
AKTUALNO

Pismo vladi, naj ukrepa
O problematiki preobremenjeno
sti družinskih zdravnikov v Zdrav
stvenem domu Kranj in napoveda
nih enaindvajsetih odpovedih de
lovnih razmerij je bil sestanek na 
kranjski občini. Udeleženci bodo 
pismo z zahtevo po nujnih ukre
pih naslovili na vlado.
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KMETIJSTVO

Silažna folija  
ni komunalni odpadek
Folija, s katero kmetje pri siliranju 
ovijajo bale travne silaže, ni komu
nalni odpadek, ki bi ga v okviru 
javne službe zbirala komunalna 
podjetja, ampak je odpadek, ki na
staja pri dejavnosti in za katerega 
mora poskrbeti vsak sam.

13

KRONIKA

Skala prebila  
zid gostilne
V ponedeljek okoli 21.30 se je s 
skalnega pobočja v Podljubelju 
utrgala večja skala in prebila zid 
objekta, v katerem je v pritličju go
stinski lokal, v zgornjem nadstro
pju pa stanovanje lastnice. Poško
dovanih ni bilo. 

16

GG+

Petdeset let  
lepotice pod Poncami
Letalnica bratov Gorišek je bila 
zgrajena pred 50 leti. Na njej je 
bilo postavljenih kar 28 svetovnih 
rekordov, že na prvem tekmova
nju leta 1969 pet. Takrat je med 
slovenskimi skakalci najdlje pole
tel Kranjčan Peter Štefančič.

22

VREME

Pretežno jasno bo,  
le občasno bo na nebu  
nekaj tankih oblačnih  
kopren. Postopno bo  
nekoliko topleje.

–1/18 °C
jutri: pretežno jasno

72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Akcijska ponudba
Prima 135
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Simon Šubic

Ljubljana, Kranj – »Gorenj
ska banka tudi po spremem
bi lastništva ostaja samostoj
na banka, ki deluje v skladu 
s slovensko in evropsko ban
čno regulativo. Osnovna na
loga banke je ohranitev vi
soke varnosti vseh depozi
tov, razvijanje konkurenčnih 
bančnih produktov in istoča
sno skrb za stroškovno učin
kovito poslovanje,« je ta te
den po končanem prevze
mu Gorenjske banke s strani 
srbske AIK banke v lasti po
slovneža Miodraga Kostića 
poudaril predsednik uprave 
Gorenjske banke Mario He
njak. Ob tem je na vprašanje 
Gorenjskega glasa zagotovil, 

da bodo ohranili tako sedež 
kot tudi ime banke. »Bili 
smo in ostali bomo ponos 
Gorenjske, sedež ostaja v 

Kranju, tudi ne vidim razlo
ga za spremembo vizualne 
podobe banke,« je namreč 
dejal. Bistveno tudi ne bodo 

spreminjali števila zaposle
nih, bo pa treba tiste, ki so se 
do zdaj ukvarjali z enostavni
mi transakcijami, usposobit
za svetovanje komitentom, je 
pojasnil. 

Henjak poudarja, da je 
Gorenjska banka v AIK ban
ki, ki je v prevzemnem po
stopku pridobila 90,11 od
stotka lastniškega deleža, 
dobila strateškega lastnika, 
ki je tudi zagotovil vso pod
poro pri nadaljnjem razvo
ju banke: »S tem se formira 
bančna skupina, ki bo ime
la v prihodnosti pomemb
no vlogo tako v Sloveniji kot 
v širši regiji. Naša usmeritev 
je tudi skladna z osnovno po
litiko AIK banke.« 

Še letos želijo povečati tržni delež
V Gorenjski banki nameravajo s pomočjo nove večinske lastnice srbske AIK banke okrepiti poslovanje 
s prebivalstvom tudi izven gorenjske regije. 

Predsednik uprave Gorenjske banke Mario Henjak in izvršna 
direktorica AIK banke Jelena Galić napovedujeta rast 
tržnega deleža Gorenjske banke v Sloveniji. / Foto: Gorazd Kavčič 46. stran

V Kranju bodo spet zastoji
Zaradi obnove Delavskega mostu se od jutri 
naprej obeta delna zapora in v času prometnih 
konic tudi zastoji. Promet čez most bo prepovedan 
za tovorna vozila, težja od tri tone in pol. 45. stran

Maja Bertoncelj

Planica – V sončnem dnevu 
je včeraj v dolini pod Ponca
mi uživalo 13 tisoč gledalcev, 
od tega največ otrok, ki so si 
ogledali dve seriji za trening 
in kvalifikacije za današnjo 
prvo posamično tekmo fina
la svetovnega pokala v smu
čarskih skokih na letalnici 
bratov Gorišek, ki letos pra
znuje petdesetletnico.

Enainsedemdeset ska
kalcev se je borilo za štiri
deset mest. Kvalifikacije je 
dobil najboljši skakalec le
tošnje zime Japonec Rjoju 

Kobajaši. Z 248 metri je po
stavil daljavo dneva in letoš
nje Planice ter osebni in ja
ponski rekord. Je tudi vodil
ni v seštevku Planica7. Prav 
tako pri 248 metrih je pristal 
drugouvrščeni v kvalifikaci
jah Nemec Markus Eisenbi
chler, tretji pa je bil najbolj
ši Slovenec Timi Zajc. Z 239 
metri je dosegel svoj osebni 
rekord. »Skok mi je dobro 
uspel, so pa še rezerve. Po
staviti osebni rekord pred do
mačimi navijači je nekaj naj
lepšega. Imel sem željo, da 
na smučeh prečrtam napis 
svojega najdaljšega poleta, 

in to mi je uspelo. Lepše ne 
bi moglo biti. Motivacija je, 
da v teh dneh to daljavo še iz
boljšam,« se je dosežka vese
lil Timi Zajc. Peti v kvalifika
cijah je bil kot drugi Slove
nec Domen Prevc (228 me
trov). »Sem zadovoljen in 
optimističen za naslednje 
dni. Skok še ni bil takšen, kot 
sem si ga želel. Upam, da bo 
prišel jutri,« je dejal.

Od dvanajstih Slovencev, 
ki so nastopili v kvalifikaci
jah, se jih je na današnjo tek
mo uvrstilo devet, kar je lep 
dosežek in dobra napoved. 

Japoncu uvod v planiški praznik
S kvalifikacijami se je včeraj začel skakalni praznik v Planici. Dobil jih je 
Japonec Rjoju Kobajaši, ki je poletel 248 metrov. Na današnjo tekmo se je 
uvrstilo devet Slovencev, najdaljši je bil Timi Zajc, ki je znamko osebnega 
rekorda pomaknil na 239 metrov. Jutri slovo Roberta Kranjca. 

Pod letalnico bratov Gorišek se je včeraj zbralo trinajst tisoč gledalcev. Takole je navijala 
družina Šifrer iz Žabnice. / Foto: Gorazd Kavčič411. stran
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Knjigo prejme MARIJA KLAVORA z Bohinjske Bele.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Spektakularna vrnitev Željka Joksimovića

Po dobrih treh letih 
se v našo največjo 
dvorano Stožice 
v četrtek, 9. maja, 
vrača priljubljeni 
pevec iz Beograda, 
Željko Joksimović. 
Za praznik ljubezni 
je Željko Joksimo-
vić v Zagrebu na-
polnil kar dve Areni 
in navdušil vse pri-
sotne. Hiti Menjaj 
pesmu, Milimetar, 
Zvezda, Nije lju-
bav stvar ter druge 
skladbe iz njego-
vega opusa vedno 
znova potrjujejo, 

da je Joksimović velik glasbeni ustvarjalec. Njegove skladbe 
imajo na YouTubu po več milijonov ogledov, rekorder med 
njimi je Milimetar z rekordnimi 52 milijoni ogledov. Joksimović 
igra neverjetnih 11 inštrumentov, prvi večji uspeh pa je pri ros-
nih 12 letih dosegel v Parizu, kjer je zmagal na tekmovanju Prva 
harmonika Evrope. Leta 2004 je zastopal Srbijo na Eurosongu 
in dosegel odlično drugo mesto. Tri leta kasneje je za sara-
jevsko skupino Hari Mata Hari napisal pesem, ki je ponovno 
dosegla veliki uspeh s tretjim mestom. Vstopnice za koncert 
Željka Joksimovića dobite na Eventim.si, na vseh prodajnih 
mestih v Eventimovi mreži, v poslovalnicah Pošte Slovenije 
ter na Petrolovih bencinskih servisih po vsej Sloveniji. 
Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici. 
Nagradno vprašanje: Koliko inštrumentov igra Željko Joksimo-
vić? Odgovore s svojimi podatki pošljite do petka, 29. marca 
2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, 
ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenca

V nagradni igri, ki je bila objavljena 8. marca 2019, prejme 
vstopnico za koncert skupine The Bohemians Roman Bernik 
iz Šenčurja. V nagradni igri, ki je bila objavljena 15. marca 2019, 
prejme vstopnici za predstavo Resnica Jerneja Bunič iz Kranja. 
Nagrajencema čestitamo!

Matevž Pintar

Letošnje leto bo v Domža
lah v znamenju gradbišč. V 
načrtu je nekaj večjih pro
jektov, zaradi katerih bo 
središče mesta dobilo lepšo 
podobo, bolj zadovoljni pa 
bodo tudi pešci in kolesarji. 
Kako so zadovoljni z razvo
jem svojega kraja, smo vpra
šali 381 krajanov Domžal. 
Desetina vprašanih je zelo 
zadovoljna, 42 odstotkov 
sodelujočih je zadovoljnih, 

približno tretjina meni, da 
bi lahko na tem področju 
storili več, 12 odstotkov pa 
je z razvojem svojega kraja 
nezadovoljnih. Dva odstot
ka sodelujočih o tej temi ni
mata mnenja.

V Domžalah so uredili 
Češminov park, katerega 
namen je, da postane mes
to spontane uporabe in or
ganiziranih prireditev vseh 
generacij občanov. Spraše
vali smo, ali krajani me
nijo, da je v Domžalah in 

okolici dovolj prireditev za 
vse generacije prebivalcev. 
Slaba polovica sodelujočih 
je mnenja, da je prireditev 
v njihovem kraju dovolj, 
slaba tretjina je odgovori
la, da bi lahko na tem po
dročju storili več, 16 odstot
kov pa je prepričanih, da je 
prireditev premalo. Sedem 
odstotkov jih na postavlje
no vprašanje ni znalo od
govoriti.

V občini Domžale in bliž
nji okolici že 29. leto deluje 

društvo Pustna sekcija Stri
ček Vir. Eden glavnih ciljev 
društva je pripravljati in iz
vajati programe pustnih 
prireditev v občini Domža
le in okolici. Zanimalo nas 
je, ali se tudi vprašani kdaj 
udeležijo katere od pustnih 
prireditev. Dobra petina jih 
obiskuje redno, 40 odstot
kov občasno, 37 odstotkov 
pa pustnih prireditev ne 
obiskuje.

Sodelujočim se zahvalju
jemo za odgovore. Vse, ki bi 
želeli Gorenjski glas naroči
ti, vabimo, da nas pokličejo 
v kontaktni center invalid
skega podjetja v Škofjo Loko 
na številko 04/51 16 440 in 
se pozanimajo o ugodnih 
naročniških pogojih.

Domžalčani se udeležujejo 
pustnih prireditev

Danica Zavrl Žlebir

Brdo pri Kranju – Referen
dum o vstopu v Evropsko 
unijo in zvezo NATO je pote
kal hkrati, marca 2003. Od
ločitev o pridružitvi EU je 
bila skoraj soglasna, a tudi 
za članstvo v zvezi NATO 
prepričljiva, domala dvotre
tjinska.

 »Države, ki smo se tedaj 
pridružile tej povezavi, smo 
v zvezi NATO videle najbolj 
logično, smotrno in prepri
čljivo dolgoročno zagotovi
tev varnosti in ustrezno dol
goročno geopolitično ume
stitev v evropski in svetovni 
politiki,« je dejal predsednik 
Pahor. Kljub današnjim po
lemičnim tonom o članstvu 
v tej obrambni zvezi, o nje
ni spreminjajoči se naravi 
za Slovenijo in druge člani
ce še naprej velja, da je zve
za NATO najboljši odgovor 
na vprašanje o zagotovitvi 
nacionalne varnosti. Zavez
ništvo po drugi svetovni voj
ni ni branilo samo suvere
nosti in kolektivne varnosti 
držav članic, temveč je v svo
jih političnih razsežnostih 
zagotavljalo krepitev demo
kracije, človekovih pravic, 
vladavine prava in svobode. 
Pahor je tudi poudaril, da 
NATO danes dobro razume 
potrebe svoje širitve v države 

Zahodnega Balkana. Član
stvo Črne gore in skorajšnji 
vstop Severne Makedonije 
sta dobra obeta za večjo ge
opolitično stabilnost tega si
cer zelo ranljivega dela Evro
pe. V varnost je treba vlaga
ti, je dejal predsednik, tudi 
finančno. »Slovenija se tega 
zaveda. Do leta 2024 bo zato 
za obrambne namene na
menila 1,5 odstotka BDP, 
kar pomeni v zadnjih letih 
bistveno povečanje,« je de
jal govornik. »Slovenija bo 
po najboljših močeh sodelo
vala v skupnih operacijah za 

ohranitev ali okrepitev sve
tovnega miru. V dvajsetih 
letih je v operacijah in mi
sijah zavezništva sodelovalo 
več kot 10.000 pripadnikov 
Slovenske vojske. Ne gle
de na relativno nizke letne 
ocene Generalštaba Sloven
ske vojske o njeni pripravlje
nosti v vseh teh letih in v vseh 
operacijah oprema in pri
pravljenost naših pripadni
kov nista bili oviri za odlično 
opravljeno delo.« 

Na Brdu sta ob 15letni
ci članstva Slovenije v zve
zi NATO spregovorila tudi 

zunanji minister Miro Cerar 
in obrambni Karl Erjavec, ob 
jubileju pa je prek videa Slo
veniji čestital generalni se
kretar Jens Stoltenberg in 
poudaril, da je Slovenija tr
dna zaveznica, ki prispe
va k skupni varnosti in ko
lektivni obrambi ter v misi
je in operacije zveze NATO. 
Slovesnosti na Brdu pa se je 
udeležil tudi nekdanji gene
ralni sekretar George Ro
bertson, ki je sodeloval tudi 
na okrogli mizi z naslovom 
Nato in Slovenija – 70 in 15, 
perspektive in spoznanja.

Petnajst let v zvezi NATO
Članica v zvezi NATO, ki letos praznuje sedemdeset let, je od 29. marca 2004 tudi Slovenija. Dober 
mesec dni pozneje je postala tudi članica Evropske unije, je na slovesnosti ob obletnici članstva na 
Brdu pri Kranju spomnil slavnostni govornik, predsednik države Borut Pahor. 

S slovesnosti ob 15-letnici vstopa Slovenije v NATO na Brdu: med predstavniki slovenskega 
državnega vrha s predsednikom Borutom Pahorjem in premierjem Marjanom Šarcem tudi 
nekdanji generalni sekretar zveze NATO George Robinson (tretji z leve) / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana – Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) od 18. 
do 29. marca izvaja raziskavo o izkušnjah pacientov z obrav-
navo v specialističnih ambulantah v splošnih bolnišnicah, 
UKC, v zdravstvenih domovih in pri zdravnikih s koncesijo. 
V njej sodelujejo pacienti, ki imajo v tem obdobju pregled pri 
zdravniku specialistu in bodo po obravnavi prejeli vabilo za 
sodelovanje v raziskavi (spletno ali papirnato verzijo vprašalni-
ka). Ugotovitve bodo prispevale k prepoznavanju dobrih praks 
v slovenskem zdravstvu in priložnost za izboljšanje kakovosti 
zdravstvene oskrbe. Nacionalna raziskava o izkušnjah paci-
entov z obravnavo v specialistični ambulanti se v Sloveniji 
izvaja prvič. Raziskava je anonimna, izsledki bodo objavljeni 
na spletni strani NIJZ.

Poteka raziskava o izkušnjah pacientov  
v specialističnih ambulantah

Ljubljana – Europa Donna – Slovensko združenje za boj proti 
raku je od januarja do začetka marca v dobrodelni akciji zbirala 
stare tolarske bankovce, nabralo se je za 3.703.617 tolarjev 
oziroma za 15.454 evrov. Pri akciji so v največji meri pomagali 
v Mercatorju, NLB in Telekomu Slovenije z rožnatimi škatlami 
in zbiralniki ter v rokometnem klubu Krim Mercator in Celje 
Pivovarna Laško z dobrodelno tekmo. Rožnate zbiralnike so 
ustvarili tudi v 19 smučarskih skakalnih klubih in prispevali k 
nadaljevanju programov psihosocialne pomoči Roza. Tolarski 
bankovci še prihajajo po pošti na Europa Donna Slovenija, kjer 
jih bodo še zamenjali za evre in namenili za program Roza.

Uspešna akcija zbiranja starih tolarskih bankovcev
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Bliža se 25. marec, dan, ko 
bomo v središču pozor-
nosti mame. Po zadnjih 

podatkih statističnega urada 
nas je v Sloveniji nekaj manj 
kot 673 tisoč. Sama sem ma-
mica sedem let in pol. Kot še 
mnoge druge se bom v ponede-
ljek iskreno razveselila voščil-
nic z lepimi verzi, risbic, rožic 
..., s katerimi nam otroci na 
materinski dan še bolj zlezejo 
pod kožo. Drobne pozornos-
ti, ki sta mi jih punčki doslej 
namenili za materinski dan, 
skrbno hranim in mi bodo za 
vedno dragocen spomin.

Pravijo, da je materinstvo 
nekaj najlepšega. Res je, z 
rojstvom otroka izkusiš brez-
pogojno ljubezen do malega 
nemočnega bitja in tudi spre-
meniš pogled na svet, ugotoviš, 
kaj je tisto, kar v življenju zares 
šteje. A roko na srce, roman-
tična predstava o materinstvu 
se običajno hitro razblini – ni 
vedno vse tako lepo in eno-
stavno, s seboj prinaša tudi 
naporne trenutke. Četudi se 
na prihod otroka in vzgojo 
skušaš karseda pripraviti in v 
želji po novih znanjih odpreš 
tudi marsikateri priročnik, 
kaj hitro ugotoviš, da je teorija 
eno, praksa pa nekaj povsem 
drugega. Ni mame, ki se ne bi 
kdaj srečala z dvomi, občutki 
negotovosti, se spraševala, ali je 
ravnala prav ali narobe.

Materinstvo je zagotovo ne-
nehen izziv, ki mu ni enostav-
no biti kos, še zlasti, ker naj bi 
sodobna mama hkrati blestela 

na več področjih: tudi v doma-
či kuhinji, iz katere naj bi se 
nenehno širil prijeten vonj, v 
partnerski zvezi in službi, ob 
vsem tem pa naj bi bila videti 
še – spočita in mladostna. Kot 
zanimivost: slovenske matere 
smo med najbolj delavnimi, 
saj smo po odstotku zaposle-
nih med prvimi tremi v EU. V 
službo hodi celo več kot osem-
deset odstotkov mater (starih 
od 25 do 54 let) treh ali več ot-
rok, kar je 23 odstotkov več od 
povprečja EU. 

Ko se nabere preveč vsega, 
se marsikdaj vprašam, kako 
to uspeva drugim. Mamicam, 
ki imajo doma še kakšnega 
otroka več kot jaz ali pa mo-
rebiti celo takšnega z razvojno 
težavo. Neredko se spomnim 
tudi na besede mamice petih 
majhnih otrok, s katero sem se 
pogovarjala ob lanskem ma-
terinskem dnevu. Verjame, 
da so ji otroci, med katerimi 
sta dva para dvojčkov, in tudi 
hudi, včasih že kar ekstremni 
napori namenjeni, da bi pos-
tala močnejša oseba, da bi 
osebnostno (z)rasla.

Ja, materinstvo te zagotovo 
»okrepi«, a na glede na vse, 
kar nam prinaša, tako lepega 
kot tistega malce manj prijet-
nega, lahko rečem, da nobeno 
obdobje v življenju ni in verje-
tno tudi ne bo imelo večjega 
smisla. Ko se ob pogledu na 
hčerki, ki sta iz dneva v dan 
večji, zavem, kako hitro mine-
vajo leta, me stisne, in če bi le 
lahko, bi čas kar ustavila. 

Mame

KOMENTAR
Ana Šubic

Suzana P. Kovačič

Kranj – Družinski zdravniki 
v 34 ambulantah Zdravstve-
nemu domu (ZD) Kranj so 
preobremenjeni, delajo v iz-
rednih razmerah, kar se tiče 
zagotavljanja varnosti obrav-
nave, kot navajajo. Iz teh ra-
zlogov so že prenehali vpi-
sovati nove paciente. Od 34 
zdravnikov se jih je 21 odlo-
čilo, da bodo s prvim apri-
lom podali nepreklicno od-
poved delovnega razmerja, 
če pristojni, konkretno mi-
nister za zdravje (do imeno-
vanja novega ministra opra-
vlja te dolžnosti predsednik 
vlade Marjan Šarec), do te-
daj ne bodo implementira-
li njihovih zahtev, izraže-
nih v njihovem javnem pis-
mu. O vsem tem smo že ob-
širno poročali. Na povabilo 
kranjskega župana Matjaža 
Rakovca so se pred dnevi v 
zvezi s tem sestali predstav-
niki Mestne občine Kranj, 
kranjske območne enote Za-
voda za zdravstveno zavaro-
vanje (ZZZS), Osnovnega 
zdravstva Gorenjske (OZG), 
zastopnik pacientovih pra-
vic za Gorenjsko in pred-
stavniki družinskih zdravni-
kov. Da se področje družin-
ske medicine že nekaj časa 
sooča z veliko preobreme-
njenostjo in veliko admini-
striranja, pritrjuje direktor 
OZG Jože Veternik: »Polo-
žaj zdravnikov družinske 
medicine na Gorenjskem je 
v primerjavi s Slovenijo še 
težji, saj je zdravnik družin-
ske medicine za skoraj de-
set odstotkov bolj obreme-
njen kot povprečni slovenski 
zdravnik; to še zlasti velja za 
ZD Kranj. Svet zavoda OZG 
je problematiko obravnaval 
na svoji redni seji in ugoto-
vil, da gre za sistemske pro-
bleme, ki jih OZG kot delo-
dajalec ne more rešiti.« Kot 
je pojasnil Veternik, so tudi 
na sestanku na kranjski ob-
čini  ugotovili, da gre za re-
ševanje sistemskih proble-
mov, zato bodo pripravili 
javno pismo vladi, s katerim 
jo bodo opozorili, da je nuj-
no treba pripraviti jasne uk-
repe oziroma napovedi ukre-
pov, ki bi pomirili zdravnike 
družinske medicine, da ne bi 
prišlo do napovedanih odpo-
vedi delovnega razmerja. 

Vseh pacientov ne 
morejo kar odkloniti

Zastopnik pacientovih pra-
vic za Gorenjsko Avgust Re-
bič je prisotne na sestanku 
seznanil s poročilom Naci-
onalnega inštituta za jav-
no zdravje o zdravstvenem 

varstvu in zdravju v Gorenj-
ski regiji 2018, poročilo na-
vaja enako število družin-
skih zdravnikov na število 
prebivalcev kot v drugih regi-
jah. »Prav tako sem bil mne-
nja, da se lahko problem reši 
samo dolgoročno na sistem-
ski ravni, in da tudi če spre-
menijo splošni dogovor in 
znižajo glavarino, problem 
ne bo rešen, s čimer so se pri-
sotni strinjali. Predstavni-
ci zdravnikov sta glede pri-
merjave števila zdravnikov 
z drugimi regijami poudari-
li, da imajo probleme z od-
sotnostjo zdravnikov zara-
di bolniških, porodniških in 
drugih odsotnosti, nadome-
stila za zdravnike ne najde-
jo in morajo obstoječi prev-
zeti njihovo delo. Jaz kot za-
stopnik sicer moram poja-
sniti pacientom, ki se obrača-
jo name, da ga zdravnik mora 
sprejeti kot pacienta, če ga k 
temu zavezujejo sprejeti kri-
teriji s strani ZZZS, ki je nji-
hov plačnik, bom pa ob poja-
snitvi situacije svetoval paci-
entom, da se obrnejo k zdrav-
nikom iz bližnjih regij, če je 
to možno, v primeru nepo-
kretnih pacientov ali dru-
gih vzrokov pa bom vztrajal, 
da morajo pacienta sprejeti, 
s tem pa sta se strinjali tudi 
predstavnici zdravnikov.«

Za ZD Kranj predvideni 
trije novi timi

Problematika, ki jo pou-
darjajo družinski zdravniki, 
bistveno presega pristojno-
sti ZZZS, hitrih rešitev v lo-
kalnem okolju žal ni, je pou-
darila Nataša Čarman Kore-
njak, direktorica kranjske ob-
močne enote ZZZS. »ZZZS 
je v zadnjih letih namenil ve-
liko pozornosti in dodatnih 
vlaganj v javno zdravstveno 
službo na primarni ravni. 
Lani smo zagotovili pogoje 
za nižanje delovnih obreme-
nitev, saj smo zagotovili fi-
nančna sredstva za dodatnih 

43 ambulant družinske me-
dicine, ki so že začele dela-
ti. Število teh ambulant se je 
tako v zadnjih petih letih po-
večalo za 66, za kar na letni 
ravni namenjamo dodatnih 
8,2 milijona evrov. ZZZS je 
bil lani pripravljen plačati še 
dodatnih 16 timov družin-
ske medicine, vendar pa iz-
obraževalni sistem temu ni 
sledil. Tudi letos načrtuje-
mo nadaljnje širitve mreže 
ambulant družinske medici-
ne, in sicer skladno z novimi 
specializanti, ki bodo v letu 
2019 predvidoma zaklju-
čili specializacijo, za 32 ti-
mov oziroma ambulant, za 
kar bo ZZZS zagotovil do-
datne 4,2 milijona evrov. Za 
ZD Kranj so predvideni trije 
novi timi.« ZZZS se aktivno 
vključuje tudi v iskanje reši-
tev v smeri administrativne 
razbremenitve družinskih 
zdravnikov, kar je ena od nji-
hovih zahtev, je še pojasnila 
Nataša Čarman Korenjak. Je 
pa obenem opozorila, da re-
ševanje problematike preo-
bremenjenosti družinskih 
zdravnikov z odklanjanjem 
pacientov v trenutnih oko-
liščinah, ko novih zdravni-
kov (še) ni, ogroža zdravstve-
no in socialno varnost pa-
cientov. »Zato menimo, da 
obremenjenosti družinskih 
zdravnikov ni možno reše-
vati z odklanjanjem pacien-
tov, na primer pri 1.895 gla-
varinskih količnikov, kot to 
pričakujejo nekateri zdravni-
ki, saj bi to pomenilo, da bi 
lahko ostalo brez družinske-
ga zdravnika in s tem brez 
zdravstvene in socialne var-
nosti v Sloveniji 325 tisoč od-
raslih oseb ... Takšna priča-
kovanja so povsem nereal-
na. Na ZZZS smo prepriča-
ni, da smo tudi v danih raz-
merah vsi deležniki dolžni s 
strpnim dialogom iskati naj-
boljše možne rešitve, da pa-
cientom zagotovimo pogo-
je za varno in kakovostno 

zdravljenje ter uresničevanje 
njihovih pravic iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja.«

Nadaljnje usmeritve bo 
sprejel novi minister

Na ministrstvu za zdrav-
je pojasnjujejo, da inten-
zivno pripravljajo ukrepe, 
ki bodo na sistemski način 
uredili področje primarne 
ravni zdravstvene dejavno-
sti. »Načrtujemo zmanjša-
nje administrativnih ukre-
pov. Skupaj z ZZZS, Odbo-
rom za osnovno zdravstvo 
pri Zdravniški zbornici Slo-
venije in Združenjem zdra-
vstvenih zavodov Sloveni-
je pripravljamo nov, preno-
vljen model financiranja pri-
marne ravni zdravstvene de-
javnosti, ki bo stimulativno 
naravnan. Prav tako mini-
strstvo letos predvideva raz-
pis osemdeset do devetde-
set specializacij za družin-
sko medicino,« so sporoči-
li iz Službe za odnose z jav-
nostmi ministrstva za zdrav-
je in dodali, da je bilo na tem 
področju doslej izvedenih 
že več aktivnosti in da bo na-
daljnje usmeritve na tem po-
dročju sprejel novi minister 
za zdravje, kandidat predse-
dnika vlade je Aleš Šabeder, 
direktor UKC Ljubljana.

