mladoporočenci

Samo Lesjak

P
riznani kranjski 
Komorni pevski 
zbor Mysterium, 
ki ga je sprva vodi
la profesorica glas

be Urška Štampe, v letoš
nji sezoni pa sta umetniš
ko vodenje zbora prevze
la zborovodja Lovro Frelih 
in korepetitorka Eva Čeh, 
se poleg rednih projektov z 
veseljem udeležuje dobro
delnih koncertov ter nave
zuje stike z ostalimi pevski
mi zbori. Tako so pri tokra
tnem velikonočnem kon
certnem projektu, katere
ga zadnji izmed štirih kon
certov je potekal v Aderga
su, moči združili s Komor
nim moškim zborom Celje, 
Ženskim pevskim zborom 

Petrol iz Ljubljane, Učitelj
skim pevskim zborom Slo
venije Emil Adamič iz Lju
bljane ter komornim godal
nim orkestrom Mladi ljub
ljanski solisti. Pod vod stvom 
Lovra Freliha so izvedli edin
stvena dela mladega norve
škega skladatelja Ola Gjei
la. Program koncerta, ime
novanega Sunrise – Sončni 
vzhod, je bil sakralno obar
van. Poleg osnovnega ele
menta, skladbe za zbor in 
godalni orkester Sunrise 
Mass, so izvajalci v program 
dodali še štiri skladateljeve 
a capella skladbe, prav tako 
sakralnega značaja, ter tako 
poskrbeli za skladno pro
gramsko celoto.

Nastopajoči verjamejo, da 
bodo s tem projektom poma
gali dvigniti pomen zborov
skega petja na višjo raven. 

Ne le petje in izvedba proje
kta, na ta način se oblikuje
jo tudi pevčeva glasbenoes
tetsko občutljivost, kultur
na zavest, izražanje, domiš
ljija, ustvarjalnost, iniciativ
nost, strpnost. Tako obsežni 

projekti so v našem prosto
ru redki, saj zahtevajo veli
ko priprav ter organizacije, 
a kljub temu zaželeni, saj 
ne povezujejo zgolj izvajal
cev, pač pa tudi obiskovalce 
iz različnih kulturnih okolij. 

SONČNI VZHOD V ADERGASU
Obiskovalce župnijske cerkve Marijinega vnebovzetja v Adergasu je v nedeljo obsijala glorija 
glasbeno-sončne energije, za katero so z veličastnim koncertom poskrbeli kar štirje zbori ter godalni 
orkester pod vodstvom Lovra Freliha.  

Glasbeno sodelovanje kulturno in duhovno bogati: 
velikonočni koncert v Adergasu / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – V sredo, 18. aprila, bo ob 18. uri v Sokolskem 
domu Letni koncert učencev Glasbene šole Škofja Loka.

Letni koncert Glasbene šole Škofja Loka

Kranj – V petek, 20. aprila, bo od 15. ure v Stolpu Škrlovec 
potekal 4. mednarodni festival odrskih umetnosti Integra. 
Namen festivala je vključevanje različnih ranljivih skupin 
prebivalstva skozi kulturo in umetnost. Častna pokrovitelji-
ca festivala je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.

Festival odrske umetnosti za ranljive skupine

Medvode – V soboto, 21. aprila, bo ob 17. uri v Klubu Jedro 
koncert učencev šole bobnov, ki jo vodi Klemen Markelj.

Koncert mladih bobnarjev

Škofja Loka – V sklopu Mednarodnega cikla koncertov bo v 
soboto, 21. aprila, ob 18. uri v Sokolskem domu tradicionalna 
prireditev z naslovom Blagoslovi me, moj talisman. Na odru 
Kristalne dvorane se bodo zvrstili zmagovalci mednarod-
nega vokalnega tekmovalnega festivala slovanske glasbe. 
Soorganizator dogodka sta Ruski center znanosti in kulture 
v Ljubljani ter Zavod za kulturo in izobraževanje Zlata lira. 

Blagoslovi me, moj talisman
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Alenka Brun

T
rideset let je 7. 
aprila dopolni-
la Bašljanka Lea 
Lukanec. Mami-
ca dveh deklic, 

od katerih prvorojenka rav-
no tako praznuje aprila – 
nekaj dni pred njo, se je 
odločila, da bo tokratni roj-
stni dan pospremila tudi 
zabava. Dvorana na Zgornji 
Beli je tako dan prej gostila 
zadovoljno družbo, Lei pa so 
za rojstni dan na usta nari-
sali nasmeh tudi v službi, saj 
je njen avto doživel preobraz-
bo tiste vrste, ko takoj veš, da 
se v njem vozi sveža trideset-
letnica. Seveda pa »na vasi« 
niso pozabili tudi na jubilej-
ni ženski mlaj oziroma rožo, 
ki na balkonu, kjer slavljenka 

domuje, označuje, da ste pri-
speli v »cono trideset«. Pre-
senečenje je bil tudi obisk 

fotografa naše časopisne hiše 
na slavljenkini zabavi.

Klemen Ličar iz Zgornjih 
Bitenj pa je 4. aprila prazno-
val štirideseti rojstni dan. Ker 
je ljubitelj cestnega kolesar-
jenja, se je udeležil 19. BAM.
Bi Dalmacija Toura. Za roj-
stni dan je tako kolesaril po 
Pašmanu in Ugljanu, ver-
jetno pa ga je pravo prazno-
vanje čakalo potem doma, 
ko se je vrnil s kolesarjenja. 
Poleg njega je še nekaj ude-
ležencev Dalmacija Toura, 
ki so ali še bodo letos praz-
novali štirideseti rojstni dan, 
Matejka Nabernik in Marko 

Ševo, recimo. Predsednik ŠD 
BAM.Bi in šef vsakoletnega 
Dalmacija Toura Trbojčan 
Aleš Kalan bo srečal abraha-
ma junija; avgusta bo šel po 
njegovih stopinjah Tine Erja-
vec. Frank Kosec, Kanadčan 
slovenskih korenin, ki ne 
zamudi prav nobene Dalma-
cije, bo oktobra dopolnil šest-
deset let. Kakšnega »okro-
glega praznovalca« najdemo 
tudi med spremstvom letoš-
nje Dalmacije, a kolesarji so 
bili tisti, ki so bolj padli v oči, 
saj so bila njihova kolesa zad-
nji dan označena z okroglo 
rojstnodnevno številko.

PRIHAJAJO OKROGLE 
OBLETNICE
Lea Lukanec je praznovala trideseti rojstni dan, Klemen Ličar štiridesetega. Do konca leta pa prihaja 
šopek okroglih kolesarskih obletnic, med njimi vsaj dve štiridesetletnici in dve srečanji z abrahamom.

Lea (s priponko, v nežno rožnati obleki) je trideseti rojstni dan proslavila v družbi prijateljev 
in najbližjih. / Foto: Primož Pičulin

Tine, Marko, Aleš in Matejka spadajo med kolesarje, ki bodo 
letos pri »bambijih« praznovali okroglo obletnico. / Foto: A. B.

Frank Kosec (levo) bo jeseni dopolnil šestdeset let. / Foto: A. B.

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 45 novorojenčkov. 
V Kranju je prvič zajokalo 13 deklic in 12 dečkov. Najtežja 
in najlažja sta bili deklici – prvi je tehtnica pokazala 4165, 
drugi pa 2345 gramov. Na Jesenicah se je tokrat rodilo 
dvajset novorojenčkov, med njimi tudi bratec in sestrica. 
Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 2570 gramov. Tudi naj-
težja je bila deklica, tehtnica ji je pokazala 4150 gramov.

Novorojenčki

Klemen je štirideset let dopolnil na sončni otoški etapi. / Foto: A. B.

TANJIN KOTIČEK

Bralec pod šifro Zdravje si je 
izbral pet kart: Nesreča, Tat, 
Sporočilo, Sodnik in Bolezen. 
Ima težave z zdravjem, sve-
tujejo mu operacijo in ne ve, 
kako naj se odloči. Že takoj v 
prvih dveh kartah vidimo, da 
gre za resno situacijo. Ker je 
Tat karta za Nesrečo pome-
ni, da ta težava odhaja in se 
umika. Sporočilo nam prika-
že nasvet zdravnika za ope-
racijo. Sodnik prinaša posve-
tovanje in seveda dokončno 
odločitev za poseg. Zadnja 
karta Bolezen potrdi resnost 
zdravstvenega stanja in po 
drugi strani strahove, ki jih 
bralec občuti, ko ne ve, kaj 
lahko pričakuje. Operacija 
se zgodi in bo uspešna. Naj-
večjo vlogo v tej kombinaci-
ji predstavlja karta Tat. Tat 
odnaša bolezen, strahove in 
dvome. Tudi bralko pod šifro 
Zimzelen zanima zdravje. 
Izbrane karte so Duhovnik, 
Potovanje, Sodnik, Težave, 
Sreča. Že dalj časa ima teža-
ve, ki jih ni konec. Duhovnik 
prinaša dogodek, ki se bo 
zgodil v kratkem času. Se pra-

vi, da se bo bralka odločila za 
posvet in odšla k zdravniku 
na pregled. Karta Potovanje 
zgolj potrdi ta obisk zdravni-
ka, ki se priporoča. In seveda 
pride nazaj do stabilnosti in 
pravega ravnovesja pri poču-
tju in zdravju. Sodnik je v tem 
primeru uradna oseba, se 
pravi zdravnik, ki da napot-
ke in lahko tudi zdravila, saj 
v naslednji karti Težave vidi-
mo, da težave so, vendar nič 
kaj resnega, da se ne bi dalo 
pomagati. Sreča je zadnja 
karta in pove, da je in bo vse 
v redu. Na naslov tanja.70@
hotmail.com ali na Gorenjski 
glas s pripisom »šola vedeže-
vanja« in svojo šifro pošljite 
tri, pet ali sedem poljubnih 
kart ali pa karte za druge 
sisteme, ki ste jih že do sedaj 
spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Strelka« 
Tudi jaz se obračam na vas. 
Zanima me, ali bom še kdaj 
spoznala prijetnega parterja, 
saj sem po smrti moža zelo 
osamljena. Zanima me tudi 
moje zdravstveno stanje in 
finance. Hvala in lep pozdrav. 
Vaše srce hrepeni po ljubez-
ni in pripravljeni ste vstopiti 
v življenje z novo osebo. Z 
nekom ste v fazi spoznavanja 
in videti je, da je ta človek pri-
jetna oseba. Določene misli 
o njem pa bodo v vas zbujale 
zadržanost in težko se boste 
znebili dvomov. Zaupali bos-
te v svoj prirojeni občutek za 
ljudi in se ohladili. Ko boste 
spoznali pravega človeka, 
boste točno vedeli, da je to 
tisto, kar ste iskali. Jesen-
ski meseci vam prinašajo 
odgovor in življenje v dvoje. 
Zdravstveno stanje trenutno 

ni takšno, kot bi si želeli, pa 
vendar ste zadovoljni, da ni še 
slabše. Težave bodo iz dneva 
v dan manjše in videti je, da 
boste morali slediti nekemu 
redu. To lahko pomeni tudi 
jemanje zdravil. Finančno 
stanje je v tem trenutku vaša 
šibka točka, saj imate v glavi 
veliko načrtov, ki pa žal niso 
vsi izvedljivi. Dobra iztočnica 
za zaslužek se pojavi proti 
koncu poletja. Srečno.

