
9
7

7
0

3
5

2
6

6
6

0
1

8

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

Bodo plače zrasle  
za četrtino
Gospodarska zbornica Slovenije 
napoveduje, da bi ob ustrezni rasti 
produktivnosti povprečna plača v 
gospodarstvu do leta 2025 lahko 
zrasla na dva tisoč evrov bruto. Je 
ta cilj sploh uresničljiv? 

3

GORENJSKA

Pomoč se jim vrača 
Krivčevim iz Davče, ki jih je priza-
del hud požar, so sovaščani takoj 
priskočili na pomoč. Ta je bila de-
loma tudi pričakovana, saj je dru-
žina od nekdaj zelo aktivna v do-
mačem kraju. 

6

KRONIKA

Heta terja  
pol milijona evrov 
Heta, slaba banka nekdanje banke 
Hypo, od jeseniške bolnišnice 
zahteva dobre pol milijona evrov, 
ker že več let ne more zaračunava-
ti parkirnine na spodnjem zuna-
njem parkirišču na območju bolni-
šnice. 

12

RAZVEDRILO

Živeli so v gradu  
Khislstein 
V Ullrichovi hiši so se srečali nek-
danji dijaki poklicne slikopleskar-
ske šole v Kranju, ki so svoja dija-
ška leta preživeli v internatu v 
gradu Khislstein.

16

VREME

Danes bo sprva pretežno 
oblačno, čez dan se bo del-
no zjasnilo. Jutri in v če-
trtek bo pretežno jasno in 
čez dan postopno topleje.

–4/11 °C
jutri: pretežno jasno

Neža Rozman

Planica – Po besedah Jelka 
Grosa, direktorja Zavoda za 
šport Republike Slovenije 
Planica, Nordijski center v 
Planici vse od svoje prenove 
posluje zelo dobro. Športni-
kom nudi izredno udobje 
ter sodobne možnosti za iz-
vedbo priprav in tekmovanj 
in praktično ni svetovne re-
prezentance, ki v Planici še 
ne bi trenirala.

Ker je Planica dobila kan-
didaturo za izvedbo svetov-
nega prvenstva v nordij-
skem smučanju leta 2023, 
v Zavodu že razmišljajo o 
nadgradnjah, ki jih bo cen-
ter doživel. 

Planici nov nastanitveni objekt
Minila so že tri leta, odkar je v Planici začel obratovati nov Nordijski center, leta 2023 pa bo tam 
potekalo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, zato bodo v dolini pod Poncami še gradili. 

V Nordijskem centru Planica bi radi do svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki bo 
leta 2023, zgradili nov hotel. / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Kranj – Kakšno vabilo na 
finale svetovnega poka-
la v Planico so pretekli ko-
nec tedna spisali naši smu-
čarski skakalci! V soboto so 
na letalnici v Vikersundu v 
postavi Anže Semenič, Pe-
ter Prevc, Domen Prevc in 
Timi Zajc zmagali na eki-
pni tekmi, kar je deseta slo-
venska zmaga v svetovnem 
pokalu na ekipnih tekmah, 
v nedeljo pa je na posamič-
ni tekmi kraljeval Domen 
Prevc in petič v karieri stopil 
na najvišjo stopničko, prvič 

po decembru 2016 in prvič 
na poletih. 

»Še en sanjski dan v mo-
jem življenju. Prvi skok je bil 
odličen, drugi se mi je malo 
ponesrečil, a je bilo dovolj 
za zmago. Za mano je odli-
čen konec tedna. Presrečen 
sem, da grem iz Vikersunda 
domov z dvema zmagama,« 
je dejal Domen Prevc, ki je 
v izjemni formi. Podpisal se 
je tudi pod najdaljši polet le-
tošnjega Vikersunda. V so-
boto je v poskusnem skoku 
pristal pri 245,5 metra, kar 
je njegov osebni rekord. Vse 
to je odlična napoved pred 

poleti v Planici, ki bodo ta 
konec tedna. 

Sezono pa so že zaključili 
alpski smučarji. Na finalu v 
Andori je Žan Kranjec v ve-
leslalomu osvojil tretje me-
sto in je četrti najboljši ve-
leslalomist sezone. »Zelo 
sem vesel, da sem ponovno 
na stopničkah. Sezono sem 
izpeljal na visokem nivoju 
s kar nekaj vrhunskimi re-
zultati,« je dejal Kranjec. To 
je bila njegova najuspešnej-
ša sezona, v kateri je prvič 
zmagal na tekmi svetovne-
ga pokala.

Zmagi slovenskih orlov pred Planico
Za slovenskimi zimskimi športniki je eden najuspešnejših koncev tedna v tej 
zimi. Na letalnici v Vikersundu so z dvema zmagama kraljevali naši skakalci, 
na finalu alpskih smučarjev pa je bil v veleslalomu tretji Žan Kranjec. Začenja 
se planiški konec tedna. Jutri preskus letalnice, v četrtek kvalifikacije.

Slovenska skakalna reprezentanca se je v soboto veselila jubilejne, desete ekipne zmage na 
tekmah svetovnega pokala, Domen Prevc (zadaj tretji z leve) je bil v nedeljo najboljši še na 
posamični tekmi in bil prvo ime poletov v Vikersundu. / Foto: arhiv SZS49. stran

Simon Šubic

Kranj – Srbska banka AIK v 
lasti poslovneža Miodraga 
Kostića je v petek sporočila, 
da je prevzemna ponudba za 
Gorenjsko banko uspela, saj 
je lastništvo povečala s 77,68 
na 90,11 odstotka. Njeno po-
nudbo, v kateri je za delnico 
obljubila 298 evrov, je med 
14. februarjem in 13. mar-
cem sprejelo 292 akceptan-
tov, ki so bili imetniki 12,43 
odstotka delnic Gorenjske 
banke, je AIK banka objavila 
v petkovi izdaji Dela.

Največji delež v Gorenj-
ski banki je AIK pridobil od 
družbe Sava, ki je morala 
svoj 37,6-odstotni delež pro-
dati zaradi zahteve Banke 

Slovenije. Deleže je srbska 
banka med drugim kupila 
še od Abanke, Zavarovalnice 
Triglav, Iskratela, Družbe za 
upravljanje terjatev bank, Is-
kre, Domela, Komunale Tr-
žič, Gee, Intese Sanpaolo in 
nekaterih občin.

AIK je Gorenjsko banko 
poskušal prevzeti že lani, ko 
je tudi objavil prevzemno 
ponudbo, a potem ni pravo-
časno pridobil dovoljenja za 
prevzem s strani Banke Slo-
venije. Ta je ustrezno dovo-
ljenje naposled izdala 29. 
oktobra lani, že pred tem 
pa je AIK pridobil dovolje-
nje srbske centralne banke, 
prevzem pa sta mu odobri-
la tudi srbski in slovenski va-
ruh konkurence.

Prevzemna ponudba za 
Gorenjsko banko uspela
AIK banka je lastništvo v Gorenjski banki povečala 
na 90,11 odstotka. 

44. stran
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Knjigo prejme MARJAN BARBO z Blejske Dobrave.

AKTUALNO info@g-glas.si

Val 202, uradni radio Planice, bo tudi letos na prizorišču od 
poskusnih skokov v sredo pa do zaključka zimske sezone v 
nedeljo. Poslušalce bodo reporterji obveščali o vsem špor-
tnem dogajanju, Val 202 pa bo seveda tudi letos poskrbel za 
informacije o drugem dogajanju, povezanem s poleti v Planici 
2019 – od prometa do koncertov. Vse štiri dni bo skrbel tudi 
za glasbeni oziroma obšportni program na »odru Vala 202« 
ob velikanki, ki vključuje voden program, sprejem skakalcev 
in nastope slovenskih glasbenih skupin. Letos bodo to: Nipke 
in Challe Salle (četrtek, 21. marca), Elvis Jackson (petek, 22. 
marca), Rok 'n' band (sobota, 23. marca 2019) in Ansambel 
Saša Avsenika (nedelja, 24. marca).
RTV Slovenija podarja dvema naročnikoma Gorenjskega glasa 
uradni skakalni kapi Smučarske zveze Slovenije. V žrebu boste 
sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Kdo 
bo na »valovskem odru« nastopil v četrtek, 21. marca 2019? 
Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 27. marca, na 
naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.

Planiški praznik na Valu 202
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KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Kaj dogaja? z Jonasom na TV Slovenija

Legendarni Jonas Žnidar-
šič se je z novim zabav-
nim večernim šovom Kaj 
dogaja? vrnil na Televizijo 
Slovenija. Vsako soboto 
zvečer lahko okoli 21.20 
na TV SLO 1 izveste, »kaj 
dogaja« doma in na tujem. 
Satirična oddaja je sesta-
vljena iz pregleda aktualnih 
dogodkov, tako s področja 
politike kot tudi s področij 
športa, kulture in zabave. 
Glavni scenarist oddaje je 
Igor Bračič, reporterja s te-
rena sta Gašper Bergant, 
ki pokriva domače teme, 
in Admir Baltić, ki poroča 
o novostih iz tujine. Rub-

rika Zvezdne steze je posvečena slavnim in v njej se vsako 
soboto skriva presenečenje, tudi za Jonasa. Del ekipe je tudi 
Tilen Artač, ki bo vsako oddajo zaključil z zabavno priredbo 
slovenske skladbe. Oddaja je na prvi pogled zelo zabavna, 
a ustvarjalci upajo, da bo pri gledalcih vzbudila tudi tehten 
premislek o aktualnih vprašanjih in pogledu na svet nasploh.  
RTV Slovenija podarja trem naročnikom Gorenjskega glasa 
nahrbtnik z vrvico. Nagradno vprašanje: Kdaj je na sporedu 
oddaja Kaj dogaja? z Jonasom? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do srede, 27. marca, na naslov: Gorenjski glas, Nazor-
jeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 8. marca 2019, prejmeta 
kapo Smučarske zveze Slovenije Ludvik Soklič iz Tržiča in Janez 
Kavčič iz Škofje Loke, majico s kratkimi rokavi RTV Slovenija 
pa prejme Romana Scahuer z Visokega.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 12. marca 2019, prejmeta 
vstopnico za koncert KALU & The Gradient Božena Jan Koblar z 
Jesenic in Stanislav Jarc iz Škofje Loke. Nagrajencem čestitamo!

Matevž Pintar

Krajevna knjižnica v Nak-
lem je z nadzidavo pridobila 
dodatne sodobne prostore.

Ali tudi sami kdaj obiščejo 
krajevno knjižnico, smo vpra-
šali 118 krajanov Naklega. Pe-
tina vprašanih pogosto obi-
skuje krajevno knjižnico, 18 
odstotkov jih knjižnico obi-
skuje občasno, štirje odstot-
ki pa redko. Več kot polovica 
vprašanih, in sicer 58 odstot-
kov, pa knjižnice ne obiskuje. 

Prizadevanja za uredi-
tev športnega parka z no-
gometnim igriščem so sta-
ra že nekaj let. Krajane smo 
spraševali, ali je po njiho-
vem mnenju v občini do-
volj možnosti za športne 
aktivnosti. Da je možnos-
ti dovolj, jih je odgovori-
lo 37 odstotkov, 39 odstot-
kov jih meni, da bi lahko na 
tem področju storili več, 15 
odstotkov pa jih je mnenja, 
da je možnosti za športne 
aktivnosti premalo. Slaba 

desetina vprašanih na vpra-
šanje ni znala odgovoriti. 

Med večjimi projekti v pri-
hodnosti je ureditev komu-
nalne infrastrukture v ne-
katerih naseljih ter obnova 
glavne ceste v Naklem. Zani-
malo nas je, kako so vpraša-
ni zadovoljni s prometno in 
komunalno infrastrukturo v 
kraju. Slaba polovica, 45 od-
stotkov anketiranih, je od-
govorila, da so s prometno 
in komunalno infrastruktu-
ro zadovoljni, 34 odstotkov 

jih meni, da bi lahko na tem 
področju storili več, dobra 
desetina pa je nezadovolj-
na. Šest odstotkov vpraša-
nih je zadovoljnih s komu-
nalno infrastrukturo, ne pa 
tudi s prometno, medtem 
ko sta dva odstotka sodelu-
jočih zadovoljna s prome-
tno infrastrukturo, ne pa 
tudi s komunalno. En od-
stotek vprašanih o tej temi 
nima mnenja. 

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.

Skoraj polovica Nakelčanov 
obišče krajevno knjižnico

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V času, ko se 
v Evropski uniji srečujemo 
z najrazličnejšimi težava-
mi, med njimi tudi trenutno 
aktualnim brexitom, je to 
skupnost ocenil kot najbolj-
ši kraj za življenje. Temu v 
prid govorijo blaginja, vla-
davina prava, dosežene pra-
vice, zaščita manjšin. Go-
spodarstvo Evrope predsta-
vlja četrtino svetovnega bru-
to domačega proizvoda. Po-
leg ostalih vrednot to skup-
nost odlikuje tudi solidar-
nost navznoter in navzven. 
Od sto milijard vredne hu-
manitarne pomoči v svetu je 
EU daje več kot dve tretjini.

Šibka plat EU je njena 
razdrobljenost, ki se najbolj 
kaže na področju obrambe 
in kot neenotni sistem dav-
kov, zaradi česar je ta skup-
nost tudi bolj občutljiva za 
vse, kar se dogaja v svetu, je 
dejal govornik. Glede splo-
šnega prepričanja, da veliko 
nevarnost predstavlja pojav 
terorizma, pa Stančič meni, 
da je Evropa v enem najvar-
nejših obdobij v zadnjih de-
setletjih, Slovenija pa sploh 
velja za eno najvarnejših 
držav. V Sloveniji se dosti-
krat sprašujemo, kaj sploh 
imamo od tega, da smo del 
Evropske unije. Če drugega 
ne, to pomeni vsaj dostop 
na petstomilijonski trg, 

razmišljajo gostitelji. V pri-
hodnji finančni perspektivi 
EU za obdobje od leta 2021 
do 2027 bo na voljo 900 mi-
lijard evrov, v proračunu pa 
nameravajo dati največji 
poudarek spodbujanju raz-
iskav, programov za mlade 
in za podjetnike, kontroli na 
zunanjih mejah. Še naprej 
bo tretjina denarja name-
njena za kohezijo, torej za 
odpravljanje razvojnih raz-
lik med regijami EU, tre-
tjina pa za skupno kmetij-
sko politiko. Slovenija je 
doslej dobila iz evropskih 

kohezijskih sredstev 4,5 
milijarde evrov, v prihodnje 
jih bo 3,5 milijarde, kajti v 
tem obdobju smo se razvi-
li in odpravili razvojne raz-
like, še vedno pa bo dobila 
več, kot vplačuje v evropski 
proračun, še dodaja Stan-
čič. Sicer pa od 600 do 700 
tisoč prebivalcev Sloveni-
je pije vodo iz vodovodov, 
obnovljenih iz kohezijskih 
sredstev, je prednost član-
stva v EU za Slovenijo ilu-
striral Zoran Stančič. 

Ko govori o stanju v Slo-
veniji, pa gost v ospredje 

postavlja reformo pokoj-
ninskega in zdravstvene-
ga sistema, področje dolgo-
trajne oskrbe, vzpostavlja-
nje podjetništvu prijazne-
ga okolja in področje inve-
sticij. Med problemi pa na-
vaja tudi odnos Slovenije do 
EU, ki ga nekako nismo po-
notranjili. Imamo vtis, da 
nam je zakonodaja iz EU 
vsiljena, toda po Stančiče-
vih besedah ima Slovenija 
prek osmih poslancev mož-
nost vpliva na tisto, kar je 
sprejeto na evropski ravni. 
Instrumentov, ki so nam na 
voljo, pogosto ne izkoristi-
mo, poleg tega še doma po-
gosto zapletemo stvari in se 
pri tem sklicujemo na Bru-
selj. Stančič poudarja, da je 
evropska politika notranja 
politika in da se je treba v 
procese odločanja vključi-
ti dovolj zgodaj, od interes-
nih združenj do nacional-
nih parlamentov.

Spregovoril je tudi o pome-
nu letošnjih volitev v Evrop-
ski parlament. Doslej je bil v 
EU prevladujoč glas povezo-
vanja, zdaj pa se Evropa soo-
ča z rastjo populizma, ki išče 
bližnjice pri kompleksnih 
izzivih. Obramba in varnost 
Evrope sta pomembna izzi-
va za prihodnost EU, prav 
tako zmanjševanje social-
nih razlik, ki smo jim zdaj 
priča med državami v EU 
različnih hitrosti. 

Evropa najboljši kraj za življenje
Škofjeloška Lions in Rotary klub sta gostila vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji  
Zorana Stančiča.

Predsednica Lions kluba Škofja Loka Jožica Rejec z vodjo 
predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoranom 
Stančičem 
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Delali bomo do 67. leta, 
je zasijal naslov na na-
slovni strani dnevnega 

časopisa. Prva asociacija: že 
spet dvig upokojitvene starosti, 
ki pokojninsko reformo zno-
va nalaga na ramena starejši 
generaciji. Zakaj ne zaposlijo 
mladih, da bi bolj zgodaj za-
čeli služiti svoje plače in s tem 
vplačevati tudi v pokojninsko 
blagajno? Mladi danes pozno 
vstopajo na trg dela in so do-
stikrat ujeti v prekarne oblike 
zaposlitve, tako da zanje res 
velja, da bodo stari 67 let, pre-
den bodo odslužili štirideset 
let pokojninske dobe. Druga 
asociacija: toda demografska 
gibanja, nizka zaposlenost sta-
rejših od 55 let (ki je s 47 odstot-
ki precej pod evropskim povpre-
čjem) in dolgoročna vzdržnost 
pokojninske blagajne vendarle 
terjajo pokojninsko reformo, če 
hočemo, da se bodo prihodnje 
generacije sploh še lahko upo-
kojevale. Današnje pokojnine 
temeljijo na medgeneracijski 
solidarnosti, kar pomeni, da se 
denar zanje črpa iz prispevkov 
zaposlenih. Še pred desetletji je 
bilo razmerje med zaposlenimi 
in upokojenimi tri proti ena, 
kar je zagotavljalo vzdržnost 
sistema, zdaj pa se razmerje 
že izenačuje in dolgo ne bo več 
mogoče, da bo en zaposleni de-
lal za enega upokojenca. Pri-
hodnji demografski trendi pa 
obetajo, da bo to še težje.

Tretja asociacija: ali predla-
gane spremembe pokojninske 
zakonodaje z višjo starostno 

mejo upokojevanja odgovarja-
jo na vse te dileme? V resnici 
vsem ne bo treba delati do 67. 
leta starosti, pač pa le tistim, ki 
bodo delali manj kot štirideset 
let. In dlje od polne delovne 
dobe bodo lahko delali tisti, ki 
bodo to sami želeli oziroma 
bodo za njihovo podaljšano 
delo zainteresirani tudi delo-
dajalci. Spremembe namreč 
predvidevajo možnost hkratne 
zaposlitve in prejemanja pokoj-
nine – prva tri leta bi k plači 
prejeli polovico pokojnine, od 
četrtega leta naprej celotno. Od 
tega se bodo plačevali tudi po-
kojninski prispevki. Poleg tega 
bodo pokojnine v prihodnjih 
letih celo višje, kajti povečal se 
bo odmerni odstotek, višji bodo 
tudi drugi pokojninsko-inva-
lidski prejemki. Ob vsem tem 
naj bi se prispevna stopnja ne 
povečevala. Nekoliko slabša za 
prihodnje upokojence pri tem 
je novica, da se bo za pol leta 
skrajšalo obdobje »čakanja na 
upokojitev« na zavodu za za-
poslovanje. Predlagane spre-
membe, ki jih bodo zdaj uskla-
jevali še v socialnem dialogu, 
so pravzaprav kar prijazne in 
sledijo nekaterim zavezam, 
ki si jih je za boljši položaj 
upokojencev zadala koalicija. 
Zaostritve na eni strani mor-
da odtehtajo »bombončke« na 
drugi, k dolgoročnejši rešitvi 
pokojninskega sistema pa naj-
brž ne pripomorejo kaj dosti. V 
razpravi ob predlaganih spre-
membah je tako že slišati, da 
bo potrebna prava reforma. 

Ni še reforma

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

Simon Šubic

Kranj – Predstavniki delo-
dajalskih organizacij in sin-
dikalnih central so prej-
šnji teden začeli pogajanja 
o predlogu (šestega) Social-
nega sporazuma za prenovo 
plačnega sistema v gospo-
darstvu in rast plač v obdob-
ju 2019–2025, ki ga je prip-
ravila Gospodarska zborni-
ca Slovenije (GZS). Socialni 
sporazum predvideva 24-od-
stotni dvig povprečne bruto 
plače do leta 2025. Ob tem 
na GZS poudarjajo, da je 
predpogoj za to hitrejša rast 
produktivnosti dela, ki bi se 
morala v navedenem obdob-
ju skoraj podvojiti – s trenu-
tno 2,7 odstotka na 4,8 od-
stotka. Leta 2025 bi tako slo-
vensko gospodarstvo ustvar-
jalo 60.000 evrov dodane 
vrednosti na zaposlenega in 
izvoz v vrednosti 50 milijard 
evrov, povprečna bruto plača 
pa bi znašala 2000 evrov. Za 
primerjavo: povprečna bru-
to plača je januarja v Sloveni-
ji znašala 1729 evrov, pri če-
mer je bila v zasebnem sek-
torju 1589 evrov, v javnem 
sektorju pa 2031 evrov. Ali so 
ambiciozni cilji GZS uresni-
čljivi, smo povprašali neka-
tere gorenjske gospodarske 
družbe. 

V škofjeloškem Knauf In-
sulationu so dejali, da pred-
log socialnega sporazuma 
podpirajo, saj je v skladu 
z njihovimi strateško pod-
jetniškimi usmeritvami. 
»Podpiramo dialog, komu-
nikacijo in dogovarjanje, le 
na ta način je možno priča-
kovati konstruktivne dogo-
vore,« poudarjajo in dodaja-
jo, da so zanje ti cilji uresni-
čljivi, trenutne aktivnosti pa 
gredo v to smer. Na ravni ce-
lotnega podjetja sicer pov-
prečna plača že zdaj znaša 

okrog 2600 evrov, če upo-
števajo tudi njihove central-
ne službe z izjemno visoko 
izobrazbeno strukturo, tudi 
brez njih pa je povprečna 
plača nad slovenskim pov-
prečjem, so razložili. 

Tudi v Skupini Domel, 
kjer povprečna bruto plača 
trenutno znaša 1550 evrov, so 
si za srednjeročni cilj posta-
vili rast dodane vrednosti na 
60.000 evrov na zaposlene-
ga. »Da bo možno doseči ta 
cilj, se je treba usmeriti v dvig 
produktivnosti, v spremem-
bo produktnih strategij, kre-
pitev blagovnih znamk, kre-
pitev kompetenc ... Rast bru-
to plač je lahko posledica 
prej naštetih izvedenih ukre-
pov,« pojasnjuje predse-
dnik uprave Domel Holdin-
ga Matjaž Čemažar. Po nje-
govem mnenju so ambicio-
zni cilji za Domel doseglji-
vi le v primeru spremembe 
produktne strategije in stal-
nih aktivnosti pri dvigovanju 
produktivnosti, ki jih je mo-
goče doseči z optimizacija-
mi v procesu in predvsem z 
robotizacijo in digitalizacijo 

procesov. »Sprememba pro-
duktne strategije pomeni 
predvsem usmeritev v izdel-
ke z višjo dodano vrednostjo 
in opuščanje starejših izdel-
kov, ki so delovno bolj inten-
zivni,« še poudarja Čemažar. 

V Iskri Mehanizmi, kjer 
povprečna bruto plača zdaj 
znaša dobrih 1700 evrov, 
prav tako podpirajo predlog 
socialnega sporazuma, ki je 
uresničljiv le ob ciljnem dvi-
gu produktivnosti. »Ob tem 
mora država absolutno zni-
žati kumulativne obreme-
nitve gospodarstva. Nika-
kor ne sme znižati davkov 
fizičnim osebam in v ena-
kem obsegu obdavčiti kapi-
tal. Davke fizičnim osebam 
je treba znižati, še posebno 
strokovnjakom z uvedbo so-
cialne kapice, glede obdav-
čitve kapitala, če to že mora 
biti, kar je sicer struktur-
no politično vprašanje, pa 
je treba vztrajati, da ta v ku-
mulativi znaša največ 25 od-
stotkov sproščanja obdavčit-
ve fizičnih oseb. Država bo 
v nasprotnem primeru sicer 
naredila všečno potezo, ki 

pa bo zavrla celotno gospo-
darstvo, ki se v tem primeru 
ne bo razvijalo v smeri Švi-
ce, ampak v smeri Romuni-
je,« opozarja glavni direktor 
družbe Marjan Pogačnik. 
Cilji GZS so sicer doseglji-
vi tudi v njihovem podjetju, 
ampak le z velikim notra-
njim naporom in ob upošte-
vanju že omenjene ravni ob-
davčitve kapitala. 

In kaj pravijo sindikati? Ti 
sicer spodbudo GZS k soci-
alnemu dialogu pozdravlja-
jo, vendar pa opozarjajo, da 
je v predlaganem sporazu-
mu premalo govora o ras-
ti plač. »Namere o razvoju 
ter rasti plač in zaposlova-
nja podpiramo, a pogreša-
mo mehanizme, ki bi nam 
to zagotavljali,« je tako de-
jala predsednica Zveze svo-
bodnih sindikatov Sloveni-
je (ZSSS) Lidija Jerkič. Sin-
dikati so zato na predlog so-
cialnega sporazuma že od-
govorili s svojim predlogom 
splošne kolektivne pogod-
be za gospodarstvo, ki so jo 
prejšnji teden tudi predsta-
vili delodajalcem. 

Bodo plače zrasle za četrtino
Gospodarska zbornica Slovenije napoveduje, da bi ob ustrezni rasti produktivnosti povprečna plača v 
gospodarstvu do leta 2025 lahko zrasla na dva tisoč evrov bruto. Je ta cilj sploh uresničljiv?

Povprečna bruto plača v zasebnem sektorju trenutno znaša 1589 evrov, v GZS so si za cilj 
postavili 2000 evrov v letu 2025. / Foto: Tina Dokl (arhiv)

Simon Šubic

Kranj – Zaradi širitve kole-
sarske steze so v petek začeli 
odstranjevati drevesa ob Ko-
roški cesti v Kranju. Na Me-
stni občini Kranj so napo-
vedali, da bodo odstranjena 
drevesa po končanem pro-
jektu nadomestili z novi-
mi, za kar so koncesionarja 
Flora Sport zaprosili tudi za 
strokovno mnenje. 

Obstoječa drevesa bodo za-
radi gradbenih del poškodo-
vana, s tem pa se bo močno 

zmanjšala njihova vitalnost 
in stabilnost, so razložili na 
občini. »Ob gradbenih po-
segih je najbolj ranljiv ko-
reninski sistem, ki pogosto 
ni viden. Ob tem so dreve-
sa lahko tako oslabljena, da 
lahko v prihodnje postane-
jo nevarna – pride do njiho-
ve zrušitve oz. propadanja. 
Zato je koncesionar predla-
gal, da se ta drevesa, ki raste-
jo v pasu dveh metrov od za-
črtane trase, posekajo in na-
domestijo z novimi,« so po-
jasnili. 

Na novo bodo zasadili 
male jesene (Fraxinus or-
nus). Gre za nižjo avtohto-
no vrsto jesena, ki jo odliku-
je velika odpornost na ško-
dljivce, bolezni in vplive, ki 
jih povzroča bližina ceste.