Za komentar v zvezi z ak-
tualno problematiko ozi-
roma zadnjim dogajanjem 
smo prosili tudi direkto-
rico ZD Kranj Lili Gantar 
Žura, njenega odgovora do 
zaključka redakcije nismo 
prejeli. Zaključek nedavne-
ga sestanka na kranjski ob-
čini pa je bil, kot je pouda-
ril župan Matjaž Rakovec, 
da se poskusijo stvari glede 
kolektivnega odstopa prelo-
žiti in da se bodo na občini 
še naprej trudili, da se stva-
ri nekako uredijo. Župan 
je predlagal tudi preučitev 
možnosti prerazporeditve 
družinskih zdravnikov po 
celotni Gorenjski.

Pismo vladi, naj ukrepa
O problematiki preobremenjenosti družinskih zdravnikov v Zdravstvenem domu (ZD) Kranj in 
napovedanih enaindvajsetih odpovedih delovnih razmerij, če se stanje na področju družinske medicine 
ne bo izboljšalo, je bil sestanek na kranjski občini. Udeleženci sestanka bodo pismo z zahtevo po 
nujnih jasnih ukrepih naslovili na vlado.

Sestanek na povabilo kranjskega župana Matjaža Rakovca v zvezi s problematiko 
preobremenjenosti družinskih zdravnikov v ZD Kranj in napovedanih odpovedi delovnih 
razmerij, če zdravnikom pristojni ne bodo prisluhnili. / Foto: arhiv MO Kranj
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Gimnazija Kranj
Koroška cesta 13, 4000 Kranj
Svet Gimnazije Kranj

V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91) Svet zavoda Gimnazije Kranj, Koroška cesta 13, 4000 
Kranj, razpisuje prosto delovno mesto 

RAVNATELJA/RAVNATELJICE.
Kandidat/-ka mora za imenovano funkcijo ravnatelja/-ice izpol-
njevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno 
z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja – ZOFI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,  
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 − ZUJF, 57/12 – ZPCD-2D).  
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske 
in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za obdobje 5 let. Predviden 
začetek dela je 1. 9. 2019.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (do-
kazila o izobrazbi,  opravljenem strokovnem izpitu s področja 
vzgoje in izobraževanja,  nazivu,  opravljenem ravnateljskem iz-
pitu, potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od 30 dni, potrdilo 
sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, kratek življenjepis 
o dosedanjih delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, pro-
gram vodenja zavoda za mandatno obdobje ter e-naslov za ob-
veščanje) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na 
naslov: Svet Gimnazije Kranj, Koroška cesta 13, 4000 Kranj, s pri-
pisom »Za razpis ravnatelja/ravnateljice«.

Kandidat/-ka bo prejel/-a pisno obvestilo o imenovanju v zako-
nitem roku.
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Marjana Ahačič

Brezje – Turistično društvo 
Brezje je tudi letos tik pred 
začetkom pomladi pripravi-
lo občni zbor, na katerem so 
ocenili opravljeno delo v pre-
teklem letu in načrte, ki so 
si jih zastavili za letos. Kot je 
povedal predsednik društva 
Branislav Šmitek, so si tudi 
za lansko leto zastavili smele 
načrte, ki jih, ker se je število 
turistov na Brezjah v primer-
javi z letom poprej ponovno 
zmanjšalo, žal niso popol-
noma dosegli. Obisk se je 
v primerjavi z letom 2018 
zmanjšal, prav tako tudi ob-
seg stojnične prodaje. Glede 
na število parkiranih avto-
mobilov in avtobusov ob so-
botah in nedeljah se je obisk 
Brezij glede na leto poprej 
lani zmanjšal za dva odstot-
ka, ocenjujejo, da je Brezje v 
preteklem letu obiskalo oko-
li 150 tisoč obiskovalcev.

Sicer pa je društvo lani 
uresničilo precej zastavlje-
nih načrtov: od jeseni je v 
celoti osvetljeno parkirišče 
pred baziliko, opremili so 
tri turistične sobe in preno-
čitvena dejavnost v gostil-
ni Pr' Finžgar, ki je v lasti 
društva, se je lahko začela. 
Obisk je bil predvsem pole-
ti zelo velik, kasneje je bilo 
zanimanja za prenočitve 

na Brezjah manj. Doda-
tnih treh sob jim še ni uspe-
lo opremiti, je povedal Šmi-
tek. Bodo pa še pred veliko 
nočjo postavili nove stoj-
nice za prodajo spomin-
kov. Kot je pojasnil Šmitek, 
bodo predvsem težje, kot so 
bile doslej, saj jih je v zad-
njih letih veter dobesedno 
prestavljal po vsem parkir-
nem prostoru.

Z novim letom je na par-
kirišču tudi parkomat, kar 
pomeni, da je parkirnino 

treba plačati vsak dan; cene 
za osebne avtomobile osta-
jajo enake kot doslej, dva 
evra dnevno, za avtobuse 
so nekaj višje, uvajajo tudi 
novo kategorijo za kombije.

Člani so sicer sodelova-
li pri številnih delovnih ak-
cijah ter opravili ogromno 
prostovoljnega dela, pred-
vsem pri vzdrževanju infra-
strukture in urejanju pro-
meta, je še povedal Šmi-
tek. »Aprilske čistilne ak-
cije se je udeležilo skoraj 

osemdeset krajanov, kar je 
prav gotovo največ v vsej ob-
čini, na kar smo zelo ponos-
ni. Tudi to pomlad jo bomo 
organizirali, in sicer prvo 
sredo v aprilu.«

Načrtujejo, da bodo le-
tos s pobiranjem parkirni-
ne in prodajo spominkov 
zaslužili približno toliko 
kot lani, v srednjeročnem 
načrtu pa je seveda zagota-
vljanje sredstev za investi-
cijo v drugo fazo prenove 
gostilne na Brezjah, ki bi 
jo, če bo šlo vse po načrtih, 
radi zaključili do leta 2022. 
Še naprej bodo obnavljali in 
označevali učne poti in par-
kirišče, organizirali akcije 
ter skrbno vzdrževali lastni-
no društva, ki ima trenutno 
več kot tristo članov.

Na parkirišču zdaj parkomat
Turistično društvo Brezje je predstavilo opravljeno delo in načrte za letos: največja letošnja novost je 
parkomat na parkirišču pred baziliko na Brezjah, še pred veliko nočjo pa bodo postavili nove, trdnejše 
stojnice za prodajo spominkov. 

V soboto so se člani Turističnega društva Brezje zbrali na 61. rednem občnem zboru.

Z novim letom je na parkirišču tudi parkomat, kar 
pomeni, da je parkirnino treba plačati vsak dan; cene 
za osebne avtomobile ostajajo enake kot doslej, dva 
evra dnevno, za avtobuse so nekaj višje, uvajajo tudi 
novo kategorijo za kombije.

Urša Peternel

Jesenice – Hokejisti HDD 
SIJ Acroni Jesenice niso le 
odlični športniki, temveč 
vrli fantje, ki so vedno prip-
ravljeni priskočiti na pomoč. 
Tako darujejo kri, pomagajo 
Rdečemu križu Jesenice pri 
razdeljevanju hrane, zbira-
jo denar za socialno ogrože-
ne, v tej sezoni na vsaki do-
mači tekmi zbirajo tudi pro-
stovoljna sredstva za dru-
štvo za delo z mladimi v sti-
ski Žarek. Konec januarja pa 
so tekmo v Alpski ligi proti 
ekipi EK Zeller Eisbären po-
pestrili z akcijo, kakršne so 
pogoste v tujih hokejskih li-
gah. Navijače so pozvali, naj 
na tekmo prinesejo plišaste 
igrače, ob prvem zadetku do-
mače ekipe pa naj jih vrže-
jo na led. In res, v trenut-
ku, ko je odbit plošček v gol 
pospravil Luka Bašič, so led 

zasule plišaste igrače. Nab-
ralo se jih je več kot štiris-
to, v torek pa so jih hokeji-
sti tudi prinesli otrokom, ki 
se zdravijo na pediatričnem 

oddelku Splošne bolnišnice 
Jesenice. 

Kot je povedala Sandra Je-
rebic iz bolnišnice, so se s 
hokejisti lahko srečali šele 

sedaj zato, ker so bili obi-
ski v bolnišnici zaradi ne-
varnosti virusnih obolenj in 
gripe do nedavnega omeje-
ni. Hokejisti, ki jih je sprem-
ljal trener Marcel Rodman, 
so ob tem otrokom predsta-
vili tudi hokejsko opremo in 
poklepetali z malimi bolni-
ki, ki jih v tem času – k sre-
či – na oddelku ni bilo ve-
liko. Po besedah pediatri-
nje Silvije Mörec Jakopič so 
se igrač zelo razveselili, že 
vrsto let pa je v navadi, da 
mali pacienti ob odpustu iz 
bolnišnice domov lahko od-
nesejo plišastega prijatelja 
in s tem ohranijo lep spo-
min na bolnišnico. 

Jeseniški hokejisti sicer 
bolnišnico obiščejo vsako 
leto in razveselijo male bol-
nike tako, da jim predstavi-
jo hokej, jih prikažejo hokej-
sko opremo in povedo, kako 
trenirajo. 

Hokejisti prinesli plišaste igrače
Kar okrog štiristo plišastih igračk so navijači jeseniških hokejistov vrgli na led ob zadetku domače ekipe 
na januarski hokejski tekmi, zdaj pa so hokejisti z njimi razveselili otroke, ki se zdravijo na pediatričnem 
oddelku jeseniške bolnišnice.

Štiristo plišastih igračk je razveselilo najmlajše bolnike na 
pediatričnem oddelku. / Foto: Gorazd Kavčič

Radovljica – Občina Radovljica je na pobudo občinskih sve-
tnikov tudi letos pripravila prireditev, s katero so se števil-
nim predanim prostovoljcem, ki kot posamezniki ali v okviru 
društev delujejo na območju občine, zahvalili za njihovo 
požrtvovalno delo. V sredo zvečer si je tako skoraj tri sto 
prostovoljcev še pred uradno premiero lahko ogledalo novi 
muzikal Nune v akciji! – v vlogi ene do nun nastopa doma-
činka Simona Vodopivec Franko, producent je njen soprog 
Jure Franko. Kot je povedala pobudnica prireditve občinska 
svetnica Tea Beton, so brezplačne vstopnice razdelili med 
prijavljena društva, ta pa so jih nato razdelila med svoje čla-
ne. Tako kot lani so tudi letos oddali vse, odziv udeležencev 
pa je bil odličen, je zadovoljna Tea Beton, ki pravi, da je to-
vrstna prireditev po eni strani simbolna zahvala vsem, ki so 
pripravljeni žrtvovati svoj čas in energijo za pomoč drugim, 
po drugi strani pa priložnost, da se prostovoljci povežejo 
med seboj. Občinski svetniki so se tudi tokrat izkazali v vlogi 
gostiteljev: prostovoljce so pozdravili z domačimi piškoti in 
jih po prireditvi pogostili s prigrizkom in pijačo.

Pripravili prireditev za prostovoljce
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»Ker se zavedamo, da imate uporabniki različne potrebe, 
smo v banki pripravili štiri različne pakete, med katerimi 
lahko na podlagi svojega življenjskega sloga izberete sebi 
najustreznejšega,« pojasnjuje Irma Kušter.

NLB Paket Osnovni denimo zajema storitve, ki jih stranke 
najbolj potrebujete vsak dan, NLB Paket Mladostni pa tiste, 

ki so na voljo takrat, ko jih potrebujete. NLB Paket Aktivni 
se prilagaja aktivnemu življenjskemu slogu, NLB Paket Pre-
mium pa je namenjen strankam, ki želite več. Kadarkoli pa 
se lahko odločite za spremembo. 

Torej: če se sprva odločite za manjši paket, a kasneje ugo-
tovite, da potrebujete več (ali obratno), lahko brezplačno 
in brez omejitev prehajate med vsemi štirimi paketi. Tudi 
aktivacija vseh v paket vključenih storitev je brez dodatnih 
stroškov. »To na primer pomeni, da če mobilne banke niste 
imeli, a je zdaj vključena v izbrani paket, z njeno aktivacijo 
ne boste imeli dodatnih stroškov,« dodaja Kušterjeva.

Paketi predstavljajo enoten mesečni strošek, 
ki ga imate stranke do banke, saj so v  
njem združene storitve, ki ste jih doslej 
plačevali ločeno. Posledično tako izboljšate 
svoj pregled nad stroški, le-te pa z ustrezno 
izbranim paketom lahko tudi znižate.

»Če paketa še nimate, si lahko na NLB spletni strani prebere-
te, kateri vam najbolj ustreza. Po nasvet pa se lahko oglasite 
tudi v naši NLB Poslovalnici Kranj,« zaključuje sogovornica.

Poenostavite svoje finance  
z izbiro paketa
V NLB vseskozi sledimo najnovejšim trendom, ki našim strankam izboljšajo uporabniško 
izkušnjo. Ravno s tem namenom smo storitve za vsakodnevno, hitro, enostavno in varno 
osebno poslovanje združili v pakete. 

Irma Kušter, vodja NLB Poslovalnice Kranjw
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PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 22. marca
19.30 Thomas Bernhard: ZABAVA ZA BORISA (v dvorani PGK)

Sobota, 23. marca
10.00 Sobotna matineja: ZAKAJ TEČE PES ZA ZAJCEM (v dvorani PGK)
19.30 Thomas Bernhard: ZABAVA ZA BORISA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Sobota, 23. marca
19.30 Čušin, Trseglav: ZA ZMERAJ! (romantična komedija s songi)

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 23. 3.
19.15 NE BOM VEČ LUZERKA
20.50 MI
17.10 DEČEK NEVIHTE
17.00 STOTNICA MARVEL
15.10 BOG, LE KAJ SMO SPET ZAGREŠILI?
19.00 ZELENA KNJIGA
13.50, 15.30 ČUDEŽNO POTOVANJE  
V OZ, sinhro.
13.15 KAKO IZURITI SVOJEGA  
ZMAJA 3, sinhro.
21.20 BOHEMIAN RHAPSODY

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 23. 3.
19.10 NE BOM VEČ LUZERKA
17.40, 20.00, 22.20 MI
13.40, 18.40 DEČEK NEVIHTE
14.50, 16.50 ČUDEŽNO POTOVANJE  
V OZ, sinhro.
13.50, 15.50 ČUDEŽNO POTOVANJE  
V OZ, 3D, sinhro.

21.00 CREED 2
17.50, 20.20 STOTNICA MARVEL
18.50 STOTNICA MARVEL, 3D
15.40 MIA IN BELI LEV
20.40 INSTANT DRUŽINA
13.30, 15.30, 17.20 KORGI: KRALJEVSKI 
KUŽA Z VELIKIM SRCEM, sinhro.
21.15 SOBA POBEGA
14.20, 16.30 KAKO IZURITI SVOJEGA 
ZMAJA 3, sinhro.

20.00 STIKSKINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 22. 3. 
18.00 DEČEK NEVIHTE
20.00 TOVOR

Sobota, 23. 3.
18.00 ČUDEŽNO POTOVANJE V OZ, 3D, 
sinhro.
20.00 DEČEK NEVIHTE

Nedelja, 24. 3.
18.00 ČUDEŽNO POTOVANJE V OZ, sinhro.
20.00 TOVOR

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

KINOSPORED

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji teden so nad-
zornik, projektant in pred-
stavnik izvajalca predstavi-
li potek in način izvedbe na-
črtovanih del pri projektu 
Gorki 2 predstavnikom sve-
ta Krajevne skupnosti Bri-
tof. O načrtovanih posegih 
so bili obveščeni tudi vsi za-
interesirani zunanji uprav-
ljavci komunalnih vodov, 
k spremljanju projekta na 
spletni strani www.gorki2.
si pa so bili povabljeni tudi 
občani.

Kot je znano, bodo v nase-
ljih Britof, Orehovlje in Pre-
doslje zgradili približno 12,7 
kilometra fekalne kanaliza-
cije vključno s petimi črpa-
lišči, obnovili bodo vodovod-
no omrežje v dolžini 10,7 ki-
lometra, zgradili bodo me-
teorno kanalizacijo dolžine 
8,6 kilometra, javno razsvet-
ljavo v dolžini 2,2 kilometra, 
na novo pa bo izgrajen tudi 
pločnik v Britofu. 

Pogovor ob predstavi-
tvi je tekel tudi o komunal-
nem prispevku. Uporabniki 

na območju poselitve, kjer 
se na novo zgradi javna ka-
nalizacija, morajo grezni-
co opustiti in se po preje-
mu obvestila o obvezni pri-
ključitvi tudi priključiti na 
javno kanalizacijo. Po Od-
loku o odvajanju in čišče-
nju komunalne odpadne ter 
padavinske vode na obmo-
čju Mestne občine Kranj je 
skrajni rok za priključitev 
šest mesecev, priklop pa je 
obvezen. Na kranjski občini 
pravijo, da bo vsem uporab-
nikom ponujena možnost 
obročnega plačila, prav tako 
pa bodo priznana tudi dose-
danja vlaganja uporabnikov. 
Upoštevana bodo pri vseh 
obstoječih stavbah, ki pre-
nehajo z uporabo lastnih in-
dividualnih sistemov za od-
vajanje in čiščenje odpadne 
vode in se priključijo na jav-
no kanalizacijsko omrežje, 
ne pa tudi pri novogradnjah. 

Izvajalec ima po pogod-
bi za izgradnjo komunal-
ne infrastrukture na celot-
nem območju v aglomera-
ciji Britof - Predoslje leto in 
pol časa. 

Začela se je gradnja 
v Britofu
Ta teden so se začela gradbena dela iz projekta 
Gorki 2, ki bodo najprej potekala v naselju Britof.

Vilma Stanovnik

Kranj – Obnovitvena dela na 
Delavskem mostu sicer po-
tekajo že nekaj časa, vendar 
doslej niso ovirala prometa. 
Z jutrišnjim dnem pa vse do 
marca drugo leto pa lahko 
udeleženci v prometu priča-
kujejo zastoje, zato tako Po-
licijska uprava Kranj kot tudi 
Mestna občina Kranj poziva-
ta voznike k potrpežljivosti. 
Prav tako prosijo za še večjo 
pozornost na poti in poziva-
jo k upoštevanju prometne 
signalizacije. 

Ker je Delavski most dvop-
asovnica, njegova popolna 
zapora za osebna vozila ne 
bo potrebna in bo vožnja po-
tekala po enem pasu, bo pa 
most zaradi vibracij v času 
prenove popolnoma zaprt za 
tovorna vozila. Tako bo del-
na zapora Delavskega mo-
stu vplivala na celotno pro-
metno sliko Kranja. Tovor-
ni promet bo preusmerjen 
na obvozne poti in posledič-
no bo tudi na vseh ostalih 

kranjskih cestah več tovor-
njakov.

Prehod za pešce bo tudi 
ob delih na Delavskem mo-
stu omogočen, saj bo kole-
sarjem in pešcem namen en 
pas. Ker gre za razmeroma 
ozek del, ne gre spregledati 
opozoril po dodatni pozor-
nosti ob srečevanju.

Policija ter Medobčin-
ski inšpektorat in redar-
stvo Kranj bosta urejala pro-
met v jutranji konici in med 
popoldansko konico. Prav 
tako bodo prometni policisti 
spremljali zgostitev prome-
ta na avtocesti in v primeru 
zastojev obveščali DARS za 

postavitev ustrezne prome-
tne signalizacije.

»Voznik bodo morali ra-
zumeti, da prometa že prvi 
dan usmerjanja ni mogo-
če izpeljati optimalno. Pot-
rebnih bo nekaj dni, da se 
identificirajo ključna mes-
ta, ki povzročajo prometne 
zamaške, da se tudi vozni-

ki navadijo na spremenje-
no prometno ureditev. Ob 
zapori Delavskega mostu 
se bodo preizkušale različ-
ne možnosti, da bi promet 
potekal čim bolj tekoče, 
brez zastojev pa verjetno ne 
bo šlo,« opozarjajo tako po-
licisti kot redarji.

Najprej bo veljala zapora 
za vozni pas v smeri Prim-
skovo–Škofja Loka, po dru-
gi polovici pa bo promet 
potekal dvosmerno v obeh 
smereh vožnje. Največ za-
stojev lahko vozniki pri-
čakujejo na izvozu Kranj 
vzhod iz smeri Ljubljane, 
na izvozu Kranj zahod iz 
obeh smeri, v krožiščih pod 
Jelenovim klancem in na 
Primskovem ter v križiščih 
na Laborah, Polici in v kri-
žišču Ceste 1. maja, Savske 
ceste in Planine.

Smeri obvoza oziroma 
dovoljene smeri za tovorna 
vozila bodo posebej označe-
ne z oranžno prometno si-
gnalizacijo. Po zapori De-
lavskega mostu bo odstra-
njena prepoved vožnje za 
tovorna vozila, težja od se-
dem ton in pol v smeri Jepr-
ce proti Ljubljani. V dru-
gi smeri, torej iz smeri Lju-
bljane proti Kranju, pa pre-
poved ostaja in promet za 
tovorna vozila nad sedem 
ton in pol ni dovoljen.

V Kranju bodo spet zastoji
Zaradi obnove Delavskega mostu se od jutri naprej obeta delna zapora in v času prometnih konic 
tudi zastoji. Promet čez most bo prepovedan za tovorna vozila, težja od tri tone in pol, zato bo več 
tovornjakov na obvoznih poteh.

info@g-glas.si

Najprej bo veljala zapora za vozni pas v smeri 
Primskovo–Škofja Loka, po drugi polovici pa bo 
promet potekal dvosmerno v obeh smereh vožnje. 
Največ zastojev lahko vozniki pričakujejo na izvozu 
Kranj vzhod iz smeri Ljubljane, na izvozu Kranj zahod 
iz obeh smeri, v krožiščih pod Jelenovim klancem in 
na Primskovem ter v križiščih na Laborah, Polici in v 
križišču Ceste 1. maja, Savske ceste in Planine.

Preddvor – Jutri, v soboto, 23. marca, bo občino Preddvor obi-
skal predsednik države Borut Pahor. Po srečanju z občinskim 
vrhom se bo v stanovanjski skupini Črnava, enoti vzgojnega 
zavoda v Preddvoru, se bo družil s tamkajšnjimi otroki in 
skupaj z njimi položil temeljni kamen za nova igrala na vrtu 
ob njihovi hiši.

V Preddvor prihaja predsednik Borut Pahor

Kamnik – Združenje borcev za vrednote NOB Kamnik in Kra-
jevna organizacija Rakitovec - Pšajnovica vabita na pohod in 
spominsko slovesnost na Rakitovec, ki bo jutri, v soboto, ob 
11. uri pri tamkajšnjem partizanskem grobišču. Letos mineva 
75 let od bojev z nemškim okupatorjem, v katerih je življenje 
izgubilo 33 borcev Šlandrove in Tomšičeve brigade.

Spominska slovesnost na Rakitovcu
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TRGOVINA NANCY
Cvetlična ulica 3, Naklo
Pon.-pet.: 9.00-19.00
Sob.: 8.00-13.00
Tel.: 04 277 22 23
www.nancy.si

AKCIJA

50 % POPUSTA
NA VSE KOPALKE IZ PRETEKLIH KOLEKCIJ
OD 25. 3. DO 6. 4. 2019

KOPALKE NANCY SO Z LJUBEZNIJO IZDELANE V SLOVENIJI.

Vilma Stanovnik

Kranj – Potem ko je svet za-
voda Gasilsko reševalne 
službe Kranj po objavljenem 
razpisu za direktorja zavoda 
odločil, da je najprimernejši 
za vodenje v naslednjih šti-
rih letih sedanji direktor za-
voda Tomaž Krišelj, so se z 
njihovo odločitvijo najprej 
seznanili člani Komisije za 
volitve in imenovanja. Kot je 
na sredini seji mestnega sve-
ta povedal predsednik komi-
sije Janez Černe, so njegovo 
imenovanje zaupali kranj-
skim svetnikom, sami pa so 
se s predlogom zgolj sezna-
nili.

Kljub pomislekom neka-
terih svetnikov, da je imeno-
vanje direktorja za nov štiri-
letni mandat preuranjeno, 
saj je bilo na sporedu sredine 
seje tudi sprejemanje novega 
odloka o organiziranju jav-
nega zavoda Gasilska reše-
valna služba Kranj, je župan 
Matjaž Rakovec upošteval 
mnenje, naj o predlogu gla-
sujejo. Kar je bilo osemnajst 
od dvaintrideset svetnikov za 
predlog, da dajo soglasje k 
imenovanju kandidata, ki ga 
je predlagal svet zavoda, bo 
Tomaž Krišelj direktor tudi 
naslednja štiri leta. 

Svetniki so nato v drugem 
branju sprejeli tudi Odlok o 
organiziranju javnega zavo-
da Gasilska reševalna služba 
Kranj. »Sklep o imenovanju 
direktorja je bil sprejet ve-
činsko, kar pomeni, da mora-
mo spoštovati voljo mestnih 
svetnikov. Se pa pojavlja 
vprašanje, ali ni bil to poli-
tični dogovor. Mislim, da bi 
bilo dobro, da bi bil na mes-
tu direktorja nekdo, ki ima 
ustrezne kvalifikacije. Vemo 
tudi, da bi moral biti nov od-
lok sprejet že pred več kot šti-
rimi leti. Mi smo se potrudi-
li, da ga čim prej uskladimo 
z zakonom,« je po seji pove-
dal župan Matjaž Rakovec in 
pojasnil, da bo tako nov od-
lok kot soglasje o imenova-
nju novega direktorja pre-
dal ustreznim službam, kjer 
bodo odločili, ali je vse pote-
kalo v skladu z zakonodajo. 