»Divji kostanj« 
Pozdravljeni. Tokrat se na vas 
obračam tudi jaz. Za mano 
je osebna stiska in prosim, da 
mi pogledate, kaj ima lepe-
ga v planu moja prihodnost. 
Občutek, da si popolnoma 
sam, ko res potrebuješ ramo, 
ni dober. Veselim se vašega 
odgovora in vam pošiljam 
spomladanski pozdrav. 

Neprijetni dogodki na ose-
bnem področju so vas zaz-
namovali in obenem v vas 
pustili močan pečat. Niste 
več oseba, kakršna ste bili 
včasih. Zavedate se, da je tre-
ba življenje ceniti, saj nič ne 
pride samo od sebe. Danes 
smo, jutri nas lahko ni več. 
Kmalu boste pri sebi opazi-
li, da ste zmožni veliko več, 
kot mislite. Vaša samozavest 
bo znak, da ste napredovali 
v osebnostni rasti. To leto 
boste namenili sebi – v smi-
slu učenja, razvajanja in na 
splošno boste počeli le tisto, 
kar bo vam odgovarjalo. Dob-
rih stvari, ki vas veselijo, ne 
boste več prelagali na jutriš-
nji dan, oziroma na kasneje, 
ko bo čas. Na službenem 
področju bo prišlo do preo-
brata, ki bo postregel z mno-
gimi spremembami. Lahko 

pričakujete, da boste odprti 
za novosti in z lahkoto boste 
sprejeli nove naloge in obvez-
nosti. Finančno stanje se bo 
postopoma izboljšalo, pazite 
le, da ne bo preveč nepotre-
bnih izdatkov. Krajši dopust, 
ki ga načrtujete, bo odlično 
uspel in ne bo vam žal za vlo-
ženi denar. Na čustvenem 
področju boste krmarili med 
samskim in vezanim življen-
jem. Dolgo časa vam je nam-
reč po godu življenje, kot ga 
imate. Živite po ustaljenem 
urniku in sami znate poskr-
beti za vse. A tokrat boste v 
čustveni bližini našli nekaj 
več in sprejeli boste ponu-
jeno priložnost. Preživljanje 
prostega časa v paru vam bo 
odprlo še neznana obzorja in 
blagodejno vplivalo na vaše 
počutje. Življenje je vaše! 
Imejte se lepo in srečno.
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1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW GOLF 
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO 
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas

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

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

Ponudba, ki jo preprosto morate zgrabiti!
Golf Rabbit z bogato serijsko opremo je lahko vaš že za 13.990 EUR 
ali 149 EUR/mesec.* Kaj torej čakate? Pojdite na lov na zajca!

www.volkswagen.si

Emisije CO2: 112−109 g/km. Kombinirana poraba goriva: 4,9−4,1 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije 
NOx: 0,057−0,0319 g/km. Število delcev: 0,00905−0,00153 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 vozila je simbolna. *V ceno vozila in znesek 
mesečnega obroka je vključen bonus financiranja v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v višini 1.000,00 EUR 
z DDV, ki velja v primeru financiranja in zavarovanja preko skupine PFGS (strošek zavarovanja ni vključen v znesku 
mesečnega obroka). Informativni izračun velja za finančni leasing za dobo 84-mesecev pri družbi Porsche Leasing 
SLO d.o.o. po pogojih akcije VWBONFAST18 ob hkratni sklenitvi permanentnega VW zavarovanja (permanentni 
kasko Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno zavarovanje Zavarovalnica 
Sava d.d.). Več o pogojih akcije na www.porscheleasing.si in volkswagen.si. Akcija traja do 30.6.2018. 

Golf Rabbit.

Serijska oprema modela Golf Rabbit:
• avtomatska klimatska naprava 
• Front Assist z mestno funkcijo 

zaviranja v sili ter zaznavanjem peščev 
• funkcija večnaletnega zaviranja
• zaznavanje utrujenosti voznika

• električni pomik vseh stekel 
• naprava Bluetooth za 

prostoročno telefoniranje
• parkirni sistem ParkPilot 
• in še in še 

Že za 13.990 EUR 

ali 149 EUR/mesec!*

VW_Dilerski_GolfRabbit_2018_137x198.indd   1 19/03/2018   15:37
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Claudia Cardinale, ki že mnoga leta živi v 
Parizu, se še danes omenja kot ena naj-
lepših italijanskih igralk vseh časov. Leta 
1938 v Tuniziji rojena igralka je nastopila 
v nekaterih najvidnejših evropskih filmih 
šestdesetih in sedemdesetih let: Rocco 

in njegovi bratje, Leopard, Osem in pol. Blestela je tudi 
v Hollywoodu, še posebej v nepozabnem filmu Bilo je 
nekoč na divjem zahodu. Leta 1993 je v Benetkah prejela 
častnega zlatega leva.

Osem desetletij Claudie Cardinale

Pevka Beyonce (36) je za nastop na zna-
menitem kalifornijskem festivalu Coa-
chella združila članice nekdanje skupine 
Destinys Child. Zapele so nekaj svojih 
največjih uspešnic, kot so Lose my Bre-
ath in Say my Name, nastop pa je izzve-

nel tudi kot poziv k strpnosti, miru ter enakopravnosti 
vseh ras. Čeprav si oboževalci želijo še več nastopov pov-
ratnic, pa je bil tokratni nastop na festivalu prej izjema 
kot pravilo.

Beyonce na odru združila dekleta

V starosti 86 let je umrl Miloš Forman, 
eden najpomembnejših režiserjev 
češkoslovaškega novega vala, znan po 
filmih, ki so zaznamovali celotno gene-
racijo, kot so Let nad kukavičjim gnez-
dom, Lasje, Amadeus in Ljudstvo proti 

Larryju Flintu. Od poletja 1968 je živel v ZDA, za njim pa 
so poleg odličnih, tudi z oskarji nagrajenih filmov, ostali 
štirje sinovi. 

Slovo režiserja Miloša Formana

Pred desetletji kultna televizijska serija 
Vitez za volanom (Knight Rider), v kateri 
je glavno vlogo ob Davidu Hasselhoffu 
(65) igral črni govoreči avtomobil Kitt, se 
na male zaslone vrača v novi preobleki. 
Vsaj tako zagotavlja postavni David, ki je 

uspel tudi z vročo nanizanko Obalna straža. Novega Vite-
za naj bi režiral James Gunn (Varuhi galaksije).

Na male zaslone se vrača Kitt

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

V 
Vili Podvin so 
organizator-
ji tridnevnega 
mednarodne-
ga čokoladnega 

festivala pripravili novinar-
sko konferenco. Na njej je 
prisotne z letošnjimi novo-
stmi seznanila direktorica 
Turizma Radovljica Nataša 
Mikelj. Prisotne je nagovoril 
tudi radovljiški župan Ciril 
Globočnik. Predstavnik Hiše 
eksperimentov Luka Vidic je 
predstavil družinsko čokola-
dno delavnico, kjer si bodo 
njeni obiskovalci lahko prip-
ravili svojo čokolado – od zrn-
ja do tablice; Andraž Briški 

Javor pa knjigo, ki bo na kar 
120 straneh pripovedovala 
zgodbo o čokoladi; predvsem 
kako uživati v njej.  

Prizorišče festivala osta-
ja razdeljeno na več lokacij, 
v še večjem obsegu kot lani. 
Čokolada velikanka z lešni-
ki ostaja, ravno tako ne bo 
manjkala čokoladna ruleta. 
Spremljevalni program bo 
bogat, nastopila bodo zna-
na domača glasbena imena. 
Okusi Radol’ce bodo prip-
ravili pestro ponudbo ulič-
ne prehrane, lokalni mikro-
pivovarji poskrbeli za ljubi-
telje piva. Med štiridesetimi 
razstavljavci najdemo tudi 
čokoladnici iz Italije in Hrva-
ške. V svojo družbo so orga-
nizatorji festivala povabili 

še starodobnike, poleg Uro-
ša Štefelina in Igorja Jagodi-
ca bo letos tretji chef Marko 
Pavčnik. Festival bo obiska-
la tudi »čokoladna kraljica«.

V Podvinu pa so 12. apri-
la izpeljali še tekmovanje za 
najboljšo čokoladno pralino, 
na katerem je med prijavlje-
nimi čokoladnicami najbo-
ljšo izbral priznani slaščičar 
Naser Gashi, ki nam je po 
novinarski konferenci pri-
bližal tudi nastanek čokola-
dnih trufflov. Komisijo sta 
sestavljala še že omenjena 
Štefelin in Briški Javor. Naj 
pralina Festivala čokolade 
2018 je postala pralina čoko-
ladnice Lucifer iz Velenja. 
Nosi ime Cherish the life. 
Razvili so jo za čilsko vinsko 

klet, narejena pa je iz višnje-
vega polnila, temnega gana-
ša in s pridihom mete, ki ji 
daje svež pomladni okus. 

Prejšnji teden je ljubljan-
ski hotel InterContinental 
gostil že 13. barmansko tek-
movanje G&T Cup Bled, ki 
ga organizirajo študenti dru-
gega letnika Višje strokov-
ne šole za gostinstvo, vel-
nes in turizem Bled. Tema-
tika letošnjega tekmovanja 
je bila koktajl in glasba, teh-
nika mešanja pa je bila pro-
sta. Tako je ob lepem vre-
menu na hotelski terasi tri-
deset tekmovalcev iz 16 šol 
iz desetih evropskih držav 
ustvarjalo koktajle, ki so bili 
povezani z najbolj znanimi 
skladbami.

Andraž Briški Javor, Luka Vidic in Nataša Mikelj, ki je 
predstavila novosti letošnjega Festivala čokolade.

Dvajseto nadstropje hotela InterContinental v Ljubljani je 
gostilo barmanske virtuoze. / Foto: arhiv tekmovanja

Tematika letošnjega tekmovanja je bila Koktajl in glasba, 
tehnika mešanja pa je bila prosta. / Foto: arhiv tekmovanja

Blanka Grašič (javni zavod Turizem in kultura 
Radovljica) je udeležencem tiskovne konference o 
letošnjem čokoladnem festivalu v Radovljici med 
drugim predstavila in postregla medeni aperitiv v 
posebni miniaturni čokoladni skodelici. / Foto: A. B.

ČOKOLADNI KONEC TEDNA
Konec tedna, med 20. in 22. aprilom, bo Radovljica gostila tradicionalni, že sedmi Festival čokolade, 
Ljubljano pa so prejšnji teden obiskali evropski barmanski virtuozi, ki so mešali glasbene koktajle.

Župan Ciril Globočnik je imel nekaj vprašanj o čokoladi.

Luka je že na tiskovni konferenci na kratko orisal, kako bo 
videti izdelava čokolade.

