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Za pravno ureditev  
evtanazije 
Društvo Srebrna nit – Združenje za 
dostojno starost je objavilo pobudo 
za pravno ureditev evtanazije, pod 
katero se je podpisalo več kot sto 
slovenskih intelektualcev, javnih 
osebnosti in mnenjskih voditeljev, 
med njimi kar nekaj Gorenjcev.
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GORENJSKA

Gregorčki bodo  
priklicali pomlad 
Na predvečer prvega spomladan-
skega dne po starem koledarju, v 
ponedeljek, 11. marca, bodo v več 
gorenjskih krajih spustili luč po 
vodi in tudi ptički bodo imeli svojo 
svatbo. 
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GG+

Življenje piše  
najlepše zgodbe 
Direktor in odgovorni urednik 
katoliškega časopisa Družina, ki 
ga bere tudi veliko Gorenjcev, 
Tone Rode in Boštjan Debevec, o 
spremembah podobe in vsebine 
tednika

18

ZANIMIVOSTI

Ženska v poslovni 
obleki 
Delavnica na temo Kultura oblače-
nja za vsako podjetnico s pozna-
valko kulture oblačenja Leo Pisani 
je bila darilo ženskam pred dana-
šnjim praznikom dneva žena.

28

VREME

Danes bo deloma sončno 
z občasno povečano oblač-
nostjo. Jutri in v nedeljo 
bo zmerno do pretežno 
oblačno.

2/15 °C
jutri: pretežno oblačno

72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Prilogi: 

jeseniške novice

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Fraporto
va letalska akademija je bila 
ustanovljena leta 2016 in vse 
od takrat nudi širok nabor 
usposabljanj in izobraže
vanj, potrebnih za zagotav
ljanje varnosti v letalskem 
prometu. V sredo pa so do
segli nov pomemben mej
nik, odprtje centra za uspo
sabljanje, ki so ga zgradili v 
dobrega pol leta – gradnja je 
namreč stekla avgusta lani. 

V 1500 kvadratnih metrov 
velikem objektu je poleg 
učilnic tudi nov kriznoko
mandni center, več virtual
nih okolij za usposabljanja 

s področja gasilstva in reše
vanja ter garaže, za učenje 
pa je na voljo tudi Rosen
bauerjev taktični simula
tor za vožnjo letališkega ga
silskega vozila. Na zunanji 
ploščadi, ki se razteza na 
dobrih 12 tisoč kvadratnih 
metrih površine, pa sta za 
usposabljanja namenjena 
tudi dva simulatorja potni
ških letal in helikopterja. 

Kot je ob odprtju povedal 
poslovodni direktor Frapor
ta Slovenija Zmago Skobir, 
je nova pridobitev plod zna
nja Fraporta AG in tudi do
mačih izkušenj, ki so si jih 
na ljubljanskem letališču 
nabrali v 55 letih obstoja. 

Hkrati jim je k projektu 
uspelo pritegniti več par
tnerjev, med katerimi so 
tudi slovenska Kontrola 
zračnega prometa, kranjska 
Fakulteta za organizacijske 
vede, Letalska šola Adrie Ai
rways, Izobraževalni center 
za zaščito in reševanje ter 
Stalna komisija za preisko
vanje letalskih nesreč in in
cidentov vojaških zrakoplo
vov, ki deluje pod ministr
stvom za obrambo, med po
membnimi partnerji pa je 
tudi vodilni ponudnik teh
nologije in storitev za proti
požarno zaščito in obrambo 
na svetu Rosenbauer.

Milijonska investicija v letalstvu
Na brniškem letališču so v okviru Fraportove letalske akademije odprli 
sodoben center za usposabljanje. Investicija je stala šest milijonov evrov.

Thomas Uihlein, Alenka Bratušek, Michael Müller in Zmago Skobir pri rezanju traku ob 
odprtju novega centra za usposabljanje / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Kot je bilo napoveda
no, se bodo ta mesec konča
la dela pri nadvozu nad Sav
skim otokom v Kranju, ki 
so se začela konec septem
bra lani. Trenutno sicer še 
niso popolnoma zaključe
na in naj bi se končala do 
20. marca, za večino Kranj
čanov in ostalih voznikov pa 
je pomemben podatek, da 
bo danes po 12. uri zahodna 

kranjska obvoznica znova 
odprta za promet. Ob spro
stitvi prometa na nadvozu 
bosta prisotna tudi ministri
ca za infrastrukturo Alenka 
Bratušek in kranjski župan 
Matjaž Rakovec, predstav
niki Policijske uprave Kranj 
in Medobčinskega inšpek
torata ter redarstva Kranj 
pa bodo predstavili aktivno
sti na cestah, saj se že ta me
sec obeta obnova Delavske
ga mostu.

Danes spet promet nad 
Savskim otokom
Po več kot petih mesecih bo danes popoldne 
znova stekel promet po zahodni kranjski obvoznici.

413. stran

Vilma Stanovnik

Kranjska Gora – V Kranjski 
Gori je vse pripravljeno za 
nov smučarski spektakel, le
tos že 58. Pokal Vitranc. Pri
reditev se bo začela v Hotelu 
Kompas z današnjim večer
nim žrebanjem startnih šte
vilk za jutrišnji veleslalom, 
ki se bo na tekmovalni progi 
v Podkorenu začel ob 9.30. 
Tudi start nedeljskega sla
loma je predviden ob 9.30.  
Na obeh tekmah organiza
torji pričakujejo vse najbolj
še smučarje sveta v tehnič
nih disciplinah, lansko dvoj
no zmago na Pokalu Vitranc 
pa bo branil avstrijski zvez
dnik Marcel Hirscher. 

Najboljši smučarji na Gorenjskem
Jutri in v nedeljo bosta na podkorenski strmini potekali tekmi svetovnega pokala najboljših 
veleslalomistov in slalomistov sveta, tudi Slovenci pa imamo svoje adute. 

V Podkorenu zaključujejo priprave na letos že 58. Pokal Vitranc. / Foto: Primož Pičulin44. stran
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Knjigo prejme IGOR LEBAR iz Žirovnice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Matevž Pintar

Kmalu se bo začela ko-
ledarska pomlad in 91 so-
delujočih krajanov Golni-
ka smo spraševali, kaj je nji-
hovo najljubše spomladan-
sko opravilo. Za 65 odstot-
kov anketiranih je najljubše 
spomladansko opravilo delo 
na vrtu in urejanje okolice. 
Dobra petina vprašanih ima 
spomladi najraje sprehode 
v naravo, desetina športne 

aktivnosti v naravi, dva od-
stotka pa posedanje na sonč-
nih terasah ob kavici. 

V smeri Golnika se ure-
jata pločnik in kolesarska 
cesta, v delu je tudi javna 
razsvetljava med Goričami 
in Golnikom. Zanimalo nas 
je, kaj krajani menijo o pro-
metni varnosti v njihovem 
kraju. Mnenja, da bi mora-
li storiti več na tem podro-
čju, je 41 odstotkov vpraša-
nih, slaba tretjina jih meni, 

da za prometno varnost ni 
dobro poskrbljeno, 28 od-
stotkov vprašanih je prepri-
čanih, da je za prometno 
varnost v kraju dobro poskr-
bljeno, medtem, en vpraša-
ni pa o tem ni imel mnenja.

Gorenjski glas v sodelova-
nju z Mestno občino Kranj 
izdaja tudi časopisno pri-
logo Kranjske novice, ki jo 
občani brezplačno prejme-
jo v svoj nabiralnik. Zani-
malo nas je, kako pogosto 

anketirani prebirajo ome-
njeno prilogo. 

Da redno prebirajo prilo-
go, je odgovorilo 56 odstot-
kov vprašanih, 24 odstotkov, 
da občasno, devet odstotkov 
pa redko. Enajst odstotkov 
vprašanih Kranjskih novic 
ne prebira, kot razlog za to 
so največkrat navedli, da ni 
časa za branje in da jih lokal-
ne novice ne zanimajo.

Zahvaljujemo se vsem, ki 
ste si vzeli čas za našo an-
keto. Če bi želeli Gorenj-
ski glas redno prebirati, nas 
lahko pokličete v kontaktni 
center invalidskega podje-
tja v Škofjo Loko na številko 
04/51 16 440 in si ob naroči-
lu izberete eno izmed daril.

Najljubše spomladansko opravilo 
– delo na vrtu in urejanje okolice

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana – Knjiga obsega več 
kot petsto strani, v njej je ob-
javljenih šestdeset prispev-
kov 28 avtorjev, med njimi 
tudi tujih. Predsednik komi-
sije Jože Dežman je dejal, da 
prinaša pomembno sporoči-
lo, ki je še naprej iskanje res-
nice o pobitih in zamolčanih 
žrtvah, državo pa opominja, 
da slabo skrbi za svoja voj-
na grobišča doma in v tujini. 
Tudi okoli 750 prikritih gro-
bišč ubitih po drugi svetovni 
vojni je dokaz, da država ne 
ureja grobišč v skladu s svo-
jo lastno zakonodajo. 

Poročilo navaja, da so do 
konca leta 2018 raziska-
li 233 grobišč in morišč, iz 
129 so opravili delen ali ce-
loten prekop žrtev, v 104 
pa so s sondiranjem potr-
dili obstoj človeških ske-
letnih ostankov. Odkrili so 
posmrtne ostanke vsaj 2532 
oseb, od teh so jih pokopali 
1615, 162 grobišč in morišč 
so uredili v naravi. Med raz-
iskavami so odkrili več tisoč 
predmetov. Ob tem opozar-
jajo, da se grobišča prepoča-
si vpisujejo v register nepre-
mične kulturne dediščine, 
prav tako so težave pri pre-
daji predmetov žrtev v mu-
zeje. Državi ponovno daje-
jo pobudo za vzpostavitev 

posebnega zavoda za vojna 
grobišča.

»Ljudem, ki so bili umor-
jeni, želimo dati pravi-
co do imena, osebnosti in 
groba. Vzpostaviti želimo 
takšno družbo, ki je sposob-
na mrtve pokopati, kajti vsi 
mrtvi so naši in si zasluži-
jo grob in spomin,« je dejal 
Jože Dežman.  

V poročilu je pomem-
ben del posvečen prelomni-
ci, letu 2015, ko je bil spre-
jet zakon o prikritih vojnih 
grobiščih in pokopu žrtev, 
veljati pa je začel naslednje 

leto. Poleg komisije se je za 
sprejem zakona v največ-
ji meri zavzela stranka NSi, 
pred sprejetjem pa je vlada-
la ostra polemika o tem, ali 
je zakon potreben, je spom-
nil kriminalist Pavel Ja-
mnik. Zgodovinar Mitja Fe-
renc pa je opomnil, da na po-
kop še vedno čakajo posmr-
tni ostanki Romov, odkritih 
v Iški, Zgornjem Igu in Mač-
kovcu, zanje ljubljanska me-
stna oblast ni našla prostora 
na Žalah. Letos pa komisi-
ja nadaljuje delo v grobišču 
Jama pod Macesnovo gorico 

v Kočevskem rogu, ki je po 
Ferenčevih navedbah naj-
večje morišče ubitih iz tabo-
rišča Šentvid. Bojijo se, da 
bo to nova Huda jama (rav-
no v teh dneh je minilo de-
set let od odkritja tega gro-
bišča), saj ocenjujejo, da je 
tam okoli 1500 žrtev. Pre-
den bodo lahko začeli z iz-
nosom posmrtnih ostankov 
žrtev, bo treba odstraniti og-
romno materiala. 

Arheolog Uroš Košir pa je 
predstavil del poročila, ki go-
vori o vlogi arheologov in an-
tropologov pri raziskovanih 
prikritih grobiščih. Ome-
nil je tudi dva najodmevnej-
ša izkopa posmrtnih ostan-
kov, zakoncev Hribar iz Gra-
du Strmol, ki sta bila umor-
jena v Mačah nad Preddvo-
rom, in deset umorjenih 
članov družine Hudnik pri 
Dobrovi. Pobudo za izkop 
so dali sorodniki žrtev, na 
podlagi analize DNK je bila 
identiteta potrjena, žrtve pa 
dostojno pokopane. Jože De-
žman je ob tem še povedal, 
da je v kostnici v Škofji Loki 
vzpostavljen depo vzorcev 
(okoli 2500 jih je) za možno 
analizo DNK. Svojci imajo 
tako možnost z analizo pre-
poznati doslej neidentifici-
rane žrtve. Identifikacija je 
mogoča na podlagi DNK-a-
nalize desne stegnenice.   

Umorjenim pravica do groba
Vladna komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč je predstavila svoje četrto poročilo, zajetno 
knjigo z naslovom Nemoč laži, kjer predstavlja rezultate dela, ki ga je komisiji omogočil leta 2015 
sprejeti zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev.

Mitja Ferenc, Pavel Jamnik, Jože Dežman in Uroš Košir 
(od leve proti desni) so predstavili četrto poročilo vladne 
komisije za reševanje prikritih grobišč.

Nagrajenca

V nagradni igri, ki je bila objavljena 22. februarja 2019, prejme 
dve vstopnici za otroško predstavo Muca Maca in maček Muri 
Franc Šink iz Kranja.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 26. februarja 2019, prejme 
dve vstopnici za koncert Nine Pušlar Pavel Jelovčan iz Žirov-
nice. Nagrajencema čestitamo!

Veleslalom in slalom v Kranjski Gori

Televizija Slovenija bo 
na obeh tekmah za sve-
tovni pokal v moškem 
alpskem smučanju (ve-
leslalomu in slalomu) 
na vitranški strmini pro-
izvajalec mednarodnega 
TV-signala (host broad-
caster). To pomeni, da 
bodo proizvedeni signal 
prek satelitov poslali 
vsem medijskim druž-
bam po svetu, ki imajo 
pravice za predvajanje 
teh vsebin. Le kako se 
bo na domačem terenu 
znašel Štefan Hadalin, 

dobitnik srebrne medalje v kombinaciji na zadnjem svetovnem 
prvenstvu? Ne zamudite prenosov na TV SLO 2, Valu 202 in 
www.rtvslo.si. Komentator obeh tekem v Kranjski Gori na TV 
SLO 2, tako v soboto, 9. marca, kot tudi v nedeljo, 10. marca 
2019, bo Urban Laurenčič. 
RTV Slovenija podarja dvema naročnikoma Gorenjskega glasa 
kapo s ščitkom, enemu naročniku pa majico s kratkimi rokavi 
Smučarske zveze Slovenije. V žrebu boste sodelovali, če boste 
pravilno odgovorili na vprašanje: Kateri Pokal Vitranc po vrsti 
bo na sporedu letos? Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
petka, 15. marca 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Mednarodno priznani The Bohemians  
ponovno v Ljubljani

V ljubljansko Halo Tivoli 4. aprila prihaja rokovski spektakel, 
posvečen edinstvenemu Freddieju Mercuryju, frontmanu ene 
najbolj kultnih svetovnih rokovskih skupin Queen. The Bohemi-
ans (Rob Comber – vokal, klavir, akustična kitara, Christopher 
Gregory – kitara, Wayne Bourne – bobni, Kevin Goodwin – bas 
kitara) so se zbrali pred dvajsetimi leti z namenom poustvarjanja 
glasbe veličastnih Queen – od norih sedemdesetih do magič-
nih osemdesetih let prejšnjega stoletja. Sebi in svetu so želeli 
dokazati, da so najbolj dinamična in razburljiva tribute skupina 
– kar jim vsakič tudi uspe. Ne zamudite edinstvenega koncerta z 
naslovom The show must go on v Hali Tivoli, kjer bomo skupaj 
prisluhnili največjim rokovskim klasikam vseh časov! 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici za 
ogled koncerta, če boste odgovorili na nagradno vprašanje: 
Pred koliko leti je bila ustanovljena skupina The Bohemians? 
Odgovore pošljite do torka, 19. marca 2019, na naslov: Gorenj-
ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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Marsikdo od Kranjča-
nov pa tudi ostalih 
voznikov (in sopotni-

kov) se še dobro spominja 24. 
septembra lanskega leta, ko je 
na poti iz službe, šole, bolni-
šnice ali zgolj vsakodnevnih 
opravkov začudeno obstal med 
množico pločevine. Promet se 
je nenadoma zaustavil, nihče 
ni znal pojasniti, ali gre za ne-
srečo ali je vzrok za zastoj kje 
drugje. Nekateri so se sredi ces-
te obračali, drugi so bentili, ker 
so zamujali zdravniške pregle-
de, hiteli po otroke v vrtce ...

Nekaj ur kasneje, ko se je 
najhujša gneča polegla, je bilo 
jasno, da ne gre za nesrečo niti 
za naravno katastrofo, temveč 
so se končno začela prenovit-
vena dela na nadvozu nad 
Savskim otokom. Večina se je 
strinjala, da je most dotrajan, 
da sta spolzka cesta in ogra-
ja nevarni, saj smo si še kako 
zapomnili nekatere nesreče, 
zlasti tisti, ko sta tovornjaka 
z nadvoza priletela naravnost 
na spodnje parkirišče. Toda 
jeza, da voznikov nihče ni 
obvestil o popolni zapori, se še 
dolgo ni polegla.

Jeseni in pozimi je nato ob-
nova cestišča ter konstrukcije 
nadvoza po zagotovilih odgo-
vornih potekala po načrtih. 
Žal so ti predvidevali, da bo 
promet po nadvozu stekel šele 
marca letos, kar pomeni, da se 
je treba po različnih obvoznih 
cestah in v gneči znajti že več 
kot pet mesecev. 

Nekateri so vmes bentili nad 
tistimi, ki so podpisali takšno 

pogodbo z izvajalci, drugi so 
si od blizu ali daleč radovedno 
ogledovali gradbišče, kjer vča-
sih ni bilo niti enega delavca 
ali so jih našteli na prste ene 
roke. Nad velikim padcem pro-
meta so se pritoževali trgovci v 
Supernovi. Nekateri so se vmes 
odločili, da tudi sami prenovijo 
lokale, drugi so zgolj životarili 
in odpuščali zaposlene.

Danes točno ob 12. uri naj 
bi se zopet zapeljali po ob-
novljeni kranjski zahodni 
obvoznici oziroma nadvozu 
nad Savskim otokom. Promet 
skozi Kranj se bo sprostil in v 
nekaj dneh bo mora tistih, ki 
so vsak dan stali v zastojih in 
preračunavali pot do cilja, go-
tovo pozabljena. Še zdaleč pa 
to ne pomeni, da se bo promet 
vrnil v stare tirnice.

Zlasti tisti, ki se v Kranj 
vozimo s škofjeloškega konca, 
pa tudi tisti s šenčurskega in 
avtoceste, bomo vsaj še leto dni 
prisiljeni preračunavati. Če bo 
vse potekalo po napovedi, se bo 
namreč še ta mesec začela pre-
nova Delavskega mostu, ki naj 
bi trajala leto dni. Ne obeta se 
sicer popolna zapora ceste, saj 
naj bi hkrati prenavljali le dva 
od štirih pasov, toda že sedaj 
na štirih pasovih je ob prome-
tnih konicah pogosto gneča. 
In ker bodo vmes izvajali še 
prenovo oziroma povečanje 
krožišča pri Mercatorju na 
Primskovem in gradnjo nove-
ga krožišča v Bitnjah, odgovor-
ni in tudi na kranjski občini že 
sedaj opozarjajo, naj se znova 
oborožimo s potrpljenjem. 

Oboroženi s potrpljenjem

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – Podpisni-
ce in podpisniki pobude za 
pravno ureditev evtanazije 
pozivajo, da se javna razpra-
va o pomoči pri dokončanju 
življenja, ki se je odprla ob 
nedavnih javnih klicih na po-
moč, nadaljuje s soočanjem 
vseh stališč in etičnih pogle-
dov in da v strpnem vzduš-
ju privede do argumentira-
ne odločitve o pravni ureditvi 
pomoči pri dokončanju živ-
ljenja. Pozivajo tudi, da javna 
razprava o tem postane inte-
gralen del razprav o reformi 
javnega zdravstva po meri 

ljudi, da se v razpravo vključi-
jo tudi parlamentarne stran-
ke, spodbujevalci razprave 
pa postanejo organi, kot so 
republiška komisija za medi-
cinsko etiko, zastopniki paci-
entovih pravic in varuh člove-
kovih pravic. Podpisnice in 
podpisniki pobude so prepri-
čani, da je dobra pravna ure-
ditev pravice do pomoči pri 
dokončanju življenja ustre-
znejša od sedanje prepovedi 
takšne pomoči, saj, kot nava-
jajo, je skladnejša z idealom 
varstva človekovega dosto-
janstva in uveljavitvijo nače-
la spoštovanja osebne avto-
nomije, je smiselna dopol-
nitev Zakona o pacientovih 
pravicah, ki pacientu že daje 
odločilno besedo glede pote-
ka njegovega zdravljenja. Na-
vajajo tudi, da je tveganje zlo-
rab takšne pravice do pomoči 
manjše od tveganja neznos-
nega in neustavljivega trplje-
nja in zlorab, ki lahko doletijo 
človeka brez te pravice. S po-
budo pa ne nasprotujejo ra-
zvoju paliativne medicine, so 
še poudarili. 

Dali so svoj glas pobudi

Podpisnice in podpisni-
ki pobude pozivajo sodrža-
vljanke in sodržavljane k 
temeljitemu razmisleku, 
kakšno pravno ureditev tega 
področja želijo zase in za svo-
je najdražje. Tiste, ki se stri-
njate, da je potrebna široka in 
pluralna javna razprava o po-
moči pri dokončanju življe-
nja in da potrebujemo prav-
no uveljavitev te pomoči, va-
bijo, da se ji pridružite s svo-
jim podpisom na https://

www.pravapeticija.com/po-
buda_za_evtanazijo. Podpi-
sniki pobude so tudi znani 
Gorenjci, med njimi Moni-
ka Ažman, Aleksander Do-
plihar, Viki Grošelj, Luka Je-
zeršek, Lučka Kajfež Bogataj, 
Jure Košir, Mojca Kumerdej, 
Miha Mazzini, Jože Mencin-
ger, Jan Plestenjak, Aljoša 
Rebolj, Sandra Tušar, Milena 
Zupančič ... »Za javno pod-
poro tej pobudi sem se odlo-
čil, ker verjamem, da se le s 
strpnim dialogom med raz-
lično mislečimi lahko smi-
selno in zakonsko ustrezno 
uredi to občutljivo področje. 
S tem pa se zagotovi pravica 
do dostojanstva in pomoči, 
da neozdravljivo bolni človek 
lahko prekine svoje trplje-
nje,« je povedal alpinist Viki 
Grošelj. Luka Jezeršek, vod-
ja kuhinj Jezeršek, pritrjuje, 
da je o tej temi potrebna širša 
javna razprava, ki ji sledi tudi 
dogovor. »Ko je to vprašanje 
odprto v življenju posame-
znika, je odgovor težak oziro-
ma človek ostane sam s tem 
vprašanjem. Starost je neizo-
gibna, jo pa trenutna družba 
poriva na stran in tudi zato 
se takšna vprašanja odpira-
jo. Imamo dobre konkret-
ne prakse v tujini in sem za 
to, da se pogleda njihovo de-
lovanje.« Pisatelj Miha Maz-
zini je podporo pobudi ute-
meljil takole: »Ker sem osem 
let gledal svojo mamo, kako 
je ležala, ne da bi se zavedala 
sebe ali drugih. Menim, da bi 
vsak človek moral imeti mož-
nost, da vnaprej pripravi sce-
narij zase v takem primeru.«

Takšno zavzetost bi 
raje usmerila v razvoj 
paliativne oskrbe

Urška Lunder, dr. med., 
spec. trans. med., pionirka 
uvajanja paliativne medici-
ne v slovensko zdravstvo s 
Klinike Golnik ni med pod-
pisnicami pobude, je pa v 
zvezi s to vsebino predstavi-
la svoj pogled: »Razprava o 
evtanaziji je zelo zanimiva 

za medije, mnogo, mnogo 
bolj kot ozaveščanje o vsebi-
nah paliativne oskrbe in nje-
nih razvojnih problemih v 
naši mladi državi, ko se z iz-
rednim trudom peščice stro-
kovnjakov paliativno oskrbo 
približuje zdravstvenemu 
osebju in javnosti. Zelo po-
goste izjave podpisnikov pe-
ticije, da so se za to odloči-
li, ker bi želeli dostojanstve-
no umreti, jasno pokaže ali o 
izkušnjah s slabo zdravstve-
no oskrbo ob njihovih umi-
rajočih bližnjih ali pa o eno-
stavnih predpostavkah brez 
izkušenj, da je naravno umi-
ranje brez dostojanstva in 
druge poti kot uboj ni. A pa-
liativna oskrba lahko že zgo-
daj ob napredovani življenje 
ogrožajoči bolezni izrazito 
izboljša ne le kvaliteto živ-
ljenja glede bolečin, težkega 
dihanja ali drugih simpto-
mov, temveč tudi na psiho-
loški, socialni in duhovni-
-eksistencialni ravni.« Lun-
drova bi si želela tak zagon 
zavzetosti in pripravljenosti, 

kot jo je deležna pobuda za 
pravno ureditev evtanazi-
je, predvsem za razvoj pali-
ativne oskrbe, ki je pri nas za 
zdaj na voljo le malo bolni-
kom in vključuje razvoj so-
čutja v družbi.

Odziv zdravniških 
organizacij

V Zdravniški zbornici Slo-
venije in Slovenskem zdrav-
niškem društvu menijo, da 
je vzrok za ponovno odpr-
tje vprašanja evtanazije v 
Sloveniji in drugod po sve-
tu predvsem v nezadostnem 

poznavanju paliativnih me-
tod zdravljenja, predvsem 
bolečine in depresije, ter v 
neenakih možnostih dosto-
pa do paliativne oskrbe in 
tudi do psihosocialnih dob-
rin okolja, v katerem živi-
mo. Poudarjajo, da evtana-
zija in zdravniška pomoč 
pri samomoru po ustavi in 
pravni zakonodaji v Sloveni-
ji nista dovoljeni in je njuno 
izvajanje kaznivo dejanje. 
Tudi Odbor za bioetiko pri 
Svetu Evrope evtanazije ne 
podpira ter poziva vse člani-
ce k učinkoviti organizaciji 
paliativne oskrbe. 

Dr. Zdenka Čebašek Trav-
nik in prof. dr. Radko Koma-
dina, predsednika Zdrav-
niške zbornice Slovenije in 
Slovenskega zdravniškega 
društva, poudarjata, da mora 
o evtanaziji in zdravniški po-
moči pri samomoru parla-
ment sprejeti ustrezno za-
konodajo: »Opozarjamo, da 
je v še ne tako davni prete-
klosti evtanazija že bila pod-
vržena velikim zlorabam in 

neetičnim ravnanjem, zato 
je bila leta 1948 sprejeta de-
klaracija Svetovnega zdrav-
niškega združenja v Žene-
vi, ki zdravniku prepovedu-
je sodelovanje pri evtanazi-
ji in samomoru z zdravni-
ško pomočjo,« sta pojasnila. 
Stališče obeh zdravniških or-
ganizacij je, da zdravniki ne 
bodo dovolili, da jih kdorko-
li sili v ta dejanja. Se pa zave-
dajo, kako pomembna in ob-
čutljiva je tema, ki se nanaša 
na umiranje, zato je evtana-
zija pogosto predmet razmi-
šljanj in razprav.

Za pravno ureditev evtanazije
Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost je objavilo pobudo za pravno ureditev evtanazije, 
pod katero se je podpisalo več kot sto slovenskih intelektualcev, javnih osebnosti in mnenjskih 
voditeljev z različnih področij delovanja, med njimi je tudi kar nekaj Gorenjcev.
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V sredo, 13. marca, od 14. ure do 17.30 bo v domu 
Domus Medica (Julijana) v Ljubljani simpozij o 
evtanaziji, ki ga organizira Slovenska medicinska 
akademija. Odprt bo za splošno javnost (ob predhodni 
prijavi). Strokovnjaki bodo poglobljeno govorili o 
pravnih in psiholoških vidikih evtanazije, izkušnjah z 
evtanazijo v evropskih državah in ZDA, psihosocialnih 
ukrepih za zmanjšanje potrebe po evtanaziji ...

»Osem let sem gledal 
svojo mamo, kako 
je ležala, ne da bi se 
zavedala sebe ali drugih. 
Menim, da bi vsak človek 
moral imeti možnost, da 
vnaprej pripravi scenarij 
zase v takem primeru.«
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Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in Zakona o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 
– popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter sklepa 10. seje 
Sveta Vrtca Škofja Loka z dne 21. 2. 2019, Svet zavoda Vrtca Ško-
fja Loka razpisuje prosto delovno mesto

RAVNATELJA/RAVNATELJICE
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnje-
vati zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92. 
in 107. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiš-
čeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 
25/17 – ZVaj) in 40. členom Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni list 
RS, št.  100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO in 55/17) ter 56. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 12/96 in 36/10) in 28. členom Zakona o spremembah in do-
polnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-D (Uradni list RS, št. 25/08) ali 
143. in 145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – 
popr. in 25/17 – ZVaj).

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

Predvideni začetek dela je 1. 9. 2019.

Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let, to je za čas trajanja man-
data, in bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen 
čas s polnim delovnim časom na delovnem mestu ravnatelja. 

Pisni prijavi je treba priložiti dokazila o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev:
– dokazila o izobrazbi, 
– dokazilo o nazivu,  
–  dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu v vzgoji in izobra-

ževanju, 
–  potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma izjavo, 

da ga bo opravil najkasneje v 1 letu po začetku mandata, 
–  dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, 
–  potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše od 30 dni) ali 

izrecno soglasje, da lahko takšno potrdilo pridobi svet zavo-
da in 

–  potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ne 
sme biti starejše od 30 dni) ali izrecno soglasje, da lahko 
takšno potrdilo pridobi svet zavoda

ter tudi:
– kratek življenjepis,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje. 

Kandidati morajo svojo vlogo skupaj z dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev poslati s priporočeno pošto v zaprti ovojnici na na-
slov: »Svet Vrtca Škofja Loka, Podlubnik 1d, 4220 Škofja Loka«, 
z oznako: »Prijava – Razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«, in sicer 
v roku 8 dni. 

Prijavljeni kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju preje-
li v zakonitem roku. 

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 

Svet zavoda Vrtca Škofja Loka

S. K., U. P., D. Ž., V. S., A. Se.

Tržič – Praznik gregorjeve-
ga se je že začel z včerajš-
njim odprtjem razstave z 
naslovom Zakaj valentino-
vo, če imamo gregorjevo? 
Razstava je na ogled v Gale-
riji Atrij Občine Tržič, posta-
vil jo je Tržiški muzej, glav-
ni avtor višji kustos dr. Bo-
jan Knific jo je povzel: »Raz-
stava prikazuje gregorjevo 
na Slovenskem, kot živi da-
nes v povezavi s spuščanjem 
luči po vodi in z govoricami o 
ptičji ''ohceti''. Glavni pred-
met razstave pa so gregorč-
ki, ki so bili izdelani v različ-
nih krajih na Slovenskem. 
Več kot trideset smo jih do-
bili iz tridesetih krajev, torej 
ne samo od tam, kjer gregor-
jevo tradicionalno živi (Kro-
pa, Kamna Gorica, Železni-
ki, Tržič). Gregorjevo je ži-
velo tudi v okolici Ljublja-
ne, v zadnjem desetletju v 
Mariboru, Pristavi pri Ljut-
omeru, na Pragerskem, v 
Desklah pri Novi Gorici ... In 
tudi od tam smo jih dobili. 
Želeli smo, da so gregorčki 
taki, kot si avtorji (otroci, od-
rasli) sami predstavljajo, da 
bi lahko bili. Razstava kaže 
vso pestrost, domišljijo, ne-
kateri gregorčki so tradicio-
nalni, arhaični, drugi ume-
telno izdelani. Vse večji pou-
darek je v razmišljanju, da so 
gregorčki ekološki iz narav-
nih materialov, da potem, ko 
splavajo po vodi, ne onesna-
žujejo narave.« Tržiški mu-
zej je k sodelovanju z gre-
gorčki povabil tudi Združe-
nje zgodovinskih mest. 

Še več dogodkov v več 
krajih po Gorenjskem

Tržiški muzej v sodelova-
nju z OŠ Bistrica vabi jut-
ri ob 10. uri v atrij Občine 

Tržič na delavnico izdelova-
nja gregorčkov po starem. V 
ponedeljek, 11. marca, po 16. 
uri bo v Kurnikovi hiši raz-
stava gregorčkov otrok iz tr-
žiških šol, vrtcev in mladin-
skega centra, v krušni peči 
bodo obiskovalci lahko spek-
li ptičke, v Kulturnem centru 
Tržič pa bo delavnica izdelo-
vanja gregorčkov. Ob 18. uri 
bo sledila prireditev v atriju 
Občine Tržič, kulturni pro-
gram pripravlja OŠ Bistri-
ca, zatem bo spust gregorčk-
ov po vodi. Glavni organiza-
tor dogodka je Občina Tržič. 

Barčice bodo na predve-
čer gregorjevega razsvetlile 
tudi ribnik v Kropi in potok 
v Kamni Gorici. Prireditvi se 
bosta začeli v ponedeljek ob 
mraku, med 17.30 in 18. uro. 
Organizatorja sta Turistično 
društvo Kropa in Kulturno-
turistično društvo Kamna 
Gorica.

K praznovanju gregorje-
vega vabi tudi KUD Hotimir 

iz Hotemaž. Ljudje naj gre-
gorčke, izdelane iz ekološko 
neoporečnih materialov (ta-
kih iz stiropora in plastike ne 
bodo sprejemali), prinesejo 
v nedeljo, 10. marca, med 10. 
in 12. uro v Dom vaščanov 
in gasilcev Hotemaže. Moj-
strovine si bo mogoče ogle-
dati v nedeljo od 16. do 18. 
ure in v ponedeljek od 16. do 
17.30. V ponedeljek, 11. mar-
ca, jih bodo ob 17. 45. odnesli 
do reke Kokre, kjer bo pote-
kalo glavno praznovanje. Po 
starem gorenjskem običaju 
bodo letos že dvanajsto leto 
zapored »vrgli luč v vodo« in 
oštevilčeni gregorčki bodo 
splavali po Kokri.

Tudi kanjon reke Kokre v 
Kranju bo 11. marca, na pred-
večer godu sv. Gregorja, za-
žarel v soju gregorčkov, roč-
no izdelanih barčic z lučjo. 
Že prej otroke in odrasle va-
bijo, da na eni od delavnic iz-
delovanja gregorčkov iz raz-
gradljivih materialov sami 

izdelajo svojo barčico in jo 
nato (predvidoma ob 18. uri) 
spustijo po reki Kokri. De-
lavnice bodo 9. marca od 
10. do 13. ure na Pungertu, 
11. marca ob 16.30 v Mestni 
knjižnici Kranj in isti dan ob 
17. uri v Kranjski hiši. Mate-
rial za izdelovanje barčic se 
dobi na delavnicah.

Tradicijo spuščanja bar-
čic ohranjajo tudi v Železni-
kih. Tamkajšnje turistično 
društvo bo prireditev Luč v 
vodo pripravilo v ponedeljek 
ob 18. uri v Plnadi. Nastopi-
li bodo otroci iz Antonovega 
vrtca.

Na ribniku Križ na Kri-
žu pri Komendi bodo gre-
gorčke spuščali v ponede-
ljek od 17. ure dalje. V Men-
gšu pa bodo ladjice s sveč-
kami tradicionalno spušča-
li po Pšati, tri najizvirnejše 
bodo tudi nagrajene. V po-
nedeljek ob 17.30 zato vabi-
jo v park ob kamnitem mo-
stu v Loki.

Gregorčki bodo priklicali pomlad
Na predvečer prvega spomladanskega dne po starem koledarju, v ponedeljek, 11. marca, bodo v več 
gorenjskih krajih spustili luč po vodi in tudi ptički bodo imeli svojo svatbo.

Dr. Bojan Knific ima v rokah gregorčka iz Berlina; slovenski izseljenci v okviru 
veleposlaništva in šole slovenskega jezika vsako leto izdelujejo gregorčke in jih potem 
spustijo v vodo. S tem se istovetijo s Slovenijo in ohranjajo svojo dediščino. / Foto: Primož Pičulin

Jesenice – Postopek izbire izvajalca izgradnje druge cevi pre-
dora Karavanke se še naprej zapleta. Kot je znano, je Dars 
prvotni postopek izbire izvajalca zaključil brez izbire in se 
odločil, da bodo začeli postopek pogajanj s šestimi ponudniki. 
A tik preden je odločitev postala pravnomočna, je prišlo do 
nove pritožbe. Zahtevka za revizijo sta poslala Kolektor CPG 
ter konzorcij Gorenjska gradbena družba in Metrostav Če-
ška. Strokovna komisija za izvedbo postopka javnega naročila 
Darsa bo sedaj pritožbi preučila, Dars pa se dotlej ne more 
začeti pogajati s ponudniki. Zaradi zapletov z izbiro izvajalca 
gradnje vzhodne predorske cevi pa so na ministrstvu za javno 
upravo pred dnevi napovedali, da pripravljajo novelo zakona 
o pravnem varstvu za večjo neodvisnost revizijske komisije 
in prednostno reševanje pritožb večjih projektov.

Dars se še ne more začeti pogajati s ponudniki

Po dvajsetih letih, ko je v 
Podkorenu kot zadnji Slo-
venec slavil Jure Košir, ima-
jo naši smučarji in tudi na-
vijači znova priložnost tudi 
za velika pričakovanja. Žan 
Kranjec je v tej zimi že zma-
gal v veleslalomu in bil pred 
kratkim peti veleslalomist 
na svetovnem prvenstvu. 
Blizu najboljšim je tudi Šte-
fan Hadalin v slalomu, kar 
je dokazal na tekmi v kom-
binaciji na svetovnem pr-
venstvu v Areju. Oba naša 
tekmovalca sta pred doma-
čo tekmo dodatni magnet za 

publiko, zato v Kranjski Gori 
znova pričakujejo gnečo, ki 
je zadnja leta ni bilo ravno 
veliko. 

Pripravljen imajo sistem 
krožne ureditve prometa, 
nemoten dostop gledalcev 
do prizorišča tekmovanja pa 
bodo urejali policisti in var-
nostne službe. Obiskovalci 
bodo lahko parkirali oseb-
ne avtomobile na urejenih 
in označenih parkiriščih v 
Kranjski Gori in Podkorenu, 
parkiranje pa bo brezplačno. 

Vsi obiskovalci Pokala Vi-
tranc, ki bodo prinesli na 
tekmovanje slovensko zasta-
vo višine najmanj šestdeset 

centimetrov, bodo imeli 
brezplačen vstop na prizori-
šče tekmovanja, prav tako si 
bodo tekmi lahko brezplač-
no ogledali vsi smučarji, ki 
bodo imeli veljavno vozov-
nico. Tisti, ki vstopnice niso 
kupili v predprodaji, jo bodo 
lahko kupili ob vhodu na pri-
zorišče v Podkorenu.

Prvo tekmovanje se v 
Kranjski Gori sicer obeta že 
danes zvečer, ko bo na smu-
čišču Kekec nočna velesla-
lomska tekma v spomin na 
slovenskega smučarja Dra-
ga Grubelnika. Tekma z do-
brodelno noto, na kateri or-
ganizatorji pričakujejo naše 

nekdanje smučarke in smu-
čarje na čelu z Juretom Ko-
širjem, Urško Hrovat in 
Špelo Pretnar ter goste iz tu-
jine, med katerimi bodo tudi 
Thomas Sykora, Ivica Koste-
lić in Christian Mayer, se bo 
začela ob 19. uri. V izteku 
smučišča bo tekmovanju ob 
19.30 sledil Rock'n'Roll za 
Grubo. Vrhunec zabavnega 
dela smučarskega praznika 
bo jutri zvečer, ko v središ-
ču Kranjske Gore pripravlja-
jo Q Max Party z zanimivim 
programom, katerega vrhu-
nec bo nastop skupine Sidd-
harta. Prireditev se bo zače-
la ob 18. uri.