Odstranjeno drevje bodo 
nadomestili z novim

Odstranjevanje dreves na Koroški cesti v Kranju 
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Mateja Rant

Bled – Podjetje Mijaks je na 
Bledu zgradilo 86 oskrbo-
vanih stanovanj, ki si jih je 
bilo mogoče pred dobrim te-
dnom na dnevu odprtih vrat 
tudi ogledati. Direktor pod-
jetja Miha Jarc je pojasnil, 
da naj bi v začetku maja pri-
dobili uporabno dovoljenje, 
za večino stanovanj pa so 
že našli kupce oziroma jih 
še bodo do sredine maja, ko 
bo gradnja končana. Večino 
stanovanj so namreč ponu-
dili v odkup, nekaj stanovanj 
pa bo po tržni ceni mogoče 
tudi najeti.

Poleg oskrbovanih stano-
vanj je v objektu tudi 26 sta-
novanj za vse generacije. S 
tem so po besedah Mihe Jar-
ca srednji generaciji omo-
gočili, da vnaprej razmišlja 
o svoji prihodnosti. Tako so 
jim ponudili stanovanja, ki 
so zasnovana brez arhitek-
turnih ovir, kar pomeni, da 
so prostori večji, vrata širša, 
stopnice nižje, ni pragov in 
podobno. »Dokler teh pri-
lagoditev ne potrebuješ, jih 
niti ne opaziš oziroma pred-
stavljajo prednost, saj so 
prostori večji in bolj odpr-
ti. Ko pride čas, da jih potre-
buješ, pa so te prilagoditve 

zelo pomembne.« V nase-
lju so uredili tudi skupne 
prostore, namenjene druže-
nju, ponujajo pa tudi mož-
nost organizirane oskrbe, 
vendar šele takrat, ko oziro-
ma če jo bo lastnik stanova-
nja potreboval. Tovrstna sta-
novanja tako predstavljajo 
alternativo institucionalnim 
oblikam bivanja, torej do-
movom za ostarele, in so na-
menjena starejšim posame-
znikom, ki so še relativno sa-
mostojni, a vseeno potrebu-
jejo določeno pomoč oziro-
ma občutek varnosti. »Sicer 

pa bodo živeli popolnoma 
samostojno življenje v no-
vem stanovanju,« je pojasnil 
Jarc in poudaril, da teh sta-
novanj nikakor ne gre enači-
ti z institucijo. 

Še dodatnih šestdeset os-
krbovanih stanovanj bo na 
območju Seliš predvidoma 
že prihodnje leto ponudil 
tudi Nepremičninski sklad 
pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja. Direktor 
sklada Andrej Hudoklin in 
župan Janez Fajfar sta v po-
nedeljek podpisala pogod-
bo o sodelovanju, pri čemer 

bodo vsa stanovanja najem-
na. Hudoklin pričakuje, da 
bodo v prihodnjih dneh pod-
pisali pogodbo tudi z izvajal-
cem in bodo tako lahko čim 
prej začeli z delom. »Upam, 
da bomo konec leta 2020 že 
lahko sprejeli prve najemni-
ke, ki se bodo lahko vseli-
li pod enakimi pogoji, a ob-
čani Bleda bodo imeli pred-
nost pred morebitnimi in-
teresenti od drugod.« Obči-
na bo na tej lokaciji zgradila 
tudi montažni objekt, v ka-
terem bosta medgeneracij-
ski center in nova knjižnica. 

Sodobna stanovanja za starejše
Na območju Seliš na Bledu, kjer bodo v prihodnje uredili tudi nov medgeneracijski center, je zraslo 
naselje modernih stanovanj, prilagojenih starejšim osebam. Prihodnje leto se bo ponudba oskrbovanih 
stanovanj še povečala.

Na Bledu so že zgradili šestinosemdeset oskrbovanih stanovanj. / Foto: arhiv občine

Marjana Ahačič

Radovljica – Občinski od-
bor stranke LMŠ je v spo-
ročilu za javnost predsta-
vil svoje pobude na osnut-
ka proračuna Občine Rado-
vljica za letošnje in prihod-
nje leto. Osnutka, poudarja-
jo v v stranki, sta v radovlji-
škem odboru Liste Marjana 
Šarca sprožila veliko dilem 
in odprtih vprašanj. Pri tem 
so posebej omenili vpraša-
nje varnosti in zadolževanja 
občine, možnega povišanja 
cen vrtcev kmalu po morebi-
tnem sprejemu proračuna, 
predvsem pa se jim zdi skrb 
vzbujajoče, da po njihovem 
prepričanju načrti razvoj-
nih programov ne vsebuje-
jo vseh potrebnih dokumen-
tov identifikacije investicij-
skih projektov. »Želimo si 
transparentnega delovanja 

in nedvoumnih, zaupanja 
vrednih informacij, ki bodo 
imele čim večje možnosti re-
alizacije brez naknadnih re-
balansov proračunov, ki ved-
no puščajo grenak priokus,« 
so še zapisali v izjavi za jav-
nost.

Župan Ciril Globočnik si-
cer zagotavlja, da sta osnut-
ka in predloga proračunov za 
leti 2019 in 2020 pripravlje-
na v skladu s predpisi, prav 
tako sam postopek obravna-
ve. Kot je povedal, je bila v 
četrtek sklicana seja občin-
skega sveta z gradivom pre-
dlogov proračunov vključno 
z opredelitvijo do vseh pre-
jetih pripomb. V tem tednu 
bodo proračuna obravnava-
la delovna telesa občinskega 
sveta, seja občinskega sveta, 
na kateri bodo svetniki odlo-
čali o obeh dokumentih, pa 
bo prihodnji ponedeljek.

Pred sejo občinskega sveta

Med drugim se jim obe-
ta tudi nov nastanitveni 
objekt, ki bo dopolnil po-
nudbo zdajšnjega Hotela 
Dom Planica, ki zdaj lahko 
nastani 140 gostov. Novi ho-
tel bo nudil šestdeset ležišč. 
Jelko Gros pravi, da načr-
tujejo, da bo nov objekt do-
končan že do svetovnega pr-
venstva, a za zdaj tega še ne 
more potrditi, saj bodo šli v 
investicijo kot zavod popol-
noma sami. Vrednost inve-
sticije ocenjujejo na 2,5 mi-
lijona evrov. 

»Objekt bi bil popolno-
ma kompatibilen z ostali-
mi aktivnostmi v Planici, 
kar pomeni, da bo to na-
stanitveno-izobraževalni 
kompleks za nerazvite dr-
žave v nordijskem smuča-
nju,« razlaga Gros in do-
daja, da jim bo objekt nudil 

prostor za trening, nastani-
tev in razvoj v športu. Pros-
tor za objekt so našli v delu 
pod največjo skakalnico, 
kjer zdaj stoji Dom RTV, le 
da bo nova stavba umaknje-
na še nekoliko bolj v breži-
no in se bo umikala gledal-
cem, ki spremljajo tekmo. 
Sicer Nordijski center bele-
ži visok obisk tako športnih 
gostov kot tudi turistov, ki 
pridejo občudovat »veli-
kanko« in čudovit razgled 
na slovenske gore, kot do-
datna ponudba Planice pa 
prednjači predvsem zipli-
ne – adrenalinski spust po 
jekleni vrvi ob pobočju le-
talnice. 

Kot zanimivost, ki potrju-
je izjemnost Planice, je Jel-
ko Gros omenil izjavo finske 
smučarske tekačice Aino 
Kaise Saarinen, ki je dejala, 
da je v Planici odkrila nov raj 
za smučarske teke na svetu. 

Planici nov 
nastanitveni objekt
31. stran

Andraž Sodja

Pokljuka – Na Pokljuki se je 
minuli teden odvijal med-
narodni zimski tabor podča-
stnikov Nata in Partnerstva 
za mir, ki se ga je udeležilo 
23 podčastnikov iz Bosne in 
Hercegovine, Hrvaške, Ma-
džarske, Severne Makedoni-
je, Slovaške, Francije, Srbi-
je, ZDA in Slovenije, ter pod-
častniki vrhovnega povelj-
stva zavezniških sil v Evropi 
in združenih poveljstev Nata.

V sklopu tabora so se sez-
nanili z veščinami zimskega 
gibanja v gorah in gorskega 
bojevanja, spoznali vojaško 
dediščino Slovenije ter z go-
stujočimi predavatelji spoz-
nali tudi podčastniške zbore 
sodelujočih vojska. Pri prip-
ravi tabora in tekmovanja 
je poleg 132. gorskega pol-
ka sodeloval tudi Nato cen-
ter odličnosti za gorsko bo-
jevanje Slovenske vojske, 
kjer tabor podpirajo vse od 

začetka. »Letos ima polk 
dovolj sredstev in opreme, 
tako smo prvič tabor pod-
prli samo z opremo. Center 
ima štiri oddelke, današnje 
dogajanje pa je le eden od 
majhnih sestavnih delov na-
šega delovanja. Ne nazadnje 
smo pa tudi vojaki Slovenske 
vojske, z veseljem živimo z 
gorskim polkom, današnje 
dogajanje pa je tudi preizkus 

veščin, ki jih učimo,« je de-
jal višji štabni vodnik Marko 
Pogorevc s centra odličnost 
za gorsko bojevanje. Kot je 
dodal praporščak Iztok Ra-
cman, polkovni podčastnik 
132. gorskega polka in vod-
ja izvedbe tabora: »V sklopu 
tekmovanja se preizkusijo v 
veščinah patruljnega teka, 
torej metu bombe, streljanju 
in plazenju ter seveda teku. 

V sklopu tabora smo izvedli 
spuščanje po vrvi, predstavi-
li veščine gibanja po zasne-
ženem terenu, postavljanje 
bivaka, igluja, pokazali, kako 
poteka preživetje v zimskih 
razmerah, iskali ponesre-
čenca v plazovih, velik pou-
darek pa smo dali premika-
nju na smučeh.« Pomem-
ben del tovrstnega izobra-
ževanja je spoznavanje na-
činov delovanja partnerskih 
vojska, kar olajša sodelova-
nje na skupnih misijah, je 
še pojasnil Racman. »Če se 
srečujemo na takšnih do-
godkih, nam to olajša sode-
lovanje, saj se bomo s posa-
mezniki zagotovo srečali v 
Libanonu, Latviji, tako nam 
je v veliko pomoč, če se poz-
namo že prej, tako je lažje na-
vezati stike, tudi komunika-
cijsko je lažje, saj tako ude-
leženci vidijo, da ni ovira, če 
vsi ne govorimo istega jezi-
ka in nosimo drugačne uni-
forme.«

Učenje, vaja in za posladek tekma
Ob mednarodnem zimskem taboru podčastnikov Nata in Partnerstva za mir so v Biatlonskem centru 
na Pokljuki pripravili še zaključno tekmovanje, na katerem so udeleženci tabora lahko preizkusili novo 
pridobljeno znanje.

Z mednarodne vojaške vaje na Pokljuki

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Enajste-
ga marca je bohinjski kamp 
Danica prejel certifikat, ki ga 
podeljuje nemško podjetje 
Ecocamping. Kot pojasnjuje-
jo v Turističnem društvu Bo-
hinj, je pridobitev certifikata 
zanje dragocena, saj so krite-
riji zanj zelo zahtevni, poleg 
prednosti za okolje, kamp in 
podjetje pa prinaša tudi veli-
ko odgovornost, saj so zave-
zani rednim kontrolam. S 
pridobitvijo certifikata so se 

pridružili 225 kampom po 
vsej Evropi, za pridobitev pa 
so se morali z izdelavo akcij-
skega načrta zavezati ciljem 
za razvoj kampa ter dostavi-
ti različne podatke – od po-
rabe vode do izpustov CO2. 
Mojca Šiljar iz TD Bohinj še 
pove, da za letošnjo sezono 
pripravljajo vrsto drugih no-
vosti, od rezervacije na co-
nah in komfort parcelah prek 
spleta do posodobitev recep-
cije in trgovine, ureditev za-
sebne kopalnice in prostora 
za druženje in masaže.

Kamp Danica dobil 
ekološki certifikat
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V kampu Camping Reichmann, Hodiše / Keutschach 
v bližini Celovca, zaposlimo

kuharja m/ž (Koch)
Delo v restavraciji kampa poteka od maja do konca septembra. 

Po potrebi brezplačno bivanje in oskrba. Mesečna plača najmanj 
1.700,00 evrov neto, v primeru boljše kvalifikacije tudi več. 

2 čistilki m/ž (Reinigungsfrauen) 
Delo v kampu poteka od maja do konca septembra. Po potrebi 

brezplačno bivanje. Mesečna plača od 1.200,00 do 1.300,00 evrov neto. 

pomožnega kuharja m/ž (Beikoch)
Delo v restavraciji kampa poteka od maja do konca septembra. 

Po potrebi brezplačno bivanje.

Prosimo, javite se nam na
tel. 0043 664 143 0 437 - g. Hassler

ali po e-pošti na info@camping-reichmann.at
www.camping-reichmann.at

V Slaščičarni KONDITOREI Ferdinand Cimzar,
Kotmara vas / Köttmannsdorf na avstrijskem Koroškem, 

zaposlimo

SLAŠČIČARJA m/ž
(KONDITOR)

Zaželjene so delovne izkušnje in osnovno znanje nemščine. 
Po potrebi vam nudimo tudi možnost bivanja.  Nudimo 

vam zelo dobro plačo, 14 x letno.

Prosimo, javite se nam na:

KONDITOREI Ferdinand Cimzar
A-9071 Kotmara vas / Köttmannsdorf, Hauptstrasse 10

+43 664 16 01 488 ali ferdinand@cimzar-sen.at

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Po dve leti trajajo-
čem postopku je občinski 
svet v Šenčurju sprejel od-
lok o občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu 
(OPPN) za sanacijo nelegal-
nih in neskladnih gradenj. 
Aleš Puhar iz občinske upra-
ve je svetnikom (zlasti no-
vim, ki so o tem želeli vedeti 
kaj več) pojasnil, da so s tem 
postopkom želeli legalizirati 
gradnje, ki na območju obči-
ne stojijo že iz sedemdesetih 
ali osemdesetih let prejšnje-
ga stoletja. Občane so pozva-
li k pobudam in prejeli več 
kot sto vlog, ob njih so zah-
tevali tudi osnovno doku-
mentacijo. Vse so želeli ure-
diti z enim samim postop-
kom. Vse lokacije so si ogle-
dali s pripravljavcem doku-
menta in na koncu ugotovi-
li, da je 61 vlog utemeljenih 

in so lahko predmet OPPN. 
Pridobljena so bila tudi vsa 
potrebna pozitivna mnenja. 

Postopek je trajal kar dve 
leti, najdlje je trajalo usklaje-
vanje s posameznimi mini-
strstvi, je še povedal Puhar. 
S sprejetjem OPPN bodo 
objekti polno legalizirani in 
zanje bodo plačane tudi vse 
pristojbine. Svetniku, ki ga 
je zanimalo, zakaj občina 
tudi svojih nelegalnih gra-
denj ni poskušala legalizi-
rati skozi ta postopek, pa je 
odgovoril, da je šlo v prime-
ru tega odloka zgolj za grad-
nje občanov, medtem ko za 
objekte v občinski lasti (gre 
pretežno za športne objek-
te) vodijo postopek ločenega 
prostorskega načrta. Župan 
Ciril Kozjek je ob tem dodal, 
da je za športni park v Šen-
čurju OPPN že sprejet, za 
ureditev ostalih pa postopki 
še potekajo. 

Legalizirali bodo 
črne gradnje
Občinski svet v Šenčurju je sprejel odlok, ki 
vlagateljem omogoča sanacijo črnih gradenj.

Maja Bertoncelj

Kranj – Društvo Downov sin-
drom Slovenija vsako leto 
aktivno obeležuje 21. marec, 
svetovni dan Downovega 
sindroma. Tudi letos bodo 
na ta dan potekali dogodki 
po celi Sloveniji. Na Gorenj-
skem bo osrednji med 11. in 
14. uro v Kranjski Gori z igra-
mi na snegu in predstavitvi-
jo nove metode učenja smu-
čanja s pomočjo Skilerja. 

Cilj obeleženja dneva 
Downovega sindroma je 
ozaveščanje javnosti o zna-
čilnostih oseb z Downovim 
sindromom, o njihovih po-
sebnostih, uspehih in pro-
blemih, s katerimi se sreču-
jejo osebe z Downovim sin-
dromom, njihovi straši in 
strokovnjaki, ki delajo z nji-
mi. »V društvu Downov sin-
dromom Slovenija si čla-
ni izvršnega odbora aktiv-
no prizadevamo izboljšati 
življenje teh oseb in njiho-
vih družin. Veliko je že stro-
jenega, veliko pa je še vedno 
odprtih vprašanj. Bili smo 
prvi, ki smo v Kranju pred 
več kot 14 leti začeli izvaja-
ti zgodnjo obravnavo. V letu 
2011 sva z dr. Alenko Šelih 
pripravili osnutek Programa 
zgodnje obravnave otrok z 
Downovim sindromom. Or-
ganizirali smo osem posve-
tov s ciljem opozoriti na naj-
bolj aktualne probleme v živ-
ljenju teh oseb,« je povedala 

prof. defektologije Stanka 
Grubešič, Kranjčanka, ki je 
strokovna vodja Centra za 
Downov sindrom Kranj in 
članica izvršnega odbora 
društva. Izpostavila je pro-
bleme, ki so najbolj aktual-
ni: »Z letošnjim januarjem 
naj bi se začel izvajati Zakon 
o celostni zgodnji obravna-
vi predšolskih otrok s poseb-
nimi potrebami. Vsi smo z 
veseljem pričakovali ta dan, 
razočarani pa smo ugotovi-
li, da zakon še vedno ni zaži-
vel v praksi. Drugi problem 
je izvajanje inkluzije, o kate-
ri zelo radi govorimo, piše-
mo in razpravljamo, ko pa 
jo je treba prenesti v prakso, 
naletimo na zaprta vrata. Še 
vedno prevladuje stališče, da 
učenci z Downovim sindro-
mom sodijo v šole s prilago-
jenim programom, in sicer 
v Posebni program vzgoje in 
izobraževanja. Vsako leto se 
sprašujemo, kdaj se bodo za-
čele šole prilagajati učencu 
in ne učenec šoli, kdaj bodo 
redne osnovne šole izvajale 
tudi program šol s prilago-
jenim programom. Vedno 
bolj je aktualno tudi vpraša-
nje izvajanja Posebnega pro-
grama vzgoje in izobraževa-
nja odraslih oseb z Downo-
vim sindromom v starosti od 
21. do 26. leta, ki jim omo-
goča usposabljanje za po-
močnike v nekaterih pokli-
cih. V nekaterih šolah s pri-
lagojenim programom se ta 

program zelo aktivno izvaja, 
na žalost pa je še vedno v Slo-
veniji preveč šol, ki tega ne 
omogočajo. In ne nazadnje 
so vedno bolj aktualna tudi 
vprašanja s področja stara-
nja teh oseb. Skratka, čaka 
nas še veliko dela.«

V izvršnem odboru 
Društva Downov sindrom 
Slovenija ugotavljajo, da 
se vprašanja na ravni drža-
ve rešujejo prepočasi. »Vsa-
ko leto ob 21. marcu veliko 
govorimo, pišemo o pro-
blematiki oseb z Downo-
vim sindromom. Stališča, 
da osebe z Downovim sin-
dromom potrebujejo pro-
grame vzgoje in izobraže-
vanja, v katerih bodo sreč-
ni, pa iz leta v leto ostaja-
jo zakoreninjena. Številni 

starši in strokovni delavci 
smo prepričani, da potrebu-
jejo programe, ki bodo prila-
gojeni njihovim sposobnos-
tim, v katerih bodo maksi-
malno aktivni, uspešni in 
v katerih bodo zagotovljene 
številne njihove pravice, ki 
so določene z zakoni. Kajti 
le tako se bodo lahko aktivno 
in uspešno vključili kot ena-
kopravni člani naše družbe 
v vsakodnevno kvalitetno 
življenje. Zato so aktualni 
problemi izziv naše druž-
be, naše stroke. Kljub opisa-
ni problematiki pa je prav, 
da tudi letos praznujemo ta 
dan, se družimo in se veseli-
mo ustvarjalnosti, iskrenos-
ti in radosti oseb z Downo-
vim sindromom,« zaključu-
je Grubešičeva.

Dan Downovega sindroma
V četrtek, 21. marca, bomo obeležili svetovni dan Downovega sindroma. Za izboljšanje življenja teh 
oseb in njihovih družin je bilo v preteklosti veliko narejenega, ostajajo pa še številna odprta vprašanja. 
Tudi o tem je spregovorila Stanka Grubešič, strokovna vodja Centra za Downov sindrom Kranj.

V Centru za Downov sindrom Kranj so bili prvi, ki so pred 
več kot štirinajstimi leti začeli izvajati zgodnjo obravnavo. 
Izvajata jo Stanka Grubešič (na sliki) in Sanja Steka Kaštrun.

Maša Likosar

Šenčur – Marca 1942, tri me-
sece po ustanovitvi Kokrške 
čete v Šenčurju so nemški 
policisti in žandarji napadli 
in požgali Pipanovo hišo in 
sosednje Sušnikovo gospo-
darsko poslopje, kjer so se 
tega večera zadrževali bor-
ci omenjene čete. V napadu 
je izgubilo življenje pet ob-
čanov, med njimi sta v poži-
gu hiše živa zagorela Mari-
ja Pipan in njen sin Janko. 
V sosednjem gospodarskem 
poslopju so Nemci zajeli ra-
njena Janeza Pipana in Jane-
za Zlateta. Odpeljali so ju v 
begunjsko taborišče in ju 31. 
marca 1942 v Dragi pri Bohi-
nju ustrelili v skupini 29 tal-
cev. Kmalu zatem so Nem-
ci aretirali tudi gospodar-
ja Martina Sušnika, dolgo-
letnega predsednika gasil-
skega društva in aktivista 

Osvobodilne fronte (OF), 
ga odpeljali v Begunje od 
tam pa v Dachau, kjer je še 
isto leto umrl. Takoj po voj-
ni so vaščani Šenčurja pod 
vodstvom mizarskega moj-
stra Janka Remica s prosto-
voljnimi prispevki, materia-
lom in delom na pogorišču 

zgradili novo hišo, v kateri 
sta nato ob skrbi tete Franči-
ške odraščala preživela Pipa-
nova otroka.

Slavnostni govornik 
Evstahij Drmota, predse-
dnik območne organizacije 
SD Kranj, je dejal, da zma-
ga nad fašizmom pred 74 

leti zasluga protifašistične-
ga zavezništva v svetu, ka-
terega del je bilo tudi slo-
vensko partizansko odpor-
niško gibanje pod vodstvom 
OF. »Zmaga nad fašizmom 
je prinesla novo vsebino te-
meljnim vrednotam civili-
zacije, novo vsebino v obli-
ki narodove samoodločbe, 
socialne solidarnosti in člo-
vekovih pravic. Iz partizan-
skih ciljev so izšla spozna-
nja, da ni svobode brez var-
nosti, ni pravice brez prava 
in spoštovanja zakonov, ni 
enakosti brez solidarnosti 
in ni napredka in povezova-
nja brez spoštovanja osnov-
nih etičnih načel,« je dejal 
Drmota in dodal, da je glede 
na trpljenje in številne žrtve 
našega naroda, tudi Pipano-
vih in Sušnikovih, bila naci-
stična okupacija z domačo 
kolaboracijo daleč najhujše 
obdobje v slovenski zgodo-
vini. Spominsko slovesnost 
Krajevne organizacije zve-
ze borcev za vrednote NOB 
Šenčur, so kulturno obliko-
vali učenci OŠ Šenčur in Me-
šani pevski zbor Kokrški od-
red Preddvor.

Ni svobode brez varnosti
Spominska slovesnost ob obletnici tragedije Pipanove in Sušnikove družine.

Jana Pipan, Ljubo Pegan in Cvetka Sušnik so položili venec 
v spomin žrtvam. / Foto: Maša Likosar

Cerklje – Okoli dvesto učencev Osnovne šole Davorina Jenka v 
Cerkljah je minuli teden pripravilo 19. prireditev Podarim ti pe-
sem, na kateri osnovnošolci predstavijo svoje pevske, igralske, 
glasbene in druge talente. Kot nam je povedala mentorica Breda 
Žargaj, ki poleg Irme Močnik, Irme Bezovšek in Ane Žagar bdi 
nad potekom prireditve, ki jo sicer v največji možni meri izvedejo 
učenci sami, so priprave s prvo avdicijo začeli že v začetku leta, 
tudi tokrat pa je bil odziv učencev zelo dober, saj skoraj ni bilo 
razreda, s katerega ne bi sodeloval vsaj en učenec. Na odru 
Kulturnega hrama Ignacija Borštnika je tako nastopilo okoli 180 
učencev, precej pa jih je pomagalo tudi ob odru in za njim.

Na prireditvi je sodelovalo okoli dvesto učencev
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Jasna Paladin

Kamnik, Komenda – Knji-
žnica Franceta Balantiča Ka-
mnik, ki poleg kamniške po-
kriva tudi komendsko obči-
no, bo ob letošnjem jubilej-
nem letu pripravila več do-
godkov, tudi prav posebno 
transverzalo, s katero bodo 
bralci lahko spoznali doma-
če kraje, tamkajšnje zanimi-
ve ljudi, zgodovino in poseb-
nosti.

»V vseh teh letih delovanja 
smo spoznali, da je knjižni-
ca pomemben sodelavec pri 
ohranjanju kulturne dediš-
čine in spomina na ustvar-
jalne ali kako drugače po-
membne ljudi, ki so pusti-
li sledi v našem okolju. Ve-
liko podatkov najdemo v pi-
snih virih, a ti so pogosto 

premalo znani. V dolgih le-
tih delovanja knjižnice se je 
zgodil tudi pomemben pre-
mik – od ukvarjanja z zbir-
ko, gradivom in informacija-
mi do povezovanja z ljudmi 
in lokalnimi skupnostmi. 
Zato bomo na literarno-zgo-
dovinski transverzali spoz-
navali naše kraje, ljudi, zgo-
dovino in posebnosti ali zna-
menitosti. Vodili nas bodo 
domačini, ki poznajo svoje 
kraje kot svoj žep. Ob pripra-
vah na to transverzalo smo 
spoznali veliko zanimivo-
sti. Prepričani smo, da so te 
znamenitosti premalo zna-
ne. Znamenitosti pa bomo 
spoznavali kar tam, kjer se 
nahajajo, in z ljudmi, ki jih 
poznajo. Spoznali bomo 
tudi različne ustvarjalce z 
različnih področij: pesnike, 

pisatelje, zgodovinarje, uni-
verzitetne profesorje, zbira-
telje ljudskih pesmi in pra-
vljic, arhitekte, kroniste, pri-
digarje ... Spomin nanje in 
spoštovanje njihovega dela 
je korenina, iz katere bo ra-
stla tudi nova ustvarjalnost,« 
je zanimiv projekt predstavi-
la direktorica knjižnice Bre-
da Podbrežnik Vukmir.

Literarno-zgodovinska 
trans verzala se bo začela v 
soboto, 23. marca, z dogod-
kom pod imenom Na Sela 
gremo, ki ga bo knjižnica 
organizirala skupaj s Špor-
tnim in kulturnim dru-
štvom Sela. Udeleženci se 
bodo zbrali ob 11. uri pred 
gasilskim domom na Selah 
pri Kamniku, od koder bo or-
ganiziran prevoz do Žubeje-
vega. Na krajšem pohodu 

bodo spoznali posebnosti, 
izročila in znane osebnosti s 
tega območja: kje je preno-
čeval cesar, koliko pesnikov 
se je rodilo v bližnjih vaseh, 
kje je zakopan zaklad, kdo je 
izdelal načrte za znamenite 
kamniške mestne izveske, 
kdo je Poženčan, ki je zbral 
veliko pravljic. 

V nadaljevanju leta načr-
tujejo še štiri transverzale 
(vseh pet bo spremljal kra-
tek vodnik), in sicer potep 
po Zgornjem Tuhinju po 
stopinjah svetega Vida in 
celjskih grofov, po Tunji-
cah, kjer se bodo spom-
nili znamenitega baroč-
nega pridigarja Glavarja, 
umetnostnega zgodovinar-
ja dr. Steleta in iskali recept 
za močeradovec. V Meki-
njah bodo spoznavali čase 
razcveta kamniškega turiz-
ma, v Komendi pa Petra Pa-
vla Glavarja in še nekatere 
posebne ljudi, katerih dela 
so našla odmev tudi v lite-
rarnih ali drugih knjižnih 
zapisih. Vse poti bodo prip-
ravili v sodelovanju s krajani 
in krajevnimi skupnostmi.