»Vemo, da je vloga vložena 
tudi pri protikorupcijski ko-
misiji, prav tako je tožbo na 
sodišče vložil eden od kandi-
datov za direktorja,« je tudi 
povedal župan Matjaž Ra-
kovec in pojasnil, da naj bi 
nova organiziranost Gasil-
sko reševalne službe Kranj 
ne pomenila novih stroškov 
za občino, pač pa celo racio-
nalizacijo. 

Tomaž Krišelj  
bo še direktor
Kranjski mestni svetniki so na sredini seji sprejeli 
odlok o organiziranju javnega zavoda Gasilsko 
reševalne službe Kranj, za direktorja pa so potrdili 
Tomaža Krišlja.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Študijski krožek pri 
Medobčinskem društvu sle-
pih in slabovidnih Kranj, ki 
sicer združuje ljudi z okvara-
mi vida z vse Gorenjske, ima 
že dolgoletno tradicijo. Letos 
se ga je udeleževalo od deset 
do dvanajst članic in članov, 
je povedal mentor Luka Pav-
lin in takole opredelil vsebino 
letošnjih srečanj: »Študijski 
krožek smo že tradicional-
no začeli z drugim ponede-
ljkom v oktobru, marca so se 
srečanja iztekla. Udeleženci 
krožka so na enem od zad-
njih srečanj preteklega krož-
ka izrazili željo, da bi radi 
obujali spomine na pretekla 
leta. Tako smo na prvo sreča-
nje povabili pisateljico in pu-
blicistko Mileno Miklavčič, 
ki nam je predstavila vsebino 
svoje monografije Ogenj, rit 
in kače niso za igrače 2: Babi-
ce, hčere in vnukinje. Gostja 
nam je zaupala, da že prip-
ravlja svojo tretjo knjigo in-
timnih zgodb Slovencev. Z 
udeleženci krožka smo zato 
sklenili, da ji priskočimo na 
pomoč in skušamo najti čim 
več zgodb, ki bi jih avtorica 
lahko objavila v svoji novi 
knjigi.« 

»Naslednja srečanja smo 
oblikovali glede na smerni-
ce, ki nam jih je posredova-
la gostja zadnjega srečanja. 
Pogovarjali smo se o izraža-
nju svojih čustev, otroštvu, 
alkoholizmu, vaških čen-
čah, o življenju pastirjev,« 
nadaljuje Pavlin. Na eno 
zadnjih srečanj so povabi-
li tudi pisateljico, pesnico 
in učiteljico Berto Golob, 
ki je predstavila vsebino 
svojih knjig Zrna dedove 
modrosti in Skrinja iz babi-
čine bale. Zadnje srečanje 
so namenili predstavitvi 

zbranih zgodb, ki jih bodo 
nato posredovali Mileni 
Miklavčič. 

»Med potekom krož-
ka smo ugotovili, da svoje-
ga cilja ne bomo tako zlah-
ka dosegli. Teme, ki smo jih 
obravnavali na srečanjih, so 
intimne narave, zaradi česar 
so udeleženci o njih neradi 
spregovorili. Kljub temu se 
na krožku trudimo, da knji-
go avtorice čim bolj obogati-
mo. Delo avtorice cenimo, 
saj menimo, da njene publi-
kacije vsebujejo gradivo, ki 
bo čez nekaj let predstavljalo 

pomemben vir družbene 
zgodovine, o kateri uradni 
viri le redkokdaj spregovori-
jo. Del družbe smo tudi sle-
pi in slabovidni, zato se nam 
zdi prav, da z avtorico sode-
lujemo, saj bodo le tako za-
namci lahko spoznali, kako 
smo nekoč živeli slepi in sla-
bovidni,« razmišlja Luka Pa-
vlin, ki je hkrati vesel, da jim 
idej za naslednje krožke na 
srečo še ni zmanjkalo. Že le-
tošnjo jesen začenjajo z no-
vim, ki ga bodo posvetili raz-
iskovanju literarnega hu-
morja. 

Krožek o tem, kako so živeli
Tema letošnjega študijskega krožka, ki poteka pri Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Kranj, je 
bila Kako smo živeli. Udeleženci bodo s svojimi zgodbami obogatili vsebino knjige Milene Miklavčič.

Luka Pavlin z nekaj članicami krožka na zadnjem iz letošnjega cikla srečanj / Foto: Tina Dokl

»AIK banka bo Gorenjski 
banki nudila dodatno po-
moč pri njenih načrtih, da 
postane nacionalna, vseslo-
venska banka s trdno bazo 
komitentov, razvito poslov-
no mrežo, kvalitetnimi pro-
dukti, vse s ciljem poveča-
nja učinkovitosti in kvalite-
te bančnih storitev,« je raz-
ložil Henjak.

»Naš strateški cilj je pos-
tati ena najbolj inovativnih 
in prepoznanih bank v Slo-
veniji. Da bi to lažje doseg-
li, bomo izkoristili sinergijo 
nove bančne skupine, v ka-
teri bomo iskali nove prilož-
nosti, ki nam jih nudi skup-
ni nastop. Novo sodelova-
nje ponuja Gorenjski banki 
možnost medsebojne izme-
njave inovacij, tehnologije, 
znanja in izkušenj. Da pod-
črtam: intenzivno investira-
mo v razvoj inovativnega po-
slovnega okolja in v razvoj 
novih bančnih produktov, še 
posebej v segmentu digital-
nega bančništva. Smo red-
ka banka v Sloveniji, ki da-
nes razmišlja o velikem in-
vesticijskem ciklu, kar je 

istočasno velika priložnost 
za nas,« Henjak optimistič-
no gleda na prihodnost Go-
renjske banke, ki pod okri-
ljem AIK banke načrtuje na-
daljnjo poslovno rast. »Želi-
mo prvič ohraniti svojo pozi-
cijo na Gorenjskem in dru-
gič biti fizično prisotni v 
vseh večjih slovenskih mes-

tih. To bo že kaj kmalu vidno 
z odprtjem novih posloval-
nic v Novem mestu, Kopru 
in Mariboru, naslednje letu 
pa tudi v drugih pomemb-
nejših mestih. Želimo zadr-
žati univerzalnost. Naš pe-
todstotni tržni delež na slo-
venskem trgu želimo še le-
tos povečati na sedem od-
stotkov. Želimo postati na-
cionalna banka tudi pri po-
slovanju s podjetji, kjer si-
cer že danes 'le' 30 odstot-
kov poslov ustvarimo v go-
renjski regiji,« je še nanizal 
Henjak.

Predsednica izvršnega od-
bora AIK Banke in predse-
dnica nadzornega sveta Go-
renjske banke Jelena Galić 
je AIK banko predstavila kot 
eno vodilnih bank v Srbiji z 
več kot 500 milijonov evrov 
močno kapitalsko osnovo, 
ki ima 1,8 milijarde evrov bi-
lančnih sredstev in 27-od-

stotno kapitalsko ustrez-
nost. Prepoznana je tudi kot 
družbeno odgovorna druž-
ba, je dodala. Prevzem Go-
renjske banke po njenih be-
sedah dokazuje strateško 
usmerjenost AIK banke k ši-
ritvi na območju jugovzho-
dne regije. »Izpolnili smo 
tudi vse zahteve regulatorjev 
v Srbiji in Sloveniji ter isto-
časno tudi osrednjih evrop-
skih institucij, zato smo še 
bolj ponosni na uspešnost 
prevzemnega projekta,« je 
poudarila. AIK je namreč 
s prevzemom Gorenjske 

banke vstopil tudi na trg 
Evropske unije. 

»AIK banka je kot matič-
na banka sposobna podpre-
ti Gorenjsko banko pri ci-
lju, da postane vsesloven-
ska banka. Kot mama jo 
bomo podpirali pri vseh ak-
tivnostih, ki bodo prinesle 
nove produkte, digitaliza-
cijo, inovacije. V tem smis-
lu pričakujemo določeno or-
gansko rast Gorenjske ban-
ke v Sloveniji, morebitna ši-
ritev s prevzemi pa bo odvi-
sna predvsem od prihodnjih 
razmer na trgu,« je razloži-
la Galićeva. Ali je AIK ban-
ka v torek oddala tudi zave-
zujočo ponudbo za nakup 
Abanke, ni želela razkriti, je 
pa poudarila, da ima banč-
na skupina zadosti likvidnih 
sredstev, da bi tak nakup lah-
ko izpeljala. 

Na vprašanje, ali namera-
vajo iztisniti preostale male 
delničarje v Gorenjski ban-
ki, je Galićeva odgovorila, 
da so po koncu prevzemne-
ga procesa »seveda vsi nas-
lednji koraki usmerjeni pro-
ti ostalim delničarjem, kot 
predpisuje slovenska zako-
nodaja«. 

Še letos želijo povečati tržni delež
31. stran

Prvi rezultat sodelovanja Gorenjske banke in AIK 
banke so ugodnejše tarife za slovenska podjetja, ki 
poslujejo na srbskem trgu, in za srbska, ki poslujejo v 
Sloveniji. Komitenti obeh bank pa lahko brez provizije 
uporabljajo bankomate obeh bank v Sloveniji in Srbiji.
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V hotelu Bellevue**** s štirimi zvezdicami ob 
Milštatskem jezeru / Millstätter See na avstrijskem 

Koroškem od sredine maja naprej zaposlimo

pomočnika v kuhinji m/ž
 z ustreznimi delovnimi 

izkušnjami
 Küchenhilfe mit Kochkenntnissen 

und Erfahrung

Zaželene so delovne izkušnje. Delo poteka v poletni 
in zimski sezoni. Zagotavljamo vam odlično plačo 
(višjo od kolektivne pogodbe), prijetno delovno 

vzdušje ter brezplačno bivanje in oskrbo.  

Svoje prijave v nemščini pošljite na:
Herr Wolfgang Preiml
hotel@bellevue.or.at
0043 4762 813 46 0

Hotel Bellevue GesmbH & Co KG
Am Waldrand 24, 9871 Seeboden, Avstrija

www.bellevue.or.at

NAPREDNI PODJETNIKI – POSLUJTE BREZ 
OMEJITEV, POSLUJTE PAMETNO

Pametno poslovanje se začne s celovitim pristopom, ki ga podjetni-
kom nudimo v Novi KBM s paketom SMART BUSINESS. Da bo vaše 
delo učinkovito, preprosto in pregledno, so vam po enotni, kon-
kurenčni ceni na voljo osnovne bančne storitve: vodenje računa, me-
sečna uporaba spletne banke in izdaja varnostnega elementa, izda-
ja debetne kartice ter SMS-obveščanje za izbrano debetno kartico. 

Kar paket razlikuje od ostalih poslovnih bančnih paketov, pa je av-
tomatsko odobreni limit na računu, ki ga boste deležni brez doda-
tnih stroškov in dodatne dokumentacije. Vaš skrbnik poslovnega ra-
čuna vam bo pomagal iz široke palete bančnih produktov izbrati tis-
te, ki so za vas najprimernejši. Preko Podjetniškega centra pa lahko 
izkoristite še brezplačna poslovna svetovanja za različne projekte.

Svoje tekoče poslovanje pa si podjetniki poenostavite tudi s hitrim  
kratkoročnim KREDITOM SMART BUSINESS do 50.000 EUR. 
Odobrimo brez odvečne dokumentacije in stroškov zavarovanj.  
Kredit je namenjen podjetnikom z letnim prihodkom do 0,5 mio EUR.

Več o ponudbi na www.nkbm.si/smartbusiness.

Paket Smart Business dobite že za 8,99 EUR na mesec,  
če ste samostojni podjetnik, oziroma za 14,99 EUR na mesec,  
če delujete kot d.o.o.

Preddvor – Občina Preddvor v sodelovanju s skavti priprav-
lja mesečne dogodke za ozaveščanje ljudi o lepi naravi in o 
znamenitostih. Akcijo so poimenovali Korak za čisto naravo 
našega kraja. Prvo srečanje bo v torek, 26. marca (in ne v četr-
tek, 28. marca, kot je pomotoma objavljeno v glasilu Viharnik, 
za kar se opravičujemo), ob 17. uri pred dvorom v Preddvo-
ru. Na njem želijo na zanimiv način spregovoriti o varovanju 
okolja in primernem obnašanju v naravi, ustavili se bodo na 
ekološkem otoku, se sprehodili skozi grajski park, sprehod pa 
zaključili z nagradnim kvizom ob jezeru, ki to leto obeležuje 
okroglo obletnico. V posebno knjižico, ki jo je moč dobiti v 
TIC-u ali na začetku dogodka, bodo udeleženci lahko zbirali 
žige, nadobudne in zveste udeležence pa bo jeseni, ob koncu 
projekta, čakala nagrada. 

Korak za čisto naravo našega kraja

Igor Kavčič

Reteče – V nedeljo, 24. mar-
ca, ob 18. uri bo v Kulturnem 
domu v Retečah na koncer-
tu Pomladni pozdrav na-
stopil tamburaški orkester 
Tamburjaši iz Vipave. V 
najbolj tamburaškem kra-
ju na Gorenjskem – v Rete-
čah – so se z nekaj skladba-
mi predstavili že na Pono-
voletnem koncertu, tokrat 

pa bodo nastopili na celove-
černem koncertu s pomen-
ljivim naslovom Pomlad-
ni pozdrav. Skupino je leta 
2008 ustanovila in jo orga-
nizacijsko vodi Vlasta Lo-
kar Lavrenčič, umetniško 
vodstvo pa je zadnji dve leti 
prevzela dirigentka Mojca 
Lavrenčič. Društvo ima več 
sekcij, na koncertu pa bos-
ta združeno nastopili mlaj-
ša in mladinska skupina. 

Tamburjaši organizirajo sa-
mostojne koncerte, nasto-
pajo ob različnih priložno-
stih doma in drugod, udele-
žujejo se tamburaških sre-
čanj in tekmovanj. Njihov 
repertoar zajema original-
ne tamburaške skladbe, pri-
redbe slovenskih ljudskih 
pesmi in plesov ter klasič-
nih in popularnih skladb, 
radi pa igrajo tudi dalmatin-
ske melodije.

Za tokratni koncert so 
pripravili bogat program, za-
igrali bodo 17 skladb, od pri-
redb klasične glasbe do pre-
poznavnih melodij iz muzi-
kalov in znanih skladb iz bo-
gatega sveta različnih glasbe-
nih zvrsti. Hallelujah, Lam-
bada, O sole mio, Prijatelja 
za vedno … so le nekateri od 
naslovov. Z orkestrom bodo 
nastopili tudi vokalisti in solo 
instrumentalisti, ki se bodo 
predstavili pri posameznih 
skladbah, nekaj skladb pa bo 
odigrala tudi domača Tam-
buraška skupina Bisernica.

Tamburjaši prinašajo pomlad

Kamnik – V Domu kulture Kamnik so v zadnjih mesecih teme-
ljito prenovili dotrajano stanovanje, v katerem je do nedavnega 
živel hišnik. Večino del so opravili sami, skupaj z delavci javnih 
del, zasnovo prostora pa je pripravila arhitektka Anja Urankar, 
ki deluje v sklopu Zavoda Mladinski center Kotlovnica Kamnik. 
Zamenjati so morali elektro instalacije, v slabem stanju so 
bile tudi druge napeljave. Tako je bilo treba prenoviti talne 
obloge, estrihe, vodovod, kanalizacijo, ogrevalni sistem, na 
novo postaviti vmesne stene, zamenjati elemente požarnega 
sistema, popraviti okna in zamenjati poškodovane steklene 
površine ter kupiti novo pohištvo v sobah. Prenovljeno stano-
vanje vsebuje kuhinjsko-bivalni prostor, kopalnico, stranišče 
in tri ločene spalnice, v katerih se nahajajo omare, delovni 
kotiček in postelja. Vrednost del je nekaj več kot 19 tisoč evrov 
brez DDV, stanovanje pa bo zdaj namenjeno študentom in 
prostovoljcem, ki v Zavodu Mladinski center Kotlovnica Ka-
mnik delujejo v okviru projekta Evropske solidarnostne enote.

Prenovljeno stanovanje zdaj za študente

Novo investicijo so predstavili direktor Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik dr. Tomaž Simetinger, župan Matej 
Slapar in vodja mladinskih programov v Zavodu Mladinski 
center Kotlovnica Rok Kosec.

Aleš Senožetnik

Komenda – Občina Ko-
menda nadaljuje uvajanje 
popravljalnih ukrepov, ki jih 
je lani predlagalo Računsko 
sodišče v revizijskem poro-
čilu. Na zadnji seji so tako 
med drugim v drugem bra-
nju sprejeli odloke o ravna-
nju s komunalnimi odpadki 
v občini ter odlok o določa-
nju cen gospodarskih javnih 
služb v občini. 

Spremembe odlokov, ki 
so jih potrdili svetniki, so v 
skladu z veljavnimi predpi-
si ustrezno opredelila na-
čin oblikovanja cen stori-
tev, sama sprememba pa po 
besedah pripravljavca spre-
memb odloka Aleksandra 

Kupljenika iz družbe Refin 
ne bo imela vpliva na spre-
membo cene odvoza komu-
nalnih odpadkov.

Ne glede na to pa bodo po-
ložnice za občane že v pri-
hodnjem mesecu nekoliko 
dražje zaradi novega elabo-
rata Ljubljanskega regijske-
ga centra za ravnanje z od-
padki (RCERO), na katerega 
pa občinski svet nima vpliva 
in se je s spremembo le sez-
nanil. Položnice bodo tako 
višje za tri odstotke, kar po 
izračunih občinske uprave 
za enočlansko gospodinj-
stvo predstavlja 0,15 evra, 
za štiričlansko pa 0,65 evra 
dražjo storitev.

Po besedah župana Sta-
nislava Poglajna je višina 

položnice le v približno če-
trtini odvisna od cene, ki jo 
obračuna RCERO, na pre-
ostanek pa vpliva cena stori-
tve, ki jo zaračuna Publikus, 
ki v Komendi izvaja gospo-
darsko javno službo zbira-
nja komunalnih odpadkov. 
Ta za zdaj novega elaborata 
o oblikovanju cen še ni spre-
jel.

Predstavnika podjetja Pu-
blikus, Tea Ulaga in Gre-
gor Kranjec sta svetnikom 
znova poročala problemu 
z odvozom približno pet ti-
soč ton odpadne embalaže 
iz zbirnega centra v Suha-
dolah. Kot je znano, gre za 
vseslovenski problem, saj 
ponudnikov za odvzem to-
vrstnih odpadkov v Evropi 

praktično ni, država pa teža-
ve za zdaj še ni uspela raz-
rešiti. Kot pravita predstav-
nika podjetja, bodo v podje-
tju letos vendarle poskuša-
li najti možnost za odvoz, 
medtem pa so večji del na-
kopičenih odpadkov emba-
lirali in s tem zaščitili. In-
špektorji delovanje Publi-
kusa redno kontrolirajo, v 
več vrtinah pa redno izva-
jajo tudi meritve podtalnice 
in po zagotovilih Kranjca je 
voda neoporečna.

Svetniki in komendski žu-
pan so sicer terjali konkretni 
odgovor, kdaj bodo embali-
rani odpadki, ki so občanom 
dobro vidni tudi s ceste, od-
peljani, a konkretnega odgo-
vora za zdaj niso dobili.

Položnice nekoliko višje
Zaradi novega elaborata RCERO se bodo tudi v Komendi nekoliko podražile komunalne storitve. 
Medtem v Publikusu še iščejo rešitev za nakopičene odpadke v Suhadolah.

Aleš Senožetnik

Mengeš – Edina od vsebin-
skih točk pete seje občin-
skega sveta v Mengšu, je 
bila druga obravnava prora-
čuna za letošnje leto. Obči-
na Mengeš v letošnjem letu 
načrtuje 6,45 milijona evrov 
prihodkov in 7,73 milijona 
evrov odhodkov. 

Od tega bodo približno 
3,32 milijona evrov nameni-
li za investicije, kar je prib-
ližno polovica več kot v pre-
teklem letu. Slabega pol mi-
lijona bo namenjenega in-
vesticijskemu vzdrževanju 
in obnovam, dobra dva mili-
jona pa novogradnjam. Lev-
ji delež je namenjen pred-
vsem gradnji večnamenske 

športne dvorane, ki se bo 
po letih čakanja začela ju-
nija. Občina je sicer doslej 
v projektno dokumentaci-
jo vložila dobrega pol mi-
lijona, celotna investici-
ja, ki bo zaključena prihod-
nje leto, pa bo stala več kot 
šest milijonov evrov. Veči-
no bodo v Mengšu financi-
rali iz lastnih sredstev, 844 

tisoč evrov pa bo prispevala 
država iz Eko sklada.

Za cestni promet in infra-
strukturo predvidevajo slabih 
osemsto tisočakov, od tega 
veliko večino za investicij-
sko vzdrževanje in gradnjo. 
Med večjimi bo rekonstruk-
cija dela ceste Dobeno–Stu-
denec, za katero v načrtu ra-
zvojnih programov planirajo 
180 tisoč evrov, za regional-
no kolesarsko povezavo med 
Kamnikom in Ljubljano pa so 
pridobili evropska sredstva.

Proračun v Mengšu potrjen
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49. Teden
slovenske 
drame
Prešernovo
gledališče
 27. 3.– 
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Spodaj podpisani, 91-letni 
Jože Novak, naročnik in bra-
lec časopisa Gorenjski glas, 
vam v počastitev materinske-
ga dneva, 25. marca, iskreno 
čestitam, z iskrenimi željami 
in pozdravi, s prijetnim pra-

Čestitka

Jože Novak med prebiranjem Gorenjskega glasa / Foto: Angelca Novak

znovanjem v krogu najdraž-
jih. Istočasno se vam zah-
valjujemo za redno dostavo 
preko moravške pošte dvakrat 
v tednu – časopis ob torkih in 
petkih. Gorenjski glas preje-
mam v poštnem nabiralniku 
v stanovanjskem bloku, redno. 
Verjamete ali ne, da ga oba 

Med prebranimi prispevki v 
Gorenjskem glasu so vedno 
tudi prispevki Petra Colnarja. 
Ker se včasih prikrade kakšna 
napaka, bi bilo škoda, če ne bi 
opozoril nanjo. V prispevku 
Dan, ko se ptički ženijo, ki je 
bil objavljen 12. marca 2019, 
je Peter Colnar zapisal, da je 
bil Gregor I. Veliki  papež, ki 
je vpeljal gregorijanski kole-
dar. Papež Gregor I. Veliki je 
le uredil cerkveno petje in po 
njem je poimenovan grego-
rijanski koral. Gregorijanski 
koledar pa je vpeljal papež 
Gregor XIII. (1572–1585) z 
bulo Inter gravissimas 24. fe-
bruarja 1582. 
Toliko v popravek in naj nas 
Peter Colnar še naprej vodi po 
nam precej neznanih poteh. S 
spoštovanjem!

Vaš naročnik Franci 
Černe iz Radovljice

Popraveks soproga Angelco z veseljem 
vzameva v roke in ga pregle-
dava in prebereva od začetka 
do konca, vse strani. Branje 
za oba je zanimivo, ob jutra-
nji kavici in piškotih Pekarne 
Pečjak. 
V kuhinji se oba usedeva za 
mizo, časopis Gorenjski glas 
berem jaz, soproga pa poslu-
ša. Zanimivo je branje v ru-
brikah: aktualno, novice po 
Gorenjskem, nasveti, zraven 
pa še priloge. Vse skupaj dobro 
pregledava, nekatere zanimi-
vosti tudi podčrtava, naro-
čiva pa tudi kake zanimive 
knjižice. Naj pripomnim, da 
sem dve že naročil, sprejel in 
plačal preko pošte Moravče v 
gotovini. 
Želim vam veliko zdravja, 
uspešnega vodenja tima in ve-
liko napisanih in objavljenih 
novic v Gorenjskem glasu.

Upokojenec, veteran 
Jože Novak

PREJELI SMO

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik, ki 
je nekdanji mekinjski samo-
stan od sester uršulink v dar 
prejela pred tremi leti, je ne-
davno zaključila prvi sklop 
obnove, ki so jo izvedli v 
okviru projekta Preobrazba. 

Samostan oživljajo s 
številnimi dogodki

Omenjeni projekt je bil 
potrjen na javnem pozi-
vu Lokalne akcijske skupi-
ne Srce Slovenije, s pridob-
ljenim denarjem pa so v sa-
mostanskem kompleksu or-
ganizirali več kot petdeset 
različnih dogodkov in ob-
novili štiri dvorane ter veliki 
atrij. Za vsebino in dogodke 
že leto dni skrbi Javni zavod 
Mekinjski samostan, ki ga 
vodi v. d. direktorice Javnega 
zavoda Mekinjski samostan 
Saša Ceglar Vidmar, investi-
cijski del pa vodijo na občini.

Samostan je od leta 1998 
s posebnim aktom razgla-
šen za kulturni spomenik, 
zato so pri obnovi tesno so-
delovali s kranjsko enoto Za-
voda za varstvo kulturne de-
diščine in pristojno konser-
vatorko Majo Avguštin. 

Stenske poslikave segajo 
v 17. stoletje

V okviru projekta so teme-
ljito prenovili štiri dvorane. 
Zamenjali so tlake, izvedli 
nekatere manjše prezidave, 
uredili električne instalaci-
je ter ogrevanje, obdelali ste-
ne in uredili novo osvetlitev. 
Pri sondiranju sten v veliki 

dvorani so odkrili poslika-
ve, ki najverjetneje datirajo 
v 17. stoletje. Gre za stensko 
poslikavo celotne dvorane – 
stene in obokan strop – ozi-
roma približno 255 kvadra-
tnih metrov površine, izve-
dene raziskave pa nakazuje-
jo izjemno baročno stensko 
poslikavo, ki si jo v prihod-
nje želijo odkriti v celoti (za 
zdaj so vidni le posamezni 
deli), zato so se že prijavili 
na razpis ministrstva za kul-
turo, na katerem si obetajo 
dobiti denar za prezentaci-
jo fresk v celoti, kar bi samo-
stanu dalo novo dimenzijo 
v kulturnem in turističnem 
smislu. 

Poleg dvoran je bil velik 
zalogaj te obnove tudi uredi-
tev velikega atrija, v katerem 
so uredili odvodnjavanje, 

odstranili neustrezno pod-
lago, namestili električne 
instalacije ter površino na 
novo nasuli, da bo zdaj pri-
merna za različne dogod-
ke, ki jih tu nameravajo gos-
titi v poletnem času. Vred-
nost opravljenih del je 142 
tisoč evrov, od tega bo obči-
na osemdeset odstotkov te 
vrednosti dobila s korišče-
njem nepovratnih sredstev.

Kaj vse je bilo v zadnjih 
mesecih obnovljenega, si je 
na uradni predstavitvi z za-
nimanjem pogledalo tudi 
nekaj sester uršulink. 