Najboljši smučarji na Gorenjskem
31. stran

Kranj – V Stražišču pri Kranju bo danes Stražiška tržnica, ki 
jo prirejajo vsak drugi petek v mesecu. Med 17. in 19. uro bo 
v prostorih Šmartinskega doma lokalna ekološka in konvenci-
onalna tržnica, na kateri bo svoje pridelke in izdelke ponudilo 
več kot dvajset ponudnikov. Tokratna tržnica bo sovpadala z 
dnevom žena, zato bo Krajevna skupnost Stražišče obisko-
valke razveselila z gorenjskim nageljnom. Izvedli bodo tudi 
anketo, v kateri bodo obiskovalce spraševali po njihovem naj-
ljubšem ptiču in jim zastavili še vprašanji o tržnici.

Danes Stražiška tržnica
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Gorje – Kranjska izpostava 
Uprave RS za zaščito in re-
ševanje (URSZR) je v sode-
lovanju z Občino Gorje mi-
nulo sredo pripravila regij-
sko podelitev priznanj ob 
dnevu Civilne zaščite (1. ma-
rec). V dvorani Gorjanskega 
doma so se zbrali člani Civil-
ne zaščite (CZ), gasilci, gor-
ski in jamarski reševalci, po-
tapljači, vodniki reševalnih 
psov ter pripadniki drugih 
sestavov zaščite in reševanja 
pa tudi reševalci iz sosed-
nje Avstrije. Nagovorili so 
jih vodja kranjske izposta-
ve URSZR Robert Skrinjar, 
namestnik poveljnika štaba 
CZ za Gorenjsko Klemen 
Šmid, župan Gorij Peter 
Torkar, slavnostna govorni-
ca, direktorica Urada za pre-
ventivo, usposabljanje in 
mednarodno sodelovanje 
na URSZR Olga Andrejek 
in tudi minister za notranje 
zadeve Boštjan Poklukar, ki 
so se zahvalili vsem, poklic-
no ali prostovoljno vključe-
nim v sistem zaščite in re-
ševanja. »Tvegati svoje živ-
ljenje za reševanje življenj 
drugih je tista vrednota, ki 
jo moramo v naši družbi še 
posebej ceniti,« je poudari-
la Andrejkova.

Slavnostna govornica je 
ugotavljala, da tudi lansko 
leto na Gorenjskem ni mini-
lo brez nesreč, in spomnila 
na podor na Belci in poplave 
v tržiški občini. V obravnavi 

nesreč moramo nastopa-
ti celostno, kar so pokazale 
tudi zadnje nesreče, je deja-
la. Ocenjuje, da kot sistem, 
ki se odziva na nesreče, de-
lujejo dobro, več pa bo treba 
storiti, da bodo ob odpravi 
posledic ljudem pravočasno 
dajali prave informacije. Po-
udarila je tudi pomen dobre 
povezanosti vseh reševalnih 
služb in razvoj učinkovitega 
mednarodnega sodelovanja.

Po mnenju ministra 
Poklukarja ima Slovenija iz-
jemen sistem civilne zaščite, 
v katerem sodelujejo vsi de-
ležniki zaščite, reševanja in 
pomoči, vključno s policijo 
in vojsko. Zadovoljen je, da 
je državni zbor z nedavnim 
sprejemom rebalansa prora-
čuna povečal delež sredstev 
na področju obrambe, var-
nosti, zaščite in reševanja. 

Minister je tudi hvaležen ob-
činam, da so zaščitno-reše-
valni sestavi na lokalni rav-
ni dobro vodeni in finančno 
preskrbljeni, njihovo dobro 
izurjenost in opremljenost 
pa je izpostavil tudi Klemen 
Šmid. 

Na tokratni slovesnosti so 
podelili pet plaket CZ za ži-
vljenjsko delo, posebne zas-
luge in izjemne uspehe pri 
zaščiti in reševanju. Kra-
njčan Jože Derlink in Ber-
nard Bradeško iz Gorenje 
vasi sta plaketi prejela že na 
osrednji državni slovesno-
sti na Brdu pri Kranju. Der-
link je član gasilske organi-
zacije od leta 1974, sodeloval 
je v več kot tisoč intervenci-
jah in je bil vedno vzor mlaj-
šim operativnim gasilcem, 
na katere je prenašal boga-
to gasilsko znanje. Stotnik 

Bradeško, nagrajen na pred-
log URSZR, pa je bil nepo-
grešljiv pri pripravi in vzpo-
stavitvi sistemske rešitve ce-
lostnega upravljanja teh-
ničnih sredstev sil za zašči-
to, reševanje in pomoč, vo-
dil je tudi oblikovanje in im-
plementacijo usmeritev za 
upravljanje z materialno-
-tehničnimi sredstvi požar-
nega sklada. Plakete so pre-
jeli še PGD Kranj - Primsko-
vo ob 140-letnici delovanja 
ter PGD Dovje in PGD Žiri 
ob 130-letnici delovanja. Po-
delili so tudi po osem zla-
tih in srebrnih znakov ter 33 
bronastih znakov. Slednje je 
prejela tudi deseterica, ki se 
je izkazala ob lanskem neu-
rju v tržiški občini, in gasilci 
iz avstrijske Koroške za po-
moč ob nesreči na vodi na 
vaji na jezeru Weissensse.

Več kot petdeset priznanj
Na regijski prireditvi ob dnevu Civilne zaščite, ki je letos potekala v Gorjah, več kot petdeset priznanj 
najzaslužnejšim v sistemu zaščite in reševanja

Klemen Šmid, Robert Skrinjar, Olga Andrejek in dobitniki plaket Civilne zaščite / Foto: Primož Pičulin

Cveto Zaplotnik

Kranj – Uprava za varno hra-
no, veterinarstvo in varstvo 
rastlin je izdala končno po-
ročilo o nadzoru govejega 
mesa iz Poljske. Uprava je 
ugotovila, da v Slovenijo ni 
bilo dobavljeno meso, ki bi 
izviralo iz sporne poljske 
klavnice, v kateri so klali bol-
ne in oslabele krave, njihovo 
meso pa prodajali kot neopo-
rečno. Hkrati je v Sloveni-
ji potekalo tudi preverjanje 
govejega mesa in mesnih 
obrezlin, ki so jih slovenski 
obrati prejeli iz drugih polj-
skih mesno-predelovalnih 
obratov. V devetih obratih 
v Sloveniji je bilo odvzetih 

štirinajst vzorcev za kemij-
ske in prav toliko vzorcev za 
mikrobiološke analize, od 
tega dvanajst vzorcev mesa 
in dva vzorca mesnega pri-
pravka kebab. Od dvanajstih 
vzorcev mesa je bila sporen 
le eden, ki je bil sicer skla-
den glede kemijskih ana-
liz, a neskladen glede mi-
krobioloških. V obeh vzor-
cih kebaba so ugotovili pri-
sotnost salmonel, v enem od 
obeh vzorcev pa so s kemij-
sko analizo potrdili še priso-
tnost zdravila. Za oba mes-
na pripravka je uprava zau-
kazala odpoklic s trga, zače-
la pa je tudi izvajati posebni 
nadzor nad kebabom ne gle-
de na njegovo poreklo.  

Inšpektorji preverjajo kebab

Kranj, Škofja Loka – Začenja se sezona klopov, zato so iz Ambu-
lante Območne enote Kranj NIJZ sporočili, da se lahko naročite 
na cepljenje. Prav tako dodajajo, da so z uveljavitvijo Splošne 
uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) v maju 2018 prenehali 
z vabljenjem cepljenih oseb na ponovne odmerke cepiva. Tako 
morate biti sami pozorni na potrebne razmike med odmerki 
in se na cepljenje pravočasno naročiti. Če potrebujete pomoč, 
jih lahko pokličite in skupaj boste ugotovili, kdaj je pravi čas 
za naslednji odmerek. Za naročanje ali informacije o cepljenju 
lahko pokličete vsak delovnik med 8. in 12. uro na tel. št. 04 20 
17 166. Na akcijo cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu 
opozarjajo tudi v Škofji Loki, kjer se bo v pritličju zdravstvenega 
doma moč cepiti jutri, v soboto, 9. marca, od 8. do 13. ure in 
in v soboto, 30. marca, prav tako od 8. do 13. ure.

Kmalu sezona klopov

Urša Peternel

Selo pri Žirovnici – Potem ko 
je novembra lani z delom v 
Zdravstveni postaji Žirov-
nica začela zdravnica Urška 
Vogelnik (nasledila je dolgo-
letno zdravnico Alenko Ceg-
nar), so zdaj dobili še dru-
go ambulanto splošne me-
dicine. V njej dela zdrav-
nica Mojca Golja, ambu-
lanto pa so uradno odprli v 

ponedeljek. Zdravnici bosta 
delali izmenično, torej bo po 
novem v zdravstveni postaji 
zdravnik prisoten ves dan. 

Po novem bo poskrblje-
no tudi za nadomeščanje; 
doslej so namreč bolniki v 
času, ko je bila zdravnica od-
sotna, denimo je bila na do-
pustu, običajno morali k na-
domestnemu zdravniku na 
Jesenice. Odslej teh težav 
ne bo več, saj se bosta obe 

žirovniški zdravnici nado-
meščali med seboj. Kot je 
dejal direktor Zdravstvene-
ga doma Jesenice Saša Leto-
nja, je odprtje še druge am-
bulante zelo pomembna pri-
dobitev za občane Žirovnice, 
še vedno pa se lahko registri-
rajo pri obeh zdravnicah. Po 
direktorjevih besedah si že-
lijo, da bi obe zdravnici imeli 
približno enako število opre-
deljenih pacientov.

Odprtju še ene splošne am-
bulante se bodo prilagodili 
tudi v Gorenjskih lekarnah, 
kjer so že napovedali, da bo 
tudi njihova lekarna, ki delu-
je v prostorih zdravstvene po-
staje, odprta hkrati z delova-
njem ambulant, torej ves dan.

V začetku leta je v Ži-
rovnici začel delati tudi 
zobozdravnik Nace Erznož-
nik, ki je del javne mreže, in 
ne koncesionar.

V Žirovnici dobili še drugo zdravnico
V Žirovnici so odprli še drugo ambulanto splošne medicine, v njej dela zdravnica Mojca Golja. 

Kranj – V Mestni knjižnici Kranj bo v sredo, 13. marca, ob 19. 
uri gostovala pisateljica Bronja Žakelj. Diplomirana novinarka, 
ki je službo našla v marketingu, danes dela v bančništvu. A 
ljubezen do pisanja ostaja aktualna in njen rezultat je knjiga 
Belo se pere na devetdeset - knjižni prvenec, ki je s svojo gan-
ljivostjo, pretresljivostjo in duhovitostjo razburkal slovensko 
bralno občinstvo. Avtobiografski roman, ki govori o odrašča-
nju, soočanju z izgubo in udomačevanju hromečega strahu. 
Rak ni smrt. O knjigi se bo z avtorico pogovarjal Sašo Stare. 

Belo se pere na devetdeset

Škofja Loka - V ponedeljek se je pod okriljem Zveze slovenskih 
glasbenih šol začelo že 48. tekmovanje mladih slovenskih 
glasbenikov (TEMSIG) v disciplinah klavir, flavta, kljunasta 
flavta, oboa, saksofon, klarinet, fagot, petje, diatonična harmo-
nika, komorne skupine s trobili in komorne skupine jazz. Tudi 
letos je organizacija tekmovanja v rokah gorenjskih glasbenih 
šol. Več o tekmovanju in urniku lahko najdete na spletni strani 
tekmovanja. Zaključni koncert pa bo potekal 22. marca letos 
na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. 

Glasbeno tekmovanje TEMSIG na polovici

MAKSIM OSIPOV – RUSKI ENERGIJSKI 
TERAPEVT, KI NAS POSPREMI NA POT 

SAMOZDRAVLJENJA

Od ponedeljka, 11. 3., do sobote, 16. 3.  2019,   
gostuje v RADOVLJICI.

Najboljše rezultate dosega na področju ortopedije, pri revmi 
in artritisu, glavobolih, dihalnih boleznih, astmi, depresiji, stre-
su, kardiovaskularnih boleznih, boleznih limfnega sistema, en-
dokrinih boleznih, ginekoloških obolenjih, inkontinenci, teža-
vah z vidom, pri saniranju posledic infarkta in možganske kapi, 
pri psihičnih problemih in drugih, pri otrocih z Downovim sin-
dromom in pri avtistih. Precej uspešno odpravlja težave ne-
plodnih parov. In tudi pri boleznih, na katere medicina nima 
odgovora, pomaga.

Energoterapevt Maksim Osipov je magister tradicionalne ruske 
medicine in spada med 10 najboljših zdravilcev na svetu. Delu-
je na dveh ravneh. Kot energoterapevt na nivoju biopolja  in po 
potrebi na fizičnem telesu. Intuitivno prepozna težavo in upo-
rabi metodo, ki je najprimernejša. Najprej vpliva na energetsko 
stanje, na pretok energije, nato pa tudi na imunski sistem in 
na delovanje žlez z notranjim izločanjem. Ko energija ponovno 
brez ovir steče po telesu, se prične postopek zdravljenja. Tisti, ki 
so bili deležni njegove pomoči, pravijo, da ima zlate roke in ve-
liko srce. Sam pa skromno doda, da ljudi ne zdravi, ampak po-
maga vzpostaviti porušeno ravnotežje v telesu. Potem se lah-
ko pozdravijo sami. Vedno znova pa spomni, da lahko pomaga 
le tistim, ki so se odločili za pomoč.

Informacije in obvezne rezervacije  
na gsm 051 313 868.
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Razpisuje prosto delovno mesto  

VOZNIK (m/ž)

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 IV. stopnja strokovne izobrazbe ustrezne tehnične smeri, 
 vozniško dovoljenje kategorij C in E, 
 priporočljivo izpit TGM, HIAB, 
 fizične sposobnosti,
 znanje slovenskega jezika.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pisne prijave z dokazi-
li pošljejo do 18. 3. 2019 na naslov: Komunala Radovljica, 
d.o.o., Ljubljanska c. 27, 4240 Radovljica z oznako »Prijava 
na razpis voznik«.

Suzana P. Kovačič

Naklo – Veselo novico iz za-
selka Podreber v Naklem je 
v uredništvo sporočil kra-
jan Zdravko Konjar: »V pe-
tek, 1. marca, je Gorenjska 
gradbena družba podrla di-
mnik v stari asfaltni bazi, od-
montirala cisterne in v ne-
kaj dneh bo tovarna asfalta 
v Podrebru samo še zgodo-
vina. Nič več kuhanja asfal-
ta za nedeljsko kosilo, prahu 
in smradu, ropota in drugih 
priboljškov ''socialistične 
gradnje''. Po več kot šestde-
setih letih je to nedvomno 
najboljša novica za kraja-
ne ... Preživeti šestdeset let 
samo nekaj sto metrov stran 
od ''neznosnega soseda'' je 
herojstvo posebne sorte.«

Direktor Gorenjske grad-
bene družbe Stanislav Re-
mic je v zvezi s tem pojas-
nil, da so ob koncu sezone 
2018 zaključili proizvodnjo 
asfalta v Podrebru: »Dela na 
območju Podrebra poteka-
jo kot načrtovano: po spre-
jetem prostorskem aktu, 
pridobitvi upravnih dovo-
ljenj in predhodni vzposta-
vitvi proizvodnje asfalta v 
novi asfaltni bazi v Gači v 

Podbrezjah smo začeli sa-
nacijo območja: razgradnjo 
stare asfaltne baze in hkra-
tno zasipavanje. Prva faza, 
razgradnja asfaltne baze, se 
zaključuje. Druga faza, za-
sipavanje, pa je pogojena 
z razpoložljivostjo primer-
nega zasipnega materiala. 
Podrobnejšega časovnega 
okvira, ko bo območje v ce-
loti sanirano in bodo zago-
tovljeni pogoji za razvoj loka-
cije v skladu s prostorskimi 

akti, to je stanovanjsko pozi-
davo, še ne moremo podati.« 

Za območje nove asfaltne 
baze v Gači je Remic pouda-
ril, da so že pred začetkom 
proizvodnje pridobili vsa 
zahtevana upravna in okolj-
ska dovoljenja in da je napra-
va najsodobnejšega tipa med 
asfaltnimi bazami v Sloveni-
ji: »Že med pridobivanjem 
dovoljenj smo z meritva-
mi emisij izkazali, da te ne 
presegajo mejnih vrednosti 

in da naprava ustreza okolj-
skim zahtevam. Problema 
občasnega pojava neprije-
tnih vonjav ob neugodnih 
vremenskih razmerah se za-
vedamo, Podbrežanom smo 
ob tem prisluhnili in teža-
vo aktivno rešujemo. Z za-
četkom obratovanja v novi 
gradbeni sezoni bomo iz-
vedli dodatne meritve emisij 
in morebitne dodatne ukre-
pe izvedli na podlagi prido-
bljenih rezultatov meritev.«

Nič več kuhanja asfalta  
za nedeljsko kosilo
Dan, ko je padel dimnik v asfaltni bazi v Podbrebru, so krajani čakali več kot šestdeset let. Za območje 
nove asfaltne baze v Gači, ki je prav tako v občini Naklo, v Gorenjski gradbeni družbi poudarjajo, da 
imajo vsa okoljska dovoljenja, in napovedujejo še dodatne meritve. 

Razgradnja asfaltne baze v Podbrebru se zaključuje. Sledili bosta druga faza, zasipavanje, 
potem pa stanovanjska gradnja na tem območju. / Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Občina Preddvor 
je stoodstotna lastnica druž-
be Energetika in se je že 
večkrat poskušala umakniti 
iz lastništva. Zanjo je sistem 
veliko breme, saj so kotli pre-
dimenzionirani, ob naložbi 
v sistem daljinskega ogreva-
nja na lesno biomaso so na-
mreč predvideli, da se mu bo 
priključilo tudi podjetje Jelo-
vica. Veliko je izgub energije, 
tudi odjemalcev je vse manj, 
ker se občani odločajo za dru-
ge alternativne vire energi-
je, na manjšo porabo ener-
gije pa so vplivale tudi ener-
getske sanacije stavb v javni 
lasti, ki so bile doslej največ-
je porabnice energije iz da-
ljinskega sistema. Kot pravi 
župan Občine Preddvor Rok 
Roblek, je tudi težko oceniti, 

kako razširiti omrežje, da bi 
sistem deloval optimalno. 
Omrežje sicer dobro vzdržu-
jejo, tudi s poslovanjem so se 
nekako držali nad vodo, vse-
eno pa želijo lastnika, ki bi se 
tako strokovno tehnično kot 
tudi ekonomsko ukvarjal z 
občinsko energetiko. Proda-
li naj bi kotlovnico, medtem 
ko bi občina še naprej pode-
ljevala koncesijo na omrežju.  

»Prodajamo stoodstotni 
delež podjetja po zaklonu 
o javno-zasebnem partner-
stvu in zakonu o javnih fi-
nancah. Poskusov prodaje je 
bilo že več, žal neuspešnih. 
Zato zdaj ubiramo pot kon-
kurenčnega dialoga,« pravi 
župan Roblek. »To je unikat, 
večina takih sistemov se pro-
daja v stečajnem postopku, 
česar pa mi ne želimo. Kon-
kurenčni dialog omogoča, 

da si morebitni vlagatelji, ki 
oddajo ponudbo na razpis, 
do potankosti ogledajo sta-
nje podjetja. Ni nujno, da 
jih z razpisnimi pogoji k če-
murkoli zavežemo, naš edi-
ni pogoj je oskrba s toplo-
tno energijo in zagotovitev 

dostopne cene za občane.« 
Roblek še pove, da sta dve 
podjetji že izkazali zanima-
nje za nakup, treba pa je se-
veda počakati do konca raz-
pisa. Razpis je odprt do 11. 
marca, ko bodo tudi odpira-
li vloge. 

Občina prodaja podjetje Energetika 
Družbo Energetika Preddvor, ki ji je občina podelila koncesijo za upravljanje in vzdrževanje 
toplovodnega omrežja, je pa tudi njena edina lastnica, so že večkrat poskušali prodati. Nov poskus 
prodaje je ponovni razpis, na katerega vloge pričakujejo do 11. marca. 

Energetiko Preddvor bodo ponovno poskušali prodati.

Vilma Stanovnik

Kranj – Med redke bolezni 
spadajo tiste, ki prizadene-
jo največ pet na deset tisoč 
ljudi. Danes poznamo prib-
ližno sedem tisoč redkih bo-
lezni, na primer pljučno ar-
terijsko hipertenzijo, cistič-
no fibrozo, mišično distro-
fijo, homocistinurijo in dru-
ge. Večinoma gre za bolez-
ni genetskega izvora, pogos-
to so kronične, napredujo-

če in degenerativne ter ima-
jo težke posledice za obolele. 
V veliki meri so neozdravlji-
ve, saj stroka zdravil zanje še 
vedno ne pozna. Čeprav epi-
demiološki podatki za mno-
ge redke bolezni še vedno 
niso dovolj zanesljivi, se oce-
njuje, da z njimi v Evropski 
uniji živi okoli trideset mili-
jonov ljudi, pri nas pa je prib-
ližno sto tisoč takih bolni-
kov. V 75 odstotkih prizade-
nejo otroke, z njimi pa tudi 
njihove starše in svojce.

Pohod, ki je namenjen 
ozaveščanju ljudi glede red-
kih bolezni, letos prvič pre-
rašča vseslovenske okvire, 
saj se slovenskim mestom 
prvič pridružujeta še Hrva-
ška z Zagrebom in Srbija z 
Beogradom, zato so dogodek 

preimenovali v Mednarodni 
pohod z rdečimi baloni. 

Mednarodnih dan redkih 
bolezni sicer obeležujemo 
28. februarja, letošnji po-
hod z rdečimi baloni pa bo 
v Kranju potekal jutri, v so-
boto, 9. marca. Ob 11. uri 
se bodo udeleženci poho-
da zbrali pred Mestno knji-
žnico Kranj, nato pa se bodo 
prek Maistrovega trga po 
Prešernovi ulici sprehodili 
do Glavnega trga in naprej 

do Prešernovega gledališča. 
Vračali se bodo po isti poti 
nazaj do Mestne knjižnice 
Kranj. Vmes se bodo ustavi-
li v čajnici Indija Koroman-
dija, ki bo poskrbela za topel 
napitek za vse.

»S tem pohodom želimo 
razbiti tabuje in opozoriti, da 
ima drugačnost, ki se zrcali 
ne le v naših otrocih, temveč 
tudi v odraslih osebah, svo-
je mesto med nami. Pohod 
je tudi priložnost, da podpre-
mo starše posebnih otrok, 
da bodo videli, da v svojih te-
žavah niso sami in odrinje-
ni na rob družbe, temveč da 
jih sprejemamo in podpira-
mo, predvsem pa, da želimo, 
da čutijo, da so upravičeni do 
enakovrednega mesta v sve-
tu,« pravijo organizatorji.

Jutri na pohod  
z rdečimi baloni
Tudi letos se Kranj pridružuje pohodu z rdečimi 
baloni, ki ga ob mednarodnem dnevu redkih 
bolezni organizira Zavod 13 iz Maribora. 

Rdeči baloni, s katerimi se bodo udeleženci sprehodili, 
simbolizirajo ljubezen, pomešano z upanjem in 
otroško zvedavostjo nad življenjem.
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Preddvor – V Kulturnem domu v Preddvoru bo v soboto, 
9. marca, ob 19.30 gostoval Viki Grošelj, Slovenec z največ 
preplezanimi osemtisočaki in prvi Slovenec, ki se je povzpel na 
vse najvišje vrhove vseh sedmih kontinentov našega planeta. 
Na to veličastno pustolovščino bo obiskovalce ob fotografijah 
in predstavitvi svoje zadnje knjige Najvišji vrhovi celin popeljal 
na sobotnem predavanju. Knjigo bo moč kupiti, zbrani denar 
pa bo avtor namenil popotresni obnovi v Nepalu. Dogodek 
prireja KUD Matije Valjavca Preddvor.

V Preddvoru gostuje Viki Grošelj
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Maša Likosar,  
Maja Bertoncelj

Kokrica, Hraše – Kranjska 
območna enota Zavoda Re-
publike Slovenije za varstvo 
narave, ki spremlja stanje 
selitev dvoživk in vremen-
sko napoved, sporoča, da se 
je prvi višek letošnje selitve 
začel včeraj in bo glede na 
obetajoče deževne razmere 
trajal do vključno ponede-
ljka, 11. marca. V tem času 
bo zaradi zaščite žab, ki se 

spomladi odpravijo do Bo-
bovških jezer, kjer odložijo 
mrest, cesta mimo Bobovka 
med Zabretom in Gregor-
cem od 19. do 23. ure zaprta 
za promet. Omenjena cesta 
je povezovalna lokalna cesta 
in jo bo v času zapore nado-
mestil obvoz mimo bližnje 
vasi Srakovlje. V obdobju do 
konca aprila si lahko obeta-
mo še približno 14 nezapo-
rednih dni občasne zapore 
te ceste, o terminih pa bodo 
z zavoda obveščali sproti.

Prostovoljci žabam tudi 
letos čez cesto pomagajo v 
Hrašah, kjer cesta sodi med 
najbolj izpostavljene odse-
ke državnih cest glede povo-
za dvoživk, t. i. kritične črne 
točke. Njihova selitev se je v 
večjem številu začela po dež-
ju v tem tednu. V Društvu 
Žverca že več let opozarja-
jo, da je treba problematiko 
rešiti dolgoročno, in sicer z 
možnostjo izvedbe podho-
dov z usmerjevalnimi ogra-
jami, do česar pa še ni prišlo.

Selitev dvoživk  

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so na februarski seji 
sprejeli strategijo razvo-
ja predšolske vzgoje do leta 
2023.

Kot je svetnikom poja-
snila vodja urada za druž-
bene dejavnosti Nada Bo-
gataj Kržan, Mestna občina 
Kranj za področje predšol-
skega varstva ni imela pose-
bej sprejete strategije, del-
no je bila zgolj opredeljena 

v Trajnostni urbani strate-
giji Mestne občine Kranj do 
leta 2030. 

Razlog za sprejem strate-
gije je potreba po dolgoroč-
nem načrtovanju potreb ob-
čine po predšolskem varstvu. 
Treba je namreč zagotoviti 
predpisane igralne površine 
na otroka in tako zagotoviti 
ustrezne pogoje za izvajanje 
predšolske vzgoje. 

Strategija je bila lani na-
rejena s pomočjo zunanje-
ga izvajalca v sodelovanju z 

Mestno občino Kranj ter jav-
nimi in zasebnimi vrtci na 
območju občine, v njej pa 
predstavljajo področje pred-
šolske vzgoje, posnetek sta-
nja demografije v občini in 
vsa druga področja, ki so po-
membna za akcijski načrt, v 
katerem so predvidene dol-
goročne rešitve za zagota-
vljanje prostorskih norma-
tivov in ureditev prostorov v 
vrtcih. Hkrati akcijski načrt 
spodbuja kakovosten vzgoj-
no-izobraževalni proces.

Strategija predšolske vzgoje

Ana Šubic

Železniki – Na dveh odsekih 
državne ceste Podrošt–Če-
šnjica se je začela rekon-
strukcija, pri kateri bodo sa-
nirali skalni brežini in z od-
pravo ožin razširili cestišče, 
in sicer pri davškem mostu 
in naprej od Zalega Loga – 
pred odcepom za Ravne (pri 
Šurku). Investicijo, vredno 
685 tisoč evrov, izvaja Go-
renjska gradbena družba, 
v celoti pa jo bo financirala 
državna direkcija za infra-
strukturo. Kot so sporočili z 
direkcije, so v času del vse do 
14. avgusta predvidene del-
ne zapore ceste z izmenič-
no enosmernim prometom, 
urejenim s semaforji. Obe-
tajo se tudi občasne popolne 
zapore. To so vzpostavili vče-
raj zaradi del v cestni ožini 
nad Zalim Logom in naj bi 
trajala približno 21 dni, in si-
cer med 8. in 13. uro ter med 
15.15 in 18. uro. »Nato sledi 
še popolna zapora po istem 
urniku tudi na lokaciji pri 
davškem mostu, prav tako v 
trajanju okoli 21 dni. Obvoz 
za osebna vozila poteka pre-
ko Davče, za tovorna vozila 

pa preko Cerknega,« so raz-
ložili na direkciji in dodali, 
da so prometne informacije 
sicer na voljo na spletni stra-
ni www.promet.si.

Pri odcepu za Davčo so 
predvideli odstranitev dela 
skalne brežine in zavarova-
nje z visečo mrežo površine 
približno 245 kvadratnih me-
trov, sanacijo podpornega 
zidu ob Selški Sori in uredi-
tev ceste v dolžini 125 metrov. 

Na odseku pred odcepom za 
Ravne načrtujejo zaščito bre-
žine s sidrano mrežo povr-
šine približno 428 kvadra-
tnih metrov, rekonstrukcijo 
ceste v dolžini približno 142 
metrov, izgradnjo 40 metrov 
dolge oporne konstrukcije in 
dograditev robnega venca na 
regulacijskem zidu v dolžini 
42 metrov. 

Pred kratkim se je zače-
la tudi sanacija pobočja ob 

državni cesti v Davčo, dves-
to metrov naprej od davške-
ga mostu, kjer je udeležence 
v prometu že več let ogroža-
lo padajoče kamenje. Župan 
Anton Luznar pa je na zad-
nji seji občinskega sveta po-
ročal, da naj bi direkcija le-
tos sanirala in zaščitila tudi 
brežino nasproti bencinske 
črpalke v Železnikih, od ko-
der se prav tako na cesto vali 
kamenje.

Sanirali bodo več brežin
Začela se je sanacija skalnih brežin in odprava ožin na državni cesti pri odcepu za Davčo in nad  
Zalim Logom. Na odseku Podrošt–Zali Log je tako občasno popolna zapora.

Pri odcepu za Davčo bodo odstranili del skalne brežine, sanirali podporni zid ob Selški Sori 
in uredili dobrih sto metrov ceste.

Danica Zavrl Žlebir

Železniki – Na seji občinske-
ga sveta Občine Železniki, ki 
je bila namenjena problema-
tiki načrtovanega doma sta-
rostnikov, so svetniki obrav-
navali tudi predlog za vklju-
čitev občine v slovensko in 
svetovno mrežo starosti pri-
jaznih mest in občin v okvi-
ru »grozda majhnih do-
mov«. Projekt je predstavil 
dr. Jože Ramovš z Inštituta 
Antona Trstenjaka za geron-
tologijo in medgeneracijsko 
sožitje, ki je koordinator slo-
venske mreže. To je pro-
gram, ki v sodelovanju z ob-
činsko upravo in prebivalci 
rešuje vprašanja in potrebe, 
povezane s spremenjenimi 
demografskimi razmerji, in 
vzdržuje prijazne medgene-
racijske odnose v skupnosti. 
Po besedah dr. Ramovša je 
namreč to ena najtežjih na-
log bližnje prihodnosti, saj 
se prebivalstvo stara. Že da-
nes je v Sloveniji skoraj pe-
tina prebivalstva stara nad 
šestdeset let, čez dve desetle-
tji se bo to število še podvo-
jilo. Nastajajoča dolgoživost 

iz leta v leto spreminja tradi-
cionalno sliko sveta. 

Rešiti je treba več proble-
mov. V Sloveniji denimo 
več kot desetletje poteka-
jo priprave na zakon o dol-
gotrajni oskrbi. Oskrba sta-
rejših niso le domovi zanje 
(vanje naj bi bil vključen en 
odstotek prebivalstva), pač 
pa tudi vsakdanja oskrba 
starostnikov, ki potrebujejo 
pomoč na svojem domu (tri-
je odstotki), zagotoviti je tre-
ba krog socialnih oskrboval-
cev zanje in tudi mrežo pro-
stovoljcev, tudi sicer je tre-
ba v skupnostih načrtova-
ti staranju prijazno okolje. 
Dr. Ramovš pravi, da če je 
bila prejšnje stoletje največ-
ja pozornost družbe name-
njena otrokom, naj bi bilo to 
stoletje starostnikom. Tudi 
krajevne razmere naj začne-
jo pripravljati na čedalje več-
ji delež starih ljudi. V obči-
ni Železniki, kjer so naklo-
njeni pobudi in so jo tudi so-
glasno izglasovali, so že de-
cembra lani izvedli tečaj za 
družinske oskrbovalce in 
udeležba je bila izjemno ve-
lika.  

Železniki starosti 
prijazna občina
Razmere v lokalni skupnosti bodo morale slediti 
demografskim spremembam.

PARTSNaše podjetje, želi okrepiti svoj tim sodelavcev, zato medse vabimo 
novega sodelavca, ki bo skupaj z nami dosegel začrtane cilje.

Iščemo: PRODAJALCA REZERVNIH DELOV

www.grapak.com

GRAPAK A1 d.o.o., Strahinj 155, 4202 Naklo  •  tel.: 04 277 27 00, mail: info@grapak.com

IŠČEMO SODELAVCA, KI IMA:

• Izobrazba: srednje poklicna izobrazba na področju strojništva srednja strokovna šola, trgovska, 
ekonomska šola, strojna, univerzitetna izobrazba tehnične smeri (mehanika, strojništvo) ali druge 
tehnične smeri

• Veselje do dela s kmetijskimi stroji in njihovo poznavanje
• Dobre komunikacijske veščine
• Zanesljivost in natančnost
• Računalniška pismenost
• Vozniški izpit B kategorije

KAJ DELO OBSEGA?

• Prodaja rezervnih delov, svetovanje 
strankam, načrtovanje dela

KAJ VAM NAŠE PODJETJE NUDI?

• Zaposlitev za nedoločen čas s poskusno 
dobo 6 mesecev

• Stimulativna plača
• Priložnost biti v stalnem stiku z najnovejšimi 

trendi na področju kmetijstva

Delo poteka v poslovni enoti: 
Strahinju 155, 4202 Naklo

Če se najdete v kolektivu našega podjetja, 
ki si jo lahko podrobneje ogledate tudi na 
naši spletni strani: www.grapak.com in vam 
je zgoraj opisan način dela pisan na kožo, 
potem se nam s prošnjo in priloženim CV 
oglasite preko elektronske pošte: 
andreja@grapak.com v zadevo pa dopišite: 
PRODAJELEC REZERVNIH DELOV.

Ustrezne kandidate bomo povabili na razgovor.
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Jasna Paladin

Kranj – Ob vse večjem obi-
sku turistov v Sloveniji v zad-
njih letih povečano število 
obiskovalcev beležijo tudi v 
gorah, kar pa upravljavcem 
planinskih koč in poti še 
zdaleč ne prinaša (le) zado-
voljstva, ampak tudi vse več 
skrbi. Kakšno je stanje pla-
ninske infrastrukture, ali 
gre za podporo razvoju tu-
rizma ali pa zgolj za njego-
vo pastorko, so se na pobu-
do Planinske zveze Sloveni-
je pogovarjali udeleženci ne-
davnega posveta.

»V gore hodi okoli 350 ti-
soč slovenskih planincev, pri 
čemer jih je le 60 tisoč čla-
nov PZS, torej je le vsak šesti 
planinec na naših poteh tudi 
naš član, breme vzdrževanja 
pa je v celoti na naših plečih. 
PZS ne zmore več zagotoviti 

dovolj sredstev za material-
ne stroške vzdrževanja, tudi 
potrebnemu prostovoljne-
mu delu na poteh smo mar-
kacisti komaj še kos. Vedno 
večji obisk na planinskih po-
teh pomeni večjo obremeni-
tev na podlago, to pa pomeni 
tudi veliko več dela za marka-
ciste, saj je treba poti še do-
datno zaščititi s protierozij-
skimi zaščitami in stopnica-
mi. Za posodobitev koč, eko-
loško in energetsko sanacijo 
nujno potrebujemo dodatne 
vire. V prihodnje pričaku-
jemo izdatno finančno po-
moč države, lokalnih skup-
nosti in turističnega gospo-
darstva, saj so naše koče in 
poti pomemben del turistič-
ne infrastrukture, ki jo nu-
dimo brezplačno vsem, tako 
domačinom kot vse bolj šte-
vilnim tujcem,« je poudaril 
predsednik Planinske zveze 

Slovenije Jože Rovan in do-
dal, da visokogorske koče za-
radi kratke sezone in težkih 
visokogorskih razmer po-
leg stroškov gostinskih sto-
ritev in prenočevanja komaj 
pokrijejo stroške najosnov-
nejšega vzdrževanja koč.

Problematika je aktual-
na zato, ker so planinstvo, 
pohodništvo in ostale aktiv-
ne oblike doživljanja gora 
v sprejeti Strategiji trajno-
stne rasti slovenskega tu-
rizma 2017–2021 opredelje-
ne kot ene glavnih aktivno-
sti, a planinske koče in poti 
(teh je pri nas več kot 10 ti-
soč kilometrov) še vedno os-
tajajo v domeni prostovolj-
nega dela številnih planin-
skih društev oziroma njiho-
vih članov. »Danes so pri-
čakovanja obiskovalcev v 
obratnem sorazmerju z de-
janskimi zmožnostmi, ki 
jim lahko sledijo koče, poleg 
tega pa se pričakovanja ljudi 
z razvojem tehnologije po-
večujejo. V medijih se mar-
sikdaj ustvarja celo vtis, da 
gre za dobičkonosno dejav-
nost, a ob upoštevanju pro-
stovoljnega dela poslovanje 

pokriva zgolj tekoče stroške 
obratovanja. Akumuliranih 
sredstev za udeležbo na raz-
pisih ni, donatorska in spon-
zorska sredstva so praktično 
usahnila, finančna pomoč 
na lokalni ravni pa je odvi-
sna od osebne percepcije 

županov in domicila planin-
skih koč,« pa opozarja pod-
predsednik PZS Miro Er-
žen.

Planinske koče so različno 
dostopne; dvanajst jih oskr-
bujejo s helikopterjem, 14 pa 
s tovorno žičnico, še posebej 

skrb vzbujajoče pa je, da jih 
je samo tretjina opremlje-
na z malo čistilno napravo 
in le dve sta priključeni na 
javno komunalno omrežje, 
kar bodo planinska društva 
zgolj z lastnim denarjem 
zelo težko izboljšala.

Za planinske koče zmanjkuje denarja
Turizem je v Sloveniji v razcvetu, prav tako obisk gora, a planinska društva s prostovoljnim delom in lastnimi sredstvi ne zmorejo več skrbeti za obnovo  
koč in planinskih poti, opozarjajo na Planinski zvezi Slovenije.

Koča na Kamniškem sedlu je ena od štirinajstih, ki so oskrbovane s tovorno žičnico, zanjo 
pa skrbijo člani Planinskega društva Kamnik.

Po zadnjih podatkih slovenske gore letno obišče 1,7 
milijona obiskovalcev. V Sloveniji je 161 oskrbovanih 
planinskih koč, od tega 31 koč prve, 49 druge in 81 
tretje kategorije, ter 17 bivakov, skupno je v teh 178 
objektih na voljo 7400 ležišč in več kot 10 tisoč sedišč.

Aleš Senožetnik

Cerklje – V Cerkljah so v tem 
tednu začeli gradnjo krožišča 
na križišču cest Cerklje–Spo-
dnji Brnik in Zalog–Vašca. 
Krožišče, ki ga gradi Gorenj-
ska gradbena družba, bo sku-
paj s spremljajočo infrastruk-
turo stalo dobrih šeststo tisoč 
evrov, od katerih bo polovico 
zagotovila Direkcija RS za in-
frastrukturo, polovico pa Ob-
čina Cerklje, ki je odkupi-
la tudi manjkajoča zemljiš-
ča. Krožišče bo predvidoma 

zgrajeno septembra. Zaradi 
gradbenih del je od začetka 
tedna dalje spremenjen tudi 
režim avtobusnega posta-
jališča v Cerkljah. Avtobus 
z odhodom ob 6.30 iz Cer-
kelj proti Kranju, ki prihaja 
iz smeri Zaloga, bo potnike 
prevzemal pri občinski stav-
bi in ne na postajališču. Kot 
sporočajo z občinske upra-
ve, bo zapora večinoma vpli-
vala na izvedbo šolskih linij 
iz smeri Zaloga in proti Za-
logu. Ker bodo avtobusi na 
relaciji Poženik–Pšenična 

Polica–Poženik opravljali 
dvojno pot, obstaja možnost 
manjših zamud.