Naser Gashi nam je predstavil čokoladni truffle.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Beluši za sladokusce, a tudi za zdravje

Od nekdaj, že od starih Grkov, Rimljanov in Egipčanov dalje, 
so beluši veljali za aristokratsko zelenjavo. Zel, ki je malce 
zagrenila, a bila odličnega okusa, ni bila samo gurmansko ce-
njena, temveč tudi zdravju pomembna. Odlično se je obnesla 
za čiščenje želodca in črevesja, proti zlatenici, izpuščajem, bo-
leznim jeter, odstranjevanju beljakovin iz seča, peska iz žolča 
in sečnega mehurja in celo proti pozabljivosti, potrtosti in 
bledici je pomagala. Lajšala je težave s hemoroidi, ledvicami, 
glavoboli in pomagala v borbi s slabokrvnostjo in podobno. 
Malo me begajo stara imena za to zel, kot pojalnica, pojanica, 
pojavec, medtem ko se je ime špargelj iz nemščine dodobra 
uveljavil zlasti za divje, zelene sorte belušev, kot sta bodeča 
lobodika in navadni bljušč. V trgovinah prodajajo danes beluše 
zvezane v male snopiče, bele, rožnate ali zelene barve. Ti naj bi 
bili pripravljeni, da jih morda samo malo oplaknemo z vodo, 
sicer gredo pa takoj v lonec z vročo vodo, vrejo 15 do 20 minut 
(glede na debelino belušev), nato pa jih dobro odcedimo in 
damo na podolgovat krožnik z dobrim oljčnim oljem, belim 
poprom, mehko kuhanim jajcem, soljo, aromatičnim kisom 
in sesekljanim peteršiljem. 

Divji zeleni beluši

Na osebo potrebujemo: od 60 do 80 g divjih belušev, malo 
vode, sol, 3 žlice oljčnega olja, 1 žlico limoninega soka, beli 
poper iz mlinčka, muškatni orešček, peteršilj.
Sezona divjih belušev je aprila in maja, rastejo pa pri nas 
največ v vinorodnih krajih na Krasu, visoko na travnikih nad 
morjem, v redkih gozdovih. Naberemo mlade poganjke, olu-
pimo samo spodnji del belušev in jih 10 minut ali še manj 
kuhamo v osoljeni vodi. Kuhane odcedimo in prelijemo s po-
livko iz olivnega olja, limoninega soka, belega popra in sveže 
nastrganega muškatnega oreščka. Potresemo s sesekljanim 
peteršiljem in ponudimo s kruhom. Lahko pa jih pripravimo 
tudi s stopljenim maslom ali z gladko kislo smetano. 

Belušna juha

Za 6 oseb potrebujemo: 250 g olupljenega in narezanega 
krompirja, 1,5 litra perutninske ali zelenjavne jušne osnove, 
500 g belušev, 2 strta stroka česna, 2 žlici sesekljane sveže 
bazilike, sol in črni poper, morda tudi 30 g masla (po okusu).
Krompir stresemo v veliko kozico, prilijemo jušno osnovo in 
počasi kuhamo približno 15 minut, da se krompir zmehča. 
Medtem nastrgamo beluše in odstranimo vse trde delce. Na-
režemo jih na večje kose. Beluše in česen stresemo h krom-
pirju in ob občasnem mešanju kuhamo še 5 minut, dokler se 
beluši ne zmehčajo. Nekaj vršičkov pustimo za okras. Juho 
zmeljemo s paličnim mešalcem, da postane gladka in znova 
pristavimo. Dodamo baziliko, solimo in popramo po okusu. 
Preostale beluševe vršičke prerežemo na polovico, z njimi 
okrasimo juho na krožniku, dodamo morda še kockice masla 
in takoj ponudimo.

Mojca Logar

Na Suhi pri Predosljah 
bomo celo leto praznovali 730. 
obletnico prve omembe kraja 
v pisnih virih. Mala vas, ki je 
povezana z nastankom gra-
du Brdo in njihove gospode, 
živi svoje življenje že stoletja. 
V prvih pisnih virih je bilo 
podarjenih 17 hub ali kmetij 
in podobno število intenzivno 
obdelanih kmetij je na Suhi še 
danes. Ledinska ali hišna ime-
na imajo vsaj 500-letno tradi-
cijo in še vedno jih uporabljajo. 
Svetemu Štefanu, zavetniku 
konj, je posvečena podružnič-
na cerkev na Suhi. V cerkvi 
je čudovit zlat oltar Marije z 
detetom, ki je med najlepšimi 
na Slovenskem. Življenje v vasi 
je teklo po zakonitostih letnih 
časov stoletja. Gasilsko društvo 
na vasi ima več kot 90 let delo-
vanja in ravno tako pomemb-
na, kot je vloga varovanja pred 
ognjem, je njegova povezoval-
na vloga med ljudmi. Tako ima 
vas izrazito podeželski značaj, 
ki na robu mestne občine pred-
stavlja pravo posebnost. 

Danes prevladuje moder-
no in intenzivno kmetijstvo, 
ki je v vseh kazalcih močno 
nad slovenskim povprečjem. 
Največje bogastvo slovenskega 
podeželja pa so ljudje, socialni 
kapital, ki ljudem na vasi daje 
občutek povezanosti, odgovor-
nosti do kraja, ljudi, kulture 
in življenja na vasi. Na vasi je 
233 ljudi, od tega jih je polovi-
ca članov gasilskega društva. 
Ljudje so vključeni še v druga 
društva – kulturna, športna, 
društvo upokojencev, vaščani 
so krvodajalci, skrbijo za cer-
kev, so aktivni člani v Župniji 
Predoslje. Na vasi še živijo obi-
čaji, ki jih v mestu nikoli ni bilo 

ali jih ni več ali jih obujajo le 
kot prireditev. Šranga, sprevod 
Miklavža s svojimi peklenščki, 
ki hodi od hiše do hiše, vragolije 
na »smajno« soboto je le nekaj 
dogodkov, ki jih predvsem mla-
dina še vedno neguje in izvaja. 
V soboto smo predstavili knji-
žico, nekakšen zbornik živ-
ljenja v preteklosti in življenja 
danes. Vaščanka pravi, da se je 
v zadnjih petdesetih letih Suha 
močno spremenila. Mislim, da 
so to spremembo v vas prinesle 
ženske, ki so se sem primožile. 
Znanje je moč. 

Celo leto bodo dogodki, ki 
bodo vaščane povezovali in 
združevali. Poleg zbornika 
bodo uredili tablice z ledinski-
mi imeni, vas se bo s stojnico 
predstavila v mestu, piknik 
ob državnem prazniku bo 
priložnost za srečanje tudi s 
tistimi vaščani, ki so se odseli-
li drugam. V Kulturnem dru-
štvu Predoslje imajo Sušani 
pomembno mesto, letos prip-
ravljajo igro na prostem Deseti 
brat. Marijin kip z detetom bo 
restavriran do zadnje nedelje v 
avgustu, ko je v vasi semenj. Je-
seni bo predavanje o zlatih ol-
tarjih in na sveti večer pohod z 
baklami. Vse dogodke vaščani 
pripravljamo sami, izdaja knji-
žice, kulturni program, piknik, 
logotip, sami smo zbrali denar 
za tisk zbornika in vse ostalo. 

Dobre ideje ljudi povežejo. 
Skupaj stopijo in delo je hitro 
opravljeno. V tem je prednost 
podeželja in njegovo bogastvo. 
In vedno je tako, da so nekateri 
navdušeni in sodelujejo, drugi 
so apatični, nekateri kritizira-
jo, in nekaterih ni nikjer … Je 
to človeško ali slovensko?

Obletnice
Janez Logar

Nekako še razumemo, da 
nas je strah osamljenosti. Rav-
no zaradi tega strahu mnogi 
ostajajo v zakonskem odnosu, 
čeprav z njim niso preveč zado-
voljni. Vendar pravijo, raje po-
trpim, da le nisem sam. Težje 
pa sprejmemo, da obstaja strah 
pred bližino. Kaj naj bi to bilo? 

V zakonskem oz. partner-
skem odnosu ves čas nihamo 
na eni strani med željo biti 
samostojen in biti povezan z 
ljubljeno osebo na drugi stra-
ni. Ves čas moramo iskati rav-
notežje med biti sam in biti v 
odnosu. Koristno je, da znamo 
občasno biti sami in da vemo, 
da s tem ni nič narobe. In dob-
ro je, da se v svoji samoti ne po-
čutimo osamljene. V trenutkih 
samote se bolj spoznamo. Sa-
mota in tišina sta gotovo vzrok 
za globlje vpoglede vase – tam 
notri je še veliko neodkritega. 
Le ne smemo se ustrašiti samo-
te in ne sme trajati predolgo. 
Ko smo sami, lahko gradimo 
odnos s svojo intimo: lahko si 
priznamo svoje najgloblje in 
najbolj strašne strahove, še bolj 
pomembno je, da si upamo 
priznati najgloblje (bivanjske) 
želje in potrebe. Tudi če v pre-
teklosti (predvsem v otroštvu) 
nismo bili deležni mnogih 
lepih darov v odnosih, si vsaj 
priznajmo, kako zelo si želimo 
nekomu pripadati ter da smo 
zaželeni in ljubljeni.

Drugi del ravnotežja je biti 
v odnosu. Predvsem koliko se 
prepustiti, da ne izginemo kot 
posamezniki. Čeprav si želimo 
biti v lepem odnosu, nas neho-
te včasih postane strah, da si 
z zakoncem pridemo prebli-
zu. To je ta strah pred bližino. 
Ljudje pripovedujejo, da jih iz 

neznanega vzroka začne kar 
dušiti, ko pride preveč bližine. 
Saj si želimo, da smo si blizu, 
le ne bodimo si preblizu. Zakaj 
nas duši? »Kaj je narobe, saj 
ga imam rada? Pravzaprav 
mi nič noče, le neka čudna tes-
noba se začne pojavljati. Rada 
bi ga objela in hkrati odrinila, 
ker ne zdržim.« Postane nas 
strah, da bi nas partner v celoti 
spoznal v naši najgloblji inti-
mi. Tistega, kar je samo naše, 
nismo pripravljen deliti. Ško-
da za oba. Morda nas je tudi 
sram, da bo partner videl, kaj 
vse se v nas dogaja. »Tega res 
ne bom delil z ženo.« Škoda za 
oba. Najpogosteje pa je vzrok v 
strahu pred bližino, saj »sem 
že nekajkrat želel deliti svoje 
težke trenutke z ljubljeno ose-
bo. In sem bil zavrnjen. Ko mi 
je bilo težko, sem se hotel samo 
olajšati in seveda sem pričako-
val sočutje in tolažbo, vendar 
nisem bil slišan.« Morda celo 
grobo zavrnjen. Ali pa blago 
zavrnjen: »'Ah, kaj to govoriš, 
saj to ni nič takega, ne bodi no 
mevža, saj si moški, kaj boš 
jamral, življenje je pač tako' 
… Če sem bil zavrnjen kot ot-
rok in se mi je isto vsaj enkrat 
ponovilo v zakonu, sem trdno 
sklenil, da se ne bom več razkri-
val.« Škoda za oba. »In ko sva 
si blizu, bi ti rad povedal svojo 
bolečino, istočasno pa me zač-
ne dušiti ta strah pred bližino, 
ker na osnovi svoje zgodovine 
podzavestno pričakujem, da 
me spet ne boš slišala. Prosim, 
pojdi stran, in še bolj te prosim, 
rotim te, ostani ob meni in me 
samo objemi.«

Strah pred bližino

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Piščančji ragu in ovseni piškoti
Piščančji ragu z bučkami 

in šampinjoni so zdrava in 
odlična ideja za hitro kosilo, 
ovseni piškoti pa nepogreš-
ljiv dodatek k malici.