S knjižnico po Kamniškem
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik letos praznuje sedemdesetletnico 
delovanja, kar bodo obeležili z literarno-zgodovinsko transverzalo po krajih 
kamniške in tudi komendske občine.

Aleš Senožetnik

Vodice – V Vodicah nada-
ljujejo izvajanje agromeli-
oracijskih del na komasa-
cijskem območju Vodice. 
V prvih dveh mesecih le-
tošnjega leta so tako gradili 
nove poljske poti, izvedli pa 
so tudi dela v okviru krčitve 
grmovja in dreves ob regio-
nalni cesti Vodice–Skaruč-
na. Ta teden so začeli tudi či-
ščenje in obnovo obstoječih 
melioracijskih jarkov, soča-
sno pa se bo izvajalo tudi na-
sipavanje zemljišč. Po izved-
bi del v okviru gradnje pove-
zovalnega kanala C0 bodo 
na območju javne poti Zaho-
dna pot–Kapelica med Bu-
kovico in brunarico Prosto-
voljnega gasilskega društva 
Bukovica - Utik začeli z 

gradnjo treh novih meliora-
cijskih jarkov, izvedli so že 
zakoličbo trase jarkov. 

Kot pravijo na vodiški 
občinski upravi, so nove 
poljske poti naletele na po-
zitiven odziv tudi med spre-
hajalci in kolesarji, med-
tem ko so manj navdušeni 
nad dejstvom, da poti števil-
ni vozniki uporabljajo kot 
bližnjice med lokalnimi ce-
stami. Na občinski upravi 
tako obveščajo voznike, da 
poljske poti niso namenje-
ne javnemu prometu, tem-
več lažjemu dostopu do ob-
delovalnih površin lastni-
kom kmetijskih zemljišč. 
Občina Vodice bo v kratkem 
na območju namestila tudi 
ustrezno prometno signali-
zacijo in dodatne informa-
tivne table.

Poljske poti niso bližnjice

Škofja Loka – V Škofji Loki nadaljujejo obnovo Kidričeve ces-
te in urejanje nove kolesarske povezave na cestnem odseku 
Odeja–krožišče Lipica. Zato je na odseku med cestnim prik-
ljučkom za Odejo in križiščem Lipica v skupni dolžini 260 m 
predvidoma do 22. marca delna dolgotrajna zapora prome-
ta. Trenutna gradbena dela potekajo izven vozišča, na desni 
(vzhodni) strani cestnega odseka, ob njem je zagotovljen 
hodnik za pešce. Projekt celovite prenove Kidričeve ceste in 
ureditve nove kolesarske povezave občina izvaja skladno s 
sprejeto celostno prometno strategijo Občine Škofja Loka, 
s katero uvaja nove trajnostne prometne rešitve in ukrepe.

Dela in zapora na Kidričevi cesti

Škofja Loka – Škofja Loka bo v petek, 22. marca, spet gostila 
Rusijado, osmi vseslovenski festival ruskega jezika, ki poteka 
v organizaciji Gimnazije Škofja Loka. Začenja se ob 14. uri v 
dvorani Loškega odra, na prireditvi pa bodo nastopili učenci, 
dijaki in študentje ruščine iz vse Slovenije. Nastopila bo tudi 
impro skupina škofjeloške gimnazije O.sti J.arej.

Osmi vseslovenski festival Rusijada

Brode – Šola prenove je letos prvič podelila priznanja za uspeš-
no izvedeno prenovo objektov kulturne dediščine za leto 2018. 
Strokovna komisija je priznanja za uspešno prenovo  podelila 
tudi Slavici Peternel, lastnici Vrbanove domačije iz Brodov pri 
Škofji Loki. V četrtek, 21. marca, si bo prenovljeno domačijo 
mogoče ogledati ob dnevu odprtih vrat. Obiskovalce, ki naj 
se predhodno najavijo, bodo sprejemali dopoldne med 10. in 
12. ter popoldne med 16. in 18. uro. 

Dan odprtih vrat Vrbanove domačije

Ana Šubic

Davča – Dober teden po po-
žaru, ki jih je prizadel 7. 
marca, se življenje pr' Krivc 
v Davči počasi vrača v usta-
ljene tirnice. Podoba doma-
čije na dobrih tisoč metrih 
nadmorske višine je povsem 
spremenjena, saj je po poža-
ru ostala le še stanovanjska 
hiša, v kateri živijo 73-letni 
gospodar Tine Kejžar, nje-
gova žena Milka ter dva od 
njunih sedmih otrok, sin Ti-
len in hči Klavdija. Izjemno 
hvaležni so gasilcem za hiter 
odziv in trud, je minuli pe-
tek ob našem obisku pouda-
ril Tine Kejžar. Če bi gasil-
ci prišli le pet minut kasne-
je, bi ostali še brez hiše, ki jo 
je prav tako že načel ogenj.

Gospodar Tine je tiste-
ga večera malo pred enajsto 
uro opazil, da se zunaj nekaj 
sveti. Ko je stopil ven, je uzrl 
ognjene zublje, ki so se širi-
li iz kurilnice. Sin Tilen, bo-
doči prevzemnik kmetije, je 
nemudoma poklical na po-
moč. Kljub trudu gasilcev 
je bilo opustošenje veliko, 
saj so zgoreli stara hiša, go-
spodarsko poslopje z žago 
in hlev, v katerem je pogi-
nilo sedem prašičev in teli-
ček, sedem krav pa so uspeli 
spustiti na prosto. Trenutno 
so pr' Košan, kjer so imeli 
na voljo prazen hlev, ena pa 
je pr' Sorčan, kjer gospodari 
Tinetov sin Igor Kejžar. »Šlo 
je vse, kar sem šestdeset let 

spravljal skupaj. Tudi tračna 
žaga, motorne žage, seku-
larji, cepilec, prikolica, uni-
mog ...« je našteval gospo-
dar. V stari hiši je hranil ro-
kodelsko orodje. Zgorela sta 
tudi kolovrat in statve, na ka-
terih je na Dnevu teric prika-
zoval tkanje platna.

V nesreči pa niso ostali 
sami. Gasilci, krajani in so-
rodniki so v pičlih treh dneh 
očistili pogorišče. Pripelja-
li so bager in tri traktorje, s 
katerimi so odvažali materi-
al. Na pomoč je prišlo kar šti-
rideset parov pridnih rok in 
na trenutke je bilo pr' Krivc 
kot na mravljišču, se spo-
minja sin Igor. Dodal je, 
da bo arhitekt že v kratkem 
pripravil osnutek za novo 

gospodarsko poslopje z žago, 
garažami in hlevom. Njegov 
oče Tine potihoma upa, da bi 
bil objekt pod streho do jese-
ni, da bi lahko spravili krmo. 
Kmetijo je imel zavarovano, 
a odškodnina še zdaleč ne bo 
poplačala vse nastale škode. 
»Vse smo ustvarili z lastnimi 
rokami,« je dejal in skromno 
pristavil, da bodo domačijo 
počasi že nekako obnovili.

Davčarji vseeno želijo po-
magati Krivčevim. Podpred-
sednik krajevne skupnosti 
(KS) Gregor Koder je sklical 
izredno sejo, na kateri so ime-
novali odbor za pomoč druži-
ni v stiski. Na podlagi dovolje-
nja upravne enote so na ob-
močju KS začeli akcijo zbira-
nja prostovoljnih prispevkov. 

Koder upa, da bodo do kon-
ca tedna obiskali vse krajane 
in jih prosili, naj prispevajo 
po svojih zmožnostih. Mno-
gi so že prispevali tudi po-
moč v hrani, okoliški mesar-
ji pa mesne izdelke. Koder je 
prepričan, da bo lepo stekla 
tudi gradnja novega poslopja, 
saj so se jim že javili številni 
prostovoljci: »Pri tej nesreči 
se je pokazala velika solidar-
nost, kar smo tudi pričakova-
li. Krivčevi so bili namreč od 
nekdaj aktivni v kraju in prip-
ravljeni pomagati v KS, turi-
stičnem društvu, pri gasilcih 
... Sedaj se jim ta pomoč vra-
ča.« Tine Kejžar je tudi lan-
ski prejemnik občinskega 
priznanja za življenjsko delo 
prostovoljcev.

Pomoč se jim vrača
Krivčevim iz Davče, ki jih je prizadel hud požar, so sovaščani takoj priskočili na pomoč. Ta je bila 
deloma tudi pričakovana, saj je družina od nekdaj zelo aktivna v domačem kraju.

Gasilci, krajani in sorodniki so v pičlih treh dneh očistili pogorišče na domačiji pr' Krivc.  
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Kranj – Mestna občina Kranj ponuja organizatorjem volilne 
kampanje za redne volitve poslancev iz Slovenije v Evropski 
parlament brezplačna oglaševalska mesta za lepljenje in na-
meščanje plakatov s propagandnimi sporočili. Organizatorji 
morajo vloge vložiti v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, 
poslati po elektronski pošti na e-naslov glavnapisarna@kranj.
si ali v priporočeni pošiljki na naslov: Mestna občina Kranj, 
Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Slovenski 
trg 1, 4000 Kranj, najkasneje do četrtka 4. aprila, do 10. ure.

Bližajo se evropske volitve

Kranj – Z rekonstrukcijo je parkirišče na Hujah večje za 55 
parkirnih mest in jih ima sedaj skupaj 130. Istočasno so na 
zgornjem platoju parkirišča zagotovili novo javno razsvetljavo, 
postavili so dve polnilni postaji za električna vozila in obnovili 
zapornici vhod/izhod s pripadajočo elektronsko opremo. Prav 
tako so prestavili vse elektro vode do obstoječe transforma-
torske postaje, na obstoječi plato pa umestilo štiri parkirna 
mesta za invalide, tri parkirna mesta za električna vozila in eno 
parkirno mesto za Kranvaj. Še naprej sta prvi dve uri parkiranja 
brezplačni. Nadaljnja ura uporabe stane 0,60 evra. Parkirnina 
se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Par-
kirišče lahko časovno neomejeno in brezplačno uporabljajo 
stanovalci starega mestnega jedra z dovolilnico.

Na Hujah je več parkirnih mest
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Odprto: pon. - pet., 8:30 - 19:00, sob., 8:30 - 18:00
Ob otvoritvi, od četrtka, 21. 3. 2019, 
do sobote, odprto že ob 8. uri.

Bruno-Kreisky-Str. 37, A-9500 Villach/Beljak dehner.at
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49. Teden
slovenske 
drame
Prešernovo
gledališče
 27. 3.– 
8. 4. 2019
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Igor Kavčič

Kranj – Galerija Prešernovih 
nagrajencev, ki bo prihod-
nje leto beležila četrt stoletja 
obstoja, ni le osrednja, am-
pak ena in edina v državi, ka-
tere osnovno poslanstvo je 
skrb za predstavljanje ume-
tniških opusov Prešerno-
vih nagrajencev za likovno 
umetnost, v zadnjih letih pa 
z izdajo publikacij in na raz-
ličnih dogodkih gosti tudi 
nagrajence z drugih podro-
čij umetniškega ustvarjanja. 
Ob tem v galeriji nastaja tudi 
bogata umetniška zbirka del 
dobitnikov teh prestižnih 
nagrad v slovenski kulturi. 
Svoje poslanstvo v teh dneh 
nadaljuje z razstavo likovnih 
del prejemnika nagrade Pre-
šernovega sklada iz leta 1971 
akademskega slikarja Fran-
ceta Peršina.

Tokrat so njegova dela 
v tako velikem obsegu na 
ogled sploh prvič po njego-
vi smrti. Kot je na odprtju 
razstave povedal vodja gale-
rije Marko Arnež, je v prit-
ličju in prvem nadstropju na 
ogled kar 46 del, ki so jih za 
razstavo posodili umetniko-
vi potomci in širše sorodstvo 
ter Umetnostna galerija Ma-
ribor in NLB. Izbor del za 
razstavo je nastal v sodelova-
nju z umetnostno zgodovi-
narsko Bredo Ilich Klančnik: 

»Predstavljena so tri poglav-
ja njegove ustvarjalne poti. 
Prvo je obdobje tarč in kroja-
ških lutk. Drugo obdobje je 
postavljeno v čas novega re-
alizma, takrat je Peršin slikal 
zelje. V tretjem se slikar pok-
loni svojim prednikom iz še 
vedno ruralno zaznamova-
nega okolja, ki sadove svoje-
ga dela ponujajo na ljubljan-
ski tržnici.« 

France Peršin se je po šo-
lanju na zagrebški likovni 
akademiji vrnil v Ljubljano, 
kjer je živel in ustvarjal na 
mestnem obrobju – v Trno-
vem. »Pomislili bi, da mu je 
to okolje nudilo bolj malo 

spodbude, vendar se v nje-
govi likovni prepesnitvi ze-
lenih, skrbno negovanih vr-
tov kaj kmalu razkrije na-
sprotno. Popolnoma pose-
ben občutek bivanja je hkra-
ti povezan z resničnostjo in 
prepojen z domišljijo. Ogro-
mne povečave zeljnih glav 
in listov nas osupnejo,« o 
avtorjevem delu pove Ilich 
Klančnikova. Prav slike ze-
lja nas tokrat očarajo v naj-
bolj intimni sobi galerije in s 
posebno osvetlitvijo umetni-
kova dela dodatno izpostavi-
jo. O svojem očetu je na raz-
stavi spregovoril tudi Blaž 
Peršin – da je bil zanimiv 

in nekoliko poseben človek, 
predvsem pa odličen peda-
gog, ki je likovno izobrazil 
več generacij na Srednji šoli 
za oblikovanje in fotografi-
jo. »Oče ni le risal, ampak je 
ob tem tudi razmišljal. Nje-
govo načelo je bilo, da ni po-
membno, v katerem medi-
ju umetnik ustvarja – po-
membno je, da s svojim de-
lom nekaj pove.« 

V galeriji bo 18. aprila pote-
kalo javno vodstvo po razsta-
vi, predstavitvi kataloga raz-
stave pa bo sledilo predava-
nje »o zelju ni še čem« z dr. 
Svetlano Slapšak. Razstava 
bo sicer na ogled do 4. maja.

Osebni odnos do motiva
V Galeriji Prešernovih nagrajencev so odprli razstavo likovnih del nagrajenca Prešernovega sklada leta 
1971 akademskega slikarja Franceta Peršina (1922–1997).

Ob sliki z naslovom Oblačila (akril na platnu, 1975): vodja galerije Marko Arnež in 
kustosinja razstave Breda Ilich Klančnik ter umetnikova sinova Blaž in Aleš Peršin
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Festival Ur-
ška združuje mlade avtorje 
in avtorice med petnajstim 
in tridesetim letom, ki piše-
jo v slovenskem jeziku in so-
delujejo na vsakoletnem na-
tečaju revije Mentor za mla-
de literarne talente. Po prvi 
strokovni selekciji s šestih 
regijskih srečanj JSKD bo 
med izbranimi avtorji pet 
finalistov za srečanje v Slo-
venj Gradcu izbral pisatelj, 
profesor in gledališki rež-
iser Andrej Makuc. Zma-
ga bo avtorju v prihodnjem 
letu prinesla izdajo knjižne-
ga prvenca pri reviji Mentor.

Na letošnji razpis se je ja-
vilo 22 avtorjev. Gorenjsko 
srečanje je že tradicionalno 
potekalo v Galeriji France-
ta Miheliča v Kašči v Škofji 
Loki. Najprej so mlade pisce 

povabili na ustvarjalno lite-
rarno delavnico in pogovor s 
strokovnim sodelavcem, le-
tos je bil to publicist in ure-
dnik dr. Aljoša Harlamov, 
sledilo pa je javno branje od-
lomkov prijavljenih besedil, 
podelitev priznanj ter nomi-
nacija najboljših mladih pi-
scev za državni del festivala.

»Mladi avtorji se zaradi 
pomanjkanja izkušenj s pi-
sanjem zatekajo h klišejem, 
pogosta tema je na primer 
romantična ljubezen. Vseka-
kor pa nekateri avtorji izsto-
pajo z dokaj sodobnimi pisa-
vami – in ti so me tudi najbolj 
navdušili,« je o letošnji nate-
čajni beri povedal Aljoša Har-
lamov in dodal, da prav vsem, 
ki bodo brali svoje pesmi ali 
prozo, velja podeliti aplavz, 
saj je nekaterim to prvo jav-
no branje. Za nadaljevanje 
je izbral tri avtorje, in sicer 

Kranjčanki Julijo Vrtar za iz-
bor proze in Evo Tomažič za 
poezijo ter Gregorja Rihtar-
šiča za kratko zgodbo Valki-
ra 144. Poleg slednjih dveh 
so na srečanju svoja dela bra-
li še Erazem Baškovec, An-
draž Bizjak, Doroteja Jeraj in 
Blažka Dolenc. Predstavili so 
tudi štirideseto številko lite-
rarne revije Sejalec, svojo po-
ezijo pa je brala sopotnica re-
vije Marija Krajnik.

»Nominacija za zaključ-
ni festival Urška mi pomeni 
motivacijo za naprej, vesel 

pa sem bil tudi današnje li-
terarne delavnice, kjer sem 
dobil koristne napotke za 
prihodnje pisanje,« je po-
vedal študent drugega letni-
ka fizike, Gregor Rihtaršič, 
prav tako nominirana Eva 
Tomažič, absolventka Peda-
goške fakultete, pa: »To je 
potrditev mojega literarne-
ga udejstvovanja. Sprva mi 
je bilo nerodno, nisem bila 
pripravljena na to, da bom 
s sodobno pesmijo izbrana, 
a zdaj vidim, da je bil moj 
strah odveč.«

Gorenjska Urška
Na Gorenjskem srečanju v okviru Festivala mlade 
literature Urška so v petek v Škofji Loki izbrali tri 
mlade avtorje, ki se bodo potegovali za nastop na 
državnem srečanju oktobra v Slovenj Gradcu.

Brali so svoje literarne izdelke: (z leve) Erazem Baškovec, ob 
Aljoši Harlamovu Eva Tomažič in Gregor Rihtaršič, sledijo 
še Andraž Bizjak, Doroteja Jeraj in Blažka Dolenc. 
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Škofja Loka – Rokometaši so se pretekli konec tedna pomerili 
za zadnje točke v rednem delu prvenstva. Ekipa Urbanscape 
Loka je v 22. krogu igrala doma in izgubila s Koprom z rezul-
tatom 28 : 30 (15 : 13). Tekma za nadaljevanje ni bila odločilna, 
saj so si že pred tem zagotovili uvrstitev v ligo za prvaka. 
Redni del v ligi NLB so končali na šestem mestu, prva tekma 
nadaljevanja jih čaka konec tedna v Ribnici.

Poraz Ločanov, čaka jih liga za prvaka

Rokometaši ekipe Urbanscape Loka (v zelenih dresih, na 
sliki levo Matija Vrbinc in desno Žiga Bradeško) so na 
zadnji tekmi rednega dela izgubili s Koprom. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V Östersundu na Švedskem se je v nedeljo končalo 
svetovno prvenstvo v biatlonu. Na zadnji tekmi s skupinskim 
startom je najboljšo slovensko posamično uvrstitev dosegel 
Jakov Fak, ki je bil 14. Najvišje pa so Slovenci posegli v moški 
štafeti. Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer in Rok Tršan 
so nastopili odlično, bili celo v boju za medaljo, na koncu pa 
osvojili peto mesto.

Moška biatlonska štafeta peta, Fak štirinajsti

Za slovenskimi smučar-
skimi skakalci je naju-
spešnejši konec tedna v 

tej zimi z dvema zmagama 
na letalnici v Vikersundu. Še 
enkrat več so potrdili, da so 
odlični letalci. Uspehi so kot 
naročeni pred tekmami v do-
mači Planici, česar so veseli 
tudi organizatorji. Finančna 
uspešnost Planice je odvisna 
tudi od prodaje vstopnic. In 
slovenski smučarski skakalci 
so spisali najlepše povabilo gle-
dalcem za pod Ponce. Od četrt-
ka do nedelje se znova obeta iz-
jemen športni dogodek.

Pred vrati je zaključek letoš-
nje sezone svetovnega pokala 
v smučarskih skokih, ki jo je 
najbolj zaznamoval Japonec 
Rjoju Kobajaši, ki bo v nede-
ljo prvič v karieri dvignil veli-
ki kristalni globus za skupno 
zmago. Kar se slovenskega ta-
bora tiče, je to prva sezona, v 
kateri je na čelu reprezentance 
kot glavni trener Gorazd Ber-
toncelj. Po lanski zimi je sto-
pil v velike čevlje Gorana Ja-
nusa. Kljub temu da v sezoni 
ni šlo vse po načrtih, k čemur 
so prispevale tudi poškodbe, je 
ostal miren. V ekipo za svetov-
no prvenstvo je uvrstil tudi Pe-
tra Prevca, ki je zaradi poškod-
be gležnja izpustil velik del tre-
ninga v pripravljalnem obdob-
ju. Zdi se, da je bilo prvenstvo 

zanj nekakšna prelomnica. S 
tekme na tekmo je napredo-
val in se na norveški turneji na 
Holmenkollnu vrnil med naj-
boljše. S tretjim mestom je bil 
po dolgem času znova na sto-
pničkah. V izjemni formi je bil 
na Norveškem njegov brat Do-
men, ki je v Vikersundu zma-
gal prvič po decembru 2016. 
Lepo je bilo videti njuno vese-
lje, veselje dveh povratnikov 
med elito. Prevci so znova na 
vrhu. Na vrhu je bil v letošnji 
zimi prvič v karieri tudi Timi 
Zajc, ki je na devetem mestu 
najvišje uvrščeni Slovenec v 
svetovnem pokalu. Svoj delež 
so dodali tudi drugi. Tri zma-
ge, eno drugo in dve tretji mes-
ti je letošnja bera. Pred vrati pa 
je še Planica. Še zdaleč to ni se-
zona presežkov, ni pa tudi sla-
ba. Zaključuje se v izjemnem 
slogu.

Oči svetovne skakalne jav-
nosti bodo prihodnje dni us-
merjene v Letalnico bratov Go-
rišek, ki letos praznuje jubilej 
– petdesetletnico. Njen rekor-
der je Poljak Kamil Stoch, ki je 
pred dvema letoma obstal na 
nogah pri 251,5 metra. Kako 
daleč se bo letelo letos in kdo 
bodo pisali zgodbe letošnje Pla-
nice, pa bo znano v naslednjih 
dneh. Doživeti Planico v živo 
je nekaj posebnega, zato se šte-
vilni vračajo vsako leto. 

Najlepše vabilo v Planico

KOMENTAR
Maja Bertoncelj

Jesenice, Kranj – Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so se po 
zmagi nad Wipptal Broncos Weihenstephan uvrstili v četr-
tfinale Alpske hokejske lige, kjer je njihov nasprotnik ekipa 
Migross Supermercati Asiago Hockey. Prvo četrtfinalno tekmo 
so v gosteh odigrali včeraj, a rezultatov do zaključka redak-
cije nismo prejeli. Druge tekme, igra se na štiri zmage, bodo 
jutri. V Dvorani Podmežakla se bo začela ob 19. uri. Hokejisti 
Triglava pa so v Internacionali hokejski ligi odigrali odločilno 
tretjo četrtfinalno tekmo in doma s 13 : 2 premagali zagrebško 
KHL Mladost. V polfinalu se bodo pomerili s KHL Zagreb. 
Igra se ne dve zmagi, prva tekma bo jutri v ob 18. uri v Kranju.

Jeseničani začeli četrtfinalni niz z Asiagom

Kranj – Nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi Telekom 
so konec tedna odigrali tekme 23. kroga. Za NK Triglav in NK 
Domžale ni bil uspešen, saj sta oba kluba izgubila, Kranjčani 
v Celju (4 : 0), s tem so doživeli prvi poraz v spomladanskem 
delu, Domžalčani pa v Novi Gorici (2 : 1). Sledi reprezentančni 
premor, s prvenstvom pa bodo prvoligaši nadaljevali 30. ozi-
roma 31. marca. Nogometaši v drugi slovenski nogometni ligi 
pa so odigrali tekme 19. kroga. Nogometaši Kalcerja Radomlje 
so doma z 0 : 3 izgubili s CherryBox 24 Tabor Sežana, a kljub 
temu ostajajo vodilni na lestvici, Roltek Dob pa je z 0 : 1 z 
izgubil z Dravo Dakindo Ptuj.

Poraza Triglava in Domžal

Simon Šubic

Škofja Loka – V slovenskem 
balinanju ni veliko novega. 
Balinarji Trate so namreč v 
nedeljskem finalu državnega 
prvenstva gladko premagali 
Zabiče (14:2) in s tem osvo-
jili šesti zaporedni naslov dr-
žavnih prvakov ter skupno že 
petnajstega v bogati zgodovi-
ni najboljšega balinarske-
ga kolektiva v državi. Pot do 
vnovičnega trona so si traški 
balinarji uspešno tlakovali že 
s prvim mestom po rednem 
delu super lige, v katerem so 
ob trinajstih zmagah izkusi-
li le en poraz, s čimer so si 
znova zagotovili vlogo gosti-
telja finalnega turnirja četve-
rice. Zelo suvereno so odigra-
li tudi sobotni polfinale, v ka-
terem so s 13:3 odpravili Ag-
rochem Hrast, medtem ko 
so imele Zabiče precej težje 
delo s Skalo iz Sežane (15:11). 

»Tekmi s Hrastom in Za-
bičami nista bili tako lahki, 
kot kažeta rezultata. V polfi-
nalu je šlo res nekoliko laž-
je, a finalna tekma je bila 
zelo trda, vse igre so poteka-
le na tesno, iz obrata v obrat, 
s krogle do krogle. Zabiče 

sem sicer pričakoval v fina-
lu. Skala, ki je bila njihov 
nasprotnik v polfinalu, je si-
cer zelo dobra, a tudi precej 
mlada, in prav mladi igralci 
Skale so po mojem mnenju 
v soboto tudi nekoliko zata-
jili,« je povedal vodja traške 
ekipe Silvo Korošak. 

»Glede na to, da je bila 
Trata gostitelj finalnega tur-
nirja, smo se dobro zaveda-
li, da jo bo na domačem igri-
šču zelo težko premagati. 

Sobotni polfinale smo sicer 
odigrali zelo kvalitetno, v fi-
nalu, kjer nam je očitno malo 
zmanjkalo moči, pa sem pri-
čakoval boljšo igro naše eki-
pe,« je razplet zaključnega 
turnirja komentiral Ivan Li-
čan, vodja ekipe Zabič. 

Z naslovom državnega pr-
vaka si je Trata zagotovila tudi 
nastop v četrtfinalu evrop-
skega klubskega pokala, ki 
bo potekal 18. maja in 1. ju-
nija, medtem ko bodo morali 

podprvaki Zabičani odigra-
ti še kvalifikacije konec apri-
la in v začetku maja. »Za tek-
meca v četrtfinalu evropske-
ga pokala bomo izvedeli šele 
sredi maja, zato ta trenutek 
nima smisla karkoli napove-
dovati. V vsakem primeru pa 
bo zelo težko, saj gre za osem 
najboljših ekip v Evropi,« je 
še dejal Korošak. Kapetan 
ekipe Damjan Sofronievski 
si sicer za nasprotnika naj-
bolj želi hrvaško ekipo.

Trata znova balinarski prvak
Balinarji Trate so tudi v letošnji super ligi pokorili vso konkurenco. Z nedeljsko zmago proti Zabičam  
(14 : 2) so si priigrali že petnajsti naslov državnega prvaka. 