Uredili bodo muzejsko 
sobo in info točko

Prenovljene prostore (v 
katerih se dogodki sicer 
vrstijo že nekaj mesecev) so 

v začetku tedna predstavili 
tudi javnosti, ko so pripravi-
li tudi voden ogled po samo-
stanskem kompleksu. Kot je 
bilo videti, občino pri obno-
vi čaka še veliko dela. V naj-
slabšem stanju je jugozaho-
dni trakt samostana, ki je po-
treben celovite prenove, a ta 
se bo lahko izvedla šele po iz-
delavi konservatorskega na-
črta za celotni kompleks.

Zavod Mekinjski samo-
stan in občina se bosta še 
naprej prijavljala na nove 
projekte in razpise; trenu-
tno je tako v pripravi projekt 
za ureditev muzejske sobe 
in info točke, ki si ju želijo 
urediti še letos. Samostan 
namreč 'skriva' bogato kul-
turno dediščino, ki ni zani-
miva le za Kamničane, am-
pak tudi mnogo širše.

Pri prenovi odkrili poslikave
Občina Kamnik je zaključila prvi sklop obnov v nekdanjem mekinjskem samostanu, odkar so ga od 
sester uršulink prejeli v dar. Z obnovo jih čaka še veliko dela, denar za to pa bodo skušali pridobiti na 
različnih razpisih.

Predstavitev prenovljenih samostanskih prostorov je potekala v dvorani, kjer so bile  
odkrite izjemne baročne stenske poslikave, ki si jih v prihodnje želijo predstaviti  
v celoti. / Foto: Gorazd Kavčič
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Die Freude wächst mit.

VRTNI CENTER 
IN MALE ŽIVALI

Odprto: pon. - pet., 8:30 - 19:00, sob., 8:30 - 18:00
Ob otvoritvi, do sobote, 23. 3. 2019,
odprto že ob 8. uri.

Bruno-Kreisky-Str. 37, A-9500 Villach/Beljak dehner.at
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Igor Kavčič

Kje so se prekrižale poti rež-
iserke Snežana Trišić in Pre-
šernovega gledališča?

»Pred dvema letoma sem 
na Tednu slovenske drame v 
Kranju gostovala s predstavo 
Žrelo slovenske avtorice Ža-
nine Mirčevske, ki sem jo 
režirala v Narodnem gleda-
lišču Kikinda. Tako direkto-
rici kot umetniški vodji Pre-
šernovega gledališča je bila 
predstava zelo všeč in sta 
me povabili, naj pridem re-
žirat v Kranj. Ponudba se mi 
je seveda zdela zanimiva, saj 
v Sloveniji še nisem režira-
la. Najprej sem se pozani-
mala o gledališču, njegovi 
usmeritvi, predstavah, ki jih 
tu uprizarjajo, na posnetkih 
sem si ogledala večji del ak-
tualnega repertoarja …

Všeč mi je način, na ka-
terega Marinka Poštrak in 
Mirjam Drnovšček izbira-
ta repertoar in režiserje. Za-
nju je pomembno, da bese-
dila znotraj določenega te-
matskega kroga vzbudijo 
tako interes režiserjev kot 
drugih sodelavcev v predsta-
vi. Z repertoarjem ravnata 
zelo pozorno in sistematič-
no ter s temami, ki jih pos-
tavljata pred ansambel, tega 
tudi razvijata. Prav tako po-
tem s predstavami publiko. 
Takoj sem spoznala, da gre 
za zelo resno gledališko oko-
lje, kar se je potrdilo tudi v 
pogovorih za moj angažma, 
ki so sledili.« 

Zakaj ste izbrali prav dramo 
Zabava za Borisa Thomasa 
Bernharda?

»Pogovarjali smo se o raz-
ličnih besedilih in ob tem 
zbliževali interese gledali-
šča z mojimi pogledi na igro. 
Vesela sem, da smo na kon-
cu prišli do Bernhardove Za-
bave za Borisa. Že sam avtor 
je literarno in gledališko iz-
jemen, njegovo besedilo pa 
je močno aktualno v dana-
šnjem času. Vsekakor gre za 
umetniški izziv v različnih 
segmentih gledališča.« 

Gre za Bernhardov dram-
ski prvenec, ki ga je napi-
sal leta 1970, torej pred sko-
raj pol stoletja. Mar so teme, 
lahko bi rekli tudi črne lu-
knje, takratnega zahodnega 
sveta toliko kasneje aktual-
ne tudi v nekdanjem vzhod-
nem delu Evrope, na primer 
v Sloveniji in nadalje Srbiji?

»Seveda na ''vzhodu'' ne-
koliko zaostajamo in se pri 
nas sedaj dogajajo neki druž-
beno-politični procesi, ki so 
se na zahodu zgodili precej 
prej, v Srbiji smo najbrž še 
nekoliko za vami. A temati-
ka te drame ni značilna le za 
zahodno Evropo oziroma za-
hodni svet. V drami obstaja 
nekakšen beckettovski pog-
led na stvar. Bernhard se 
ukvarja z vprašanjem človeč-
nosti nasploh, kar se lahko 
nanaša na celotno 20. stole-
tje, se nadaljuje v 21. stoletju 
in je v sosledju s siceršnjim 
razvojem civilizacije. 

Besedilo je univerzalno. 
Pravzaprav gre za zgodbo 
med gospodarico in služki-
njo, kjer predstavo začnemo, 
kaj hitro pa ugotovimo, da ra-
zen služkinje v zgodbi nihče 
nima nog. To je svet hendike-
piranih ljudi, svet, iz katere-
ga se je nemogoče premakni-
ti – preprosto ni moč naredi-
ti koraka. To ni lokalna zgod-
ba, to je zgodba o civilizaciji, 
o aktualnih odnosih v druž-
bi – in kot taka ni usmerje-
na na neki zgodovinski tre-
nutek oziroma obdobje. Lah-
ko bi bilo leto 1969 ali pa da-
našnja Francija, Slovenija ali 
Srbija. V vsakem obdobju 
obstajajo zelo prepoznavne 
stvari, ki se nekako ciklično 
ponavljajo iz desetletja v de-
setletje, iz veka v vek. Človek 
je ujet v neke mehanizme, iz 
katerih se ne more premak-
niti, zaradi svojega položaja 
je obsojen na to nesmiselno 
stanje.« 

Enako je, če ima noge ali jih 
nima ...

»Ne imeti nog je v tej 
predstavi metafora. Obstaja 

namreč zelo močna iniciati-
va za upor, za zamenjavo sis-
tema, za izboljšanje stanja. 
Pred premiero ne bom go-
vorila, kaj se v predstavi v tej 
smeri zgodi in kaj ne, lahko 
pa rečem, da gre za zgodbo o 
revoluciji in uporu. Lažno do-
brodelnost, s katero se sreča-
mo v drami, lahko največkrat 
pripišemo prav liberalnemu 
kapitalizmu. Zato drama bolj 
kot kdajkoli pripada temu tre-
nutku. Lahko bi rekla, da je bil 
Bernhard pred petdesetimi 
leti celo preroški.« 

So zadnje mesece aktualni 
rumeni jopiči v Franciji in 
protesti proti oblasti v Srbi-
ji kakorkoli od zunaj vplivali 
na vaše delo pri postavljanju 
Zabave za Borisa na kranj-
ski oder? 

»Vpliv je tako rekoč neizo-
giben. Še posebej v prvem 
mesecu procesa ukvarjanja 
s predstavo, ko sem vsak ko-
nec tedna odhajala v Srbijo. V 
Beogradu ob sobotah poteka-
jo protesti in tudi sama sem 
se jih nekajkrat udeležila. 
Lahko bi rekla, da sem imela 
kombinacijo dela in realno-
sti. Da, aktualno dogajanje 
na vsak način vpliva na tvoje 
delo. Pri tem sem se spomni-
la tako imenovanih petookto-
brskih protestov proti Miloš-
eviću v začetku stoletja, ko 
sem sama imela 19 let. Iz tis-
tega časa se bolj spominjam 
številnih pohodov in prote-
stov kot pa siceršnjega živ-
ljenja … Razmišljala sem o 
ciklusih različnih protestov 
in o njih smislu ali nesmis-
lu. Kaj pravzaprav prinašajo? 
Ljudje vedno nimajo opcije v 
opoziciji, zato v protestu ne 
vidijo smisla. O tem se veli-
ko polemizira, ali ima pro-
test smisel, če nimamo nobe-
ne opcije, ali pa je smisel prav 
v obstoju občutka, potrebe po 
uporu, po tem, da nekaj po-
vemo, svobodno izrazimo to, 
kar mislimo. Bodisi zavestno 

ali podzavestno vse to vpliva 
name, ko režiram to predsta-
vo, čeprav gre za univerzalno 
temo. Gre za položaj človeka, 
ki je hendikepiran in želi za-
menjati stanje, v katerem je, 
želi zamenjati družbo, v kate-
ri je, in svet, v katerem živi.« 

Doslej ste režirali tako kla-
sična dramska dela kot 
dela sodobnih avtorjev. Za 
kakšno vrsto gledališča ste 
se odločili pri tej drami? 
Zanima me razkorak med 
angažiranostjo in igro kot 
umetnostjo ... 

»Doslej sem se ena-
ko ukvarjala s klasičnimi 
kot s sodobnimi dramski-
mi besedili. Mislim, da se 
je tudi doslej zame izkaza-
lo, da sem režiserka dram-
skega besedila, torej nekdo, 
ki se pri svojem delu zana-
ša na dramsko besedilo in 
na avtorja. To me inspirira, 
to me poganja naprej in obi-
čajno tu tudi začnem proces 
dela pri posamezni predsta-
vi. Vse ostalo je moja nad-
gradnja, moj doživljaj avtor-
ja in njegovega dela, seveda v 
sosledju z drugimi sodelavci 
v predstavi. 

Hkrati pa imam tudi afi-
niteto do angažiranega gle-
dališča, a na neki specifi-
čen način. Zanimajo me na-
mreč različni aspekti druž-
beno-političnih problemov, 
kako se ti manifestirajo na 
posameznika, na odnose 
med ljudmi, na malega člo-
veka in na njegov položaj v 
družbi. Zanima me tisto, kar 
se poleg velikih tem v resni-
ci dogaja običajnim ljudem. 

Kot rečeno, je bil s tem be-
sedilom Bernhard mnogo 
pred svojim časom. Že tak-
rat je napisal tridelno dram-
sko strukturo in uspel bri-
ljantno spojiti tri dele v eno 
celoto. Glede na to, da gre za 
njegovo prvo dramo, je bil v 
pisanju tudi bolj luciden kot 
pri kasnejših delih, ko se je 

nekoliko usmeril – pogojno 
rečeno – v neke svoje okvi-
re. V Zabavi za Borisa je ne-
kako svobodnejši, kar mi je 
pri režiji zelo prijalo. Sicer 
pa v predstavi ni šale, Bern-
hard vseskozi govori o grozi 
sveta, grozi pozicij, hierarhi-
je, političnih, družbenih, in-
timnih grozah, grozah tega 
sveta. Vse to govori z nekim 
cinizmom in ironijo.«

Kako ste se ujeli z igralskim 
ansamblom in drugimi so-
delavci pri predstavi?

»Zelo dobro. Po skoraj dveh 
in pol mesecih dela vidim re-
zultate. Igralski ansambel je 
zelo zanimiv, gre za odlične 
igralce, vloge v predstavi so 
resni igralski izzivi in bra-
vure, to lahko rečem že zdaj, 
pred premiero. Drama ni niti 
malo lahka za igralce, gre za 
zelo kompleksne in težke vlo-
ge, ki pa so jih igralci ne gle-
de na to osvojili dokaj lahko. 
Menim, da zato, ker so zav-
zeti in disciplinirani. Igralci 
so zelo temeljiti, raziskujejo, 
se preizprašujejo in se ne bo-
jijo poglobiti v stvari, ki niso 
ravno prijetne. Nimajo pred-
sodkov, ne bojijo se poskusiti 
česarkoli, četudi jim to ni bli-
zu oziroma jim je neznano. 
Za režiserja je najpomemb-

nejše, da igralci hočejo, da se 
prepustijo besedilu, da vsto-
pijo v zgodbo. To je zelo in-
spirativno zame, skoraj tako 
kot me navdihujeta pisec in 
besedilo samo. Rada se na-
mreč izražam skozi igralca 
in v Prešernovem gledališču 
s to ekipo mi je to omogoče-
no.«

Ustvarjalna ekipa pri Zaba-
vi za Borisa je sicer mešana 
Slovensko-Srbska ...

»Tako je. Sodelavci so de-
loma od tukaj, deloma pri-
hajajo z menoj iz Srbije. 
Dramaturginja je Marinka 

Poštrak, prav tako scenograf 
Branko Hojnik, z menoj pri-
hajata kostumografinja Ma-
rina Sremac, ki je že delala 
v Sloveniji, in skladateljica 
Irena Popović, koreograf pa 
je Branko Potočan. Ekipa je 
mešana in je sijajna. 

Predstava je velik izziv 
vsem. Neverjetno je, koliko 
vprašanj nam ponuja drama, 
pa sploh ni lahko priti do od-
govorov, do nekega rezultata 
v vseh segmentih – ne le kar 
se tiče igralcev, igra vsem po-
nuja mnogo možnosti. Sicer 
smo nekaj časa iskali skupni 
jezik, ampak s tako ustvarjal-
no ekipo to ni bilo težko.«

Za svoje režije ste prejeli več 
prestižnih nagrad, ste pro-
fesorica na Fakulteti dram-
skih umetnosti v Beogradu, 
predavate na različnih semi-
narjih v domovini in tujini 
… Kako gledate na sodobne 
trende v gledališču?

»Verjamem v gledališče, v 
njegovo moč in dolgoživost. 
Gledališče že dolgo obstaja 
in ima svoje mesto v druž-
bi, zato me novih tendenc ni 
strah. Gledališče gre lahko 
skozi sebe in se hkrati razvi-
ja naprej, vse novosti in spre-
membe pa prinašajo novo 
kvaliteto. Ne le ena, druga 

ali tretja nova tendenca, tisoč 
naj jih bo. Vitalna moč gleda-
lišča je prav v tem, da se stal-
no spreminja, se hkrati sa-
moobnavlja in se tudi vrača k 
svoji prvobitnosti. To je naj-
večje bogastvo gledališča.«

Vrniva se k Zabavi za Borisa 
– bomo gledalci iz dvorane 
odšli na lastnih nogah? 

»Bomo. Stali bomo in 
hodili bomo. (smeh) Ved-
no lahko shodimo, nikoli 
ni prepozno. Bernhard nas 
spominja tudi na to, da ven-
darle imamo noge, samo 
kreniti moramo naprej.«

Verjame v moč in dolgoživost gledališča
Jutri bodo v Prešernovem gledališču premierno uprizorili zadnjo predstavo letošnje sezone Zabava za Borisa avstrijskega dramatika Thomasa Bernharda. 
Krstno slovensko uprizoritev režira ena najuspešnejših srbskih režiserk mlajše generacije Snežana Trišić.

Režiserka Snežana Trišić iz Beograda je zadnja dva meseca in pol preživela v Kranju. 

Snežana Trišić (1981) je ena izmed najbolj 
angažiranih in uspešnih režiserk srbskega teatra. Od 
leta 2012 predava na Fakulteti dramskih umetnosti 
v Beogradu. Vzporedno s tem zaključuje doktorski 
študij dramskih in avdiovizualnih umetnosti. Režirala 
je v najpomembnejših gledališčih tako v Beogradu 
kot v celotni Srbiji. V njenem delu strani prevladuje 
režijsko raziskovanje klasičnih dramskih del, hkrati 
pa pozorno in kontinuirano raziskuje in odkriva 
sodobne srbske dramske avtorje. Za svoje režijsko delo 
je prejela že dvajset nagrad in je od leta 2017 članica 
Umetniškega sveta festivala Sterijevo pozorje. 

»To ni lokalna zgodba, to je zgodba o civilizaciji, o 
aktualnih odnosih v družbi – in kot taka ni usmerjena 
na neki zgodovinski trenutek ali obdobje. Lahko bi bilo 
leto 1969 ali današnja Francija, Slovenija ali Srbija.«

»Igralci so zelo temeljiti, raziskujejo, se preizprašujejo 
in se ne bojijo poglobiti v stvari, ki niso ravno prijetne. 
Nimajo predsodkov, ne bojijo se poskusiti česarkoli, 
četudi jim to ni blizu oziroma jim je neznano. «
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Kranj – Letošnjo sezono so v 
največjem gorenjskem ko
lesarskem kolektivu začeli v 
malce spremenjeni postavi, 
saj so opravili nekaj zamenjav 
tako med trenerji kot v ekipah.

»Mesto trenerja članske 
ekipe sem ponudil Tade
ju Valjavcu, odločila pa sva 
se, da funkcijo športnega di
rektorja za zdaj opravljava 
še oba,« pravi direktor Kole
sarskega kluba Kranj Matjaž 
Zevnik. »Seveda bom mlaj
šim trenerjem v klubu še 
pomagal z nasveti, bolj pa se 
bom posvetil mlajšim in or
ganizaciji kluba,« razmišlja 
Zevnik, saj imajo v klubu 
tudi močne ekipe dečkov in 
mladincev, za katere skrbijo 
Nace Korošec in mlajši tre
nerji. Trener deklet je tudi v 
tej sezoni Bojan Ropret.

Medtem ko se mlajše eki
pe na sezono šele pripravlja
jo, pa so jo s prvimi tekma
mi v Istri že začeli kolesarji 

članskega moštva. Letos so 
to: Luka Čotar, Jaka Primo
žič, Nik Čemažar, Luka La
kota, Luka Skuk, Matej Dri
novec, Jan Kušar, Klemen 
Kotnik, Aleš Pirih, Filip Kva
sina in Aljaž Kostelec. »Eki
pa je številna, vendar je veli
ko mladih, ki so v njej prvo 
leto,« pravi Matjaž Zevnik.

Sicer pa se je članska eki
pa Kolesarskega kluba Kranj 
za začetek letošnje sezone 
najprej udeležila 156 kilome
trov dolge preizkušnje za Ve
liko nagrado slovenske Istre 
v Izoli. Kot drugi Slovenec je 
na petem mestu dirko končal 
Jaka Primožič, svoj krst v član
ski kategoriji pa je odlično 

prestal tudi Aleš Pirih, ki se je 
uvrstil na 11. mesto. 

Minuli konec tedna so na
stopili na štiridnevni dirki Istr
ska pomlad s ciljem v Poreču. 
Po tradiciji je bila na dirki zelo 
močna konkurenca, saj je na
stopilo kar 167 kolesarjev iz 21 
držav. Najboljši v kranjskem 
moštvu in najboljši Slovenec 
na dirki je bil Jaka Primožič, 
ki je v skupni uvrstitvi osvojil 
17. mesto. »Primožičevo 17. 
mesto v skupnem seštevku ni 
slabo, a vemo, da lahko pose
žemo še višje. Sedaj nas čaka 
nova dirka v Novem mestu, 
nato pa serija močnih italijan
skih dirk do 23 let, kjer se želi
mo pokazati v najboljši luči,« 
je po dirki povedal trener Ta
dej Valjavec. Kot pomemben 
cilj v tej sezoni so si v kranj
skem klubu zastavili nastop 
na državnem cestnem prven
stvu, ki bo 30. junija v Rado
vljici, eden od glavnih ciljev 
sezone pa je seveda uspešen 
nastop na domači dirki, ki bo 
3. in 4. avgusta v Kranju.

Sezono so začeli v Istri
Že po tradiciji člani Kolesarskega kluba Kranj sezono začenjajo na uvodnih dirkah v Istri, letos pa 
je mlado moštvo prvič vodil trener in športni direktor Tadej Valjavec. Letošnja vrhunca za kranjske 
kolesarje bosta junijsko državno prvenstvo v Radovljici in avgustovska Velika nagrada Kranja.

V močni konkurenci je štiridnevno dirko Istrska pomlad 
na skupnem 17. mestu kot najboljši Slovenec zaključil Jaka 
Primožič.

Maja Bertoncelj

Medvode – Večer športa, pri
reditev, na kateri podeljuje
jo priznanja in nagrade naj
boljšim športnikom občine 
Medvode, je tudi letos nav
dušila tako s programom 
kot tudi z dosežki medvo
ških športnikov. 

Podelili so trideset malih in 
11 velikih športnih plaket ter 
tri športna priznanja za izje
mno uspešno strokovno, tre
nersko oziroma organizacij
sko delo v športu. Velike špor
tne plakete so prejeli plesalke 
Lara Šlibar (dvakrat), Pika Vi
dic, Maša Hodak Jordan, Nika 
Vukić in Kaja Dolgan Brajo
vić, plavalec Peter John Ste
vens, cestni kolesar Andrej 
Žavbi, gorski tekač Timotej 

Bečan, kanuist na divjih vo
dah Blaž Cof, badmintonista 
Miha Ivanič in Miha Ivančič, 
smučarska tekačica Anama
rija Lampič in atletinja Neja 
Kršinar. Športna priznanja so 
šla v roke ŠD Senica – Hokej
skemu klubu Jelen, Kristini 
Zarič in posthumno Kleme
nu Svoljšaku.

Prireditev se je končala z 
razglasitvijo nazivov špor
tnica in športnik leta obči
ne Medvode za leto 2018. 
To sta smučarska tekačica 
Anamarija Lampič in kanu
ist na divjih vodah Blaž Cof. 
Oba sta prejela tudi denar
no nagrado v višini šeststo 
evrov. Lampičeve na prire
ditvi ni bilo, v njenem ime
nu je priznanje prevzel njen 
fant Boštjan Klavžar.

Športniki Medvod
Na Večeru športa so se zbrali najboljši športniki 
v občini Medvode. Športnika leta sta smučarska 
tekačica Anamarija Lampič in kanuist Blaž Cof.

Športnik leta v Medvodah je kanuist na divjih vodah Blaž 
Cof (na sliki), športnica leta pa je smučarska tekačica 
Anamarija Lampič, ki je na prireditvi ni bilo. / Foto: Peter Košenina

Kranj – Končana so tekmovanja specialne olimpijade v Abu 
Dhabiju in Dubaju. Slovenska odprava je osvojila 24 medalj, 
od tega tri zlate.

Specialnim olimpijcem štiriindvajset medalj

Kranj – Z vrhuncem sezone, svetovnim prvenstvom, se v 
Rjukanu na Norveškem nadaljuje sezona v telemark smuča-
nju. Jure Aleš je medaljo osvojil že na prvi tekmi. V klasiku je 
postal svetovni podprvak.

Jure Aleš svetovni podprvak v klasiku

Jesenice, Kranj – Za hokejisti moštva HDD SIJ Acroni Jeseni-
ce sta prvi tekmi četrtfinala Alpske hokejske lige. Proti ekipi 
Migross Supermercati Asiago Hockey vodijo že z 2 : 0. Prvo 
tekmo v Asiagu so dobili z 1 : 2, drugo pa na Jesenicah s 3 : 2. 
Danes bo tretja tekma v Asiagu. Hokejisti HK Triglav pa so 
v sredo doma s KHL Zagreb odigrali prvo polfinalno tekmo 
končnice v Internacionali hokejski ligi. Bili so boljši s 5 : 3. 
Druga tekma bo jutri.

Jeseničani dobili prvi tekmi

Kranj – Nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi Telekom 
zaradi reprezentančnega premora ta konec tedna nimajo te-
kem. Bodo pa igrali nogometaši v drugi in tretji slovenski 
nogometni ligi. Drugoligaši bodo odigrali tekme dvajsetega 
kroga. Nogometaši Rolteka Dob in Kalcerja Radomlje jutri 
gostujejo, prvi pri moštvu Ankaran Hrvatini, drugi pa pri Ja-
dranu Dekani. Nogometaši v tretji slovenski nogometni ligi 
– center bodo odigrali tekme 17. kroga. Danes ob 19. uri NK 
Tinex Šenčur gosti vodilnega na lestvici NK Bled Hirter, jutri 
ob 15.30 se bodo začele tekme Arne Tabor 69 – Žiri, Svoboda 
Ljubljana – Komenda in Sava Kranj – Zagorje.

Vodilni Bled Hirter gostuje v Šenčurju

Poleg Zajca in Domna 
Prevca bodo na današnji tek
mi skakali še Anže Semenič, 
Peter Prevc, Bor Pavlovčič, 
Tilen Bartol, Žiga Jelar, Jurij 
Tepeš in Jaka Hvala. 

Letošnja Planica je tudi v 
znamenju slovesov. Od tek
movalne športne poti se pos
lavljata dva Gorenjca: danes 
Žirovec Tomaž Naglič, jutri 
pa med serijama leteči Kranj
čan Robert Kranjec, ljublje
nec občinstva, ki je v karieri 
dosegel številne uspehe. Vče
raj mu ni šlo po željah. Nje
gov kvalifikacijski skok (203,5 
metra) je bil prekratek za uvr
stitev na tekmo, medtem ko je 
v dveh serijah za trening pole
tel 208 in 222 metrov. Zbral 
je že 209 poletov čez dvesto 
metrov, s čimer je rekorder. 

»V kvalifikacijskem skoku 
sem želel še nekaj dodati, a 
ni šlo. Škoda. Užival sem le 
v drugem poletu za trening,« 

je povedal Robert Kranjec, ki 
ima na planiško letalnico lepe 
spomine. »Razvila se je v lepo 
letalnico in želim ji lepih še 
nadaljnjih petdeset let,« je do
dal ob omembi petdesetletni
ce Letalnice bratov Gorišek. 
Jutri bo na njej skočil še zad
njič. To bo skok za slovo od 
dolgoletne tekmovalne kari
ere. »Sobotni polet bo name
njen vsem navijačem, vsem, 
ki so me spodbujali v vseh teh 
letih,« je še dejal včeraj.

Jubilej, lepa vremenska na
poved za vse planiške dni, 
dobra pripravljenost naših 
letalcev in jutrišnje slovo Ro
berta Kranjca je dovolj ra
zlogov za obisk kakšne iz
med tekem. Današnja se bo 
s prvo serijo začela ob 14.30, 

jutrišnja ekipna in nedeljska 
posamična, zadnja v letošnji 
sezoni, pa ob 10. uri. Vse dni 
poteka tudi pester spremlje
valni program. Najbolj živah
no bo jutri v Kranjski Gori, ko 
se bo ob 18. uri začel dogodek 
Open Air Planica.

Planica v teh dneh res nudi 
pravo zimsko kuliso, v kateri 
so včeraj uživali številni, tudi 
predsednik Republike Slo
venije Borut Pahor. Največ 
pa je bilo kot običajno ob če
trtkih otrok. Pol stoletja, toli
ko, kot je stara velikanka, je 
s smučarskimi skoki v Plani
ci povezana tudi Zavarovalni
ca Triglav. Letos so pod Pon
ce pripeljali več kot 3.500 ot
rok in spremljevalcev iz vse 
Slovenije.

Japoncu uvod v planiški praznik
31. stran

Robert Kranjec bo jutri zaključil svojo tekmovalno pot. Med navijači je zelo priljubljen. 
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Japonec Rjoju Kobajaši, najboljši skakalec letošnje zime, je 
včeraj z 248 metri postavil osebni in japonski rekord. 