Za pripravo piščančjega 
raguja potrebujemo: 0,5 kg 
piščančjih prsi, 0,5 kg šam-
pinjonov, 1 večjo ali 2 manj-
ši bučki, 3 stroke česna, dva 
ščepca soli, dva ščepca mle-
te paprike, 2 žlici olja.

Piščančje prsi operemo, 
osušimo, narežemo na koc-
ke ter jih posolimo in potrese-
mo z mleto rdečo papriko. Če-
sen olupimo in nasekljamo. 
Bučko in šampinjone opere-
mo. Bučke narežemo na koc-
ke, šampinjone pa na lističe. 
V posodi segrejemo olje in 
na njem popečemo piščančje 

meso. Dodamo česen, in ko ta 
zadiši, dodamo šampinjone 
in nato še bučko. Vse skupaj 
premešamo, pražimo 5 mi-
nut, pokrijemo s pokrovko in 
kuhamo še od 10 do 15 minut. 

Nasvet: Piščančji ragu 
postrežemo zraven riža, te-
stenin, krompirja ali h kate-
ri drugi prilogi.

Za pripravo ovsenih piško-
tov potrebujemo: 150 g ov-
senih kosmičev, 200 g pol-
nozrnate moke, 100 g sladkor-
ja, 200 g masla, 2 jajci, 1 vani-
lin sladkor, ščepec soli, 80 g 
rozin, 1 pecilni prašek, 1 jajce 
za premaz, pest ovsenih kos-
mičev za posip, marmelada ali 
čokoladni namaz za polnilo.

V mešalnik stresemo ov-
sene kosmiče, polnozrnato 

moko, sladkor in vanilin 
sladkor, pecilni prašek, sol 
in rozine. Priklopimo mešal-
nik in mešamo toliko časa, 
da se sestavine premešajo, 
rozine pa nekoliko razdrobi-
jo. Dodamo jajci in na kose 
narezano maslo. Vse skupaj 
zgnetemo v testo, ki naj po-
čiva v hladilniku 30 minut. 
Testo razvaljamo na pomo-
kani površini in s pomočjo 

modelčkov za piškote izre-
žemo kroge ali kakšne dru-
ge like. Piškote polagamo 
na pekač, prekrit s peki pa-
pirjem. V posodici z vilica-
mi stepemo jajce za premaz 
in z njim premažemo piško-
te. Čez enakomerno posuje-
mo ovsene kosmiče. Piško-
te pečemo v pečici, ogreti na 
180  °C. Ko se piškoti nekoli-
ko ohladijo, jih na spodnjem 

delu premažemo z marelič-
no marmelado ali čokolad-
nim namazom ter ju po dva 
zlepimo skupaj.

Nasvet: Uporabimo lah-
ko tudi katero drugo moko 
(npr. klasično pšenično), 
vendar polnozrnata moka da 
skupaj z ovsenimi kosmiči 
prav poseben prijeten okus, 
poleg tega pa poskrbimo še 
za bolj polnovredne piškote.
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 18. 4.
18.30, 20.10, 21.50 TIHO MESTO
17.50, 19.45, 21.40 RAMPAGE: VELIKO 
RAZDEJANJE
19.30 DAN ZA DNEM
16.00 GASTON ZGAGA
21.15 NE Z MOJO HČERKO
16.05 PETER ZAJEC, sinhro.
16.20 TRIJE PLAKATI PRED MESTOM
17.30 MARIJINA ZEMLJA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 18. 4.
18.00, 20.00 TIHO MESTO
15.40, 20.30 RAMPAGE:  
VELIKO RAZDEJANJE
19.15 RAMPAGE: VELIKO RAZDEJANJE, 3D
16.00, 18.50 DAN ZA DNEM
15.30, 19.30 GASTON ZGAGA
17.15 PROJEKT: TITAN

21.20 GRINGO
21.15 IGRALEC ŠT. 1
17.50 IGRALEC ŠT. 1, 3D
16.40, 20.50 NE Z MOJO HČERKO
15.30, 17.30 PETER ZAJEC, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Četrtek, 19. 4.
20.00 FANTOMSKA NIT

Petek, 20. 4.
18.00 RAMPAGE: VELIKO RAZDEJANJE
20.00 FILMSKE ZVEZDE NE UMIRAJO  
V LIVERPOOLU

Sobota, 21. 4.
18.00 TAKSI 5
20.00 RAMPAGE: VELIKO RAZDEJANJE

Nedelja, 22. 4.
18.00 ZEMLJA: NEPOZABEN DAN
20.00 FILMSKE ZVEZDE NE UMIRAJO  
V LIVERPOOLU

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Četrtek, 19. aprila
20.00 Tadeusz Slobodzianek: NAŠ RAZRED (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 17. aprila
9.00 Brata Grimm, Iztok Valič: SNEGULJČICA (pravljica)

Sreda, 18. aprila
19.30 Predstavitev knjige Nagrada avtorja Marka Lukana

Četrtek, 19. aprila
19.30 17. Čufarjev maraton: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora: LJUBEZEN DRUGE POLOVICE

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
17. 4. 

11/19 °C

Nedelja 
22. 4.

8/22 °C

Sreda 
18. 4. 

Četrtek
19. 4. 

Petek
20. 4. 

Sobota
21. 4.

11/22 °C 8/21 °C 7/22 °C 6/21 °C

Ponedeljek 
23. 4.

Torek
24. 4.

Sreda
25. 4.

Četrtek
26. 4.

7/20 °C 7/17 °C 6/17 °C 7/18 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

17. 4. tor. Rudi 6.12 19.51

18. 4. sre. Konrad 6.11 19.53 

19. 4. čet. Leon 6.09 19.54           

20. 4. pet. Neža 6.07 19.55

21. 4. sob. Simeon 6.05 19.57

22. 4. ned. Leonida 6.04 19.58

23. 4. pon. Vojko 6.02 19.59

Suzana P. Kovačič

Tržič – Gledališka dejav-
nost v tržiški občini ima bo-
gato tradicijo, nedavni do-
moznanski večer v Knjižni-
ci dr. Toneta Pretnarja je bil 
nadaljevanje lanskega, ko so 
se spominjali tržiških igralk. 
Pomenkovali so se Ivo Ko-
kalj, Sašo Perko in Ludvik 
Soklič, dolgoletni ljubitelj-
ski igralci in režiserji. Sašo 
Perko je prvo vlogo dobil v 
opereti Študentje smo, ki jo 
je režiral Karel Smole. Vlo-
go je dobro odigral in k so-
delovanju ga je povabil reži-
ser Dolfe Anderle, s katerim 
je Perko sodeloval nadaljnja 
leta. Tudi po pet premier so 
imeli na leto v Tržiču, zače-
li so z letnimi igrami pri sv. 
Jožefu, tam so med drugim 
uprizorili Miklovo Zalo. Per-
ku je kar žal, da letno prizori-
šče več ne živi. Kot je še pou-
daril, je gledališka ekipa de-
lovala ljubiteljsko, ker bi de-
nar prinesel samo »špetir«. 

Tudi Ivo Kokalj se spomi-
nja uprizoritev Miklove Zale 
pri sv. Jožefu in tega, kako 
veliko gledalcev so privabile. 
Tudi njega je Dolfe povabil 
na tržiški oder »Na skali« in 
spominja se, da je dejavnost 
po Dolfetu v Tržiču malo 
upadla. Kokalj je držal reži-
sersko taktirko z igralskimi 

skupinami v Jelendolu, Po-
dljubelju, Lomu, že kot igra-
lec pa je bil znan v Lešah. Da 
so v Jelendolu, ki je majhna 
krajevna skupnost, dobili do-
volj igralcev za vloge, so potr-
kali kar na vse hišne naslove. 

Ludvik Soklič se je gleda-
lišču pridružil konec petde-
setih let, ko je bila dejavnost 
zelo živahna, njegova prva 
manjša vloga je bila v Moli-
erovih Skapinovih zvijačah. 
Posebej je omenil stoletnico 
KUD-a Lom pod Storžičem 
prihodnje leto, s spomini se-
gel nazaj vse do prvih let delo-
vanja društva, ki se je ob usta-
novitvi imenovalo Katoliško-
-prosvetno društvo Lom.

Zanimivo, letni oder ni bil 
samo pri sv. Jožefu, ampak 
tudi na gradu, predstave so 

bile celo na občini. Bibliote-
kar Nejc Perko je spomine 
podkrepil z arhivskimi član-
ki in fotografijami, ena teh je 
bila posneta leta 1939 v Žni-
darjevem šotoru v Podljube-
lju, ko so igrali Divjega lov-
ca. V Podljubelju je od 1947 
do 1980 učila Milka Ahačič, 
gonilna sila tudi na gledali-
škem področju v kraju. 

Med sprehodom Gor pa 
dol po pvac so s pomočjo 
Nejca Perka in Borisa Ku-
buriča, ki je vodja tržiške ob-
močne izpostave JSKD, igra-
lec in režiser, obudili še ve-
liko imen, ki so bila pove-
zana z gledališčem na Tr-
žiškem. Med njimi so Jože 
Pogačar, Edi Končina, Franc 
Demšar, Nande Stritih, Jože 
Ahačič, Mato Mežek, Mirko 

Brejc, Karel Smole, Ludo-
vik Štalec, Jože Zupančič, 
Tone Mokorel, Ivko Ber-
gant, Miro Vrhovnik, Slav-
ko Primožič, Blaž Šter ... 
Pomembno omembo si z 
vsem, kar je zapustil gleda-
liškemu odru, zasluži Dolfe 
Anderle. V sklopu desetega 
Gledališkega maratona Dol-
feta Anderleta so ob tej pri-
ložnosti podelili priznanja: 
igralski skupini Smeh Mla-
dinskega gledališča Tržič za 
predstavi Damski orkester 
in Tržiška dolina se smeje, 
skupini KD Kruh Križe za 
predstavi Lesena peč in Pa-
sijonska igra, skupini KUD 
Lom za predstavo Zadrega 
nad zadrego in skupini KUD 
Podljubelj za predstavo Šen-
tanski variete. 

Spominjali so se igralskih let
Spomine na čase gledališkega ustvarjanja so na domoznanskem sprehodu z naslovom Gor pa dol po 
pvac nizali Ivo Kokalj, Sašo Perko, Ludvik Soklič, Boris Kuburič in Nejc Perko.