Balinarji Trate so v nedeljo že šestič zapored osvojili naslov državnih prvakov. / Foto: Simon Šubic

Pred smučarskimi ska-
kalci je tako le še finale sve-
tovnega pokala na Letalnici 
bratov Gorišek v Planici. Jut-
ri bo preskus letalnice, v če-
trtek bosta uradna treninga 
(ob 9. in 10. uri), ob 11. uri 
pa še kvalifikacije za petkovo 
prvo posamično tekmo (prva 
serija ob 14.30). V soboto bo 
ekipna tekma, v nedeljo pa 
še ena posamična (obakrat 
prva serija ob 10. uri). Tudi 
letos bo na sporedu tekmo-
vanje Planica7. Zmagovalec 
sedmih serij, od četrtkovih 
kvalifikacij do nedeljske fi-
nalne serije, bo dobil dvajset 
tisoč švicarskih frankov. Vse 
dni bo potekal tudi pester 
spremljevalni program.

Zmagi slovenskih orlov pred Planico
31. stran

V Planici bo jutri preskus letalnice. Planiški delavci so imeli znova veliko dela s pripravo 
letalnice. Takole delavno je bilo na njej konec tedna. / Foto: Gorazd Kavčič
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Luka Colarič

Postajajo mobilni telefoni predragi?

Pogosto slišimo, da mobil-
ni telefoni postajajo predra-
gi. Ali to drži? Je visoka cena 
lahko upravičena? Težko je 
verjeti, vendar imajo mor-
da proizvajalci mobilnih te-
lefonov utemeljen razlog za 
cene, ki se gibljejo okoli ti-
sočaka. Verjetno že veste, o 
katerih telefonih govorimo, 
to so telefoni proizvajalcev 
Samsung, Apple in zadnje 
čase tudi Huawei. V članku 
govorimo o telefonih, ki jih 
podjetja prodajajo kot svoj 
»flagship« oz. najboljši tele-
fon leta.

Telefon družbe Apple tež-
ko primerjamo z ostalimi te-
lefoni v istem cenovnem ra-
zredu, saj njihov prodajni 

model bolj temelji na ek-
skluzivnosti kot na dostop-
nosti. Predstavlja modni do-
datek in statusni simbol, za 
nekatere nenadomestljiv. 
Zakaj pa najnovejši telefon 
podjetja Samsung in Hu-
awei stane tudi po trikrat to-
liko kot telefoni, ki prihaja-
jo iz Kitajske, oz. telefoni, ki 
so bili primarno namenjeni 
azijskemu trgu? Pridevnik 
kitajski je pogosto rabljen v 
slabšalnem pomenu, a dej-
stvo je, da osem od desetih 
najbolje prodajanih znamk 
mobilnih telefonov trenu-
tno prihaja prav iz Azije. 

Zakaj torej tako visoke 
cene? Ni treba pogledati glo-
boko, da najdemo razlog. 

Kdo narekuje in izdeluje naj-
novejše inovacije v mobilni 
tehnologiji? Ravno Samsu-
ng in zadnja leta tudi Hu-
awei. Če torej narekujejo teh-
nologijo, si jo morajo najprej 
zamisliti in načrtovati in 
nato izdelati. Izdelati morajo 
tudi robote in orodja za vgra-
dnjo novih tehnologij, nau-
čiti zaposlene, kako jih vgra-
diti, napisati novo program-
sko opremo, ki jo bodo ljudje 
znali uporabljati itd. 

Če želimo priti stvari do 
dna, moramo primerjati de-
nar, ki ga podjetja vložijo v 
razvoj. Podjetje Samsung 
na primer vloži v razvoj kar 
okoli 15 milijard dolarjev, 
Huawei pa morda kakšno 

milijardo manj. Za razliko 
od podjetij, kot sta na primer 
Xiaomi in Oppo, ki vložijo v 
razvoj okoli dve milijardi do-
larjev, kar se zdi še vedno og-
romno, a je neprimerljivo z 
vlaganjem vodilnih družb. 
Torej podjetja, ki vlagajo 
manj, lahko ponudijo svoje 
izdelke po dostopnejših ce-
nah. Ampak »kitajski« tele-
foni imajo prav tako najno-
vejše tehnologije ... Kako je 
potem to mogoče? Prav zato, 
ker ne vložijo toliko v razvoj, 
a še vedno uporabljajo viso-
kotehnološke komponente, 
ki jih nekako pridobijo od 
velikanov razvoja, in jih bolj 
kot ne le implementirajo v 
svoje naprave.

V tem članku nikakor ne 
namigujemo, kateri proi-
zvajalci ali telefoni so boljši 
od drugih in katerega izbra-
ti. Pojasniti želimo le, zakaj 
so nekateri telefoni tako dra-
gi. Podjetja si morajo za svoj 
obstoj povrniti vsaj svoj vlo-
žek v tehnologijo. Če je vlo-
žek v razvoj in testiranje več-
ji, se tudi produkt precej 
podraži. 

Velika podjetja nudi-
jo najnovejše inovacije na 
trgu, ki jih bodo preostali 
kmalu integrirali v svoje na-
prave, vendar brez vložkov, 
brez katerih se mobilna te-
lefonija ne bi mogla vsako 
leto tako neverjetno in hitro 
razvijati.

Jelena Justin

Naša današnja vrhova leži-
ta na vzhodu Karnijskih Alp 
in predstavljata del grebe-
na med Ojstrnikom in Polu-
dnikom. Cima Bella ali Lepi 
Vršič in Monte Cocco ali 
Kovk sta v zimskih mesecih 
privlačna za turne smučarje 
in pohodnike s krpljami.

Odpeljemo se proti Italiji 
ter skozi Trbiž in mimo spo-
dnje postaje gondolske žič-
nice za Višarje. Vozimo po 
stari cesti in se držimo smeri 
proti Udinam. Ko pridemo 
do kraja Ugovizza / Ukve, tik 
pred obnovljenim kamni-
tim mostom zavijemo desno 
in sledimo gorski cesti, ki se 
vije po dolini potoka Ukve. 
Peljemo se približno sedem 

kilometrov in avto parkira-
mo ob gostišču Osteria di 
Camoscio. Gostišče leži na 
nadmorski višini 1130 me-
trov. Naj opozorim, da je vo-
žnja z avtobusom po tej ces-
ti prepovedana. 

S parkirišča zavijemo 
ostro levo po strmi asfaltira-
ni cesti. Asfalt se kmalu kon-
ča in nadaljujemo po maka-
damu. Kdaj si bomo nadeli 
smuči ali krplje, je odvisno 
od snežnih razmer. Lesen 
most nas popelje čez potok 
Tamer. Počasi se začnemo 
vzpenjati skozi krajši goz-
dni odsek, ki nas pripelje na 
prostrane travnike, kjer je 
veliko ličnih, lesenih viken-
dov. Višje se ob robu travni-
ka in skozi gozd povzpne-
mo do neizrazite doline 

med Kovkom in Lepim Vrši-
čem. Vzpenjamo se po trav-
niku, po vsej verjetnosti bolj 
cikcak. Pod vršnim grebe-
nom Koka se držimo bolj 
leve strani in se povzpnemo 
do sedla med obema gora-
ma. V tem delu je potrebna 
rahla previdnost, če je sneg 
poledenel. Sedlo je na višini 
1814 metrov. Nadaljujemo 
desno, proti severu, po širo-
kem sneženo belem travni-
škem grebenu. Ob jasnem 
vremenu je razgled s Cima 
Belle čudovit: pogled proti 
jugu se ustavi na sosednjem 
Kovku, vrh katerega tudi sto-
ji križ. Ko pogledamo proti 
vzhodu, vidimo znani Oj-
strnik, v daljavi pa slovenske 
Julijce ter verigo Karavank. 
Na dosegu roke sta Montaž 

in Viš v zahodnih Julijcih, 
tik pred njima pa Kamniti 
lovec in Višarje. Pogled na 
zahod je pogled proti veri-
gi neskončno lepih Karnij-
skih Alp: Poludnik, Krniške 
skale, Veliki Koritnik, Konj-
ski špik itd. V daljavi vidimo 
celo Dolomite, najbolj iz-
razit je Antelao, proti seve-
ru pa Visoke Ture. Sestopi-
mo ali odsmučamo po sme-
ri vzpona. Ko dosežemo se-
dlo, se povzpnemo še do 
vrha Kovka. Vzpon je pre-
cej strm, ponekod malce iz-
postavljen, sploh pri preče-
nju pobočja. Če smo s krp-
ljami, previdno! Razgled z 
vrha, kjer stoji križ, je identi-
čen razgledu z Lepega Vrši-
ča. Z vrha lahko sestopimo 
malce po svoje.

Pred tremi tedni je bil 
vzpon s krpljami na oba 
vrhova idealen. Skoraj nič 
se ni prediralo in gibanje 
ni bilo oteženo. Ob sesto-
pu je bilo moč najti celo še 
nekaj pršiča. Sestopimo po 
smeri vzpona, na dveh kri-
žiščih, kjer gremo lahko 
levo ali desno, nas pa obe 
poti pripeljeta na isto izho-
dišče. Opisana pot ni mar-
kirana, a v zimskih mesecih 
močno obljudena in pobočje 

presmučano po dolgem in 
počez. Zgrešiti nimamo kje!

Sonce je močno grelo, kot 
bi bil mesec april. Kratek po-
čitek pred kakšnim od lese-
nih vikendov ni posledica ut-
rujenosti, ampak nastavlja-
nja sončnim žarkom in vsr-
kavanja vitamina D. Ja, živ-
ljenje je res lepo.
Nadmorska višina: 1941 m
Višinska razlika: 1050 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Lepi Vršič / Cima Bella (1911 n. m.) in Kovk / Monte Cocco (1941 n. m.)

Peš, s smučmi ali s krpljami
Vrhova, ki sta dosegljiva čez celo leto, a največ obiska je v zimskih mesecih, saj vabita številne turne 
smučarje in pohodnike s krpljami. Eden je nezahteven, smučanje z drugega pa malce zahtevnejše.

Pobočje je čudovito smučišče. S smučmi, krpljami ali peš. / Foto: Jelena JustinRazgled z Lepega Vršiča na Kovk / Foto: Jelena Justin

Križ na vrhu Kovka, v ozadju pa delček Zahodnih in 
Vzhodnih Julijcev. / Foto: Jelena Justin
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Medvode – V Medvodah je 
drugi konec tedna v marcu 
potekal Eurofit fest. Udele-
ženci so napolnili tamkaj-
šnjo športno dvorano.

»Eurofit Fest poteka četrto 
leto. Dogodek raste, se razvi-
ja, odziv je vedno boljši. Tu-
kaj je dva dneva akcije, giba-
nja, plesa, delavnic, preda-
vanj na temo zdravega nači-
na življenja, dobrega počut-
ja, telovadbe, vadbe, aktivno-
sti, novosti na področju fitne-
sa ... Imamo več kot štiride-
set različnih svetovno znanih 
predavateljev, demonstrator-
jev, okrog tisoč udeležencev. 
Prisotni so neverjetna ener-
gija, sproščenost in tisto, kar 
je za nas najbolj pomembno, 
da idejo gibanja poskušamo 
prenašati na pravilen, stroko-
ven način, in da vse novosti, 
ki so v svetu fitnesa, pridejo 
čim prej tudi v Slovenijo,« je 
povedal Marko Geršak, pred-
sednik društva Bodifit in idej-
ni vodja Eurofit festa. Kot je 
pojasnil, so trendi vsako leto 
novi: »Fitnes je življenjski 
stil, način življenja in aktu-
alnosti se iz sezone v sezono 
nadgrajujejo. Vedno pride 
nekaj novega. Hit so trenu-
tno funkcionalne vadbe in t. 

i. body & mind programi, to-
rej pilates, joga ... V Sloveni-
ji smo zelo konkurenčni tuji-
ni in vedno bolj prepoznavni 
tudi kot fitnes država. Kot or-
ganizacija tudi svoje progra-
me in tečaje prodajamo v tuji-
no in jih tam izvajamo.«

Med udeleženci je bila tudi 
Mateja Habjanič iz kranjske-
ga Mateja Športa. »Prisotna 
sem bila oba dneva. Vedno 
izveš kaj novega. Kar se tiče 
letošnjih hitov, ni česa po-
sebnega, so klasične vadbe, 
ki se nadgrajujejo. Opažam 
pa, da so najbolj priljubljene 

funkcionalne vadbe in pila-
tes,« je povedala.

Eurofit fest je tudi dobro-
delna zgodba. V sklopu do-
godka se organizatorji pove-
zujejo z lokalnim okoljem 
in s finančnimi sredstvi, ki 
jih zberejo, pomagajo gibal-
no oviranim osebam, da ima-
jo ti lažji in lepši vsakdan. Le-
tos so denar zbirali za gibalno 
ovirano prvošolko Brino Sliv-
niker iz Vaš pri Medvodah, 
ki ima cerebralno paralizo. 
»Ljudje se dostikrat ne zave-
dajo privilegija gibanja. Tak-
šen dogodek je priložnost, da 

opozorimo nanj in pomaga-
mo nekomu, ki tega privile-
gija nima,« je še povedal Ger-
šak. Eurofit fest si je v druž-
bi mame ogledala tudi Brina, 
ki je med tem že na kontrol-
nem pregledu in terapijah v 
Združenih državah Ameri-
ke, kjer je bila operirana. De-
nar zbirajo za nove ortoze in 
vse pripomočke, ki jih bo pot-
rebovala. Napreduje korak za 
korakom in že hodi s pomoč-
jo bergel, česar so zelo veseli, 
sploh, kot pravi mama, ker so 
ji napovedovali prihodnost 
na vozičku.

Novosti v svetu gibanja
V Medvodah je potekal Eurofit fest, na katerem je več kot štirideset strokovnjakov s celega sveta okrog 
tisoč udeležencem predstavljalo novosti s področij fitnesa, joge, pilatesa, funkcionalnih vadb, športne 
prehrane ... V letošnji dobrodelni zgodbi so pomagali prvošolki Brini.

Dva dneva različnih vadb v Športni dvorani Medvode

Maja Bertoncelj

Poljane – Bliža se prva tek-
ma v tekaški povezavi Go-
renjska, moj planet. Začetek 
bo 6. aprila s Tekom po uli-
cah Tržiča. To bo peta sezo-
na dogodkov, ki povezuje or-
ganizatorje tekaških priredi-
tev po celotni Gorenjski.

»Gorenjska, moj planet 
bo letos serija devetih tekov. 
Dosedanjim prireditvam se 
pridružuje še tek na Bledu, 
ki bo imel dobrodelno noto, 
zbiranju sredstev za otroke s 
posebnimi potrebami pa se 
bodo pridružili tudi preosta-
li teki. Zaradi večjega števi-

la tekov bo letos za zaključ-
ne nagrade treba zbrati vsaj 
pet udeležb, za pokalno toč-
kovanje pa bo štelo šest naj-
boljših uvrstitev,« je pojas-
nil Aleš Šubic, koordinator 
povezave, nad katero bdi Ti-
ming Poljane. Tekaška seri-
ja je iz leta v leto bolje zažive-
la, trudijo se jo še nadgraditi. 
»Predvsem se bomo še nap-

rej trudili s čim boljšo orga-
nizacijo posameznih prire-
ditev, dobrim obveščanjem 
in povečevanjem skupnos-
ti na samih tekih in na sple-
tnih omrežjih. V dosegljivih 
organizacijskih okvirih tako 
vsi sodelujoči teki dosegajo 

udeležbo in organizacijski 
nivo, ki sta lahko v zado-
voljstvo tako organizator-
jem kot udeležencem. Seve-
da pa bo dobrodošlo, če se bo 
podobno kot doslej udeležba 
tudi letos povečala. Mislim, 
da nam je v štirih letih obsto-
ja serije uspelo sestaviti pravo 
mešanico tekmovanj in ne-
koliko drugačnega spozna-
vanja zanimivih gorenjskih 
krajev, tako da prav vsak te-
kač na naših tekih lahko naj-
de nekaj zase,« pravi Šubic. 
Po udeležbi odraslih tekačev 
izstopa Miklavžev tek, kjer 
je tudi zaključek povezave. 
»Razlogov za to je kar nekaj 

in očitno se vsi skupaj sesta-
vijo v zelo uspešno priredi-
tev. Tek ima dolgo tradicijo 
in močno organizacijsko eki-
po, dobro je sponzorsko pod-
prt, organiziran je na pravi 
termin, svoj čar ima zaklju-
ček na vrhu Gore ob cerkvi-
ci svetega Miklavža, ki seve-
da tudi sam prinese svoje k 
vzdušju. Sicer pa ima prav 

vsak tek v seriji poseben ka-
rakter in je vreden udelež-
be. Se kmalu vidimo in po-
merimo v Tržiču,« zaključu-
je Šubic.

Več informacij o tekih je 
na spletni strani povezave 
Gorenjska, moj planet.

Peta sezona 
tekaške povezave
Nova sezona tekaške povezave Gorenjska, moj 
planet se bo začela v Tržiču. Do decembra se bo 
zvrstilo devet tekov, nov je na Bledu.

Aleš Šubic je predstavil novosti tekaške povezave 
Gorenjska, moj planet v letu 2019. / Foto: Aleš Senožetnik

Spored tekov za sezono 2019: Tek po ulicah Tržiča 
(6. aprila), Tek Petra Levca v Trzinu (20. aprila), 
Brezjanski tek (1. junija), Radol'ška 10ka (21. junija), 
Kranjskogorska 10ka (15. avgusta), Tek pod svobodnim 
soncem v Žirovnici (7. septembra), Športni svet, 
dobrodelni Bled (28. septembra), Veronikin tek v 
Kamniku (12. oktobra) in Miklavžev tek v Snoviku (1. 
decembra).

Jesenice – Zavod za šport Jesenice je bil organizator Pomla-
dnega teka, ki je na Jesenicah potekal dvanajstič. Po desetih 
kilometrih so bili v moški konkurenci najhitrejši trije Dejan 
Zorman (33:09), Janez Mulej (AK Radovljica) in Gregor Kustec, 
pri ženskah pa Tina Klinar (40:32), Maruša Turk in Kristina 
Bele (AK Pivka).

Na Jesenicah najhitrejša Zorman in Klinarjeva

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Sedanje špor-
tno-rekreacijske igre imajo 
na območju občin UE Ško-
fja Loka dolgoletno tradicijo. 
Lani so potekale v 38. izved-
bi. Minuli teden je bi uradni 
zaključek s podelitvijo pri-
znanj najboljšim v skupnem 
seštevku.

»Izvedenih je bilo 28 tek-
movanj v občinah Gorenja 
vas - Poljane, Škofja Loka, 
Železniki in Žiri. Udelež-
ba je bila boljša kot leto prej. 
Tekmovalo je skupaj 288 
ekip, udeleženih je bilo več 
kot 118 žensk in več kot 630 
moških. Skupaj to pomeni 
med 750 in 800 udeležen-
cev. Med njimi so sodelova-
le tudi ekipe iz kar 13 občin 
izven UE Škofja Loka, kar 
je zelo pohvalno za množič-
nost iger,« je povedal Aleš 
Murn iz Športne zveze Ško-
fja Loka, ki je program iger 
izpeljala v sodelovanju z 

njenim organizacijskim od-
borom, katerega predsednik 
je Srečo Gaber. Pri izved-
bi tekmovanj je pomagalo 
kar 17 organizacij s številni-
mi posamezniki. Igre sledi-
jo načelu, da je važno sode-
lovati in ne zgolj zmagovati. 
»Prav zato je bila lani prvič 

v programu netekmovalna 
panoga Trimfejst, letos pa 
imamo v načrtu izvedbo ko-
lesarjenja v naravi,« je še de-
jal Murn.

V seštevku ekip je bila zno-
va najboljša ekipa Društva 
upokojencev Škofja Loka 
pred Domelom Železniki in 

Poclain Hydraulics Žiri. Kdo 
pa so naj rekreativci in naj re-
kreativke za leto 2018? Med 
tistimi, ki so tekmovali v treh 
panogah, so to Anže Žakelj, 
Janez Marguč, Franc Rupar 
in Brane Korenčič pri moških 
ter Jožica Anžel pri ženskah, 
med tistimi, ki so tekmo-
vali v dveh panogah pa Rok 
Primožič, Lado Žakelj, Sre-
čo Pirman in Miro Pintar pri 
moških ter Nina Žakelj, Joži-
ca Demšar, Tina Ušeničnik in 
Vojka Mihelič pri ženskah.

Športno-rekreacijske igre 
na območju UE Škofja Loka 
gredo naprej. V programu za 
leto 2019 je skupaj 22 različ-
nih panog in 32 tekmovanj. 
»Igre so pomembne – ne le 
na lokalnem tem več tudi na 
državnem nivoju. Razvijati 
jih moramo še naprej,« pa je 
dejal Blaž Pipp, predsednik 
Športne zveze Škofja Loka, 
ki je čestital udeležencem in 
se zahvalil vsem, ki kakorko-
li sodelujejo pri organizaciji. 

Igre z dolgoletno tradicijo
V Škofji Loki so razglasili najboljše na športno-rekreacijskih igrah za leto 2018, ki so potekale  
v že 38. izvedbi. Izvedenih je bilo 28 tekmovanj, ki se jih je udeležilo 288 ekip, skupaj med 750  
in 800 udeleženci. 

Med ekipami so zmagovalci člani Društva upokojencev 
Škofja Loka, ki so bili najboljši tako pri moških kot pri 
ženskah. Njihovi člani so tekmovali v največ panogah.
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Kranj – Gasilsko reševalna 
služba (GRS) Kranj je v so-
delovanju s projektnimi par-
tnerji iz Češke in Črne gore v 
januarju 2017 začela izvaja-
ti dejavnosti v sklopu evrop-
skega projekta DIRECT – Di-
saster REsilient Communiti-
es and Towns oziroma Pos-
tanimo odporni na nesreče, 
katerega namen je bil pred-
vsem ozaveščanje lokalne 

skupnosti o varstvu pred na-
ravnimi in drugimi nesreča-
mi. Projekt, ki je trajal dobri 
dve leti, je bil na vseh ravneh 
uspešno realiziran in je do-
segel svoj namen, se počasi 
zaključuje. V preteklem ted-
nu je tako v prostorih GRS 
Kranj potekala sklepna pri-
reditev projekta. 

V uvodnem govoru je di-
rektor GRS Kranj Tomaž Kri-
šelj pojasnil motive za pristop 
GRS Kranj k temu projektu: 

»Analiza stanja dokazuje, da 
se število naravnih in drugih 
nesreč ter požarov v Evropski 
uniji povečuje. Lokalne skup-
nosti pogosto niso ustrezno 
pripravljene na izredne raz-
mere, ki nastanejo kot pos-
ledica večjih naravnih ujm. 
Treba je okrepiti učinkovi-
tost enot za zaščito, reševanje 
in pomoč, prav tako pa je po-
membno ozaveščanje splo-
šne javnosti o ustreznejšem 
samozaščitnem ravnanju.« 

Med projektom so sode-
lovali z javnimi ustanova-
mi, šolami in enotami zašči-
te in reševanja, ki posredu-
jejo v naravnih in drugih ne-
srečah. V okviru šolske mla-
dine so izvedli kviz o zna-
nju požarne varnosti in pra-
vilnega ravnanja v primeru 

naravnih in drugih nesreč, 
otroci pa so svojo ustvarjal-
nost na temo projekta izra-
zili v literarnih in likovnih 
delih. Najboljšim so na skle-
pni prireditvi podelili tudi 
nagrade. Zbrane je nagovo-
ril tudi župan Mestne obči-
ne Kranj Matjaž Rakovec, ki 

je poudaril, da je ključnega 
pomena, da ljudje znamo re-
agirati v kriznih situacijah. 
»Vesel sem, da so pri pro-
jektu sodelovali tudi otroci, 
saj je ključnega pomena, da 
tudi mlajši vedo, da je treba 
biti pripravljen tudi na naj-
hujše nesreče.«

Dveletni projekt pripeljali 
do konca
Gasilsko reševalna služba Kranj zaključuje aktivnosti v mednarodnem 
projektu DIRECT. Na sklepni prireditvi so predstavili opravljeno delo in 
podelili nagrade otrokom, ki so ustvarjali na temo projekta.

Direktor Gasilsko reševalne službe Kranj Tomaž Krišelj je na sklepni prireditvi povedal, da 
je bil cilj projekta DIRECT v celoti dosežen. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so v petek za-
čeli obravnavati tožbo Hete 
Asset Resolution, slabe ban-
ke nekdanje banke Hypo, ki 
od Splošne bolnišnice Jese-
nice zahteva skoraj 540 ti-
soč evrov odškodnine, ker 
ji bolnišnica ne omogoča 
upravljanja zunanjega spo-
dnjega parkirišča v obse-
gu, kot ga določa pogodba. 
Na parkirišču, ki ga Heta 
upravlja po stečaju druž-
be Avioprojekt, namreč po 
izgradnji urgentnega blo-
ka v letu 2014 ni možno več 
postaviti zapornice in zara-
čunavati parkirnine, saj so 
bili med gradnjo prekinje-
ni električni vodi, je razložil 
pooblaščenec tožnice Du-
šan Mitrović. 

Po besedah odvetnika Mi-
trovića je Heta upravičena 
parkirišče upravljati na na-
čin, da se infrastruktura po-
veže v električno omrežje za 
delovanje zapornic, parkir-
nih avtomatov in videonad-
zora, kar pa ji je onemogo-
čeno, ker nima povezave z 
električnimi vodi. »To pove-
zavo je bolnišnica prekinila 
pri gradnji urgentnega bloka 
leta 2014 in od takrat onemo-
goča Heti, da bi jo vzpostavi-
la nazaj,« je pojasnil. 

Zaposleni v bolnišnici 
medtem na tem parkirišču 
parkirajo brezplačno, je še 
opozoril Mitrović: »Heta se 
zaveda, da gre za bolnišnico 
in da je v javnem interesu, 
da parkiranje poteka nemo-
teno. Nikakor se ne želi oko-
riščati na račun pacientov, je 
pa to še vedno komercialna 

pogodba, v kateri se je Heta 
oziroma njena pravni pred-
nik zavezal za protidajatev, 
torej izgradnjo garažne hiše 
z omogočanjem določenih 
parkirnih mest bolnišnici, a 
na drugi strani od tega prak-
tično nima nikakršnih do-
hodkov, ker ne more pobirati 
parkirnine.« Odškodninski 
zahtevek v višini 540.000 
evrov predstavlja izračuna-
ni izpad prihodka od parkir-
nin od leta 2016 naprej, ko je 
Heta od družbe Avioprojekt 
v stečaju prevzela upravlja-
nje parkirišč na podlagi tri-
partitne pogodbe, sklenjene 
med takratnim Hypo leasin-
gom, Avioprojektom in bol-
nišnico, je razložil.

Direktor jeseniške bolni-
šnice Janez Poklukar po dru-
gi strani pravi, da bo bolni-
šnica izkoristila vse pravne 
možnosti za zaščito javnega 
interesa in javnih sredstev. 
Pooblaščenec bolnišnice 
Dejan Vovk je ob tem pojas-
nil, da gre za kompleksna 

razmerja iz časa graditve ga-
ražne hiše leta 2008, pri če-
mer Avioprojekt zaradi fi-
nančnih težav ni izpolnil 
vseh svojih obveznosti. »Za-
devo je prevzela Heta, ki se je 
postavila na stališče, da svo-
jih obveznosti ni dolžna iz-
polniti, medtem ko od bol-
nišnice zahteva izpolnitev 
vseh njenih obveznosti. Ker 
gre za vzajemne obveznosti, 
to ni dopustno,« je dejal. 