Z začetkom gradbene se-
zone pa v Cerkljah nadalju-
jejo tudi nekatere druge po-
membne investicije. Lani so 
komunalno opremili vas Dvor-
je, letos pa sledi gradnja in ob-
nova kanalizacije tudi v osre-
dnjem delu Cerkelj. Skupaj z 
gradnjo kanalizacije bodo po-
tekale tudi obnova vodne infra-
strukture, plinifikacija in elek-
trifikacija ter ostale spremlja-
joče infrastrukture. Zaradi del 

bo občasno prihajalo do delnih 
zapor ceste.

Že nekaj časa poteka tudi 
gradnja kanalizacije v Zalogu, 
ki bo zaključena oktobra pri-
hodnje leto. Junija pa bo za-
ključena tudi celovita obnova 
mrliških vežic v Cerkljah, vre-
dna približno tristo tisoč evrov.

Poleti, predvidoma julija, 
bodo dokončali tudi gradnjo 
pokritega šotora za nogome-
tno igrišče v Velesovem, je-
seni pa bo zaključena grad-
nja zdravstvenega doma, ki 
raste ob krožišču.

Začeli gradnjo krožišča
V Cerkljah so začeli graditi krožišče, v občini pa poteka tudi več drugih del.

Kamnik – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
je občini Kamnik posredovalo odločbo o odobritvi projekta 
E-nostavno na kolo. Gre za projekt nadgradnje projekta Go-
renjsko kolesarsko omrežje, katerega vrednost znaša dobrih 
21 tisoč evrov, ministrstvo pa je zanj odobrilo dobrih enajst 
tisočakov. Projekt je del širšega projekta sodelovanja LAS, v 
katerem sodeluje 24 gorenjskih občin. V občini Kamnik pa ko-
lesarska infrastruktura ne bo povezana le prek občinskih, mar-
več tudi prek regijskih meja, saj bo vzpostavljen nov turistični 
produkt, ki vključuje tudi investicije v podporno infrastrukturo 
oziroma dodatno kolesarsko opremo, kot so polnilnice za 
električna kolesa, stojala za parkiranje koles, kolo za gibalno 
ovirane ter ureditve kolesarjem prijaznih postajališč in doda-
janje vsebin, ki spodbujajo kolesarstvo kot obliko trajnostne 
mobilnosti. Na območju občine Kamnik je letos načrtovana 
postavitev  treh polnilnic za električna kolesa, z dodatnimi 
stojali za parkiranje koles in dve kolesi za gibalno ovirane.

V Kamniku E-nostavno na kolo

Brdo pri Lukovici – Čebelarska društva Dolsko, Domžale, Kr-
tina Dob, Lukovica in Moravče, ki so nedavno ob 100-letnici 
organiziranega delovanja omenjenih društev že izdala zbor-
nik, jutri, 9. marca, pripravljajo še celodnevno dogajanje v 
čebelarskem centru Slovenije na Brdu pri Lukovici. Dogajanje 
se bo začelo že ob 10. uri, ko prirejajo simpozij o čebelar-
stvu, namenjen tako strokovni in širši javnosti. Ob 16. uri se 
bodo predstavniki vseh društev ob spremljavi Godbe Lukovi-
ca poklonili ustanoviteljem in vsem svojim predhodnikom s 
položitvijo venca pred Slaparjevo hišo v Lukovici, kjer je bila 
9. marca 1919 ustanovljena Čebelarska podružnica na Brdski 
sodni okraj. Za vrhunec dneva pa bo ob 17. uri pa bo sledila 
še slavnostna akademija, na kateri bodo zbrane nagovorili 
Peregrin Ine Stegnar, predsednik pripravljalnega odbora ob 
stoletnici, predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč 
in slavnostna govornica, znana slovenska klimatologinja prof. 
dr. Lučka Kajfež Bogataj.

Slavnostna akademija in simpozij čebelarjev

Blejska Dobrava – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj bo tudi 
letos pripravil regijsko tekmovanje Mladi in kmetijstvo, tokrat 
v sodelovanju z Društvom podeželske mladine Zgornjesavske 
doline. Tekmovanje bo v soboto, 16. marca, ob 17. uri v dvorani 
gasilskega doma na Blejski Dobravi. Tričlanske ekipe mladih s 
podeželja se lahko do torka, 12. marca, prijavijo kmetijskima 
svetovalkama Vanji Bajd Frelih (tel. št. 04 511 27 01) in Ani 
Beden (04 535 36 17). Tekmovalci bodo odgovarjali na vpra-
šanja s področja turističnih kmetij, natančnega kmetijstva in 
pridelave vrtnin v rastlinjakih s poudarkom na hidroponiki. 
Zmagovalna ekipa se bo vrstila na državno tekmovanje, ki bo 
13. aprila v Savinjski dolini.

Prijave na kviz Mladi in kmetijstvo še do torka 

Mojstrana – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj vabi na brezplač-
na usposabljanja, namenjena vsem, ki se želijo seznaniti z načr-
tovanjem in sajenjem travniškega sadovnjaka. Potekala bodo v 
četrtek, 14. marca, v domu Agrarne skupnosti Dovje - Mojstrana 
(Dovje 108). Ob 9. uri bo predavanje Tatjane Grilc, uni. dipl. 
inž. agronomije, o primernih sortah in pomenu travniškega sa-
dovnjaka za naravno krajino, uro kasneje bo pa bo Erika Boltar, 
prav tako uni. dipl. inž. agronomije, predavala o načrtovanju 
in sajenju novega travniškega sadovnjaka. Ob 11. uri bo sledil 
še praktični del v sadovnjaku Martina Pezdirnika, Pr' Sedučnik 
(Dovje 92), kjer bo inž. kmetijstva in strokovnjakinja za sad-
jarstvo Germana Pivk predstavila osnove rezi sadnega drevja 
in oskrbo travniškega sadovnjaka v prvem letu. Usposabljanja 
pripravljajo v okviru projekta Od pridelka do izdelka – dodana 
vrednost podeželju, ki ga sofinancirata EU in država. 

O načrtovanju in sajenju travniškega sadovnjaka

Kranj – Prvi certifikat za izdelavo zaščitene Slovenske potice 
z zajamčeno tradicionalno posebnostjo je ob koncu februarja 
prejela Janja Štrumbelj iz Škofljice pri Ljubljani. Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potico zaščitilo na 
slovenski ravni že decembra predlani, vloga za zaščito po-
tice tudi na območju Evropske unije pa je v postopku pri 
Evropski komisiji. Izdelava potice ni geografsko omejena, 
pogoj za uporabo zaščitenega imena Slovenska potica pa 
je certifikat, ki dokazuje, da je izdelana tako, kot predpisuje 
potrjena specifikacija. 

Prvi certifikat za zaščiteno Slovensko potico
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Učila,  založba,  d.o.o.,  Tržič  
Cesta Kokrškega odreda 18, 4294 Križe

 
zaradi širitve dejavnosti in novih načrtov 

k sodelovanju vabi kandidate za prosto delovno mesto:

VOZNIK KOMBIJA (m/ž) 

Izbrani kandidat bo kot voznik kombija skrbel  
za razvoz in točno ter pravočasno dostavo knjig in drugega 

blaga strankam.

Pričakujemo delavno, natančno, zanesljivo, samostojno in od-
govorno osebo z vozniškim izpitom B-kategorije. 

Nudimo dinamično delo, stimulativno plačilo,  
zaposlitev za določen čas 12 mesecev s poskusno dobo  

1 mesec z možnostjo podaljšanja oz. zaposlitve  
za nedoločen čas.

Ponudbe sprejemamo do 15. 3. 2019 na naslov: kadri@ucila.si.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občina Ško-
fja Loka si je prizadevala pri-
dobiti najstarejši del tovar-
ne klobukov Šešir za uredi-
tev muzejske in rokodelske 
delavnice, kamor bi vključili 
tudi prikaz vseh faz izdelova-
nja klobukov. V delu nekda-
nje tovarne so lansko poletje 
odprli kreativni center Krea-
tivnice, ki združuje predsta-
vitev dediščine tekstilnih 
podjetij s sodobnim ustvar-
janjem lokalnih tekstilnih 
ustvarjalcev. »Občina Škofja 
Loka se je v prizadevanju za 
ohranitev tehnične dediščine 
nekdanje tovarne Šešir obr-
nila na pristojni strokovni in-
stituciji, Tehniški muzej Slo-
venije iz Bistre in Loški mu-
zej, ki sta že odkupila manj-
ši del inventarja tovarne. Na 
Tehniški muzej Slovenije pa 
smo se tudi obrnili s pobudo, 
da kot pristojna državna in-
stitucija za tehnično dedišči-
no odkupi najpomembnejše 
strojno-tehnološke linije in 
jih in situ predstavi v prosto-
rih nekdanje tovarne Šešir,« 
so nam na vprašanje o posku-
sih ohranjanja industrijske 
dediščine nekdanjega Šešir-
ja odgovorili na Občini Ško-
fja Loka.

Toda Šeširjeve stroje je 
zdaj kupil kitajski kupec in 
jih bo do konca marca odpe-
ljal na Kitajsko, nam je potr-
dil stečajni upravitelj Dušan 
Taljat in pojasnil, kako je vse 

potekalo: »Stečajni dolžnik 
je sestavil paket strojne opre-
me kot funkcionalne enote in 
za ta paket izvedel postopek 
prodaje na način nezavezujo-
čega zbiranja ponudb. V tem 
postopku je bila prejeta samo 
ena ponudba za nakup cele-
ga paketa. S ponudnikom 
je bila po opravljenih poga-
janjih sklenjena pogodba o 
prodaji, h kateri je decem-
bra lani podalo soglasje so-
dišče.« Za Šeširjevo premo-
ženje (sklop kot funkcional-
na celota) nikoli ni bila poda-
na nobena ponudba sloven-
skega ponudnika, nekaj po-
samičnih eksponatov so od-
kupili muzeji. »Občina Ško-
fja Loka je nekaj časa izražala 
interes oziroma namero, da 
bi se v manjšem objektu ob 
reki Sori uredila zbirka stva-
ri, na podlagi katerih bi lahko 
prikazovali proizvodni pro-
ces izdelave klobukov, ven-
dar jasno in konkretno tega 
interesa nikoli niso izrazili v 
taki obliki, da bi bilo mogo-
če računati, da so resni inte-
resenti za nakup,« dodaja Ta-
ljat.

Poskusi ohranitve Šešir-
jeve dediščine so vendarle 
bili. Iz Tehniškega muzeja 
Slovenije (TMS), ki je po za-
konu pooblaščen za izvaja-
nje javne službe za področje 
tehniške dediščine, so nam 
pojasnili: »Leta 2017 smo 
samoiniciativno (v sodelo-
vanju s stečajnim upravite-
ljem tovarne Šešir) opravili 

ogled prostorov, naprav in 
izdelkov, proučili ohranjeno 
gradivo in ga v skladu s stro-
ko evidentirali. Evidentirano 
gradivo je dokumentirano v 
muzejski podatkovni zbirki. 
Loški muzej je leta 2018 za-
prosil TMS za mnenje glede 
rešitve problematike dediš-
čine tovarne Šešir. TMS je v 
dopisu avgusta 2018 podprl 
ohranitev tovarne in situ, saj 
bi tako najbolj celovito oh-
ranili industrijsko dedišči-
no tovarne. Glede pobude o 
odkupu proizvodne linije in 
predstavitvi in situ bi žele-
li pojasniti, da TMS kot jav-
ni zavod, ki ga je ustanovila 
država, sam za odkupe več-
jih vrednosti nima sredstev. 
Sredstva za odkupe muzej-
skega gradiva lahko pridobi 
na podlagi vsakoletnih raz-
pisov ministrstva za kultu-
ro, ki pa so omejena. Za vse 
odkupljeno gradivo je tre-
ba razpolagati s primernimi 
prostori in jamčiti za hram-
bo v skladu z načeli stroke. 
Večina gradiva, ki ga prido-
bimo, je na podlagi donacij 
posameznikov in podjetij. 
V primeru industrijske de-
diščine kot posledice zaprtja 
proizvodnih obratov TMS 
sam torej nikakor ne more 
niti zbirati niti hraniti vseh 
strojev izdelkov in opreme 
neke tovarne, zlasti če gre 
za večje predmete, kaj šele 
kupovati ter postavljati mu-
zeje v nekdanjih tovarnah. 
V takšnih primerih kustosi 

zato opravijo evidentiranje 
na terenu z namenom, da se 
ohrani čim več podatkov, fo-
tografij, dokumentov o de-
diščini. Vsekakor pa lahko s 
strokovnim mnenjem TMS 
podkrepi pobude za ohra-
njanje dediščine na terenu.«

V reševanje tehnične de-
diščine se je vključil tudi 
domači muzej. »Z delova-
njem tovarne Šešir smo se v 
Loškem muzeju ukvarjali v 
sklopu razstavnega projekta 
gorenjskih muzejev Naše to-
varne, naš ponos. Tovarna je 
predstavljena v okviru naše 
stalne zbirke o klobučarstvu, 
v okviru Dnevov evropske 
kulturne dediščine 2016 pa 
smo organizirali tudi javni 

pogovor s takratnim direk-
torjem Mirom Pinteričem. 
Tudi po stečaju Šeširja smo 
spremljali situacijo, se od-
zvali na pobude civilne druž-
be ter podali pobudo za oh-
ranitev tovarne Šešir in situ 
Tehniškemu muzeju Slove-
nije in na Ministrstvo za kul-
turo, saj problematika prese-
ga lokalno raven. Na naš mu-
zej sta pred kratkim pobudo 
za zaščito in ohranitev indu-
strijske dediščine tovarne 
Šešir naslovili tudi Jana Jocif 
in Alenka Dolenc, ki smo jo 
seveda podprli,« nam pojas-
nijo v Loškem muzeju. »Po 
predlogu etnologinje Moj-
ce Šifrer Bulovec smo konec 
leta 2017 odkupili tudi nekaj 

drobnega inventarja za svojo 
zbirko, kolikor je bilo mož-
no v okvirih našega financi-
ranja. Odvisni smo namreč 
od financiranja ustanovite-
lja in Ministrstva za kultu-
ro, ki nam tudi zagotavlja-
ta sredstva za odkupe pred-
metov kulturne dediščine 
in umetnin. Nakup strojev 
in vse, kar sledi, presega fi-
nančne in kadrovske zmož-
nosti Loškega muzeja, zato 
smo se tudi obrnili s pobu-
do za skupno akcijo na Teh-
niški muzej Slovenije. Seve-
da pa je Loški muzej prip-
ravljen sodelovati pri na-
daljnjem reševanju tehnič-
ne dediščine v okviru svojih 
zmožnosti.«

Izgubljamo kulturno dediščino?
S stečajem tovarne Šešir Škofja Loka izgublja pomemben del kulturne dediščine. Stroje iz tovarne je zdaj kupilo kitajsko podjetje in pobuda,  
naj se odkupi najpomembnejši del strojno-tehnološke linije ter se in situ predstavi v prostorih nekdanje tovarne, ni uspela.

Stavba Šeširja na Spodnjem trgu je bila lani prodana, letos so prodali tudi stroje. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Osrednja občinska prireditev ob dnevu žena bo 
v Škofji Loki danes, 8. marca, ob 18. uri v Sokolskem domu. 
Slavnostna govornica bo umetnica Tina Dobrajc. Kulturni pro-
gram so pripravili v Osnovni šole Cvetka Golarja. Ob 19.30 pa 
bodo v galeriji Sokolskega doma odprli razstavo članic Zdru-
ženja umetnikov Škofja Loka in pop up muzeja pod naslovom 
Likalnik in druge zgodbe. Umetnice in predstavnice Zavoda 
Tri vabijo obiskovalce, da skupaj z njimi ustvarijo priložnostni 
muzej tako. S seboj naj prinesejo predmete, ki so povezani z 
ženskim delom, prostim časom ali zanimanjem. 

Za dan žena proslava in razstava

Maja Bertoncelj

Medvode – Medvoški občin-
ski svetniki so se v sredo zbra-
li na tretji seji v tem mandatu, 
ki se je tudi tokrat snemala, ne 
bo pa predvajana. Vseh sogla-
sij za to znova ni bilo. 

So pa svetniki v osnutku 
sprejeli Poslovnik Občinske-
ga sveta Občine Medvode, ki 
bo po dokončnem sprejetju to 
dovoljeval brez pridobivanja 

soglasij svetnikov in drugih 
prisotnih na seji. »Občina 
Medvode je od informacijske-
ga pooblaščenca prejela zapi-
snik o ogledu spletnih stra-
ni in zavarovanju dokazov, s 
katerim državna nadzornica 
za varstvo osebnih podatkov 
opozarja na neustrezno oziro-
ma nezadostno pravno podla-
go za snemanje in predvaja-
nje sej občinskega sveta. Ker 
želimo še naprej zagotavljati 

javnost dela občinskega sve-
ta tudi s snemanjem in jav-
no objavo sej sveta, smo pris-
topili k pripravi sprememb 
Poslovnika Občinskega sve-
ta Občine Medvode, ki bodo 
predstavljale ustrezno prav-
no podlago za njegovo iz-
vajanje,« je glavni razlog za 
spremembo pojasnila Kata-
rina Snoj z Občine Medvo-
de. Pri uporabi poslovnika 
pri delu je bilo ugotovljeno, 

da so potrebne še nekatere 
spremembe oziroma dopol-
nitve, ki bi omogočile lažje 
delovanje sveta, prav tako pa 
so v besedilo vključene tudi 
spremembe in dopolnitve, ki 
so bile sprejete na seji občin-
skega sveta februarja lani.

Večjih pripomb na osnu-
tek poslovnika ni bilo. Od 
prisotnih 22 svetnikov, jih 
je za glasovalo 21, proti ni bil 
nihče.

Spremembe zaradi predvajanja sej
Občina Medvode je zaradi znanih zapletov glede (ne)predvajanja posnetkov sej občinskega sveta 
pripravila spremenjen Poslovnik občinskega sveta, ki bo po sprejetju javno predvajanje omogočal brez 
pridobivanja soglasij vseh prisotnih na seji. Večjih pripomb nanj ni bilo.

Cerklje – Učenci in učitelji Osnovne šole Davorina Jenka 
Cerklje letos v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika priprav-
ljajo že 19. Koncert Podarim ti pesem. V naslednjih dneh bodo 
kar štirje koncerti, namenjeni učencev in širši javnosti. Kon-
certa, namenjena učencem, bosta v torek, 12. marca, ob 9. 
in 11. uri, nato pa bosta sledila še dva koncerta, namenjena 
tudi drugim obiskovalcem. Prvi bo v torek, drugi pa v sredo, 
obakrat ob 18.30.

Podarim ti pesem

Bohinjska Bistrica – Adi Smolar spada med najbolj znane, 
izvirne in izjemno popularne kantavtorje pri nas. V svoji 
glasbeni karieri je prejel številne nagrade tako s strani pos-
lušalcev kot strokovne javnosti, ob dnevu žena pa mu lah-
ko prisluhnete ob 19.30 v Kulturnem domu Jožeta Ažmana 
v Bohinjski Bistrici. Na svoj kritičen, razmišljujoč, vendar  
zelo hudomušen način bo predstavil svoje skoraj ponarodele 
pesmi.

Adi Smolar bo nastopil v Bohinjski Bistrici
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49. Teden
slovenske 
drame
Prešernovo
gledališče
 27. 3.– 
8. 4. 2019
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Aleš Senožetnik

Kranj – V torek je v Galeriji 
Stolpa Škrlovec fotografsko 
razstavo s preprostim nas-
lovom Nova razstava 2019 
odprl Kamničan Bojan Mi-
jatović. Čeprav avtor pri svo-
jem delu uporablja klasi-
čen analogen fotografski 
postopek, v ospredje vsebi-
ne postavlja sodobna vpra-
šanja fotografije. Skozi foto-
grafski jezik namreč razmi-
šlja o fotografiji kot mediju 
in prevprašuje njeno sporo-
čilno vrednost. Na enajstih 
fotografijah velikega forma-
ta prikazuje sprva na videz 
nelogične podobe, ki se v 
očeh gledalca združujejo in 
ustvarjajo različne asociaci-
je. »Izmuzljiv medij fotogra-
fije, ki vse postavlja na laž, 
hkrati tudi ves čas govori res-
nico. Ko je realnost lažna in 
pod vprašajem, ko je zdrav 
razum posvečena dobri-
na, je uprizorjena fotografi-
ja lahko še edini varni zaton 

logičnega sosledja misli,« je 
v kuratorskem tekstu zapi-
sala Zala Orel in zaključila: 
»Končno nekaj očem nepri-
lagojenega.«

Mijatović je pripadnik mlaj-
še generacije ustvarjalcev, ro-
jen leta 1989. Leta 2014 je 
zaključil študij fotografije na 

ljubljanskem Vistu, po dvole-
tnem bivanju na Danskem pa 
se je lani vpisal na magistrski 
študij slikarstva na Akademi-
ji za likovno umetnost in obli-
kovanje . Je član umetniškega 
odbora na festivalu slovenske 
sodobne fotografije Fotopub, 
razstavljal pa je na številnih 

skupinskih razstavah, med 
drugim tudi v ljubljanskih 
galerijah Photon, Simulaker, 
Kino Šiška … Med pomemb-
nejše samostojne razstave pa 
šteje razstava Photatography, 
s katero se je predstavljal v 
Domu kulture Kamnik in Ga-
leriji DLUL.

Nova razstava Bojana Mijatovića
Bojan Mijatović skozi Novo razstavo 2019 v Galeriji Stolpa Škrlovec razmišlja o fotografiji kot mediju  
in njeni sporočilni vrednosti.

Nova razstava 2019 Bojana Mijatovića gledalce vabi k razmišljanju o fotografiji kot mediju.

Alenka Brun

Kranj – Kr' Bis Band je tri 
leta stara skupina kranjskih 
glasbenikov, ki največkrat 
nastopa kot pihalni orkester, 
priložnostno pa tudi v manj-
ših zasedbah. Letos se je 
drugim zasedbam v družini 
pridružil še simfonični or-
kester, ki so ga poimenova-
li kar Kr' Bis Band Simfoni-
ki. Gre za zasedbo, ki je nas-
tala na simfonični ravni in jo 
sestavljajo predvsem nekda-
nji učenci gorenjskih glas-
benih šol različnih staros-
ti in glasbenih profilov. Kr' 
Bis Band Simfoniki združu-
je nove in stare prijatelje, lju-
bitelje glasbe. V orkestru je 
okoli petdeset mladih glas-
benikov, pobuda za njego-
vo ustanovitev pa je prišla 
že po prvem koncertu pihal-
nega orkestra. Ideja je dozo-
rela in Simfoniki z dirigen-
tom prof. Tomažem Kuko-
vičem so dočakali prva kon-
certa. Enega so imeli včeraj 
v Antonovem domu v Lju-
bljani, drugega bo gostilo 
Prešernovo gledališče v Kra-
nju jutri, v soboto, 9. mar-
ca, ob 19. uri. Za prvo tovr-
stno koncertiranje so izbra-
li zelo zahteven program: 

nastopili bodo s prvim stav-
kom Serenade za godala Be-
njamina Ipavca, Mozartovo 
Simfonijo št. 39, KV 543 in 
Beethovnovo Simfonijo št. 
3, op. 55, imenovano Eroi-
ka. »Zadnja simfonija velja 
za eno najbolj vplivnih del v 
zgodovini glasbe in predsta-
vlja začetek novega obdobja 
v glasbi – začetek romanti-
ke. Zagotovo je za tovrstne 
glasbenike, saj vemo, da gre 
za raznolike glasbenike, ki 

niso vsi profesionalci, zelo 
zahtevno delo,« pravi Kuko-
vič. Nadaljuje: »Simfonični 
orkestri po nižjih glasbenih 
šolah igrajo lažji program, 
saj gre za osnovnošolske ot-
roke. Pri našem orkestru Kr' 
Bis Band Simfoniki pa gre 
za tako rekoč že odrasle ose-
be. Člani so starejši, nekate-
ri tudi bolj glasbeno izobra-
ženi, predvsem pa zrelejši, 
zato lahko izvajamo zahtev-
nejši program.«

Dolgoročni načrti za priho-
dnost orkestra Kr' Bis Band 
Simfoniki še niso popolnoma 
začrtani. Želja po sodelovanju 
je, v nasprotnem primeru pa 
jih bo na projekt vezal lep spo-
min.

»Za zdaj izvajamo klasi-
čen program in želimo si, da 
bi se držali te začrtane poti. 
Če bo izražena želja tudi po 
drugih žanrih, pa se bomo 
lotili tudi teh,« še pove diri-
gent Kukovič.

Kr' Bis Band Simfoniki
Po treh uspešnih projektih je Kr' Bis Band stopil še korak naprej: dobili smo orkester Kr' Bis Band 
Simfoniki, ki bodo svojo zvesto in novo publiko navduševali s klasično glasbo. Prvič Simfonikom na 
Gorenjskem lahko prisluhnete že konec tedna, na koncertu v Prešernovem gledališču.

Člane orkestra Kr' Bis Band Simfoniki in njihovega dirigenta Tomaža Kukoviča smo ujeli v 
fotografski objektiv na eni zadnjih vaj.
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Maja Bertoncelj

Ljubljana – Slovenski špor-
tniki v nordijskih discipli-
nah so po svetovnem prven-
stvu in še pred odhodom na 
naslednje tekme svetovne-
ga pokala strnili misli o le-
tošnjem vrhuncu sezone, ki 
je bil v Seefeldu v Avstriji. 
Po zaslugi smučarskih teka-
čic Katje Višnar in Anamari-
je Lampič so se domov vrni-
li s srebrno medaljo. V teka-
škem taboru so s tem zado-
voljni, čeprav ostaja grenak 
priokus zaradi posamičnega 
sprinta, skakalci so delno za-
dovoljni, nordijski kombina-
torci pa so nastopili z mladi-
ma tekmovalcema, na katera 
več računajo v prihodnje.

Tokrat omenimo dva, ki 
sta se do zadnjega borila za 
mesto v ekipi za svetovno pr-
venstvo, tam pa dokazala, da 
gre nanju še kako računati 
tudi v nadaljevanju te sezo-
ne in v prihodnje. 

Eva Urevc odkritje sezone 
v tekaškem taboru

V tekaški reprezentanci je 
to 23-letna Eva Urevc, člani-
ca ŠD Gorje. Je odkritje le-
tošnje sezone v slovenskem 
teku. »V letošnji sezoni sem 
res naredila velik korak nap-
rej. To je zelo velika motivaci-
ja, da sem bila v kratkem času 
sposobna narediti takšen na-
predek. Na svetovnem prven-
stvu smo imeli na posamič-
nem sprintu smolo s smu-
čmi. Po petem času v kvali-
fikacijah v nadaljevanju ni-
sem imela pravih možnos-
ti. Tega mi je žal. Sta pa po-
tem dober rezultat naredi-
li Katja in Anamarija in se 
je to nekoliko pozabilo, tudi 
sama sem pozabila. Meda-
lja je pozitivna stvar za celot-
ni slovenski smučarski tek,« 
je dejala Gorjanka, ki je bila 
na koncu na posamičnem 
sprintu 21. V letošnji zimi je 
enkrat že tekla v finalu. »Ko si 
enkrat v finalu, že vonjaš me-
daljo, si je želiš. Upam, da 
bom letos še kdaj tekla v fina-
lu,« pravi. Je članica sloven-
ske ženske B-ekipe. V teku je 
težko reči, da se nekdo vza-
me od nikoder. Urevčeva po-
jasnjuje: »Od nikoder res ne, 

sem trenirala, nisem pa vla-
gala tega, kar sem v tek vloži-
la lansko poletje. Dojela sem, 
zakaj treniram in kaj moram 
narediti za dober rezultat. To 
se pozna in sedaj imam še 
večjo motivacijo, ker vem, da 
se da v kratkem času naredi-
ti tako velik korak. Upam, da 
naslednjo sezono naredim še 
malo večjega, in potem bo to 
tisto pravo. Stoodstotno sem 
osredotočena na tek na smu-
čeh.«

Njena najmočnejša disci-
plina je sprint, kjer je bila le-
tos že šesta. V Lahtiju je celo 
zmagala v kvalifikacijah. 
»Res je sprint moja najmoč-
nejša disciplina, želim pa si 
biti uspešna tudi na razda-
lji. To je moj dolgoročni cilj. 
Vem, da sem tega sposobna. 
Enkrat sem že bila v točkah,« 
je dodala nekaj besed na to 
temo varovanka Matije Ri-
mahazija. »Z njim so mi us-
peli takšni rezultati, zaupam 
v njegovo delo. S trenerjem 
potrebuješ določen čas za 
vrhunske rezultate, in če mi 
je to uspelo v tako kratkem 
času, verjamem, da nam v 
prihodnje lahko še več,« je še 
dejala.

Jelar od boja za mesto v 
ekipi do boja za medaljo

Smučarski skakalec Žiga 
Jelar je v preteklosti že poka-
zal, da spada med boljše ska-
kalce. Ne nazadnje je pred 
dvema letoma na svetov-
nem mladinskem prvenstvu 
postal dvakratni svetovni pr-
vak (ekipno moški in meša-
na ekipa). Zaradi poškodbe 
in zdravstvenih težav je iz-
pustil kar nekaj priprav na 
letošnjo sezono, nato pa po-
časi, a vztrajno napredoval 
v pripravljenosti. Na prven-
stvo se je uvrstil v zadnjem 
hipu, nato pa tam nastopil 
na vseh tekmah in bil celo 
dvakrat v boju za medaljo: na 
posamični tekmi na manjši 
skakalnici, na kateri je bil na 
koncu 27., in na tekmi meša-
nih ekip, na kateri je Slove-
nija končala na četrtem mes-
tu. »Sezona se res ni začela 
po mojih željah. Že tako sem 
imel veliko težav s kolenom, 
potem je prišla še bakterij-
ska okužba, ki mi je pobrala 

veliko moči. Z nastopi na 
svetovnem prvenstvu sem 
lahko zadovoljen. Mislim, 
da sem prikazal lepe skoke, 
stopnjujem formo in upam, 
da bom na prihajajočih tek-
mah lahko posegel čim višje. 
Na prvenstvu sem se vsakič 
sproti boril za mesto v eki-
pi. Na mali skakalnici sem 
vedel, da če bom prikazal 
svoje prave skoke, sem lah-
ko zelo visoko. Nisem pa se-
veda upal misliti na stopnič-
ke. Ko sem bil po prvi seri-
ji tretji, sem videl, da sem 
lahko konkurenčen. Zelo 
sem si želel poštene druge 
serije, da bi lahko dokazal, 
da sem eden od kandidatov 
za medaljo. Na žalost se ni 
tako izšlo. Vesel bi bil tudi, 
če bi končal v najboljši dese-
terici. Prvenstvo je za nami. 
Bil je dobra izkušnja, a misli 
so že usmerjene naprej,« 
je povedal 21-letni Žiga Je-
lar, član SK Triglav Kranj, ki 
prihaja iz Spodnje Besnice. 
Pred njim je norveška turne-
ja Raw Air. »Bo moja prva. 
Skakalnico poznam samo v 

Lillehammerju, tako da bo 
zame vse novo. Verjamem, 
da s takimi skoki ne bi smel 
imeti večjih težav. V skokih 
je več lahkotnosti. Stvari se 
razvijajo v pravo smer. Teža-
ve, ki sem jih imel v preteklo-
sti na odskočni mizi in čez 
prelet, bledijo. Upam, da bo 
tako tudi naprej,« pravi ska-
kalec, ki je znan tudi po svo-
jem glasbenem znanju. 

S kolenom nima težav, 
se mu je pa tik pred prven-
stvom znova zgodil neljub 
pripetljaj. »Na ledu v Planici 
mi je spodrsnilo in sem pa-
del ravno na koleno, ki je bilo 
poškodovano. Zateklo mi je, 
sem si pa ob tem poškodo-
val ramo, tako da sem prve 
dni skakal v bolečinah, bilo 
je nekaj neprespanih noči. Z 
vsemi rezultati sem lažje po-
zabil na te bolečine. Za ramo 
me najverjetneje pred Plani-
co čaka pregled z magnetno 
resonanco,« je še dodal.

Tako skakalci kot tekači-
ce sezono svetovnega poka-
la, ki se bliža koncu, nadalju-
jejo na Norveškem.

Nordijci po vrhuncu sezone
Za športniki v nordijskem smučanju je vrhunec sezone, na katerem sta nase znova opozorila tudi dva 
mlada Gorenjca: smučarska tekačica Eva Urevc in smučarski skakalec Žiga Jelar.

Eva Urevc / Foto: Maja Bertoncelj

Žiga Jelar / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Hokejski klub Triglav Kranj to nedeljo, 10. marca, v 
Ledeni dvorani Zlato polje organizira turnir za najmlajše ho-
kejiste, ki bo potekal pod okriljem Hokejske zveze Slovenije. 
Na turnirju pričakujejo okoli dvesto mladih hokejistov.

Turnir za mlade hokejiste

Kranj – Plavalni klub Kranj bo to soboto in nedeljo, 9. in 
10. marca, organizator mednarodnega plavalnega mitinga 
Pingvinček 2019. Potekal bo v olimpijskem bazenu v Kranju. 
Oba dneva se bodo predtekmovanja začela ob 9. uri, final-
ni nastopi pa ob 18. uri. Slovesnost ob odprtju tekmovanja 
bo v soboto ob 17.30 s spektakularno točko skupine Kreativ 
shows. »Miting je predvsem priložnost za plavalce kadetske, 
mladinske in članske kategorije, da se pomerijo z najboljšimi 
plavalci iz Evrope, Azije in Afrike. Ker je krovna plavalna orga-
nizacija FINA izbrala miting Pingvinček za tekmovanje, kjer 
lahko tekmovalci odplavajo norme za olimpijske igre v Tokiu 
2020, letošnje svetovno prvenstvo v Južni Koreji ter druga več-
ja tekmovanja, pričakujemo številno udeležbo reprezentanc in 
posameznikov,« je v imenu organizacijskega odbora povedal 
predsednik Plavalnega kluba Kranj Jože Krek.

Plavalni miting Pingvinček

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Včeraj se je v 
Östersundu na Švedskem s 
tekmo mešanih štafet zače-
lo svetovno prvenstvo v bia-
tlonu. Slovenska vrsta naj-
več pričakuje od Jakova Faka 

in Klemena Bauerja. »Po no-
vem letu sem imel zelo ve-
liko težav z zdravjem in 
malo sreče. Sedaj upam, da 
se bo na prvenstvu to obrni-
lo. Končno sem zdrav, lah-
ko treniram v miru, kako 
dobro pa sem pripravljen, 

bomo videli na prvih tek-
mah. Priprave sem opra-
vil doma, na Pokljuki, ves 
čas, ko je bila ekipa na tek-
mah v Kanadi in Ameriki, 
in tudi ko so šli na pripra-
ve v Nemčijo, sem treniral 
doma,« je pred odhodom v 

Skandinavijo povedal Jakov 
Fak, ki bo svoje nastope na 
prvenstvu začel jutri v sprin-
tu. Poleg Faka in Bauerja so 
v ekipi za prvenstvo še Miha 
Dovžan, Rok Tršan, Mitja 
Drinovec, Urška Poje, Polo-
na Klemenčič in Lea Einfalt.

Na svetovnem prvenstvu še biatlonci

Jože Marinček

Kranj – Konec tedna bodo 
nogometaši v prvi sloven-
ski nogometni ligi Telekom 
odigrali tekme 22. kroga. 
Jutri bo zanimivo v Kranju, 
kamor prihaja ljubljanska 
Olimpija. Tekma se bo zače-
la ob 14.45. 

Triglavani so odlično zače-
li v spomladanskem delu in 
obakrat zmagali. »Priključi-
li smo se sredini lestvice, 
kar je bil tudi naš cilj. Zdaj 
gremo naprej, ne bo govo-
ra o evforiji. Tekma z Olim-
pijo bo nova v seriji zahtev-
nih, bolj kot to pa si želim 

videti poln stadion. Navija-
čem sporočam, da bomo no-
gometaši, trenerji in vsi v 
klubu dali prav vse od sebe 
za nov uspeh Triglava,« po-
udarja trener Dejan Dončič. 
Doma igrajo tudi Domžale. 
V nedeljo z začetkom tekme 
ob 17.30 se bodo pomerili z 
Aluminijem. 

Spomladanski del prven-
stva nadaljujejo nogometaši 
v drugi slovenski nogometni 
ligi. Vodilno moštvo NK Kal-
cer Radomlje bo doma ob 13. 
uri začelo tekmo z NK Ilirija 
1911. V nedeljo pa bodo no-
gometaši NK Roltek Dob go-
stovali v Beltincih.

V Kranj prihaja Olimpija

Kranj – Paraplavalec Darko Đurić je na odprtem prvenstvu 
Hrvaške v Splitu zmagal na petdeset in dvesto metrov prosto 
ter petdeset metrov delfin in izpolnil tudi normo za nastop na 
paraolimpijskih igrah v Tokiu leta 2020.

Đurić že ima normo za paraolimpijske igre

Ljubelj – Minuli konec tedna so turni smučarji tekmovali na 
tekmi Zelenica Ski Raid, ki je štela za državno prvenstvo med 
posamezniki v klasični preizkušnji. Državni prvak je postal 
Luka Kovačič pred Nejcem Kuharjem, tretje mesto med člani 
pa je osvojil Matjaž Mikloša (vsi Društvo za razvoj turnega 
smučanja). Med ženskami so bile najboljše Karmen Klančnik 
Pobežin (TSK Olimpik), Alenka Lukič (AO Kozjak) in Anja 
Markič (Kranjska mucka). Nastopilo je štirideset tekmovalcev 
iz štirih držav. S tekmo na Zelenici se je od svoje tekmovalne 
kariere uradno poslovil Nejc Kuhar, ki je v zadnjem obdobju 
krojil slovenski vrh v tem športu in bil med boljšimi tudi na 
mednarodnih tekmovanjih.

Luka Kovačič državni prvak, slovo Nejca Kuharja

Kranj – Minulo sredo so košarkarice Triglava odigrale zadnjo 
tekmo lige WABA v tej sezoni. Ekipo Trešnjevke so premagale 
z rezultatom 60 : 53. Ta konec tedna Kranjčanke čaka nastop 
na finalnem pokalnem tekmovanju, ki bo potekalo v Mariboru. 
Triglavanke bodo imele v jutrišnjem polfinalu za nasprotnice 
košarkarice Cinkarne Celje. Drugi polfinalni par sta Maribor 
in Akson Ilirija.

Košarkarice Triglava za konec zmagale

Kranj – Hokejisti moštva HDD SIJ Acroni Jesenice so v sredo 
odigrali predzadnjo tekmo v rednem delu Alpske hokejske lige. 
Gostovali so pri avstrijskem EC Bregenzerwald in bili boljši 
z 2 : 6 (0 : 0, 1 : 2, 1 : 4). Jutri jih čaka gostovanje pri ekipi SG 
Cortina Harfo. Prav tako jutri bodo hokejisti v ligi IHL odigrali 
prve tekme osmine finala. HK Triglav bo za nasprotnika imel 
KHL Mladost. Tekma se bo v Ledeni dvorani Zlato polje začela 
ob 19.15. V članskem državnem prvenstvu pa poteka polfinale. 
Na Jesenicah so domačini na prvi tekmi premagali Triglav s 
kar 16 : 1 (5 : 0, 4 : 1, 7 : 0). Druga tekma je bila včeraj. 