Od leve: Nejc Perko, Ludvik Soklič, Sašo Perko, Ivo Kokalj in Boris Kuburič

Vilma Stanovnik

Kranj – V Društvu za zašči-
to živali Kranj se pripravlja-
jo na že 14. akcijo zbiranja 
starega papirja. Organizira-
li jo bodo to soboto, 21. apri-
la, med 8. in 19. uro, pote-
kala pa bo pred Merkurjem 
na Primskovem. Kot vedno 
bo tam tudi stojnica z njiho-
vimi izdelki, prinesli pa bos-
te lahko tudi zamaške, ki jih 
zbirajo za Fundacijo Naš 
kuža. V društvu akcijo prire-
jajo dvakrat letno, vsakič pa 
celoten izkupiček akcije na-
menijo oskrbi brezdomnih 
in zapuščenih živali. Običaj 
je že, da na spomladanski 

akciji predstavijo svoje majč-
ke za pomlad/poletje  – in 
tudi v soboto bo tako. Tudi 
sicer boste lahko na stojni-
ci kupili marsikaj lepega in 
uporabnega zase, za svoje 
otroke in živalske prijatelje 
ter tudi tako pomagali dru-
štvu pri poslanstvu pomaga-
ti živalim. Tradicija sta pos-
tala tudi vsakokratni bogat 
srečelov in darilce za vsake-
ga obiskovalca, pogovorili pa 
se boste lahko tudi o pravilni 
skrbi za živali. 

V društvu so doslej v ak-
cijah zbrali 542 ton papirja, 
lani oktobra skoraj petdeset 
ton, tokrat pa si želijo posta-
viti nov rekord.

Želijo si nov rekord

Kamnik – Člani Društva sv. Jakoba in Društva Demos na 
Kamniškem vabijo na predstavitev knjige Sredi krute sile 
nežno trajam – Idejno-politična dediščina Edvarda Kocbeka 
in slovenski kristjani avtorja dr. Mirka Bogomirja Mikliča, ki 
bo v petek, 20. aprila, ob 19.30 v dvorani Frančiškanskega 
samostana v Kamniku.

Predstavitev knjige Sredi krute sile nežno trajam
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Mateja Rant

Kranj – V organizaciji Kluba 
tajnic Dolenjske in Bele kra-
jine je bil pred kratkim v Beli 
krajini prvi dan Zveze tajnic 
Slovenije, na katerem so so-
delovale tudi članice Klu-
ba tajnic Gorenjske. Dogod-
ka se je udeležilo 130 tajnic 
iz vse Slovenije, je razložila 
članica Kluba tajnic Gorenj-
ske Olga Pavlin. Pred ura-
dnim delom so si ogledale 
razstavo in postopek izdelo-
vanja pisanic, nato pa so sle-
dila strokovna predavanja. O 
bontonu je spregovorila Ire-
na Potočar Papež, komuni-
kacijo v poslovnem svetu pa 

je z različnih zornih kotov 
osvetlila Anja Kržišnik To-
mažin. Ker je srečanje pote-
kalo na dan zdravja, so pris-
luhnili še predsednici zdru-
ženja Europa Donna Slove-
nija Tanji Španić, ki je spre-
govorila o zdravem načinu 
življenja in pomenu redne-
ga samopregledovanja dojk. 
Sledila je še podelitev pri-
znanj zveze, ki sta jih preje-
li tudi dve članici gorenjske-
ga kluba tajnic. Nuša Hlad-
nik je za prizadevno delo v 
klubu prejela srebrno pri-
znanje, Tatjana Justin pa je 
za 12-letno odlično vodenje 
kluba gorenjskih tajnic pre-
jela kristalno priznanje.

Prvič dan Zveze tajnic
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

RAZSTAVA LIKOVNE SEKCIJE  
KUD ZBILJE

Razstavo si lahko ogledate v avli 
Gorenjskega glasa na Bleiweisovi 4 
v Kranju do 7. maja 2018. Na razstavi 
se predstavlja 21 ustvarjalcev s 
slikami v pastelni tehniki, ki so jih 
ustvarili v tem študijskem letu.   
Vabljeni!

www.gorenjskiglas.siGORENJSKI GLAS 83x110mm_bleed.pdf   17   3.4.2018   12:23:16

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov  
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Cvetlični sejem
Škofja Loka – Skupina za lepšo Loko in Občina Škofja Loka 
vabita na 17. Cvetlični sejem, ki bo na Mestnem trgu v sobo-
to, 21. aprila, od 8. do 12. ure.

Dih pomladi 
Kokrica – Turistično društvo Kokrica vabi na tradicionalno 
prireditev Dih pomladi, ki bo jutri, v sredo, 18. aprila, ob 17. 
uri v Domu krajanov Kokrica. Predstavili se bodo orkestri 
Glasbene šole Kranj in učenci iz Osnovne šole Kokrica.

Slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju
Škofja Loka – Občina Škofja Loka vabi na slavnostno pri-
reditev ob državnem prazniku, dnevu upora proti okupa-
torju. Prireditev bo v nedeljo, 22. aprila, ob 18. uri v So-
kolskem domu. V kulturnem programu bo nastopil MePZ 
Divača in Pihalni orkester Divača, slavnostni govornik bo 
Ludvik Kaluža. Program bo vodila igralka Nadja Strajnar.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V prihodnjih dneh 
bodo potekale medgeneracijske dejavnosti: Medgenera-
cijski center Kranj: 18. aprila ob 10. uri Vesele urice – ru-
ščina, 19. aprila ob 17. uri srečanje Življenje z osebo z 
demenco, 20. aprila ob 17. uri predavanje Marka Ogrisa 
Miselni in duhovni svet starih kultur; Cerklje: 17. aprila ob 
16.30 tombola – TIC Cerklje, 18. aprila ob 17. uri Naravno 
somatsko gibanje – OŠ Cerklje; Preddvor: 17. aprila ob 
9. uri Z dihanjem do boljšega zdravja – TIC Preddvor, 
18. aprila ob 9. uri Umovadba – Društvo upokojencev 
Preddvor, 19. aprila ob 16.45 Vadba za zdravo hrbtenico 
– dvorana na Zgornji Beli; Šenčur: 18. aprila ob 17. uri 
Telovadba za vse generacije – Športna dvorana Šenčur. 
Obvezne so prijave na telefon 041 724 134 ali na e-naslov 
mck-prijava@luniverza.si.

Jasna Paladin

Snovik – Dvodnevno dogaja-
nje pod velikim šotorom prit 
Termah Snovik in v okoliš-
kih gozdovih je na prvi festi-
val čemaža privabilo trinajst 
ponudnikov na stojnicah in 
več deset obiskovalcev od 
blizu in daleč.

»S prvo izvedbo smo lahko 
več kot zadovoljni, zagotovo 
pa bo več ljudi prihodnje leto, 
ko bo dogodek še bolj prepoz-
nan. Za nas je najpomemb-
neje, da čemaž – darilo na-
rave, ki raste v okolici naših 
term, predstavimo in vključi-
mo v naše dogajanje in ga po-
nesemo v širšo uporabo,« je 
bil v soboto zadovoljen pred-
sednik Turističnega društva 
Tuhinjska dolina Ivan Hri-
bar. Obiskovalci so na stojni-
cah lahko okušali in nakupili 
čemažev namaz, čemaž z ba-
ziliko ali čilijem, čemaževe 
rezance, čemaževe rogljičke, 
vložene čemaževe popke in 
marsikaj drugega. Privošči-
li so si lahko tudi čemaževo 
kosilo (čemaževa juha z žlič-
niki, čemaževi polpeti in če-
maževa pita za sladico). Po-
leg kulinaričnih aktivnosti pa 

je bil dogodek predvsem izo-
braževalne narave. O zdravil-
nih častnostih in uporabi če-
maža sta spregovorili Mar-
tina Klodič in Marija Mer-
ljak, še poseben zanimiv pa 
je bil sprehod v gozd z Da-
riom Cortesejem, poznaval-
cem samoniklih rastlin, ki je 
zbranim v naravi na primeru 

rastlin pokazal razliko med 
čemažem, jesenskim podle-
skom, šmarnico in belo če-
meriko, torej rastlinami, ki 
jih najpogosteje lahko zame-
njamo med seboj, kar ima 
lahko tudi usodne posledi-
ce. »Pomembno je, da smo 
osredotočeni, pozorni na 
vonj in videz in da imamo 

spoštovanje do rastlin, da jih 
ne trgamo kar v šopih,« je 
opozoril Dario Cortese. 

Festival bo postal tradicio-
nalen, zagotavaljajo v Snovi-
ku, prihodnje leto pa bodo k 
sodelovanju pri predstavlja-
nju kulinaričnih posebnosti 
čemaža povabili tudi okoliš-
ke gostince.

Festival, posvečen čemažu
V Termah Snovik so minuli konec tedna pripravili prvi Festival čemaža, ki je v dveh dneh sicer privabil 
nekoliko manj obiskovalcev, kot so si organizatorji želeli, a zato navdušil tiste, ki so prišli.

Na kaj moramo biti pozorni pri nabiranju čemaža, je udeležence festivala v naravi opozoril 
Dario Cortese.

Mateja Rant

Ljubljana – Mladinski svet 
Slovenije (MSS), krovno 
združenje nacionalnih mla-
dinskih organizacij, je le-
tos že devetič zapored raz-
pisal natečaj za najboljše 
diplomsko oziroma magi-
strsko delo s področja mla-
dih v preteklem letu. Za di-
plomsko delo je nagrado 

prejela diplomantka lju-
bljanske pedagoške fakul-
tete Nežka Agnes Vodeb 
iz Občine Mengeš. V di-
plomskem delu z naslovom 
Osnove dela z mladimi na 
javnih površinah in različ-
ni pristopi, ki ga je konča-
la pod mentorstvom doc. 
dr. Mateja Sandeta, je razi-
skovala značilnosti ulične-
ga dela z mladimi, različne 

oblike in načine uličnega 
dela ter pozitivne in nega-
tivne lastnosti v nasprotju 
z institucionalnimi pristopi 
dela z mladimi, so razloži-
li pri MSS. Ob tem dodaja-
jo, da se v slovenskem pro-
storu ulično delo z mladimi 
izvaja vse pogosteje, saj je 
tako možno naslavljati tudi 
mlade, ki se pri odraščanju 
srečujejo z različnimi izzivi 

ali težavami, pa niso vklju-
čeni v institucionalne pro-
grame podpore ali pa sodi-
jo med tako imenovane ran-
ljive in marginalne skupine 
mladih. Svoj (prosti) čas pre-
življajo na javnih površinah. 
»Diplomska naloga tako od-
pira pomembno raziskoval-
no, razvojno, družbeno in 
politično vprašanje,« so še 
poudarili pri MSS.

Nagrajeno diplomsko delo

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Združenje zgodo-
vinskih mest Slovenije, med 
katerimi je tudi šest gorenj-
skih, med letošnjimi promo-
cijskimi ak tivnostmi napove-
duje tudi štiri študijske ture. 
Na njih bodo sodelovali pred-
stavniki 30 italijanskih turi-
stičnih agencij in novinar-
jev, ki bodo spoznavali turi-
stično ponudbo vseh 17 mest, 
članic združenja. Prva študij-
ska tura bo ta teden (od 19. do 
22. aprila) potekala po gorenj-
skih zgodovinskih mestih.»V 
četrtek, 19. aprila, bodo pot 
po gorenjskih zgodovinskih 
mestih začeli v Tržiču, kjer 
si bodo ogledali spominski 

park Ljubelj, mestno jedro, 
smučarski muzej in Dovža-
novo sotesko,« napoveduje 
generalna sekretarka zdru-
ženja Mateja Hafner Do-
lenc. V petek, 20. aprila, se 
bodo po panoramski poti od-
peljali v Kropo na izdelavo 
žebljev, nadaljevali pot do Ja-
mnika in tamkajšnje cerkvi-
ce, popoldne sledi ogled Ško-
fje Loke, starega mestnega 
jedra in gradu ter preizkus 
rokodelskih spretnosti v ro-
kodelski delavnici. Sobota, 
21. aprila, je namenjena obi-
sku Kranja in Radovljice ter 
tamkajšnjega festivala čoko-
lade, nedelja pa ogledu Gor-
njesavskega muzeja in kom-
pleksa Stara Sava.   