V petek je na prvem naro-
ku na kranjskem sodišču, 
na katerem se je poskus 
poravnave izjalovil, odve-
tnik jeseniške bolnišni-
ce poudaril, da mora Heta 
najprej pripraviti ustrezen 
načrt elektrifikacije parki-
rišča in pridobiti služnos-
ti. Svoje obveznosti gle-
de projektiranja električ-
nih vodov pa je tožnica de-
jansko izpolnila šele 4. mar-
ca letos, je dodal Vovk. Po-
oblaščenec Hete Dušan Mi-
trović je odgovoril, da je bil 
načrt pripravljen že prej, v 

začetku meseca so mu do-
dali le še nekaj zadnjih po-
drobnosti, ki jih prej niso 
mogli vnesti zaradi bolni-
šnice, ki je zahtevala plači-
lo služnosti, čeprav ta Heti 
pripada po pogodbi o stav-
bni pravici. »Stanje je zdaj 
tako, da bolnišnica še vedno 
ne omogoča elektrifikacije, 
v smeri zmanjševanja ško-
de pa se je Heta odločila, da 
bo to pogodbo podpisala, da 
se na ta način elektrifikaci-
ja vendarle izvede, čeprav je 
prepričana, da je to že pred-
met pogodbe o stavbni pra-
vici,« je razložil Mitrović.

Heta in jeseniška bolni-
šnica sta v sodnem sporu 
tudi zaradi zgornjega zu-
nanjega parkirišča, kjer je 
v času gradnje urgentnega 
bloka stala mobilna bolni-
šnica Role 2. Sodišče v Lju-
bljani je v tem sporu odloči-
lo, da parkirišče pripada bol-
nišnici, a se je Heta na sod-
bo pritožila, zato mora zdaj o 
zadevi odločiti višje sodišče.

Heta terja pol milijona evrov
Heta, slaba banka nekdanje banke Hypo, od jeseniške bolnišnice zahteva dobre pol milijona evrov, ker 
že več let ne more zaračunavati parkirnine na spodnjem zunanjem parkirišču na območju bolnišnice. 

Zaradi prekinitve električnih vodov ob gradnji urgentnega bloka na spodnjem zunanjem 
parkirišču ob jeseniški bolnišnici še vedno ni možno postaviti zapornice in parkirnih 
avtomatov. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Včeraj, ko je pod okri-
ljem Javne agencije za var-
nost prometa (AVP) stekla 
nacionalna preventivna ak-
cija za večjo varnost moto-
ristov. Vreme sicer ni bilo 
najbolj prijazno za vožnjo 
z motorjem, a že kmalu bo 
drugače in motoristi bodo 
spet pogosti udeleženci ce-
stnega prometa. S preven-
tivno akcijo, ki bo potekala 
do konca marca, zato želijo 
opozoriti motoriste, naj ne 
precenjujejo svojih voznih 
sposobnosti in ne podcenju-
jejo voznih razmer, vse osta-
le udeležence v prometu pa 
na strpno in preudarno vo-
žnjo ter na dodatno previ-
dnost na cesti. V akcijo so 
se kot običajno vključili tudi 
policisti, ki bodo naslednjih 
štirinajst dni izvajali tudi po-
ostren nadzor.  

Preostali vozniki bodo mo-
rali vse do konca motoristič-
ne sezone biti na cesti še do-
datno previdni, saj so mo-
toristi zaradi ozke silhuete 
slabše vidni in se nam lahko 
v ogledalih hitro »izmuzne-
jo«; namreč že širina svinč-
nika v iztegnjeni roki lahko 
popolnoma zakrije motori-
sta, oddaljenega trideset me-
trov, opozarjajo na AVP in 
dodajajo, da morajo na dru-
gi strani tudi motoristi še do-
datno poskrbeti za svojo var-
nost in uporabljati zaščitno 
opremo in čelado, prilagodi-
ti hitrost vožnje razmeram 
na cesti oziroma upoštevati 
omejitev hitrosti. Uporablja-
jo naj svetla odsevna oblačila 
in imajo vedno prižgane luči. 

Ker je spomladi asfaltna po-
vršina hladna in ne omogo-
ča optimalne oprijemljivosti 
pnevmatik, vozišča so še pol-
na udarnih jam in peska od 
zime, pa tudi sposobnost ob-
vladovanja motorja v nekaj 
mesecih zagotovo nekoliko 
upade, je priporočljivo pred 
daljšo vožnjo osvežiti spomin 
s krajšo kondicijsko vožnjo. 

»Vožnja z motorjem je bi-
stveno bolj dinamična, pre-
miki so lahko hitrejši in ne-
nadni, zato motoriste laž-
je spregledamo in jim vo-
zniki pogosto odvzamejo 
prednost, kar lahko pripe-
lje do zelo hudih posledic,« 
opozarja Boštjan Smolej iz 
Sektorja prometne policije 
v Generalni policijski upra-
vi. »Bodimo strpni eden do 
drugega. Bodimo previdni. 
Nesreča ne sprašuje, kdo je 
kriv. Po njej iskati krivca pa 
je prepozno,« pa poziva Igor 
Velov, direktor AVP, ki mo-
toriste vabi na brezplačne 
preventivne dogodke (prvi 
bo v AMZS centru Vransko 
potekal 31. marca), ki jim 
bodo zagotovo koristili pri 
pripravi na motoristično se-
zono in pridobivanju doda-
tnih izkušenj.

V letu 2018 se je na slo-
venskih cestah pripetilo 941 
prometnih nesreč z udelež-
bo motoristov, kar je 14 od-
stotkov manj kot leto pred 
tem, skoraj vsako drugo pa 
je povzročila neprilagoje-
na hitrost. Lanske nesreče 
so terjale med motoristi 18 
smrtnih žrtev, kar je 38 od-
stotkov manj kot leta 2017, 
manj je bilo tudi huje in laž-
je poškodovanih.

Poleg preventive 
tudi nadzor
Do 31. marca poteka nacionalna preventivna akcija 
za večjo varnost motoristov. 



Ana Šubic

V 
Dvorani tržiških 
olimpijcev se je 
v soboto zvečer 
razlegala odlič-
na glasba. Bil je 

An flet'n večer, že deveti po 
vrsti, ki sta ga ob dnevu žena 
in materinskem dnevu pri-
redila Agencija Media Butik 
in Občina Tržič. Občinstvu 
je ponudil raznolik glasbeni 
program, osrednji gost pa je 
bil tržiški narodno-zabavni 
ansambel Zarja. Ta je z nas-
topi obogatil skoraj vse dose-
danje »fletne« večere, tokrat 
pa je obenem praznoval še 
25-letnico delovanja. Priljub-
ljeni ansambel je pričakova-
no požel največ navdušenja, 
občinstvo pa so seveda nav-
dušili tudi ostali nastopajo-
či. Obiskovalci so slišali tudi 
marsikatero zanimivo dru-
žinsko zgodbo, saj so bile rde-
ča nit tokratne prireditve dru-
žinske vezi, ki vežejo zasedbe 
med seboj. Organizatorji so 
namreč k sodelovanju pova-
bili zasedbe, ki imajo v svoji 
sredini člane, ki jih poleg lju-
bezni do glasbe povezujejo še 
sorodstvene vezi.

Koncert se je začel z urba-
nim petjem Mešanega pev-
skega zbora KUD Lom, s 
svojo mladostno energi-
jo so ga nadaljevali primor-
ski Biseri, za njimi pa so se 
na odru zvrstili še ansambel 
Svetlin iz Moravč, Špadni 
fantje iz Vipavske doline in 
dolenjski ansambel Pogum. 
Za dalmatinski pridih je pos-
krbela domača vokalna sku-
pina Gajles, ki je zapela tudi 
ob instrumentalni spremlja-
vi članov ansambla Zarja. Ta 
je v nadaljevanju poskrbel 

za vrhunec večera. Ansam-
bel sestavljajo harmonikar 
in vodja Drago Primožič, 
pevka je njegova žena Son-
ja Primožič, kitarist njegov 

bratranec Igor Soklič, basist 
pa je Mirko Rozman. Vsi so 
iz Loma pod Storžičem, tudi 
basist, ki pa si sedaj ustvar-
ja družino na Brezjah pri 

Tržiču. Ansambel je v 25 
letih doživel le dve menja-
vi članov, zadnja tri leta pa 
znova igra v prvotni zasedbi 
z omenjenim basistom.

VEČER DRUŽINSKIH VEZI
An flet'n večer v Tržiču je bil tokrat v znamenju zasedb, katerih člane poleg ljubezni do glasbe 
povezujejo tudi družinske vezi. Te so še kako izrazite tudi v ansamblu Zarja, ki je bil ob 25-letnici 
delovanja osrednji gost prireditve.

Člani ansambla Zarja so predstavili tudi novo pesem An flet'n večer, ki je obenem himna 
prireditve. Ob 25-letnici delovanja sicer pripravljajo nov CD. / Foto: Tina Dokl

Vokalna skupina Gajles in voditeljica prireditve Saša Pivk Avsec / Foto: Tina Dokl

Predstavili himno večera
Za koncert so izbrali sklad-

be iz vseh obdobij njihovega 
delovanja. »Vmes so bile tudi 
takšne, ki jih že več let nismo 
igrali, na primer Povest o sre-
či. To je ena naših najlepših 
pesmi, napisal jo je Franci 
Šarabon. Veseli smo, da je bil 
nocoj z nami,« je dejala pev-
ka Sonja. Njihovo sodelovan-
je s Šarabonom je bilo plod-
no, prav tako pa tudi s pokoj-
nim Francem Ankerstom, ki 
je zanje napisal največ bese-
dil, zlasti v gorenjskem nare-
čju. Občinstvo, v katerem je 
bila tudi Ankerstova soproga 
Angelca, je prvič slišalo novo 
skladbo An flet'n večer, ki jo 
je Ankerst napisal že pred 
leti na željo organizatorke 
Saše Pivk Avsec in je dal pri-
reditvi tudi ime. Skladba, ki 
jo je uglasbil Zarjin vodja, je 
postala himna prireditve, v 
ansamblu pa upajo, da se bo 
tudi sicer lepo prijela, saj je 
primerna za prav vsak »fle-
ten« večer s prijatelji, druži-
no ...

Na odru tudi oče in hčeri
Ker je bil tokrat poudarek 

na družinah in medseboj-
nih povezanosti, se je Zarji 
pri skladbi Slovo od doma, 
za katero je besedilo napisa-
la Dragova stara mama Pep-
ca Primožič, na odru s har-
moniko pridružil njegov 
oče Miloš Primožič. Glas-
bena nadarjenost pa se je 
prenesla tudi na mladi rod. 
Posebnost ansambla sta dva 

para dvojčkov, ki sta najprej 
razveselila družino Soklič, 
devet mesecev kasneje pa 
še zakonca Primožič. Dvoj-
čki so, zlasti v otroških letih, 
večkrat zapeli in zaigrali z 
ansamblom Zarja. Sedaj 
so že najstniki in fanta sta 
bila tokrat med občinstvom, 
dekleti Lara Primožič in 
Ema Soklič pa sta se izkaza-
li kot odlični pevki, Ema pa 
tudi kot obetavna violinist-
ka. »Nekaj najlepšega je, da 
s svojim otrokom ali očetom 
začutiš glasbo … Teh občut-
kov se ne da opisati,« je bila 
ganjena Sonja Primožič.

Ansambel Zarja je na pri-
reditvi prejel tudi župano-
vo priznanje ob 25-letnici 
delovanja. Prvi nastop so 
člani imeli konec januarja 
1994 na pokljuškem sreča-
nju diplomatov in politikov. 
Njihova prva lastna sklad-
ba nosi naslov Naša mama, 
do danes pa se jih je nab-
ralo okoli štirideset. Mno-
ge se nanašajo na Tržič in 
okoliške kraje. Po mnen-
ju Primožičeve v Sloveni-
ji najbrž ni ansambla, ki 
bi bolj opeval domače kra-
je. »Z veseljem prepevamo 
te pesmi, saj se super poču-
timo tu, med Tržičani. Nji-
hova podpora nam ogrom-
no pomeni.« Člani pravijo, 
da so znova dobili zagon za 
nastopanje in ustvarjanje. 
Do konca leta želijo izdati 
tudi nov, njihov četrti CD, s 
čimer bodo sklenili prazno-
vaje 25-letnice.

Z ansamblom Zarja je nastopil tudi harmonikarjev oče 
Miloš Primožič. / Foto: Tina Dokl

Ansambel Svetlin iz Moravč / Foto: Tina Dokl



14 TOREK_19. 03. 2019

RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Ernesta Koprivc

M
adeiro je naj-
lažje odkriva-
ti, če najame-
te avto, kar 
lahko stori-

te takoj na letališču. Najpo-
membnejša pa ni velikost 
avtomobila, ampak njegova 
moč, saj se klanci tako rekoč 
postavijo pokonci. Promet se 

odvija sicer izredno umirje-
no, ne moreš pa zgrešiti turi-
stov v šibkih avtomobilih, ki 
klanec v prvi prestavi prema-
gujejo po polžje, motor pa 
je tik pred tem, da ga razne-
se. Fascinantne so tudi ceste, 
saj je celoten otok popolnoma 
prepreden z njimi, tako da se 
je izredno težko izgubiti, saj 
so vse ceste med seboj pove-
zane. Naslednja posebnost 
so tuneli – kratki ali izredno 

dolgi; jih je pa toliko, da jih ne 
moreš prešteti. 

Na enem izmed klifov – 
menda je drugi najvišji na 
svetu – stoji steklena ploš-
čad Skywalk Cobo Girao, iz 
katere imaš pogled na oba-
lo, ki leži 580 metrov nižje – 
pod tvojimi mehkimi noga-
mi. 

Posebno doživetje je bil 
tudi obisk vulkanske jame, 
skozi katero se sprehajaš 
kar po osupljivih vulkanskih 
ceveh, vmes pa še okusiš 
vodo iz podzemnega jezera. 
Na vulkanski izvor Madeire 
spominjajo tudi lavini baze-
ni na severu otoka, v letoviš-
ki vasi Porto Moniz. Čeprav 

Prijetno presenečenje sredi Atlantika: Madeira (2) 

MAJHNA, A VELIKO PONUJA

Resort za turiste

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Moja krila 
se nikoli ne bodo 
odprla.
Ostala bodo
na mestu.
Ne letela.
Mirovala.

Imeti nekoga rad.
Bolj kot sebe.

Moja ljubezen
se nikoli ne bo 
razvnela.
Ostala bo 
zaprta.
Ne ljubila.
Mirovala.

Imeti nekoga rad.
Brezpogojno.

Moja simfonija
se nikoli ne bo
odpela.
Ostal bo
notni zapis
neke pozabljene,
tihe zgodbe.

Janez

Imeti rad

PESMI MLADIH

So čustva, ki jih lahko na ves glas povemo celemu svetu, 
in so zgodbe, ki ostanejo le v srcih in zapisane v verzih, ki 
povejo vse in še več. Treba je brati med vrsticami. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

USTVARJALI NASMEHE
V Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas so minuli petek podelili nagrade ob zaključku likovnega 
natečaja Otroci pomagajo otrokom.

Mateja Rant

O
snovna šola 
Ivana Tavčar-
ja je v sodelo-
vanju z Rde-
čim križem 

Slovenije in Mestnim muze-
jem Idrija tokrat že deveto 
leto zapored razpisala liko-
vni natečaj Otroci pomaga-
jo otrokom. Tokratni nate-
čaj je potekal pod naslovom 
Nasmeh, ker mi je mar, pov-
sod in za vsakogar. Na nate-
čaj je prispelo 817 likovnih 
del iz vse Slovenije, pa tudi 
iz Hrvaške in Nemčije. Med 
njimi so izbrali trideset del, 
ki so jih razstavili v prostorih 
šole v Gorenji vasi, najboljše 
pa tudi nagradili.

Pri izbiri del za razstavo 
in nagrajenih del so ime-
li po besedah predsedni-
ce komisije likovnega nate-
čaja Marjete Kepec nadv-
se težko delo, saj so likov-
ni izdelki otrok za natečaj 
iz leta v leto kakovostnejši. 
Vse pestrejši je tudi izbor 
likovnih tehnik, v risbah 
je poleg tega mogoče najti 

veliko zanimivih vzorcev, 
struktur, kombinacij z bar-
vo ... Zato je Marjeta Kepec 
prepričana, da bodo vsi obi-
skovalci v razstavi resnično 
lahko uživali. Sredi maja jo 
bodo preselili v Partizan-
sko bolnico Franja. Pred šti-
rimi leti se je namreč nate-
čaju pridružil tudi Mest-
ni muzej Idrija, saj kot je 
poudarila Milojka Magajne 

iz omenjenega muzeja, so 
njihova skupna točka vred-
note. V okviru natečaja, za 
pripravo katerega ima vsa-
ko leto največ zaslug nje-
gova pobudnica Jana Rojc, 
se namreč trudijo otrokom 
ponuditi priložnost, da raz-
vijejo zavedanje, kako lahko 
s svojim, pa naj bo še tako 
majhnim delom, veliko pri-
pomorejo pri izboljševanju 

življenj ljudem, ki jih obkro-
žajo. Želijo jih tudi spodbu-
diti k iskanju rešitev, kako 
si lahko med seboj pomaga-
jo, kaj lahko naredijo drug 
za drugega, za ljudi okrog 
sebe in za boljši jutri vseh 
nas. In kot so prepričani 
pri Rdečem križu Slove-
nije, lahko veliko naredijo 
že samo s prijaznim pogle-
dom in nasmehom.

V OŠ Ivana Tavčarja Gorenja so pripravili slovesen zaključek likovnega natečaja Otroci 
pomagajo otrokom.

Najboljša likovna dela vsako leto tudi nagradijo.

je bil topel, sončen dan, je 
voda v bazenčkih imela sla-
bih 15 stopinj Celzija, a srce 
mi ni dalo, da ne bi zaplavala 
– s kom drugim kot s Skan-
dinavci. 

Madeira ne ponuja veli-
ko plaž, ki bi bile enostavno 
dostopne, saj obalo obdaja-
jo visoki klifi ali pa jo biča-
jo visoki valovi. Edina pri-
merna je v mestu Machico, 
za katero pa so mivko pripe-
ljali iz Afrike.

Posebnost otoka so njiho-
ve tradicionalne hiške, krite 
s slamo ter pobarvane belo, 
rdeče in modro. Danes jih 
največ lahko vidimo v kraju 
Santana, v njih so pa največ-
krat trgovinice z lokalnimi 

izdelki. Ko vstopiš vanje, 
se res počutiš kot v pravlji-
ci Janko in Metka, le da te 
namesto čarovnice pozdra-
vi prijazna domačinka.

Nikakor pa ne smemo 
pozabiti na slovitega Cristia-
na Ronalda, ki je bil rojen na 
Madeiri, v Funchalu. Ronaldo 
veliko vlaga v svoj rodni otok, 
zato je doma izredno priljub-
ljen. V marini ima svoj hotel z 
muzejem CR7, pred katerim 
stoji tudi njegov kip v narav-
ni velikosti. Menda velja, da ti 
prinese srečo, če ga primeš za 
del med nogami. Očitno se je 
vraža prijela, saj je ta predel 
zares lepo spoliran ... (Nadal-
jevanje prihodnjič)

Podzemno jezero, v katerem se stara vino

Ronaldo, v ozadju pogled 
na Funchal

Tradicionalna hiška  
v Santani
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TBogovi z Olimpa
Grška mitologija je nekaj 

najbolj zanimivega, kar so 
človeštvu zapustili predniki. 
Povzemali so jo že Rimljani. 
Devetnajstega marca so zače-
njali s petdnevnim proslav-
ljanjem boginje Minerve, ki 
so ga imenovali quinquatrus. 
To je bil praznik umetnikov, 
rokodelcev, učiteljev in zdra-
vnikov. Takrat so dajali učite-
ljem letne plače, učenci pa so 
imeli pet dni počitnic.

Rimska Minerva je bila 
prevzeta od grške Atene, ime-
novane tudi Palada Atena 
(palas = deklica). Atena je bila 
hči Zevsa in boginje razu-
ma Metde. Ko je bila Meti-
da noseča, so Mojre, boginje 
usode, razkrile Zevsu, da bo 
imela boginja Metida otroka, 
ki bo močnejši od očeta in ga 
bo vrgel s prestola. Da bi se 
izognil posledicam, je Zevs 

spremenil Metido v muho 
in jo pogoltnil, vendar pre-
pozno: Metida je že spočela 
otroka. Metida je takoj zače-
la izdelovati šlem in obleko 
za svojo hčer. Zato je Zevsa 
začela strašno boleti glava. 
Poklical je sina Hefajsta, da 
mu jo prekolje. Pri tem je Ate-
na ob hudih Zevsovih mukah 
popolnoma odrasla in oboro-
žena skoči iz njegove glave v 
popolni bojni opremi, s čela-
do na glavi, kopjem v desni-
ci in ščitom v levici. Ob rojs-
tvu je njen bojni klic odmeval 
po Olimpu. Krasna in veliča-
stna je stala pred bogovi, nje-
ne oči pa so izžarevale božan-
sko modrost.

Boginjo Ateno so častili 
kot nepremagljivo bojevni-
co, vendar ne krvavih poko-
lov, ampak premišljene-
ga vojskovanja. Postala je 

zaščitnica pametnih in pogu-
mnih vojščakov. Bila je tudi 
iznajditeljica ladjedelstva. 
Na njeno pobudo in po nje-
nih navodilih je bila zgrajena 
ladja, s katero so Argonavti 
pluli v Kolhido po zlato runo. 

Grški umetniki so upoda-
bljali Ateno v bojni opravi s 
kopjem in čelado. Ohranjen 
je del Fidijevega kipa bogi-
nje Atene na Akropoli: lese-
no jedro je obloženo z zlatom 
in slonovino. Kip je visok 12 
metrov in je stal v srednji lad-
ji Panteona.

Rimljani so boginjo Ate-
no prevzeli od Grkov z vse-
mi lastnostmi in jo združili z 
Minervo, staro rimsko bogi-
njo etruščanskega izvora, ki 
je bila kot kapitolska trojica 
povezana z Jupitrom in Juno-
no. Na Kapitolu so ji postavi-
li svetišče.

Iskrice in izreki

   Ognja se ni mogoče dotakniti, ne da bi se opekli –  
te opekline potem imenujemo izkušnje.  
(Erich Kästner)

   Uspeh ti da marsikaj, ne da pa ti tiste notranje  
sreče, ki jo prinese ljubezen. (Sam Goldwin)

   Žena nam redko odpušča, če smo ljubosumni,  
a nikoli, če nismo. (Toulet)

   Nikar ne podcenjujte preveč mišljenja, ki je  
nasprotno vašemu. (Arturo Graf)

Smeh ni greh

   Pred blagajno v samopostrežni trgovini je strahotna 
gneča. Ko blondinka plača račun, se obrne in moš-
kemu za seboj primaže zaušnico: »Tako, baraba, da 
drugič ne boste ščipali žensk!«

  »Saj nisem mogel. Imam polne roke ...« se mož 
opravičuje svoji ženi. Žena se nagne k njemu in 
zašepeta: »Jaz sem jo, ko sem videla, da je ne moreš 
– da sem rešila tvojo čast.«

Samo Lesjak

S
voj visoki jubilej 
najstarejše kul-
turno društvo v 
občini, KUD Lom 
pod Storžičem, 

obeležuje z več raznolikimi 
prireditvami. Tako so prvo 
soboto v marcu v doma-
čem domu krajanov odpr-
li razstavo fotografij delo-
vanja društva, obiskovalci 
pa so si lahko ogledali tudi 
dokumentarni film Janeza 
Slaparja - Temšaka. Dom je 
gostil tudi Slavnostni kon-
cert MePZ KUD LOM in 
Lomskih fantov, v nedel-
jo, 24. marca, bo ob 18. uri 
ponovitev uspešne kome-
dije Zadrega nad zadrego, 
eden izmed vrhuncev pa bo 
slavnostna akademija, ki bo 

potekala v soboto, 6. aprila, 
ob 19. uri.

Pisalo se je leto 1919, ko je 
bilo 1. aprila v Župniji Lom 
pod Storžičem ustanovljeno 
katoliško slovensko prosve-
tno društvo. Društveni pro-
stori so bili v župnišču in v 
cerkovnikovi hiši pri Mež-
narju. Tudi takratni časopis 
Slovenec je dogodek obšir-
no komentiral, med dru-
gim so omenili tudi ustano-
vitev društvenega moške-
ga zbora. Odbor se je pogo-
sto sestajal in kmalu so se 
pokazali sadovi dela njego-
vih članov – krajši progra-
mi, ki so skoraj vsak mesec 
poživljali večere v društveni 
sobi pri Vogvarju. Že dobro 
leto po ustanovitvi društva 
so priredili celovečerni pro-
gram. Pripravili so govore, 
deklamacije in veselo igro 

Trije tički, društveni zbor 
pa je zapel Grumov 4. ven-
ček narodnih pesmi. V druš-
tvu so kmalu ustanovili tudi 
telovadni odsek Orel, kul-
turno-družabne prireditve 
pa so ostale stalnica tudi v 
naslednjih letih vse do dana-
šnjih dni – KUD Lom je tako 
spisal svojo zgodovino z zla-
timi črkami.

Na tokratnem večeru pev-
skih skupin v organizaci-
ji Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti ter Obči-
ne Tržič, katerih nastope je 
strokovno spremljal Primož 
Kerštanj, so nastopili Lom-
ski fantje domačega KUD-a 
pod vodstvom Jožeta Tišler-
ja, Ženska vokalna skupi-
na Kresnice iz Kovorja, ki jo 
vodi Andrej Zupan, skupi-
na Pueri Cantorum iz Pev-
skega društva Zupani pod 

vodstvom Vilija Bitenca ter 
Vokalna skupina Carniolica 
iz Tržiča, ki jo vodi Tomaž 
Meglič. Vsaka izmed sku-
pin se je predstavila s po tre-
mi pesmimi, ki so segle do 
src številnih obiskovalcev v 
Lomu.

Prireditev je bila tudi 
tokrat kulturno obogatena: 
povezovalec David Ahačič je 
predstavil našega pomem-
bnega razsvetljenca, duho-
vnika, frančiškana, pesnika, 
prevajalca, jezikoslovca, uči-
telja, novinarja in urednika 
Valentina Vodnika, od čigar 
smrti letos mineva točno 
dvesto let, ob tem pa je preb-
ral nekaj zanimivih in hudo-
mušnih člankov iz Lublan-
skih novic, prvega sloven-
skega časnika, ki je pod Vod-
nikovim uredniškim vods-
tvom začel izhajati leta 1797. 

ZVEZDE NA NEBU GORE
V počastitev 100-letnice delovanja Kulturno umetniškega društva Lom pod Storžičem je v tamkajšnjem 
domu krajanov v nedeljo potekala Revija malih pevskih skupin, ki delujejo na območju občine Tržič.

Vokalna skupina Carniolica je revialni večer sklenila z Avsenikovimi melodijami. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Glasbenik in umetnik brez dlake na jeziku, avtor 
mnogih uspešnic, ki nam gredo takoj v uho, pa tudi bal-
kanski šarlatan ter šarmantni disko-šlager hitmejker – vse 
to velja za legendarnega Magnifica, ki bo v soboto, 23. 
marca, ob 21. uri nastopil na odru Športne dvorane na Zla-
tem polju. V treh desetletjih glasbenega delovanja se je s 
skladbami, ki v sebi prepletajo balkanski etno melos, pop, 
rok, kantri ter še marsikaj, Magnifico vzpostavil kot glas-
benik mednarodnega kalibra, čigar glasba riše svet brez 
mej. Pred nastopom v Kranju je dejal: »Gre za večje pri-
zorišče naše turneje ter za pomemben koncert, ki po tra-
diciji sledi Stožicam. Vedno je osebni izziv igrati v centru 
gorenjske regije in na večer koncerta je v središču mojega 
zanimanja predvsem občinstvo, ki se prepusti naši glasbi. 
Vseskozi pa na Gorenjskem odkrivam prijetne kotičke in 
zanimive ljudi, polne topline in smeha, ki so mi izredno 
prirasli k srcu, tako da se veselim dneva, ko me siva pot 
kmalu spet zapelje tja.« Predskupina bodo lokalni indie 
rokerji Le Serpentine.