 F
ot

o:
 G

or
az

d 
K

av
či

č



12 Gorenjski glas
petek, 22. marca 2019EKONOMIJA, FINANCE info@g-glas.si

POSLUJTE PAMETNO Z 
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KREDIT 

Izberite kredit *, ki vam ga 
odobrimo hitro in enostavno, brez odvečne 
dokumentacije in stroškov zavarovanja.
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IZPLAČILO  

NA TRR - DO 
50.000 EUR
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Ana Šubic

Selca – V bližini univerze 
Heliopolis v Kairu bo v dob-
rem letu postavljen pilotni 
rastlinjak velikosti dva tisoč 
kvadratnih metrov, ki je plod 
sodelovanja dveh slovenskih 
podjetij. Rastlinjak v obliki 
napihljive hale bo postavi-
lo podjetje Duol z Brezovi-
ce, Lotrič Meroslovje pa ga 
bo opremilo z merilnim sis-
temom Exactum, ki nadzi-
ra pogoje okolja. Direktorja 
podjetij Marko Lotrič in Du-
šan Olaj sta minuli teden v 
Egiptu s tamkajšnjima par-
tnerjema, podjetjem Sekem 
in univerzo Heliopolis, do-
rekla podrobnosti pogod-
be. Slovenska podjetnika sta 
bila del gospodarske delega-
cije na Dnevu Luke Koper v 
Kairu, obiskal ga je tudi zu-
nanji minister Miro Cerar. 
Egipt je namreč eden najpo-
membnejših prekomorskih 
trgov koprskega pristanišča.

Kot je pojasnil Lotrič, so s 
podjetjem Duol prišli v stik 
leta 2015, ko so oboji sode-
lovali na razstavi Expo v Mi-
lanu. »Z direktorjem Duša-
nom Olajem sva začela iskati 
skupne priložnosti. Njihove 
hale se uporabljajo za različ-
ne namene, ena od možnos-
ti je tudi rastlinjak, pri čemer 
je izjemno pomembno tudi 
spremljanje pogojev znot-
raj njega,« je razložil Lotrič. 

Dodal je, da so že sodelovali 
pri nekaj skupnih projektih, 
vezanih na rastlinjake, in 
da so pri Evropski komisiji 
v okviru programa Obzorje 
2020 dobili pečat odličnos-
ti. »Z Duolom smo v Slove-
niji, na Brezovici, že postavi-
li dva manjša pilotna rastli-
njaka, enega pa bomo tudi 
pri nas, v Selcih. Gre za po-
sebne šotore brez konstruk-
cije, ki jih drži pokonci doda-
tni tlak v membrani. Sedaj 
je pred nami prva večja iz-
vedba v tujini. Namen pro-
jekta je uvedba tehnologij, 
ki na varen in zdrav način 

omogočajo večjo pridela-
vo hrane.« Sistem Exactum 
spremlja temperaturo v ra-
stlinjaku, nivo ogljikovega 
dioksida, relativno vlago, 
osvetljenost, hitrost zraka, 
diferenčni tlak pa tudi tem-
peraturo in vlago zemlje ter 
temperaturo in pH vode za 
zalivanje. Njihov cilj je tudi, 
da sistem pripeljejo še do 
krmiljenja rastlinjaka.

Dobili razvojno pomoč

Za dvesto tisoč evrov vre-
den projekt podjetji priča-
kujeta 80 tisoč evrov med-
narodne razvojne pomoči 

Unida – organizacije Zdru-
ženih narodov za industrij-
ski razvoj. Med državami do-
natorkami je tudi Slovenija, 
gospodarsko ministrstvo pa 
ima tako na razpisih Unida 
pravico sodelovati pri izboru 
projektov. Lotrič Meroslovje 
ob sofinanciranju Unida že 
postavlja meroslovni center 
v Mostarju – za zagotavlja-
nje kakovosti na področju 
3D-meritev v industriji. »Pri 
projektu egiptovskega rastli-
njaka bomo ostala finančna 
sredstva zagotovili skupaj z 
Duolom,« je pojasnil Lotrič 
in dodal, da je ta investicija 

velika priložnost za prodor 
na sredozemsko območje. 
Tam vidi še vrsto drugih iz-
zivov – zlasti v skladiščenju 
pridelka in transportu, kjer 
je prav tako treba nadzorova-
ti temperature.

Lani rekordna rast

Merilni sistem Exactum 
so v Lotrič Meroslovju razvi-
li leta 2015. Poleg spremlja-
nja pogojev okolja omogo-
ča tudi pravočasno alarmira-
nje preko aplikacije v prime-
ru približevanja kritični toč-
ki. Njihovi merilni sistemi 
delujejo že na več kot 1300 
merilnih mestih. »Sistem je 
uporaben na celotni hladni 
verigi. Pri razvoju sledimo 
področjema hrane in zdra-
vil, ki morajo prav tako biti 
shranjena v ustreznem oko-
lju v lekarnah, bolnišnicah 
… Sistem uporabljajo tudi 
na določenih kritičnih mes-
tih v industriji,« je razložil. 
Lani so na trg lansirali nov 
produkt Trames Unique, 
merilni stroj za merjenje di-
menzij izdelkov v 1D-, 2D- 
ali 3D-prostoru, sicer pa že 
skoraj tri desetletja opravlja-
jo kalibracije merilnih in-
strumentov. 

Podjetje je lani beležilo re-
kordno, kar 28,5-odstotno 
rast. »Imeli smo 4,4 mili-
jona evrov prihodkov, v ce-
lotni skupini pa 7,3 milijo-
na evrov. Dobiček je znašal 
približno desetino,« je po-
jasnil Lotrič. Skupina Lotrič 
Metrology povezuje že devet 
podjetij v šestih državah in 
ima že več kot 140 zaposle-
nih, od tega polovico na ma-
tični lokaciji v Selcih, kjer so 
lani zaposlili kar osemnajst 
sodelavcev. Povprečna sta-
rost zaposlenih je 36 let. 

Merili bodo tudi v Egiptu
Podjetji Duol in Lotrič Meroslovje sodelujeta pri postavitvi pilotnega rastlinjaka za paradižnike v Egiptu. 
Selško meroslovno podjetje ga bo opremilo z merilnim sistemom za samodejni nadzor pogojev za rast. 

Na slovenskem veleposlaništvu v Kairu: Marko Lotrič, zunanji minister Miro Cerar, dr. Jane 
G. Hanna (egiptovski partner Sekem), veleposlanica Mateja Prevolšek, Dušan Olaj (podjetje 
Duol) in državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Cantarutti /Foto: arhiv Lotrič meroslovja

Kranj – Slovenska energet-
ska družba Petrol je ob kon-
cu lanskega leta imela nekaj 
več kot 49,7 milijona evrov 
bilančnega dobička, od tega 
naj bi ga po predlogu uprave 
in nadzornega sveta 37,5 mili-
jona evrov namenila za izpla-
čilo dividend, preostalega pa 
naj bi razporedila v druge re-
zerve iz dobička. Delničarji 
bodo o tem predlogu sklepali 
na skupščini, ki bo 18. aprila 
v poslovnih prostorih družbe 
Petrol v Ljubljani. Če bodo 
soglašali s tem predlogom, 
bodo imetniki delnic prejeli 
osemnajst evrov dividende 
na delnico. Družba jo bo 
izplačala 9. avgusta, prejeli 
pa jo bodo vsi, ki bodo dan 
prej pri klirinško-depotni 
družbi vpisani kot imetniki 
delnic. 

Predlagajo osemnajst 
evrov dividende

Zgornji Brnik – Čisti dobiček 
Fraporta Slovenija, ki upravlja 
brniško letališče, se je lani 
povečal na 7,3 milijona evrov 
oz. za 39 odstotkov. V Družbi 
so lani ustvarili 46,3 milijona 
evrov prihodkov, predlani pa 
41,7 milijona evrov, ter 18,5 
milijona bruto dobička iz po-
slovanja. Prihodki Fraporta 
niso zrasli le pri nas, temveč 
na celotni ravni skupine, saj 
so skoraj vse enote po svetu 
zabeležile rekordno rast šte-
vila potnikov, najdonosnejša 
pa so bila letališča v Braziliji 
in Grčiji. Dobiček nemškega 
upravljavca letališč se je tako 
povečal za štirideset odstot-
kov, in sicer na 505,7 milijo-
na evrov.

Fraport lani precej 
povečal dobiček

Simon Šubic

Naklo – Na sredini dražbi 
za nakup nakelske družbe 
Mersteel SSC je kot dražitelj 
sodeloval le celjski Inpos, 
ki je za podjetje ponudil pet 
milijonov evrov, kolikor je 
znašala tudi izklicna cena, je 
poročal STA. Stečajna upra-
viteljica Mersteela Alja Mar-
kovič Čas je razložila, da na-
merava s ponudnikom ku-
poprodajno pogodbo pod-
pisati v kratkem, s prodajo 
pa morata soglašati tudi so-
dišče in Agencija za varstvo 
konkurence. V Inposu so 
pojasnili, da so se za nakup 
Mersteela SSC odločili, ker 
jim glede na trgovsko dejav-
nost, s katero se sami ukvar-
jajo, ustreza. 

Podjetje Mersteel SSC je 
začelo poslovati leta 2014, 
potem ko so v stečaju stare-
ga Mersteela, ki je nastal iz 
nekdanje metalurške divizi-
je Merkurja, izčlenili zdra-
vo jedro. Poleg Mersteela 

SSC, ki je postal eden vodil-
nih ponudnikov metalur-
ških izdelkov in storitev v 
Sloveniji, je tedaj nastala še 
družba Mersteel nepremič-
nine, ki ima v lasti Merstee-
lova skladišča. 

Mersteel SSC, ki je imel 
lani skoraj 64 milijonov 
evrov prihodkov od prodaje 
in 370 tisoč evrov čistega do-
bička, je bil naprodaj že dlje 
časa. Najprej je bil naprodaj 
za 6,54 milijona evrov, leta 
2017 pa ga je stečajna upra-
viteljica neuspešno prodaja-
la na javni dražbi po izklic-
ni ceni 7,16 milijona evrov. 
Februarja 2018 se je odloči-
la še za zbiranje nezavezu-
jočih ponudb. Oddala sta jo 
dva ponudnika, le eden pa 
je kasneje oddal zavezujočo 
ponudbo v višini štiri milijo-
ne evrov. Stečajna upravite-
ljica se je lani jeseni odloči-
la za ponovitev prodajnega 
postopka, ki se bo zdaj naj-
verjetneje končal s prodajo 
družbe celjskemu Inposu. 

Družbo Mersteel SSC naj bi 
kupil celjski Inpos
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Kmetijstvo in gozdarstvo

Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
   novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner,  

Lamborghini, Landini, Same, Steyer, Massey Ferguson, Fendt,  
Deutz, Hurlimann, Carraro,

   rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS,  
plugi (tuji proizvajalci),

   ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva,  
filtre, svetlobno opremo …,

  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodajo in popravilo kardanov, rezervne dele za kardane,
  prodajo nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti.

Več informacij dobite pri nas: Klasje, d.o.o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj

Tel.: 04/2331 375, 04/2357 710, GSM: 041/628 065, 031/628 065
E-pošta: klasje@siol.net

AKCIJA  
OLJE FUCHS + GRATIS MAST

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE z.o.o.

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

ODKUP MLEKA
Po konkurenčnih cenah

INFORMACIJE: 031 670 939

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

INFORMACIJE: 041 985 001

SEMENSKI KROMPIR
Specializirana prodaja semenskega krompirja v skladišču  

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

v Cerkljah, Šenčurju, Voklem, Komendi in Moravčah.

ODKUP POLJŠČIN
Odkupujemo različne vrste doma pridelane zelenjave in sadja 

po konkurenčnih cenah. INFORMACIJE: 031 748 229

vaš zanesljiv in odgovoren partner že od leta 1900

SEMENSKI KROMPIR
Specializirana prodaja semenskega krompirja v skladišču

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

v Cerkljah, Šenčurju, Voklem, Komendi in Moravčah.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Gorenjska je gove-
dorejska dežela, v kateri 
ima v prehrani goved zelo 
pomembno mesto travna 
silaža. V devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja se je tudi 
na Gorenjskem podobno kot 
drugje v Sloveniji zelo uvel-
javilo siliranje trave v bale. 
To je postopek, pri katerem 
primerno osušeno travo sti-
snejo v balo, potlej pa jo ovi-
jejo z mrežico, ki balo drži 

skupaj, in nato še s folijo, ki 
preprečuje dostop zraka in 
s tem kvarjenje silaže. Dob-
ri poznavalci razmer ugota-
vljajo, da so na Gorenjskem 
prve balirke kupili okrog 
1993. leta in da naj bi jih bilo 
že v tistem letu devet. 

Kot ocenjuje Franc Pav-
lin, specialist za živinore-
jo v Kmetijsko gozdarskem 
zavodu Kranj, na gorenjskih 
kmetijah zadnja leta silira-
jo vsaj toliko trave kot pred 
leti, vendar pa se je siliranje v 
bale zmanjšalo za približno 
trideset odstotkov. Razlog za 
to naj bi bila predvsem cena 
baliranja, ta naj bi, vključno 

s folijo, znašala okrog pet-
najst evrov za balo, vse več-
ji problemi pa so tudi glede 
ravnanja z odpadno folijo.

Na Gorenjskem smo 
v nekaterih komunalnih 
podjetjih preverjali, ali 
odkupujejo folijo in koliko 
to kmete stane. Iz Komuna-
le Kranj so (ob koncu feb-
ruarja) sporočili, da so pro-
blematiko odlaganja odpa-
dne silažne folije zaznali 
lani oziroma po tem, ko so 
jo zadruge prenehale spre-

jemati, zato so jo na pritisk 
uporabnikov začeli poskus-
no zbirati v svojih zbirnih 
centrih. »Ker gre za posku-
sno zbiranje, je trenutno za 
vse uporabnike brezplačno, 
pogoj pa je, da je folija ob 
oddaji v center čista, brez 
ostankov silaže, tudi brez 
mrežice in prsti,« pojasnju-
jejo v Komunali in dodaja-
jo, da odkar folijo poskusno 
zbirajo, ne dobivajo več pri-
tožb občanov o sežiganju 
folije v naravi ter s tem pove-
zanim dimom in smradom, 
prej pa je bilo takih pritožb 
kar veliko. Sicer pa se za 
prevzem zbrane odpadne 

folije že dogovarjajo s pod-
jetjem, ki predeluje folijo in 
ima za to tudi vsa potrebna 
dovoljenja. 

V Komunali Radovljica 
pojasnjujejo, da odpadna 
folija silažnih bal sodi med 
odpadke iz kmetijske deja-
vnosti, za katere mora pos-
krbeti vsak kmet sam tako, 
da jo odda zbiralcu tovrstnih 
odpadkov. Ker to ni komu-
nalni odpadek, odvoz ni v pri-
stojnosti komunalnega pod-
jetja in zatorej tudi odlaga-
nje v zabojnike za odpadke, 
poleg zabojnikov ali drugje 
v naravi ni dovoljeno, prav 
tako je ni dovoljeno odlaga-
ti na odlagališče Mala Meža-
kla. A neka rešitev z odpad-
no folijo se vendarle kaže. 
V Komunali so, kot so zapi-
sali, trenutno v fazi pripra-
ve pogojev za sprejem odpa-
dne folije na Zbirnem cen-
tru Radovljica in nadaljnjo 

oddajo pooblaščenim zbi-
ralcem. Prevzem folije bodo 
izvajali v okviru tržne deja-
vnosti. Na zbirnem centru 
bodo v prihodnje kmetom 
z lokalnega območja omo-
gočili oddajo silažne folije 
proti plačilu, pri tem pa bo 
osnova teža odpadka. Cene 
za oddajo folije se gibljejo 
od 150 do 250 evrov za tono, 
brez stroškov prevoza in 

skladiščenja, ter odvisno od 
čistosti frakcije. Folija mora 
biti za prevzem na zbirnem 
centru ustrezno pripravlje-
na, ne sme vsebovati mre-
žice, mora biti brez ostan-
kov silaže in prsti in ne sme 
biti onesnažena z nevarnimi 
snovmi, kot so barva, olja ...

Kmetje iz kamniške in 
komendske občine lahko 
pripeljejo odpadno folijo v 

zbirni center centra za rav-
nanje z odpadki v Suhado-
lah. Kot pojasnjujejo v Pub-
licusu, sprejem folije zara-
čunavajo, saj gre za odpa-
dek iz dejavnosti, ki je tudi 
po izvoru nekomunalni 
odpadek. In kako je v Loš-
ki komunali? Janez Štalec, 
vodja ravnanja z odpad-
ki, pojasni, da v škofjeloš-
ki občini manjše količine 
odpadne folije (do dvajset 
bal) brezplačno prevzamejo 
v njihovem zbirnem centru, 
za večje količine pa se mora-
jo kmetje dogovoriti nepos-
redno z zbiratelji tovrstnih 
odpadkov. V občini Želez-
niki enkrat ali dvakrat na 
leto v sodelovanju z obči-
no organizirajo akcijo zbi-
ranja odpadne folije v zbir-
nem centru Studeno. Obči-
na o tem obvesti kmetijska 
gospodarstva, ki morajo za 
pokritje stroškov plačati tri-
deset centov (brez DDV) na 
balo. »Če bi kmetje vedeli, 
kako škodljivo je kurjenje 
folije za okolje in za zdrav-
je ljudi, tega ne bi počeli,« 
poudari Janez Štalec.

Silažna folija ni komunalni odpadek
Folija, s katero kmetje pri siliranju ovijajo bale travne silaže, ni komunalni odpadek, ki bi ga v okviru javne službe zbirala komunalna podjetja, ampak je 
odpadek, ki nastaja pri dejavnosti in za katerega mora poskrbeti vsak sam. 

Za ravnanje z odpadno silažno folijo v Sloveniji ni enotnega sistema. 

Koliko je pri eni bali 
odpadne folije? V eni od 
trgovin so stehtali klobčič 
folije, s katero je možno 
oviti približno devetnajst 
bal. Klobčič je tehtal 
26 kilogramov, torej je 
za eno balo potrebno 
približno 1,35 kilograma 
folije.

Na ministrstvo za okolje in prostor smo naslovili 
vprašanje, koliko prijav o sežiganju odpadne folije na 
gorenjskih kmetijah je v zadnjem letu prejela njihova 
inšpekcija za okolje in naravo. Z ministrstva so nam 
odgovorili, da inšpekcija ne vodi podatkov po vrsti 
odpadkov in krajih kršitev; pojasnili pa so, da je za 
kmete (fizične osebe), ki z odpadno folijo ravnajo v 
nasprotju z uredbo o odpadkih, zagrožena globa od sto 
do tristo evrov.

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije opozarjajo, 
da je odpadna folija resen okoljski problem. 
Zavzemajo se za rešitev, ki bi bila sprejemljiva tako 
za povzročitelje kot zbiralce odpadkov, pri tem pa si 
želijo tudi večjo vlogo države. Od ministrstva za okolje 
in prostor pričakujejo, da jih bo vključilo v iskanje 
čimprejšnje rešitve. Predlogov je več, ena od možnosti 
je organiziranje zbirnih mest v okviru kmetijskih 
zadrug. Zadruge bi zagotovile le prostor, sicer pa bi 
bilo treba poiskati cenovno najugodnejšega zbiratelja 
folije in določiti termine odvoza. 
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Semenska
koruza

LGAN
koruza

Semenska
koruza

LGAN
koruza

Pridelava, ki se splača Dokazano več mleka in mesa

DKC 3623 (FAO 300, Z)
DKC 4351 (FAO 340, Z)
DKC 4569 (FAO 350, Z)
DKC 4717 (FAO 370, Z)
DKC 5182 (FAO 400, Z)

LG 30.308 (FAO 320, PT)
SHANNON (FAO 400, Z)
LG 31.479 (FAO 410, Z)
LG 34. 9O (FAO 430, Z)
AAPOTHEOZ (FAO 450, Z)

www.agrosaat.si

Več informacij o vseh
prodajnih hibridih
najdete v prospektu
Koruza 2019, na
prodajnih mestih ter
na naši spletni strani!

RWA Slovenija, d. o. o.
Dolenjska cesta 250 a
1291 Škofljica
t: 01 514 00 70
e: semena@agrosaat.si

KOLESNE IN VLEČNE 

GOZDARSKE VERIGE  

TRGOVINA Z GOZDARSKO OPREMO, KO-NET d.o.o. 

Beleharjeva 15, 4208 Šenčur   

www.ko-net.si  ko-net@siol.net   04/25 17 482   041 759 103 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo je prejš-
nji petek objavilo dva javna 
razpisa, s katerima namenja 
dva milijona evrov za odpra-
vo škode in obnovo gozdov, 
ki so jih prizadeli žledolom, 
vetrolom in čezmerna raz-
množitev podlubnikov, in 
1,41 milijona evrov za ure-
ditev gozdnih vlak, ki jih je 
bilo treba urediti za izved-
bo sanacije gozdov. Vloge 

za pridobitev nepovratnih 
sredstev bo možno vložiti v 
elektronski sistem agenci-
je za kmetijske trge in raz-
voj podeželja od 8. aprila 
do objave obvestila o zaprt-
ju razpisa.

Od celotnega zneska dva 
milijona evrov za odpra-
vo škode in obnovo gozdov 
bodo 550 tisoč evrov name-
nili za sanacijo gozdov po 
žledolomu, 500 tisoč evrov 
za sanacijo po vetrolomu 

in 950 tisoč evrov za odpra-
vljanje posledic podlubni-
kov, pri tem pa bodo vlaga-
telji lahko uveljavljali finan-
čne podpore le za kritje stro-
škov za dela, ki so pri žledo-
lomu nastala po 30. januar-
ju 2014, pri podlubnikih po 
15. maju 2015 in pri vetrolo-
mu po 13. decembru 2017. 
Od zneska, ki je predviden 
za ureditev gozdnih vlak, 
bodo 610 tisoč evrov name-
nili za vlake v gozdovih, 

poškodovanih zaradi žledo-
loma leta 2014, in 800 tisoč 
evrov za vlake v gozdovih, ki 
jih je decembra 2017 priza-
del vetrolom. 

Do finančne podpore bodo 
upravičeni le vlagatelji s 
popolnimi vlogami, pri tem 
pa bodo na izbor vplivali vrs-
ta del, stopnja poudarjenosti 
funkcij gozda, dolžina uredi-
tve gozdne vlake ter potenci-
alna nevarnost za širitev pod-
lubnikov in bolezni.  

Spodbude za delo v gozdovih
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano namenja 3,41 milijona evrov za odpravljanje posledic 
v poškodovanih v gozdovih.

Cveto Zaplotnik

Zgornje Jezersko – Franc 
Ekar, starešina Lovske dru-
žine Jezersko, in tajnik dru-
žine Boris Meško sta prejšnji 
teden izročila Juriju Skubru 
priznanje Lovske zveze Slo-
venije za šestdeset let nepre-
kinjenega članstva v doma-
či lovski družini, hkrati pa 
sta mu ob 25-letnici prireja-
nja poletnega smučarskega 

tekmovanja lovcev na lede-
niku pod Skuto nad Jezer-
skim izročila tudi zahvalo 
za njegov prispevek k izve-
dbi tekmovanj. Jurij izha-
ja z Makekove domačije, na 
kateri ima lovstvo že dolgo 
tradicijo. Leta 1959 se je včla-
nil v lovsko družino, v kate-
ri je bil med drugim tajnik in 
starešina; bil pa je tudi član 
odbora Karavanškega spora-
zuma za gojitev jelenjadi.  

Priznanje Juriju Skubru

Od leve: Franc Ekar, Jurij Skuber in Boris Meško
Cveto Zaplotnik

Kranj – Generalne skupšči-
na Združenih narodov je 
pred sedmimi leti razgla-
sila 21. marec za mednaro-
dni dan gozdov, s katerim 
želi v javnosti krepiti zave-
danje o pomenu gozdov in 
dreves vseh vrst za življenje 

na zemlji. Zavod za gozdo-
ve Slovenije je ob mednaro-
dnem dnevu gozdov včeraj, 
v četrtek, pripravil v mest-
nem gozdu v Celju več akti-
vnosti za šolarje in strokov-
njake s področja učenja in 
izobraževanja v gozdu. Dru-
ženje so začeli z vodenim 
sprehodom po gozdu, nato 

so obiskali leseni amfiteater 
in drevesno hišo in se pogo-
varjali na temo Učimo se z 
gozdovi – Gozd je modrost!, 
za konec pa so si ogledali 
še praktični prikaz gospo-
darjenja z gozdom. Družba 
Slovenski državni gozdovi 
bo v okviru mednarodnega 
dneva gozdov pripravila 6. 

aprila na več lokacijah v Slo-
veniji vseslovensko prosto-
voljsko akcijo sadnje dreves 
z naslovom Pomladimo goz-
dove, na Kulturnem bazarju 
v Cankarjevem domu v Lju-
bljani pa bo 4. aprila potekal 
medresorski tematski sklop 
Gozd skozi umetnost in kul-
turo.

Več prireditev ob dnevu gozdov

Žiri – Društvo kmečkih žena Žiri bo v sodelovanju s Kmetijsko 
gozdarskim zavodom Kranj pripravilo v četrtek, 28. marca, ob 
15.30 v zadružnem domu v Žireh predavanje o pridelovanju 
jagodičevja – malin, jagod, ameriških borovnic, ribeza in robi-
de. Predavala bo Erika Boltar iz Kmetijsko gozdarskega zavoda 
Kranj, ki bo po predavanju tudi odgovarjala na vprašanja.

Predavanje o pridelovanju jagodičevja
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VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 16. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.com

                     KOSILNIC 
IN PREKOPALNIKOV

AKCIJA 
Prodaja vrtnih strojev različnih 

proizvajalcev, servis in  
popravilo vseh vrtnih strojev na 

naši lokaciji!
Izposoja prezračevalnika  
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Besnica – Bralka Marija Mohorič iz Nove vasi v Besnici nam je 
prišla pokazat nenavadna kokošja jajca s precej debelo nagu-
bano lupino. Znesla jih je starejša kokoš. »Že petdeset let 
imamo kokoši, pa še nisem videla takšnih jajc,« se je čudila. 
Zgolj na podlagi fotografije ni mogoče vedeti, kaj povzroča 
takšne deformacije, je pojasnil Franc Pavlin s Kmetijsko goz-
darskega zavoda Kranj in dodal, da bi potreboval več podatkov, 
tudi starost kokoši, način krmljenja in reje, dolžino osvetlitve 
v kurnici ... Vzrokov, zakaj pride do odstopanj od normalne 
oblike in trdote lupine, je sicer več. Kot je razložil, je to bolj 
pogosto pri starejših kokoših in slabši nesnosti, ker tvorba 
jajca poteka dalj časa, vzrok so lahko tudi pomanjkanje vita-
minov v krmi (npr. D3), pomanjkanje ali neustrezno razmerje 
med minerali (kalcij) v krmi, bolezenska stanja ...