Jeseničani v zmagovalnem tempu
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Kmetijsko gozdar-
ska zbornica Slovenije je 
imela ob koncu lanskega ju-
nija 107.082 članov, od tega 
105.598 fizičnih in 1484 
pravnih oseb. V prvi skupi-
ni članstva so kmetje – la-
stniki, zakupniki, užival-
ci ali imetniki pravice upo-
rabe kmetijskih zemljišč in 
gozdov, katerih katastrski 
dohodek je lani znašal naj-
manj 91,85 evra, samostoj-
ni podjetniki posamezniki, 
ki opravljajo kmetijsko, goz-
darsko ali ribiško dejavnost, 
osebe, ki so pokojninsko in 
invalidsko zavarovane kot 
kmetje, in še nekateri dru-
gi, v drugi skupini pa pod-
jetja, zadruge in druge prav-
ne osebe, ki so lastnice kme-
tijskih zemljišč in gozdov ali 
se pretežno ukvarjajo s kme-
tijsko, gozdarsko ali ribiško 
dejavnostjo. Vsi člani mo-
rajo plačevati zbornični pri-
spevek, ki ima zaradi obve-
znega članstva status javne 
dajatve. Kmetje, ki so najšte-
vilnejša skupina članov, pla-
čujejo prispevek glede na vi-
šino katastrskega dohodka 
(KD) kmetijskih in gozdnih 
zemljišč v preteklem letu. 

Stopnja za odmero je zakon-
sko določena, 4-odstotna, 
vendar ne nižja od pavšalne-
ga zneska 8,35 evra, v soglas-
ju z vlado pa jo svet zbornice 
glede na letni program dela 
lahko zviša ali zniža največ 
za dvajset odstotkov. 

Kot pojasnjujejo na zbor-
nici, je bila stopnja zbor-
ničnega prispevka v obdob-
ju 2010–2017 vsako leto na 
najvišji možni ravni, 4,8-od-
stotna. Ker je bil prispevek 

vsako leto višji od osnovne-
ga, zakonsko določenega, je 
vedno morala s tem sogla-
šati tudi vlada. »Letos vla-
di soglasja ne bo treba dati, 
ker smo stopnjo prispevka 
znižali na zakonsko določe-
ne štiri odstotke,« pravijo v 
zbornici, a ob tem poudar-
jajo, da bo morebitni višji 
prispevek za nekatere zave-
zance posledica zvišanja ka-
tastrskega dohodka, na kar 
pa zbornica nima vpliva. Od 

predlani namreč velja spre-
menjena metodologija ugo-
tavljanja katastrskega do-
hodka, po kateri so predlani 
v osnovo vštevali štirideset 
odstotkov katastrskega do-
hodka, lani 55 odstotkov in 
letos 75 odstotkov, prihod-
nje leto pa bodo upošteva-
li že ves katastrski dohodek.

Člani zbornice plačuje-
jo letni prispevek enkrat na 
leto. Kmetje in drugi fizič-
ni člani zbornice so za leto 
2017 lani v povprečju plačali 
13,26 evra prispevka, za lani 
(odmera bo letos spomladi) 
naj bi ga 16,51 evra. Za le-
tos naj bi ga prihodnje leto 
predvidoma plačali povpreč-
no 18,42 evra, a bi bil še ved-
no nižji kot v letu 2008, ko 
je bilo povprečje 21,14 evra.

Stopnja nižja, osnova pa višja
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je za letos sicer svojim članom kmetom znižala stopnjo 
zborničnega prispevka, a osnova za odmero prispevka je zaradi spremenjene metodologije ugotavljanja 
katastrskega dohodka višja.

Kmetje plačujejo zbornični prispevek glede na katastrski 
dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Predlani, ko je zbornica 
štela 107.169 članov, je z 
zborničnim prispevkom 
zbrala nekaj manj kot 
1,6 milijona evrov ali 
še enkrat manj kot v 
letu 2004, ko je 172.740 
članov prispevalo v 
zbornično blagajno več 
kot 3,2 milijona evrov.  

Cveto Zaplotnik

Selo – Občni zbor je bil tok-
rat tudi volilni, izvolili so 
nove organe društva. Novi 
predsednik društva je pos-
tal Jože Soklič s kmetije Pr' 
Povšin, na kateri se ukvarja-
jo s turistično dejavnostjo, a 
tudi z govedorejo. V uprav-
nem odboru so: Janez Bur-
ja z Bohinjske Bele, Sreč-
ko Praprotnik iz Ljubnega, 
Igor Kocjan in Klemen Še-
bat, oba z Blejske Dobrave, 
Janez Čop iz Spodnjih Gorij, 
Toni Dolenc iz Vrbenj, Stan-
ko Ambrožič iz Zasipa, Žiga 
Soklič s Sela pri Bledu, Rok 
Podpečan z Brezij in Boris 
Kunšič s Pernikov.

Društvo, ki šteje 73 rejcev 
goved iz sedmih občin Zgor-
nje Gorenjske, daje pouda-
rek strokovnemu izobraže-
vanju, lani je med drugim 
izvedlo dvodnevno strokov-
no ekskurzijo na Južno Ti-
rolsko, kjer so si ogledali 
kmetijo, ki se na nadmorski 
višini 1400 metrov ukvar-
ja s prirejo mleka in s turi-
stično dejavnostjo, kmetijo z 
rejo goved pasme piemonte-
se, kmetijo s pridelavo sadja 
in z žganjekuho ter sirarno, 
ki odkupuje mleko od 150 
kmetov in med izdelki ponu-
ja tudi sveže seneno mleko. 
Letos načrtujejo v društvu 
eno strokovno ekskurzijo ter 
dve strokovni predavanji. V 
razpravi je član društva Mi-
lan Pohar pozval govedorej-
ce k bolj aktivni vlogi pri re-
gistraciji agrarnih skupnos-
ti v skladu z zakonom, sicer 
pa v zakonu pogreša dobre 
rešitve iz sosedne Avstrije, 
kjer je pašništvo v porastu. 

Selekcionist v kranjskem 
kmetijsko gozdarskem 
zavodu Tomaž Petek je 
predstavil rezultate kontro-
le proizvodnosti na Gorenj-
skem. Kot je dejal, je na ob-
močju kranjskega zavoda v 
A-kontrolo vključenih 15 ti-
soč krav molznic, to je štiri 
petine vseh na Gorenjskem, 
mlečnost krav v standardni 
laktaciji pa na Gorenjskem 
pri vseh pasmah krav, ra-
zen pri cikasti pasmi, pre-
sega slovensko povprečje. 
Pri črno-beli pasmi je bilo 
lani na Gorenjskem povpre-
čje 8657 kilogramov mleka 
na kravo in v Sloveniji 8256, 
pri lisasti pasmi je bilo go-
renjsko povprečje 6273 ki-
logramov in je bilo za 371 
kilogramov višje od sloven-
skega, pri rjavi pasmi je bilo 
na Gorenjskem povprečje 
6426 kilogramov in v Slo-
veniji 6099 kilogramov ... 

V okviru občnega zbo-
ra je bilo tudi predavanje 
z naslovom Kravji znaki – 
krave nam sporočajo, kaj 
potrebujejo, naučimo se 
jih opazovati.  

Govedorejci z 
novim vodstvom
Na občnem zboru Govedorejskega društva 
Zgornje Gorenjske so za novega predsednika 
društva izvolili Jožeta Sokliča s Sela pri Bledu.

Novi predsednik društva 
Jože Soklič

Cveto Zaplotnik

Kranj – Februarja je mini-
lo pet let od katastrofalne-
ga žledoloma, zaradi katere-
ga so v obdobju 2014–2018 
v Sloveniji posekali šest mi-
lijonov kubičnih metrov dre-
ves. Podlubniki, ki so se pot-
lej namnožili v poškodova-
nih gozdovih, so zahteva-
li posek 7,1 milijona »kubi-
kov« dreves, vetroloma, ki 
sta prizadela gozdove de-
cembra predlani in okto-
bra lani, pa lani še posek na-
daljnjih 2,9 milijona kubič-
nih metrov dreves. Skupno 

je bilo torej v zadnjih petih 
letih zaradi naravnih ujm in 
podlubnikov posekanih 16 
milijonov kubičnih metrov 
dreves.

Kot poudarjajo na Zavo-
du za gozdove Slovenije, tre-
nutno v slovenskih gozdovih 
poteka sanacija vetroloma, 
ki je lani predvsem na ko-
roškem, zgornjem gorenj-
skem in postojnskem ob-
močju poškodoval 260 tisoč 
»kubikov« dreves. Lastni-
ki gozdov so do 13. februar-
ja posekali okoli 60 tisoč 
kubičnih metrov poškodo-
vanih dreves, s sanacijo, še 

zlasti s posekom iglavcev, pa 
morajo končati do pomladi. 

Hkrati s posekom in spra-
vilom v ujmah poškodova-
nih ali od podlubnikov na-
padenih dreves že vsa zad-
nja štiri leta poteka tudi ob-
nova poškodovanih gozdov. 
V zavodu za gozdove načr-
tujejo, da bodo 95 odstotkov 
od skupno 33 tisoč hektarjev 
gozdov obnovili po naravni 
poti, na približno 1700 hek-
tarjih površine pa bo potreb-
na posaditev sadik gozdne-
ga drevja. Doslej so na 610 
hektarjih posadili že okoli 
1,5 milijona sadik.

Ujme in lubadar krojijo posek
V slovenskih gozdovih so v zadnjih petih letih zaradi naravnih ujm in 
podlubnikov posekali šestnajst milijonov kubičnih metrov dreves.

Škofja Loka – Škofjeloška kmetijska svetovalna služba vabi v 
četrtek, 14. marca, ob 15. uri v gasilski dom na Trati pri Ško-
fji Loki na predavanje z naslovom Dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji – priložnost za dodatni zaslužek. Predavala bo Vanja 
Bajd Frelih, koordinatorka za kmečko družino in razvoj dopol-
nilnih dejavnosti v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj, ki bo 
predstavila spremembe in dopolnitve uredbe o dopolnilnih de-
javnostih na kmetiji, o majhnem obsegu predelave in o prodaji 
majhnih količin, za katero ni potrebna registracija uprave za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter upravne enote.

O dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE z.o.o.

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

ODKUP MLEKA
Po konkurenčnih cenah

INFORMACIJE: 031 670 939

ODKUP ŽIVINE
   za domači in tuji trg     krave, biki, telice, teleta  

INFORMACIJE: 041 985 001

SEMENSKI KROMPIR
Specializirana prodaja semenskega krompirja v skladišču  

krompirja v Šenčurju, INFORMACIJE: 031 698 705
Semenski krompir je na voljo tudi v naših poslovalnicah  

v Cerkljah, Šenčurju, Voklem, Komendi in Moravčah.

ODKUP POLJŠČIN
Odkupujemo različne vrste doma pridelane zelenjave in sadja 

po konkurenčnih cenah. INFORMACIJE: 031 748 229

vaš zanesljiv in odgovoren partner že od leta 1900

SEMENSKI KROMPIR
Specializirana prodaja semenskega krompirja v skladišču

krompirja v Šenčurju, INFORMACIJE: 031 766 915
Semenski krompir je na voljo tudi v naših poslovalnicah

v Cerkljah, Šenčurju, Voklem, Komendi in Moravčah.

Škofja Loka – Govedorejsko 
društvo Škofja Loka bo v če-
trtek, 14. marca, ob 16. uri v 
sejni sobi Loške zadruge na 
Trati pripravilo predavanje o 
driskah pri teletih in o tem, 
zakaj zdravljenje z antibiotiki 
ni vedno učinkovito. Preda-
vali bosta strokovnjakinji z 
veterinarske fakultete. 

Driske pri teletih

Škofja Loka – Kmetijska 
svetovalna služba vabi na 
predavanje Alenke Caf o 
spomladanskih opravilih v 
sadovnjaku, ki bo v sredo, 13. 
marca, ob 9. uri v gasilskem 
domu na Trati. Ob 11. uri bo 
na kmetiji Maje Zakotnik 
(Dorfarje 32) še prikaz obre-
zovanja sadnega drevja.

Opravila v sadovnjaku
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Družba BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj

je objavila razpis za prosto delovno mesto 

DIREKTORJA/DIREKTORICE DRUŽBE. 
Celotno besedilo razpisa je objavljeno na spletni 
strani družbe BSC, d.o.o., Kranj  www.bsc-kranj.si. 
Rok za prijavo je 20. 3. 2019 do 13. ure.
BSC Poslovno podporni center d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj

Cveto Zaplotnik

Kranj – Banka Slovenije (BS) 
vsako leto pripravi analizo 
bančnih nadomestil za pla-
čilne storitve, ki vključu-
je tudi primerjavo stroškov 
košarice plačilnih storitev. 
Iz analize za leto 2018, ki 
so jo objavili pred kratkim 
in vključuje podatke za vseh 
petnajst bank in hranilnic, 
je razvidno, da so banke in 
hranilnice lani povišale cene 

večine svojih plačilnih stori-
tev, pri tem pa je bilo zviša-
nje povprečnih nadomestil 
višje pri plačevanju preko 
okenca in nižje pri plačeva-
nju preko elektronske ban-
ke. V Banki Slovenije to pri-
pisujejo tudi cenovni poli-
tiki bank in hranilnic, ki na 
tak način stranke usmerja-
jo v stroškovno učinkovitej-
še načine plačevanja.

Od skupno 21 vrst pla-
čilnih storitev so se lani 

povprečna nadomesti-
la zvišala pri petnajstih 
vrstah, pri dveh so se zni-
žala, pri štirih pa so osta-
la nespremenjena. Najbolj 
se je zvišalo povprečno na-
domestilo za prilivna pla-
čila pravnih oseb, zvišanje 
je bilo 25-odstotno, največ 
pa se je znižalo povpreč-
no nadomestilo za interna 
mala kreditna plačila fizič-
nih oseb, znižanje je bilo 
8,7-odstotno. 

Banka Slovenije izraču-
nava tudi stroške košarice 
plačilnih storitev, na pod-
lagi katerih stranke lahko 
ocenijo, kateri ponudnik je 
zanje najprimernejši. Ana-
liza za lani kaže, da je raz-
lika med najcenejšim in 
najdražjim ponudnikom 
večja pri pravnih osebah 
kot pri fizičnih. Pri fizičnih 
osebah, ki poslujejo preko 
bančnega okenca, je med 
najdražjim (SKB banka) in 
najcenejšim (Delavska hra-
nilnica) 137,86 evra razli-
ke, pri tistih, ki poslujejo po 
elektronski poti, pa je razli-
ka med najdražjim (NLB) in 
najcenejšim (Delavska hra-
nilnica) vsega 29 evrov. Pri 
pravnih osebah, ki upora-
bljajo še tradicionalne poti 
poslovanja, je razlika med 
najdražjim (NLB) in najce-
nejšim (Primorska hranil-
nica Vipava) 944,26 evra, 
pri e-komitentih pa je raz-
lika med najdražjim (Ban-
ka Sparkasse) in najcenej-
šim (Primorska hranilnica 
Vipava) 362,10 evra.

Primerjavo letnih stro-
škov plačilnih storitev za fi-
zične osebe omogoča tudi 
Zveza potrošnikov Slove-
nije. Na njeni spletni stra-
ni je potrošnikom brez-
plačno na voljo tako ime-
novani primerjalnik banč-
nih storitev.

Višja večina nadomestil
Banke in hranilnice v Sloveniji so lani zvišale cene večine svojih plačilnih storitev.

Stroški košaric plačilnih storitev za leto 2018

Ponudnik 
plačilnih storitev 

Košarica BS – fizične osebe Košarica BS – pravne osebe

Tradicionalni 
komitent e-komitent Tradicionalni 

komitent e-komitent

Abanka 103,96 52,48 914,44 461,57

Addiko Bank 114,20 51,17 876,91 454,81

Banka Intesa Sanpaolo 93,89 37,79 913,94 484,12

Banka Sparkasse 92,17 43,33 1064,90 557,00

BKS Bank AG 92,58 43,41 643,80 358,95

Delavska hranilnica 31,85 27,23 571,14 231,74

Deželna banka Slovenije 86,29 45,04 667,10 358,15

Gorenjska banka 102,17 49,37 877,62 469,50

Hranilnica Lon 137,99 46,25 1054,62 298,99

NLB 122,23 56,23 1322,06 470,56

Nova KBM 107,42 49,01 867,98 446,01

Primorska hranilnica Vipava 48,42 31,92 376,80 194,90

Sberbank banka 122,14 53,17 908,78 443,10

SKB banka 169,71 51,57 1123,12 485,62

UniCredit Banka Slovenija 107,91 52,47 1067,80 507,20

Po besedah Zmaga Sko-
birja z odprtjem centra za 
usposabljanjem na brni-
škem letališču uresničuje-
jo enega od strateških ciljev 
družbe, da znanje in trženje 
znanja postaneta eden od 
stebrov delovanja letališča. 
Akademija bo tako zadosti-
la izobraževalnim potrebam 
tako znotraj skupine Frapor-
tovih letališč kot tudi drugih.

Novozgrajeni objekt je so-
dobnejša različica frankfurt-
skega, ki pod okriljem druž-
be Fraport AG deluje že od 
leta 2005. Eden od glavnih 
razlogov, da so se za investi-
cijo odločili prav na ljubljan-
skem letališču, pa je po bese-
dah Thomasa Uihleina, di-
rektorja Fraportove letalske 
akademije, ta, da so v nepo-
sredni bližini našli vse ključ-
ne partnerje za izvedbo tako 
zahtevnega projekta, s kate-
rim se nadejajo postati ena 
vodilnih akademij na tem 
področju. 

Kot je povedal inštruktor 
in vodja projektov iz frank-
furtskega vadbenega centra 

Stephan Syring, vsa uspo-
sabljanja potekajo po licen-
ciranih programih največ-
jih letalskih združenj in ob-
segajo tako področja reše-
vanja v primeru nesreč kot 
tudi preprečevanje nesreč 
in požarov ter krizni mene-
džment. 

Center na različna uspo-
sabljanja, ki lahko trajajo 
tudi več tednov, lahko letno 
sprejme približno pet tisoč 
udeležencev, v prihodnjih 

mesecih pa bodo ponudi-
li tudi številne programe, ki 
se jih bo možno udeležiti na 
daljavo, prek spleta. Trenu-
tno akademija skupaj s par-
tnerji ponuja več kot 36 raz-
ličnih usposabljanj, pred-
vsem s področja gasilstva, 
zaščite in reševanja, ne-
kaj tudi s področja krizne-
ga upravljanja in zemeljske 
oskrbe letal.

Investicija v sodoben cen-
ter za usposabljanje je stala 

šest milijonov evrov, vendar 
se utegne kmalu povrniti. 
»Letos pričakujemo več kot 
milijon evrov operativnih 
prihodkov, ki pa naj bi v pri-
hodnjih letih rasli precej hit-
reje,« je povedal Skobir.

Na uradnem odprtju 
sta bila poleg Skobirja in 
Uihleina tudi član izvršne-
ga odbora Fraporta AG Mi-
chael Müller in ministrica 
za infrastrukturo Alenka 
Bratušek.

Milijonska investicija v letalstvu
31. stran

Na ploščadi bodo lahko sočasno potekala do štiri različna usposabljanja, na katerih bo 
lahko skupaj prisotnih do osemdeset udeležencev. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Mercator za šolsko leto 2019/2020 razpisuje sto kad-
rovskih štipendij za poklice prodajalec, pek, slaščičar, kuhar in 
mesar. Razpis je sredi februarja objavil na svoji spletni strani, 
v okviru informativnih dni pa ga je predstavil tudi na trinajstih 
šolah v Sloveniji, med drugim v Biotehniškem centru Naklo, 
Srednji šoli Domžale in Šolskem centru Kranj. Štipendija bo 
znašala dvesto evrov, prvič pa jo bodo dijaki prejeli septembra. 
V Mercatorju obljubljajo štipendistom tudi nagrado za odličen 
uspeh na koncu vsakega letnika, podporo kariernega svetoval-
ca v času šolanja, službo po zaključenem šolanju, možnost 
opravljanja najmanj sto ur počitniškega dela na leto, darilo in 
strokovno ekskurzijo ob koncu študijskega leta ter možnost 
nadaljnjega študija ob delu.

Mercator razpisuje sto kadrovskih štipendij

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Gorenjska banka za 
vse upokojence pripravlja 
redna brezplačna izobra-
ževanja, ki potekajo v raču-
nalniški učilnici na Bleiwe-
isovi cesti 1 v Kranju. Ban-
čni strokovnjaki odgovar-
jajo na aktualna vprašanja 
in predstavljajo delovanje 
spletne banke LINK. Upo-
kojenci, ki želijo izkoristi-
ti to priložnost, se lahko 
prijavijo vsak dan med 8. 
in 15. uro (telefon 04/208 
41 01), sporočajo z Gorenj-
ske banke. Kot so še pove-
dali, je zadnji dan v mese-
cu v poslovalnicah Gorenj-
ske banke vedno pestro, saj 
obisk banke na ta dan na-
črtuje ogromno upokojen-
cev. Zato so se v banki odlo-
čili, da izkoristijo izplačil-
ni dan februarskih pokoj-
nin in starejše komitente 
pričakajo ob dobrodošlici s 
prigrizkom.  

Ekipa sektorja poslovne 
mreže z direktorico Tatjano 
Kozole in regionalno vodjo 
Barbaro Ahačič na čelu, ki 
je akcijo poimenovala Mala 
bančna šola za upokojence, 
je bila z zanimanjem zado-
voljna. »Gre za naše zveste 
stranke, ki pa so, kar se tiče 
uporabe bančnih storitev, 

malce konservativni. So pa 
dovzetni za nasvete kom-
petentnih strokovnjakov in 
Gorenjski banki zaupajo. 
Nekoliko trši oreh je seve-
da le promocija uporabe so-
dobnih bančnih poti. Sple-
tna in mobilna banka, sple-
tni nakupi, plačevanje po-
ložnic na bankomatih in 
ostale že uveljavljene stori-
tve, ki poenostavijo in tudi 
pocenijo bančno poslova-
nje, mnogi zavračajo. Se-
veda ne bomo obupali, saj 
vemo, da potrebujejo čas,« 
je odločna Tatjana Kozole 
in dodaja, da prav zato na-
črtujejo izvedbo brezplač-
nih izobraževalnih srečanj 
za seniorje. Upokojenci, ki 
bodo s klasičnega »srebrne-
ga računa« prešli na bančni 
paket »standard«, bodo na-
mreč deležni brezplačne-
ga izobraževanja na sedežu 
Gorenjske banke v Kranju, 
kjer jim bodo računalni-
ški strokovnjaki predstavi-
li spletno banko Link ter jih 
tudi usposobili za upora-
bo. »Podoben projekt smo 
v sodelovanju z Društvom 
upokojencev Škofja Loka 
pred leti že izvedli in tudi 
na podlagi teh izkušenj se 
lotevamo novih izzivov na 
tem področju,« še dodajajo 
v Gorenjski banki.

Mala bančna šola 
za upokojence

Ljubljana – Gospodarska zbornica Slovenije je včeraj že ena-
inpetdesetič podelila nagrade za izjemne gospodarske in 
podjetniške dosežke. Nagrade je kot priznanje za večletno 
uspešno vodenje podjetja prejelo šest gospodarstvenikov iz 
petih slovenskih regij, tokrat med njimi ni bilo Gorenjcev. 
Nagrajenci so Rok Barbič (Stilles), mag. Tomaž Berginc (Eti 
Elektroelementi), Rudi Horvat (Saubermacher Slovenija), 
Srečko Jesenek (Tiskarna Jesenek), Peter Kosin (Inea) in Du-
šan Olaj (Duol).

Gospodarski oskarji tokrat brez Gorenjcev
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Vilma Stanovnik

Kranj – Najpogumnejši mo-
toristke in motoristi so se 
zlasti v zadnjih, toplejših 
koncih tedna že pripeljali na 
ceste, čeprav razmere za vo-
žnjo še niso prave. Cesta je 
namreč še vedno hladna in 
taka ne omogoča optimalne 
oprijemljivosti pnevmatik.
 

Preverjanje pnevmatik

Prav pnevmatike so pri 
pripravi motornega ko-
lesa pred vožnjo zelo po-
membne. Njihovemu pre-
verjanju je zato priporočlji-
vo nameniti nekaj več časa. 

Zakonsko je določena mi-
nimalna globina profila, 
vendar to ni edini kazalnik 
še varne pnevmatike. Nevar-
ne so tudi kakršnekoli po-
škodbe. Pri mehanskih po-
škodbah se je zagotovo naj-
bolje za nasvet odpraviti do 
vulkanizerja. »Vsekakor bo-
dite pozorni na primeren 
tlak, ki je priporočljiv za vaš 
motor ter za model pnev-
matike. Tudi neenakomer-
na iztrošenost pnevmatik je 
pomembna. Če je pnevma-
tika bolj obrabljena po sre-
dini kot na robovih, je lahko 
nevarna, saj ne dopušča ena-
komernega nagibanja oziro-
ma ne omogoča zadostnega 
oprijema ob nagibih,« pra-
vijo strokovnjaki in dodaja-
jo, da se pnevmatika z leti 
stara in starejša pnevmati-
ka kljub zadostnemu pro-
filu ni več varna. Taka zlas-
ti pri nižjih temperaturah in 
dežju ne nudi več zadostne-
ga oprijema. 

Pregled luči in zavor

Pred prvo pomladansko 
vožnjo je treba preveriti tudi 
svetlobne naprave. Ni zados-
ti, da se zanesete samo na si-
gnale na armaturni plošči, 
ampak je treba tudi preveriti, 

ali luči dejansko delujejo. 
Zgodi se namreč, da signa-
li kažejo pravilno delovanje, 
luč pa zaradi okvarjene sve-
tilke ne deluje.

S stiskom ročic pred vo-
žnjo je treba preveriti, ali te 
delujejo pravilno ali ne. Tak-
šen test je dobrodošel tudi 
zaradi dejstva, da imajo ne-
katere izvedenke motorjev 
nastavljivi ročici sklopke 
ter zavore. Vedno pred vo-
žnjo preverimo, ali so roči-
ce nastavljene po naši meri.

Vsaj občasno je priporo-
čljivo preveriti nivo zavorne 
tekočine, saj se zaradi iztro-
šenosti zavornih oblog lah-
ko zgodi, da ta pade pod še 
ustrezno raven.

V splošnih navodilih za 
vzdrževanje motorja lahko 
preverimo, kakšno izveden-
ko indikatorja nivoja motor-
nega olja ima motor. 

V primeru motorjev s pre-
nosom moči z verigo sta 
potrebna reden pregled in 
vzdrževanje verige.

Veliko motoristov posve-
ča premalo pozornosti prav 
svoji usposobljenosti. Za-
vedati se je treba, da vožnja 
motornega kolesa zahteva 
zelo visok nivo koncentraci-
je, prav tako pa upravljanje 
motorja predstavlja tudi ve-
lik fizičen napor, sploh pri 
daljših relacijah ter vožnji 
pri visokih temperaturah. 
Težava pa je v tem, da voz-
nik utrujenosti zaradi adre-
nalina med samo vožnjo ne 
zazna.

Kaj pa fizična 
pripravljenost

Spomladi je pomembno, 
da se motoristi zavedajo, da 
nimajo takšne kondicije kot 
ob koncu motoristične sezo-
ne. Zato je sezono vožnje z 
motorjem najbolje začeti s 
kratkimi relacijami in nato 
stopnjevati njihovo dolžino 
in težavnost. Poleg običajne 

fizične vadbe je na voljo kar 
precej možnosti kondicijske 
vadbe vožnje motornega ko-
lesa v okviru moto klubov, 
kjer se te problematike kot 
izkušeni motoristi že zave-
dajo in tudi v pomladanskih 
dneh organizirajo treninge 
tako na poligonih kot tudi v 
prometu. 

Na centre varnih voženj se 
lahko obrnete tudi sami. Po 
dogovoru je mogoče tudi ob-
noviti poligonski del vožnje.

Za voznika začetnika je 
vsekakor priporočljivo, da 
za počitke že vnaprej določi 
časovne intervale. Vsekakor 
se priporoča postanek po uri 
vožnje, po potrebi pa seveda 
tudi prej. 

Na vožnjo z motorjem se 
nikakor ne odpravite, če ste 
pretirano razburjeni ali pa 
imate na splošno slab dan. 

»Voznikom motoristom 
priporočamo, da se večkrat 
udeležijo dodatnega uspo-
sabljanja in kondicijskih vo-
ženj ter da se dodatno pouči-
jo o največjih pasteh za mo-
toriste: polaganje ovinkov, 
prehitra vožnja, izsiljevanje 

prednosti, nečisto cestišče, 
mokro in vlažno cestišče …« 
pravijo strokovnjaki in doda-
jajo, da tudi za vožnjo motor-
nega kolesa velja prepoved 
vožnje pod vplivom alkoho-
la ter ostalih prepovedanih 
substanc.

Ne spreglejte motoristov!

V tem delu leta preostali 
vozniki motoriste tudi hitre-
je spregledajo, saj jih na ce-
stah še niso vajeni. Zato naj 
se tudi motoristi zavedajo, 
kako pomembno je, da so na 
cesti čim bolj vidni. Tudi na 
motornem kolesu je treba 
imeti vedno prižgane luči, 
zaščitna oblačila naj imajo 
čim več odsevnikov, čelada 
pa naj bo svetle barve. 

Naj znova spomnimo, da 
je uporaba zaščitne motori-
stične čelade nujna in tudi 
zakonsko obvezna oprema 
motoristov , pomembna pa 
je tudi druga oprema, s ka-
tero motoristke in motoristi 
pomembno prispevajo k 
svoji varnosti, pa tudi udob-
ju in zdravju.

Na ceste prihajajo motoristi
Toplejši dnevi so minula dva tedna na ceste zvabili tudi motoriste, ki pa morajo biti na začetku sezone 
še posebno previdni. V tem delu leta preostali vozniki motoriste tudi hitreje spregledajo, saj jih na 
cestah še niso vajeni.

Za motoriste je pomembno, da so na cesti čim bolj vidni, 
drugi vozniki pa morajo biti pazljivi, da jih ne spregledajo.

Vilma Stanovnik

Jesenice, Kranj – Jeseniški 
policisti so v začetku tedna 
obravnavali voznika, ki je z 
osebnim avtomobilom pijan 
vozil mlajšega otroka, preiz-
kus alkoholiziranosti pa mu 
je pokazal 0,65 miligramov 
alkohola na liter izdihanega 
zraka. Voznika so policisti 
izločili iz prometa, o dejanju 
pa so obvestili še drugega 
starša, ki je otroka prevzel.

Prav tako so policisti 
obravnavali voznika, ki se 
je proti naselju Orehek pri 
omejitvi devetdeset kilome-
trov na uro peljal s hitrostjo 
kar 153 km/h. Še bolj so bili 
osupli, ko so voznika usta-
vili in mu odredili preiz-
kus alkoholiziranosti, ki je 
pokazal rezultat 0,87 mg/l 
oziroma skoraj dva promila 
alkohola. Gre za smrtno ne-
varno kombinacijo pretira-
vanja v dveh najnevarnejših 

stvareh v prometu – hitrosti 
in alkoholu.

Žal ta dva najbolj izstopa-
joča primera nista osamlje-
na, saj so v zadnjih dneh po-
licisti obravnavali tudi pija-
nega voznika brez vozniške-
ga dovoljenja, pijanega voz-
nika, ki je obtičal na kroži-
šču, ter voznika, ki je skozi 
vas peljal s hitrostjo več kot 
sto kilometrov na uro.

»Vozniki, prosimo, upo-
števajte pravila in se izogi-
bajte tveganjem ter dejavni-
kom, ki so razlog za nesreče, 
in jih s strpno ter previdno 
udeležbo v prometu prepre-
čujte. Takih dogodkov v zreli 
družbi ne bi smelo biti, ven-
dar realnost žal kaže drugač-
no sliko in tudi take nerazu-
mljive primere. Vozniki, ne 
vozite, če ste pili alkohol, ker 
vedno in ne glede na zaužito 
količino vpliva na vašo spo-
sobnost za vožnjo,« svarijo 
policisti.

Za volanom pijan 
in celo z otrokom
Gorenjski policisti so v zadnjih dneh obravnavali 
več pijanih voznikov, ki so večinoma vozili tudi 
prehitro.

Lani so gorenjski policisti obravnavali 67 prometnih 
nesreč z udeležbo motoristov in 15 z udeležbo 
mopedistov. Poškodovanih je bilo 42 motoristov (dva 
sta umrla) in enajst mopedistov. Motoristi so bili 
povzročitelji 41 prometnih nesreč, tudi obeh smrtnih. 
Mopedisti povzročili osem prometnih nesreč.

Vilma Stanovnik

Kranj – Specializirano držav-
no tožilstvo naj bi na podla-
gi kazenske ovadbe ljubljan-
ske kriminalistične policije 
sprožilo preiskavo, v kateri 
Kranjčanu Igorju Velovu, si-
cer direktorju Javne agencije 
Republike Slovenije za var-
nost prometa ter državnemu 
in kranjskemu mestnemu 
svetniku, očitajo kaznivo de-
janje nedovoljenega spreje-
manja daril. Očitano dejanje 
naj bi bilo storjeno leta 2016. 
Kot državni svetnik Igor Ve-
lov sicer uživa imuniteto, a se 
nanjo ni skliceval, zato mu je 
državni svet ni priznal, saj 

je mandatno-imunitetni ko-
misiji državnega sveta zago-
tovil, da je nedolžen in da se 
bo to tudi dokazalo tudi v po-
stopku.

»Verjamem, da se bo po-
kazalo, da sem nedolžen. 
Tudi zato se nisem skliceval 
na imuniteto. Dokler posto-
pek ne bo končan, ga ne že-
lim komentirati. Bi pa rad še 
enkrat poudaril, da sem ne-
dolžen, in to se bo s preiska-
vo tudi potrdilo,« je za nas 
časopis zatrdil Igor Velov.

Če bi bil spoznan za krive-
ga očitanega kaznivega deja-
nja, mu grozita zaporna ka-
zen od treh mesecev do pe-
tih let in denarna kazen.

Ne boji se preiskave

Jesenice – Požar, ki je 29. januarja izbruhnil v Splošni bolni-
šnici Jesenice, je terjal tri smrtne žrtve. V bolnišnici so potrdili, 
da je za posledicami poškodb umrl še tretji pacient, ki so ga 
zdravili v UKC Ljubljana; šlo naj bi za starejšega moškega. 
Ob izbruhu požara v bolniški sobi na oddelku za zdravstveno 
nego sta življenje izgubila dva pacienta.

Po požaru v bolnišnici umrl še tretji pacient

Kranj – Neprevidnemu vozniku tovornega vozila je storilec iz 
odklenjene kabine ukradel denarnico s kartico in številko PIN. 
Kranjski kriminalisti so moškega prijeli, ko je na bankomatu 
že dvigoval denar. Ukradene stvari in dvignjen denar so mu 
zasegli in jih vrnili lastniku. »Bančne kartice so denar, zato z 
njimi ravnajte kot z drugimi vrednimi stvarmi. Bodite skrbni, 
imejte jih pri sebi in jih ne puščajte brez nadzora ali v vozilih. 
Predvsem pa si zapomnite številko PIN. Če si je ne morete 
zapomniti, pa je nikoli ne imejte shranjene skupaj s kartico. V 
primeru izgube ali kraje bančne kartice je najbolje, da jo čim 
prej prekličete,« pravijo policisti.

Tatu denarnice so hitro odkrili

Kranj – Na Bregu ob Savi je v sredo kolesar povzročil prometno 
nesrečo z materialno škodo, saj je avtomobilu odvzel pred-
nost. V križišču je namreč trčil vanj. »Kolesarje opozarjamo na 
upoštevanje prometnih pravil in previdnost ter jih pozivamo 
k uporabi kolesarskih čelad. Vozniki pa pričakujte, da bo na 
cestah vedno več kolesarjev in da se trčenja z njimi običajno 
končajo s telesnimi poškodbami. Zato je nujno, da ste na 
cesti previdni tako eni kot drugi,« znova opozarjajo policisti.

Pravila veljajo tudi za kolesarje

Kranj – V sredo zjutraj je v Škofji Loki led s ponjave tovornega 
vozila padel na avtomobil in ga poškodoval. Ker voznik ni 
očistil vozila, so ga policisti kaznovali z globo. »Voznike opo-
zarjamo na obveznost, da na motornih in priklopnih vozilih v 
cestnem prometu ne sme biti ledu ali drugih snovi, ki bi lahko 
vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali 
razlivale z njega,« pravijo policisti in opozarjajo, da je zjutraj 
še vedno mrzlo.

Led je padel s ponjave
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Pogovor
Katoliški tednik Družina  
je spremenil svojo podobo in 
deloma tudi vsebino. Stran 18

Pogovor
Srebrni Gorenjki na svetovnem 
prvenstvu Katja Višnar in 
Anamarija Lampič Stran 19

Obletnice
Sto let slavnega izumitelja Petra 
Florjančiča z Bleda počastili z 
razstavo Živeti sanje Stran 20

Marjana Ahačič

V okviru Šole prenove so ja-
nuarja letos prvič podelili pri-
znanja lastnikom objektov 
kulturne dediščine za uspeš-
no in kakovostno izvedeno 
prenovo. V ožji izbor se je uvr-
stilo 17 kakovostno obnovlje-
nih objektov kulturne dedišči-
ne, med njimi trije z Gorenj-
skega. Domačija Pr' Gave-
darjo, ki jo v Podkorenu vodi 
Martina Gregori, je na koncu 
prejela eno od treh podeljenih 
priznanj, in sicer za prenovo 
notranjosti in opreme.

Pozitivna presenečenja

»Prenove objektov so ved-
no povezane s preseneče-
nji, na srečo tu ni bilo ne-
gativnih. Med deli so v veli-
kih sobah, vanje so umesti-
li sanitarne vozle, na stra-
neh odkrili dobro ohranjene 
poslikave. Investitorka se je, 
navdušena nad odkritjem, 
odločila, da poslikave od-
stre, jih restavrira. Odloči-
tev je bila pravilna, saj delo 

slikarskih mojstrov sku-
paj z veliko starega pohištva 
in dovršeno oblikovanimi 
tekstilijami, izdelek obliko-
valke Almire Sadar, oblikuje 
izvirne sobe, v katerih si pre-
teklost resnično podaja roko 
s prihodnostjo,« je o doma-
čiji Pr' Gavedarjo med dru-
gim zapisano v publikaciji, v 
kateri so predstavljeni vsi fi-
nalisti natečaja.

Dom družine Gregori

Hiša je v lasti družine Gre-
gori že več kot stoletje; kupil 
jo je Ivan Gregori pred prvo 
svetovno vojno in s seboj pri-
nesel tudi svoje domače ime 
Gavedar. Skozi desetletja je 
bila hiša dom številnim čla-
nom družine Gregori, poča-
si pa se je praznila, a je os-
tala v enem kosu – in danes 
daje občasen dom domačim, 
Martini, njenemu bratu in 
očetu. Brat se ukvarja z me-
dicinskimi gobami, oče če-
belari; kmetija ima tako sta-
tus turistične kmetije. Ne-
kaj let je Martina v njej imela 

urejen hostel, a je ugotovila, 
da želi nekaj več, da gostom 
hišo predstavi na drugačen 
način, z vsem njenim bo-
gastvom kulturne dedišči-
ne, a na sodoben način: da 
postane primer dobre pra-
kse trajnostnega turizma.