Magnifico prihaja v Kranj

Charlatan de Balkan: Magnifico / Foto: arhiv organizatorja

Kranj – Po tem, ko je občinstvo v Klubaru navdušil Pero 
Lovšin, pa se obeta nastop še ene pevske legende. V sobo-
to, 23. marca, bo ob 21. uri namreč koncert Slavka Ivančića. 
Pevec je svojo glasbeno pot začel leta 1974 z Grupo Vivak. 
Kasneje je bil član skupine Bazar, prepoznavnost pa je še 
povečal s skupino Faraoni. Klubar ga bo gostil z akustično 
zasedbo, s katero bo izvedel zimzelene skladbe, kot so 
Kar je res, je res, Črta, Ne bom pozabil na stare čase, Sem 
takšen, ker sem živ, Portorož 1905 in mnoge druge. 

Slavko Ivančić v Klubaru
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Na Bledu sta se 2. marca 2019 poročila Vinko Dovc in 
Page Bogard, 6. marca 2019 Blaž Zalar in Maja Šanić, 9. 
marca 2019 pa Domen Polajžer in Barbara Marn.

Mladoporočenci

»Vse dobro«
Draga Tanja, ponovno vas 
prosim za nasvet in spodbu-
do. Ali si bosta sinova ustvarila 
družini in imela otroke? Ali bo 
mlajši opustil stare zamere? 
Kako bo z zdravjem? Iz srca 
jima želim vse dobro, a se mi 
zdi, da se ne premika na bolje. 
Hvala lepa in lep pozdrav.
Ste pozitivni in v sebi skriva-
te močno voljo, čeprav za vas 
mislijo, da se ne znate odlo-
čati in da prehitro odnehate, 
kar se tiče vztrajnosti. Če bi 
vsak obul tuje čevlje, bi lah-
ko govoril, kaj je za nekoga 
dobro in kaj ne. Oba sinova 
si bosta ustvarila družini 
in imela otroka, en sin ene-
ga in drugi sin dva otroka. 
Brez skrbi, v prihodnosti 
imate smeh in veselje vnu-
kov. Mlajši sin potrebuje še 
malo časa – in da, opustil bo 
zamere. Že zdaj se zaveda, 

da v določenih stvareh nima 
prav, a malo še potrebuje, da 
to pove na glas in spremeni 
odnos. Prepričana sem (in 
tudi pogled v karte to potrdi), 
da bo še vse tako, kot mora 
biti. Pri zdravju ne vidim 
posebnih težav in ni treba, 
da se obremenjujete in ste 
zaradi tega v skrbeh. Želim 
vam vse dobro.

»Ukradena ljubezen«
Spet jaz s svojim večnim 
vprašanjem. Se mi bo ljube-
zen zgodila ali pač ne? Sem 
v obdobju, ko ničesar ne ver-
jamem in ne vidim nobenega 
dobrega izhoda. Kaj misliš?
Usoda ne vpraša, ali smo 
pripravljeni, ali imamo čas 
ali pa so nam druge zadeve 
bolj pomembne. Prihodnost 
se dogaja, če sami to hoče-
mo ali ne. In noben dan ni 
enak prejšnjemu dnevu, saj 

vsak dan prinese kaj novega. 
Zaključek, ki ste ga naredili v 
svoji glavi, je dober le v tem, 
da se boste nehali obreme-
njevati in si postavljati ome-
jitve, ki so vam zgolj v škodo, 
namesto da bi se posvetili 
ciljem. Čeprav ne verjamete 
več, se v tem letu do konca 
sestavi mozaik vaše ljube-
zenske zgodbe. In srečni 
boste. Lep pozdrav.

»Strelec«
Jaz bom kratka, rada bi videla, 
da mi pogledate v karte, kako 
kaže s službo, ker trenutna 
situacija je zelo negotova. Ali 
se bo rešilo ali grem na zavod, 
če grem na zavod, me zanima, 
kdaj dobim drugo službo ozi-
roma kakšno dobim. Hvala 
za odgovor! Lep pozdrav od 
redne bralke!
Kot vidim, sva isti letnik. In 
ljudje, rojeni v letu psa, ima-

mo v letošnjem letu prašiča 
na splošno zelo dobro leto. 
Lani je bilo sicer naše leto 
in bi že zato moralo iti vse 
po načrtu, a kot vem, ni bilo 
čisto tako. Zadeve se niso 
reševale, ampak so obmiro-
vale, ostale na mestu, tam, 
kjer se ni dalo nič več naredi-
ti. Čutili ste se ogroženo, in 
kljub temu da ste lahko svoje 
besede kričali na ves glas, te 
niso padle na plodna tla. Vse 
to se vam v tem letu spreme-
ni. Trenutna služba absolut-
no ni za vas in lahko si samo 
želite, da greste na zavod, ni 
pa nujno, da se to res zgodi. 
V vsakem primeru imate v 
drugi polovici leta zelo dobre 
možnosti za novo službo in 
verjamem, da se vam ne bo 
težko odločiti. In to je potem 
to. Zadovoljstvo in občutek, 
da ste prišli končno na pravo 
mesto. Lep pozdrav.

Ponovno imamo sistem s 
tremi kartami. Vedno zno-
va mi potrjujete, da se na ta 
način najlažje učite. Obisk, 
Duhovnik, Veselje – to kom-
binacijo lahko razložimo čis-
to preprosto: dobimo obisk, 
ki ga bomo zelo veseli. Sicer 
ne moremo opredeliti, na 
katero osebo se to nanaša, 
ampak v karti Veselje vidimo 
nasprotni spol in da smo na 
to osebo čustveno vezani, ni 
pa nujno. Tat, Nekaj denarja, 
Pismo – prejem sporočila, 
kasneje se izkaže, da je veli-
kega pomena in odpira vrata 
pri pomembnih vprašanjih. 
Dobimo odgovore. Ljubica, 
Upanje, Poroka – ženska 
oseba, ki je sicer poročena 
oziroma v resni zvezi, ima 
določena upanja in razmišlja 
o spremembah, ki jih mora 
narediti. Sporočilo, Neiskre-
nost, Ljubezen – obstajajo 
določene skrivnosti ali pa 
zamolčane besede, ki ovi-
rajo pot do sreče v ljubezni. 
Vsekakor ob pravem času 
vse pride na dan. Sovražnik, 
Nenadna sreča, Težave – naj-
boljše karte za razlago, kako 

je človek skregan sam s sabo. 
Samo od posameznika je 
odvisno, ali bo neko zadevo 
videl slabo in negativno ali pa 
bo to vzel za izziv in se poleg 
vsega še kaj naučil. Lažje je 
za vse težave videti krivdo v 
drugih, namesto da bi sami 
karkoli spremenili. Smiliti se 
samemu sebi je najlažja pot. 
Vendar na dolgi rok to ne 
prinaša nič dobrega. Vdova, 
Denar, Nesreča – nekakšno 
razočaranje glede financ, 
ampak so kljub vsemu mož-
nosti za dober rezultat. Ni 
vse odvisno od denarja. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih doslej že spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Maša Likosar

L
eta 1968 je triletno 
šolanje na kranjski 
slikopleskarski šoli 
zaključilo sedemde-
set učencev iz vseh 

koncev Slovenije. Večina 
med njimi je živela v inter-
natu, ki je imel svoje prosto-
re v gradu Khislstein. Kot je 
pojasnil organizator srečan-
ja Anton Černič iz Metlike, je 
bil grad pred več kot petdeset-
imi leti videti precej drugače. 
»Bil je v slabem stanju, s fasa-
de je odpadal omet, okna so 
se slabo zapirala, sobe niso 
bile ogrevane, spali smo na 
železnih pogradih, parket pa 
smo morali vsak mesec pre-
mazati s pasto. Danes je sta-
nje precej drugačno, grad z 
okolico je čudovito urejen,« 
je dejal Černič in nadaljeval: 
»Še vedno se spominjamo, 
kako smo hodili kadit v bun-
ker zraven gradu, igrali mali 
nogomet, pobegnili v kino, 
hodili v čevljih po notranjih 
lesenih stopnicah in bili za 
to kaznovani. Bili smo mla-
di in srečni s tistim, kar smo 
imeli.«

Nekdanji sošolci so se 
tokrat srečali šestič. Prvo 
snidenje so pripravili leta 
1991, 23 let po zaključku 
šolanja. »V času šolanja so 
se med nami spletla prija-
teljstva, ki pa so zaradi razpr-
šenosti po Sloveniji in zaradi 

poklicnega dela ter redkih 
medsebojnih stikov zamrla. 
Polovica nas je delala v stro-
ki, za katero smo se izšolali, 
nekateri so šli v druge pokli-
ce, nekaj nekdanjih sošol-
cev pa je mnogo prekmalu 
umrlo.« Lansko leto, ko so 
slavili zlati jubilej, petdeset 
let, odkar so končali šolanje, 
so podpisali listino in spre-
jeli svoj ''malarski'' grb ter 
zastavo. »Grb je v ščitu na 
beli podlagi. V njem je sim-
bol Triglava in osnovno oro-
dje slikopleskarjev, čopič, 
lopatica in lestev, ter letni-
ca 2018. Zastava je modre 

barve, ki simbolizira morje, 
in zelene, ki predstavlja Slo-
venijo,« je pojasnil Černič.

Ob letošnjem srečanju, ki 
sta se ga udeležila tudi njiho-
va profesorja Štefan Jerala in 
Franc Juvan, so podpisano 
listino in zastavo z grbom pre-
dali direktorici Gorenjskega 
muzeja Marjani Žibert. Obe-
nem so ji izročili tudi lani 
izdano knjigo z naslovom 
Slikopleskarji, ki so konča-
li šolanje v Kranju – genera-
cija 1968. V njej je popisa-
nih vseh pet dotedanjih sre-
čanj, slikopleskarsko orod-
je, opis nekaterih materialov 

iz leta 1965 ter nekaj besed o 
Belokranjskem muzeju Met-
lika. Podatke in slike je zbral 
ter uredil Anton Černič, ki je 
direktorici muzeja ob tej pri-
ložnosti ponudil v razmislek 
naslednjo misel: »Naša gene-
racija in tiste pred ter za nami 
bi bile zelo vesele, če bi maj-
hen kot v grajski sobi name-
nili in posvetili slikopleskar-
jem, ki so se šolali v starem 
mestnem jedru Kranja in 
mladost preživeli v internatu 
v gradu Khislstein.« Po urad-
nem delu so se zbrani pogo-
stili z belokranjsko pogačo in 
gorenjskimi jedmi. 

ŽIVELI SO V GRADU KHISLSTEIN 
V Ullrichovi hiši so se srečali nekdanji dijaki poklicne slikopleskarske šole v Kranju, ki so svoja  
dijaška leta preživeli v internatu v gradu Khislstein.

Organizator srečanja Anton Černič je pripovedoval o 
življenju v internatu v gradu Khislstein. / Foto: Primož Pičulin

Slikopleskarji generacije 1968 so direktorici Gorenjskega muzeja Marjani Žibert predali 
listino in knjigo. / Foto: Primož Pičulin

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 43 novorojen-
čkov. V Kranju je na svet prijokalo 19 dečkov in 12 deklic. 
Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4050 gramov, najlažja 
pa deklica, ki je tehtala 2610 gramov. Na Jesenicah se je 
rodilo 8 dečkov in 4 deklice. Najlažja je bila deklica, ki je 
tehtala 2480 gramov, najtežji pa deček, ki je ob rojstvu 
tehtal 4280 gramov.

Novorojenčki
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Najprej bomo obiskali zanimivo mestece San Gimignano ter očarljivo srednjeveško 
Sieno, ki je nenehno tekmovala s Firencami. Srčika mesta je krožni trg Piazza del Cam
po, prizorišče konjskih dirk Palio, ki so najznamenitejša mestna prireditev. Zanimiv je 
mogočni stolp Mangia z mestno hišo, videli bomo tudi katedralo ter številne palače. 
Po zajtrku se bomo s trajektom odpeljali na Elbo, ki je največji toskanski otok, na ka
terem je ujetništvo preživljal vojskovodja Napoleon. Ogledali si bomo cesarjevo vilo v 
San Martinu in se nato odpeljali na vzhodno obalo, kjer se bomo seznanili z otoškimi 
minerali. Popoldne se bomo ponovno vkrcali na trajekt in od pluli v Piombino. Tretji 
dan se bomo odpeljali v Firence, prestolnico umetnosti, muzejev in zibelko renesanse. 
V mestni silhueti dominira stolnica (Il Duomo) z značilno kupolo iz opečnih strešnikov 
in belega marmorja, ki je arhitekturna moj strovina za vse čase! Ob njej stojita zvonik 
in krstilnica. Najpomembnejše mestne stavbe so palača Vecchio, medičejska palača 
Pitti ter Galerija Uffizi, kjer hranijo li kovne in kiparske stvaritve svetovnega slovesa. 
Dan, preživet v prestolnici, kamor so se zatekali najpomembnejši misleci, umetniki in 
znanstveniki, bo vse prehitro minil. 

Cena vključuje: avtobusni prevoz na omenjeni relaciji, vstopne mestne takse za San Gimignano, 
Sieno in Firence, vožnjo s trajektom na Elbo, dva polpenziona v hotelu turistične kategorije v dvo-
posteljnih sobah, turistično vodenje z licenco GZS, organizacija ter DDV. Obvezno doplačilo vodniku 
na poti: turistična taksa v Italiji – 3 evre na osebo.

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

CENA: 229 €
(ob prijavi 40 gostov)

Toskana in otok Elba

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, 3. aprila 2019, na Go renj ski glas, Nazorje
va 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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Po več mesecih namigovanj je 
igralka Rosario Dawson (39) 
potrdila, da je v zvezi s politi-
kom, senatorjem demokratov 
Coryjem Bookerjem (49), ki naj 
bi se v prihodnosti potegoval za 

predsednika ZDA. »Čudovito je preživljati prosti čas z 
njim, ko nama uspe. Je zelo zaposlen,« je povedala igralka, 
ki pravi, da je neverjeten človek, ki bi bil dober predsednik. 
Je pred vrati celo zaroka? »Nimam pojma. Sem hvaležna, 
da sem z nekom, ki ga ljubim, spoštujem in občudujem, 
on pa je do mene prijazen, ljubeč in pozoren.«

Rosario v zvezi z morebitnim predsednikom

Umrla je osemnajstletna Félicité Tomlin-
son, sestra Louisa Tomlinsona (37), člana 
skupine One Direction. Zanjo je bil uso-
den srčni infarkt. Bila je obetavna mla-
da modna oblikovalka in blogerka. »To 
je grozna tragedija. Vsi stojijo ob strani 

Louisu, ki je vse od smrti njihove mame glava družine, 
vedno na voljo svojim bratom in sestram,« je povedal vir 
za the Sun. Louis je najstarejši od sedmih otrok, ki so 
pred tremi leti ostali brez mame. Zanjo je bila usodna 
levkemija.

Louis Tomlinson žaluje za sestro

Kyle Massey (27) je stopil pred sodnika. 
Zvezdnik serije That’s So Raven je nam-
reč obtožen pošiljanja neprimerne sek-
sualne vsebine trinajstletnemu dekletu, 
katere ime zaradi mladoletnosti ostaja 
neznano. Igralec naj bi ji pomagal pri 

igralski karieri ter jo vabil celo, da živi v njegovi hiši v Los 
Angelesu. Dekle od igralca zahteva milijon in pol dolarjev 
odškodnine. Njegov predstavnik novice ni komentiral.

Kyle Massey obtožen pedofilije

Le nekaj dni po poroki je Chance the Rap-
per oznanil, da s soprogo Kirsten priča-
kujeta drugega otroka. »Spet je noseča. 
Deklica bo. Jezus Kristus, bog, ljubiva te,« 
je oznanil religiozni raper. Skupaj imata 
že štiriletno hčerko Kensli. Dojenčica bo 

po poročanju tujih medijev na svet prijokala septembra.

Chance the Rapper bo drugič očka

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

Z
druženje JRE 
(Jeunes Restau-
rateurs) je zdru-
ženje mladih 
gostincev, ki ga 

poznamo tudi v Sloveniji. 
Imenuje se JRE Slovenija, 
njegova predsednica pa je 
Gorenjka Marcela Klofutar. 

Slovenski JRE je povabil 
na dobrodelno večerjo, na 
kateri je povezal izkušenost 
profesionalnih gostincev 
in mladostno svežino dija-
kov Srednje šole za gostins-
tvo in turizem Celje; izkupi-
ček večera pa bodo namenili 
praktičnemu izobraževanju 

mladih natakarjev v restav-
racijah JRE po vsej Evropi. 

Večerjo z naslovom Black 
and White, na kateri so gos-
tje na svojih krožnikih spoz-
navali raznolikost in naspro-
tja Slovenije, je gostila resta-
vracija Hotela Evropa v Cel-
ju. Skozi jedi na meniju so 
predstavili tudi štiri novec-
hefe oziroma restavracije, 
ki so se pridružile sloven-
ski družini JRE: Luko Košir-
ja iz Gostišča Grič, Gašperja 
Puhana iz Galerije okusov, 
Grega Repovža iz gostilne 
Repovž in Davida Vračka iz 
Restavracije Mak.

Celje je konec tedna gos-
tilo že četrti Festival kave 
Slovenija, dobili pa smo 

tudi najboljšega slovenske-
ga barista v pripravi kave 
Franck. To je postal Janez 
Perhavec, ki ga poznamo iz 
kranjske Panorame Stara 
Pošta. Z zmago si je zago-
tovil mesto v regionalnem 
finalu oktobra v Zagrebu.

Že četrti dan pa Slovenci 
gostimo kulinaričen dogo-
dek European Food Sum-
mit. Zaključuje se danes. 
Poleg simpozija so se zvrstili 
še drugi kulinarični dogod-
ki, ki so bili dobro obiskani, 
večerji pa razprodani takoj. 

V Kranju so odprli mode-
ren urbani sladoledni bar 
Grefino. Drugega v Slove-
niji, nam je zaupala Simona 
Kozjek, predsednica uprave 

Name, ki je tak bar odprla 
že v Ljubljani in so ga ljudje 
takoj vzeli za svojega. Sedaj 
si lahko tudi v Kranju pri 
Globusu privoščite Grefino-
ve okuse točenega sladoleda, 
ki ga po svojih željah okra-
site s svežim sadjem, pre-
livi, posipi, lahko si privoš-
čite palačinke, vaflje, vafe-
line, morda le kavo ali vro-
čo čokolado, ljubitelji sadja 
lahko izbirate med različni-
mi smutiji. Branka Jerala pa 
je še dodala, da je možnos-
ti kombinacij za sladkosne-
de veliko, da je zelo priljub-
ljen sladoled z okusom grš-
kega jogurta, letos pa bosta 
modna vanilja črne barve in 
okus zelenega čaja.

VESELJE GRE SKOZI ŽELODEC
Tudi tako bi lahko rekli, čeprav pregovor pravi, da je ljubezen tista, ki gre skozi želodec. Celje je gostilo 
festival kave, restavracija Hotela Evropa zanimivo večerjo. V Kranju so odprli urbani sladoledni bar 
Grefino, kulinarični Evropski simpozij hrane oziroma European Food Summit pa se zaključuje.

Artista Andraž in Nataša Teran sta ob odprtju sladolednega 
bara v Kranju zabavala mimoidoče in jih vabila k pokušini.

Predstavnice Name oziroma Grefina: Mateja Erman, 
Simona Kozjek in Branka Jerala

V kuhinji restavracije Hotela Evropa v Celju je bilo živahno. 
Potekale so priprave na večerni sprejem in večerjo.

Nekdanji predsednik JRE Slovenija Uroš Fakuč (Restavracija 
Dam) in sedanja predsednica Marcela Klofutar (Vila Podvin)

V Celju sta se oglasila Ana Justin iz kranjskogorskega 
Skipass hotela in njen Gašper Lesjak. Na sliki sta v družbi 
kuharskega mojstra Urha Kapelarja iz njihove restavracije.

Večerja v Celju je pritegnila zanimanje mnogih ljubiteljev 
kulinarike. Tokrat smo srečali tudi Mišo Margan Kocbek in 
Simone Michielen iz lanskega slovenskega MasterChefa.

Ema Soklič in Lara Primožič sta popestrili tržiško 
prireditev An flet'n večer. Dekleti iz Loma pod 
Storžičem sta nastopili z ansamblom Zarja, v katerem 
igrata njuna očeta, sicer bratranca, Larina mama pa je 
pevka. Ema sicer poje v zboru Gimnazije Kranj, Lara 
pa je dijakinja konservatorija za glasbo in balet ter igra 
violino. / Foto: Tina Dokl
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Pečen piščanec s sladkim krompirjem
Ni bolj enostavnega na-

čina priprave kosila, kot da 
vse skupaj zmešamo in pos-
tavimo v pečico ter počaka-
mo, da se speče. Na ta način 
lahko pripravimo okusne-
ga pečenega piščanca in sla-
dek krompir. Res je, da ima-
mo Slovenci dovolj dobrega 
domačega krompirja in da 
ne potrebujemo raznih tu-
jih krompirjev, vendar vča-
sih popestritev obrokov ne 
škodi.

Za pripravo pečenega pi-
ščanca potrebujemo: 1 sre-
dnje velikega piščanca (prib-
ližno 1,5 kg), 2 žlici olivnega 
olja, 1 žlico gorčice, pol žlič-
ke mlete rdeče paprike, pol 
žličke timijana, sol in poper 
(po okusu).

Približno 1 uro pred peko 
piščanca vzamemo iz hla-
dilnika, ga umijemo in te-
meljito osušimo. V skodeli-
ci zmešamo olivno olje, gor-
čico, mleto rdečo papriko, ti-
mijan, sol in poper. S prip-
ravljeno marinado natremo 
piščanca in ga postavimo 
na pekač. Pečico segreje-
mo na 200 °C in vanjo pos-
tavimo piščanca. Pečemo na 
srednji višini. Najprej peče-
mo 50 minut, nato piščan-
ca obrnemo ter pečemo še 
20 minut. Ko je piščanec 
pečen, ga vzamemo iz peči-
ce in ga pustimo stati 15 mi-
nut. Razrežemo na poljub-
ne kose ter serviramo.

Nasvet: Čas peke piščan-
ca je odvisen od njegove 

velikosti. V splošnem velja, 
da je za 0,5 kg potrebnih od 
18 do 20 minut in še doda-
tnih 10–15 minut za celotne-
ga piščanca. Torej če naš pi-
ščanec tehta 1,5 kg, bo naš 
skupni čas pečenja približ-
no 1 uro in 10 minut.

Za pripravo sladkega 
krompirja potrebujemo: 

sladek krompir, 1 žlico oliv-
nega olja, ščepec soli.

Sladek krompir temeljito 
operemo in osušimo. Na-
režemo ga na večje krhlje. 
Pekač premažemo z žlico 
olivnega olja, nanj razpo-
redimo krhlje krompirja in 
ga na rahlo posolimo. Pos-
tavimo v pečico, ogreto na 

200 °C, in pečemo 30 mi-
nut oz. dokler krompir ne 
postane mehek.

Nasvet: Sol lahko tudi iz-
pustimo, pa bo krompir 
kljub temu polnega okusa. 
Sol bo le malo bolj poudari-
la njegov sladek okus. Tovr-
sten krompir lahko uživamo 
tudi, ko je že ohlajen.

No, pa smo tam, kjer ni mesnih dobrot: v postu. Pa tako 
močno si želim še ene dobre tlačenke s hrenom. Bodo pa ribe. 
Saj so tako ali tako veliko premalokrat na naših krožnikih. Pa 
kaše bodo aktualne, prosene in ajdove, pa polente, rižote, 
krompirjeve domače jedi, krompirjeve juhe s tako ali drugačno 
zelenjavo in z gobami. Fižol in ječmenček, kisla repa in kislo 
zelje bodo še kako prav prišli. Bomo malce oprali želodčke 
in črevca in se vsi lahki in zrahljani z zelenim Jurijem veselili 
pomladi. Kar poglejte na koledar: čez dva dni bo 21. marec, 
prvi pomladni dan. In potem bodo sledile same lepe nedelje 
proti veliki noči: tiha nedelja, cvetna in velikonočna s pirhi, 
pečeno šunko v testu, suho kračo in poticami. Pa hren bomo 
odkopali, da bo začinil jajčne jedi, nam pa zbistril glave …

Pečene ribe

Potrebujemo: 1 kg sladkovodnih ali morskih rib, 6 žlic olja, 3 do 
4 žlice moke, 1 limono, peteršilj, 4 stroke česna.
Ribe temeljito očistimo, odstranimo tudi temno kožico in 
zastalo kri ob hrbtenici. Osušimo jih s kuhinjskim papirjem, 
povaljamo v moki, odvečno moko otresemo ter zložimo na 
vroče olje. Lepo svetlo rjavo jih spečemo z obeh strani. Zdaj 
šele ribe solimo; izjema so le velike, debele ribe, ki jih solimo 
tudi prej. Potresemo jih s sesekljanim peteršiljem ter strtim 
česnom in jih pokapljamo z vročim oljem. Zraven ponudimo 
rezine limone. Ribe lahko pečemo v ponvi na štedilniku ali na 
pekaču v pečici. Tako pečemo postrvi, belice, skuše, sardelice, 
robec, trlje, morski list itd. 

Drobne ribe po posavsko

Drobne ribe, belice in podobne, očistimo, posolimo in po-
valjamo v koruzni moki, pomešani s poprom. Zložimo jih v 
pekač, polijemo z oljem in spečemo. Ponudimo jih s solato. 

Pečeni krapi

Potrebujemo: 2 kg krapov, 1 veliko čebulo, lovorov list, peteršilj, 
vejico timijana, 3 žlice kisa, žličko soli, poper; 10 dag olja, 3 
dag moke, 4 dag masla, sol, veliko zelenega peteršilja, čebulo 
in poper.
Krape oluskamo, hitro operemo pod tekočo vodo, obrišemo in 
zrežemo na 3 do 4 centimetre široke kose. Polijemo jih z meša-
nico kisa in začimb (sesekljana čebula, lovor, sesekljan peteršilj, 
timijan, sol in poper). Pokrijemo jih in pustimo stati eno do 
dve uri, da se navzamejo dišav; večkrat jih obrnemo. Nato kose 
obrišemo, pomokamo in zlato rumeno spečemo. Biti morajo 
lepo krhki. Na močno segret krožnik damo maslo, sesekljano 
čebulo, peteršilj, sol in malo popra, vse sestavine pomešamo 
in na to omako zložimo pečene ribje kose. Takoj jih ponudimo.

Hren s smetano

Potrebujemo lonček kisle smetane, 2 žlici naribanega hrena, 
1 žlico gorčice, 4 slane ribice in začimbe. Smetani primešamo 
hren in gorčico, sesekljane ribice, sol in poper.

Mojca Logar

V petek so nas mladi po ce-
lem svetu opozorili, naj skrb 
za okolje vzamemo resno, da 
bi čist zrak in pitno vodo radi 
uživali tudi oni. Upam, da ni 
veliko ljudi, ki še vedno misli-
jo, da je vsa skrb okrog okolja 
pretirana in da so vsi izpusti 
in smeti, ki jih človek spusti v 
zrak in vodo, nekaj normal-
nega. Situacijo smo v zadnjih 
150 letih povzročili ljudje in od 
nas terja zmanjšanje udobja. 
Z mladimi se veliko ukvarja-
mo in pogovarjamo, na koncu 
pa je edino, kar zaleže, oster 
ukrep, ki nas običajno udari 
po žepu. Dolgoročni ukrep je 
vzgoja in sprememba navad, 
ki jih živimo v družini, v šoli, 
v službah in povsod, kjer smo. 

Daleč največ k izpustom 
toplogrednih plinov prispeva 
letalski promet, sledi cestni pro-
met in vzreja živali. V drugi 
skupini spremenjenih navad, 
ki prispevajo k zmanjšanim 
izpustom toplogrednih plinov, 
so oskrba z obnovljivimi viri 
energije, dobra izolacija stavb, 
pravilno ločevanje odpadkov, v 
tretjo skupino pa spada upora-
ba LED-svetilk, izključitev ele-
ktronskih naprav, kadar niso v 
uporabi, pranje perila pri niz-
kih temperaturah (do 40 °C) 
in saditev dreves. Podatke je 
pripravila nevladna organiza-
cija Umanotera, ki se ukvarja 
s trajnostnim razvojem. 