Nenavadna kokošja jajca
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Ana Šubic

Lesce – Minulo soboto je bil 
v Lescah jubilejni, dvajseti 
redni občni zbor Združen-
ja ekoloških kmetov Gorenj-
ske (ZEKG). Od 3900 kme-
tij na Gorenjskem je 251 eko-
loških oz. 6,4 odstotka, kar 
je nad slovenskim povpre-
čjem, ki znaša 4,9 odstot-
ka. »Število se ne poveču-
je toliko, kot bi želeli,« pra-
vi Franc Šolar, strokovni taj-
nik gorenjskega združenja, 
ki povezuje okoli sto ekolo-
ških kmetij.

Združenje, ustanovljeno 
aprila 1999, je sprva imelo 88 
članov. Prvi predsednik je bil 
Jože Rozman, strokovni taj-
nik pa Dušan Jovič. Od 2002 
do 2015 je bil predsednik Šte-
fan Dežman, ki je poskrbel 
za zdravo jedro združenja, je 
poudarila njegova nasledni-
ca Danica Pavlič. »Nadaljuje-
mo redno delo: usklajevanje 
aktualnih zadev in srečanja 
odborov združenja, organi-
ziranje strokovnih ekskurzij; 
primere dobrih praks smo 
si ogledali na Dolenjskem, 
Madžarskem, v Dalmaciji … 
Pripravili smo sestanek na 
Loški zadrugi glede ekološ-
kega mesa in v sodelovanju 
z večino nevladnih organiza-
cij s področja kmetijstva tudi 
srečanje o problematiki uve-
dbe davčnih blagajn in opo-
zorili na ovire,« je naštevala 
Pavličeva.

Jeseni 2017 so skupaj s še 
nekaj združenji ustanovi-
li novo Zvezo društev eko-
loških kmetov Slovenije, da 
imajo večjo težo pri opozar-
janju na težave. Med dru-
gim so uvedli redne sestan-
ke na kmetijskem ministrs-
tvu in vzpostavili stik z dru-
gimi institucijami. »V okvi-
ru Zveze je bila na pobu-
do člana našega upravnega 

odbora Staneta Berganta v 
sodelovanju z drugimi kme-
tijskimi nevladnimi organi-
zacijami izvedena peticija 
o problematiki zveri in div-
jadi. V sodelovanju s kme-
tijskim ministrstvom in 
KGZS smo pripravili odme-
vna posveta v državnem sve-
tu, letos na temo naročan-
ja ekološke lokalne hrane v 
javnih zavodih. Mimogre-
de, Ajdna, zadruga manjših 
gorenjskih ekoloških kme-
tov, vzorno sodeluje predv-
sem s Kranjskimi in radov-
ljiškimi vrtci, priložnosti na 
tem področju je pa še ogro-
mno,« je razložila.

Problem tudi 
pomanjkanje zemljišč

Pavličeva opaža, da je hra-
na, pridelana na ekološki in 
biodinamičen način, danes 
prepoznana kot najbolj kako-
vostna. Povpraševanje po slo-
venski ekološki hrani je še 
vedno večje od ponudbe, saj 
je velik del kmetij samoos-
krbnih. »Želimo si, da bi se 

pridelava ekološke hrane v 
Sloveniji povečala, a je pro-
blem pomanjkanje kmetij-
skih površin v ekološki pri-
delavi, predvsem zelenjadar-
skih.« Dotaknila se je tudi 
problematike prodaje ekolo-
škega mesa: »Ko gre v trgov-
ske verige, večina mesa izgu-
bi ekološki status, saj nima-
mo vmesnega člena razseko-
valnice in pakirnice in se tako 
izgubi tudi sledljivost.« Opo-
zarjajo tudi na zmanjšanje 
subvencij za travinje in prob-
lem pomanjkanja ekoloških 
kmetijskih svetovalcev.

O ekološki pridelavi na 
Gorenjskem v zadnjih dvaj-
setih letih je na občnem 
zboru spregovorila Marija 
Kalan, specialistka za ras-
tlinsko pridelavo v Kme-
tijsko gozdarskem zavodu 
Kranj. Da bi zadostili pot-
rebam po slovenski ekološ-
ki hrani, bo v prihodnje tre-
ba več energije vlagati tudi v 
povečevanje obsega in teh-
nološke izboljšave pri ekolo-
ški pridelavi, je dejala Kala-
nova. Pa tudi da bo treba še 

več povezovanja, da se ekolo-
ško pridelano meso in mle-
ko ne bosta več prodajala po 
konvencionalnih cenah ter 
da bi zmanjšali obseg zahte-
vane administracije na eko-
loških kmetijah.

Strokovni tajnik Franc 
Šolar pa je poročal o delu 
ZEKG v lanskem letu. Vse 
leto so skušali člane kar naj-
bolje informirati o dogajan-
jih na področju ekološkega 
kmetovanja. Sodelovali so 
na Tednu podeželja v Škof-
ji Loki, tradicionalnem Eko-
prazniku v Ljubljani, sejmu 
Agra, na ekoloških tržni-
cah po Gorenjskem, dnevu 
odprtih vrat ekoloških kme-
tij ... Sodelujejo tudi pri pro-
jektu Semenjalnica, katere-
ga cilj je vzpostavitev pride-
lave ekoloških semen. »Jese-
ni so se naši člani Zveze dru-
štev ekoloških kmetov ude-
ležili tudi prvega srečanja s 
kmetijsko ministrico, kjer 
so izpostavili prodajo ekolo-
škega mesa in problemati-
ko škode zaradi divjadi,« je 
med drugim povedal Šolar.

Želijo več ekološke pridelave
Povpraševanje po slovenski ekološki hrani je še vedno večje od ponudbe, saj je velik del kmetij 
samooskrbnih. »Želimo si, da bi se pridelava ekološke hrane povečala,« pravi Danica Pavlič, 
predsednica pred dvajsetimi leti ustanovljenega Združenja ekoloških kmetov Gorenjske.

Strokovni tajnik in predsednica Združenja ekoloških kmetov Gorenjske Franc Šolar in 
Danica Pavlič, Marija Kalan (KGZ Kranj) in Dušan Jovič, prvi strokovni tajnik združenja 
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 Invalidsko podjetje Želva  
poskrbi za urejeno okolje vaše hiše,  

bloka, naselja ali podjetja.

Obrežejo grmovje in drevesa, pokosijo 
travo, uredijo zelenico, prekopajo vrt, 

pospravijo listje.

Nudijo tudi manjša mizarska  
popravila in druga hišniška opravila.

Naj urejanje okolice, vrta  
in vzdrževanje hiše za vas ne bo  

več neprijetno opravilo.

Pokličite Želvo na telefon:
04 515 03 80 ali 031 869 780.
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www.brezalkohola.si

brez 
alkohola
V znamenje solidarnosti z vsemi,  
ki trpijo zaradi alkohola.
Vs ak korak šteje!
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Simon Šubic

Podljubelj – »Zaradi narav-
ne nesreče zaprto,« je ta te-
den pisalo na vhodu v Bistro 
Školjka v Podljubelju, kjer 
pa ravno z današnjim dnem 
spet začenjajo obratovati. V 
ponedeljek okoli 21.30 se je 
namreč s skalnega pobočja 
v Podljubelju utrgala večja 
skala in prebila zid objekta, v 
katerem je v pritličju gostin-
ski lokal Bistro Školjka, v 
zgornjem nadstropju pa sta-
novanje lastnice. Gostinski 
lokal je bil sicer v času nes-
reče zaprt in v njem ni bilo 
nikogar, zato poškodovanih 
ni bilo. Interveniralo je 29 
gasilcev iz prostovoljnih ga-
silskih društev Bistrica pri 
Tržiču in Podljubelj, ki so 
pregledali objekt in okolico, 
nastalo odprtino na hiši pa 
pokrili. Zaprli so tudi vodo, 
plinska napeljava pa ni bila 
poškodovana. 

Darja Govekar, lastnica 
Bistroja Školjka, kjer men-
da slovijo predvsem po lig-
njih, je pojasnila, da je v po-
nedeljek zvečer nenado-
ma močno počilo, zato je 
pomislila, da manjka pol 

hiše. V pritličju objekta je 
potem uzrla nepričakovan 
prizor, v shrambo in garde-
robo gostinskega lokala se 
je namreč prikotalila ska-
la premera približno me-
ter. Gostinski lokal je zaradi 

sanacijskih del ostal zaprt do 
včeraj, z današnjim dnem 
pa po napovedih Govekarje-
ve spet odpirajo vrata svojim 
gostom. Za pomoč pri sana-
ciji se je zahvalila tudi Obči-
ni Tržič.

Tržiški župan Borut Sajo-
vic je razložil, da so si skal-
no gmoto nad Školjko s stro-
kovnjaki ogledali naslednje 
jutro po naravni nesreči. 
»Ocenjujemo, da je pone-
deljkov podor skale povezan 
z odjugo in obilnim dežev-
jem v februarju,« je dejal. K 
sanaciji terena in poškodo-
vanega objekta so takoj pris-
topili. »Ker gre za zasebno 
hišo in zemljišče, bo občina 
delno sofinancirala prve za-
ščitne ukrepe na njej. Na po-
bočju nad objektom pa smo 
takoj začeli odstranjevati os-
tale razrahljane skale, skal-
ni vršaj pa bomo nato prek-
rili z mrežno ograjo, ki bo 
preprečila morebitne na-
daljnje podore. Izdelana 
bo tudi geološka študija, ki 
bo pokazala, ali je potrebna 
tudi trajna sanacija pobočja. 
Če bo ta potrebna, računa-
mo tudi na pomoč države,« 
je razložil. 

»Sreča v nesreči je bila, da 
v ponedeljek zvečer ob skal-
nem podoru ni bilo nobenih 
žrtev, pohvaliti pa moram 
tudi učinkovito intervencijo 
gasilcev,« je še povedal Sajo-
vic.

Skala prebila zid gostilne
V ponedeljek zvečer se je v Podljubelju s pobočja utrgala skala premera približno meter in prebila zid 
Bistroja Školjka, ki danes že začenja z obratovanjem. 

Metrska skala je svojo pot končala v shrambi gostinskega 
lokala. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okrož-
nem sodišču so v torek le ne-
kaj dni pred njegovim 27. roj-
stnim dnem na enoletno za-
porno kazen obsodili Mela 
Chiweleja iz Železnikov z za-
časnim prebivališčem v Ško-
fji Loki. Kranjsko tožilstvo ga 
je obtožilo, da je 9. januarja 
letos z delno zakritim obra-
zom in s kovinsko lomilko 
oz. pajsarjem v roki zagrozil 
prodajalki Mlinotestove trgo-
vine v Železnikih in iz blagaj-
ne odnesel 890 evrov. Mladi 
mož, ki so ga policisti verje-
tno tudi zaradi več podob-
nih dejanj v preteklosti prije-
li še isti dan, je rop priznal na 
predobravnavnem naroku, 
čeprav je komentiral, da pro-
dajalki ni grozil s t. i. pajsar-
jem, pa tudi denarja je bilo po 
njegovem štetju manj, kot za-
trjujeta ajdovski Mlinotest in 
tožilstvo. »Bilo je 780 evrov 
in ne 890,« je dejal obtože-
ni, ki dejanje, za katerega se 
je odločil zaradi nakopičenih 
dolgov, sicer obžaluje. 

Okrožna državna tožil-
ka Nadja Gasser je sodnici 

Marjeti Dvornik predlaga-
la, naj Chiweleja obsodi na 
leto dni in pet mesecev za-
pora. Kot edino olajševalno 
okoliščino pri obtoženem je 
navedla takojšnje priznanje, 
medtem ko po njenem mne-
nju obtoženčevo obžalova-
nje ni bilo iskreno, saj gre za 
specialnega povratnika, ki je 
bil že večkrat obsojen za isto-
vrstna kazniva dejanja. »Še 
posebej kot oteževalno oko-
liščino ocenjujem dejstvo, 

da je iz zapora, ki očitno ni 
dosegel svojega namena, 
prišel šele junija 2018, da-
nes pa ga znova obravnava-
mo zaradi ropa,« je pouda-
rila. Zaradi nevarnosti po-
novitve kaznivega dejanja je 
predlagala tudi podaljšanje 
pripora. 

Zagovornica obtoženca 
Renata Godnjov Špik je so-
dišču predlagala, naj obto-
ženemu odredi alternativ-
no prestajanje zaporne kaz-
ni z delom v splošno korist. 
»Večkrat je že bil kazno-
van, tudi z zaporno kazni-
jo, pri čemer izvršene zapor-
ne kazni očitno niso vpliva-
le na obtoženca v smeri, da 
kaznivih dejanj ne bi več po-
navljal. Prav iz razloga neu-
činkovitosti dosedanjih kaz-
ni predlagam, da sodišče do-
loči alternativno prestaja-
nje zaporne kazni z delom v 
splošno korist. Opravljanje 
fizičnega dela bi bilo po oce-
ni obrambe koristno za ob-
toženca, prav z namenom, 
da kaznivih dejanj ne bi več 
ponavljal in bi si uredil svo-
je življenje,« je razložila od-
vetnica. 

Tudi obtoženi je izrazil že-
ljo, da ga sodnica ne kaznu-
je z zaporom, v katerem sicer 
v času pripora hodi na meta-
donsko terapijo, saj bi se rad 
ozdravil odvisnosti od droge. 
Prepričan je, da bi na svobodi 
hitro našel zaposlitev, dokler 
pa si materialno ne opomo-
re, pa bi lahko živel pri svo-
ji mami. 

Sodnica Dvornikova se je 
na koncu odločila, da bo eno-
letna zaporna kazen najbolj 
pravična. Pri svoji odločitvi 
je zasledovala določilo kazen-
skega zakonika, da mora izre-
čena kazen obtoženemu po 
eni strani sporočati, da je bilo 
njegovo dejanje nedopustno, 
po drugi strani pa mora biti 
toliko humana, da se lahko 
obtoženi po vrnitvi iz zapora 
dostojno vključi v okolje. Po-
leg tega je ocenila, da stopnja 
ogroženosti prodajalke med 
ropom ni bila velika. Obto-
ženemu je podaljšala pripor 
in mu še naložila vračilo 890 
evrov oškodovani družbi Mli-
notest. 135 evrov, kolikor so 
Chiweleju zasegli ob aretaci-
ji, bo sodišče kar samo naka-
zalo ajdovski družbi. 

Zapor ga doslej ni izučil
Mel Chiwele iz Železnikov je kljub 27 letom že stari znanec policije in sodišča. Zaradi januarskega ropa 
trgovine v Železnikih je bil spet obsojen na leto dni zapora, iz katerega se je ravno dobro vrnil. 

Sodnica je pokazala milost 
in 27-letnega roparja Mela 
Chiweleja obsodila samo na 
leto dni zapora. 
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Simon Šubic

Kranj, Voglje – Kranjski kri-
minalisti so v torek obravna-
vali dve drzni tatvini. Okoli 
10. ure naj bi na Jezerski ces-
ti v Kranju neznana ženska, 
stara okoli trideset let, med 
prodajo nakita in torbic iz 
hiše odnesla denar. Zmi-
kavtka je nosila kapo, so še 
sporočili policisti. Prav tako 
denar je okoli 13.45 iz hiše 
v Vogljah ukradel moški, 
ki je po vasi prodajal krpe. 

Osumljenec je star med 25 
in 30 let, srednje postave, vi-
sok okoli 185 centimetrov, 
rdečih las, oblečen pa je bil 
v svetlo bundo. Kdorkoli ve 
kaj o storilcih, naj o tem ob-
vesti policijo na 113. 

Gorenjski policisti opo-
zarjajo, da zaklepajte vrata 
tudi, ko ste doma. Oseb, ki 
jih ne poznate, ne spuščajte 
v stanovanja in hiše, more-
bitna sumljiva ravnanja pa s 
čim več podatki takoj nazna-
nite policiji.

Prodajala nakit in krpe, 
kradla pa denar

Kranj – Kranjski policisti so pred dnevi na javnem kraju obrav-
navali polnoletni osebi, ki sta imeli pri sebi prepovedano drogo 
konopljo. Pri enem so zasegli okoli 50 gramov droge in pripo-
močke za prodajo, drugi pa je imel pri sebi manjšo količino 
konoplje. Prvega osumljenca obravnavajo zaradi suma stori-
tve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s 
prepovedanimi drogami, proti drugemu pa vodijo prekrškovni 
postopek.

Zasegli konopljo

Škofja Loka – Gorenjski policisti so ta mesec obravnavali že 
pet prometnih nesreč z udeležbo pešca. Zadnja se je v začetku 
tedna zgodila v Škofji Loki, kjer je voznik pri vzvratni vožnji 
spregledal peško in vanjo trčil. Peška se je pri tem poškodo-
vala in so jo odpeljali v zdravniško oskrbo. Poleg omenjene 
nesreče so policisti ta mesec obravnavali še podobno nesre-
čo v Kranju, kjer je voznik v peško trčil pri vzvratni vožnji na 
parkirišču, v dveh nesrečah v Kranju in Bohinju sta voznika 
z vozili oplazila peški, na Jesenicah pa je voznik trčil v pešca 
na prehodu za pešce. Policisti voznike opozarjajo, naj bodo 
pozorni na pešce, mimo njih pa naj vozijo še posebej previdno. 
Tudi pešci morajo biti pozorni na promet in naj poskušajo 
predvideti ravnanja voznikov.

Že pet nesreč s pešci

Domžale – V torek sredi dneva je zagorelo v kleti objekta v 
Domžalah. Požar na električni napeljavi savne so z ročnim 
gasilnikom gasili delavci do prihoda gasilcev Centra za zaščito 
in reševanje Domžale in Prostovoljnega gasilskega društva 
Domžale-mesto, ki so požar dokončno pogasili, prezračili 
prostore in jih pregledali s termovizijsko kamero. Ena oseba 
se je nadihala dima, zato so jo reševalci odpeljali v Klinični 
center v Ljubljani. 

Zagorela električna napeljava
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Osebnosti
Kranjčan prof. dr. Damijan 
Miklavčič pomembno prispeva  
k zdravljenju. Stran 20

Zanimivosti
V Selcih praznujejo 240-letnico 
šolstva. Sprva so bili proti šoli, 
zdaj so nanjo ponosni. Stran 21

Obletnice
Letalnica bratov Gorišek  
v Planici je bila zgrajena pred 
petdesetimi leti. Stran 22

Jasna Paladin

Na Gorenjskem v gorah 
od zgodnje pomladi do po-
zne jeseni cveti vrsta pla-
ninskih rož, a med zaščite-
nimi so tri še posebej znane 
in žal tudi ogrožene – Blaga-
jev volčin, lepi čeveljc in nar-
cise.

Zavarovan že od  
leta 1898

Blagajev volčin, rumena 
jožefica oz. nizki grmiček, ki 
zraste do višine trideset cen-
timetrov in cveti od marca 
do maja, je ime dobil po gro-
fu Blagaju in skupaj s plani-
ko velja za prvo zaščiteno ra-
stlino pri nas. Zavarovan je 
namreč že vse od leta 1898 
in tako velja za simbol na-
ših naravovarstvenih priza-
devanj. Na Rdečem sezna-
mu ogroženih praprotnic in 
semenk Slovenije je uvrščen 
med ranljive vrste (V). Ras-
te na več krajih v Polhograj-
skem hribovju, nad Vrhni-
ko, na Kopitniku, na Kozjan-
skem, v dolini Kolpe in Tre-
buše … Zavarovan je tudi lepi 
čeveljc, ki velja za eno izmed 
najbolj občudovanih orhi-
dej pri nas. S svojo rumeno 

barvo privablja žuželke, z 
obliko čeveljčka pa deluje 
kot past, kajti edina pot na 
prostost je pot skozi luknjico 
v medeni ustni, mimo braz-
de in prašnikov, pri tem pa 
se prenese cvetni prah, ki so 
ga prinesle žuželke s seboj. 
Naši najbolj znani rastišči 
lepega čeveljca sta Zelenica 
in Gozd - Martuljek. Čeprav 
na Golici in še marsikje dru-
god rastejo v velikem števi-
lu, so zavarovane tudi narci-
se. Narcise so trajnice s če-
bulico in vetrocvetke, kar 
pomeni, da za razmnoževa-
nje potrebujejo veter. Golico 
so še po drugi svetovni voj-
ni poraščale do vrha, danes 
pa so njihova nahajališča bi-
stveno manjša. Ogrožajo jih 
sodobni način obdelovanja 
zemlje in kemična gnojila, 
ki vsebujejo kalij in fosfor. 
To je le nekaj zanimivosti 
o našem gorskem cvetju, ki 
jih med planince in širšo jav-
nost vestno in vztrajno širi-
jo varuhi gorske narave, vse 
z namenom ohranjanja na-
ših gora in biotske pestros-
ti. Ena takšnih je že devet let 
tudi Marta Bašelj, načelni-
ca odseka za varstvo gorske 
narave PD Škofja Loka in 

dolgoletna vodja tečajev za 
varuhe gorske narave. Med 
drugim smo jo povpraša-
li, ali tudi na Gorenjskem 
potrebujemo gorsko stražo, 
da bomo obvarovali gorsko 
cvetje.

Planinci so precej 
ozaveščeni

»Na teh treh rastiščih, ki 
smo jih omenili, take stra-
že nimamo. Imamo pa na 
vseh treh območjih nekaj 
domačinov, ki vsako leto ob 
času cvetenja večkrat obiš-
čejo rastišča in malo pog-
ledajo, kaj se dogaja. Vča-
sih rastejo rože tudi malo s 
poti in jih obiskovalci sploh 
ne vidijo. Tako je z Blaga-
jevim volčinom. Bolj je go-
tovo izpostavljen lepi če-
veljc. Ob poteh, kjer je bolj 
viden, so ga že večkrat iz-
kopali. Zato so se domači-
ni v Gozdu - Martuljku or-
ganizirali in zelo pazijo na 
ljudi, ki se tam sprehajajo. 
To sva občutila tudi midva 
z možem, ko sva si ogledo-
vala rastišče. Imela sva sicer 
spremstvo domačink, ven-
dar se je kljub temu kma-
lu pripeljal eden izmed gor-
skih stražarjev in povprašal, 
kaj delamo tam. Glede nar-
cis sem vprašala varuhinjo s 
tistega konca, ki mi je pove-
dala, da se je stanje zelo iz-
boljšalo, vendar se včasih še 
najde kdo, ki si zaželi trga-
ti narcise,« nam je povedala 

Marta Bašelj in dodala, da se 
ji zdi ozaveščenost planin-
cev v zvezi s tem na zelo vi-
sokem nivoju. »Mislim, da 
Blagajev volčin zaradi obi-
skovalcev ni več tako ogro-
žen, kot je bil včasih, ko so 
ga dodajali butaram za veli-
ko noč, ga imeli za šopke za 
prodajo. Bolj je ogrožen nje-
gov habitat predvsem zaradi 
sečnje gozdov,« opozori.

Varuhi in stražarji gorske 
narave se kljub temu vztrajno 
trudijo z ozaveščanjem ljudi, 

zato organizirajo pre davanja 
na temo varovanja narave, 
pa tudi delavnice za otroke, 
pohode, kjer zavarovane ra-
stline pokažejo v naravi. Pa 
še eno opozorilo. »Ugota-
vljamo, da posamezniki vča-
sih zelo pretiravajo z nabi-
ranjem zelišč za domačo le-
karno. Naberimo samo to-
liko, kot mislimo, da bomo 
porabili čez zimo. Nabira-
mo v papirnate ali tekstilne 
vrečke, nikakor v polivinilas-
te. Nikoli ne poberemo čisto 

vseh rastlinic, kako pa naj se 
potem razmnožujejo, pusti-
mo vsaj eno tretjino,« skle-
ne Marta Bašelj in zaključi z 
mislijo: »Imejmo radi nara-
vo, zavedati se moramo, da 
smo na tem planetu samo 
gostje, in to zelo kratek čas. 
Naredimo v tem času tudi 
kaj dobrega, ne mislimo, da 
smo mi gospodarji narave, 
ker to nismo. Spoštujmo jo 
in hvaležno sprejmimo da-
rove, ki nam jih daje, in ne 
zahtevajmo preveč.«

Planinsko cvetje varujejo 
tudi domačini
Planinska stroka v teh dneh opozarja na nedovoljeno plenjenje zaščitene velikonočnice na Boču in Clusijevega svišča na Lovrencu, a tudi na Gorenjskem 
imamo zaščitene gorske cvetlice, ki so ogrožene.

Varuhi gorske narave planince o zavarovanih gorskih rastlinah ozaveščajo tudi na vodenih 
pohodih. / Foto: Marta Bašelj

Na Gorenjskem v gorah od zgodnje pomladi do pozne 
jeseni cveti vrsta planinskih rož, a med zaščitenimi 
so tri še posebej znane in žal tudi ogrožene – Blagajev 
volčin, lepi čeveljc in narcise.
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Šarec (še) ne bo nagovoril 
evroposlancev

Predsednik vlade Mar-
jan Šarec je poskrbel za pre-
cejšnjo presenečenje, ker je 
zavrnil ponujeni termin za 
nagovor evropskih poslan-
cev na marčni seji in pred-
lagal, da bi nagovoril novi 
sklic evropskega parlamen-
ta po majskih evropskih vo-
litvah. V časniku Delo, ki je 
o tem prvi poročal, so oce-
nili, da gre za »zapravlje-
no priložnost«, da bi pre-
mier pred evropskimi voli-
tvami predstavil slovenska 
stališča do brexita in tudi do 
hrvaškega nespoštovanja 
arbitražne razsodbe. Nosil-
ka liste NSi-ja na evropskih 
volitvah Ljudmila Novak pa 
je na primer Šarčevo odloči-
tev označila za nerazumno. 
»Moj govor v Evropskem 
parlamentu v tem času bi 
bil lahko razumljen kot 
predvolilni. Tisti, ki mi da-
nes očitate, ker ne bom imel 
govora, bi mi v nasprotnem 
primeru očitali prav to. Za 
nagovore bo še priložnost, 
saj nas čaka predsedovanje 
2021. Srečno vsem na voli-
tvah!« pa je Šarec na kritike 
odgovoril s tvitom. 

Zdravniki odhajajo

Premier Marjan Šarec 
se je odločil, da po odstopu 

Sama Fakina in do imenova-
nja njegovega naslednika vo-
denje ministrstva za zdravje 
začasno prevzame kar sam. 
Šarec je sicer v parlament že 
poslal kandidaturi za nova 
ministra za okolje in pros-
tor (namesto Jureta Lebna) 
ter za zdravje Simona Zajca 
in Aleša Šabedra. Imenova-
na naj bi bila predvidoma do 
konca marca, v tem času pa 
se bo Šarec moral ukvarjati 
tudi z napovedanimi odpo-
vedmi družinskih zdravni-
kov. Najprej je z odpovedjo 
s 1. aprilom zaradi preobre-
menjenosti zagrozilo dvaj-
set družinskih zdravnikov v 
Kranju, ta teden smo izvede-
li, da so trije družinski zdrav-
niki oz. polovica vseh dru-
žinskih zdravnikov iz zdra-
vstvenega doma Nazarje za-
radi istega razloga delovno 
razmerje že prekinili, od-
poved pa je napovedalo tudi 
šestnajst družinskih zdrav-
nikov v Celju.