Prva obnova ob stoletnici

Notranjost hiše je sedanjo 
podobo dobila leta 2013, na-
tančno na stoto obletnico, ko 
so obnovili pritličje in prvo 
nadstropje, za kar so prido-
bili tudi evropska sredstva. 
Martina je ob prenovi pred-
vsem hotela ohraniti staro 
pohištvo – ohranjena je celot-
na babičina dota, veliko ko-
sov pohištva pa je celo praba-
bičinega – ter čudovite slika-
rije po stenah v sobah. »Ško-
da se mi je zdelo, da ljud-
je tega ne bi videli in cenili. 
Želela sem jim po eni strani 
predstaviti to bogastvo dediš-
čine, po drugi strani pa nare-
diti tudi posel, seveda.«

Uredili so sodoben prezra-
čevalni sistem, stavbo ogre-
vajo na lesno biomaso, upo-
rabljajo varčne pipe in kotlič-
ke. Posteljnina je iz ekološke-
ga bombaža in iz pravične tr-
govine, celoten tekstil v hiši 
pa je oblikovala Almira Sadar. 
Za izhodišče je vzela gorenj-
ski nagelj in rdečo in modro 
barvo. Tudi brisače so iz eko-
loškega bombaža, gostom pri 
zajtrku postrežejo kavo iz pra-
vične trgovine in lokalno hra-
no, denimo domač med, mar-
melado, gobe, sir, jogurte … 
Uporabljajo tudi ekološka či-
stila in organsko kozmetiko. 
»Z vsem, kar ponujamo, se 
trudimo, da so gostje čim bolj 

zdravi,« pravi Martina Grego-
ri. Domačija je pred tremi leti 
kot prva kulturna dediščina v 
Sloveniji za svoje turistične 
namestitve, urejene z okolj-
sko odgovornostjo in trajno-
stno naravnanostjo, prejela 

certifikat trajnostnega turiz-
ma Travelife in Green key. 

Obnovili še nekaj sob

Pred kratkim so obnovo 
nadaljevali in obnovili še ne-
kaj sob. Z velikim vložkom 

družine se bo zdaj z domači-
jo dalo preživeti, pravi Mar-
tina Gregori – obogateli pa 
prav gotovo ne bodo, doda z 
nasmeškom. Ponosna je na 
edinstveno zgodbo, ki so jo 
na temeljih družinske tradi-
cije začeli v Podkorenu. Pravi, 
da jo domačini lepo sprejema-
jo in podpirajo, želi si le, da bi 
morda večkrat prišli, potrkali 
na vrata in pogledali, kako je 
videti prenovljena notranjost 
hiše v središču vasi. 

Turisti jo že dobro pozna-
jo: gostje prihajajo od vse-
povsod, pravi Martina Gre-
gori; polovica je Slovencev, 
sicer pa Italijani, Hrvati, Av-
strijci, Nemci in tudi veliko 
Srbov. V povprečju ostanejo 
nekaj manj kot tri dni. Čez 
leto je to običajno ob kon-
cu tedna, poleti pa imajo Pr' 
Gavedarjo ves čas polno.

Preteklost povezala s prihodnostjo
Martina Gregori je stari domači hiši, objektu kulturne dediščine, s prenovo namenila novo vsebino, a pri tem ostala zvesta tradiciji in tudi družinski 
dediščini. Za obnovo notranjosti domačije Pr' Gavedarjo je prejela priznanje Šole prenove v sklopu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in 
Fakultete za arhitekturo v Ljubljani.

Martina Gregori z očetom, priznanim biologom in čebelarjem Janezom Gregorijem,  
in hčerko Vojko / Foto: Arhiv družine Gregori

Pr' Gavedarjo, družinska hiša Gregorijevih v središču 
Podkorena, kjer je Martina Gregori v zadnjih nekaj letih 
uredila unikatne turistične sobe / Foto: Arhiv družine Gregori

Pri prenovi so v sobah ohranili originalno pohištvo in 
poslikave ter jih opremili s tekstilijami, ki jih je oblikovala 
Almira Sadar. / Foto: Arhiv družine Gregori
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Od petka do petka

Jasna Paladin

Deset milijard evrov 
porabe

Slovenija bo prvič v zgodo-
vini porabila za več kot 10 mi-
lijard evrov, a vlada zagota-
vlja, da z rebalansom prora-
čuna sledi svojim ključnim 
usmeritvam, te so dosega-
nje nominalnega presežka v 
javnih financah, zniževanje 
javnega dolga in zagotavlja-
nje srednjeročne uravnote-
ženosti javnih financ. Reba-
lans naj bi bil stabilen in ra-
zvojno naravnan. Vlada tako 
lahko načrtuje hitrejšo rast 
prihodkov od rasti odhod-
kov, prvi se bodo povečali za 
6,2 odstotka na 10,35 mili-
jarde evrov, drugi pa za 4,8 
odstotka na 10,16 milijarde 
evrov. Državna blagajna naj 
bi tako leto končala s 193,6 
milijona evrov presežka, 
kar predstavlja 0,4 odstotka 
bruto domačega proizvoda. 
Prednostne naloge rebalan-
sa so zdravje, znanost, infra-
struktura in izvajanje črpa-
nja evropskih sredstev; teh 
naj bi letos porabili nekaj več 
kot milijardo evrov.

Sporazum vlade z Levico

Koalicijske stranke in Le-
vica so v sredo parafirale 
sporazum o sodelovanju za 
letošnje leto, ki vsebuje pro-
tokol, podoben tistemu, ki 
so ga parafirali lani, poleg 

tega pa tudi nekatere vse-
binske dogovore. Med dru-
gim bo Levica tako prevzela 
pobudo na politikah, ki za-
devajo odpravljanje prekar-
nega dela ter stanovanjske 
politike. Predvidena je tudi 
ustanovitev delovnih sku-
pin, v katerih bo Levica z vla-
do usklajevala ključne ukre-
pe na področju plač, davkov, 
pokojnin, upravljanja držav-
nega premoženja, zdravstva 
in dogovora o proračunih za 
leti 2020 in 2021.

Peter Vilfan izstopil iz 
kabineta vlade

Državni sekretar v kabine-
tu predsednika vlade Peter 
Vilfan je premierju Marja-
nu Šarcu poslal odstopno iz-
javo, ki jo je Šarec tudi spre-
jel. Kot je zapisal, se je za 
odstop (in dokončen umik 
iz politike) odločil po dveh 
mesecih medijskih priti-
skov, saj ne želi obremenje-
vati dela vlade in premierja. 
Pod drobnogledom medi-
jev se je Vilfan znašel zara-
di domnevne afere z davki. 
Finančna uprava je v prekr-
škovnem postopku namreč 
ugotovila, da mora Vilfano-
vo športno društvo  plačati 
okoli 30 tisoč evrov davka, 
pri čemer naj bi državni se-
kretar domnevno oškodoval 
davčno blagajno v obdobju 
od 2007 do 2012 s komen-
tiranjem košarkarskih te-
kem za RTV Slovenija in Pro 

Plus. Vilfan je vse navedbe 
zanikal. V odstopni izjavi 
je znova zatrdil, da ne sam 
ne njegovo društvo nista 
bila v kakršnem koli prekr-
škovnem postopku, niti ni 
bila pri pregledu poslovanja 
društva izdana nobena od-
ločba, globa ali kazen s stra-
ni Finančne uprave RS.

Epilog afere sendvič

V tem tednu je odtopil še 
en politik, in sicer poslanec 
LMŠ Darij Krajčič. Z njego-
vim odstopom se je Državni 
zbor že seznanil. Spomni-
mo, da je Krajčič odstop na-
povedal po aferi s krajo send-
viča, ki ga je odnesel iz bli-
žnje trgovine, a kasneje pla-
čal, dogodek pa objasnil kot 
družbeni eksperiment. De-
janje je sicer ocenil kot nep-
rimerno in se zaradi tega 
tudi opravičil. Poslanca bo 
do konca mandata v parla-
mentu nadomestil Nik Pre-
bil, ki ga je državni zbor na 
tem mestu že potrdil.

Vrtalna naprava za Darfur

Po več kot desetih letih je 
v torek iz Ljubljane na pot 
v Sudan krenila vrtalna na-
prava za iskanje vode, ki so 
jo kupili z donacijami, zbra-
nimi v Sloveniji. V Sudan 
bo prispela čez približno tri 
tedne, kjer jo bodo po kop-
nem prepeljali do pokraji-
ne Darfur. Pred desetimi 

leti je humanitarni koordi-
nator upornikov v Darfurju 
Sulejman Džamus, ki je bil 
leta 2007 tudi po posredova-
nju nekdanjega slovenske-
ga predsednika Janeza Dr-
novška izpuščen iz zapora, 
zaprosil za pomoč pri naba-
vi vrtalne naprave. Do sedaj 
so namreč tamkajšnji prebi-
valci iskali vodo z bajalicami, 
zdaj pa je na ta tradicionalni 
način ne najdejo več. Sprva 
je projekt nabave vrtalne na-
prave vodil Križnar, ki je hu-
manitarno zelo dejaven na 
območju Darfurja, nato pa 
je pristopil še ustanovitelj 
organizacije Hope Klemen 
Mihelič. Leta 2010 so odpr-
li bančni račun za donacije, 
na katerem se je zbralo 188 
tisoč evrov.

Bo dan žena državni 
praznik?

Socialni demokrati se za-
vzemajo za razglasitev med-
narodnega dneva žensk, 8. 
marca, za državni praznik. 
Ženske so namreč še vedno 
plačane slabše kot moški, ne-
plačanega dela, ki ga opravi-
jo, pa je še zelo veliko, so po-
vedali ob predstavitvi svoje-
ga predloga. V stranki bodo 
pri prizadevanjih za razglasi-
tev 8. marca za državni pra-
znik iskali tudi širše politič-
no soglasje, sčasoma pa naj 
bi se pokazalo, ali bi bilo pra-
znik mogoče razglasiti tudi 
za dela prost dan.

Rebalans proračuna
Poslanci so v sredo sprejeli rebalans državnega proračuna, s katerim se odhodki prvič zvišujejo na več 
kot deset milijard evrov, še nekaj višji pa bodo prihodki.

Slovenija bo prvič v svoji zgodovini lahko porabila več kot 
deset milijard evrov. / Foto: Tina Dokl

Koalicijske stranke in Levica (njen koordinator Luka Mesec) 
so parafirale sporazum o sodelovanju za letošnje leto. 

Ob današnjem dnevu žena se pojavljajo politične pobude, 
da bi 8. marec postal državni praznik. / Foto: Tina Dokl

Slovenci v zamejstvu (654)

Pesem v Kernjakov spomin
V nedeljo, 10. marca, ob 

14.30 se bo v Domu glasbe v 
Celovcu začela največja zboro-
vska prireditev Slovencev na 
Koroškem z imenom Koroška 
poje. V elitni celovški koncer-
tni dvorani, ki je na teh koncer-
tih zasedena do zadnjega se-
deža, bodo nastopili: Kvintet 
bratov Smrtnik, Oktet Suha, 
Dekleta Smrtnik, Kežarje-
vi vnuki, Kvartet 4 U iz Roža, 
tercet Tri rože iz Šentjakoba, 
Klika, vokalno-instrumental-
na skupina Sanje iz Žvabeka, 
vokalna skupina Antamina iz 
Dobrle vasi, Agnes Schnabl in 
Petra Schnabl-Kuglitsch, pev-
ska skupina Rupa - Peč iz Ita-
lije in spremljevalni instru-
mentalni trio Ana Tijsen (kla-
vir), Christian Filipič (prečna 
flavta) in Roman Pechmann 
(harmonika). Organizator 
koncerta je Krščanska kul-
turna zveza iz Celovca, kjer je 

mogoče na elektronskem na-
slovu kelih@kkz.at tudi vpra-
šati po vstopnicah oziroma re-
zervacijah. 

Letošnji koncert bo pos-
večen skladatelju, organi-
stu, zborovodji, in če je tako 
naneslo, tudi piscu besedil 
Pavlu Kernjaku, ki se je ro-
dil pred 120 leti (9. februarja 

leta 1899) in je umrl pred šti-
ridesetimi leti, 11. decembra 
leta 1979. Slavni Korošec se 
je rodil pri Mežnarju v Šenti-
lju nad Dravo v Rožu, kjer ga 
je oče, mežnar in organist, 
posadil za domači harmonij 
in orgle. Ker kmetija ni da-
jala zadosti kruha, se je izu-
čil za krojača, vendar v svo-
jem poklicu, kot je pogosto 
sam dejal, ni sešil prav veli-
ko hlač. Prevzela ga je glas-
ba, ki je postala glavni del 
njegovega življenja tudi po 
poroki v sosednjo vas Trebi-
nja, k Filiji po domače. Pavle 
Kernjak je postal glasnik ko-
roške ljudske slovenske pe-
smi, njen občudovalec, ki je 
najbolje razumel njeno glo-
bino in pomen. Morda tudi 
zato, ker je bil samouk in je 
šele kasneje dobil nekaj glas-
bene izobrazbe. Napisal ali 
priredil je več kot sto pesmi, 

za nekatere pa je napisal tudi 
besedilo. Vse je najprej zai-
gral na svojem harmoniju, 
ki je še sedaj okras njegove-
ga doma. Kdo ne pozna nje-
govih pesmi Katrca, Mojcej, 
Pepca, Rož, Podjuna, Zila? 
Kernjak je bil pevec koro-
škega slovenskega človeka 
in koroške zemlje. Njego-
ve pesmi zna najbolj doži-
veto zapeti Slovenski oktet. 

Svojemu velikemu prijate-
lju so še za časa njegovega 
življenja postavili pred hišo 
v Trebinji kip njegove Moj-
cej. Kernjakovim sta pesem 
in glasba v krvi. Tudi Pavle-
tov najstarejši sin Miro je 
bil skladatelj in zborovodja, 
z glasbo, nekateri tudi po-
klicno, pa se ukvarjajo tudi 
njegovi vnuki. Skupaj jih je 
dvajset.

Kernjakova vnukinja Milena in skulptura Mojcej, ki jo je 
velikemu prijatelju podaril Slovenski oktet in stoji na vrtu 
Kernjakovega doma v Trebinji

Pavle Kernjak (1899–1979) 
je pogosto rekel: Dokler 
bomo peli, bomo živeli.

Jože Košnjek

med sosedi
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Miha Naglič

Pričevanje Trumpovega 
odvetnika

Zadnji izkaz Trumpove-
ga paradoksa je bil še pose-
bej izrazit. Doma je opozici-
ja, najbrž ne naključno, iz-
vedla nov napad proti pred-
sedniku ravno v času, ko se 
je v Hanoju drugič sestal s 
severnokorejskim diktator-
jem Kimom. Nekdanji od-
vetnik ameriškega predse-
dnika Michael Cohen je na 
odprtem zaslišanju pred 
kongresom izrekel proti 
svojemu nekdanjemu delo-
dajalcu hude obtožbe. Na-
vedimo jih le nekaj. »Sram 
me je, da sem pomagal prik-
rivati nezakonito ravnanje 
gospoda Trumpa in nisem 
poslušal vesti. Odboru sem 
izročil več dokumentov, 
med drugim kopijo čeka 
gospoda Trumpa. Dal mi ga 
je po izvolitvi kot povračilo 
za denar, ki sem ga dal por-
nografski igralki za molk 
med kampanjo.« Trumpa 
je njegov nekdanji odvetnik 
v uvodni izjavi označil za ra-
sista, prevaranta in lažniv-
ca: »Trump je rasist. Drža-
va je videla, kako snubi bele 
rasiste in nestrpneže. Sliša-
li ste ga, kako revne drža-
ve imenuje 'usrane luknje'. 
Ko sva se peljala skozi revni 
del Chicaga, je dejal, da lah-
ko tako živijo le temnopol-
ti. Dejal mi je, da temnopol-
ti ne bodo nikoli volili zanj, 

ker so preneumni.« Poanta 
odvetnikovih obtožb pa je 
v trditvi, da je Trump lagal 
namerno, ker sploh ni pri-
čakoval, da bo zmagal na vo-
litvah. Zanj je bila predse-
dniška kampanja le projekt 
utrjevanja njegove blagov-
ne znamke in priložnost za 
dodatno bogatenje. Cohen: 
»Ko sem leta 2007 sprejel 
službo pri Trumpu, si ni-
sem mogel niti zamisliti, da 
bo nekega dne kandidiral za 
predsednika, sprožil kam-
panjo na temelju sovraštva 
in nestrpnosti in celo zma-
gal. Obžalujem dan, ko sem 
mu rekel da, ter vso pomoč 
in podporo, ki sem mu ju 
nudil.« Predvsem pa: »Tru-
mp ni kandidiral, da naredi 
Ameriko spet veliko, ampak 
da naredi spet veliko svojo 
poslovno znamko. Pogos-
to je dejal, da bo ta kampa-
nja največja reklama v poli-
tični zgodovini.« Cohen je 
obžaloval tudi dejstvo, da je 
o predsednikovih ženskih 
aferah lagal Melaniji Tru-
mp. »Laganje prvi dami je 
ena izmed stvari, ki jih naj-
bolj obžalujem. Je prijazna 
oseba, ki jo zelo spoštujem. 
Tega si ni zaslužila.« Cohen 
je odboru za vladni nadzor v 
predstavniškem doma kon-
gresa (v katerem imajo ve-
čino demokrati) predlo-
žil tudi materialne dokaze, 
med drugim ček, s katerim 
mu je Trump povrnil denar 
za plačilo Danielsovi (por-
no igralki Stormy Daniels, 

s katero je imel svoj čas raz-
merje). Trump svojemu 
nekdanjemu pajdašu seve-
da ni ostal dolžan. Odgovo-
ril je na svoj najljubši način, 
na Twitterju, iz Hanoja je 
tvitnil: »Michael Cohen je 
bil eden številnih mojih od-
vetnikov, ki so me (žal) za-
stopali. Imel je tudi druge 
stranke. Državno vrhovno 
sodišče ga je razrešilo zara-
di laži in goljufij. Naredil je 
slabe stvari, ki niso poveza-
ne s Trumpom. Laže, da bi 
si skrajšal zaporno kazen.« 
Republikanci so med zasli-
šanjem demokratom očita-
li, da so pripeljali človeka, 
ki je obsojen zaradi laganja 
kongresu. Zvezno sodiš-
če v New Yorku je namreč 
Cohena decembra obsodilo 
na tri leta zapora, ker je kršil 
zakon o financiranju volil-
ne kampanje, utajil davke 
in lagal v ameriškem kon-
gresu … Ja, tudi to je Ame-
rika. Paradoksalna. (Vir: 
MMC RTV SLO)

Protest hrvaških 
novinarjev

Ugrabili ste medije, novi-
narstva ne damo! Tak je na-
ziv protesta, ki ga organizi-
ra Hrvaško novinarsko dru-
štvo. Na vlado je naslovilo 
več zahtev. Te so: 1. ustavi-
tev zlorabe tožb kot sredstva 
pritiska na novinarje; 2. za-
konska zaščita novinarjev, 
ki javno opozorijo na priti-
ske nanje; 3. depolitizacija 

Sveta za elektronske me-
dije; 4. razrešitev vodstva 
HRT-ja in takojšnja spre-
memba zakona o javni tele-
viziji; 5. uresničitev Zako-
na o medijih in statuta me-
dijev, lokalnim mogotcem 
preprečiti uzurpacije medi-
jev; 6. najti in soditi je tre-
ba tistim, ki so napadali no-
vinarje (od leta 2014 je bilo 
prijavljenih kar 18 fizičnih 
napadov na novinarje in več 
kot 50 groženj); 7. uvedba 
javne podpore za kakovo-
stno novinarstvo (več kot 
200 novinarjev je namreč v 
zadnjih desetih letih ostalo 
brez službe, največ po tem, 
ko so oblasti pred tremi 
leti ustavile javno finančno 
podporo neprofitnim me-
dijem).

Postfašizem

»Žal mi je za današnje ro-
dove, ki ne morejo več žive-
ti tako, kot smo mi. V družbi 
je bil to čas razcveta in upa-
nja – Beatli, popart, nova 
književnost, Kennedyjev 
vzpon … Nato pa je oblast 
spet prevzel fašizem. In v 
fašističnem svetu živimo še 
zdaj.« Tako je prepričan Al-
berto Manguel (1948), pi-
satelj kanadsko-argentin-
skega rodu, do lani direktor 
slavne argentinske narodne 
knjižnice, ki jo je od sredi-
ne petdesetih let prejšnjega 
stoletja dvajset let vodil veli-
ki postmodernist Jorge Luis 
Borges.

Trumpov paradoks
Beseda paradoks označuje stanje, ko pride nekaj v protislovje s samim seboj in postane vsaj na videz 
nesmiselno. Nekaj takega se dogaja tudi predsedniku Trumpu: bolj ko je protisloven in z vsemi  
v nasprotju, bolje se drži …

Trumpov nekdanji odvetnik se je za svoje plačane laži 
opravičil tudi prvi dami ZDA. Na sliki: Melanija Trump med 
šolskimi otroki, Limuru, Kenija, 5. 10. 2018. / Foto: Wikipedija

Novinarski dom v Zagrebu, sedež HND – Hrvaškega 
novinarskega društva / Foto: Wikipedija

Alberto Manguel (1948), pisatelj kanadsko-argentinskega 
rodu, med enim od svojih mnogih javnih nastopov 

Ko smo v šoli opravlja-
li anonimne ankete o zado-
voljstvu učencev z delom 
šole, smo jih med drugim 
vprašali tudi, kakšen pouk 
imajo radi. V največjem šte-
vilu so odgovarjali, da mora 
biti pouk zanimiv. Kot rav-
nateljica sem po tem anke-
tiranju opravila razgovore 
z vsemi učenci predmetne 
stopnje, ker me je zanima-
lo, kakšen je zanje zanimiv 
pouk. Odgovori učencev od 
6. do 9. razreda so bili pov-
sem enaki, četudi gre za ne-
kajletno starostno razliko 
in so otroci različno zreli. 
Zgodba o zanimivem pou-
ku teče nekako takole …

Zanimiv pouk se začne, 
če pride učitelj v razred na-
smejan, prijazen in dobre 

volje. Učenci takoj vidimo, 
kateri učitelji radi poučuje-
jo in se znajo z otroki tudi 
kdaj pošaliti. Za učence in 
učitelje bi morala veljati 
ista pravila, npr. da se pozd-
ravljamo, da se k pouku ne 
sme zamujati, da med pou-
kom ni dovoljeno uporab-
ljati mobitela. Učitelji mo-
rajo znati v razredu vzpo-
staviti red, zato naj nagajive 
in nesramne učence neka-
ko ukrotijo ali pa odstranijo 
od pouka. Takšnih učencev 
se ne sme ves čas samo opo-
zarjati, pač pa bi se jih mo-
rali kaznovati. 

Učitelji morajo znati novo 
učno snov dobro razložiti. 
Nekateri učenci takoj razu-
mejo, drugim je treba na več 
načinov ponoviti. Nekateri 

učitelji znajo zelo dobro raz-
lagati tudi tem učencem, pri 
drugih pa vidimo, da učen-
ci odidejo od pouka, ne da bi 
kaj razumeli. Učna snov je 
pogosto neuporabna in zato 
dolgočasna.

Pri pouku je najbolj zani-
mivo delati skupaj, ko uči-
telji učence razdelijo v več 
skupin. Skupina mora dobi-
ti jasna navodila, kakšne so 
naloge posameznih učen-
cev, sicer eni delajo, drugi 
pa brezdelno čakajo in le-
narijo in ničesar ne prispe-
vajo k rešitvi nalog. V sku-
pini je zelo težko delati, če 
so med učenci velike raz-
like v znanju, zato morajo 
učitelji paziti, kakšne nalo-
ge bodo dali učencem, ki so 
manj sposobni. Ko skupine 

poročajo, kakšne rešitve so 
našli pri skupinskem delu, 
morajo sošolci poročeval-
ce poslušati in jih ne preki-
njati s pripombami, ki vča-
sih izpadejo kot norčevanje. 
Pouk bi bil veliko bolj zani-
miv, če bi učenci lahko po-
vedali kaj iz svojih življenj-
skih izkušenj. V šoli bi bilo 
veliko bolj prijetno, če bi 
se z učitelji lahko več po-
govarjali, da bi učenci lah-
ko povedali, kaj o določe-
ni učni snovi že vemo, kaj 
smo o tem prebrali na in-
ternetu ali so nam poveda-
li starši. Radi bi tudi sliša-
li, kaj o določenem proble-
mu mislijo učitelji. Lahko 
bi se več pogovarjali in uči-
li o zadevah, ki se trenutno 
dogajajo po svetu in obrav-
navajo problematiko mla-
dih. V šoli ves čas samo hi-
timo, zato nam veliko dela 
ostane za popoldne. V učbe-
nikih in delovnih zvezkih je 
preveč snovi, vsaka stvar je 

obdelana preveč podrobno. 
K sreči znajo nekateri učite-
lji tudi dolgočasno snov na-
rediti zanimivo.

Učenci ne maramo reše-
vati učnih listov, saj je dovolj 
nalog že v delovnih zvezkih. 
Plakate in seminarske nalo-
ge bi lahko delali v šoli, saj 
nekaterim učencem plakat 
doma naredijo starši in ti 
učenci potem dobijo boljše 
ocene. Kar ni prav, učitelji 
morajo biti pravični. Pouk 
bi bil veliko bolj zanimiv, 
če bi večkrat potekal zunaj 
učilnice, na igrišču ali v na-
ravi. Pouk je zelo zanimiv 
tudi takrat, ko gremo v ra-
čunalniško učilnico in po-
datke iščemo na internetu. 
Pri pouku bi lahko občasno 
uporabljali tudi pametne te-
lefone. Včasih bi učno uro 
lahko pripravili tudi učenci. 
Takšna šola bi nas bolj za-
nimala. Preveč je učenja na 
pamet, naša šola je samo za 
piflarje.

Za boljšo šolo (10)

Pouk mora biti zanimiv
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Jože Košnjek

Na Družino sta prišla iz raz-
ličnih okolij. Vi, dr. Tone 
Rode, iz Argentine, moj no-
vinarski kolega Boštjan De-
bevec pa iz Radia Slovenija. 
Se je bilo težko vživeti v novo 
okolje?

Rode: »Ko prečkaš oce-
an, je sprememba kar veli-
ka, čeprav sem vedel, kam 
prihajam in s kakšnim pos-
lanstvom. Tako je bil ta pre-
hod v nekem smislu tudi lep 
izziv, ki ga vseskozi doživ-
ljam kot nekakšen vir trajne 
življenjske energije, ki člo-
veku dejansko pomaga, da 
premaga vse izzive, ki jih 
ima na poti.«

Debevec: »Jaz sem bil 
najprej sedem let na Televi-
ziji Slovenija, potem pa de-
set let na Radiu Slovenija. 
Tako televizija kot radio sta 
specifična, drugačna medija 
in bi zato tudi lahko rekel, da 
sem preplaval ocean, preden 
sem se ujel. Je pa res, da sem 
že pred svojim prihodom so-
deloval z Družino in njeni-
mi prilogami, tako da je bil 
prehod le malo lažji.«

Pri vajinem prihodu na Dru-
žino je posebej zanimivo in 
enkratno še nekaj. Sta prva 
urednika laika in nista iz du-
hovniških vrst. So želeli dati 
lastniki časniku več vsebin-
ske širine?

Rode: »Brez volje lastnikov 
tega ne bi bilo. Oni so jasno 
začrtali nadaljnji razvoj druž-
be in so verjetno ocenili, da se 
takrat, septembra leta 2009, 
ko sem prišel na Družino, 
začne neko novo obdobje in 
se da večje zaupanje tudi la-
ikom. V mojem primeru, 
ko so lastniki zaupali vode-
nje tako pomembne družbe 
Slovencu iz Argentine, člo-
veku, ki je delal na medna-
rodni ravni, pa ne nazadnje 
ljubiteljskemu pesniku in av-
torju, je gotovo tudi sporoči-
lo, da naj družba odpira hori-
zonte, povezuje Slovence po 
svetu, išče mednarodne po-
vezave in uporablja najboljše 
mednarodne prakse v medij-
skem in založniškem poslu.«

Debevec: »Sam vidim na-
jino izbiro kot neke vrste ši-
rino Cerkve na Slovenskem, 
ki se ne boji pomembne vlo-
ge in pomembnega mes-
ta zaupati laikom. Navse-
zadnje imamo laiki družine 
in otroke in mogoče po eni 
strani na drugačen način še 
močneje kot duhovniki ču-
timo utrip tega časa. Zdi se 
mi, da je trenutno največja 
prednost ta, da sem prišel od 

zunaj, in tako lahko na spro-
ščen način vstopam v odno-
se do vsakega posebej.«

Družina je oblikovno in tudi 
vsebinsko prenovljena. Je to 
korak iz strogega katolištva v 
večjo posvetnost?

Rode: »Za prenovo Dru-
žine gre, za korak naprej, za 
nadgradnjo, in ne za total-
no spremembo. Za preme-
stitev leče, skozi katero gle-
damo svet. Temeljni, jedrni 
pogledi na stvari pa ostajajo. 
Nikakor ni korak v večjo pos-
vetnost. Vizualno in oblikov-
no, tudi iz vidika komunika-
cije in izražanja, smo šli s ča-
som, saj ljudje danes berejo 
drugače kot pred dvajsetimi 
leti.«

Debevec: »V osnovi gre 
za dve stvari. Vsak časopis, 
vsak medij, ima neki cikel 
prenove, ki je posledica spo-
ja tehnologij, okusov, splo-
šnih trendov in načinov bra-
nja današnjih bralcev oziro-
ma naročnikov. Vemo, da 
je pomembna fotografija, 
da so važni podatki, ki niso 
zapakirani v neka dolga be-
sedila, ampak jih lahko 
enostavneje in preglednej-
še predstavimo z grafi. Dru-
ga stvar pa je razumevanje 
generacij tam pod 65 leti, 
ki imajo spremenjen, dru-
gačen način dojemanja in-
formacij in gledajo tudi na 
uporabno vrednost druga-
če, v kolikšni meri nekoga 
nekaj zanima tukaj in se-
daj in kaj ima sam od tega. 
Dejansko gre za našo na-
logo, da postavimo vpraša-
nja, ki zadevajo sodobnega 
človeka, jih osvetlimo s kr-
ščanskega vidika brez mo-
raliziranja in ponudimo 

korekten krščanski pogled 
na stvari, ki se nam vsak dan 
dogajajo v življenju.«

Rode: »Z vidika vrednot 
ostajamo enaki. Rad bi pou-
daril, da ta korak prenove ni 
prvi. Prvega smo storili že leta 
2012. Od takrat je res minilo 
samo sedem let, vendar tak-
rat še ni bilo razmaha soci-
alnih omrežij in smo novice 
brali drugače kot danes. Tok-
ratna prenova je prvi korak v 
procesu integracije digitalnih 
in tiskanih medijev. Čaka nas 
nov način nagovarjanja jav-
nosti preko naše spletne stra-
ni in socialnih omrežij. Ko bo 
postavljena celotna struktu-
ra, bo popolnoma jasno, za-
kaj to počnemo. Dejansko iš-
čemo stalno komunikacijo z 
našimi bralci.«

V kolikšni meri je Družina 
kot katoliški tednik odprta 
za drugačna mnenja? Kje je 
meja, ko rečete: 'Tega pa ne 
bomo objavili.'?

Debevec: »Ta vrata želimo 
odpreti čim širše, če le ni ža-
ljive vsebine. Tu postavlja-
mo mejo. Priloga Naša dru-
žina, ki ni nova in je bila vča-
sih mesečnik, sedaj je pa te-
dnik, vsebuje tudi medijske 
vsebine, ki so korak dlje od 
časopisa Družina. V prilogi 
imamo rubriko Ljudje dob-
re volje, v kateri predstavlja-
mo ljudi, ki niso samo kato-
liško verni, ampak so lahko 
na obrobju Cerkve ali never-
ni, vendar delajo stvari, ki so 
v tej družbi pomembne, hva-
levredne, socialne. Sloven-
ski človek je imel vedno soci-
alni čut. Krščanska socialna 
demokracija je bila v prete-
klosti zibelka te misli. Skrat-
ka, v življenju je kup stičišč, 

kjer se lahko najdemo in na-
redimo nekaj dobrega za slo-
vensko družbo.«

Rode: »Leta 2010 smo za-
čeli izdajati prilogo Sloven-
ski čas, ki želi biti na druž-
benem in kulturnem podro-
čju tribuna soočenj. V ko-
likšni meri, pa je izziv za ča-
sopis. Pa vendar. Roko po-
nujamo tudi na tak način, 
da se tudi poglobljena ana-
liza stvarnosti na družbeno-
-kulturni ravni obravnava z 
različnih zornih kotov. Mo-
goče pa s tem le pripomore-
mo k razvoju naše politične 
in družbene kulture.«

Pogovarjamo se v času, ko 
poteka v Vatikanu na pobudo 
papeža Frančiška konferen-
ca o spolnih zlorabah v Ka-
toliški cerkvi. Kako se Druži-
na kot katoliški tednik loteva 
obravnave tega problema, ne 
le v Cerkvi, ampak nasploh?

Debevec: »V številki pred 
začetkom vatikanske kon-
ference smo celotno rubri-
ko namenili temam in vpra-
šanjem, obravnavanim na 
konferenci. Pišemo tudi o 
slovenskem primeru Civil-
ne iniciative. Želimo biti 
transparentni. Najmanj štiri 
strani tednika bomo name-
nili konferenci in njenim 
sklepom. Prepričan sem, da 
je o tem treba govoriti. Bolj 
ko se odpirajo stvari, bolj 
postajajo jasne, prezentne 
in boljše je za Cerkev.«

Rode: »Odpiramo stvari, 
Družina želi biti platforma, 
na kateri tudi cerkvene dos-
tojanstvenike, ki se ukvarja-
jo s temi problemi, vpraša-
mo za njihova mnenja, da 
spoznavajo ljudje tudi to plat 
medalje.«

Kakšna je vajina vizija razvo-
ja časopisa Družina? Kakšen 
bo tednik čez deset let?

Rode: »Težko je napove-
dati. Za Družino lahko re-
čem, da smo družba odno-
sov, tudi odnosa z našimi 
bralci, ki jim nudimo vsebi-
ne v papirni, tiskani obliki v 
zameno za naročnino. Po-
zornost moramo usmeriti 
v odnose z bralci in naroč-
niki. Našo ponudbo mora-
mo nadgraditi in osmišlja-
ti življenje bralcev z vidi-
ka naših skupnih vrednot. 
Prepričan pa sem, da seda-
nji model stikov z naroč-
niki ne bo prekinjen, zato 
moramo še naprej ščititi in 
razvijati to dolgoročno par-
tnerstvo.« 

Debevec: »Moja naloga 
in vizija sta skrb, da bomo 
res razumeli vprašanja so-
dobnega človeka, da bomo 
ta vprašanja prenašali v de-
bato in skušali vanjo s po-
močjo sodobnih tehnolo-
gij vključiti tudi naročnike. 
Vselej moramo imeti pred 
seboj vso širino Cerkve. Za 
Slovenijo je še posebej zna-
čilno, da zelo hitro drug za 
drugega najdemo stereoti-
pe, zato je prav, da gremo 
preko te meje. Imamo rub-
riko Iz naših župnij, ki ne-
katerim bolj intelektual-
nim krogom ni všeč. Am-
pak v tej rubriki pišemo o 
takih zgodbah, da, po do-
mače rečeno, dol padeš. V 
eni od župnij, mislim, da 
je bil Bizovik, so obnavlja-
li cerkev in pri zbiranju de-
narja se je združila in po-
vezala vsa vas, tudi tisti, ki 
zelo redko od znotraj vidi-
jo cerkev. Pa primer 80 sre-
dnješolcev in študentov, ki 
že pet let namenjajo en te-
den počitnic za dobrodel-
nost in gredo v enega od 
slovenskih krajev, kjer v so-
delovanju s Karitasom poi-
ščejo pomoči potrebne dru-
žine ali posameznike. Pra-
vijo, da so to zanje najlep-
še počitnice, okolica pa je 
pogosto šokirana, da so v 
Sloveniji še taki ljudje. Ko-
liko takih zgodb se dogaja 
in prav je, da o njihovi le-
poti pišemo. Nočem hvali-
ti Cerkve, ampak poveda-
ti, da zna povezati različno 
misleče ljudi.«

Rode: »Koliko ljudi, koliko 
obrazov je že gostovalo v tej 
rubriki! Res si zaslužijo me-
dijsko pozornost. Družina 
bo na tej poti vztrajala, bo bli-
zu ljudi in njihovega življe-
nja, bo nosilka krščanskega 
upanja. Tega v slovenskem 
prostoru še kako manjka!«

Življenje piše najlepše zgodbe
Katoliški tednik Družina je spremenil svojo podobo in deloma tudi vsebino. Berejo ga tudi v mnogih gorenjskih družinah. O 
časopisu in razlogih za prenovo smo se pred velikonočnimi prazniki pogovarjali z direktorjem Tonetom Rodetom in odgovornim 
urednikom Boštjanom Debevcem.

Odgovorni urednik tednika Družina Boštjan Debevec (levo) in direktor družbe Družina 
Tone Rode

»S spletno 
stranjo 
Aleteia, ki se 
lahko pohvali 
s 600.000 
ogledi, smo 
dvignili raven 
družbenega 
dialoga. Veseli 
smo, da se na 
njej oglaša 
župnik iz 
Srednje vasi v 
Bohinju Martin 
Golob. Takih 
Martinov 
potrebujemo 
še več,« pove 
dr. Tone Rode, 
pobudnik 
delovanja te 
spletne strani 
tudi v Sloveniji.

Dr. Tone 
Rode,  
Boštjan  
Debevec
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Maja Bertoncelj

Slovenski junakinji letoš-
njega svetovnega prvenstva 
v nordijskem smučanju sta 
smučarski tekačici: 34-letna 
Blejka Katja Višnar in 23-le-
tna Anamarija Lampič iz Val-
burge. Srebrna medalja v eki-
pnem sprintu v klasični teh-
niki je za obe vrhunec karie-
re. Višnarjeva, ki je vmes pos-
tala tudi mama, z Norveža-
nom Olo Vignom Hattesta-
dom imata sinčka Ludviga, 
jo počasi zaključuje, Anama-
rija Lampič pa v najboljša te-
kaška leta šele prihaja. 

Medalja je že nekaj časa vaji-
na. Kaj vidita v njej?

Katja: »Po osvojeni me-
dalji je v meni zelo prije-
ten občutek. Zelo sem ve-
sela. Ni treba, da jo gledam, 
držim, vem, kaj sva doseg-
li. To so bili občutki veselja, 
ki jih prej nikoli nisem do-
živela. Predvsem sem vese-
la, da sem vztrajala. Dosti-
krat sem bila blizu medalji, 
a se ni izšlo. Po slabih rezul-
tatih smo se znali zelo hitro 
pobrati in verjeti, da bo pri-
šel tudi naš dan. Vesela sem, 
da je prišel, še toliko bolj, ker 
za to medaljo stoji cela ekipa. 
Verjela sem, da dobro dela-
mo, da smo na visokem ni-
voju, le poklopiti se je mora-
lo vse skupaj.«

Anamarija: »Medalja se 
lepo blešči, res mi je všeč in 
bo doma v moji sobi, da jo 
bom imela na očeh za moti-
vacijo za naprej. Je velika na-
grada za ves dosedanji trud. 
Za njo stoji celotna ekipa, ve-
liko ljudi. To so tudi moj tre-
ner Stefano Saracco, druži-
na, fant, prijatelji ...«

Katja, kaj pa vaša medalja: 
bo ostala v Sloveniji ali jo 
boste odnesli na Norveško? 

»Ne vem, nisem še razmi-
šljala o tem. Zagotovo pa bo 
na vidnem mestu.«

Posnetek vajinega iskrene-
ga veselja v cilju je preplavil 
svet. Kolikokrat sta si ga že 
pogledali?