Z mladimi se veliko pogo-
varjamo o tem in najprej smo 
debatirali o letalskem prevozu. 
Letalo je danes mnogokrat ce-
nejše kot vlak ali avtobus. Samo 
pomislite, kako pogosto potujete 
po svetu in kaj je razlog. Je to 
nujna pot, služba ali luksuz? 
Ste ponosni, ker si lahko privo-

ščite in potujete, kot so včasih 
le bogataši, danes pa gre lahko 
vsak, kdor se odloči? Lastnik br-
niškega letališča je tujec in nje-
mu je pomemben dobiček, pred 
domačini se hvali z delovnimi 
mesti, onesnaževanje pa ostane 
pri nas. Bi se torej odpovedali 
nepotrebnemu letu z letalom, 
potovanju v eksotične dežele in 
bi uporabili denimo avtobus, 
vlak ali bi se podali na pot celo 
s kolesom ali kar peš? Ah, ta je 
pa že malo huda, boste rekli. 
Mladi pravijo, da potujejo, ker 
želijo postati bolj razgledani. 
Celega sveta ne bomo nikoli 
odkrili, zakaj pa dejansko po-
tujemo, se vpraša vsak sam. Je 
to postala naša navada, način 
preživljanja prostega časa, ob-
javljanje lepih slik na socialnih 
omrežjih? Kako podrobno se 
poglobim v tujo deželo in ljudi, 
jo sploh želim spoznati izven 
restavracij, hotelov in nakupo-
valnih središč? 

Meni potovanje z letalom ni 
prav nič več prijetno niti udob-
no. Letališča so kot mravljišča. 
Človek se vpraša, je to sploh še 
ljudem podobno. Hrup, gneča, 
nadzor in pregledovanje, kon-
trola. Je to res napreden civili-
ziran svet in človek ali je razka-
zovanje moči ali strahu, ko te 
takoj na carini lahko pregleda 
do zob oborožen vojak? 

Norveški dijaki so imeli 
izmenjavo s šolo v Španiji. 
Učiteljica je predlagala, da bi 
namesto letala uporabili vlak 
– potovali bi dva dni, morali 
bi prespati. Ker so šola s takšno 
usmeritvijo, bi s tem mlade 
ozaveščali o drugačni možnos-
ti potovanja. Ni bila uspešna. 
Kaj pa mi? (se nadaljuje)

Pet minut do dvanajstih
Janez Logar

Tako kot različno dojema-
mo sebe in druge, kot različno 
razlagamo iste dogodke, tako 
tudi nismo enotni, ali ima 
naša podzavest kakšen vpliv 
na naše življenje. Že stari Grki 
so domnevali, da je v človeku 
nekaj nepoznanega, kar vpliva 
na njegove odločitve in na nje-
govo vedenje. Mnogo kasneje je 
prišel Freud in povedal, da ima 
vsak človek svojo podzavest, ki 
je posledica njegovih preteklih 
dogodkov. Predvsem tistih, ki 
so povzročili hude trenutke in 
ki se jih posameznik ne želi 
spominjati. 

S pojmom 'zavestno' oprede-
ljujemo tisto, česar se zavedamo 
– kar govorimo, slišimo, vidimo, 
otipamo, naše vedenje … tisto, o 
čemer menimo, da lahko sami 
odločamo. In za ta način do-
jemanja sebe smo pripravljeni 
prevzeti odgovornosti. Rečemo: 
kakor si boš postlal, tako boš le-
žal, ali kar si izbral, to imaš; ali 
kar si sejal, to boš žel. In vsak 
razumen človek se potrudi, da 
bo udobno ležal, da bo nekaj 
imel, da bo dobro žel. Kljub 
trudu pa se nam naši računi 
pogosto ne izidejo. 

Kaj je tisto, kar vpliva na nas? 
Takoj moramo zapisati, da ni-
mamo točnega in dokončnega 
odgovora. Od nekdaj se človek 
želi dokopati do odgovorov za 
srečno življenje. Do sedaj nam 
jih še ni uspelo dobiti. Zdi se, da 
je življenje pogosto nepošteno do 
nas. Kaj je tisto, kar nam greni 
življenje? Freud je jasno zapisal, 
da ima podzavest za človeka 
ključno vlogo v življenju in pri 
doživljanju sreče. Danes vemo 
še nekaj več – vemo, da te naše 
podzavesti ne moremo upravlja-
ti samo z razumom. Človek ni 

samo razumsko bitje. Je tudi, ali 
celo predvsem, čustveno, duhov-
no, telesno bitje. Z razumom 
upravljamo zavest, zavest pa 
ima manjšinski vpliv na naše 
življenje. To sicer malo težko 
dojamemo. Zakaj? Ker pred-
vsem slavimo dosežke razuma 
– strahotni razvoj tehnologije, 
ki nam je olajšala vsakdanjik, 
občudujemo avtomobile, letala, 
medicino, ki zdravi telo, mediji 
se osredotočajo na zunanjost … 
Danes ne trpimo zaradi materi-
alnega pomanjkanja in tistega, 
kar vidimo, primemo – ne trpi-
mo zaradi razuma, ki se nam 
zdi vsemogočen. Kaj in kako 
vpliva na nas? Zakaj ne more-
mo sebe urediti le z razumom? 
Ali si res ne moremo pomagati 
le z razumom? Verjetno ima tu 
ključno vlogo naša podzavest, 
ki je ne ljubimo. Drugače lahko 
zapišemo, da je to notranji svet, 
ki ga stalno odrivamo od sebe. 

Razumski vstop v podzavest, 
stik z vsebinami naše podza-
vesti, je na začetku zelo nena-
vaden, nepričakovan, neznan, 
šokanten. Ljudje opisujejo svoj 
neznani svet zelo različno. Ne-
kateri ga vidijo v barvah, drugi 
ga slišijo, tretji opazijo posame-
zne predmete čudnih oblik, spet 
drugi ga samo tako čudno čuti-
jo, da ni besed, eni ga opisujejo s 
posameznimi simboli npr. živa-
li in živalce, temna stran zem-
lje, četrti pripovedujejo o nezna-
nem sprehodu po neznanem 
terenu, nekdo pove, da se giblje 
v drugem vesolju … Večina ljudi 
se tega ustraši, nekateri imajo 
pogum in začnejo raziskovati. 
Tako kot pisec te kolumne.

Naša podzavest

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

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

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

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

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

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

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

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

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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.
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IZLET /  OD 31. MAJA DO 2.  JUNIJA 2019

Budimpešta,  
madžarska paprika in Pecs

Vabimo vas na Madžarsko. Najprej se bomo ustavili ob Blatnem jezeru na polotoč-
ku Tihany. V Budimpešti bomo videli znamenito Matjaževo cerkev in Ribiško basti-
jo, enega najbolj znanih simbolov mesta. Z nje je čudovit pogled na peštanski del 
mesta: novogotski parlament, Verižni most, župno cerkev sv. Štefana in Donavo. 
Bastija je ime dobila po ribičih, ki so v času turških vpadov branili ta del mesta. Vide-
li bomo veliko znamenitosti tega lepega mesta. Sledi vožnja v mesto Kaloča, ki slovi 
po papriki. Srečali se bomo z domačini, imeli pokušino mesnin in se nato odpravili 
v muzej paprike. Naslednji dan se bomo odpeljali v Pecs. Njegovo mestno jedro 
krasita bogata turška arhitektura in ena največjih katedral v Evropi. Osrednji trg 
Szechenyi zaznamuje nekdaj največja srednjeevropska mošeja paše Gazi Kasima. 
Po umiku Turkov je bila ta preurejena v katoliško cerkev, vendar vrh kupole ob križu 
še vedno krasi tudi polmesec. Pecs so med drugim razglasili tudi za mesto muzejev 
in ulici Kaptalan pravijo kar Muzejska ulica. 

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, zunanje oglede po programu, dve prenočitvi z zajtrkom 
v hotelu turistične kategorije v dvoposteljni sobi, ogled muzeja paprike, pokušino mesnin, večerjo v čardi, 
lokalno vodenje, turistično vodenje z licenco GZS, organizacijo ter DDV.

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

CENA: 249 €
(ob prijavi 40 gostov)

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

Blejska Dobrava – V soboto je na Blejski Dobravi potekalo 
28. regijsko tekmovanje Mladi in kmetijstvo, ki sta ga prire-
dila Društvo podeželske mladine (DPM) Zgornjesavske do-
line in kranjski kmetijsko gozdarski zavod (KGZ). V dvorani 
gasilskega doma so znanje pokazale štiri ekipe: tri iz DPM 
Zgornjesavske doline in ena iz DPM Škofja Loka. Tekmovalci 
so pred strokovno komisijo, ki so jo sestavljali Tomaž Cör, 
Ana Beden in Lucija Sušnik s KGZ Kranj ter predsednik DPM 
Zgorenjesavske doline Cene Černe, odgovorili na sedemnajst 
vprašanj. Ekipe so po besedah Bedenove imele presenetljivo 
največ težav pri vprašanjih s področja turističnih kmetij; pri 
natančnem kmetijstvu, podprtem z modernimi tehnološkimi 
sredstvi (npr. roboti), je bilo njihovo znanje povprečno, odlično 
pa pri vprašanjih o pridelavi vrtnin v rastlinjakih. Kot že večkrat 
doslej je zmagala ekipa DPM Zgornjesavske doline. Napačno 
je odgovorila le na dve vprašanji, sestavljali pa so jo Nace Rabič 
Por in Aljaž Smolej z Dvojega ter Vid Razinger iz Javorniškega 
Rovta. Za njimi sta se uvrstili drugi dve ekipi njihovega društva 
ter ekipa DPM Škofja Loka. Zmagovalci so se uvrstili na držav-
no tekmovanje, ki bo 13. aprila v Savinjski dolini.

Z največ znanja znova Zgornjesavci

Zmagovalna ekipa DPM Zgornjesavske doline / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Tržič – Cilj nedavnega tehni-
škega dne v Osnovni šoli (OŠ) 
Tržič pod naslovom Obudi-
mo vrednote je bil opozori-
ti učence na nevarnosti sve-
tovnega spleta in družbenih 
omrežij, pozvati in ozavešča-
ti učence k previdni uporabi 
spleta ter spodbuditi spoštlji-
vo in pošteno ravnanje v od-
nosu do drugih. Vedno več 
osnovnošolcev uporablja raz-
lična družbena omrežja, pri 
tem pa se ne zavedajo, da na 
tak način posredujejo svo-
je osebne podatke. Nekaj po-
sebnega je bil zato eksperi-
ment, ko so učenci in učite-
lji s pomočjo Facebooka že-
leli ugotoviti, kako hitro se in-
formacije širijo in kam vse bo 
njihovo sporočilo prispelo. 
»Ko smo objavo s fotografijo 
dali na spletno stran Tržič – 
mesto dobrih misli in želja, je 
že po dveh minutah prišel ko-
mentar iz Švedske. Tako smo 
učencem lahko točno pokaza-
li, kako hitro se s tipko Enter 
informacije širijo na spletu,« 
je povedala učiteljica Romana 

Janc, ki je skupaj z učitelji-
co Uršo Pfajfar koordinirala 
ta šolski dan. V dveh tednih 
je šolska objava dosegla kar 
19.375 uporabnikov Facebo-
oka. »Ni nam bila prioriteta, 
da objavo všečkajo, ampak da 
jo delijo oziroma v komentar-
ju sporočijo, iz katere države 
so,« je pojasnila Jančeva. Od-
ziv je prišel iz dvajsetih držav, 
med njimi iz Indije, Amerike, 
Rusije, Islandije ... V šoli so s 
pomočjo zemljevida vizualno 
spremljali doseg objave, pod 
zemljevid pa pomenljivo za-
pisali Kdo pa si ti, ki se pogo-
varjaš z menoj? Vseh komen-
tarjev in delitev v dveh tednih 
je bilo 658, 2719 uporabnikov 
pa je z objavo nekaj naredilo 
(jo na primer všečkalo).

Urša Pfajfar je poudari-
la, kako pomembno je, da se 
mladi zavedajo, da so splet 
ljudje in da je varljiv občutek, 
da na spletu vse obvladajo: 
»Da mladi tudi vedo, kaj po-
meni, če daš nekomu všečka, 
obrnjenega navzdol, ali ne-
gativen komentar. Da se za-
vedajo, da s tem nekoga lah-
ko prizadenejo in da se tega 

na spletu ne da kar prepros-
to izbrisati.« Zato so v OŠ Tr-
žič dodali še en moto, ki ga 
želijo ozavestiti pri učencih: 
Ne stori drugemu ničesar, 
česar ne želiš, da drugi stori-
jo tebi. Eden od ciljev odgo-
vorne uporabe spleta in so-
cialnih omrežij je varova-
nje osebnih podatkov, zato 
so v OŠ Tržič med učence 
razdelili vprašalnik, kaj vse 
bi bili pripravljeni zaupati 

na svojem spletnem profi-
lu (na primer ime hišnega 
ljubljenčka, priimek, barvo 
spodnjega perila, najljub-
ši film ...), in se o tem pogo-
vorili. Učenci razredne stop-
nje so si ogledali predstavo 
Internet je rast pa tudi past 
v izvedbi Družinskega gle-
dališča Kolenc, učenci pred-
metne stopnje pa film Gajin 
svet; ogled jim je omogočila 
Zavarovalnica Triglav.

Kdo pa si ti, ki se  
pogovarjaš z menoj
Nekaj posebnega je bil eksperiment, s katerim so učenci in učitelji Osnovne šole Tržič s pomočjo 
Facebooka želeli ugotoviti, kako hitro se informacije širijo in kam vse bo njihovo sporočilo prispelo.  
S tem so pozvali tudi k previdni uporabi spleta in spoštljivi komunikaciji na družbenih omrežjih. 

Objava OŠ Tržič na profilu Tržič – mesto dobrih misli 
in želja je v dveh tednih dosegla 19.375 uporabnikov 
Facebooka. / Foto: Tina Dokl

Tržič – V petek so Tržič obiskali predstavniki mesta Zaječar 
iz Srbije, s katerimi je Občina Tržič pobratena že 39 let. Gosti 
so si med drugim ogledali staro mestno jedro, Tržiški muzej, 
Gorenjsko plažo, glamping in centralno čistilno napravo … 
V prijetnem vzdušju so si izmenjali tudi pozitivne izkušnje o 
izvedenih projektih in minulem delu v obeh občinah.

Obisk iz pobratenega mesta Zaječar

Jesenice – Ob devetdesetletnici mesta Jesenice bo danes, 19. 
marca, ob 19. uri v avli Občinske knjižnice Jesenice predstavi-
tev knjige in odprtje razstave Kako so se na Jesenicah včasih 
igrali. Knjigo in razstavo bosta predstavili etnologinji Zdenka 
Torkar iz Gornjesavskega muzeja Jesenice in Nataša Kokoši-
nek iz Občinske knjižnice Jesenice. 

Kako so se na Jesenicah včasih igrali

Duplje – Na občnem zboru Kulturnega in turističnega društva 
Pod krivo jelko Duplje, ki je bil tradicionalno na turistični kme-
tiji Trnov'c, so imeli veliko razlogov za zadovoljstvo nad opra-
vljenim delom v letu 2018. Številne prireditve, od pohodov 
do razstav, kjer sodelujejo z dupljansko Graščino, domačo 
podružnično šolo in Biotehniškim centrom iz Strahinja, in 
skrb za pota v Udin borštu, kjer se je v vpisno knjigo ob krivo 
rasli jelki lani vpisalo nad 16.000 pohodnikov od blizu in daleč, 
nekaj tisoč pa se jih ne vpiše, krasijo delo tega zelo dejavne-
ga in prepoznavnega dupljanskega društva. S prostovoljnim 
delom članov in pomočjo Občine Naklo obnavljajo edinsten 
etnografski spomenik – Vogvarjevo hišo v Spodnjih Dupljah. 
Vse kaže, da bo hiša kmalu obnovljena do take mere, da se 
bo znova kadilo iz črne kuhinje in dimnika. Zgodila se je tudi 
sprememba na vrhu. Ustanovnega in dolgoletnega predsedni-
ka Ivana Megliča, ki je bil izvoljen za župana občine Naklo, 
je nasledil dolgoletni član Rudi Dovžan iz Spodnjih Dupelj.

Rudi Dovžan novi predsednik
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sudoku_LAZJI_19_22
NALOGA

9 4 3 8
7 5 8 9

1 2 5 3
8 6 4 1

2 9 1 8
4 5 2 6

4 1 9 5
7 3 2 1

3 6 7 4

sudoku_LAZJI_19_22

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_22
NALOGA

6 8 9 3 2
6 9 4

5 8 3
1 3

7 5 4 6
5 9

4 2 9
8 1 9

2 5 6 7

sudoku_TEZJI_19_22

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_19_22
NALOGA

68932
694

583
13

7546
59

429
819

2567

sudoku_TEZJI_19_22

REŠITEV

689431257
327569814
541728963
913645782
758912346
264873591
475286139
836197425
192354678

sudoku_LAZJI_19_22
NALOGA

9438
7589

1253
8641

2918
4526

4195
7321

3674

sudoku_LAZJI_19_22

REŠITEV

942536817
735418692
618729543
857643129
326971485
194852736
461297358
579384261
283165974

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 20. 3.
21.15 CREED 2
19.20 POSLEDNJI SRB NA HRVAŠKEM
17.10 YAO
19.00 STOTNICA MARVEL
15.20 BOG, LE KAJ SMO SPET 
ZAGREŠILI?
17.00 ZELENA KNJIGA
15.25 KORGI: KRALJEVSKI KUŽA 
Z VELIKIM SRCEM, sinhro.
21.00 BOHEMIAN RHAPSODY

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 20. 3.
20.45 CREED 2
16.00, 21.00 POSLEDNJI SRB 
NA HRVAŠKEM
18.00, 20.30 STOTNICA MARVEL
15.50, 19.30 STOTNICA MARVEL, 3D
17.50 MIA IN BELI LEV
18.20 ALITA: BOJNI ANGEL
20.00 INSTANT DRUŽINA

16.10, 17.40 KORGI: KRALJEVSKI KUŽA 
Z VELIKIM SRCEM, sinhro.
19.00 SOBA POBEGA
16.50 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 
3, sinhro.
15.30 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3, 
3D, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 20. 3.
19.00 CREED 2

Petek, 22. 3.
20.00 MI

Sobota, 23. 3.
16.00 SLON KOLESARI PO SVETU; 
animirani filmi za najmlajše 
(+ ustvarjalna delavnica)
18.00 TOVOR
20.00 MI

Nedelja, 24. 3.
16.00 SNEŽNA KRALJICA: DEŽELA 
ZRCAL, sinhro.
20.00 TOVOR

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, JESENICE

Sreda, 20. marca
19.30 Osrednja slovesnost ob prazniku občine Jesenice (vstop prost)

Četrtek, 21. marca
19.30 France Voga: SLOVENEC ZA VSE ČASE

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
19. 3.

1/8 °C

Nedelja 
24. 3.

0/17 °C

Sreda 
20. 3.

Četrtek
21. 3. 

Petek
22. 3. 

Sobota
23. 3.

–2/11 °C –1/12 °C –2/15 °C 2/17 °C

Ponedeljek 
25. 3.

Torek
26. 3.

Sreda
27. 3.

Četrtek
28. 3.

–1/16 °C –1/17 °C 0/9 °C 0/11 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

19. 3. tor. Jožef 6.08 18.13

20. 3. sre. Srečko 6.06 18.14 

21. 3. čet. Benedikt 6.04 18.15  

22. 3. pet. Vasilij 6.02 18.17

23. 3. sob. Jože 6.00 18.18

24. 3. ned. Gabrijel 5.58 18.19

25. 3. pon. Minka, materinski dan 5.56 18.21

Maša Likosar

Brezje pri Tržiču – Idejni za-
četniki blagoslova so bili 
Ljubitelji Tomos motor-
jev Tržič, ki so se leta 2016 
pridružili Avto-motu dru-
štvu Tržič. Tokrat je moto-
riste iz Gorenjske, Dolenj-
ske, Ajdovščine in Kopra 
ter njihove mopede, bilo jih 
je kar 130, božjemu varstvu 
priporočil župnik iz Kovor-
ja Ivan Potrebuješ. Vsak 
udeleženec je prejel tudi 
spominsko nalepko trži-
škega društva, ki bo po be-
sedah organizatorjev čuva-
la moped in njegovega vo-
znika pred nevarnostmi. 
»Tomos nam pomeni uži-
tek in druženje, z njim na 
leto naredimo od dva do tri 
tisoč kilometrov. Vrača nas 
v čas mladosti, ko nam je 
moped predstavljal edino 
prevozno sredstvo in smo 
se z njim brez skrbno vo-
zili,« je povedala predstav-
nica Tomosa Tržič Milan-
ka Ulčnik. Zbrane moto-
riste sta pozdravila tudi tr-
žiški župan Borut Sajovic in 
predsednica Krajevne skup-
nosti Brezje Tanja Smolej. 

Predsednica AMD Tr-
žič Janja Budič pravi, da 
je glavni namen blagoslo-
va povzdigniti varnost, pre-
ventivo in tehnično ustre-
znost mopedov. »Lastnike 
petdesetkubičnih mopedov 
želimo spodbuditi, da svo-
je jeklene konjičke obnovi-
jo, registrirajo in naredijo 
varne za promet. Tomosovi 
mopedi se prenašajo iz roda 

v rod in vse več mladih kaže 
interes zanje, kar nas zelo 
veseli, saj motor Tomos na-
sproti potovalnim in šeststo-
kubičnim motorjem ni tako 
markanten, a brez dvoma v 
dobri družbi predstavlja pri-
jetno in zabavno vožnjo,« je 
še povedala Budičeva.

Poleg blagoslova so orga-
nizatorji za udeležence prip-
raviti tudi zabavni program, 

kjer so izbirali najstarejši in 
najlepši moped, najbolj za-
nemarjen moped, najštevil-
nejšo skupino motoristov, 
najbolj plešastega motorista 
in motoristko z najdaljšimi 
lasmi. Motoristi so se merili 
v igrah vodotesnost, zabija-
nje žebljev, kegljanje, navij 
me pravilno in Tomos ba-
tek. Najboljši so prejeli prak-
tične nagrade. 

Blagoslovili Tomosove mopede 
Avto-moto društvo Tržič, njihova sekcija Tomos Tržič in R bar so na Brezjah pri Tržiču organizirali 
tokrat že četrti blagoslov Tomosovih mopedov. 

Na Brezje pri Tržiču se je iz vseh koncev Slovenije pripeljalo 130 Tomosovih mopedov. 
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Škofja Loka – Jutri, v sredo, 20. marca, ob 19. uri bo v Galeriji 
Ivana Groharja odprtje razstave z naslovom 80 let v vaši družbi, 
Loški muzej in njegovi obiskovalci. Ob letošnji osemdesetletnici 
bodo v Loškem muzeju na različne načine predstavili svojo 
zgodovino in svoje delo. Na razstavi bodo dali poudarek obi-
skovalcem – zbrali so njihove vtise in spomine na muzej, se 
poigrali s statistiko obiska muzeja in izbrali fotografije s števil-
nih muzejskih dogodkov. Kustosinja razstave je Biljana Ristić.

Loški muzej – 80 let v vaši družbi

Suzana P. Kovačič

Cerklje – Športno društvo 
Naklo je s podporo Obči-
ne Naklo v soboto organi-
ziralo Veleslalom za po-
kal občine Naklo 2019. 

Na tradicionalni priredi-
tvi na smučišču Krvavec 
je bilo 110 udeležencev, 
od tega osemdeset smu-
čarjev, nakelskih občanov. 
Kot je povedal predsednik 
ŠD Naklo Primož Povše, 

je bil najmlajši udeleženec 
star šest let, najstarejši pa 
74 let. Tekmovali so v sed-
mih kategorijah, zmagova-
lec veleslaloma med moški-
mi generalno je bil Gašper 
Hribar, med ženskami 

generalno pa Ennea Zupan. 
»Organizirali smo tudi do-
brodelni srečelov, s katerim 
smo zbrali približno petsto 
evrov. Del denarja bomo na-
menili šahovski sekciji ŠD 
Naklo, ki jo bomo ustanovi-
li z novim šolskim letom v 
sodelovanju z Osnovno šolo 
Naklo,« je pojasnil Povše in 
se zahvalil več kot štiridese-
tim sponzorjem za podporo 
prireditvi, ki se je nadaljeva-
la s pogostitvijo in živo glas-
bo v hotelu Rozka. Priredi-
tve, ki je minila v odličnem 
vzdušju, se je v imenu Ob-
čine Naklo udeležil podžu-
pan Zdravko Cankar. Že fe-
bruarja je prav tako v orga-
nizaciji ŠD Naklo v hotelu 
Marinšek potekalo tradicio-
nalno občinsko prvenstvo v 
bovlingu.

Veleslalom na čas in za dobrodelnost
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Serviser gostinske opreme, m/ž (Kranj) 
Če ste spretni, vam elektrika ni tuja in ste radi med ljudmi, vas vabimo v naš servisni 
kolektiv. Razgibano delo po terenu in v servisni delavnici v Kranju. Zaposlitev za 
nedoločen čas, polni delovni čas. Redno in stimulativno plačilo. Ledo servis Ignac 
Vidmar, s. p., Tekstilna ul. 5, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 13. 4. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Prodajni svetovalec v trgovskem centru Merkur, m/ž (Lesce) 
Delo izbranega kandidata bo obsegalo predvsem: prodajanje in svetovanje kup-
cem, sprejemanje vplačil, po potrebi manipulacija z viličarjem. Merkur trgovina, d. 
o. o., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 24. 3. 2019. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec, m/ž (Tržič) 
Kot vzdrževalec boste zadolženi za: izvajanje vzdrževanje na strojih in napravah, so-
delovanje pri naročanju rezervnih delov ... Pričakujemo: V. stopnjo izobrazbe teh-
nične smeri, 2 leti izkušenj na področju vzdrževanja, nižja raven znanja angleškega 
ali nemškega jezika (A2) ... Cablex-T, d. o. o., Cesta Ste Marie Aux Mines 9, 4290 Tržič. 
Prijave zbiramo do 31. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajec, m/ž (Gorenjska) 
Za gorenjsko regijo iščemo več prodajalcev z najmanj IV. stopnjo izobrazbe, 
spoštljivim odnosom do kupcev in sodelavcev ter željo po timskem delu. Lidl Slo-
venija, d. o. o. k. d., Pod lipami 1, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 20. 3. 2019. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Dobje, Poljane nad Škofjo Loko) 
V podjetju Polycom Škofja Loka iščemo kandidate za zaposlitev na delovnem 
mestu skladiščnik. Polycom Škofja Loka, d. o. o., Poljane nad Škofjo Loko 76, 4223  
Poljane nad Škofjo Loko. Prijave zbiramo do 1. 4. 2019. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj) 
V svoj kolektiv vabimo novega sodelavca za delovno mesto prodajalec. Delov-
ne naloge: prodaja trgovskega blaga. Delovno mesto je v Kranju. Pik as, d. o. o.,  
Brezje pri Tržiču 41a, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 1. 4. 2019. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Projektni vodja, m/ž (Kranj) 
Odgovorni boste za: vodenje, planiranje, organiziranje in koordiniranje projekta 
in projektnega tima, tako na področju RiR kot celotne družbe, definiranje obsega 
projekta, spremljanje in poročanje o napredku projekta, nadzor napredka projek-
ta, upravljanje s tveganji (risk management) in načrtovanje v izrednih razmerah, ob-
vladovanje stroškov projekta ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave 
zbiramo do 14. 4. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Referent v podpori/referent v klicnem centru, m/ž (Brnik) 
Referent v podpori v UPS-ovem klicnem centru odgovarja na vhodne klice, obde-
luje naročila za prevzem, zagotavlja strankam točne informacije in jim ob obrav-
navanju vsakega primera nudi strokovno pomoč. UPS Adria (S) Ekspres, d. o. o.,  
Zgornji Brnik 130, 4210 Brnik aerodrom. Prijave zbiramo do 14. 4. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj)
V svojo sredino vabimo novega sodelavca, ki bo zasedel delovno mesto prodajalec 
v Modiani Kranj. Montecristo SL, d. o. o., Stegne 11a, 1000 Ljubljana. Prijave zbira-
mo do 31. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni delavec za varnost pri delu, m/ž (Kranj) 
Varnost pri delu (glavni obseg aktivnosti): pregledi delovne opreme, izvajanje 
meritev delovnega okolja: hrup, osvetljenost, toplotni pogoji, usposabljanja s 
področij varnosti pri delu, svetovanje in obveščanje naročnikov o zakonskih in 
ostalih spremembah, izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja, organizacija in 
izvajanje usposabljanja s področja varstva pred požarom ... Lotrič Metrology, d. 
o. o., Selca 163, 4227 Selca. Prijave zbiramo do 2. 4. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Škofja Loka) 
JYSK išče predanega prodajalca. Ste pripravljeni dati 110 odstotokov sebe, da bi 
opravili prodajo? Ali radi delate v dinamičnem okolju s polno izzivov? JYSK, d. o. o., 
Tovarniška cesta 10a, 8250 Brežice. Prijave zbiramo do 4. 4. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Vodja pisarne/samostojni računovodja, m/ž (Šenčur) 
Pričakujemo: osebo z velikimi pričakovanji in veliko energije, samoiniciativnost, na-
tančnost, skrbnost, dinamiko, hitro učenje, široko razgledanost, primerno izobraz-
bo, delovne izkušnje na področju računovodstva, lasten prevoz, tekoče znanje vsaj 
angleškega jezika ... Hovercraft, d. o. o., Poslovna cona A 10, 4208 Šenčur. Prijave zbi-
ramo do 22. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavci v strežbi na Brniku/servicekraft, m/ž 
Goodman & Filippo je priljubljeno zbirališče za uživače in ljubitelje dobrega z vsega 
sveta. Ponujamo raznolik izbor okusnih jedi in pijač s svojim italijansko-ameriškim 
konceptom. Od solat, burgerjev in različnih prigrizkov do sveže stiskanih sadnih so-
kov, smutijev ter izbranih vin. Dobri pogoji dela. Casualfood GmbH, Zg. Brnik 130e, 
4210 Brnik. Prijave zbiramo do 20. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

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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                        + poštnina

23
EUR

248 strani, 170 x 240 mm, integrirana vezava

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. 