Če je sporazum, je tudi 
proračun

Potem ko je v sredo vla-
dna koalicija tik pred zdaj-
ci z Levico podpisala spo-
razum o sodelovanju, je bil 
odpravljen še zadnji dvom, 
da državni zbor predvčerajš-
njim ne bi še drugič potrdil 
novele zakona o izvrševanju 
državnega proračuna. Ker 
je ta prejela veto državnega 
zbora zaradi preskromno 

odmerjenih sredstev za ob-
čine, je bilo za vnovično po-
trditev v državnem zboru 
treba zbrati absolutno veči-
no oziroma najmanj 46 gla-
sov. Poleg koalicije, ki ima 
43 poslancev, so nazadnje 
glasove za potrditev novele 
prispevali še poslanci Levi-
ce in SNS. 

Janša o arbitražnem 
sporazumu

Prvak SDS Janez Janša 
je za hrvaški časopis Jutra-
nji list izjavil, da je odločitev 
arbitražnega sodišča sicer 
pravno zavezujoča, vendar 
pa dopušča tudi dvostran-
ski dogovor za del ali celot-
no vprašanje meje, s kate-
rim bi Hrvaška dobila dvo-
stranski sporazum, Slove-
nija pa mejo, ki bi bila bolj 
logična kot ta, ki jo določa 
arbitražna razsodba. Spor o 
meji med Slovenijo in Hrva-
ško je Janša ocenil kot eno iz-
med »najbolj posebnih situ-
acij v zgodovini«, ki je nasta-
la po nastanku novih držav. 
Arbitražna razsodba je na-
mreč po vseh realnih oce-
nah v prid Hrvaški in v ško-
do Slovenije, a jo Hrvaška 
zavrača, Slovenija pa pri njej 
vztraja, je dejal. Kritično se 
je odzval zunanji minister 
Miro Cerar, ki meni, da so 
Janševa stališča škodljiva in 
nevarna. Očital mu je, da 
»meša slovenski in strankar-
ski interes«. Opozoril je, da 

nikomur (niti Janši) doslej 
ni uspelo skleniti nobene-
ga sporazuma s Hrvaško 
o meji, zato se je to moralo 
zgoditi po pravni poti preko 
arbitraže.

Mladi protestirali

Minuli petek so v več slo-
venskih mestih mladi na 
javnih shodih od politike 
zahtevali takojšnje podneb-
ne ukrepe. Ni planeta B, so 
glasno sporočili oblastem. 
Največji shod je potekal v 
Ljubljani, ki se ga je po oce-
ni organizatorjev udeleži-
lo okoli 9000 ljudi. Pridru-
žili so se številnim mladim 
po vsem svetu, je v imenu 
organizatorja, gibanja Mla-
di za podnebno pravičnost, 
poudaril Atila Urbančič. 
»Tisoče ljudi, ki razumejo, 
da tako ne gre naprej. Tiso-
če ljudi, ki razumejo, da na 
opustošenem planetu pač 
ne moremo živeti,« je nago-
voril množico.

Gorščakova direktorica

Programski svet RTV Slo-
venija je za direktorico na-
cionalne televizije imeno-
val Natalijo Gorščak, doz-
dajšnjo v. d. direktorice. 
Kot je napovedala, se bo 
najprej lotila urejanja pro-
blema »nespoštljivih odno-
sov v sami hiši« in nove raz-
poreditve zadolžitev med za-
poslenimi.

Šarec ne bo govoril
Premier Marjan Šarec se je na presenečenje mnogih odločil, da ta mesec ne bo nagovoril evropskih 
poslancev. Raje bi jih namreč kasneje, po evropskih volitvah. Proračunski zakon drugič potrjen. 

Predsednik vlade Marjan Šarec se je odločil, da ta mesec ne 
bo nagovoril evropskih poslancev. / Foto: arhiv GG

Janez Janša je za Jutranji list izjavil, da arbitražna odločba 
o meji med Slovenijo in Hrvaško še vedno dopušča 
dvostranski sporazum, ki si ga želijo Hrvati. / Foto: arhiv GG 

Po kranjskih družinskih zdravnikih so z odpovedjo 
delovnega razmerja zagrozili tudi družinski zdravniki iz 
Celja, trije iz Nazarij pa so že podali odpoved (slika je 
simbolična). / Foto: arhiv GG

Slovenci v zamejstvu (656)

Pesem povezala Korošce in Primorce
S koncertom v gradu Do-

brovo v Brdih se je začelo le-
tošnje jubilejno že 50. pev-
sko potovanje Primorska 
poje. Do četrtka, 28. marca, 
se bo zvrstilo 34 koncertov, 
na katerih bo pelo blizu sto 
zborov in pevskih skupin z 
naše Primorske in sosednje 
Furlanije in Julijske Krajine, 
kjer živijo Slovenci. Pesnik 
Ace Mermolja je ob tako fan-
tastični pevski manifestaciji 
slovenstva z obeh strani dr-
žavne meje, pomembni tudi 
za današnji čas, zapisal: »V 
današnjem svetu, sredi og-
nja, kriz in protislovij, samo-
te in razočaranj, je prav, da 
se združimo in v pesmi išče-
mo človeško toplino. Skrat-
ka, prav je, da v petju odkri-
vamo, da je vredno živeti.«

Eno od prizorišč tega pev-
skega potovanja je že tri-
deset let Trbiž v Kanalski 

dolini. Tu na tradicional-
nem koncertu skupaj zapo-
jejo tako zbori s Primorske-
ga in slovensko govoreče Ita-
lije kot slovenski zbori s Ko-
roškega. V Trbižu se zlije pe-
sem ljudi, živečih ob trome-
ji, ki v tem primeru, kot je 
dejal predsednik Krščanske 
kulturne zveze iz Koroške 
Janko Krištof, postane sim-
bol narodnostne identitete 
in sožitja ob meji. Korošci 

in Primorci so v Trbižu pre-
pevali v nedeljo. Občinstvo 
v polni dvorani Kulturnega 
centra v Trbižu je zaploskalo 
Tamburaškemu zboru Loče 
iz Koroške pod vodstvom 
Erike Wrolich, Združene-
mu pevskemu zboru Repen-
tabor iz Italije pod vodstvom 
Andreje Gerželj Breščič, 
kvintetu Donet iz Pliberka 
na Koroškem pod vodstvom 
Helene Buhvald Gorenšek, 

mešanemu pevskemu zbo-
ru Jakob Petelin Gallus iz 
Celovca pod vodstvom Ma-
ria Podrečnika, mešanemu 
pevskemu zboru Vrtojba 
pod vodstvom Luke Vetriha 
in moškemu pevskemu zbo-
ru Šempeter pod vodstvom 
Mirana Rustje. Po koncertu 

sta sekretar na Uradu slo-
venske vlade za Slovence v 
zamejstvu in po svetu Ro-
bert Kojc in predsednik Kr-
ščanske kulturne zveze iz 
Celovca Janko Krištof po-
delila priznanja zborom, ki 
so prepevala na nedeljskem 
koncertu v Trbižu.

Predstavniki v Trbižu nastopajočih zborov z Jankom 
Krištofom (prvi z leve) in Robertom Kojcem (prvi z desne) 

Danes ob 17.30 bo v Beneški palači v Naborjetu 
(Malborghetto) v Kanalski dolini konferenca za 
novinarje, na kateri bodo časnikarje in druge goste 
seznanili s težavami pri učenju slovenščine. Ob 19. 
uri pa bo v istih prostorih Večer slovenske kulture v 
Kanalski dolini. Sodelovali bodo tudi gostje z Bleda. 
Prihodnji četrtek, 28. marca, ob 18. uri pa se bodo 
v Galeriji Družina z odprtjem razstave del koroških 
umetnikov Izidorja Sterna in Mirka Malleja začeli 
tradicionalni Koroški kulturni dnevi v Ljubljani.

Jože Košnjek

med sosedi
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Miha Naglič

Emodži za menstruacijo

Preberimo najprej ne-
kaj dejstev. »Dnevno ima 
menstruacijo 288 milijo-
nov deklet in žensk po sve-
tu, a kljub temu ena izmed 
treh v tem obdobju nima do-
stopa do stranišča, polovi-
ca žensk v revnih državah 
pa si ne more privoščiti hi-
gienskih vložkov, zato upo-
rabljajo krpe, blago, travo in 
papir. Še nekaj podatkov: na 
svetu živita okoli dve milijar-
di žensk, ki so v obdobju plo-
dnosti, torej imajo vsak me-
sec menstrualni cikel. Kr-
vavitve običajno trajajo od 
tri do sedem dni, kar pome-
ni, da ima vsaka izmed njih 
menstruacijo okoli 52 dni le-
tno, kar predstavlja 14 od-
stotkov dni v letu in sedem 
let v celotnem življenju. 

Čeprav je menstruacija 
popolnoma naraven, zdrav, 
običajen in pogost pojav, še 
naprej v mnogih državah os-
taja tabu. Pa ne le to – sprem-
ljajo jo različna vražever-
ja, predsodki, stigme, miti, 
diskriminacije in nesmisel-
ne prepovedi. Pomanjkanje 
čiste vode, higienskih pripo-
močkov in stranišč pripelje-
jo celo do tega, da dekleta v 
času krvavitve ne obiskuje-
jo šole, sčasoma pa zato lah-
ko šolanje tudi popolnoma 
opustijo.« Žene in dekleta 
so v tistih delih sveta, kjer 

je menstruacija stigmatizi-
rana, tega navajene in vse to 
potrpijo. Hudo pa je za de-
klice, ko menstruacijo do-
bijo prvič. »Kaj se zgodi, ko 
dekle prvič dobi menstru-
acijo, je močno odvisno od 
tega, v katerem delu sveta 
živi – ponekod to prelomni-
co pospremijo s slavjem in 
praznovanjem, drugod gre 
za mučen vstop v najstni-
ška leta. Menstruacija osta-
ja tabu v mnogih državah, 
verjetno pa najbolj v Jugo-
vzhodni Aziji in Afriki. Po-
ročilo organizacije WaterA-
id tako razkriva, da kar tre-
tjina deklet v Jugovzhodni 
Aziji zaradi krvavitev in po-
manjkanja stranišč v šolah 
en teden v mesecu ostaja 
doma, kar neposredno vpli-
va na njihovo znanje in krši 
njihove pravice do izobraz-
be, blagostanja in enakosti. 
V Indiji več kot polovica naj-
stnic ne dobi nikakršnih in-
formacij o vzrokih in značil-
nostih menstruacije, preden 
začnejo krvaveti.« Posebno 
hudo je v Nepalu. »Febru-
arja je močno odmevala tra-
gedija, ki se je zgodila v Ne-
palu. Mati in dva sinova so 
se zadušili v staji brez oken, 
kamor so jih izgnali, ker je 
mati dobila mesečno perilo. 
35-letnica je morala v staji, ki 
je sicer namenjena kravam, 
z 12- in 9-letnim sinom pre-
živeti štiri dni. Ko jih je njen 
tast našel, so bili vsi mrtvi, 
saj so se verjetno zadušili z 

dimom. Tudi januarja lani 
je v Nepalu zaradi izgona 
zaradi menstruacije umr-
la ženska. Nekatere nepal-
ske vasi namreč še praktici-
rajo običaj, znan kot chavpa-
di (chhaupadi), ki je sicer od 
leta 2005 zakonsko prepove-
dan, tisti, ki ga od žensk zah-
tevajo, pa morajo plačati de-
narno kazen ter iti za tri me-
sece v zapor …« Sicer pa se 
stanje kljub vsemu počasi iz-
boljšuje. »Da menstruacija 
počasi izgublja stigmo, mor-
da kaže tudi še ena novost: 
urad Unicode Consortium, 
ki skrbi za uvajanje in eno-
tnost uporabe emodžijev po 
svetu, je nedavno predstavil 
več novih podobic, med ka-
terimi je prvič tudi splošno 
sprejet simbol za menstru-
acijo – rdeča kapljica krvi. 
Čeprav velja splošno mne-
nje, da gre za dobrodošel ko-
rak h koncu razmišljanja, da 
je menstruacija nekaj sra-
motnega, pa nekatere orga-
nizacije z izborom motiva 
vseeno niso prav zadovolj-
ne. Več organizacij je na-
mreč za označbo menstru-
acije predlagalo pet simbo-
lov – higienski vložek, me-
sečni koledar, smehljajoče 
kapljice krvi, hlačke s kaplji-
co krvi in maternico, in jih 
dalo na spletno glasovanje. 
Prepričljivo so slavile 'men-
strualne hlačke', a pri Uni-
codu so 'glas ljudstva' za-
vrnili in izbrali 'nevtralnej-
šo' kapljico krvi, za katero 

nekateri opozarjajo, da bi 
lahko prikazovala tudi da-
rovanje krvi …« Prvi emod-
ži (sličica, ki v e-komunika-
ciji izraža neko emocijo) za 
menstruacijo je torej kaplji-
ca krvi … (Vir: Anja P. Jerič, 
MMC RTV SLO)

Daleč tam spodaj

Nova Zelandija je za nas 
»tam daleč spodaj«, kamor 
tegobe sodobnega sveta ne 
sežejo. Pa so jo dosegle, v 
strašnem terorističnem na-
padu, ki ga je izvedel desni-
čarski skrajnež in pobil pet-
deset ljudi, večinoma be-
guncev iz islamskih držav. 
Novozelandska premierka 
Jacinda Ardern je s črno ruto 
čez glavo obiskala begun-
ski center v Christchurchu. 
Pripadnike muslimanske 
skupnosti je tolažila in ob-
jemala in jim zagotovila, da 
se svoboda religije na Novi 
Zelandiji spoštuje. »Preda-
jam vam sporočilo ljubezni 
in podpore v imenu celotne 
Nove Zelandije.«

Naredimo pravo stvar!

»Mobilizirajmo se, bodi-
mo na pravi strani zgodovi-
ne. Med ljubeznijo in sov-
raštvom izberimo moralno 
pot. Naredimo pravo stvar!« 
Tako ameriški filmar Spike 
Lee (1957). In prav tako so 
ravnali mladi, ko so v petek, 
15. marca, po vsem svetu iz-
vedli »podnebni štrajk«.

Menstruacija in politika
Menstruacija je naravni pojav, vendar je v nekaterih delih sveta »stigmatizirana«, označena kot nekaj 
nesprejemljivega. Zaradi nje se morajo dekleta in žene začasno umakniti iz javnega življenja …

Demonstracije za menstrualno higieno v Indiji, 2014. 
Transparenti so zgovorni. / Foto: Wikipedija

Laburistična vlada Nove Zelandije po prisegi, 26. 10. 2017. 
Premierka Jacinda Ardern sedi četrta z leve. / Foto: Wikipedija

Spike Lee (1957), ameriški filmski režiser, producent, 
scenarist in igralec, dobitnik oskarja 2019 za najboljši 
prirejeni scenarij, za film Črni KKKlanovec / Foto: Wikipedija

Za boljšo šolo (12)

Kaj je kakovostno znanje
V našem šolstvu pod zna-

njem razumemo predvsem 
poznavanje različnih podat-
kov, teorij, formul, termi-
nov. Takšno znanje je za-
pisano v učbenikih in dru-
gi strokovni literaturi in ga 
učitelji v skrajšani in čim 
bolj razumljivi obliki posre-
dujejo učencem. Zato neka-
teri učitelji zase pravijo, da 
so predavatelji. Oni preda-
jajo znanje učencem – svoje 
in iz knjig. Tovrstno znanje 
pridobimo z učenjem, po-
navljanjem, dokler si podat-
kov ne zapomnimo. Podat-
ke se lahko učimo na pamet, 
ne da bi jih razumeli. Tako 
se uči veliko učencev, zato 
takšno »znanje« že po nekaj 
dneh pozabijo. S tako pri-
dobljenim »znanjem« zna-
jo učenci odgovarjati samo 
na vprašanja, ki se začnejo s 

povej, naštej, opiši, obnovi … 
Pri vprašalnicah zakaj, raz-
loži ... pa je uspešnega pre-
verjanja znanja hitro konec 
in sledi slaba ocena. 

Našega šolskega sistema, 
s katerim v velikem števi-
lu niso zadovoljni ne otro-
ci ne učitelji in ne starši, ne 
bo rešila nova Bela knjiga, ki 
jo napoveduje šolsko mini-
strstvo, pač pa temeljit raz-
mislek, kakšna znanja pot-
rebujejo današnje generaci-
je in kako zagotoviti takšno 
učno okolje, da bo lahko v 
njem potekalo kakovostno 
poučevanje. Hkrati je treba 
tudi temeljito raziskati, za-
kaj ni v polni meri zaživela 
devetletka, ki je bila zastav-
ljena sodobno in skladno z 
evropsko deklaracijo razvo-
ja šolskih sistemov. Najprej 
pa se morajo naši snovalci 

in praktiki izobraževanja 
poenotiti, kaj je to kakovo-
stno znanje. V obilici podat-
kov, spoznanj in znanstve-
nih odkritij, s katerimi se 
dnevno srečujemo, znanja 
zagotovo ne bomo mogli 
več pojmovati kot človekovo 
skladišče velikega števila in-
formacij. Učence bomo mo-
rali v šolah usposobiti pred-
vsem za to, da bodo znali 
tudi s pomočjo elektronskih 
medijev sami poiskati čim 
več podatkov in o njih kritič-
no razmišljati, da ne bodo 
vsemu verjeli, kar bodo naš-
li na spletu. Otroke bo tre-
ba usposobiti, da bodo nova 
znanja razumeli in preiz-
kušali njihovo uporabnost. 
Šola mora otrokom predsta-
viti povezanost posameznih 
znanj, da bodo učenci dobi-
li »veliko sliko« problema, 

s katerim se bodo ukvarja-
li. Zato mora v šoli poteka-
ti medpredmetno povezova-
nje, ki ga je zelo poudarjala 
že naša devetletka.

Učenci bi morali v šoli us-
vojiti tudi etično razsežnost 
znanja, da ne bi prihajalo do 
zlorab. Mlade je treba prep-
ričati, da se morajo vsi člo-
veški dosežki uporabljati 
samo za dobre namene in 
v korist človeštvu. Šola naj 
bi spodbujala inovativno, 
ustvarjalno razmišljanje, 
kar ne bi smelo biti pretežko, 
saj so otroci, tako kot večina 
ljudi, radovedna bitja. Zato 
je pritoževanje, da so otro-
ci pri pouku nemotivirani 
in zdolgočaseni, zgolj odraz 
napačno zastavljenega pou-
čevanja. Učenci se dolgoča-
sijo takrat, ko so postavlje-
ni samo v vlogo poslušalcev 

in opazovalcev. Kadar pa je 
pouk dinamičen in učenci 
ustvarjalno sodelujejo, razi-
skujejo, brskajo po različnih 
virih, izmenjujejo izkušnje, 
delajo poskuse, razpravljajo 
z učitelji, so pri učenju veli-
ko bolj motivirani in pozitiv-
no naravnani do dela. V teh 
primerih se jim zdi učenje 
zanimivo in ni časa za dol-
gočasenje.

Da bo naša šola za vse 
udeležene prijetnejša in bolj 
ustvarjalna, je treba opravi-
ti strateški premik od količi-
ne h kakovosti znanja. Zna-
nje je kakovostno, če znamo 
podatke pridobiti, jih razu-
memo, jih znamo smiselno 
povezovati in kritično preso-
jati ter vidimo njihovo upo-
rabnost. In takšna znanja 
naj bi učenci pridobili v so-
dobni šoli. 

Ivka Sodnik



Osebnosti

petek, 22. marca 201920

Suzana P. Kovačič

Srčni spodbujevalnik, de-
fibrilator, polžev vsadek ... 
To je nekaj najbolj znanih 
inženirskih dosežkov na po-
dročju biomedicinske teh-
nike, ki pomagajo ali celo 
nadomeščajo funkcijo bit-
ja srca in omogočajo glu-
him in naglušnim, da sliši-
jo. Laikom so te naprave si-
cer znane, manj pa je znano, 
da je za razvojem takšnih 
naprav tudi slovensko zna-
nje. Ključne so bile raziska-
ve in pridobljeno znanje 
prof. dr. Damijana Miklav-
čiča pri razvoju elektroke-
moterapije, ki omogoča iz-
boljšano lokalno delovanja 
nekaterih kemoterapevti-
kov pri zdravljenju raka s t. 
i. elektroporacijo. »Že leta 
1989 sem na svetovnem 
kancerološkem kongresu v 
Hamburgu videl plakat, na 
katerem so francoski stro-
kovnjaki z Inštituta Gustave 
Roussy v Villejuifu (kasne-
je sem bil dobro leto dni pri 
njih gostujoči raziskovalec 
na podoktorskem študiju) 

pokazali, kako z elektropo-
racijo lahko povečamo učin-
kovitost določenega kemo-
terapevtika za desettisoč-
krat. Predstavljeni rezulta-
ti so se mi zdeli izredno za-
nimivi in vredni nadaljnjih 
raziskav. S prof. dr. Gre-
gorjem Seršo z Onkološke-
ga inštituta sva tako začela 
izvajati poskuse na podro-
čju elektrokemoterapije v 
Sloveniji, sodelovanje se je 
razvijalo naprej z zdravniki 
z ljubljanskega Onkološke-
ga inštituta. Tako smo po-
membno prispevali k razvo-
ju elektrokemoterapije, leta 
2008 pa smo bili prvi na sve-
tu, ki smo se z elektrokemo-
terapijo spravili nad glob-
lje ležeče tumorje. Inženir-
ji eletrotehniki smo sodelo-
vali pri razvoju klinične na-
prave za elektrokemoterapi-
jo in prispevali k razumeva-
nju postopka elektroporaci-
je. Z elektroporacijo z zelo 
kratkimi visokonapetostni-
mi električnimi pulzi lah-
ko začasno povečamo pre-
pustnost celične membra-
ne, s čimer povečamo vnos 

kemoterapevtikov v celice. 
Električni pulzi tudi preki-
nejo dotok hrane in kisika 
rakavim celicam v tumorju; 
tako že pri enkratni terapi-
ji tumor izgine v šestdeset 
do osemdeset odstotkih,« 
je pojasnil prof. Miklav-
čič, terapijo pa je možno 
tudi ponoviti, če je treba.  
Po njegovem pripovedova-
nju je v Evropi vsaj 150 bol-
nišnic, ki že uporabljajo ele-
ktrokemoterapijo. V Slove-
niji centralno obravnavajo 
bolnike z rakom na Onkolo-
škem inštitutu, kjer so bol-
niki po presoji interdiscipli-
narnega tima lahko delež-
ni tudi elektrokemoterapi-
je. Je pa res, da so najprej 
deležni bolj preizkušenih 
metod in načinov zdravlje-
nja, poudari sogovornik: 
»Traja namreč dolgo časa, 
da se smernice spremeni-
jo, elektrokemoterapija je 
v Sloveniji na dobri poti in 
je že vključena v smerni-
ce zdravljenja nekaterih ra-
kov. Elektrokemopterapija 
deluje zelo tarčno in učin-
kuje tako na površinske 

(kožne) tudi na globlje le-
žeče tumorje, le postopek 
je pri zadnjih zahtevnejši.  
Najnovejši projekt prof. 
Miklavčiča pa je razvoj nove 
metode ablacije srčne miši-
ce, s katero se pogosto zdra-
vijo motnje srčnega ritma. 
Vodilno ameriško podjetje 
na področju biomedicinske 

tehnike Medtronics je pre-
poznalo njegove bogate tri-
desetletne izkušnje z elek-
troporacijo in ga povabilo 
k sodelovanju. »Obstoječe 
metode ablacije srčne miši-
ce, s katerimi zabrazgotini-
mo tkivo, ki povzroča srčne 
motnje, temeljijo na segre-
vanju ali zamrzovanju tkiv. 

Medtronic pa z vložkom 
tudi našega znanja razvi-
ja novo metodo ablacije, ki 
temelji na elektroporaciji 
in je torej netermične nara-
ve. Raziskave na živalskih 
modelih kažejo, da je abla-
cijska metoda srčne miši-
ce z elektroporacijo varnej-
ša od obstoječih. Nova me-
toda omogoča uničenje ce-
lic in tkiva, ki povzroča mo-
tnje srčnega ritma, ne pri-
zadene pa drugih tkiv v bli-
žini; stene srca in žil, živci 
in požiralnik tako ostanejo 
nepoškodovani,« je pojas-
nil prof. Miklavčič. Projekt 
razvoja nove metode ablaci-
je bo zahteval še kar nekaj 
let raziskovanj, a kot sklene 
sogovornik, bo nova meto-
da poenostavila delo kardi-
ologov elektrofiziologov in 
po njegovem prepričanju v 
celoti spremenila interven-
tne posege na srcu. Pravi pa, 
da je pot do njene uveljavi-
tve še dolga, zato raziskave 
v Laboratoriju za biokiber-
netiko na Fakulteti za elek-
trotehniko nadaljujejo v so-
delovanju z Medtronicsom.

Pomembno prispeva k zdravljenju 
Prof. dr. Damijan Miklavčič je vodja Laboratorija za biokibernetiko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Je dobitnik več nagrad in mednarodnih 
priznanj, od leta 2003 je ambasador Republike Slovenije v znanosti. Intenzivno preučuje in razvija možnosti uporabe električnih tokov za povečevanje vnosa 
zdravilnih učinkovin v telo s t. i. elektroporacijo, tudi pri zdravljenju raka. Njegovo znanje pa je ključno tudi pri razvoju nove metode ablacije srčne mišice. 

Kranjčan prof. dr. Damijan Miklavčič / Foto: Tina Dokl

Neža Rozman

Alenka Hain je rojena 
Kranjčanka, ki jo je zapeljala 
slovenska beseda in posveti-
la se je študiju slovenskega 
jezika v Ljubljani. Ves čas pa 
jo je privlačil svet plesa, zato 
se je kasneje odločila tudi 
za študij plesa v Amsterda-
mu na Nizozemskem. Zara-
di pridobljene izobrazbe in 
znanja so jo povabili k sode-
lovanju v avstrijskem med-
narodnem plesnem ansam-
blu Ikarus. Da, tudi čez Lju-
belj je priplesala – in tukaj se 
začne njena koroška ustvar-
jalna pot. 

Ko je še plesala pri Ika-
rusu, so jo prosili za po-
moč slovenskim društvom 
na Koroškem, zanje je 
sprva ustvarjala koreografi-
je. Prek tega sodelovanja je 
spoznala tudi svojega moža 

Martina, koroškega Sloven-
ca, in dom v Sloveniji je čez 
čas zamenjal dom v Avstriji, 
skupaj imata tudi dve hčeri. 

Alenka pa na slovensko 
besedo in domovino ni ni-
koli pozabila. Povsem po na-
ključju je pred leti iz koreo-
grafinje postala režiserka in 
ostala zvesta tej strani odr-
skih desk. Danes jo pozna-
jo po vsej Koroški, sodeluje 
s praktično vsemi slovenski-
mi društvi, ustvarja z njimi 
in zanje.