Po zgodovinskih mestih

PRIJAVITE SE!

10 km dolg žur
16. junij 2018, Škofja Loka

D
R

U
Š

T
VO

 T
4

M
, P

O
D

LU
B

N
IK

 4
6

, Š
K

O
FJ

A 
LO

K
A

R
D

E
Č

I K
R

IŽ
 S

LO
V

E
N

IJ
E

 - 
O

B
M

O
Č

N
O

 Z
D

R
U

Ž
E

N
JE

 K
R

A
N

J,
 B

LE
IW

E
IS

O
VA

 C
E

S
TA

 1
6

, K
R

A
N

J



22 Gorenjski glas
torek, 17. aprila 2018KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

www.gorenjskiglas.si

Vabimo vas na izlet ob izvir reke Krke, da se prepričamo, ali so kraji, ki jih opisuje 
priljubljena televizijska nadaljevanka Reka ljubezni, res tako lepi. Vodil nas bo lo
kalni vodnik, ki sodeluje tudi pri snemanju te serije. Ogledali si bomo večino zu
nanjih prizorišč, obiskali izvir reke Poltarice, Krško jamo in si ogledali v nadaljevanki 
večkrat prikazane hiše v vasi Krka.  Na poti proti Dolenjski se bomo ustavili v Ljub
ljani, kjer si bomo v filmskem depoju Kinoteke ogledali, s kakšnimi napravami so 
včasih snemali filme. Po kosilu pa si bomo ogledali še etnološki muzej Nose pri 
Ivančni Gorici, kjer nam bodo prikazali kmečke stroje in lepo zbirko starin.

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

 IZLET sreda, 25. aprila 2018

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

Cena izleta  

33 evrov

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

Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 19. ure.

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

Odhod avtobusa:
ob 6.50 z AP Radovljica, ob 7.15 z AP Creina, ob 7.25 z AP 
Mercator Primskovo, ob 7.45 z AP Škofja Loka
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Knjiga prinaša dobro 
poznavanje zelišč, 
njihovih lastnosti in 
učinkov(in) ter njihove 
uporabnosti. 
Poglavja v knjigi: Zeliščni 
vrt, Zelišča v vrtu skozi 
stoletja, Načrtovanje 
zeliščnega vrta, Kako 
pripravimo zeliščni vrt, 
Uporaba zelišč, Spravilo 
in shranjevanje zelišč, 
Zeliščni pripravki v 
zdravilstvu, Pripravki 
zelišč v kulinariki, 
Opisi rastlin, Napotki 
za zeliščarje. 

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

www.gorenjskiglas.si

248 strani, 170 x 240 mm, integrirana vezava

o naši prsti in še o čem bo spregovoril Anton Komat. Ude-
ležba na predavanju je brezplačna, prijavite pa se po e-pošti 
vlasta.jursak@ctrp-kranj.si ali po tel. 040 733 344.

Ljubezen in odnosi
Škofja Loka – V soboto, 21. aprila, bo ob 10. uri v Jurjevi dvorani 
v Stari Loki predavanje iz cikla predavanj z Družinsko akade-
mijo Ljubezen in odnosi. Predavala bo Katarina Nzobandora.

Prilagajanje v odnosih
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi danes, v torek, 17. aprila, ob 16.30 uri brezplač-
no predavanje Prilagajanje v odnosih. Predavanje bo vodila 
Nevenka Ropret, univ. dipl. soc. delavka, v prostorih Huma-
ne, Oldhamska 14 (pri vodovodnem stolpu).

KONCERTI
Pomladni koncert
Škofja Loka – Mestni pihalni orkester Škofja Loka vabi na 
Pomladni koncert, ki bo v soboto, 21. aprila, ob 19.30 v gle-
dališču Loški oder. Vstop bo prost.

Glasbeni večer v Tržiškem muzeju
Tržič – Tržiški muzej v petek, 20. aprila, ob 20. uri vabi na 
prvi Glasbeni večer, kjer bodo nastopili Teo Collori in Mom-
ento cigano. Zasedba igra mešanico romske glasbe in ples-
nega svinga, sestavljajo jo akademsko izobraženi glasbeniki, 
ki sicer nastopajo kot spremljevalna zasedba Magnifica. 

RAZSTAVE
Pogovor s slikarjem Vinkom Hlebšem in vodstvo 
po razstavi
Tržič – V spremljevalnem programu ob razstavi Vinka Hlebša 
se boste v četrtek, 19. aprila, ob 18. uri z avtorjem lahko spre-
hodili po razstavi Med naravo in kozmosom in se pogovarjali 
o njegovem skoraj petdesetletnem likovnem ustvarjanju.

Fotografska razstava o Šenčurju
Šenčur – V okviru občinskega praznika si lahko od danes, 
17. aprila, do 21. maja v dnevnem baru Alo-alo ogledate foto-
grafsko razstavo Jožefa Ostermana, ki prikazuje zanimivost 
in kulturne dogodke iz občine Šenčur.

PREDSTAVE
Striptiz
Šenčur – V Kulturnem domu Šenčur bo v nedeljo, 22. aprila, 
ob 19. uri nastopil Matjaž Javšnik s komedijo Striptiz.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 17. apri-
la, nemške urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 18. aprila, pa bodo 
ustvarjalne delavnice ob 17. uri. Obiskovalce knjižnice še 
obveščajo, da bo Občinska knjižnica Jesenice 19., 20. in 21. 
aprila zaradi inventure zaprta. V teh dneh zato rednih dejav-
nosti za otroke ne bo.

IZLETI
Jurjev pohod do Stare Loke
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 21. 
aprila, Jurjev pohod do Stare Loke: Šenčur (cerkev sv. Juri-
ja)–Planina–Delavski most–Stražišče–Bitnje–Šutna–Dor-
farje–Crngrob–Pevno–Stara Loka (cerkev sv. Jurija). Zmerne 
lahke hoje bo okrog štiri ure (15 km). Vrnitev v Šenčur bo z 
avtobusom. Informacije in obvezne prijave zaradi malice in 
prevoza zbira do četrtka, 19. aprila, Franci Erzin, tel.: 041 
875 812.

Prvo kolesarjenje preddvorskih upokojencev
Preddvor – Kolesarska sekcija Društva upokojencev Preddvor 
vabi člane, da se udeležijo prvega kolesarjenja v letošnji 
sezoni, ki bo jutri, v sredo, 18. aprila, na relaciji Preddvor–
Cerklje–Komenda (Planinski dom) in nazaj v Preddvor. Zbor 
bo ob 9. uri na grajskem dvorišču v Preddvoru. Vabijo tudi 
nove kolesarje.

Rehabilitacija v Dugi uvali
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov (MDI) Kranj ob-
vešča člane, da se je za 10-dnevno rehabilitacijo v Dugi 
uvali od 29. avgusta do 8. septembra treba prijaviti že do 
1. maja. Prijava je obvezna zaradi potrditve rezervacije. Vse 
ostale informacije lahko dobite v pisarni društva na tel. 04 
202 34 33.

S kolesom do Zbiljskega jezera
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi na kolesarjenje, ki 
bo v četrtek, 19. aprila, na relaciji Naklo–Zbilje–Podreča–
Kranj–Naklo. Start bo ob 9. uri izpred Doma upokojencev 
Naklo.

Pohod po Tovorni poti
Možjanca – V soboto, 21. aprila, bo 9. Pohod po Tovorni poti. 
Zbirno mesto bo med 7. in 8. uro v okrepčevalnici Rožmarin 
na Možjanci, odhod bo ob 8. uri. Hoje po srednje zahtevni, 
označeni poti bo za tri do štiri ure. Zaradi lažje organizacije 
so obvezne prijave pri Tatjani Štirn, tel. 041 293 312.

PREDAVANJA
Vrtovi življenja Antona Komata
Kranj – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi na 
brezplačno predavanje z naslovom Vrtovi življenja, ki bo v 
četrtek, 10. maja, ob 19. uri v veliki dvorani Mestne občine 
Kranj, Slovenski trg 1, prvo nadstropje. O vrtovih življenja, 
njihovi večfunkcionalni vlogi, o humusu, eliksirju življenja, 

filmski večer
KONEC
Vid Hanjšek, AGRFT, Ana Šturm
torek, 17. 4., ob 19.00, dvorana

Mestna knjižnica Kranj • prireditve@mkk.si • www.mkk.si

pogovor
50. MEDNARODNO SREČANJE 
PISATELJEV 
Dr. Edvard Kovač z gosti
četrtek, 19. 4., ob 19.00, mladinska soba 

striparski večer
ANJA GOLOB: 
OD STRIPA DO POEZIJE IN NAZAJ
Anja Golob, Zoran Smiljanić
sreda, 18. 4., ob 19.00, dvorana