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

OBVESTILA

Občni zbor Nove Slovenije
Kranj – Mestni odbor Nove Slovenije Kranj vabi na letni ob-
čni zbor, ki bo v četrtek, 21. marca, ob 18. uri v prostorih 
Mestne občine Kranj. Gost bo mag. Matej Tonin.

Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
Cerklje – Krajevni organizaciji Rdečega križa Cerklje in Za-
log vabita občane v soboto, 23. marca, od 7. do 11. ure na 
preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola 
v krvi. Meritve bodo v prostorih občine v Cerkljah. Da bodo 
potekale brez čakanja, se prijavite na telefon 04 25 22 436 ali 
po e-pošti rkcerklje1@gmail.com.

PRIREDITVE

Mamina ljubezen
Visoko – Občina Šenčur in KUD Visoko vabita na prireditev 
v počastitev materinskega dneva Mamina ljubezen, ki bo v 
petek, 22. marca, ob 18. uri v Domu krajanov Visoko.

Predstavitev 12. Jeseniškega zbornika
Jesenice – Gornjesavski muzej Jesenice vabi v četrtek, 21. 
marca, ob 18. uri v Kosovo graščino na muzejski večer – 
predstavitev 12. Jeseniškega zbornika. Zbornik bo predstavi-
la Irena Lačen Benedičič, pridružili pa se ji bodo tudi avtorji 
prispevkov. Vstopnine ne bo.

Medgeneracijske dejavnosti
Kranj, Cerklje, Šenčur, Preddvor – V Medgeneracijskem 
centru Kranj bo jutri, v sredo, 20. marca, ob 18.15 delavnica 
Gobe in gobarjenje, v petek, 22. marca, bo ob 17. uri glasbe-
na delavnica oz. predavanje Punk rock kot evolucijska veja 
rock 'n' rolla, v petek, 22. marca, pa bodo ob 17. uri bralne 
urice za otroke v starosti od osem do dvanajst let. V Cerkljah 
bo v ponedeljek, 25. marca, ob 17.30 telovadba za prožno 
telo, v Šenčurju bo telovadba za prožno telo jutri, v sredo, 

20. marca, ob 8.30, v Preddvoru pa bo v četrtek, 21. marca, 
ob 9. uri umovadba za starejše. Za vse dejavnosti so obve-
zne prijave na telefon 041 724 134 ali na e-naslov mck-prija-
va@luniverza.si.

Za otroke
Jesenice – V občinski knjižnici Jesenice bodo danes, v torek, 
19. marca, angleške igralne urice ob 16.30, jutri, v sredo, 20. 
marca, bodo nemške igralne urice ob 16. uri, ustvarjalne de-
lavnice pa ob 17. uri, v četrtek, 21. marca, bo ura pravljic ob 
17. uri, v petek, 22. marca, pa bo Brihtina pravljična dežela 
ob 10. uri.

PREDAVANJA

O vplivu ledene dobe na samotne kmetije
Tržič – Danes, v torek, 19. marca, se bo ob 18. uri v Raz-
stavno-izobraževalnem središču v Dolini začelo predavanje 
Žiga Zwittra z naslovom Vpliv viška male ledene dobe v 17. 
stoletju na zgornjesavinjske samotne kmetije. Predavanje 
bo začela uvodna predstavitev male ledene dobe kot najiz-
razitejše podnebne anomalije po zadnji pravi ledeni dobi in 
pred globalnim segrevanjem. 

Znamenja časa konca
Kokrica – Zavod za izobraževanje Besede življenja Kranj ob-
vešča, da bo jutri, v sredo, 20. marca, ob 18. uri v Kulturnem 
domu predavanje Branka Dežmana z naslovom Znamenja 
časa konca. Zbrani bodo molili tudi za bolne.

KONCERTI

Koncert v »Trainu«
Kranj – V Trainstationu Subart bo v soboto, 23. marca, ob 21. 
uri koncert skupine KALU & The Gradient.

Ob devetdesetletnici Jesenic
Jesenice – Glasbena šola Jesenice vabi v četrtek, 21. marca, 
ob 18.30 v Dvorano Lorenz na koncert dijakov in študentov, 
ki bo posvečen 90-letnici mesta Jesenice.

PREDSTAVE

Zadrega nad zadrego
Lom – Kulturno-umetniško društvo Lom pod Storžičem ob 
100-letnici delovanja društva v nedeljo, 24. marca, ob 18. uri 
vabi v Dom krajanov Lom pod Storžičem na ponovitev situ-
acijske komedije Zadrega nad zadrego, ki govori o najbolj 
pogostih odnosih med moškimi in ženskami.

Kamnik – Vodenje kamniške Reciklarnice, centra ponovne 
uporabe, bodo jutri, v sredo, 20. marca, prevzeli dijaki Ciriusa, 
a le za en dan. Gre namreč za projekt Spodbujanje socialne 
vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno 
okolje, ki ga skupaj izvajajo Cirius Kamnik, Društvo Makadam, 
Dnevni center Štacjon, Dnevni center za gibalno ovirane ot-
roke in Reciklarnica, ki jo vodi Veronika Čop. Od decembra 
2018 so trije dijaki Ciriusa vključeni v delo Reciklarnice, in 
ker so se v tem času že ogromno naučili, bodo v sredo za en 
dan prevzeli upravljanje trgovinice in ponudili vpogled v svoje 
delo, razkazali ponudbo, pripravili delavnico, in če bo vreme 
radodarno, tudi postregli s kavico. Vse to v med 11. in 13. uro 
ter med 15. in 18. uro.

Reciklarnico bodo en dan vodili dijaki Ciriusa

Vilma Stanovnik

Kranj – Nacionalni laborato-
rij za zdravje, okolje in hra-
no (NLZOH) ob svetovnem 
dnevu vode, 22. marcu, ka-
terega tema je letos Voda za 
vse vabi lastnike zajetij pitne 
vode, da se seznanijo s tem, 
kakšno vodo pijejo. »Vedenje 
o tem, kakšno vodo pijemo iz 
zajetij, prispeva k zmanjša-
nju tveganj za okužbe in k 
izboljšanju zavedanja o po-
membnosti mikrobiološke 
ustreznosti pitne vode. Pi-
tna voda je lahko zdravstve-
no neustrezna zaradi mikro-
organizmov, kot so bakterije 
in virusi, ti pa lahko povzro-
čijo tudi zdravstvene težave,« 
pravijo v NLZOH in poja-
snjujejo, da v tednu med 18. 

in 22. marcem lahko fizične 
osebe z lastnim zajetjem pi-
tne vode in njegovi uporab-
niki vzorce vode prinesejo 
na analizo po ugodnejši ceni 
24,40 evra. 

Vzorec (vsaj 250 ml) je treba 
dostaviti v sterilni embalaži, 
ki jo je moč kupiti v lekarni ali 
brezplačno prevzeti na lokaci-
jah NLZOH. Na Gorenjskem 
je to v Kranju na Gosposvetski 
ulici 12, in sicer med 8. in 13. 
uro. Uporabniki lastnih zaje-
tij pitne vode, ki bodo prines-
li vzorec pitne vode v analizo, 
bodo prejeli tudi zloženko z 
nekaj osnovnimi informaci-
jami o vzdrževanju in varnos-
ti svojega zajetja.

Dodatne informacije so 
dostopne na spletni strani 
www.nlzoh.si.

Analiza pitne vode

Medvode – Občina Medvode začenja projekt izgradnje kole-
sarske povezave Bonovec. Investicija zajema rekonstrukcijo 
obstoječe makadamske ceste Preska–Bonovec. Predviden 
začetek del je v prihodnjem tednu, rok za dokončanje del pa 
sredina junija. Na podlagi javnega naročila je bila kot naju-
godnejša izbrana ponudba podjetja Komunalne gradnje, dela 
so v vrednosti 191.457,19 evra. V času gradnje kolesarske poti 
bo veljala popolna zapora ceste, razen za lastnike kmetijskih 
površin na omenjenem območju. 

Začetek gradnje kolesarske povezave Bonovec

Kranj – Društvo kmečkih žena Kranj vabi na redni letni občni 
zbor, ki bo jutri, v sredo, ob 19.30 v dvorani Doma Janeza 
Filipiča v Naklem. 

Občni zbor kmečkih žena



predavanje
MAŠČOBE V MOJI KRVI – ALI JE RES 
VSEGA KRIV LE HOLESTEROL?
Neža Smrkolj, Center za krepitev zdr.
torek, 19. 3., ob 18.00, dvorana

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

predavanje
NARAVNI PRISTOP K MENOPAVZI IN 
ANDROPAVZI
PBS center športne odličnosti Kranj
četrtek, 21. 3., ob 17.00, dvorana

pogovor 
#ZOBOTREBEC! NENAVADNI PAR 
SLOVENSKEGA NOVINARSTVA
Zoran Smiljanić in Ali Žerdin
sreda, 20. 3., ob 19.00, dvorana

M
E

S
TN

A 
K

N
JI

ŽN
IC

A 
K

R
AN

J,
 G

R
E

G
O

R
Č

IČ
E

VA
 U

LI
C

A 
1,

 K
R

AN
J

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

RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA
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Podjetje Jurčič & Co., d. o. o., je transportno podjetje,  
ki za prevoz blaga po SLOVENIJI zaposli 

VOZNIKA (m/ž)
s kat. CE ter odličnim znanjem slovenščine.    

Ponujamo vam najsodobnejše tovorno vozilo, redno in  
stimulativno plačilo ter vključitev v mlad kolektiv.

Pisne prijave pošljite na info@jurcic.com ali pokličite  
na 04 27 11 500.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

2,5-SOBNO stanovanje – Škofja Loka, 
Groharjevo nas., 68 m2, 99.999,00 
EUR, tel.: 041/758-958, 040/975-
867 19000769

V LJUBLJANI prodam manjše 3-sob-
no stanovanje, kompletno obnovljeno, 
z vso potrebno dokumentacijo, tel.: 
040/845-333 
 19000763

NAJAMEM

GARSONJERO ali 1-sobno stanova-
nje, v pritličju ali v bloku z dvigalom, 
tel.: 059/016-701 
 19000670

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

SKLADIŠČNE prostore, Koroška ces-
ta, Kranj, tel.: 041/361-100 19000719

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CITROËN Saxo, letnik 2000, prevože-
no 54.000 km, tel.: 030/623-772  
 19000762

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

NOVE nerabljene gume Bridgestone, 
letne, 175/70 R14, cena 120 EUR, 
tel.: 041/369-110 
 19000766

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

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

SUHE smrekove deske, debelina 2 
cm, in povezovalnik drv, tel.: 041/895-
260 19000764

KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogo-
ve (za elektrogospodarstvo), dolžine 
9–11 m, tudi neobeljene, SES, d. o. 
o., Opekarska ul. 22, Maribor, tel.: 
041/865-596 19000750

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

ZA simbolično ceno prodam 2 jogi-
ja, 190 x 90 cm, skoraj nova, tel.: 
041/776-684 19000775

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19000714

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

SADIKE malin, ki 2-krat obrodijo, hibi-
skuse, asparaguse, roženkravt, ugo-
dno, tel.: 031/228-235 
 19000771

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in 
koritom, tel.: 070/558-214 
 19000780

CISTERNO za gnojevko Creina 2200, 
cena 1.000 EUR, tel.: 041/612-741  
 19000782

KOSILNICO BCS, greben 110, mala 
kolesa, z vozičkom, dobra, cena 850 
EUR, tel.: 031/309-750 
 19000768

NAKLADALKO Sip, 16 m3, hribovsko, 
tel.: 041/620-824 19000777

SAMONAKLADALKO Sip Novi Pionir 
20, odlično ohranjena, tel.: 030/697-
317  
 19000779

KUPIM

SADILEC krompirja Hmezad in tračni 
obračalnik, tel.: 031/220-731 
 19000776

TRAKTOR, kiper prikolico Tehno-
stroj in drugo kmetijsko orodje, tel.: 
041/680-684 
 19000781

PRIDELKI
PRODAM

KROMPIR Adora, Belarosa in Rudolf, 
jedilni in drobni – primeren za sajenje, 
tel.: 041/282-039 19000744

SEMENSKI krompir kifelčar, Saveljska 
c. 87, Savlje, Ljubljana, cena 1 EUR, 
tel.: 041/261-083  
 19000767

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 KRAVI, lisasti s teličkama ali visoko 
breji, in silažne bale, tel.: 041/571-
150  
 19000765

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

PUJSKE, težke 40 kg, domača reja, 
možna dostava, tel.: 041/378-937 
 19000778

TELIČKO sivko RJ, staro 16 dni, tel.: 
031/250-114 
 19000774

OSTALO
PODARIM

KONJSKI gnoj (hlevski), tel.: 041/888-
302 19000772

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO voznika kamiona za 
vožnje po Sloveniji. CCLAN, d.o.o., 
Kranj, Britof 182, Kranj, tel.: 041/640-
380 19000747

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

ZAPOSLIMO delavca v proizvodnji 
(m/ž). Kovinoplastika Ivan Zupanc, 
s.p., Mlakarjeva ul. 74, Šenčur 
 
 19000757

IŠČEM

IŠČEM DELO – kultiviranje vrtov in 
odvoz materiala na deponijo, tel.: 
041/758-958 19000770

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
no tranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 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

BELJENJE – najcenejše in kvalitetno 
beljenje na Gorenjskem samo 1,70 
EUR, 2-krat pobeljeno z materialom. 
Pokličite za brezplačni ogled in izmero. 
Korošec Mateja, s.p., Glavarjeva 75, 
Komenda, tel.: 068/137-109 
 19000498

BELJENJE in glajenje sten, barvanje 
fasad, napuščev, ograj, nadstreškov, 
sanacija plesni, dekorativni ometi in 
pleski, 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

IŠČEM

AS Leše išče izvajalca za obnovo 
ostrešja manjše planšarske koče na Le-
šanski planini. Ponudbe pošljite do kon-
ca marca 2019 na: Agrarna skupnost 
Leše, Leše 36, 4290 Tržič. Dodatne 
informacije na, tel.: 041/358-082 
 19000773

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

Kapucinski trg 13, Škofja Loka
Tel. :  04/50 60 300, GSM:  041/ 675 123

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

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.

Rezultati 22. kroga – 17. marca 2019
1, 6, 11, 31, 32, 34, 39 in 12

Loto PLUS: 2, 6, 12, 15, 17, 26, 28 in 13 
Lotko: 156941

Sklad 23. kroga za Sedmico: 1.270.000 EUR 
Sklad 23. kroga za PLUS: 320.000  EUR 
Sklad 23. kroga za Lotka: 280.000   EUR 

LOTO

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da je v 83. letu umrl naš dragi 

Janez Arh 
iz Stražišča

Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, 20. marca 2019, ob 15. uri 
na pokopališču v Bitnjah. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje 
v tamkajšnji poslovilni vežici. 

Žalujoči vsi njegovi

Od nas je odšla mama, babica, prababica

Cveta Vagner
roj. Lomšek

V petek, 22. marca 2019, ob 16. uri se bomo od nje poslovili pred vežico  
sv. Nikolaja na ljubljanskih Žalah.

Žalujoči sin Franci z družino

ŽITO, d.o.o.
Šmartinska 154
1000 Ljubljana

JAVNI RAZPIS ZA PREVOZE PEKARSKIH  
(SVEŽIH) IZDELKOV – PODROČJE GORENJSKE 

Družba ŽITO, d.o.o. se ukvarja s proizvodnjo pekarskih, slašči-
čarskih in mlevskih izdelkov, zamrznjene hrane, bonbonov, 
žvečilne gume, čokolade, biskvitnega peciva, testenin, začimb, 
čajev, riža in dejavnostjo maloprodaje.

Za potrebe distribucije svežih pekarskih izdelkov na podro-
čju Gorenjske, družba ŽITO, d.o.o. objavlja javni razpis za vse  
zainteresirane prevoznike. Od prevoznika pričakujemo, da  
ima ustrezna vozila, ki izpolnjujejo vse tehnične pogoje, so  
zanesljivi in imajo najmanj 5 let izkušenj iz naslova izvajanja 
prevozov svežih izdelkov.

Po prispelih prijavah bo družba ŽITO, d.o.o. vsem prijavlje-
nim posredovala vabilo na razgovor in  podatke o relacijah ter 
podrobnejše opise posameznih relacij.

Prevozniki lahko svoje prijave pošljejo v roku 7 dni od obja-
ve razpisa,  oziroma najkasneje do 27. 3. 2019. Prijave naj poš-
ljejo na naslov ŽITO, d.o.o., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana, s  
pripisom »RAZPIS PREVOZI GORENJSKA«. Kontakt za podrob-
nejše informacije glede javnega razpisa je g. Goran Gojkovič, 
tel.: +386 51 270 376 ali  e-naslov: tender@zito.si. 

Razpis je informativne narave, kar pomeni, da se družbe ne  
obvezuje skleniti pogodbe s prevoznikom.
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Anketa

Manca Murnik, Žirovnica:

»Žal je kmetij vedno manj, 
premalo mladih vidi priho-
dnost v kmetijstvu, država 
bi jih mogla bolj spodbujati 
k temu. Pri nas smo osredo-
točeni na konjerejo in bomo 
to tradicijo nadaljevali.«

Domen Kožuh, Sveti 
Florijan nad Škofjo Loko:

»Priložnosti v kmetijstvu je 
veliko, ena od njih je turizem, 
ki je v porastu. Sam prihajam 
z izletniške kmetije. Ljudje 
vse bolj cenijo domače pri-
delke in stik z naravo.« 

Polona Toman, Žirovnica:

»Na naši kmetiji se ukvar-
jamo s predelavo mleka v 
mlečne izdelke, nekaj mleka 
pa tudi oddamo. Dela je zelo 
veliko, je pa spodbudno, da 
potrošniki vse bolj cenijo 
domače pridelke in izdelke.«

Cene Černe,  
Blejska Dobrava:

»Sem bodoči prevzemnik 
kmetije, usmerjene v prire-
jo mleka. Kmetijstvo je lah-
ko zanimivo tudi za mlade. 
Priložnosti je veliko, a je za 
uresničitev treba trdo delati.«

Ana Šubic

Kakšna je prihodnost slo-
venskega kmetijstva v očeh 
mladih? Kje so njegove pri-
ložnosti in tudi težave? Spra-
ševali smo mlade s podeže-
lja, ki so bili na nedavnem 
kvizu Mladi in kmetijstvo.

Foto: Tina Dokl

Kmetijstvo izziv 
tudi za mlade

Peter Demšar, Sovodenj:

»Na naši kmetiji imamo si-
rarsko tradicijo, priložnost pa 
vidimo tudi v pridelavi sene-
nega mleka, ki ga prideluje-
mo že več let. Kot vse večji 
problem se kaže vreme, ki je 
vse bolj nestabilno.« 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

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

-4/11 °C -3/15 °C-2/7 °C

Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasni-
lo, največ sončnega vremena bo v Zgornjesavski dolini. Jutri in 
v četrtek bo pretežno jasno in čez dan postopno topleje. Pred-
vsem danes in jutri bo ponekod pihal veter vzhodnih smeri.

Kranj – V soboto, 23. marca, bo ob 10. uri v vrtcu Duhec na 
Župančičevi 22 v Kranju glasbeno-gledališka predstava Me-
denka. Glasbena oprema je delo Čarlija Novaka, scena Simona 
Sokliča, glasba pa Stena Vilarja in Damjane Golavšek, ki tudi 
pojeta. Kako zanimiv, poučen in koristen je za življenje človeka 
»Medeni krog«, ki ga vrtijo čebelar Miha, čebela Zina, matica 
in tudi trot Juš. Prav z njim se zgodba zanimivo prepleta, konča 
pa se s sladkim presenečenjem, ki ga za vse pripravi nagajiva 
Medenka. Gremo na medeni čaj, vabijo organizatorji.

Vrtec Duhec vabi na medeno predstavo

Urša Peternel

Slovenski Javornik – Dobro-
delni koncert Namesto Win-
dowsov – nova okna, ki je 
v torek do zadnjega kotič-
ka napolnil dvorano Kul-
turnega doma na Sloven-
skem Javorniku, je več kot 
uspel. V treh urah se je na 
odru zvrstilo okrog sto pet-
deset glasbenikov, od vseh 
treh šolskih pevskih zbo-
rov, Pihalnega orkestra Je-
senice - Kranjska Gora, Me-
šanega pevskega zbora Vox 
Carniola do Adija Smolar-
ja, Rok'n'Banda, Elvisa Faj-
ka, dua Acoustic Rainbow, 
Denisa Porčiča - Chorchypa 
in drugih. Večina nastopajo-
čih je na tak ali drugačen na-
čin povezana s šolo: tako so 
nastopili nekateri sedanji in 
nekdanji učenci, ki so danes 
uspešni glasbeniki, zaposle-
ni na šoli, starši učencev ... 
Skratka, bil je večer, ki je po-
kazal, da se krajani še vedno 
znajo povezati in stopiti sku-
paj, ko je to potrebno.

Kot je po koncertu dejal 
ravnatelj in idejni vodja pro-
jekta Rok Pekolj, je bil več-
mesečni trud zaposlenih 
na šoli in dveh nepogreš-
ljivih zunanjih sodelavcev, 

Roberta Sušanja in Tomaža 
Repinca, več kot poplačan. Z 
donacijami, nakupom vsto-
pnic in prostovoljnimi pri-
spevki so zbrali kar okrog 
20 tisoč evrov, ki jih bodo 
namenili za zamenjavo naj-
bolj dotrajanih oken v učilni-
cah. Okna ne tesnijo, pone-
kod so za prst debele špra-
nje, pri nekaterih je obstaja-
la celo nevarnost, da bi padla, 
zato so jih morali enostavno 
zabiti, je dejal Pekolj. V sode-
lovanju s civilno iniciativo so 

se zato pred meseci odločili, 
da bodo z zbiranjem denar-
ja za nova okna stopili napro-
ti Občini Jesenice, ki je v ob-
novo šole v zadnjih letih sicer 
vložila že ogromno denarja, 
za vse potrebe pa ga je seveda 
vselej premalo. Ob tem je žu-
pan Občine Jesenice Blaž Ra-
čič povedal, da bo s skorajš-
njim rebalansom proračuna 
nekaj dodatnih sredstev za 
nova okna skušala zagotovi-
ti tudi občina. Občina Jeseni-
ce je v zadnjih letih v obnovo 

šole na Koroški Beli vložila že 
1,3 milijona evrov, po načrtih 
naj bi prihodnje leto zagoto-
vili še 300 tisočakov za ener-
getsko sanacijo po starosti 
srednjega dela šole.  

Po predračunu bo zame-
njava vseh oken na najnovej-
ši od treh šolskih stavb sta-
la kar 100 tisoč evrov, a vsaj 
del najbolj dotrajanih oken 
bodo zdaj vendarle lahko 
zamenjali, po ravnateljevih 
pričakovanjih med poletni-
mi počitnicami.

Šola bo dobila nova okna!
Dobrodelni koncert za nova okna na Osnovni šoli Koroška Bela je več kot uspel. Štiristo navdušenih 
obiskovalcev v nabito polni dvorani, na odru sto petdeset nastopajočih, vsi pa združeni v enem cilju: 
zbrati čim več denarja za zamenjavo dotrajanih oken na stavbi Osnovne šole Koroška Bela. 

Med srčnimi nastopajočimi, ki so vsi nastopili brezplačno, je bil tudi Adi Smolar, ki je nekaj 
uspešnic zapel skupaj z mladimi pevci šolskih pevskih zborov.

Jasna Paladin

Kamnik – Mirni podnebni 
shod, s čimer so se pridruži-
li globalnemu gibanju Mla-
di za podnebno pravičnost, s 
katero mladi po vsem svetu 
sporočajo politikom, da jim 
ni vseeno za prihodnost na-
šega planeta, je v petek orga-
nizirala tudi dijaška skup-
nost Gimnazije in srednje 
šole Rudolfa Maistra Ka-
mnik (GSŠRM), Glavni trg 
sredi Kamnika pa so jim po-
magali napolniti še dijaki iz 
Ciriusa, učenci kamniških 
osnovnih šol in nekatera 
društva ter posamezniki.

Svoje videnje planeta in 
želje so izrazili na transpa-
rentih, nagovoril pa jih je 
tudi župan Matej Slapar. 

»Danes mladi po vsem 
svetu s podnebnimi sho-
di opozarjamo naše politič-
ne predstavnike in podje-
tja, naj z ustreznimi odlo-
čitvami in ukrepi prispeva-
jo k hitrejšemu reševanju 
podnebne krize. Pred nami 
vsemi je ta izziv. S tehnolo-
škim napredkom smo veli-
ko pridobili, a ima tudi ne-
gativen vpliv,« je med dru-
gim povedal predsednik di-
jaške skupnosti GSŠRM 
Jan Jančar Vrhovnik, da pa 
ni ostalo le pri besedah, so 
na kamniški srednji šoli v 
petek še zadnjič uporablja-
li plastične kozarce. Odslej 
jih bodo zamenjali s stekle-
nimi in tako tudi sami pri-
spevali k manjši količini od-
padne plastike.

Mladi za podnebno 
pravičnost
Protestni shod mladih, t. i. podnebni štrajk, je 
v petek potekal v 110 državah sveta in osmih 
slovenskih krajih, tudi v Kamniku.

Tudi mladi v Kamniku so z mirnim protestnim shodom 
pokazali, da jim ni vseeno za naš planet.