Katja: »Tekmo sem si že 
pogledala, ko pride na vrsto 
tisto skakanje na koncu, pa 
kar prekinem. Še vedno do-
bim kurjo polt. Ti občutki so 
bili zares fantastični. To je 
moja prva medalja in sedaj 
vidim, kaj podoživljajo tisti, 
ki jo že imajo. Vesela sem, 
da je bila na cilju moja dru-
žina in je bilo zato veselje še 
toliko večje.« 

Anamarija: »Ne prav ve-
likokrat. Si ga bom pa 

zagotovo še. Utrip se pospe-
ši, postaneš vesel ... Veliko 
sva dosegli.«

Kako pomemben je za us-
peh na ekipnih tekmah eki-
pni duh?

Katja: »Vsaka posebej sva 
se osredotočili na svoj tek. 
Pristop je bil individualen. 
Z Ano se dobro ujameva, si 
deliva izkušnje, nasvete. Ve-
deli sva, kaj morava naredi-
ti. Zjutraj pred tekmo sva se 
zelo malo videli, na ogledu 
proge pa sva se ustavili in iz-
menjali podrobnosti preda-
je, katero smučino bova upo-
rabljali. Delovali sva kot eno. 
Veva, kje so najine prednos-
ti in kje slabosti. Mislim, da 
sva dobra ekipa, zato tudi to 
veselje v cilju. Niti ne vem, 
kolikokrat sem jo objela, 
še sedaj bi jo kar objemala. 
Zelo jo imam rada.«

Anamarija: »Da se tekmo-
valki dobro razumeta in sta 
vsaj malo povezani, je zago-
tovo pozitivno. Verjamem v 
to, da prijateljstvo naredi ve-
liko več, in vesela sem, da sva 
s Katjo medaljo osvojili sku-
paj.«

Sta si karakterno podobni?
Katja: »Imava nekaj sku-

pnih lastnosti. V Ani vidim 
predvsem osebo, ki je zma-
govalna, ima željo po uspe-
hih. Je športnica na mestu, 
za svoja leta zelo zrela tek-
movalka. Mislim, da ji bo 
medalja dala samo še zago-
na in da bo imela uspešno 
kariero še naprej.«

Anamarija: »Obe sva pre-
cej živahni in nasmeja-
ni. Lahko rečem, da sva si 

v marsičem podobni. Katjo 
občudujem tudi kot mamo. 
Kot nekakšna mama je tudi 
naši ekipi. Odlično se razu-
memo.«

V teh dneh sta dobili že ve-
liko vprašanj. Pa sebe kdaj 
vprašata, ali to še zmoreta?

Katja: »V športu sem že ve-
liko let, tako da sem vedela, 
kaj me čaka po osvojeni me-
dalji. Ni mi težko. Upam, da 
so vsi, ki so toliko časa ob 
meni čakali medaljo, pazili 
Ludviga, delali z mano, dobi-
li isto veselje. Dobila sem ob-
čutek, da jim ta medalja prav 
tako veliko pomeni.«

Anamarija: »Zavedam 
sem, da to sodi k osvojitvi 
medalje. Ni mi bilo težko iti 
na vse sprejeme, najbolj pa 
sem z veseljem pričakova-
la sprejem v domačem kra-
ju. Vidiš, koliko ljudi navi-
ja zate, koliko jim pomeniš. 
Rada jim to vračam z uspehi 
in zastopam našo vas.«

Spomini na začetke?
Katja: »Jaz sem že celot-

no kariero članica blejske-
ga kluba. Začela sem pri tre-
nerju Vinku Poklukarju. Na 
začetke imam zelo lepe spo-
mine. Čeprav sem bila edino 
dekle med fanti, mi ni bilo 
težko. V tistih letih je bilo 
najpomembnejše vztrajati, 
ostati v športu.«

Anamarija: »Moj prvi klub 
je bil v Medvodah, kjer je 
bil moj trener žal že pokoj-
ni Klemen Svoljšak. Škoda, 
da ga ni več z nami. Mislim, 
da mi je on dal prvo lekcijo, 
me naučil tehnike. Vedno 
ga bom pogrešala. Kasneje 

sva oba z bratom prestopila 
v kranjski Triglav.«

Kaj je bila motivacija pri od-
ločitvi, da postaneta profesi-
onalni tekačici na smučeh?

Katja: »Bila sem tekmo-
valka, ki v mlajših katego-
rijah ni imela velikih uspe-
hov. Res sem bila v Sloveni-
ji na drugem, tretjem mes-
tu, a želja je bila tekmova-
ti na olimpijskih igrah. To 
mi je uspelo. Po Vancou-
vru sem se začela spraševa-
ti, kako naprej. Ko sem spo-
znala Olo, mi je odprl pog-
led na njihov pristop do teka 
na smučeh, ljubezen do tega 
športa. Mislim, da je on tisti, 
zaradi katerega sem vztraja-
la. Končala bi že po Vancou-
vru in šla kakšno drugo pot. 
Lahko bi rekla, da brez nje-
ga te medalje ne bi bilo. Je 
zelo cenjena tudi na Norve-
škem. Treniram tudi z Nor-
vežankami. Vidijo, kako 
smo majhni, kakšne imamo 
pogoje, proračun ... Mislim, 
da je bila Maiken Caspersen 
Falla bolj vesela moje srebr-
ne medalje kot svojega bro-
na.«

Anamarija: »Gledala sem 
tekmovanja po televiziji in 
sem si vedno želela, da bi 
bila enkrat po televiziji tudi 
jaz, da bi ljudje navijali zame 
in da bi tudi jaz osvajala me-
dalje. Za zadnji dve leti lah-
ko rečem, da sem res osre-
dotočena na smučarski tek, 
da je to moja služba. Posta-
la sem bolj zrela, odrasla in 
še bolj z veseljem to delam.«

Katja je kariero začasno pre-
kinila zaradi materinstva; 

Anamarija, vaša pot pa je po-
sebna po tem, da ste prestali 
tri operacije srca.

»Ko so mi odkrili srčno 
aritmijo, so mi zdravniki 
rekli celo, da je možno, da 
bom morala končati špor-
tno kariero. Verjela sem in 
upala, da to ni res, da gre 
za laž. Zahvaliti se moram 
dr. Matevžu Janu in dr. Ja-
nezu Poklukarju, ki sta ve-
liko naredila zame. Pripra-
vila sta me, da lahko tekmu-
jem na tem visokem nivo-
ju. Upam, da bo tako ostalo 
tudi v prihodnje.« 

Katja, vprašanje, ki vam je v 
teh dneh najmanj ljubo, pa 
ste ga vseeno že velikokrat 
dobili, je odločitev o nadalje-
vanju kariere.

»Za to sezono je bil cilj 
svetovno prvenstvo, že-
lim pa tudi svetovni pokal 
v sprintu zaključiti na vi-
sokem mestu. Po sezoni si 
bom vzela čas za premislek. 
Odločitev bo vsekakor tež-
ka.« 

Kdo je vajin največji navijač?
Katja: »Lahko rečem, 

da je to sedaj Ludvig. Zelo 
lepo je videti, kako dojema 
vse skupaj. Poleg tega tudi 
Ola, celotna družina, ki je 
z mano ob vseh uspehih in 
neuspehih, vedo, kaj vsakič 
ob tem prestajam.«

Anamarija: »Celotna dru-
žina me podpira pri tem. 
Vsi so moji zvesti navija-
či in težko bi koga posebej 
omenila. Vsak je prispe-
val k temu rezultatu. Vese-
la sem, da so bili zraven na 
prvenstvu.«

Gorenjki s srebrnima snežinkama
Njuno iskreno veselje po osvojenem drugem mestu na svetovnem prvenstvu je bilo nekaj posebnega. V uvrstitev sta vložili veliko 
truda. Katja Višnar je športno kariero zaradi materinstva začasno prekinila, Anamarija Lampič je prestala že tri operacije srca.  
Obe sta se uspešno vrnili in dosegli uspeh kariere.

Katja Višnar (druga z leve) in Anamarija Lampič s trenerjema A-ekipe Nejcem Brodarjem (desno) in Olo Vignom 
Hattestadom

Katja Višnar: 
»Po Vancouvru 
sem se začela 
spraševati, kako 
naprej. Ko sem 
spoznala Olo, 
mi je odprl 
pogled na njihov 
pristop do teka 
na smučeh. 
Mislim, da je 
on tisti, zaradi 
katerega sem 
vztrajala. Lahko 
bi rekli tako, 
da brez njega 
te medalje ne bi 
bilo.« 
 
Anamarija 
Lampič: »Da 
se tekmovalki 
dobro razumeta 
in sta vsaj 
malo povezani, 
je na ekipni 
tekmi zagotovo 
pozitivno. 
Verjamem, da 
prijateljstvo 
naredi veliko 
več, in vesela 
sem, da sva s 
Katjo medaljo 
osvojili skupaj.«

Anamarija 
Lampič, 
Katja 
Višnar
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Mateja Rant

»Imel sem največjo srečo 
na svetu, da sem bil vedno v 
pravem trenutku na pravem 
mestu,« svoj pogled na pre-
tekle dogodke, ki so ga pri-
peljali do slave in bogastva, 
strne stoletnik Peter Flor-
jančič. Ob njegovem viso-
kem jubileju mu je prazno-
vanje pripravil že blejski žu-
pan Janez Fajfar, njegov roj-
stni dan so zaznamovali tudi 
v domu starejših v Radovlji-
ci, kjer živi zadnjih nekaj let, 
med drugim je z eno od za-
poslenih zaplesal tango. Kot 
se sam pohvali, je bil namreč 
vedno dober plesalec. »Bo-
gataši so samo pili viski, jaz 
pa sem plesal z njihovimi že-
nami,« se ob tem hudomuš-
no posmeje. Vrhunec pra-
znovanja njegove stoletnice 
pa prav gotovo predstavlja 
razstava Živeti sanje, ki so jo 
pripravili v Tehniškem mu-
zeju Slovenije v sodelovanju 
z Uradom RS za intelektual-
no lastnino.

Desetino izumov pripeljal 
do faze izdelave

Z razstavo, ki si jo bo v 
preddverju Festivalne dvo-
rane mogoče ogledati do 25. 
marca, so po besedah vodje 
projekta v Tehniškem mu-
zeju Slovenije Irene Maru-
šič želeli predstaviti Petra 
Florjančiča in njegovo delo, 
povezano z inovatorstvom, 
ki ga spremlja od rane mla-
dosti. Kot je priznala, je tež-
ko strniti stoletno življenj-
sko pot Petra Florjančiča, 
ki je bila resnično filmska 
oziroma pravljična, v eno 
razstavo, saj bi mu lahko 
posvetili tudi celoten mu-
zej. Na kratko pa so ga opi-
sali kot pogumnega, rado-
vednega in samosvojega 

človeka, svetovljana po duši 
in drznega v dejanjih. Ro-
dil se je 5. marca 1919 na 
Bledu, kasneje je živel in 
ustvarjal v številnih kra-
jih po Evropi in ZDA. »V 
mladih letih je bil športnik, 
glasbenik in igralec, kasne-
je avanturist in podjetnik, 
predvsem pa je bil in ostaja 
inovator svetovnega forma-
ta,« so poudarili ob razsta-
vi in dodali, da se mu med 
drugim ženske lahko zah-
valijo za elegantno pršenje 
parfuma in enostavno na-
našanje laka na nohte, fo-
tografi so mu bili hvaležni 
za plastične okvirčke za di-
apozitive, podjetniki pa za 
stroj za brizganje plastike. 
Po poklicu je tekstilni teh-
nik in njegov prvi uspeh je 
bil povezan prav s statvami. 
Te so omogočale tkanje tudi 
invalidom, zato so statve po 
drugi svetovni vojni dožive-
le velik uspeh, za Florjanči-
ča pa pomenile poklicno in 
finančno prelomnico. »Nje-
gov opus vključuje številne 
nenavadne, nevsakdanje in 
zabavne patente, včasih pa 
je bil s svojimi idejami celo 
pred časom. Že leta 1957 
si je zamislil avtomobilske 
zračne blazine, za katere pa 
tržišče še ni bilo pripravlje-
no.« Od približno 400 izu-
mov jih je po besedah Ire-
ne Marušič kar 43 prišlo do 
faze izdelave. »To je res svo-
jevrsten dosežek, saj za to 
potrebuješ srečo, sredstva 
in prava poznanstva.«

Tako je recimo tudi začet-
ku poslovnega sodelovanja 
s sorodnikom egipčanske-
ga kralja Faruka, Ilhami-
jem Husseinom, botrova-
lo naključje. Z družino je 
preživljal počitnice v Mon-
te Carlu in njegova dveletna 
hči se je na plaži spotaknila 
in Husseina polila z vodo. 

»Naslednji dan me je po-
vabil k sebi, saj je želel ku-
piti oziroma posvojiti mojo 
hčerko,« se v smehu spom-
ni, kako se je začela njuna 
skupna poslovna pot. »Prav 
paši Ilhami Husseinu gre 
zasluga, da sem postal sve-
tovno znani inovator, ker je 
inovatorstvo razumel in fi-
nanciral tudi moje napake 
pri delu,« priznava Florjan-
čič in dodaja, da je kasneje 
spoznal mnogo slavnih in 
vplivnih ljudi, od umetni-
kov, glasbenikov in filmskih 
igralcev do bogatih industri-
alcev.

Zamisli mu še ni 
zmanjkalo

Na razstavi v Festivalni 
dvorani si je mogoče ogle-
dati nekatere izdelke in del 
bogate dokumentacije, ki se 
nanaša na posamezne izu-
me. V množici patentov so 

v ospredje postavili razprši-
lec za parfumsko steklenič-
ko, ki je tesno povezan pred-
vsem z razvojem plastičnih 
mas. »Parfum namreč vse-
buje številne jedke snovi, 
zato je šele razvoj poseb-
ne plastične mase omogo-
čil dolgoročno uporabnost 
razpršilca,« pojasnjujejo ob 
razstavi in dodajajo, da je ra-
zvoj stekleničke z razpršil-
cem trajal kar dve leti, saj je 
mehanizem navkljub prep-
rostemu videzu precej za-
pleten. Sestavljen je iz kar 
18 različnih sestavnih de-
lov. »Čas 20. stoletja bi lah-
ko označili tudi kot obdob-
je plastike. Plastični izdel-
ki so zapolnili vse pore živ-
ljenja. Florjančič je znal to 
dobro izkoristiti in paten-
tiral celo množico izdelkov 
za vsakdanjo uporabo.« Ob 
tem pripravljavci razstave 
poudarjajo, da pri delu iz-
umitelja ni pomemben le 

končni izdelek, zanj je treba 
izdelati tudi orodja in stroje, 
ki šele omogočijo množič-
no proizvodnjo in določajo 
izumu dejansko vrednost. 
Kljub temu da praznuje že 
stoti rojstni dan, mu še ved-
no ni zmanjkalo zamisli, ki 
jih uresničuje s svojimi so-
delavci, saj kot pravi, bo po-
čival šele na pokopališču. 
Vrsto let ga je pri njegovem 
delu spremljala hči Marion, 
ki je sodelovala tudi pri pos-
tavljanju razstave na Ble-
du. Poudarila je, da je bila 
na očeta vedno zelo ponos-
na. »Zelo so mi všeč njego-
vi izumi in vedno me je za-
nimalo, kako so se uresniče-
vali,« je razložila in dodala, 
da jo je s ponosom navdaja-
lo zlasti dejstvo, da je za svo-
je izdelke izdelal tudi stroje, 
čeprav po izobrazbi ni bil in-
ženir. Ob tem je še pouda-
rila, da so k njegovemu us-
pehu veliko pripomogli tudi 

prijatelji, ki so verjeli vanj 
in mu dajali moč za naprej. 
»Na to včasih kar pozabi,« 
se posmeje. 

Mladi se lahko od njega 
veliko naučijo

Z razstavo na Bledu 
zaključujejo tudi projekt 
ICYDK: Če slučajno še ne 
veš, ki ga je v zadnjem letu 
izvajal Tehniški muzej Slo-
venije s partnerji in s fi-
nančno podporo Evropske-
ga urada za intelektualno 
lastnino. Z njim so žele-
li med mladimi promovira-
ti intelektualno lastnino, in 
čeprav je Florjančič dopol-
nil že sto let, je bil pri tem 
projektu kljub temu njihova 
prva izbira, je poudarila Ire-
na Marušič. Imel je zelo pe-
stro življenje, zato se po nje-
nem prepričanju od njega 
mladi lahko veliko naučijo. 
»V šoli ni blestel, staršem je 
s svojimi vragolijami, v kate-
rih pa je bilo že mogoče zas-
lediti zametke inovatorstva, 
povzročal ogromno pregla-
vic.« Da bi ubežal vpoklicu 
v nemško vojsko, je z Ble-
da leta 1943 brez dokumen-
tov prebegnil čez Alpe v Švi-
co, kjer je potem nekaj časa 
bival v begunskem tabori-
šču. Ker je mami obljubil, 
da bo prišel umret na Bled, 
se je pred petnajstimi leti 
vrnil. Ob tem pa se je spom-
nil tudi na anekdoto s striče-
vim butlerjem Alijem, ki mu 
je pred mnogimi leti iz kav-
ne usedline prerokoval, da 
bo živel toliko let, kolikor je 
stopnic na Blejskem otoku, 
torej 99. »Očitno sem imel 
tudi pri tem srečo, saj so pod 
vodo našli še eno,« se širo-
ko nasmeje in šaljivo doda, 
da si je nekaj »rezerve« za-
gotovil še z zvonom želja v 
cerkvici na Blejskem otoku.

Sto let slavnega izumitelja
Z razstavo Živeti sanje – stoletnica Petra Florjančiča, ki so jo v Festivalni dvorani na Bledu odprli v torek, so se v Tehniškem muzeju Slovenije ob njegovem 
visokem jubileju poklonili velikemu izumitelju z Bleda.

Peter Florjančič / Foto: Tina Dokl (arhiv GG)

Kar 43 izumov je prišlo do faze izdelave, med njimi plastičen okvirček za diapozitive. Hči Marion Florjancic (levo) in vodja projekta v Tehniškem muzeju Slovenije Irena Marušič 
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Jože Bežek med pomembnimi 
kranjskimi meščani

Ob omembi zdravnika 
Jožeta Bežka, ki se je rodil 
6. marca leta 1899 v Škofji 
Loki, se Kranjčani najprej 
spomnijo, da gre za nje-
govo čudovito hišo, ki jo 
je dal zgraditi leta 1936 
po načrtih arhitekta Jože-
ta Plečnika. Zelo zanimivo 
pa je tudi življenje samega 
zdravnika med dvema voj-
nama. Leta 1927 je odprl v 
Kranju zasebno ordinaci-
jo splošne prakse, kjer je 
deloval celih štirideset let. 
Začel je v Kraljevini SHS 
in nadaljeval v socialistič-
ni Jugoslaviji. Leta 1927 
je odprl zasebno ordinaci-
jo splošne prakse v Kranju. 
Ko je šel leta 1965 v pred-
časen pokoj, je še vedno 
honorarno delal v obratni 

ambulanti tovarne Veriga 
v Lescah in pri delu vztrajal 
do deset dni pred smrtjo na 
kirurški kliniki v Ljubljani. 
Čeprav ni bil član nobene 
stranke, je bil vedno naro-
dno zaveden. Tudi v času 
nemške okupacije. 

Gimnazijo je končal z 
odličnim uspehom leta 
1917 v Ljubljani. Takoj po 
maturi je moral na Dunaj v 
šolo »enoletnih prostovolj-
cev«. Poslali so ga na soško 
fronto, kjer je bil zajet. Ita-
lijani so ga eno leto zadrža-
li v ujetništvu v južni Italiji. 
Po vrnitvi v Ljubljano se je 
vpisal v prvi letnik novou-
stanovljene medicinske fa-
kultete in opravil le izpite 
tega letnika. Študij je nada-
ljeval v Pragi in ga zaključil 

v Zagrebu leta 1925. Nas-
lednji dve leti je delal v 
Splošni bolnici v Ljubljani, 
kjer je bil eno leto vodja in-
fekcijsko-epidemiološkega 
oddelka. 

Jože Bežek ni bil v nobe-
ni politični stranki, bil pa je 
vedno narodno zaveden Slo-
venec. Ob nemški okupaci-
ji se je opredelil za boj pro-
ti okupatorju. Prve ranje-
ne partizane je zdravil v ile-
gali že v začetku leta 1942. 
To je nadaljeval do februarja 
1944. Nato je šel med parti-
zane in bil na goriškem voj-
nem področju sanitetni refe-
rent brigade Janka Premrla - 
Vojka. Tam je v vinogradih 
Vipavske doline blizu Erze-
lja ustanovil gibljivo področ-
no bolnišnico Vera. Ker mu 

je pred nemškim napadom 
in požigom bolnišnice uspe-
lo rešiti vse ranjence, je do-
bil posebno pohvalo štaba 
IX. korpusa. 

Decembra 1944 so ga 
nemški vojaki ujeli. Do 
konca vojne je preživel pra-
vo razčlovečenje v koncen-
tracijskem taborišču Flos-
senburg na Bavarskem. Za-
pustil ga je 24. aprila 1945 in 
se prek Prage vrnil domov 
v Kranj, kjer je nadaljeval 
delo splošnega, družinske-
ga zdravnika. Ukvarjal se je 

tudi z organiziranjem Rde-
čega križa. 

Napisal je nekaj črtic: Me-
tamorfoza, Barometer pada, 
Stop a Cetinje, Na plaži. Ne-
kaj besedil ima tudi partizan-
sko tematiko: Pojedina pri 
gospodu L., Lepa Helenca 
in gospa Mimi, Moj prvi stik 
z njimi, Amputacija, Požig 
bolnic Vere, Flossenburg.

Dobro je igral klavir in z 
veseljem gojil vrtnice okoli 
hiše, ki stoji ob modernem 
krožišču med njegovo hišo 
in stavbo Gorenjske banke.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Kranju se je 4. 3. 1795 rodil teolog profesor Jože 

Friderik Crobath. Bil je uradni izpraševalec za 
slovenski jezik. 

   V Križah pri Tržiču se je 4. 3. 1863 rodil duhovnik 
in narodni delavec Josip Grašič. 

   V Lipljah pri Kamniku se je 4. 3. 1895 rodil patolog 
Franc Hribar. Napisal je prvi slovenski učbenik 
Uvod v splošno in morfološko patologijo.

   V Stari Loki se je 5. 3. 1900 rodil tenorist Jože 
Gostič. Kot sijajen oratorijski in koncertni pevec 
je tudi s prepričljivo igro osvajal publiko v najpo-
membnejših evropskih opernih hišah.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Simon se nikakor ne stri-
nja s trditvijo, da je ljubezen 
najmočnejša gonilna sila. 
Pravi, da je zdrava kmečka 
pamet tista, ki premika gore. 
Po njegovem jo je v ljudeh 
vedno manj. Sodeč po zgod-
bi, ki jo je povedal, se ne moti 
preveč.

»Pri nas smo bili vsi zelo 
obremenjeni s hrano. Oče 
je imel ogromen vamp, tudi 
mama je tehtala veliko več, 

kot bi smela. Njej se to ni 
zdelo nič slabega. Vse, kar je 
počela, je naredila v imenu 
ljubezni. Kaj je to zdrava raz-
sodnost, se ji ni sanjalo. Ves 
čas sem poslušal: ''Simon, 
pa jej, zabogasvetega!'' Zde-
lo se mi je, da me je namerno 
redila. Zjutraj mi je odreza-
la dva ogromna kosa kruha, 
ki sem ju potem namazal z 
medom ali domačo marme-
lado. Enako je bilo za kosi-
lo. Na krožnik mi je nadeva-
la goro hrane. Potem je sed-
la na klop in pazila, da sem 
vse zbasal vase. Že v otroštvu 
sem bil predebel. Sošolci so 
me klicali bajsi debelajsi. Na 
vsakem koraku sem bil dele-
žen posmeha. Problemi so 
se kopičili tudi v najstniških 
letih. Svoje postave in pož-
rešnosti sem se zelo sramo-
val. Namesto da bi se učil, 
sem jedel in jedel in zabuša-
val. Prvega letnika nisem na-
redil, zato sem se prepisal na 
drugo srednjo šolo. Tam je 
bilo še huje, saj je bilo med 
sošolci veliko fantov, ki niso 
bili na dobrem glasu. Eden 
od njih me je nekoč za hec, 
ker je bil pač slabe volje, pre-
tepal. Komaj sem se privle-
kel domov, vse kosti so me 
bolele. Potem me je nahru-
lil še oče, češ da sem ena na-
vadna reva. Zavlekel sem se 
v sobo. S seboj sem odnesel 
tri sendviče in litrsko stekle-
nico Coca-Cole. 

Začel me je boleti vrat. 
Glave nisem mogel obračati 
ne levo in ne desno. Nisem 
se mogel niti učiti. Najraje 

bi ležal in spal. Oče je kri-
čal name, da sem ena nava-
dna lena pizda, mamo pa je 
skrbelo, ali sem dovolj jedel, 
ker sem bil tako bled. Ob pol-
letju sem imel nezadostne 
ocene iz skoraj vseh pred-
metov. Psihično sem bil čis-
to na tleh. Moje življenje je 
bilo uničeno. 

Ker me vrat ni in ni nehal 
boleti, me je mama pelja-
la k zdravniku. Opazil sem, 
da se mu gnusim. Verjetno 
sem tudi smrdel kot svinja, 
saj sem se zaradi bolečin in 
tudi strahu neznansko potil. 

Mami jih je napel, zakaj ni 
poskrbela, tako kot ji je na-
ročil, da bi shujšal. Dejal je 
še, da se ne razvijam pravil-
no, da se mi zaradi preveč 
kilogramov krivi hrbtenica. 
Mama je planila v jok. Poču-
tila se je užaljeno, saj je bila 
prepričana, da na meni ni 
niti kilograma sala preveč.

Zaradi skolioze sem mo-
ral potem še na rentgensko 
slikanje, a niso odkrili niče-
sar. Gospa ortopedinja me je 
raje napotila k psihologinji, 
ki naj bi mi pomagala hujša-
ti. Ob misli, da ne bom več 
smel piti Coca-Cole, me je 
zmrazilo. Mama pa je zabru-
sila zdravnici, da bom shuj-
šal preko njenega trupla. 

Zafural sem že drugo šol-
sko leto, saj sem imel v konč-
nem spričevalu same neza-
dostne ocene. Mar mi je bilo! 
Zaradi bolečin sem goltal 
aspirine, kot bi bili bombo-
ni, a ni bilo nič bolje. Mama 
mi je od nekod prinesla še 

Lexaurin. Po njem mi je bilo 
zelo slabo, največkrat sem iz-
bruhal vse, kar sem pojedel. 
Potem sem se spet nažrl. Ni 
me bolel le vrat, težave sem 
imel tudi z želodcem. Ne-
koč sem bruhnil kri. Bil sem 
prepričan, da bom umrl, če-
tudi sem bil star šele dobrih 
17 let. Znoj mi je tekel po ob-
razu, ko sem s spodnjo ma-
jico brisal po tleh izbruhano. 

Počakal sem, da sta šla 
starša v službo, potem pa 
sem se hitro oblekel in se 
odpravil proti zdravstvene-
mu domu. Bil je oddaljen ko-
maj kakšnih sedemsto me-
trov, a meni se je zdelo, da 
stoji na koncu sveta. Mojih 
140 kilogramov me je držalo 
za vrat, da sem komaj dihal. 
Še dobro, da sva prišla oba z 
zdravnikom hkrati. Ko me 
je zagledal, se me je vidno 
ustrašil. Takoj je vedel, da je 
nekaj hudo narobe. Stekel je 
po invalidski voziček in po-
tem sta me s hišnikom odpe-
ljala v ordinacijo. Najprej mi 
je izmeril krvni tlak. Ne vem, 
koliko ga je bilo, slišal sem le 
''O, ljubi Bog!''. 

Tedni, ki so sledili, so bili 
kot kakšna nočna mora. Bilo 
je poletje, vročina je bila 
znotraj bolnišnice nezno-
sna. Mama je prihajala k 
meni vsak dan. Ni mogla ra-
zumeti, da želim shujšati, da 
želim spremeniti svoje živ-
ljenje. Bila je prepričana, da 
se mi je zmešalo.

Po treh tednih so me si-
cer spustili domov, a skupi-
no za zdravo hujšanje sem 

moral obiskovati še naprej. 
Nisem imel le visokega krv-
nega tlaka, kdo ve, kdaj sem 
fasal tudi sladkorno. Nekaj 
je bilo narobe z jetri in ledvi-
cami. Težave mi je povzroča-
la ščitnica. Avgusta sem pra-
znoval rojstni dan kot tota-
len invalid.

Če me ne bi bilo tako strah 
smrti, bi se že zdavnaj vdal. 
Mama se je vsakokrat, ko 
mi je pripravljala obroke, 
na glas jokala. Zdelo se ji je, 
da me zdravniki hočejo ubi-
ti. To sem povedal psiholo-
ginji. Predlagala mi je, da se 
jim pridružim še ob torkih, 
ko so imeli tečaje o pripravi 
zdravih obrokov. 

Konec oktobra sem bil laž-
ji za enajst kilogramov in 
pol. Mislil sem, da bom objel 
ves svet, tako sem bil vesel! 

Osemnajstega decembra, 
malo pred božičem, sem že 
prehodil prvi kilometer, ne 
da bi vmes petkrat počival. V 
skupini sem spoznal Eriko, 
s katero sem se družil, kadar 
sem se le mogel. Bila je moja 
luč na koncu tunela. 

Naslednje leto februarja 
sem se zaposlil kot varno-
stnik. V službo sem hodil 
peš: vsak dan štiri kilometre 
v eno smer in prav toliko v 
drugo. Jeseni sem se vpisal 
v večerno šolo za bolničarja. 
Lažji sem bil že za skoraj šti-
rideset kilogramov. Še zme-
raj sem jih imel več kot sto. 
Nikoli nisem bil tako srečen 
kot takrat, ko sem stopil na 
tehtnico in videl, da se je moj 
nečloveški trud izplačal.

Malo sem popustil, ko sva 
se z Eriko razšla. Na pripo-
ročilo svoje socialne delav-
ke se je srečala z očetom, ki 
je bil vir njenega zla. Ni mi 
povedala, kaj je šlo na sre-
čanju narobe, vem le, da 
se je spet začela prenažira-
ti. Nekako sem hotel biti z 
njo solidaren, pa sem ji pri 
tem ''pomagal''. Najina psi-
hologinja je potem zelo hit-
ro ukrepala: Erika je šla za 
nekaj časa na psihiatrijo, 
meni pa je, kot se je izka-
zalo, pomagal temeljit po-
govor. Četudi z Eriko nisva 
imela intimnih stikov, me 
je ločitev zelo potrla. Njen 
odnos z očetom je bil poln 
skrivnosti, ki jih nisem 
dobro razumel.

Ko sem se 15. marca 2008 
zaposlil v domu za starejše 
kot diplomirani bolničar, 
sem tehtal le še 82 kilogra-
mov. Vsak dan sem prete-
kel najmanj deset kilome-
trov, zdravo sem se pre-
hranjeval, veliko sem bral, 
meditiral, pridružil sem se 
tudi gasilcem. Mama se si-
cer še zmeraj ni sprijazni-
la z mojim ''shiranim'' te-
lesom, a nič zato. Bil sem 
presrečen, da so izginile 
tudi zdravstvene težave. V 
manj kot štirih letih sem bil 
kot nov človek. Žal še zme-
raj nimam nobene punce, 
morda tudi zato ne, ker ne 
morem pozabiti Erike. Na-
redila je samomor, in če le 
morem, ji na grob odnesem 
šopek rož.«

(Konec)

Onkraj samozavedanja
usode



petek, 8. marca 201922

Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

Urejevalci oblakov? »Pred 
leti sva bila s prijateljico v Bo-
hinju in sva ležala na obrež-
ju, jaz sem se zaziral v nebo, 
ko se je mimo pripeljal moj 
prijatelj iz Škotske, ki je v tis-
tem času še živel v Sloveniji. 
Z njim sta bila njegova otro-
ka, ki sta ga, po tem, ko smo 
se pozdravili, povprašala, kdo 
sem. Odvrnil jima je, da sem 
'cloud arranger', torej ureje-
valec oblakov. Ta prijatelj je 
sicer tudi pesnik, vendar ne 
vem, od kod mu ta besedna 
zveza, najbrž mu je ob pri-
čujoči sceni padla na pamet 
ta asociacija. Meni se je ta-
koj zazdela čudovita poveza-
va z mojim subjektom džeza, 

glede na to, da so glasbeni-
ki nekakšni urejevalci naših 
oblakov. Marsikdaj so tudi 
v moji glavi razvedrili nebo, 
ko so sicer divjale nevihte.« 
Doslej sem mislil, da smo 
»urejevalci oblakov« pred-
vsem pesniki in filozofi, zdaj 
mi je seveda jasno, da mo-
ram pod ta ekskluzivni naziv 
prišteti vsaj še glasbenike in 
fotografe. Kaj pa fotografija 
na naslovnici knjige? Nasta-
la je v Skopju, 2009. »Na po-
snetku je Paul Lovens, nem-
ški bobnar z improvizatorske 
scene, ki objema svoje čevlje, 
s katerimi igra oziroma je še 
do pred nekaj leti igral vse 
od davnega leta 1964, zato 
so tudi tako zelo pošvedrani. 
Preden je posnetek nastal, 

sem ga kakšni dve leti nago-
varjal k temu, da bi ga slikal z 
njimi. Najprej ni bil za, nato 
pa je na skopskem festivalu 
končno privolil in fotografija 
je nekako sama nastala taka, 
kot je.« (Vir: intervjuju z av-
torjem na MMC RTV SLO)

»To ni knjiga za ljubite-
lje in poznavalce jazza. To 
je knjiga za ljubitelje glasbe 
in za ljubitelje fotografije, ki 
ljubijo glasbo.« Tako je to iz-
jemno delo označila pisate-
ljica Sonja Porle. Urejeval-
ci oblakov, knjiga fotografij 
Žige Koritnika ima 376 stra-
ni, 272 fotografij v črno-beli 
barvi z nekaj izjemami, po-
snetih na 45 festivalih in kra-
jih, v 14 različnih državah, 
na štirih različnih celinah. 

Uvodna besedila so v angleš-
čini, predgovor je prispeval 
John Kelman, knjiga pa vse-
buje tudi besedila Matsa Gu-
stafssona, Joeja McPheeja, 
Kena Vandermarka in Joel-
le Léandre. Govorica fotogra-
fij je univerzalna, besedila v 
angleščini globalni značaj 
knjige še podkrepijo. Angle-
ščina tudi zato, ker je avtor 
denar za ta podvig zbral na 
Kickstarterju, največji sple-
tni strani za financiranje kre-
ativnih projektov. In ne na-
zadnje: v tej monografiji je 
pod njeno univerzalnostjo 
tudi nekaj gorenjskega. Av-
tor živi in dela v Hrašah pri 
Smledniku, knjigo je natisnil 
zdaj že likvidirani Gorenjski 
tisk. Slava tudi njemu!

Nove knjige (476)

Cloud arrangers/Urejevalci 
oblakov

Žiga Koritnik, Cloud arrangers: musical photo 
impressions, oblikovanje Marek Wajda, KUD Pega, 
Hraše, 2019, 376 strani

Alenka Bole Vrabec

Danes je eden nadvse pri-
ljubljenih gospodinjskih 
strojev zagotovo pomivalni 
stroj. A le malo ljudi ve, da je 
bil prvi patent zanj izdan že 
1850. Za iznajditeljico prve-
ga uporabnega pomivalne-
ga stroja velja Josephine Ga-
ris Cochrane (1839–1913), 
ki se je rodila v današnjem 
Ohiu. Njen oče je bil grad-
beni inženir, njen praded 
pa izumitelj v ladjarstvu. 
Josephine se je dobro poro-
čila, bila je priljubljena tudi 
zaradi zabav in večerij, ki 
jih je prirejala. Seveda je bil 
takrat na mizi najboljši por-
celan, a kaj, ko se je pri po-
mivanju prevečkrat spremi-
njal v črepinje. Gospodarica 

se je seveda jezila nad služ-
kinjami, nekaj časa sama 
pomivala posodo, a je to na-
vado opustila in nekoč de-
jala: »Če nihče ne mara iz-
umiti pomivalnega stroja, 
bom to storila sama.« 

Leta 1886 je dala patenti-
rati prvo napravo. Začela je 
risati skice. V lopi za hišo je 
začela sama plesti kovinske 
mreže za krožnike in sko-
delice. Po moževi smrti je 
s   pomočjo mehanika Ge-
orgea Buttlerja skonstruira-
la bakren kotel, ki se je dal 
nepredušno zapreti, vanj pa 
se je zlivala vroča milnica. 
Posodje se je bleščalo, vro-
čina je uničevala bakterije. 
Patent je Josephine prijavi-
la 1886, nato pa so ji zače-
li krepko metati polena pod 
noge. Moški svet, ki so mu 
bile poslovne ženske neka-
kšna spotika, se je zmrdov-
al nad izumiteljico. Napra-
va je bila draga, pomival-
ci krožnikov v restavraci-
jah so bili manjši strošek. 
Leta 1893 je bila v Čikagu 
svetovna razstava. Josep-
hine je dobila nagrado za 
»najboljšo mehansko kon-
strukcijo, zdržljivost in na-
membnost.« Kljub nagradi 
pa ni dočakala zmagoslav-
nega trenutka, ko so kma-
lu po njeni smrti začeli več-
jo proizvodnjo pomivalnih 
strojev za hotele in restavra-
cije. Josephinina družina je 
nato pravice za proizvodnjo 
prodala. Pomivalni stroji so 
se v gospodinjstvih začeli 
uveljavljati 1949. 

Leta 1996, ko sem bila s 
folklorno skupino Triglav 
Javornik Koroška Bela na 

gostovanju med Slovenci v 
Ameriki, sem v Cincinnati-
ju poskusila ponvico s čili-
jem. Še vedno je na mojem 
jedilniku.

Čili ponvica

Za 4 osebe potrebujemo: 
2–3 žlice olja, 450 g mlete go-
vedine, 1 skodelico sesekljane 
čebule, pol skodelice tenko na-
rezane zelene paprike, 1 strok 
česna, 400 g kuhanega rdeče-
ga fižola (kidney beans), 1 sko-
delico paradižnikovega soka, 
pol skodelice vode, 2 čajni žlič-
ki čilija v prahu ali kajenske-
ga popra (prilagodimo svoje-
mu okusu, nekateri ne marajo 
ostro začinjenih jedi), 1 čajno 
žličko origana, 1 čajno žličko 
soli, pol skodelice dolgozrnate-
ga riža, pol skodelice kuhane 
koruze, pol skodelice tenko na-
rezanih oliv, 1 skodelico nari-
banega cheddarja.

V veliki posodi segrejemo 
olje, dodamo mleto meso, 
čebulo, strt česen in meša-
mo, dokler meso ne izgubi 
rožnate barve, nato ga posu-
jemo s čilijem, dodamo ku-
han fižol, vodo, paradižni-
kov sok, origano, sol, dol-
gozrnat riž in kuhljamo, da 
se riž zmehča. Po potrebi do-
damo malo vode, koruzo in 
olive in na majhnem ognju 
kuhamo še 5 minut. Potrese-
mo s sirom in posodo pokri-
jemo s pokrovko, da se sir 
stopi. 

Preden ponudimo, lahko 
jed posujemo z drobno na-
rezano zeleno papriko. 

Pa dober tek!