delavnica
BREJA PREJA
Zavod Tri
četrtek, 19. 4., ob 17.00, dvorana
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Inženir tehnologije za testiranje končnih izdelkov (m/ž) (Kranj) 
Vaše naloge in odgovornosti: načrtovanje delov procesa izdelave in sodelovanje pri 
prenosu novih izdelkov iz razvoja v proizvodnjo tako v matičnem podjetju kot tudi 
v povezanih podjetjih, planiranje, načrtovanje in izvedba orodij za zagotavljanje ka-
kovosti polizdelkov ali končnih izdelkov v proizvodnji,... Iskraemeco d.d., Savska Loka 
4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 06.05.2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Nadzornik prometa v nadzornem centru (m/ž), v okviru Področja  
upravljanje (Hrušica) 
Vsebina delovnega mesta - naloge: izvajanje nadzora nad stanjem na cestah, v pre-
dorih ter delovanjem sistema NC, koordinacija aktivnosti in ukrepanje v primeru do-
godkov in incidentov na AC in HC... DARS - Družba za avtoceste RS, Ulica XIV. divizi-
je 4, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 24.04.2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Posluževalec stroja (m/ž) (Škofja Loka, Ljubljana) 
Od kandidatov pričakujemo: ustrezno izobrazbo: III., IV., ali V. stopnja, pripravlje-
nost za delo v izmenah (tri ali štiri izmene), kandidati z izkušnjami z delom v proi-
zvodnji imajo prednost... LTH Castings d.o.o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave 
zbiramo do 13.05.2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Čistilka – sobarica (m/ž) (Kranj, Radovljica, Jesenice) 
Iščemo kandidate za delovno mesto Čistilka - Sobarica za območje Kranja, Rado-
vljice in Jesenic, Aktiva čiščenje d.o.o., Ljubljanska cesta 12F, 1236 Trzin. Prijave zbi-
ramo do 22.04.2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Produktni specialist na področju upravljanja blagovnih skupin (m/ž) (Naklo) 
Za uspešno delo na tem dinamičnem delovnem mestu potrebujete: pogum za tek-
movalno naravo in prevzem odgovornosti, analitično razmišljanje, ki vodi v razvoj 
strategije kategorije... MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Pri-
jave zbiramo do 29.04.2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar (m/ž) (Kranjska Gora) 
Od kandidatov pričakujemo: IV. ali V. stopnja izobrazbe gostinske ali druge ustre-
zne smeri, najmanj 1 leto delovnih izkušenj z delom v strežbi oz. na področju go-
stinstva, aktivno znanje slovenskega jezika in pogovorno znanje enega tujega je-
zika... Hit Alpinea d.d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 
13.05.2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strojni tehnik v obratu vzdrževanja (m/ž) (Jesenice) 
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: izvajanje, vodenje preventivnih, kura-
tivnih, intervencijskih in remontnih pregledov in popravil opreme in naprav, nad-
zor nad delovanjem delovne opreme, naprav in ukrepanje... SIJ ACRONI d.o.o., Ces-
ta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 13.05.2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Kontrolor za vzorčno kontrolo in preskuse (m/ž) (Begunje na Gorenjskem) 
Pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri, eno leto delovnih izku-
šenj, znanje računalniških programov MS Office... Elan, d.o.o., Begunje 1, 4275 Be-
gunje na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 26.04.2018. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Dnevni receptor (m/ž) (Bled) 
Prodruži se ekipi mladih in kreativnih sodelavcev. Če si po naravi pozitivna oseba, 
kateri delo z ljudmi ni težko bomo veseli sodelovanja. Butični glamping resort Gar-
den Village Bled išče urejeno osebo za sprejemanje gostov, vodenje rezervacij ter 
odgovarjanje na telefonske klice. Plantea d.o.o., Cesta Gorenjskega odreda 16, 4260 
Bled. Prijave zbiramo do 12.05.2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Svetovalec za področje financ in računovodstva (m/ž) (Škofja Loka) 
Delo obsega: svetovanje strankam, testiranje programa, pisanje navodil. Opal in-
formatika d.o.o., Sv. Duh 274, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 29.04.2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Operaterji (m/ž) (Škofja Loka) 
Opis dela: upravljanje delovanja naprav v kisikarni, vzdrževanje in nadzor pravil-
nosti delovanja naprav, ukrepanje ob nepravilnem obratovanju naprav, nadzor nad 
skladiščem utekočinjenih plinov... Messer Slovenija d.o.o., Jugova ulica 20, 2342 
Ruše. Prijave zbiramo do 05.05.2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvijalec/programer (m/ž) (Šenčur pri Kranju) 
Obseg dela: načrtovanje in razvoj novih Vasco poslovnih aplikacij; vzdrževanje ob-
stoječih Vasco windows aplikacij; sledenje programskim novitetam in uvedba le-
-teh v končne izdelke. Vasco d.o.o., Poslovna cona A 21, 4208 Šenčur. Prijave zbira-
mo do 21.04.2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Loškem 
glasu, 27. 3. 2018, je bilo podjetje R & U, d. o. o., STIK SER-
VIS iz Škofje Loke, ki  nagrajencem za rešitev križanke pokla-
nja čistilo za steklokeramično ploščo. Nagrade prejmejo: Vil-
ma BONČA iz Podbrda, Ivica PREMROV iz Žabnice, Marica 
DEMŠAR iz Železnikov. Nagrajenci prejmejo nagrade trgovini 
STIK SERVIS, Kidričeva c. 75, Škofja Loka. Čestitamo.
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Vodnik, ki vam bo vselej 
pri roki, lahko ga boste 
vzeli s seboj na vrt. Kot 
najkoristnejši kratki izpiski 
o vsem pomembnem: 
pripravi zemljišča, 
gnojenju, kolobarjenju, 
namakanju, varstvu 
rastlin, primeri načrtov 
vrta za določeno 
kvadraturo,… Okoli 100 
najpogostejših vrtnin je 
predstavljenih na enak 
način - kratko, z vsemi 
podatki na enem 
mestu (dobri in slabi 
sosedje, razni namigi, 
medvrstne razdalje, 
čas sajenja,...). Za 
konec pa je priložen 
še  koledar opravil 
po mesecih. 

10    50
EUR

Cena knjige je

www.gorenjskiglas.si

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

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

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

Rezultati 30. kroga – 15. aprila 2018 
1, 4, 5, 12, 20, 34, 38 in 9

Loto PLUS: 5, 6, 11, 19, 20, 32, 35 in 12 
Lotko: 7 7 8 1 9 3

Sklad 31. kroga za Sedmico: 1.860.000 EUR 
Sklad 31. kroga za PLUS: 390.000 EUR 
Sklad 31. kroga za Lotka: 210.000 EUR

LOTO

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
POSESTI
PRODAM

GRADBENO parcelo 550 m2, k.o. Šti-
njan pri Puli, blizu morja, k.č. 304/30, 
tel.: 00385/983-343-47 18001304

ZAZIDLJIVO parcelo, komunalno 
opremljeno, 693 m2, Blejska Dobrava, 
tel.: 051/391-806 18001299

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

HYUNDAI Getz, letnik 2006, 1. lastnik, 
tel.: 031/316-511 18001292

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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

TRAKTOR, lahko je Ursus, IMT,  
Deutz, Zetor, Univerzale, Store, Vladi-
mir ali podobno, tel.: 041/872-029 
 18001291

PRIDELKI
PRODAM

BALE silažne in telička ali bikca simen-
talca, tel.: 031/585-345 18001312

RDEČI in beli jedilni krompir in drobni 
krompir bella rosa, concordia in adora, 
primeren tudi za sajenje. Lanski uvoz, 
tel.: 041/282-039 18001251

KUPIM

EKOLOŠKO pridelan rž, tel.: 04/51-
01-674 18001303

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

14 DNI staro teličko ČB, tel.: 041/342-
350 18001235

2 BIKA, stara 15 mesecev, tel.: 
031/485-371 18001295

2 TELIČKI simentalki, stari 1 leto, tel.: 
041/603-265 18001315

BIKCA križanca, težkega 240 kg, sta-
rega 5 mesecev, tel.: 041/265-877 
 18001310

BIKCA LS, starega 8 mesecev, 320 
kg, tel.: 040/256-309 
 18001311

BREJE telice simentalke in LS/LIM, 
tel.: 04/25-51-291, 031/699-145 
 18001306

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste, pred nesnostjo in KG pi-
ščance za dopitanje, pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 18001114

KRAVE simentalke po izbiri in telico, 
staro pol leta, dobre mlekarice, tel.: 
041/612-032 
 18001293

OVNA JS pasme, starega 2 leti, tel.: 
040/539-023 18001301

TELICO simentalko v 9. mesecu bre-
josti ali menjam za bikce simentalce, 
tel.: 041/262-342 18001296

TELIČKO simentalko, staro 5 mese-
cev, tel.: 051/262-579 18001297

TELIČKO LS pasme, staro 5 mesecev, 
tel.: 031/597-838  
 18001305

VALILNIK za piščance in 2 soda za 
vino, 400- in 500-litrska, rostfrej, tel.: 
04/20-41-322, 031/202-639 
 18001309

KUPIM

BIKCA do 250 kg težkega in traktor, 
lahko v slabšem stanju, tel.: 031/604-
918 18001308

OSTALO
PRODAM

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

IŠČEM

MLADA družina išče hribovsko kmetijo 
nekje na Gorenjskem, tel.: 031/438-
292 18001247

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DELO nudimo kuhinjski pomočnici in 
natakarici, nedelje prosto. Gostilna pri 
Slavki, Viktor Marinšek, s.p., Podbrezje 
36, Naklo, tel.: 041/740-691 18001180

REDNO zaposlimo osebo za delo v 
strežbi. Zelo, zelo dober OD, Bled. 
Okarina Etno, d.o.o., Koritenska c. 18, 
Bled, tel.: 041/632-369 18001288

ZAPOSLIMO samostojnega & izkuše-
nega kuharja/vodjo kuhinje. Nudimo 
stimulativno plačilo, dodatna izobraže-
vanja, po potrebi garsonjero. Hotel Bel-
levue, d.o.o., Šmarjetna Gora 6, Kranj, 
tel.: 04/27-00-071  
 18001047

ZAPOSLIMO voznika tovornega vo-
zila z abrol zabojnikom (kategorija C 
in E). Zaželene izkušnje za delo na 
hiabu, ni pa nujno. Prijave pošljite na:  
zaposlitev@komteks.si. Komteks 
d.o.o., Loka 119, 4290 Tržič 18001236

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 30. marca 
2018 v Gorenjskem glasu,  je bilo podjetje Avtohiša Vrtač, d. 
o. o., iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnev-
na uporaba avtomobila VW POLO – Janez Turk, Šenčur,  2. na-
grada: enodnevna uporaba avtomobila T-ROC – Milan Bolka, 
Cerklje, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Magda Štular, 
Podnart.  Nagrajencem čestitamo!

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: PIVO IN 
GRADOVI ČEŠKE, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu v to-
rek, 27. marca 2018, in prejmejo darilni bon v vrednosti 15 EUR 
v Monokel optiki, so: Jasna Mravlje z Jesenic, Nuša Špenko iz 
Vodic in Ivan Strupi iz Kranja. Nagrajencem čestitamo!

ZAPOSLIMO šoferja za terensko pro-
dajo pekovskih izdelkov, lahko tudi ho-
norarno. Hitri kruhek, Mirzet Bajrovič, 
s.p., Strahinj 4, Naklo, hitri.kruhek@
gmail.com 
 18001254

ZAPOSLIMO pospeševalca pro-
daje (m/ž), za področje notranjih 
vrat in kljuk. Lestur, d.o.o., Klanec 
35a, Komenda, tel.: 041/679-205,  
helena.javornik@lestur-vrata.si  
 18001172

IŠČEM

IŠČEM DELO – voznik C, E, NPK kodo 
95, z izkušnjami vožnje prekucnika, 
tel.: 040/389-518  
 18001298

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tla-
kovanje dvorišč, tudi manjša grad-
bena dela – z vašim ali našim mate-
rialom, Gradton, d.o.o., Valjavčeva 
ulica 8, Kranj, 041/222-741, www.
gradton.si    
                                           18001123

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ogra-
je, kamnite škarpe in dimnike, kvalite-
tno, hitro in poceni. SGP Beni, d. o. 
o., Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-
838  
 18001156

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 18001122

NUDIM vam frezanje vrtov, zaščito 
cipres in škropljenje češenj. Branko 
Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 19, 
4000 Kranj, tel.: 040/993-406 
 18001253

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 18001124

RAZNO
PRODAM

2 INOX cisterni, rabljeni 1 leto, po po-
lovični ceni, tel.: 041/900-188 18001294

TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA – APRIL 2018
Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi, da se 
pridružite družini krvodajalcev in se udeležite aprilske 

terenske  krvodajalske akcije, ki bo v  

SREDO, 25. APRILA 2018, 
v prostorih Gasilsko reševalne službe Kranj,  

Bleiweisova c. 34 – nasproti AMZS Kranj.