Le pomivaj, strojček

mizica,
pogrni se

Turizem Bled je skupaj s Turističnim društvom Bled pripravil projekt Ask me, I'm local 
oziroma Vprašaj me, tu sem doma. Tako so se domačini, ki seveda o domačem kraju vedo 
največ, prelevili v informatorje in usmerjali obiskovalce in turiste. A tisti najbolj zavedni 
domačini vedo, da turisti pridejo, 'nasvinjajo' jezero in okolico, pustijo malo denarja, 
Bled pa je preplavljen z obilico hrupa in gneče. In tako je nastalo še »nasprotno« društvo 
Don't ask me, I'm local. Slika je bila posneta na pustno nedeljo, ko je bil Bled preplavljen z 
ljudmi, ki so prišli na pustno rajanje. M. P. / Foto: Tina Dokl

Pravijo, da moški nikoli zares ne odrastejo in da majhne fante spremljajo majhne, velike 
pa velike igrače. Sodeč po nasmejanih obrazih na fotografiji, to drži. Dodali bi lahko še 
to, da z leti raste tudi cena igrač. Cena igrače na fotografiji se meri v desettisočih evrov. 
Gre pravzaprav za simulator gasilskega vozila, namenjenega posredovanju ob letalskih 
nesrečah. Naj se kar igrajo, da bi le pravo vozilo čim manjkrat uporabili. A. Se. / Foto: Tina Dokl



Maša Likosar

P
ri preobleki albu-
ma je sodelova-
lo mnogo znanih 
glasbenih imen: 
Siddharta, Dan D, 

Hamo & Tribute 2 Love, 
Manouche, Društvo mrt-
vih pesnikov, Peter Lovšin 
in Domen Holc so domači 
kreatorji novih oblačil, prid-
ružila pa sta se jim Eugene 

'Hideaway' Bridges iz Ame-
rike in reggae zasedba Musi-
cal Youth iz Velike Britani-
je. Andrej Šifrer je na pred-
stavitvi dejal: »Glasbeniki, 
katerih oboževalec sem, so 
ustvarili čudovite predelave 
mojih pesmi, od Stoj, Mari-
ja, Lepi ljudje, Grenko vino 
do Zobobluesa in drugih. 
Počaščen in navdušen sem 
nad njihovimi vrhunskimi 
prispevki k moji obletnici.«

Ob častitljivem glasbe-
nem jubileju je stražiški 
avtor in izvajalec vsem zna-
nih pesmi Za prijatelje in 

Martinov lulček povedal, da 
po štirih desetletjih glasbe-
nega udejstvovanja ne gre 
za občutke, temveč za zgod-
be, ki so sprožile pesmi, ter 
pesmi, ki so sprožile dogod-
ke. »Nisem bil pripravljen, 
da čez noč postanem nek-
do, kar tedaj v resnici nisem 
bil. Diplomiral sem iz prava 
in pred seboj sem imel čis-
to drugo kariero, morda na 
sodišču, v podjetju. Glasba 
je bila tedaj moja ljubica, ki 

pa je kar na enkrat postala 
prva žena.«

Andrej Šifrer 19. marca v 
Cankarjevem domu pripra-
vlja koncert 40 let norosti in 
Moj žulj. »Koncert bo nekaj 
posebnega, česa podobne-
ga nisem naredil še niko-
li. Nastopil bom s Simfoni-
čnim orkestrom RTV Slove-
nija, pridružili se nam bodo 
številni gostje. Žal ne boste 
slišali vseh 170 pesmi, ki so 
nastale v moji karieri, tem-
več nekaj z začetka in nekaj 
s trenutne postaje moje glas-
bene poti.«

ŠIFRERJEVI ŽULJI
Andrej Šifrer je v ljubljanskem lokalu ČinČin 
Tobačna predstavil zgoščenko 40 let – Moj 
žulj, ki jo sestavljajo pesmi njegove prve vinilne 
LP-plošče Moj žulj.

Andrej Šifrer je ob štiridesetletnici glasbenega udejstvovanja 
predstavil nov album 40 let – Moj žulj, pri katerem je 
sodelovalo mnogo znanih glasbenih imen. / Foto: Tina Dokl

Album 40 let – Moj žulj združuje sodobne priredbe pesmi  
s Šifrerjeve prve vinilne LP-plošče Moj žulj. / Foto: Tina Dokl

Alenka Brun

N
a plesnem par-
ketu bomo tako 
lahko sprem-
ljali dvanajst 
zvezd, ki se 

bodo zavrtele s profesional-
nimi plesalci in se v plesnih 
izzivih poskušale iz oddaje v 
oddajo prebiti do konca ozi-
roma zmagovalnih stopničk. 
Tako bomo lahko sprem-
ljali Klaro Lorger in Jerneja 
Brenholca, Jano Kotesko in 
Tomaža Štera, Tanjo Žagar 
in Arneja Ivkoviča, Špelo 
Grošelj in Miho Perata, Tin-
karo Fortuna in Alekseja 
Rubcova, Tino Gorenjak in 
Miho Vodičarja, Miho Zupa-
na in Majo Geršak, Igorja 
Mikića in Valeriyo Musino-
vo, Borisa Kopitarja in Nino 
Gerič, Franka Bajca in Sve-
tlano Cigoj, Denisa Vučka 
in Niko Bagona ter Gregor-
ja Poljanca - Kirscha in Mar-
tino Plohl.

Gorenjcem so nekatera 
imena znana, najbližje in 
najbolj zanimiva pa sta jim 

zagotovo Špela Grošelj (34) 
in Gregor Poljanec - Kirsch 
(40), ki sta tudi zasebno par. 
V bistvu pa veljata za enega 
najbolj odmevnih domačih 
instagram parov, saj svoje 
življenje razkrivata na dru-
žbenem omrežju in svo-
jim oboževalcem ponuja-
ta zabaven vpogled v svo-
je partnerstvo. In na tak-
šen način je Špela tudi izve-
dela, da je Gregor sprejet v 
oddajo Zvezde plešejo. Pri 
plesu ima Špela verjetno 

rahlo prednost, saj je ples 
že od nekdaj njena ljubezen 
in strast. Čeprav je ena tis-
tih srečnic, ki lahko s svo-
jim fantom pleše v paru na 
kakšni poroki ali zabavi, saj 
njen Kirsch, kot ga kličejo 
prijatelji in velika večina tis-
tih, ki ga poznajo, zna nekaj 
plesnih korakov in tako lah-
ko deli veselje z njo. Pravi 
pa, da se je s plesom pobli-
že srečal komaj pred nekaj 
leti, tako da je še v fazi spoz-
navanja, mu pa postaja tudi 
vse bolj všeč.

Zanimalo nas je, kako je 
sploh prišlo do sodelovan-
ja. Špela razloži, da so naj-
prej poklicali njo, potem 
Gregorja, se ji pa zdi super, 
da oba sodelujeta v projek-
tu. »Danes si težko predsta-
vljam, da bi bila samo jaz v 
tem. Noro fino je, ko lahko 
vse občutke, navdušenje in 
tudi dileme deliš s partner-
jem, ki te popolnoma razu-
me, ker je tudi sam del te 
zgodbe.« 

Gregor doda: »Ko sem 
dobil povabilo v oddajo, sem 
bil sprva skeptičen, saj ples 
ni ravno moj paradni konj. 

Ker verjamem, da se največji 
napredek zgodi, ko stopiš iz 
cone lagodja, sem se odločil, 
da se vseeno podam na ple-
sni parket. Ples imam sicer 
rad, zato se šova zelo vese-
lim.«

Kako pa sta zadovoljna s 
svojima soplesalcema? Špe-
lo bomo spremljali z Miho 
Peratom, ki si je v prejš-
nji sezoni skupaj z Natali-
jo Gros priplesal zmagoval-
ne stopničke. Navdušena 
je: »Bil je med mojimi top 
tremi željami in glede na to, 
da smo si ga menda mnoge 
želele, sem zelo hvaležna, 
da sem ga dobila prav jaz. 
Dokler ga nisem spoznala 
osebno, nisem niti pomi-
slila, da bi plesala z njim. 
Iskreno. Vtis, ki sem ga 
dobila prek malega ekrana, 
je bil zelo napačen. To, da 
je bil že dvakrat v finalu, je 
vsekakor znak, da ima Miha 
izkušnje in da je dober ple-
salec, nikakor pa ni bil to 
razlog, da sem si želela ple-
sati z njim – odločilno je 
bilo najino ujemanje v ple-
su, njegov karakter in mir-
nost, ki je protiutež moje-
mu karakterju.« (smeh)

Kirsch pa si je želel sople-
salko, ki bo imela dovolj 
časa za treninge, se bo zav-
zela za koreografijo in nje-
gov napredek. »Z Martino 
se za zdaj zelo dobro uja-
meva in se že veselim naji-
nega prvega plesnega nas-
topa.« Pravi, da je koreogra-
fija za prvi ples sicer težka, 
a mu ravno zato predstavlja 
velik izziv.

Kako se bo znal gorenj-
ski par spopasti z novim 
izzivom, ki ga je sprejel, pa 
bomo prvič lahko ocenili že 
v nedeljo zvečer.

ZVEZDE TRKAJO NA VRATA
Tretja sezona priljubljenega plesnega spektakla Zvezde plešejo bo doživela premiero v nedeljo, 10. 
marca, ob 20. uri na Pop TV. To je v letošnjem marčevskem obdobju še ena oddaja iz domačih 
zabavnih televizijskih logov; iz preteklih sezon pa vemo, da spada med najbolj priljubljene.

Martina Plohl in Gregor Poljanec - Kirsch / Foto: arhiv Pop TV

Špela Grošelj in Miha Perat / Foto: arhiv Pop TV
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Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_19_19
NALOGA

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

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

2 1 8
5 6 3 4 2

7 6 5 9

sudoku_LAZJI_19_19

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_19_19
NALOGA

72463
87596
927

2581
3145
9137

218
56342

7659

sudoku_LAZJI_19_19

REŠITEV

724689135
318745926
659213748
267458319
831967452
495132687
942571863
586394271
173826594

sudoku_TEZJI_19_19
NALOGA

5 3
4 5 3 9

7 1
2 8 9

5 6 2 3
8 1 6

9 4
5 1 4 8

7 5

sudoku_TEZJI_19_19

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_19
NALOGA

53
4539

71
289

5623
816

94
5148

75

sudoku_TEZJI_19_19

REŠITEV

582941673
164573982
973268514
216387459
457692138
839415726
398756241
625134897
741829365

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKUTA JE DOBRA

HOROSKOP
TANJA

Krava in polž 
Polž in krava sta se zaljubila in poročila. Tri dni po poroki 
reče krava, da bi bil čas, da se zakon tudi, kot bi se reklo, 
konzumira.
Polž se poda na pot po kravji zadnji taci, in ko je tik pred 
zdajci, priteče bik in … buuum. 
Krava se je v sladostrastju tako tresla, da je polž omahnil. 
Polž – končno spet na varnih tleh – reče: »Saj sem vedel, 
da me je vzela samo zato, ker imam hišo!«

Če si minister v Sloveniji 
Direktor uradnega tujega zastopništva za vozila visokega 
cenovnega razreda je skušal ministru za storjene usluge 
podariti avtomobil.
»Tega pa ne smem sprejeti, saj me bodo zaprli!« je ogor-
čen minister.
»Saj vam ga damo za simbolično ceno tisoč evrov.«
»No, potem bom pa vzel štiri – še za druge člane moje 
družine.«

V skrbeh za ženo 
Psihiater je povabil gospo Novak v svojo ordinacijo.
»Vaš mož me je prosil, naj vas pregledam. Menda hodite 
zvečer po stanovanju z dvignjenimi rokami in razkrečeni-
mi prsti. Mi lahko kaj poveste v zvezi s tem?«
»Seveda. Čakam, da se mi posuši lak na nohtih!«

V lekarni 
»Počakajte, počakajte, zmotila sem se!« vpije farmacev-
tka za kupcem, ki odhaja iz lekarne: »Namesto aspirina 
sem vam dala strihnin!«
»Pa je velika razlika med tema zdraviloma?«
»Pet evrov!«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Predolgo ste čakali in odlašali določene obveznosti, saj ste 
kar nekako mislili, da bo odgovornost prevzel kdo drug. A 
to se ne bo zgodilo, zato vas čaka kar veliko dela. Posledi-
ca bo utrujenost, a kmalu prihaja nova energija.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Veliko preveč premišljujete in si v glavi predstavljate mili-
jon kombinacij, namesto da bi v resnici kaj naredili. Seve-
da je najprej potreben načrt, ampak brez koraka naprej ne 
morete pričakovati rezultatov. Življenje je ta trenutek.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Ste človek akcije in zelo radi ste v ospredju. S tem ni nič 
narobe, ljudje vas take sprejemajo in imajo radi. Vendar 
občutek, da ste tretje ali peto kolo, vam ne bo všeč. Morda 
pa se morate naučiti še ene lekcije, da se svet ne vrti samo 
okoli vas.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Ta teden ne boste marali samote in boste stalno iskali 
družbo okoli sebe. Ne bo vam je težko najti, saj boste raz-
posajeni in tudi na druge boste prenašali dobro voljo. V 
ljubezni boste začeli postavljati nove temelje in se končno 
odločili.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Jezili se boste na ljudi, ki ne bodo razumeli vaših projek-
tov, ki ste si jih zamislili v svoji glavi. Enostavno ne bodo 
verjeli v vaše zamisli, kar pa ne pomeni, da morate nehati 
vztrajati. Na drug način predstavljena zamisel dobi nov 
pogled.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Gledate, a ne vidite. Čutite, a ne začutite. Vse vam je jasno, 
pa spet čisto nič. Odvisno od dneva in trenutka. Pred vami 
so spremembe in pripravite se, da se vam bo življenje zelo 
spremenilo. Tudi dobrega se človek težko privadi.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Veselili se boste denarnega priliva, ki bo nepričakovan, a 
hitro boste naredili načrt, kam ga boste vložili. Ne prehite-
vajte in trikrat premislite, preden se odločite. Se ne mudi. 
Na osebnem področju se vam približujejo sama lepa pre-
senečenja. 

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Ne marate sprememb in radi vzdržujete ustaljeni ritem, a 
tokrat vas bodo na poslovnem področju čakali veliki pre-
miki. Lahko je to napredovanje v obstoječi službi ali pa je 
morda korak na drugo področje in lokacijo. Bodite brez 
skrbi.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Vse proste trenutke boste v tem tednu posvečali svojim 
domačim in drugim bližnjim. Dali vam bodo vedeti, da 
brez vas ne morejo in da podpirate večino vogalov. Seveda 
vam bo to priznanje dobro delo, čeprav je vaše obnašanje 
nasprotno.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Odločili se boste, da tokrat ne boste prehitevali, ampak 
boste šli počasi in korak za korakom. Najprej bo na vrsti 
pogovor, v katerem boste marsikaj izvedeli, šele kasneje 
pride vaša prava reakcija. Vsekakor z besedami in čustvi 
ne boste varčevali.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Sicer je za vami že osebni praznik, a treba bo poskrbeti 
tudi za zamudnike, ki si pravi čas niso vzeli prosto. Uži-
vate v dobri družbi, zato za vas to ne bo zadrega, ampak 
boste poskrbeli, da bo vsem lepo in prijetno. Čaka vas pre-
senečenje.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Napak ni, so samo najboljše odločitve v danem trenutku. 
Ne smete se preveč obremenjevati in gledati nazaj, kaj in 
zakaj ste naredili določen korak. Pogled imejte usmerjen 
samo naprej in poskrbite, da bo za vas najbolje. Saj znate.
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Kuharski mojster 
Andrej Goljat je zbral 
več kot sedemdeset 
receptov za sladice 
različnih vrst, od 
zavitkov, preprostih 
kolačkov, narastkov, 
zmrzlin, krem, strjenk 
do tiramisujev in 
tartufov. Vsi recepti 
imajo naveden čas 
priprave, pečenja ali 
zamrzovanja. Vse 
sladice nas vabijo 
tudi s slikami. 

Sladice
hitro in preprosto

ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

www.gorenjskiglas.si

148 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 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.

                        + poštnina

12  50
EUR

Nagrade: 1. nagrada – vzglavnik Slovenska postelja, 
2. in 3.  nagrada – knjiga Melanda

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po š lji te do srede, 20. 
marca 2019, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Pevka kubanskih korenin Camila Cabe
llo (22) beleži številne uspehe. Pesem 
Havana je postala največkrat predvajana 
pesem v zgodovini, prejela pa je celo dve 
nominaciji za nagrado grammy. Njen 
album Camila je v več kot sto državah 

v zgolj štiriindvajsetih urah dosegel prvo mesto na iTu-
nesu. Pevka je lani osvojila tri nagrade Teen Choice, štiri 
nagrade American Music, bila v petih kategorijah nomi-
nirana za nagrade MTV Video Music, domov pa odšla z 
nagrado za najboljšo izvajalko in najboljši video.

Camila Cabello ruši rekorde

Igralec Joey Gaydos (27), znan kot Zack 
Mooneyham iz filma Šola rocka, ki je v 
omenjeni vlogi ljubil kitare, je to strast 
ohranil do danes. Igralca so namreč v 
zadnjih nekaj tednih na Floridi kar štirikrat 
aretirali zaradi kraje kitar. Nazadnje je sku-

šal izmakniti inštrument, vreden dva tisoč dolarjev. Joey je 
tatvine priznal in kot razlog navedel težave z drogami.

Joey Gaydos obožuje kitare

Pevka Taylor Swift (29) je v skrbeh 
za svojo mamo Andreo, ki se po 
štirih letih zopet spopada z diag-
nozo rak. »Oba starša sta zbolela 
za rakom, mami pa se je bolezen 
ponovila. Vse skupaj mi je odprlo 

oči, da sem se naučila prepoznati prave težave in moja 
anksioznost ni nič v primerjavi s tem,« je povedala z gram-
myjem nagrajena pevka.

Mama Taylor Swift spet zbolela za rakom

Štiri mesece po tem, ko sta bila pevka 
Demi Lovato (26) in modni oblikovalec 
Henry Levy prvič opažena kot par, je 
njune zveze konec. Po poročanju revije 
People se je pevka vrnila v rehabilitacijski 
center. »Njeno stanje je stabilno in nima 

stika z drogami. Za nekaj tednov je odšla na zdravljenje 
izven Los Angelesa,« je povedal vir, ki pravi, da je pevka 
že doma, da se počuti odlično in ustvarja novo glasbo.

Demi Lovato spet samska

VRTIMO GLOBUS

M. Perdan, A. Brun

V 
sprejemni pisar-
ni Gorenjske-
ga glasa v Kra-
nju na pustni 
torek ni manjka-

lo smeha in dobre volje. Za 
dodatno veselje pa je poskr-
belo Pekarstvo Orehek, saj 
so se naši naročniki lahko 
posladkali s kar petsto oku-
snimi krofi, oglasil pa se 
je tudi Dušan Dermota iz 
Pekarstva Orehek. 

Letos bo Pekarstvo Ore-
hek praznovalo že 25 let, 
odkar s svojimi dobrotami 
razveseljuje svoje stranke, 
naročnike pa smo na pust-
no druženje pri nas povabili 
že tretjič. Odziv na povabilo 

Gorenjskega glasa na sladke 
krofe in kavico je bil odličen 
in tudi pohval na račun oku-
snih krofov ni manjkalo. Tor-
kovo dopoldne je tako minilo, 
kot bi mignil, krofi pa so kop-
neli v stilu znanega pregovo-
ra Kdor prvi pride, prvi melje.

Wernerjevo jutro se je na 
pustni torek začelo zgodaj. 
Sicer jutri prihaja v Kranj, 
kjer bo imel v športni dvora-
ni na Zlatem polju koncert 
za osmi marec, a na pust-
ni torek so ga gostili v stu-
diu Radia Kranj. Da je bilo 
še bolj zabavno, pa je med 
osmo in deveto uro pred 
radiem mimoidočim in 
vsem, ki so ga prišli pozdra-
vit, ponudil krofe. 

V Cafe galeriji Pungert 
si še do konca marca lahko 

ogledate fotografsko razsta-
vo Milana Malovrha z nas-
lovom Beneške impresije, 
ki prikazuje beneške prizo-
re in beneške maske. Foto-
grafije so posnete s poseb-
no, unikatno tehniko in pri-
kazujejo avtorjev inovativni 
pristop k fotografiji. »Gre 
na splošno za beneške pri-
zore, kot so gondole in lagu-
ne, ter za fotografije beneš-
kih mask,« je razstavo opi-
sal avtor fotografij Malo-
vrh in dodal, da to niso foto-
grafije klasičnega pogleda. 
»Vse je več ali manj v nekem 
gibanju, samo maska je tis-
ta, ki na sliki miruje. Takšna 
tehnika fotografiranja je 
zelo unikatna. Gre za to, da 
se gibam jaz z dvema fotoa-
paratoma, ki sta med seboj 

povezana. Slikata istočasno, 
vendar z različnimi nastavi-
tvami. Te slike so pravzap-
rav neke sestavljanke, saj 
jih potem kombiniram,« je 
svoj eksperimentalni trik 
pojasnil Malovrh, ki sicer 
prihaja iz Tržiča in se s foto-
grafijo ukvarja že okoli 45 
let. V tem času se je udele-
žil številnih skupinskih raz-
stav in imel tudi lepo število 
svojih, v Kranju pa razstav-
lja prvič. »Največ se ukvar-
jam z dinamiko in giban-
jem, predvsem pri konjih in 
beneških motivih, občasno 
slikam tudi druge stvari,« je 
še povedal o svojem delu in 
dodal, da je polovica razstav-
ljenih fotografij nastala šele 
pred kratkim na karnevalu v 
Benetkah.

PUST VESELIH UST
Na pustni torek smo vas povabili v svojo družbo – na sladkanje s krofi in kavico. Werner je v jutranjih 
urah delil krofe pred Radiem Kranj, v galeriji na Pungertu pa so pretekli konec tedna odprli fotografsko 
razstavo Milana Malovrha z naslovom Beneške impresije.

Pustno razpoloženje: nasmejani pevec in vzgojiteljice 
Dobre tete iz Kranja, ki so bile z otroki na sprehodu.

Werner bo v Kranju koncertiral jutri zvečer, na Radiu Kranj 
pa se je oglasil na pustni torek. 

Na pustni torek je bilo v sprejemni pisarni Gorenjega glasa 
zelo živahno ... Kdor prvi pride, prvi melje.

Dušan Dermota (Pekarstvo Orehek) v družbi naročnikov 
Gorenjega glasa 

S slastnim mareličnim krofom sta se posladkali tudi Alenka 
Zavrl in Zofi Kalan.

Milan Malovrh uporablja unikaten pristop k fotografiji, kar 
odraža tudi razstava Beneške impresije. / Foto: Manca Perdan

V kranjskem Cineplexxu smo na predpremieri 
Marvelovega filma Stotnica Marvel (Captain Marvel) 
srečali zanimivo superjunakinjo: jeseniško Meteorito, 
za katero so njeni ustvarjalci dobili navdih ravno v 
znanem stripovskem ženskem liku »kapitanke«. V vlogi 
Meteorite se je dobro znašla 24letna Elvira Pašagić z 
Jesenic. / Foto: A. B.
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

Vilma Stanovnik

Kranj – Znano je, da so liki 
v moški podobi v prevladi. 
Tako je tudi na semaforjih, 
kjer promet usmerjajo iz-
ključno moške podobe. Ze-
leni pešec pravi, da je pre-
hod dovoljen, medtem ko 
rdeči čakajoči pešec kaže na 
to, da je treba za prehod ces-
te počakati.

Tako so se na Mestni upravi 
Kranj ob letošnjem mednaro-
dnem dnevu žena odločili, da 

v sodelovanju s koncesionar-
jem pripravijo posebno raz-
ličico semaforja, na kateri bo 
upodobljen ženski lik. Sema-
for pri Bolnišnici za ginekolo-
gijo in porodništvo na Zlatem 
polju v Kranju bo danes zasve-
til v ženski različici. Rdeča ča-
kajoča peška bo obveščala, da 
bo treba za prehod cestišča še 
nekoliko počakati, medtem 
ko bo zelena peška v krilu ob-
veščala, da je prehod možen. 
Gre za prvi tovrstni semafor v 
Kranju in Sloveniji.

Na semaforju ženski lik

Andraž Sodja

Koroška Bela – Farno kultur-
no društvo Koroška Bela in 
Fantovski klub Koroška Bela 
sta petega marca, na pustni 
torek, na Koroški Beli obu-
dila star pustni običaj vle-
čenja ploha. Običaj, ki naj-
verjetneje sega še v predkr-
ščanske običaje preganja-
nja zime in spodbujanja 
spomladanske plodnosti, so 
kasneje skozi stoletja upo-
rabili za zadnje veseljačenje 
pred štiridesetdnevnim pos-
tom. 

Tudi na Koroški Beli je bil 
ta običaj zelo živ, kar kaže-
jo dobro dokumentirani plo-
hi iz dvajsetega stoletja. Obi-
čaj je govoril, da če se v pred-
pustnem času ni poročilo 
nobeno dekle na vasi, so fan-
tje s tem pridobili pravico, da 
v srenjskem gozdu poseka-
jo najlepšo smreko, jo očedi-
jo in pripravijo za vleko sko-
zi vasi. Tako je bilo tudi le-
tos, z vleko ploha so začeli 

pri Zavelcinu, ga vlekli sko-
zi vas do Frtinovega korita, 
kjer so jim dekleta pripravi-
la pravo šrango z nekaj zah-
tevnimi nalogami, preden 
so jih spustila mimo. Naj-
zahtevnejša med nalogami 
je zagotovo tista, da morajo 
fantje dekleta prepričati, da 

so zreli za ženitev. Vleka plo-
ha se je zaključila sredi sta-
rega dela Koroške Bele, pred 
kulturnim hramom, kjer sta 
potekala tudi licitacija in ža-
ganje ploha, ni pa manjka-
la niti tradicionalna fanto-
vska pesem in pozdrav žu-
pana Blaža Račiča, ki ga zelo 

veseli, da se krajani tako tru-
dijo ohranjati izročilo, zato 
jim je zaželel veliko uspeha 
tudi v prihodnje. Fante pa 
so obiskali tudi po plohu po-
brateni vaščani iz Begunj na 
Gorenjskem, s katerimi so si 
izmenjali t. i. panklne – cule 
prijateljstva. 

Spet so vlekli ploh
Na Koroški Beli so na pustni torek obudili staro tradicijo, da fantje v letu, ko se pred pustom ne poroči 
nobeno dekle, vlečejo ploh – simboličnega ženina v posmeh za možitev zrelim dekletom in fantom.

Vleka ploha skozi Koroško Belo, ki so jo pripravili fantje Fantovskega kluba Koroška Bela

Bohinjska Bistrica – Občino Bohinj po novem najdete tudi na 
spletnem družbenem omrežju Facebook. Za ta korak so se na 
občini odločili z namenom, da se tudi na ta sodoben način 
približajo občanom in uporabnikom storitev občine, ki bodo 
na uradnem profilu občine lahko našli različne informacije in 
tudi ažurna nujna obvestila, kar bo posebej dobrodošlo ob 
morebitnih nujnih primerih, kjer je obveščanje preko družbe-
nih omrežij pogosto hitrejše kot po drugih kanalih. Na profilu 
že lahko najdete nekaj obvestil in napovedi dogodkov, stran 
pa je na omrežju dostopna pod imenom Občina Bohinj – 
uradna stran.

Tudi Občina Bohinj na Facebooku
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 22. 2. 2019 
v Kranjskih novicah,  je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ, 
d.o.o., iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: eno
dnevna uporaba avtomobila VW POLO – Veronika Zor-
man, Cerklje,  2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila 
GOLF – Dušan Bohinc, Medvode, 3. nagrada: poklanja Go
renjski glas – Tatjana Jenkole, Preddvor.   

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Go renj
skem glasu 26. 2. 2019,  je bilo podjetje KAORI, d.o.o, ki orga
nizira KONCERT WERNERJA z gosti v Kranju. Izžrebani so 
bili: Milena MUZIK iz Križ pri Tržiču, Ivanka HAFNER iz Žab
nice in Janez ŠLIBAR iz Kamne Gorice. Nagrajencem čestita
mo in sporočamo, da bodo po pošti prejeli po dve vstopni
ci za koncert Wernerja z gosti, ki bo v soboto, 9. marca 2019, 
v športni dvorani na Zlatem polju v Kranju. Vsem, ki ste po
slali dopisnice z odgovori, se zahvaljujemo za sodelovanje.

Nagrajenci križanke GORENJSKEGA GLASA z geslom: 
OKUSNI RECEPTI, objavljene v Gorenjskem glasu, 19.  febru
arja 2019, so: 1. nagrado, vzglavnik Slovenska postelja, prej
me Darko Bestijanič iz Medvod; 2. nagrado, knjigo Melan
da, Marija Burja iz Bleda; 3. nagrado, knjigo Melanda, Si-
mona Jeler z Golnika.

Nagrajenci križanke ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO 
KRANJ z geslom: PREŠERNI KARNEVAL, ki je bila objavlje
na v Gorenjskem glasu, 22. februarja 2019, prejmejo po dva 
klobučka ali cilindra iz Prešernovih časov in dve vstopnici za 
ogled rovov v okviru rednih vodenj v letu 2019. To so: Ivanka 
Novak iz Tržiča, Marija Gale z Jesenic in Janez Bozovičar iz 
Kranja. Nagrajencem čestitamo!

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 8. marca
19.30 David Ives: VENERA V KRZNU (v dvorani PGK)
21.00 Okrogla miza: Čigava je moč? (v dvorani PGK)

Sobota, 9. marca
10.00 Sobotna matineja: Max Velthuijs: ŽABEC POZIMI (v dvorani PGK)
19.00 Koncert: Kr’ Bis Band Simfoniki (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Sobota, 9. marca
19.00 Gostovanje v Pekrah: Čušin, Trseglav: ZA ZMERAJ!

Nedelja, 10. marca
19.00 Gostovanje na Dovjem: France Voga: SLOVENEC ZA VSE ČASE

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 9. 3.
20.00 STOTNICA MARVEL
18.00 COLETTE
16.10 BOG, LE KAJ SMO SPET ZAGREŠILI?
18.20 ZELENA KNJIGA
13.00, 14.35, 16.45 KORGI: KRALJEVSKI 
KUŽA Z VELIKIM SRCEM, sinhro.
12.50, 14.50 KAKO IZURITI SVOJEGA 
ZMAJA 3, sinhro.
20.40 BOHEMIAN RHAPSODY

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 9. 3.
18.30, 21.10 STOTNICA MARVEL
16.10, 20.00, 22.30 STOTNICA  
MARVEL, 3D
21.00 POPOLNA KOPIJA
14.10, 18.40 MIA IN BELI LEV
20.40 ALITA: BOJNI ANGEL
17.50 ALITA: BOJNI ANGEL, 3D
20.15, 22.35 INSTANT DRUŽINA

14.00, 16.00, 18.00 KORGI: KRALJEVSKI 
KUŽA Z VELIKIM SRCEM, sinhro.
14.30, 16.30 MALA GOSPODIČNA  
DOLITTLE, sinhro.
19.10 SOBA POBEGA
14.50, 17.00 KAKO IZURITI SVOJEGA 
ZMAJA 3, sinhro.
13.30, 15.40 KAKO IZURITI SVOJEGA 
ZMAJA 3, 3D, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 8. 3. 
20.00 LEPI FANT

Sobota, 9. 3.
18.00 KORGI: KRALJEVSKI KUŽA Z VELIKIM 
SRCEM, sinhro.
20.00 LEPI FANT

Nedelja, 10. 3.
17.00 KORGI: KRALJEVSKI KUŽA Z VELIKIM 
SRCEM, sinhro.
19.00 LEPI FANT

Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

Suzana P. Kovačič

Škofja Loka – Razvojna 
agencija Sora je v okviru pro
grama Žensko podjetništvo 
pred dnevom žena povabila 
na delavnico Kultura oblače
nja za vsako podjetnico. De
lavnica, ki jo je vodila uve
ljavljena poznavalka kulture 
oblačenja Lea Pisani, je bila 
namenjena ženskam pod
jetnicam in menedžerkam, 
zaposlenim v podjetjih in 
drugih organizacijah, ki že
lijo biti urejene.

Udeleženke je najprej na
govoril direktor Razvojne 
agencije Sora mag. Jurij Ber
nik, ki se mu zdi ključna di
lema pri kulturi oblačenja, 
kako daleč iti z danes prevla
dujočo sproščenostjo oblače
nja (tudi v poslovnem svetu). 
Tudi sam je predlagal nekaj 
konkretnih vsebin za delav
nico, s prav vsemi pa navdu
šil Pisanijevo. Predavatelji
ca se je tako osredotočila na 
učinke globalizacije v oblače
nju v poslovnem svetu in na 
specifiko tovrstnega oblače
nja v prostoru Alpe–Jadran, 
na pričakovano (ne)formal
nost v poslovnem oblačenju 
in na to, kaj je dopustno in kaj 
ne za različne dogodke, pa 
tudi na modne trende pri po
slovnem oblačenju. »V obla
čenju se je v zadnjih desetih 
letih veliko spremenilo. Radi 
smo oblečeni sproščeno, am
pak je dobro, da smo včasih 
oblečeni profesionalno in 

tudi ugledno. Največ težav 
nastane pri tem, kako obliko
vati sproščeno podobo, ki je 
tudi poslovna, zato je naku
povanje postalo veliko zah
tevnejše. Kar sedemdeset od
stotkov oblačil obleži v omari 
še z etiketami in cenami. Moj 
slogan je: Več vem, manj po
trebujem. Rada bi videla, da 
se tudi poslovne ženske nau
čijo kupovati s premislekom, 
da vedno kupijo komplet 
usklajenih oblačil. Želim, 
da se ženske zavedajo pred
vsem, kako pomembna je po
doba, s katero se lahko veliko 
doseže v življenju, in da kul
tura oblačenja ni nekaj, kar 
omejuje, ampak da ljudi sen
zibilizira za občutek, kdaj so 

primerno oblečeni. Če kupi
mo obleko, ki jo nosimo, smo 
tudi eko; eko smo že, če nosi
mo en kos več kot šestkrat,« 
je povzela Lea Pisani, tudi av
torica dveh knjižnih uspe
šnic o obleki.

Delavnica, ki je potekala 
v veliki sejni sobi Upravne 
enote Škofja Loka, je bila za 
udeleženke brezplačna, fi
nančno so jo podprle obči
ne Škofja Loka, Gorenja vas 
 Poljane, Železniki in Žiri. 
Na dogodku so z info točko 
predstavili tudi SPOT (slo
vensko poslovno točko) sve
tovanje Gorenjska. Razvoj
na agencija Sora sicer vsa
ko leto ob dnevu žena orga
nizira dogodek za ženske, 

kot je pojasnil Jurij Bernik. 
Dogodek za dušo, bolj pisan 
ženskam na kožo. Kot moš
ki Bernik ta ženski praznik 
podpira, ženskam priznava, 
da so veliko dosegle, da so v 
naši družbi danes spoštova
ne in enakopravne. Ženske 
si zaslužijo pozornost, kdaj 
pa jo pričakujejo tudi moški, 
je še dodal smeje. Lea Pisa
ni praznik spoštuje. Opaža, 
da se predvsem mlajši moš
ki danes več vključujejo v 
gospodinjska opravila, obe
nem pa Pisanijeva opozarja: 
»Absolutno nesprejemljivo 
pa je, da ima ženska na ena
ki poziciji z enako izobrazbo 
nižjo plačo kot moški, kar je 
žal še vedno prisotno.«

Ženska v poslovni obleki
Delavnica na temo Kultura oblačenja za vsako podjetnico je bila darilo ženskam pred današnjim 
praznikom dneva žena. Predavateljica Lea Pisani poudarja, da je praznik treba spoštovati in negovati.

Lea Pisani je v Škofji Loki predavala o kulturi oblačenja. Vsebino bi lahko povzeli  
z naslednjimi besedami: ženska, obleka, eko vidik in racionalno trošenje. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Na začetku 2018 je 
imela Slovenija 2.066.880 
prebivalcev in med temi je 
bilo 50,3 odstotka žensk. 
Kljub temu je žensk več kot 
moških le v polovici statistič
nih regij (v pomurski, pod
ravski, zasavski, osrednjes
lovenski, gorenjski in obal
nokraški). Vsako leto se 
rodi nekoliko več dečkov kot 
deklic, po približno 60. letu 
starosti pa začnejo številčno 
prevladovati ženske. Z leti se 
številčno nesorazmerje med 
spoloma povečuje in pri sta
rosti 80+ je žensk že dve tre
tjini. Ženske torej živijo v 
povprečju dlje kot moški. 
Skoraj petkrat več je stole
tnic kot stoletnikov, 154 pre
bivalk Slovenije je bilo na za
četku leta 2018 starih sto ali 
več let. 

V vsej Sloveniji najpogo
stejše žensko ime je Mari
ja, drugo pa Ana, medtem 
ko se pri tretjem najpogo
stejšem imenu regije že raz
likujejo. V celotni Sloveni
ji in v petih posameznih re
gijah, med njimi tudi v go
renjski, je tretje najpogostej
še žensko ime Maja. 

Razmerje med starimi in 
mladimi prebivalci v Slove
niji je najugodnejše v jugo
vzhodni Sloveniji (kar je po
vezano z visoko rodnostjo), 
najmanj pa v pomurski. Sta
tistika ugotavlja tudi naj
daljšo pričakovano življenj
sko dobo, povprečno starost 
umrlih prebivalk v posame
znih regijah, število roje
nih otrok in starost mater ob 
rojstvu prvega otroka, števi
lo diplomantk, izobrazbena 
razmerja, povprečno meseč
no plačo, vendar Gorenjska 

na nobenem od teh podro
čij posebej ne izstopa. Med 
prebivalkami Slovenije, sta
rimi od 20 do 64 let, je bilo 
v 2017 približno 70 odstot
kov delovno aktivnih, najviš
ji je bil delež v osrednjeslo
venski, najnižji pa v pomur
ski statistični regiji. Prebi
valke osrednjeslovenske re
gije so imele po zadnjih po
datkih (za leto 2017) tudi 
najvišjo povprečno meseč
no bruto plačo (1876 evrov), 
razlika med njihovo in pov
prečno mesečno bruto pla
čo moških iz te regije pa je 
bila najnižja, 61 evrov. Pov
prečna mesečna bruto pla
ča žensk v Sloveniji je bila 
1664 evrov, to je 105 evrov 
manj od povprečne bruto 
plače moških. Najnižjo pov
prečno bruto plačo so imele 
prebivalke pomurske regi
je (1453 evrov). Razlika med 

bruto plačo moških in bruto 
plačo žensk pa je bila najviš
ja prav v gorenjski statistični 
regiji; povprečna plača moš
kih je bila za 172 evrov viš
ja od povprečne bruto plače 
žensk iz Gorenjske.  

Statistika se dotika tudi de
leža žensk med delovnimi 
migranti (najvišji je v osre
dnjeslovenski regiji), rekre
acije žensk, pa tudi njiho
ve (prekomerne) hranjenos
ti in debelosti. Ugotavlja tudi, 
kako so ženske same zado
voljne s svojim življenjem: 
v povprečju so najbolj zado
voljne ženske v jugovzhodni 
Sloveniji (povprečna samo
ocena 7,5 na lestvici od 0 do 
10), približno enako ocenju
jejo tudi ženske v gorenjski 
in osrednjeslovenski regiji 
(7,4), najmanj zadovoljne so 
bile ženske v pomurski in po
savski statistični regiji (6,9).  

Ženske zaslužijo sto evrov manj 
Ob letošnjem 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk, državni statistični urad objavlja podatke o tem, 
kakšne so razlike med ženskami iz različnih delov Slovenije.
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                  PETKOVA PRIREDITEV 

                       Izvaja: Lutkovno gledališče Tri    
                   PETER KLEPEC 

                        Petek, 8. marca 2019, ob 17.30 uri 
                      OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                                      
                  SOBOTNA MATINEJA 

                      Izvaja: Lutkovno gledališče Fru Fru  
                   ŽABEC POZIMI   

                                     Sobota, 9. marca 2019, ob 10. uri  
                     Prešernovo gledališče Kranj 
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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 Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 10. 4.; KOPALNI BIOTERME: 8. 4., MADŽARSKE TOPLICE: 
31. 3.–4. 4., 27.–30. 4.; BERNARDIN: 25.–28. 3.; BANOVCI: 5.–8. 5.; 
MEDŽUGORJE: 3.–5. 5.; BANJA VRUČICA: 14.–21. 3., 5.–12. 5. – S 
TERAPIJAMI, 2.–4. 5. – S PIRAMIDAMI, UMBRA IN ASSISI: 29.–31. 
3.; MORJE: DUGI OTOK, OREBIĆ, LASTOVO. www.rozmanbus.si

Vabimo vas, da se nam pridružite na našem izletu na avstrijsko Koroško, kjer si 
bomo ogledali postne prte, ki so posebnost na Koroškem. S prti, ki so večinoma 
poslikani s slikami iz Kristusovega življenja in trpljenja, v postnem času prekrije-
jo oltarje. Najprej bomo obiskali cerkev pri Gospe sveti. Nato se bomo prek Gos-
posvetskega polja peljali do romarske cerkve v Krki, ki se po nemško imenuje 
Gurk. Obiskali bomo veličastno stolnico, kjer je obešen največji postni prt. Za-
tem bomo obiskali še Vovbre / Haimburg, kjer imajo najstarejši, več sto let star 
postni prt. Sledilo bo kosilo v Globasnici v gostilni Pri Hudlnu. Z nami bo tudi 
novinar Jože Košnjek. Vabljeni.

Cena izleta je 32 evrov
in vključuje: oglede po programu, ogled cerkva s postnimi prti, kosilo, prevoz in DDV.

Odhod avtobusa:
z AP Škofja Loka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50
z AP Mercator Primskovo . . . . . . . .  7.15
z AP Globus Kranj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.25
z AP Radovljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.45
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.
Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.  
04 201 42 41, se oglasite osebno na Nazorjevi 
ulici 1 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si. 
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva  
delovna dneva pred odhodom, zaračunamo 
potne stroške.

www.gorenjskiglas.si  

 GG izlet // 22. marec 2019

Postni prti na Koroškem

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

PRIREDITVE
Ob gregorjevem
Hotemaže – KUD Hotimir Hotemaže vabi, da se jim pri-
družite pri praznovanju ob gregorjevem, ki bo potekalo v 
ponedeljek, 11. marca, ob 18. uri. Izdelajte »gregorčke« iz 
ekološko neoporečnih materialov (izdelanih iz stiropora in 
plastike ne bodo sprejemali) in jih prinesite v nedeljo, 10. 
marca, med 10. in 12. uro v Dom vaščanov in gasilcev Hote-
maže. Mojstrovine si bo mogoče ogledati v nedeljo, 10. mar-
ca, od 16. do 18. ure in v ponedeljek, 11. marca, od 16. ure 
do 17.30. Gregorčke boste v ponedeljek, 11. marca, ob 17.45 
odnesli do reke Kokre, kjer bo potekalo glavno praznovanje.

Medgeneracijske dejavnosti
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo danes, v pe-
tek, 8. marca, ob 18. uri uvodno informativno predavanje o 
učenju Bruna Groninga, v ponedeljek, 11. marca, bo ob 17.30 
predavanje Starševstvo – ni panike, v torek, 12. marca, pa 
ob 17.30 predavanje To delam zase: spoznanja o čustvenih 
vampirjih. Obvezne prijave sprejemajo na telefon 041 724 
134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Planinski izlet na Nanos
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 21. marca, 
na planinski izlet na Nanos. Odhod s posebnim avtobusom 
izpred Globusa bo ob 8. uri, vstopni postaji tudi bosta tudi 
Labore in Orehek. Pot je srednja planinska in lažja pohodni-
ška, za planince bo hoje štiri ure in pol, za pohodnike dve 
uri in pol. Prijave z vplačili sprejemajo v pisarni društva do 
ponedeljka, 18. marca.

Na Vošco
Gozd - Martuljek – Planinsko društvo Gozd Martuljk ob 
70-letnici v soboto, 16. marca, vse mlade po srcu vabi na 
izlet na razgledni domači vrh Vošca (1737 n. m.). Zbor bo ob 
8. uri pred penzionom Špik, od koder se bomo z avtomobili 

odpeljali do izhodišča na Srednjem Vrhu. Prijave sprejemajo 
do petka, 15. marca, na telefon 051 336 635 (Majda) ali 041 
358 367 (Simona).

Na ogled sejma zdravega načina življenja
Kranj – Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabi v petek, 
15. marca, na ogled sejma zdravega načina življenja Alter-
med. Prisostvovali boste predavanju Sanje Lončar Naravne 
rešitve za bolečine. Po kosilu bo sledil še ogled Celjskega 
gradu. Prijave sprejemajo v pisarni oz. na tel. 041 382 270 
– Milena.

Pohod na Blegoš
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi člane in ostale 
pohodnike jutri, v soboto, 9. marca, na poznozimski ali 
zgodnjespomladanski planinski pohod na priljubljeno goro 
v Škofjeloškem hribovju, Blegoš (1562 n. m.). Pohod boste 
začeli na Črnem Kalu in se na razgledni vrh podali mimo 
Prve ravni. Skupaj bo hoje do tri ure in pol. Odhod z lastnim 
osebnim prevozom izpred parkirišča pri Mercatorju na Prim-
skovem bo ob 7.30. Prijave in informacije: Uroš Prelovšek, 
prelovsek@gmail.com, 040 255 163, Breda Pirc, bredapirc@
gmail.com, 051 397 040.

Pohod okoli Bohinjskega jezera
Preddvor – Pohodniška skupina Društva upokojencev 
Preddvor vabi v torek, 12. marca, na pohod okoli Bohinjske-
ga jezera. Zbor bo v Preddvoru ob 8. uri.

Jakobova pot po Tržiškem do Brezij
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 16. 
marca, pohodniški izlet po Jakobovi poti po Tržiškem do Bre-
zij: Golnik–Udin boršt–Sebenje–Križe–Retnje–Kovor–Brezje. 
Skupne zmerne hoje bo okoli štiri ure. Informacije in prijave 
zbira do četrtka, 14. marca, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

OBVESTILA

Delavnica Igrive arhitekture odpade
Radovljica – Muzeji radovljiške občine obveščajo, da arhitek-
turna delavnica Igrive arhitekture danes, v petek, 8. marca, 
odpade zaradi bolezni. O novem datumu delavnice bodo 
obvestili.

Brezplačne delavnice o naravnem vrtnarjenju
Preddvor, Kranj, Naklo – Center za trajnostni razvoj podeže-
lja Kranj, Župančičeva 22, je za širšo javnost pripravil nekaj 
aktualnih, brezplačnih delavnic na temo naravnega vrtnar-
jenja. V sredo, 20. marca, bo ob 18. uri delavnica Naravna 
krepitev in zaščita rastlin na vrtu, ki jo bo vodila univ. dipl. 
inž. agronomije Tatjana Rupnik. Delavnica bo v Preddvoru, 
v hotelu Alma. V četrtek, 28. marca, bo ob 18. uri v Centru 
na Cankarjevi 3 delavnica Naravni pripravki iz efektivnih mi-
kroorganizmov (EM) za bogat vrt in zdrav dom. Vodil jo bo 
Matjaž Zupančič. V sredo, 3. aprila, bo ob 18. uri delavnica 
Kako lahko na naraven način omejimo škodo na rastlinah v 
vrtu, ki jo povzročajo bolezni, stresi iz okolja in škodljivci. 
Delavnico, ki bo v Domu Janeza Filipiča v Naklem, bo vodila 

univ. dipl. inž. agronomije Tatjana Rupnik. Za dodatne infor-
macije lahko pokličete na tel. št. 040 733 344 ali pišete na 
e-naslov: vlasta.jursak@ctrp-kranj.si.

Čiščenje pešpoti okoli posestva Brdo
Brdo pri Kranju – V skupnosti Podpis narave se trudijo, da 
bi bilo odpadkov med sprehodom okoli posestva Brdo – ter 
seveda tudi drugje – čim manj, zato vabijo vse, ki želite pri-
spevati k čistejšemu okolju, da se udeležite čistilne akcije, ki 
bo potekala v nedeljo, 10. marca, od 10. ure naprej. Zbor bo 
pri rekreacijskem kotičku, kjer boste prejeli vreče za smeti 
ter se dogovorili o samem čiščenju.

PREDAVANJA

Barčice v Kropi in Kamni Gorici
Kropa – V Kovaškem muzeju bo v petek, 8. marca, ob 15. uri 
predavanje z naslovom Barčice v Kropi in Kamni Gorici iz 
muzejske dokumentacije.

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 9. marca, v Dom krajanov Primskovo na proučevanje 
Svetega pisma s temo Božji večji evangelij ob 9. uri ter pre-
davanje Miloša Jovića ob 10.30.

RAZSTAVE

Likalnik in druge zgodbe
Škofja Loka – Danes, v petek, 8. marca, bo ob 19.30 v Galeriji 
Sokolskega doma odprtje razstave članic Združenja umetni-
kov Škofja Loka Likalnik in druge zgodbe.

Učilnica v naravi
Radovljica – V Čebelarskem muzeju Radovljica bo na gregor-
jevo, v torek, 12. marca, ob 18. uri odprtje gostujoče razsta-
ve Slovenskega šolskega muzeja Učilnica v naravi: šolski vrt 
včeraj, danes, jutri.

PREDSTAVE

Petelinji zajtrk
Sveti Duh – Jutri, v soboto, 9. marca, bo ob 19.30 v Kultur-
nem domu Sv. Duh še zadnja predstava za abonma Kome-
dija. Z romantično komedijo Petelinji zajtrk gostuje Šentja-
kobsko gledališče Ljubljana

Zmenki
Breznica – Gledališče slepih in slabovidnih Nasmeh vabi 
na ogled predstave Zmenki. Ponovitev uprizoritve komedi-
je Aleša Bergerja v režiji Mojce Lavrič bo jutri, v soboto, 9. 
marca, ob 19.30 v kulturni dvorani na Breznici.

Bosa v parku
Visoko – Kulturno umetniško društvo Valentin Kokalj Viso-
ko vabi na ogled abonmajske predstave za abonma in izven 
Bosa v parku, komedije v izvedbi Prosvetnega društva Štan-
drež. Predstavo si lahko ogledate jutri, v soboto, 9. marca, 
ob 19.30 v Domu krajanov Visoko.

Zvezdica Zaspanka
Visoko – KUD Visoko vabi jutri, v soboto, 9. marca, ob 10. uri 
v Dom krajanov Visoko na ogled otroške predstave Zvezdica 
Zaspanka v izvedbi KUD-a Predoslje.

Spimo. Sanjamo. In igramo naprej.
Trzin – KUD Franc Kotar Trzin vabi na predpremiero igre z 
naslovom Spimo. Sanjamo. In igramo naprej. Ogledate si 
jo lahko jutri, v soboto, 9. marca, ob 20. uri. Predstava je za 
abonma in za izven.

PONOVITEV  
IZLETA



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

MANSARDNO stanovanje na lepi 
– mirni lokaciji v Stražišču, tel.: 
030/768-526 19000600

TRISOBNO stanovanje 68 m2, Grohar-
jevo nas. 11, cena 100.000 EUR, tel.: 
031/758-958, 041/758-958  
 19000646

POSESTI
PRODAM

PARCEL0 1.600 m2, s sadovnjakom, 
vrtom, gozdom in leseno vikend hišico 
v bližini Trstenika, tel.: 041/589-059  
 19000637

ZAZIDLJIVO parcelo 700 m2 v Baš-
lju (pri Tovšet – Rade Končar), lepa 
sončna lega, tel.: 041/816-528 
 19000647
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Rezultati 19. kroga – 6. marca 2019
11, 17, 18, 20, 23, 27, 36 in 8

Loto PLUS: 3, 5, 10, 18, 20, 32, 34 in 29
Lotko: 1 0 9 8 0 6

Sklad 20. kroga za Sedmico: 1.130.000 EUR
Sklad 20. kroga za PLUS: 270.000 EUR
Sklad 20. kroga za Lotka: 240.000 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 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

ŠIVALNI stroj znamke Toyota, cena 
100 EUR, tel.: 031/758-958 
 19000645

VARILNI aparat, jeklenke, cevi, ventila, 
gorilniki 350 E, menjam - Tomos, tel.: 
04/253-57-49, 064/130-750  
 19000613

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

GAŠENO apno za beljenje, za zidavo 
peči, tel.: 040/209-367 
 19000615

PRODAJAMO: les – deske za mizarje 
(smreka, bor) in bukova drva. Biomasa 
& Mizarstvo Ovsenik, d.o.o., Jezerska 
c. 108c, Kranj, tel.: 041/756-007  
 19000523

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

NOVA vhodna vrata, lesena, rabljena 
garažna vrata, dvokrilna, tel.: 041/572-
120 19000610

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 19000549

SUHA bukova drva, sekana lansko 
zimo, možena dostava, tel.: 040/705-
882  
 19000659

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986  
 19000604

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

ZELO ohranjeno kuhinjo, hrast, kotno 
2,15 x 2,75 m, cena 150 EUR, tel.: 
04/512-10-78, 051/302-375 
 19000612

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

HLADILNIK Beko, v. 85, š. 55, globi-
na 55, kot nov, cena 100 EUR, in pral-
ni stroj, tel.: 031/549-008  
 19000623

OSTALO
PRODAM

POMIVALNO korito, mizo z ultrapasom 
in videorekorder Samsung, ugodno, 
tel.: 04/204-14-31, 040/559-824 
 19000650

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko, oglasitev 
Be, Es, As, stara 4 leta, cena po dogo-
voru, tel.: 031/302-411 19000666

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

SKAKALNE smuči s podpisi reprezen-
tantov, tel.: 040/239-365  
 19000614

TROKOLO Pony Rog s košaro, kolesa 
20 col, za invalide, starejše, cena 200 
EUR, tel.: 070/701-962  
 19000636

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 19000625

STARINE
PRODAM

LESENA kolesa in dele starega voza, 
tel.: 031/827-556 
 19000635

KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 19000594

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
051/258-936, tel.: 051/258-936 
 19000554

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

MLAD yorkshirski terier, pasemsko tipi-
čen, zdrav, ubogljiv, z rodovnikom, tel.: 
031/669-039  
 19000651

PODARIM

PTIČJO kletko za kanarčka, tel.: 
031/336-615 19000633

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

KOSILNICO BSC, greben 127, z vo-
zičkom, obračalnik Sip 220 puhalnik 
Tafun, tel.: 040/739-512 
 19000638

MINI bager Daewoo solar, letnik 2004, 
nove gosenice, tel.: 041/516-692  
 19000608

NAKLADALKO rotacijsko kosilnico 
BCS, zgrabljalnik Sip 350, cisterno 
3200, obračalnik, tel.: 041/554-994 
 19000620

STARE pluge, brane, kultivator za 
traktor, star kovaški vrtalni stroj, tel.: 
04/250-14-53, 040/239-277 
 19000609

TRAVNIŠKE brane Mušič Mengeš, na 
kroge, širina 4,6 m, s hidravljičnim dvi-
gom, stare 3 leta, tel.: 041/271-156  
 19000630

TROSILEC gnojila Vicon in nakladač 
gnoja Riko, zadnji hidravljični za traktor, 
tel.: 031/643-725  
 19000665

ZGRABLJALNIK za seno Ceccato 
3,20 m, tandem podvozje in cepilec 
drv, tel.: 041/285-856 
 19000607

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

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

ZAZIDLJIVO parcelo 638 m2, na zelo 
lepi lokaciji, s priključki, k.o. Kokrica, 
cena 89.000 EUR, tel.: 051/640-821 
 19000657

ODDAM

TRAVNIK za ovce in koze, tel.: 
041/409-904 19000602

NAJAMEM

KMETIJSKO zemljo, travnik ali nji-
vo v občini Šenčur, Kranj, Preddvor, 
Cerklje, tel.: 041/271-156 19000622

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

POSLOVNI prostor 41 m2, v Spar cen-
tru Radovljica, tel.: 041/671-986  
 19000631

GARAŽE
PRODAM

IZDELANO garažo 240 cm x 500 
cm, primerna tudi za vrtno lopo, tel.: 
04/252-32-73, 051/250-355 19000648

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

SUZUKI Jimny, let. 2006, sive metal-
ne barve, 121.000 km, lepo ohranjen, 
serv. knjiga, tel.: 041/816-528  
 19000652

TOYOTA Avens 2,0 D, karavan, let. 
02, 264.000 km, reg. 7/2019, vsa 
oprema, velik servis, 920 EUR, tel.: 
040/285-748 19000634

VW Touran 1.6 TDI, l. 2012, vsa opre-
ma, 188.000 km, 7 sedežev, 8.400 
EUR, kot nov, tel.: 031/374-706 
 19000605

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

LETNE pnevmatike na platiščih za 
Fiat punto, dimenzije 175 65 15, tel.: 
041/860-975 19000627

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 19000489

STROJI IN ORODJA
PRODAM

BATNI kompresor, velikost 65 li-
trov, brezhiben, cena 150 EUR, tel.: 
040/193-028 19000621

www.gorenjskiglas.si

www.brezalkohola.si

brez 
alkohola
V znamenje solidarnosti z vsemi,  
ki trpijo zaradi alkohola.
Vs ak korak šteje!
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Apulija, dežela
na jugu Italije

Republika San Marino

Abilmente - sejem

                                
El Mercato Central, Barrio del Carmen, Agora...    

V objemu 
vrtnic in usnja

Paklenica
narodni park

Dunaj in živalski vrt

29. 4., 6 dni

13. 4.,  2 dni

23. 3., 1 dan

5. 4., 4 dni

15. 6., 1 dan

13. 4., 1 dan

30. 3., 1 dan

 385,00

 99,00

49,90

 457,00

  59,00

59,00

62,00

od
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  od
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EUR

EUR

EUR

 EUR

  EUR

EUR

EUR

Valencija

za ljubitelje ročnih del

                                
Neum, NP Krka, Skradinski buk, Šibenik...    

27. 4., 3 dni
 199,00

 EUR

Dubrovnik in zeleni otok Mljet

www.alpetour.si

od

Kranj: 04/20 13 222,  Radovljica: 04/53 20 445,

 Jesenice: 04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016, Tržič: 04/59 63 280        

Šk. Loka: 04/51 70 305, 

vrsta izleta: tudi za družine

Ravenna, Gardara, Urbino

zagotovljeno
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ZAHVALA

V 89. letu nas je zapustila naša draga

Marija Ločniškar
(1930–2019)

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, prijateljem, gospodu župniku Igorju Jerebu  
za lepo opravljen pogreb in sv. mašo, osebju intenzivne nege UKC Ljubljana  

in pogrebni službi Komunala Kranj.

Vsi njeni

ZAHVALA

Od nas se je za vedno poslovil

Anton Kern
iz Zg. Bitenj (15. 6. 1931–17. 2. 2019)

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se prišli poslovit od njega in ki ste nam v težkih 
trenutkih stali ob strani ter nam kakorkoli pomagali. Hvala za izrečena sožalja,  

darovano cvetje, sveče, svete maše. Posebno zahvalo izrekamo osebni zdravnici dr. 
Silvi Kozjak in patronažni sestri Mariji Eržen za hitro in prizadevno pomoč. Hvala 

tudi župniku Bojanu Likarju za lepo opravljeno pogrebno bogoslužje, PGD Bitnje za 
zadnji pozdrav, pevcem Kranjskega kvinteta in podjetju Navček za pripravo pogreba. 
Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom in sovaščanom, prijateljem in vsem, ki ste ga 

pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

Spomini so kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo, 
a ko jih razgrneš, 
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega ata, dedka, pradedka, brata in strica 

Joža Rejca 
(9. 9. 1928–24. 2. 2019) 
iz Železnikov, Log 30

se iskreno zahvaljujemo negovalkam na domu in patronažnim se-
stram, ki so lajšale dneve njegove bolezni. Hvala zdravnikom ZD 
Železniki in dežurni službi ZD Škofja Loka za pomoč na domu, 
g. župniku Tinetu Skoku za lepo opravljen pogrebni obred, po-
grebnemu podjetju Akris, pevcem Zupan in trobentaču ter vsem 
za izrečeno sožalje in darovane sveče.

Žalujoči vsi njegovi
Železniki, 6. marca 2019

Odšel je oče moj po tisti poti, 
ki nevidno pelje v nebo, 
jaz pa včasih čakam ga na pragu, 
kot da se nekoč spet vrnil bo. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 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

Knjiga prinaša dobro 
poznavanje zelišč, 
njihovih lastnosti in 
učinkov(in) ter njihove 
uporabnosti. 

AKCIJA V MARCU
Ob nakupu knjige 

Zeliščni vrt  
prejmete darilo -  

knjigo MED.
Čebelarka Malči Božnar pouči o bogastvu medu in čebeljih pridelkov, kulinarični mojster Andrej Goljat pa nas navduši z enkratnimi recepti z uporabo medu. Ne le kot sladilo ali namaz, med lahko uporabimo pri pripravi hladnih in toplih napitkov ter številnih sladicah. V knjigi so tudi recepti za solate, testenine, mesne in ribje jedi z medom. 

12  50

EUR
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 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.

Ko jedem dodamo med,  dodamo prehrani še košček narave. 168 strani, spiralna vezava, cena
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23
EUR

248 strani, 170 x 240 mm, integrirana vezava

KUPIM

KOSILNICO BCS 404, pajek Sip ter 
zgrabljalnik Sip, tel.: 031/627-149 
 19000662

TRAKTOR in ostale kmetijske priključ-
ke, tel.: 031/284-917  
 19000624

VRTAVKASTO brano, lahko v slabšem 
stanju, in prikolico za prevoz živali, tel.: 
031/604-918  
 19000649

ZGRABLJALNIK Kuhn širine 350 cm, 
tel.: 041/214-500 19000617

PRIDELKI
PRODAM

JABOLKA, neškropljena, cena 0,40 
EUR, Gorje, tel.: 040/529-521 
 19000632

JABOLKA, Zabukovje 2, Kranj, tel.: 
041/223-797 
 19000644

JEČMEN, tel.: 031/624-552 19000628

MLADEGA ovna in breje ovce ter ovce 
z jagnjeti, tel.: 04/23-12-103  
 19000629

VINO – belo in rdeče – cviček, le-
tnik 2018, ter domače žganje, tel.: 
07/304-73-27 19000599

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

1 teden staro teličko simentalko, tel.: 
041/850-440, po 15. uri 19000661

2 TELICI cikaste pasme in ovna JS pa-
sme, starega 2 leti, ekološka reja, tel.: 
041/834-188 19000642

ČEBELJE družine na 7 in 10 satih, Ko-
menda, tel.: 041/201-126 19000611

ČEBELJE družine, AŽ in nakladne, 
tel.: 031/823-560 19000619

DVA meseca staro teličko simentalko 
in sedem mesecev brejo telico simen-
talko, tel.: 041/964-849  
 19000656

DVA meseca stare zajkle in zajce za 
nadaljnjo rejo, tel.: 051/391-828 
 19000664

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo, in KG piščanci. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 19000552

MLADE zajkle, zajca, breje zajkle, tel.: 
040/672-702 19000616

NESNICE – rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo, brezplačna dostava po 
celotni Sloveniji, Vzreja nesnic Tibaot 
Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 Ljuto-
mer, tel.: 02/58-21-401 19000499

PAŠNO telico simentalko, staro 1 leto, 
tel.: 041/603-332  
 19000618

TELIČKO pasme RJ/LS, staro 12 dni, 
tel.: 031/250-114  
 19000606

KUPIM

KRAVO s teletom ter kravo za zakol ali 
telico, tel.: 031/410-418  
 19000663

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke. Kogler Franz A., d.o.o., Parmo-
va 53, Ljubljana, tel.: 064/130-081  
 19000551

OSTALO
PRODAM

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235  
 19000518

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO dekle ali gospo za pomoč v 
strežbi. Delo je v popoldanskem času. 
Konci tedna prosto. Obvezen lasten 
prevoz. Panter bar, d.o.o., Hrastje 52, 
Kranj, tel.: 040/244-335  
 19000655

ZAPOSLIMO kuharja, delo je do-
poldansko. Več informacij na tel.: 
040/130-877. Gostilna Logar, Igor Lo-
gar, s.p., Hotemaže 3a, Preddvor  
 19000597

ZAPOSLIMO natakarja (m/ž). Gostilna 
Logar, Igor Logar, s.p., Hotemaže 3a, 
Preddvor, tel.: 040/130-877  
 19000658

AGRARNA skupnost Zasip za pašno 
sezono 2019 išče pastirja (pastirico) 
na planini Spodnja in Zgornja Krma. 
Kandidati naj pisne prošnje pošljejo 
na naslov: Agrarna skupnost Zasip, 
Sebenje 17, 4260 Bled, do 30. 3. 
2019  
 19000660

HONORARNO zaposlimo serviserja za 
popravilo manjših kmetijskih strojev in 
tovornih vozil. Dela se lahko tudi popol-
dan in ob sobotah. Flora Sport, d.o.o., 
Zbiljska c. 2, Medvode, tel.: 041/637-
595  
 19000641

ZAPOSLIMO tehnologa: Izobrazba VI. 
stopnje lesarstva, znanje angleškega 
jezika ter Excela, Eorda, Megacad 
in Autocad. Delo je za določen čas z 
možnostjo podaljšanja v nedoločen 
čas. Pohištvo Iskra, d.o.o., Barletova 
ul. 3, Medvode 
 19000601

IŠČEM

IŠČEM DELO – čiščenje vrtov in kulti-
viranje ter odvoz materiala na deponijo, 
tel.: 031/758-958, 041/758-958  
 19000643

VOZNIK s C, E-kat., kodo 95 in vozni-
kovo kartico, z izkušnjami vožnje pre-
kucnika, tel.: 040/389-518 
 
 19000640

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.ne  
 19000550

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 19000200

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 19000654

BARVANJE napuščev in fasad do vi-
šine 25 m, z lastnimi dvigali – možna 
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa sli-
kopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p., 
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-166 
 19000588

BELJENJE in glajenje sten, barvanje 
fasad, napuščev, ograj, nadstreškov, 
sanacijo plesni, dekorativne omete 
in pleske vam nudi Pavec Ivan, s. p., 
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392-
909 19000587

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 19000553

REZ in zaščita sadnega drevja. Bran-
ko Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 19, 
4000 Kranj, tel.: 040/993-406  
 19000570

SANACIJE,  obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 19000148

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 19000548

ZASEBNI STIKI
MOŠKI v najlepših letih želi spoznati 
žensko ali mamico z otrokom, do 50 let 
starosti, ki jo veseli življenje na ravninski 
kmetiji, tel.: 031/463-250 19000626

ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 19000555

IŠČEM

41-letni bi rad spoznal prijazno punco 
za resno zvezo, tel.: 051/391-832 
 
 19000653

RAZNO
PRODAM

JELŠEVE hlode, tel.: 04/514-11-90  
 19000603

SLIKE, gorsko kolo in pokončni bate-
rijski sesalec, tel.: 040/705-145 
 19000639

IŠČEMO DELAVCA ZA DELO V BETONARNI – LABORANT/  
POMOČ V GRADBENEM LABORATORIJU (m/ž)

Naziv delovnega mesta: strojnik v mešalnici betona/laborant 
Zahtevana stopnja izobrazbe:  V. stopnja 
Delovni čas: dopoldan, popoldan
Plača: 1000 EUR neto oz. po dogovoru
Delovne izkušnje niso potrebne, kandidata bomo izšolali  
v podjetju.

NIKOTRANS & BEGRAD, d.o.o., Savska Loka 23, Kranj

Prepoznavanje in določanje dreves bo postalo zelo preprosto.  
Vodnik po naravi prikazuje drevesne liste in iglice v naravni velikosti.  
Tako jih je mogoče neposredno primerjati s tistimi, ki smo jih našli  
v naravi. Zamenjave z drugimi vrstami so zato izključene.

112 strani
format: 
132 x 193 mm
mehka vezava
cena:

Vodnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1 
v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04 201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si. Če ga naročite po pošti, se poštnina  
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

PLODOVISTORŽI

Mnogo dreves oblikuje opazne, zelo značilne plodove, s 
pomočjo katerih jih lahko zanesljivo prepoznamo. Tudi  
ko so listi že odpadli, plodovi pogosto še vedno visijo na 
drevesu, tako da z njihovo pomočjo lahko določimo,  
kateri vrsti drevo pripada.

Semena iglavcev dozorijo v storžih. Zelo pogosto so ti  
oleseneli in imajo za vrsto značilno obliko. Ravno po obliki 
storžev drevo lahko dobro prepoznamo. Obstajajo pa tudi 
vrste, kot je na primer navadni brin (stran 93), ki imajo  
jagodaste storže.

navadna pavlovnija,  
stran 60

enovrati glog, stran 24

veliki pajesen, stran 80

navadni gaber,  
stran 39

navadni jadikovec,  
stran 26

javorolistna platana, stran 72

črna murva, stran 37

navadni nagnoj, 
stran 35

beli javor, stran 57

ameriški klek, stran 91

navadni macesen, 
stran 101

navadna smreka, 
stran 94

mamutovo drevo, stran 92

duglazija, stran 97

libanonska 
cedra,  
stran 100

kanadska čuga, 
stran 96

metasekvoja,  
stran 99

nutkanska pacipresa, 
stran 90

rdeči bor, stran 102

Listi  
v naravni  
velikosti

6 4  L I S TAV C E V  I N  I G L AV C E V

Drevesa  
Prepoznavanje 
po listih
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www.narava.si

ISBN 978-961-7031-23-2   14,90 €

9 789617 031232

vzporedno 
žilnat

dolgopecljat

globoko 
izrobljen

Listi v naravni  
velikosti
Prepoznavanje in določanje dreves bo postalo zelo preprosto. Ta vodnik  

po naravi prikazuje drevesne liste in iglice v njihovi naravni velikosti.  

Tako jih je mogoče neposredno primerjati s tistimi, ki smo jih našli v naravi. 

Zamenjave z drugimi vrstami so zato izključene.

• 64 vrst listavcev in iglavcev v gozdovih, parkih in vrtovih

• pomembne značilnosti, navedene neposredno ob fotografijah

• dodatne fotografije, ilustracije in zanimivosti, ki jih je  

vredno vedeti

• dodatno: plodovi in storži

List položite na sliko  
v knjigi, ga neposredno 
primerjajte z njo in 
vrsto hitro ter zanesljivo 
določite.
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V SPOMIN

Pavli Režonja
Pred petimi leti 6. marca je zastalo zlato srce ženi in naši ljubi mamici  
Pavli Režonja z Zgoše. Vsem, ki se je spominjate v molitvi in pok-
lonite spomin na našo nepozabno mami, iskrena hvala.

 Zgoša, Mojstrana, 6. marca 2019 

V daljavi slišim tvoj glas,
v množici iščem tvoj obraz.
Slike tvoje s časom bledijo,
spomini nate še danes bolijo.

Ni te na vrtu, ni te v hiši,
ni te na stolu, ni te pri mizi.
Plamen počasi ugaša,
gruda otožna, hiša naša.
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Anketa

Andrej Polajnar, Preddvor: 

»Praznujem ta dan in ravno 
letos sem svojo ženo želel 
presenetiti, a so ti plani padli 
v vodo, saj se je že dogovori-
la s prijateljicami. Je pa tako 
prav, saj je to dan za njih.« 

Rada Kostič, Kranj: 

»Sama na ta dan ne počnem 
ničesar posebnega, niti ga ne 
obeležujem kot kakšen pose-
ben praznik. Se pa moje hčer-
ke vedno spomnijo name in 
mi prinesejo kakšno rožo ali 
darilce.« 

Andrej Barle, Kranj: 

»Danes ženske še vedno niso 
v najboljšem položaju, pa 
ne mislim ekonomsko, pač 
pa je še vedno veliko nasilja 
nad ženskami, moški jih radi 
tlačijo pod seboj. Sam bom 
ženi prinesel rožo.« 

Miha Zevnik, Mlaka: 

»Ženske so po mojem mne-
nju danes v zelo dobrem 
položaju in moškim povsem 
enakovredne. Sam sicer ne 
obeležujem posebno, prine-
sem pa kakšno manjše darilo 
in čestitko.« 

Neža Rozman

Na mednarodni dan žensk 
smo mimoidoče povprašali, 
ali prazniku dam posvetijo 
kakšno posebno pozornost 
in ali imajo občutek, da so 
ženske danes bolj enakoprav-
ne moškim, kot so bile nek-
daj.

Foto: Tina Dokl

Osmi marec

Janez Perhavec, Kranj: 

»Obeležujem 8. marec, in 
sicer bom mami nesel rožo. 
Ženske ste nas že davno 
prerasle, ne le, da ste nam 
enakopravne, številni moški 
pa se tega na žalost še ne za-
vedajo.« 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

PETEK SOBOTA NEDELJA

4/14 oC

3/8 oC

8/16 oC

10/15 oC

7/15 oC

5/15 oC

7/12 oC

10/16 oC

9/17 oC

11/18 oC

8/16 oC

7/15 oC
10/16 oC

11/15 oC

2/15 °C 2/13 °C5/15 °C

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

Danes bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. 
Jutri in v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno.

Vilma Stanovnik

Kranj – Na pepelnično sre-
do se je začela nova akcija 
40 dni brez alkohola, ki po-
teka pod naslovom Za odgo-
voren odnos do alkohola. Po-
leg Slovenske karitas so so-
organizatorji akcije Javna 
agencija RS za varnost pro-
meta, Zavod Med.Over.Net 
in Nacionalni inštitut za 
javno zdravje s projektom 
SOPA (Skupaj za odgovo-
ren odnos do pitja alkohola). 
Prav tako v akciji sodelujejo 
Zavod Varna pot, Katedra za 
družinsko medicino Medi-
cinske fakultete v Ljubljani 
(projekt Sporočilo v stekle-
nici), društvo Žarek upanja, 
Zavod Vse bo v redu, Zveza 
klubov zdravljenih alkoho-
likov in Društvo abstinent. 
Kot gostujoča organizacija 
letos sodeluje tudi Zveza pa-
raplegikov Slovenije.

»Na Slovenski kari-
tas izpostavljamo alkohol 

preprosto zato, ker nam sta-
tistika sporoča, da v Slovenji 
samo zaradi bolezni in stanj, 
ki so izključno povezana z al-
koholom, ter prometnih ne-
sreč, ki jih povzročijo alkoho-
lizirani vozniki, letno v pov-
prečju umre vsaj tisoč oseb. 
Alkohol pogosto vodi tudi v 
druge oblike nasilja v dru-
žinah, na delovnem mestu, 
med vrstniki. Alkohol je veli-
kokrat posledica ali pa vzrok 
za brezposelnost in revšči-
no,« pravi generalni tajnik 
Slovenske karitas Cveto Ur-
šič in pojasnjuje, da ni na-
ključje, da akcija poteka rav-
no v postnem času. »Postni 
čas je namreč čas spokornos-
ti in čas, ko se trudimo spre-
meniti,« pravi Uršič. 

V akciji lahko sodelu-
je vsak, to pa stori tako, da 
v času akcije ne uživa in ne 
ponuja alkohola. Svojo odlo-
čitev lahko simbolno potrdi-
te na www.brezalkohola.si 
in na Facebooku.

Dnevi brez alkohola
Minulo sredo se je začela letošnja akcija 40 dni 
brez alkohola, ki bo trajala do 20. aprila.

Bled – Jutri tridesetletnico delovanja praznujeta dve stranki. 
Slovesnost ob obletnici krščanske demokracije v Sloveniji bo 
jutri, v soboto, 9. marca, ob 11. uri v Festivalni dvorani Bled. 
Zbrane bodo nagovorili predsednik NSi Matej Tonin, prvi 
predsednik vlade v samostojni Sloveniji Lojze Peterle ter glavni 
kandidat Evropske ljudske stranke za predsednika Evropske 
komisije na evropskih volitvah Manfred Weber. Manfred We-
ber pa bo tudi gost prireditve na slavnostni akademiji ob 30. 
obletnici ustanovitve Slovenske demokratske stranke, ki bo 
prav tako jutri, 9. marca, ob 16.30 v Linhartovi dvorani Can-
karjevega doma v Ljubljani. Ob tej priložnosti bodo podelili 
tudi najvišja priznanja SDS za leto 2018.

Stranki praznujeta trideset let

Mateja Rant

Bled – V občini Bled bodo na 
najbolj občutljivih območjih, 
predvsem v parkih ob jezeru, 
vzpostavili tako imenovano 
dinamično razsvetljavo. Kot 
pojasnjujejo na občini, gre 
za regulirano javno razsvet-
ljavo, kar pomeni, da se bo 
jakost svetlobe prilagaja-
la sprehajalcu. Razsvetljavo 
urejajo v sklopu evropskega 
projekta Dynamic Lights, ki 
se osredotoča na zmanjševa-
nje emisij ogljikovega dioksi-
da in izboljšanje energetske 
učinkovitosti javne razsvet-
ljave. Javna razsvetljava na-
mreč povzroča šest odstot-
kov svetovnih emisij ogljiko-
vega dioksida, so ob tem še 
poudarili na občini.

Omenjeno razsvetljavo, pri 
kateri konvencionalna svetila 
nadomeščajo z energetsko 
učinkovitimi lučmi, postav-
ljajo pod Blejskim gradom 
in na Veslaški promenadi ter 
na območju med Vilo Zora 
in postajališčem za fijakar-
je, kjer do zdaj luči sploh ni 

bilo, v prihodnje pa jo bodo 
postavili še pod Vilo Bled. S 
tem želijo povečati energet-
sko učinkovitost in prispeva-
ti k večji kakovosti bivanja na 
teh območjih. Vrednost del 
ocenjujejo na 150 tisoč evrov. 

Sočasno z urejanjem javne 
razsvetljave obnavljajo tudi 
sprehajalne poti. »Ob občin-
ski stavbi bodo poti iz meša-
nice asfalta z granitom, pod 
Vilo Bled pa potke ostaja-
jo peščene,« so poudarili na 
občini. V parku Vile Bled ob-
navljajo še vegetacijo, posta-
vili bodo tudi nove klopi.

V osrednjem parku pod 
Vilo Zora so pred poletjem 
uredili še nov zalivalni sis-
tem, ki bo zagotovil večjo 
kakovost zelenic in cvetja. 

Obenem so odstranili štore 
in ostanke požaganega drev-
ja, ki so ga morali odstraniti 
zaradi bolezni ali starostnih 
težav, vsa drevesa pa bodo 
nadomestili z enakimi vrsta-
mi, kot so bila doslej, zago-
tavljajo na občini. Z enakim 
zalivalnim sistemom kot v 
parku pod Vilo Zora bodo v 
prihodnje opremili še par-
kovne površine med jeze-
rom in Jezersko promena-
do. Dela bodo vredna tride-
set tisoč evrov. 

Učinkovitejša javna razsvetljava
V občini Bled v teh dneh obnavljajo oziroma na novo urejajo javno razsvetljavo, sočasno urejajo tudi 
sprehajalne poti, v parkih pa so vzpostavili nov zalivalni sistem.

V osrednjem parku pod Vilo Zora so pred poletjem uredili nov zalivalni sistem. / Foto: arhiv občine

Jesenice, Golnik – V Splošni bolnišnici Jesenice so preklicali 
popolno prepoved obiskov na bolniških oddelkih. Obiski so 
odslej omejeni na eno zdravo osebo na bolnika, razen pri 
infektivnih bolnikih, kjer so obiski še vedno prepovedani. Na 
pediatričnem oddelku je dovoljena prisotnost enega zdravega 
starša ali skrbnika, na ginekološko-porodniškem oddelku pa je 
dovoljen obisk zdravega partnerja. Kot so sporočili iz bolnišni-
ce, svojce prosijo, da se pri vstopu na oddelek najprej zglasijo 
pri medicinski sestri, kjer bodo dobili natančne usmeritve. 
Iz Klinike Golnik, kjer je veljala popolna prepoved obiskov 
zaradi gripe in podobnih virusnih obolenj, pa so sporočili, da 
je klinika od danes odprta za obiske. 

Konec omejitve obiskov

Razsvetljavo na Bledu urejajo v sklopu evropskega 
projekta Dynamic Lights, ki se osredotoča na 
zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida in 
izboljšanje energetske učinkovitosti javne razsvetljave. 
Uredili so tudi nov zalivalni sistem.