  Odvzemi krvi bodo v času od 7. do 13. ure.
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RKS Območno združenje Kranj
Bleiweisova 16, 4000 Kranj
Tel.: 04 20 18 672

GLASBILA
PRODAM

KLAVIRSKO harmoniko Melodija Men-
geš, 90-basno, lepo ohranjeno, cena 
300 EUR, tel.: 041/758-972 18001307

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE Križev pot, 14 postaj + 
vstajenje, 130 x 100 cm, ogled: Du-
hovni utrip, 6. 4. 2015, tel.: 040/567-
544 18001187

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18001314

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 
 18001204

DVOBRAZDNI plug, brano z ježem (za 
delo krajev, izkop krompirja ...), tel.: 
040/337-885 
 18001300

NAKLADALKO Sip pirat 15, kiparico 
Ljutomer in rotacijsko kosilnico Rotex 
5, tel.: 04/51-50-400, 041/581-019 
 18001302

TRAKTOR Zetor 2511, letnik 1970, 
s kabino, cena 3.000 EUR, tel.: 
068/662-263 
 18001313

KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 18001138

www.gorenjskiglas.si



24 Gorenjski glas
torek, 17. aprila 2018

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

11/21oC

5/16oC

12/23oC

12/21oC

11/20oC

10/19oC

10/18oC

14/22oC

12/20oC

13/21oC

11/21oC

11/19oC

12/21oC

12/20oC

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

Luka Mlakar, Moše:

»Delovnih mest je dovolj, a 
sovrstnikom se ne ljubi de-
lati, zato zaposlitve ne iščejo 
ne tu ne v tujini. Raje bi delal 
v tujini, ker so boljši pogoji in 
višje plače. Najboljša država 
za to se mi zdi Nemčija.« 

Matej Zorman, Trboje:

»Delo je lažje dobiti v tujini, 
ker je trg bolj odprt in spoš-
tujejo inovativne, delovne in 
izobražene. V Sloveniji mladi 
nimamo primernih delovnih 
izkušenj, zato nas je toliko 
brezposelnih.«

Marcel Jenko, Dragočajna:

»Sem še študent, a ker sem 
se na praksi izkazal, so mi že 
ponudili zaposlitev. Pri nas 
so dobri pogoji dela, pokoj-
ninsko in zdravstveno zava-
rovanje je urejeno. V tujini ne 
bom iskal dela.«

Anže Šter, Hraše:

»V tujini je mnogo več mož-
nosti za delo. Razvite države 
zagotavljajo boljše pogoje. 
Želim si pridobiti izkušnje 
v tujini, nato pa bi se vrnil v 
Slovenijo. Ključna ni država 
dela, temveč višina plače.«

Maša Likosar 

Vse več mladih odhaja v tuji-
no, ker v Sloveniji po konča-
nem študiju ne dobijo ustre-
zne zaposlitve. Študente 
smo povprašali, kje bodo po 
končanem študiju iskali za-
poslitev, in ali se jim zdi, da 
je v tujini lažje dobiti delo in 
so tam boljši delovni pogoji.
Foto: Maša Likosar

Beg možganov

Tilen Medved, Moše:

»Zaradi bližine bom delo 
iskal v Sloveniji. Prepričan 
sem, da bom po končanem 
študiju hitro dobil zaposlitev, 
ker imam veliko delovnih iz-
kušenj, poleg tega je kader 
moje izobrazbe zelo iskan.«

info@g-glas.si

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo 
krajevne padavine, deloma plohe. Jutri in v četrtek bo sončno. 
Jutra bodo sveža, čez dan pa bo še topleje kot danes.

Simon Šubic

Kranj – Finančna uprava RS 
(Furs), v katero sta se pred 
štirimi leti združili davčna 
in carinska uprava, je mi-
nuli petek prvič na široko 
odprla vrata generalnega in 
posebnega finančnega ura-
da v Ljubljani ter vseh pet-
najstih regionalnih uradov, 
vključno s kranjskim. »Lju-
dem želimo predstaviti svo-
je delo, ki ni le pobiranje jav-
nih dajatev, ampak mno-
go več. Hkrati želimo tudi 
na ta način dvigniti kultu-
ro plačevanja davkov, mla-
dim predstaviti, zakaj je tre-
ba davke plačevati in za ka-
tere namene se davki sploh 
porabijo,« nas je ob vstopu v 
domovanje Finančnega ura-
da Kranj na Koroški cesti 21 v 
Kranju seznanila njegova di-
rektorica Julijana Povše.

Na finančne urade se po-
gosto odpravljamo s cmo-
kom v grlu, čeprav usluž-
benci Fursa (v državi jih je 
3600, na kranjskem uradu 
pa 225) niso noben bavbav, 
ampak – kot pravi Povšetova 
– predvsem servis državi in 
ljudem, ki so jim vedno na 
voljo za pomoč in nasvet. Ob 
tem sogovornica dodaja, da 
vseeno postanejo strogi, ko 

naletijo na izmikanje plače-
vanju davkov. Velika večina 
oziroma okoli 94 odstotkov 
davčnih zavezancev v Slo-
veniji sicer svoje obveznosti 
redno izpolnjuje. Med pre-
ostalimi šestimi odstotki so 
nekateri taki, ki davščin ne 
plačujejo tudi zaradi zaple-
tenih postopkov (te zdaj po-
enostavljajo), spet drugi ob-
veznosti poravnajo ob preje-
mu opomina, najdejo pa se 
tudi tisti, ki cesarju enostav-
no nočejo dati, kar je njego-
vega. Slednje lahko v končni 

fazi doleti tudi najbolj strog 
ukrep – davčna izvršba. 

Minuli petek je bilo dru-
gače, saj so obiskovalci v fi-
nančni urad vstopali iz rado-
vednosti. Med drugim so se 
lahko seznanili z delom mo-
bilne enote, ki na terenu od-
kriva od tihotapcev tobaka 
in droge do sive ekonomi-
je in zaposlovanja na črno. 
Veliko zanimanja je požela 
tudi predstavitev carinjenja 
ter pobiranja okoljskih daja-
tev in trošarin. Tu so se radi 
ustavljali predvsem mladi, 

ki so jih zanimali postop-
ki carinjenja spletnih naku-
pov v tretjih državah in od-
krivanje ponaredkov. Usluž-
benci urada so predstavlja-
li tudi projekt Davčno opi-
smenjevanje mladih in upo-
rabnost spletne strani Fursa 
ter spodbujali k množičnej-
ši uporabi informacijskega 
sistema eDavki. Obiskovalci 
so se lahko srečali tudi z de-
skarjem Žanom Koširjem, 
enim od petnajstih vrhun-
skih športnikov, ki so zapos-
leni na Fursu.

Finančni uradi odprli vrata
V petek je v vseh finančnih uradih po državi potekal dan odprtih vrat, ko njihovi uslužbenci niso izdajali 
odločb, ampak državljanom delili informacije s področja davkov in carin.  

Deskar Žan Košir si ob razlagi vodje kranjskega finančnega urada Julijane Povše z 
zanimanjem ogleduje ponarejene športne copate. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Služba Vlade RS za 
razvoj in evropsko kohezij-
sko politiko, organ upravlja-
nja za evropske strukturne 
sklade in Kohezijski sklad, 
je prejšnji teden izdala od-
ločitev o finančni podpori za 
projekt Celovita energetska 
sanacija objektov na lokaci-
ji Zlato polje v Kranju. Sku-
pna višina sredstev, name-
njenih za projekt, je 3,1 mili-
jona evrov, od tega bo Kohe-
zijski sklad prispeval dobrih 
devetsto tisoč evrov. 

Kot so sporočili z ministr-
stva za infrastrukturo, bo 
v okviru projekta izvedena 
celovita energetska preno-
va objektov na lokaciji Zla-
to polje, in sicer: Športne 
dvorane Zlato polje, stavbe 
Fakultete za organizacijske 
vede, stavbe Šolskega cen-
tra Kranj, Dijaškega in štu-
dentskega doma Kranj ter 
stavbe Gimnazije Franceta 
Prešerna. 

Poleg tega bodo prenovi-
li kotlovnico Zlato polje s to-
plovodom in postavili elek-
trično polnilno postajo.

Evropska sredstva 
za Zlato polje

Domžale – V Domžalah bodo danes, 17. aprila, ob 19. uri 
pripravili slavnostno sejo ob občinskem prazniku, ki ga sicer 
praznujejo 19. aprila. Dogodek bo v Kulturnem domu Franca 
Bernika, župan Toni Dragar, ki bo slavnostni govornik, pa bo 
podelil tudi občinska priznanja. Zlato plaketo bo prejel Ivan 
Hafner za življenjsko delo na področju ljubiteljske kulture. 
Srebrni plaketi bodo prejeli člani Kulturnega društva Jože 
Gostič Homec za 25-letno uspešno delo in Andrej Haupt-
man za dosežke v kolesarstvu, bronaste plakete bodo prejeli 
Sebastian Bertoncelj in Maja Klinar Bertoncelj za uspehe na 
glasbenem področju, Igor Lipovšek za delo na področju ljubi-
teljske kulture in Jožef Ručigaj za delo v PGD Jarše-Rodica in 
Župniji Jarše. Nagrade Občine Domžale pa bo župan podelil 
Janezu Mlakarju za prizadevno delo v KD Miran Jarc Škocjan, 
Mariji Radkovič za dolgoletno prostovoljno in humanitarno 
delo, Luki Trtniku za uspehe v namiznem tenisu in ansamblu 
Gamsi ob 25-letnici uspešnega igranja in promoviranja občine 
Domžale. Posebno praznovanje za občane bodo pripravili jutri 
v Češminovem parku pod naslovom Spoznajmo se, praznujmo 
skupaj. Medgeneracijski dogodek ob 66. rojstnem dnevu občine 
Domžale bo potekal od 16. ure dalje.

Občina Domžale praznuje

Tržič – Minister za gospodarstvo in tehnologijo Zdravko 
Počivalšek si je ob nedavnem obisku v Tržiču ogledal novo 
traso kolesarske poti na zemljišču, ki ga je država s Pogod-
bo o brezplačnem prenosu državnega premoženja prenesla 
na Občino Tržič. »Z ministrom sva pred časom podpisala 
pogodbo o prenosu strateškega dela zemljišč med Zadrago 
in Križami. Kolesarska povezava Tržič–Naklo–Kranj je po-
membna tako z vidika trajnostne mobilnosti kot rekreacije. 
Traso bomo izkoristili tudi za to, da bo ob kolesarski poti 
rezervni kanal za odvodnjavanje meteornih voda, s kateri-
mi imamo v Žiganji vasi in Sebenjah zaradi nekontrolirane 
urbanizacije iz preteklosti kar nekaj težav,« je povedal žu-
pan Borut Sajovic, ki je ministra peljal še na ogled nekdanje 
Bombažne predilnice in tkalnice Tržič, kjer so se v začetku 
tedna začela rušitvena dela.

Korak bliže kolesarski poti Tržič–Naklo–Kranj