A pravi, da se vključiti ni 
bilo vedno lahko. Čeprav je 
Slovenka in torej odlično go-
vori slovensko, obvlada pa 
tudi nemščino in je svoji novi 
okolici lahko dala zelo veli-
ko, so koroški Slovenci pot-
rebovali nekaj časa, da so jo 
sprejeli za svojo – zdaj je ne 
dajo. »Včasih jim rečem, da 
bi bil verjetno čas, da zapiha 

nov veter. A pravijo, da radi 
delajo z mano in so me na-
vajeni,« pojasnjuje Alenka 
Hain. Občasno sicer sodelu-
je tudi s povsem avstrijskimi 
skupnostmi, društvi, pri ka-
terih so po njenem mnenju 
situacije povsem drugačne 
kot pri koroških Slovencih, 
a zelo zanimive. 

Skozi celotno obdobje 
ustvarjanja so jo zanimale 
aktualne družbenokritične 
teme, ki jih tudi zdaj vple-
ta v svoje delo. Na vpraša-
nje, kako so te teme sprejete 
pri gledalcih, odgovarja, da 
dobro – vendar jih povsem 
različno sprejemajo v Slove-
niji in v Avstriji. »Včasih go-
stujemo tudi v Sloveniji in 
ljudje določene tekste sprej-
mejo veliko bolje kot tukaj. 
Saj tukaj, pa če si prizna-
jo ali ne, vse težje razume-
jo slovenščino, znanje jezi-
ka upada, s tem pa tudi razu-
mevanje,« pripoveduje so-
govornica. »Slovenščina bo 
kmalu postala posebnost.«

Alenka Hain veliko dela 
z otroki in med njimi naj-
bolj opaža upad znanja slo-
venskega jezika. Razlog za 
to vidi v globalizaciji – in 
še zdaleč ne več v prepove-
di govorjenja slovenščine, 
ki je nekdaj veljala na Koro-
škem. »Otroci z nemško go-
vorečimi prijatelji govorijo 
nemško, saj je tako najlažje. 

Včasih naredimo predsta-
vo in samo na odru govori-
jo slovensko, v zaodrju kle-
petajo po nemško,« poja-
snjuje. »Jaz z njimi posku-
šam govoriti le slovensko, 
saj me pokličejo ravno zato, 
da jim predajam slovensko 
besedo.«

Kot režiserka se poklicno 
ukvarja z gledališčem, kar 
je večini hobi. Kaj pa Alenka 
Hain počne v prostem času? 
»Ja, v gledališče hodim,« se 
nasmehne in doda, da z mo-
žem velikokrat obiščeta gle-
dališče v Kranju ali Ljublja-
ni, saj so slovenska profesio-
nalna gledališča po njenem 
mnenju na višjem nivoju 
kot pa koroška. Tudi sicer 
Slovenije ne spusti izpred 
oči, saj redno spremlja slo-
venske novice in politično 
dogajanje v Sloveniji. »Vča-
sih me kar malo zaskrbi, ko 
gledam vaša poročila,« se 
pošali Alenka.

Za svoje delo je prejela več 
nagrad tako v Sloveniji kot 
Avstriji. Lani je prejela kul-
turno nagrado dežele Koro-
ške: »Mislim, da sem edi-
na Slovenka, ki jo je do zdaj 
prejela, in sprva sem se mal-
ce bala, da mi jo bodo vzeli, 
ko bodo ugotovili, da nisem 
Avstrijka,« pravi, a je seve-
da obveljalo njeno raznoliko 
delo, ne pa poreklo, zato je 
nanjo upravičeno ponosna. 

Ne počutim se kot 
Avstrijka, Slovenka sem
Skoraj kamorkoli na avstrijskem Koroškem bi se ozrli, se udeležili predstave ali pa govorili z domačini 
– vsi bi vedeli povedati, kdo je Alenka Hain. Vsestranska dramska ustvarjalka, režiserka in avtorica 
dramskih besedil. 

Alenka Hain / Foto: osebni arhiv
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Ana Šubic

V Železnikih so leta 2015 
praznovali 200-letnico šol-
stva, a ima šolstvo v Selški 
dolini še daljšo tradicijo, 
saj je bila že leta 1778 usta-
novljena ljudska šola v Sel-
cih. Po uvedbi splošne šol-
ske obveznosti v času Ma-
rije Terezije leta 1774 je lo-
ški glavar štiri leta kasneje 
izdal razglas, naj župani lo-
škega gospostva naznani-
jo ljudem, da so se v selški, 
poljanski in žirovski fari ter 
loškem mestu odprle ljud-
ske šole. Tako se je pouk leta 
1778 začel tudi v stari me-
žnariji v Selcih. Prvi učitelj 
je bil Ivan Notar.

Domačini šoli niso bili 
naklonjeni in otrok niso re-
dno pošiljali v šolo, a ko je 
bilo leta 1815 sklenjeno, da 
se za celo Selško dolino us-
tanovi šola v Železnikih, so 
se Selčani temu uprli, saj 
so želeli šolo v domači fari, 
kar jim je komisariat tudi 
odobril. Na hitro so obnovi-
li mežnarijo, saj je leta 1809 
Selca prizadel hud požar. 

»Pravzaprav so Selčani tak-
rat izbrali manjše zlo, saj so 
bili v šolo še vedno prisilje-
ni in so ji še naprej kljubo-
vali,« je pojasnila Mojca Ber-
ce, učiteljica v podružnični 
šoli Selca, ki je skupaj s so-
delavkama Sonjo Čenčič in 
Darijo Langerholc zasno-
vala program, s katerim v 

tem šolskem letu praznuje-
jo 240-letnico šolstva. Z ju-
bilejem diha vsa šola na čelu 
z vodjo Anko Rakovec, sicer 
pa v selški podružnici OŠ 
Železniki znanje nabira 98 
učencev do petega razreda.

Leta 1816 je učitelj pos-
tal Franc Luznar iz Selc, ki 
je učil več kot štirideset let. 

»Leta 1823 je bilo na primer 
vpisanih le 113 otrok, polo-
vico manj kot bi jih moralo 
biti. Od teh je redno obisko-
valo pouk le 39 učencev,« je 
pojasnila Langerholčeva in 
dodala, da je bila težava tudi, 
da je mnogo otrok, ki bi lah-
ko v šolo hodili med tednom, 
obiskovalo zgolj nedeljske 

šole. Te so bile namenjene 
učencem iz bolj oddaljenih 
krajev, a so bili mnogi vse 
do 1869 skoraj brez šolske-
ga pouka. »Za Luznarjem so 
prišli učitelji Andrej Štam-
car, Marko Kovšca in Lovro 
Veber, ki niso bili domačini 
in so imeli probleme. Selča-
ni so stalno dajali pritožbe, 
da hočejo svojega učitelja,« 
je povedala Bercetova in do-
dala, da je še vedno malo ot-
rok redno obiskovalo šolo. 
Učitelj Mihael Bregant, ki je 
v Selca prišel leta 1880, je v 
šolsko kroniko zapisal, da je 
nekaterim več za teleta v hle-
vu kot za otroka v šoli. Bre-
gant je tudi spodbudil grad-
njo nove šole, čemur so se 
domačini prav tako upira-
li, češ da ni prostora in de-
narja zanjo. A gradnjo šole 
je na koncu odredil dežel-
ni šolski svet, saj je bila me-
žnarija dotrajana. Leta 1890 
so tako na lokaciji sedanjega 
šolskega parkirišča zgradi-
li prvo šolsko poslopje. Šolo 
je takrat obiskovalo okrog 
dvesto otrok. Njihovemu šo-
lanju so starši še vedno zelo 

nasprotovali, kljub odloku o 
obveznem šolanju.

V 240 letih je bilo sku-
paj 25 upraviteljev šole, ve-
činoma moških, saj je bila 
šele med prvo svetovno voj-
no prva upraviteljica – Ema 
Peče. Leta 1914 se je pouk za-
čel šele novembra, tudi uči-
telji so bili vpoklicani, otroci 
pa so morali pomagati doma 
pri kmečkih delih. Leta 1921 
je bila v Selcih že petrazre-
dnica. Junija 1922 je šolo v 
okviru poročnega potovanja 
nenapovedano obiskal kralj 
Aleksander. »Šola je dobila 
elektriko šele leta 1926, po 
dolgotrajnih prizadevanjih, 
pa čeprav so jo imeli vsi ura-
di v Selcih, veliko hiš in celo 
nekateri hlevi,« je pojasnila 
Bercetova. Po drugi svetov-
ni vojni je bila šola potrebna 
popravila, zato je pouk ne-
kaj mesecev potekal v Kra-
marjevi hiši in Mladinskem 
domu. Leta 1956 je bila v Sel-
cih že osemrazrednica, leta 
1964 pa je šola postala po-
družnica OŠ Železniki. Leta 
1982 so se preselili v novo-
zgrajeno šolo.

Sprva proti, zdaj na šolo ponosni
V Selcih praznujejo 240-letnico šolstva. Domačinom za šolo sprva ni bilo kaj dosti, zavračali so tudi tuje učitelje. Eden od njih je tako v šolsko kroniko 
zapisal, da je nekaterim več za teleta v hlevu kot za otroka v šoli.

Državna narodna šola v Selcih, ki je bila zgrajena leta 1890 / Foto: arhiv Podružnične šole Selca 

Danica Zavrl Žlebir

Janez Plestenjak pripada 
znani škofjeloški umetniški 
družini: slikarja sta njego-
va sestra Dora Plestenjak in 
nečak Domen Slana, Jane-
zov sin Matej je akademski 
kipar, hči Petra odlična rez-
barka, še en nečak pa glas-
benik Jan Plestenjak. Jane-
zova prevladujoča slikarska 
tehnika je risba, med moti-
vi pa živalski svet. Živali riše 
od otroških let, najraje ptice, 
sicer pa je vse življenje tudi 
vzreditelj psov. Dolga leta se 
je ukvarjal z vzrejo novofun-
dlandcev (iz njegovega leg-
la je tudi Jakob iz filma Sre-
ča na vrvici, v resnici pes 
po imenu Ron, ki se je sko-
til leta 1969), zdaj se z yor-
shirskimi terierji in pasmo 
jack russel terier. Kot poz-
navalec živali je v preteklo-
sti veliko risal za učbenike 
za veterinarsko fakulteto, ži-
vali je risal tudi v vseh evrop-
skih živalskih vrtovih. 

Janez Plestenjak pa po-
leg ptičjega petja rad pos-
luša tudi dobro glasbo in je 

reden obiskovalec koncer-
tov v domačem Sokolskem 
domu, glasbenih prizorišč 
na prostem in koncertnih 
dvoran v Sloveniji, glasbo pa 
vselej združi z upodabljajo-
čo umetnostjo. Na koncert 
si prinese skicirko in upo-
dobi koncertno dogajanje. 
Pravi, da ga glasba motivira 
k ustvarjanju. »Na koncer-
tih se običajno zelo mudi, 
risba mora nastati hitro, a 
za njeno svežino je to zelo 
dobro. Res pa imam zaradi 
tega nekaj manj od koncer-
ta samega,« priznava likov-
ni umetnik, ki na koncertih 
zbira tudi podpise nastopa-
jočih glasbenikov. Ima jih že 
celo vrsto, tako od domačih 
kot tujih umetnikov, pokaže 
svojo skicirko. Poleg glasbe-
nikov je v risbo ujel tudi ne-
davno Glasovo prejo s pisa-
teljem Ivanom Sivcem. In 
seveda njegov podpis.

Še zelo sveži pa so vtisi s 
koncerta svetovno znanega 
tenorista Joseja Carrerasa, ki 
je na svoji poslovilni turneji 
nedavno nastopil v ljubljan-
skih Stožicah. Na nastopu ga 

je spremljal simfonični or-
kester RTV Slovenija, gosta 
sta bila tudi sopranistka Ma-
rina Zadro iz Zagreba in Ja-
nezov nečak Jan Plestenjak. 
Sijajen koncert je bil, pevec 
na odru še malo ni kazal svo-
jih let in tudi spremljajoči 
glasbeniki so izvrstno izved-
li koncert. Janezu pa je poleg 
glasbe šlo tudi za risbo. Pri-
zor s Carrerasom na odru je 
risal iz sedme vrste, kjer je 
bilo precej temno, in risbo 
izgotovil do konca koncer-
ta. Želel je narisati tudi ne-
čaka Jana, pa mu je zmanj-
kalo časa. Za risarja je dobro, 
kadar skladba traja dlje časa, 
se pošali umetnik.

Seveda je želel na risbo pri-
dobiti tudi glasbenikov pod-
pis. Po koncu koncerta se je 
težko prebil v zaodrje, kajti 
Carreras je bil na koncertu 
zelo varovana oseba. Po dalj-
šem prepričevanju njegove-
ga osebja in po tem, ko jim je 
izročil risbo, češ naj jo poka-
žejo pevcu, ga je ta sprejel in 
se mu na risbo tudi podpisal.

»Žal je srečanje traja-
lo le kratko in nisem imel 

priložnosti, da bi se z njim 
pogovoril kaj več. Z me-
noj je bila vnukinja Veroni-
ka, ki se uči špansko in bi 

nama lahko tolmačila,« je 
dejal Janez. A tudi kratko 
srečanje je nanj naredilo ve-
lik vtis in še utrdilo njegovo 

prepričanje, da so veliki 
umetniki običajno zelo pri-
jetni in prav nič zvezdniški 
ljudje.  

Podpisal se mu je Jose Carreras
Škofjeloškega slikarja Janeza Plestenjaka, ki je tudi ljubitelj dobre glasbe, pogosto videvamo na koncertih s skicirko v roki. Na nedavnem koncertu Joseja 
Carrerasa v Stožicah je upodobil njegov nastop na odru in mu na koncu pokazal risbo, slavni tenorist pa se mu je nanjo podpisal.

Janezu se je na risbo podpisal tenorist svetovnega slovesa Jose Carreras (njegov podpis je 
levo spodaj). / Foto: Tina Dokl
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Maja Bertoncelj,  
Marjana Ahačič

Do konca tedna bo v sre-
dišču pozornosti Planica, ki 
gosti finale svetovnega poka-
la v smučarskih skokih. Pod 
Poncami so znova najboljši 
letalci na svetu, ki se za čim 
daljše daljave merijo na Le-
talnici bratov Gorišek. Ta le-
tos praznuje jubilej – petde-
set let. Na njej je bilo postav-
ljenih že 28 svetovnih rekor-
dov. 

Oman na krstni polet 
čakal skoraj eno uro

Pisalo se je leto 1969, ko je 
bila zgrajena takrat 150-me-
trska velikanka v Planici. 
Njena konstruktorja sta bra-
ta Vlado in Janez Gorišek in 
po njiju nosi tudi ime. Prvi 
je na njej poletel takrat 32-le-
tni Miro Oman in pristal pri 
135 metrih. Bil je 6. marec 
1969, dva tedna pred ura-
dnim tekmovanjem, pred 
Tednom smuških poletov. 
O tem mejniku v tem špor-
tu je pisal tudi takratni Glas. 
Kot je zapisano, je bil Oman 
krstnega skoka zelo vesel. 
Takole ga je opisal: »Vsi so 
me spraševali pred skokom, 
če imam tremo. Na to še po-
mislil nisem, ko sem se od-
pravljal na vrh zaletišča nove 
velikanke. Priznati pa mo-
ram, da sem postal nekoli-
ko nervozen, ker sem pre-
dolgo čakal, skoraj eno uro 
na vrhu zaleta, da so orga-
nizatorji dokončno v redu 

pripravili napravo za preiz-
kušnjo. Skoraj sem že obu-
pal in si mislil, da danes ne 
bo nič s poskusom. Končno 
pa so mi dali dovoljenje za 
prvi polet. Pri odskoku me je 
prineslo zelo visoko v zrak, 
skoraj deset metrov nad sne-
žno površino, nato pa sem 
letel v liniji, ki mi najbolj 
prija. Skratka, počutil sem 
se kot med poletom na naj-
boljših skakalnicah sveta.« 

Svetovni rekordi in več 
kot 82 tisoč gledalcev

Njegov polet je dal upanje, 
da bodo v času planiške pri-
reditve gledalci videli velike 
dosežke svetovnih mojstrov 
skakanja na smučeh. To se je 
tudi zgodilo. Velikanka bra-
tov Gorišek je bila uradno 
odprta 21. marca 1969. Kot 
je zapisano v Glasu, je bila 
prvi tekmovalni dan, skupaj 
so bili trije, prva serija najs-
labša, saj je bilo vrsto neprije-
tnih padcev, ki pa se na srečo 
niso končali s kakšnimi ve-
čjimi poškodbami. Skoki so 
bili dolgi, tako da so zabeleži-
li le redki polet pod sto metri. 
Najzanimivejša in najlepša 
je bila druga serija, v kateri 
je najdlje poletel Norvežan 
Björn Wirkola in postavil 
nov svetovni rekord. Dosko-
čil je pri 156 metrih. To pa ni 
bil najdaljši polet planiške-
ga tekmovanja. Postavlje-
nih je bilo pet svetovnih re-
kordov, najdlje pa je poletel 
vzhodnonemški tekmovalec 
Manfred Wolf s 165 metri. 

Uspešni so bili tudi sloven-
ski skakalci. Kranjčan Peter 
Štefančič, skakalec kranj-
skega Triglava, je kar dvak-
rat izboljšal dotedanji rekord 
Jožeta Šlibarja (141 metrov iz 
leta 1961). Najdlje je poletel 
150 metrov. Tri dni so ska-
kalci navduševali tisoče obi-
skovalcev v dolini pod Pon-
cami. Nastopilo je šestde-
set tekmovalcev iz 15 držav, 
zmagal pa je Jiří Raška. V 
treh dneh je bilo 82.600 gle-
dalcev, samo v nedeljo kar 
48.850. Prispeli so s 1067 av-
tobusi, 9400 osebnimi vozi-
li in šestimi vlaki. Planica na 
tisoče obiskovalcev privablja 
že od nekdaj. Letos jih orga-
nizatorji v štirih dneh priča-
kujejo okrog šestdeset tisoč 
iz številnih držav sveta, vsto-
pnico so prodali celo na Taj-
sko. 

Prvič prek magičnih 
dvesto metrov

Svetovni rekordi so bili 
na Letalnici bratov Gorišek 
kasneje velikokrat izboljša-
ni. Leta 1972 je bilo na njej 
organizirano sploh prvo 
svetovno prvenstvo v smu-
čarskih poletih v zgodovi-
ni. Na planiški velikanki je 
prvič človek preletel tudi 
mejnik dvesto metrov. Av-
strijec Andreas Goldber-
ger je 17. marca 1994 dose-
gel daljavo 202 metra, a pri 
tem po snegu podrsal z ro-
kami. Le nekaj minut kas-
neje pa je Finec Toni Niemi-
nen pri 203 metrih obstal na 

nogah in uradno postal prvi 
Zemljan, ki je preletel to ma-
gično mejo. Letalnica bratov 
Gorišek je doživela nekaj 
prenov in povečav, zadnja je 
bila leta 2015. Najdaljši polet 
je na njej uspel Poljaku Ka-
milu Stochu (251,5 metra), 
ni pa lastnica aktualnega 
svetovnega rekorda. Ima ga 
Vikersund. Avstrijec Stefan 
Kraft je tam pred dvema le-
toma pristal pri 253,5 metra.

Vdova Lada Goriška 
vsako leto v Planico

Planica kljub temu ostaja 
kraljica. Je kraj, kjer je člo-
vek na smučeh prvič prele-
tel tako sto kot dvesto me-
trov. Je magnet za skakal-
ce in gledalce. Piše števil-
ne zgodbe in spomine, tudi 
na prve skoke na velikanki 
bratov Gorišek pred petde-
setimi leti. Dobro se jih še 
spomni inženir Janez Gori-
šek, ki je prvi poskusni po-
let zamudil, saj je prihajal iz 
Afrike, kjer je delal. Ni pa za-
mudil tekmovanja. Ob spo-
minih ga še danes povsem 
prevzamejo čustva, o občut-
kih pa, pravi, je težko govo-
riti. Janez Gorišek je bil četrt 
stoletja tudi vodja tekmova-
nja v Planici, kamor se z ve-
seljem vrača. 

Med tistimi, ki se konec 
marca vsako leto odpravijo 
v Planico, je tudi gospa Sla-
vi Gorišek iz Radovljice, vdo-
va pokojnega inženirja Lada 
Goriška. S hčerko Janjo Div-
jak, ki živi v Velenju, se zad-
nja leta v Planico odpravita 
na dan, ko skakalci začnejo 
preizkušati letalnico in v do-
lini še ni gneče. »Na Plani-
co me vežejo sami lepi spo-
mini,« odločno in z nasme-
hom pove gospa Gorišek, 
ki je lani praznovala 93 let. 
V mislih se rada vrne v čas, 
ko je vsa družina konce te-
dna preživljala v Zgornjesa-
vski dolini. »Mož je v Plani-
ci preživel ves svoj prosti čas 
– mi pa z njim. Še dobro se 
spomnim, kako smo vsi štir-
je – on, jaz, otroka Janja in 
Dušan – označevali drevesa, 
ki jih je bilo treba podreti na 
pobočju, kjer zdaj stoji letal-
nica ...« 

» ... pa neskončnih pogo-
vorov očeta in strica Janeza, 
ki sta, kadarkoli sta bila sku-
paj, razpravljala, načrtovala, 
sanjala o Planici,« doda hči 

Janja Divjak Gorišek, ki je, 
takrat še dijakinja in kasne-
je kot študentka gradbeni-
štva, očetu in stricu poma-
gala tudi z risanjem. 

Vse od prvega skoka na le-
talnici pred petdesetimi leti 
je bila družina Gorišek vsa-
ko pomlad v Planici. Oče je 
aktivno sodeloval pri organi-
zaciji, drugi pa so z navduše-
njem spremljali tekmovanja 
– pogosto v slikovitih sonč-
nih dneh, zaradi katerih se 
gospa Slavica še vedno po-
sebno rada odpravi v Plani-
co, pa tudi kakšen snežni vi-
har je bil vmes, pove Janja. 
»Spomnim se hude zime, 
ko sem v Planico peljala 
mamo, babico in otroke, pa 
nas v Ratečah z avtom niso 
spustili naprej in smo mora-
li pot nadaljevati peš! S skraj-
nimi močmi smo se prebili 
do skakalnic, na jok mi je šlo 
od jeze in napora, a smo bili 
tam – tako kot vsako leto.«

Zdaj, pravita, je vse dru-
gače, sploh odkar je zgrajen 
Nordijski center. »Oče bi ga 
bil vesel, zagotovo. Spom-
nim se, kako smo šli marca 
leta 1997, le nekaj mesecev 
pred njegovo smrtjo, zad-
njič v Planico. Takrat je bila 

podoba objektov res klavrna, 
Bloudkova velikanka se je 
podirala, denarja za vzdrže-
vanje ni bilo ... Ozrl se je oko-
li sebe in vzdihnil: ''Oh, saj 
Planice kmalu ne bo več ...'' 
K sreči se njegova napoved 
ni uresničila!«

Družina Lada Goriška se 
tako še več kot dvajset let 
po njegovi smrti vsako leto 
udeleži planiškega prazni-
ka. »Seveda se vedno zelo ve-
selim! Zaradi Planice, zara-
di naših imenitnih smučar-
skih skakalcev, ki jih ves čas 
spremljam tudi po televizi-
ji. Timi Zajc, Domen Prevc, 
Anže Semenič ... Dobri in 
pogumni fantje so, odlični 
smučarji. Najbolj pri srcu 
pa mi je seveda Peter Prevc. 
Jutri jih bom gledala v živo, 
potem pa bom vse do nedelje 
pred televizijo naredila tako, 
kot reče legendarni komen-
tator Andrej Stare: ''Zdaj pa 
stisnimo pesti, na vrsti je naš 
tekmovalec!'',« je v torek še 
povedala Slavi Gorišek.

Od danes do nedelje bo 
šlo zares. Pred skakalci so še 
zadnji trije tekmovalni dne-
vi v letošnji sezoni. Morda 
pa bo Planica že letos znova 
lastnica svetovnega rekorda.

Petdeset let lepotice 
pod Poncami
Letalnica bratov Gorišek je bila zgrajena pred petdesetimi leti. Na njej je bilo postavljenih kar 
osemindvajset svetovnih rekordov, že na prvem tekmovanju leta 1969 pet. Takrat je med slovenskimi 
skakalci najdlje, to je sto petdeset metrov – do jugoslovanskega rekorda, poletel Kranjčan Peter 
Štefančič. Obujamo spomine.

Naslovna stran Glasa ob prvem tekmovanju na velikanki 
bratov Gorišek leta 1969 / Foto: arhiv Gorenjskega glasa

Slavi Gorišek iz Radovljice, žena pokojnega Lada Goriška, 
šteje že 93 pomladi, a kljub temu vsako leto pride v Planico. 
Na sliki je s hčerko Janjo Divjak Gorišek na sredinem 
preskusu letalnice. / Foto: Gorazd Kavčič

Letalnica bratov Gorišek petdeset let kasneje: večja in še mogočnejša. Pod njo se vsako 
leto zbere množica gledalcev. / Foto: Gorazd Kavčič
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Mirko Pleiweiss in odločitve 
v času propadanja države

V Ljubljani se je 19. mar-
ca 1896 rodil častnik in ka-
pitan bojne ladje Mirko Ple-
iweiss. Kot častnik kraljeve 
jugoslovanske vojne mor-
narice je ob napadu na Ju-
goslavijo aprila 1941 pove-
ljeval pomorski obrambi 
pri Crikvenici in preprečil 
poskus ustašev, da bi prev-
zeli oblast. 

Jana Zeni Bešter je razi-
skala, ali je Mirko Pleiwei-
ss (zaradi priimka) povezan 
s kranjsko družino Bleiwe-
is, oziroma Pleiweiss. Mir-
kov oče je bil notar Karl Ple-
iweiss (1864–1938), ki je de-
loval  v Novem mestu, Višnji 
Gori in Ljubljani. Bil je sin 
Konrada Pleiweissa (1816–
1865), mlajšega brata dr. Ja-
neza Bleiweissa. Mirko je 
bil Konradov najstarejši sin. 
Rodil se je v zakonu z Olgo 

Ploj in je bil tesno povezan s 
kranjskimi Pleiweissi.

V najstniških letih je bil 
Mirko Pleiweiss kadet av-
stro-ogrske pomorske aka-
demije v Pulju in je na-
daljeval tradicijo odličnih 
slovenskih mornarjev. Pri 
19 letih se je vključil v voj-
no. Leta 1918 se je 22-letni 
Pleiweiss priključi v novo 
vzpostavljeno mornarico 
Države SHS kot kapitan voj-
ne ladje Silni, druge največ-
je ladje v državi. Posadka je 
pod njegovim poveljstvom 
leta 1918 prva dvignila zas-
tavo Države SHS, Silni pa 
je bila tudi ena izmed prvih 
bojnih ladij, ki je lahko izo-
besila zavezniško zastavo 
in opravljala prevoze po za-
livu Boka Kotorska in izven. 
Na dan, ko so zavezniki ura-
dno predali vojne ladje novi 

državi, je bil Pleiweis po-
novno prvi kapitan ladje, ki 
je razvil jugoslovansko zas-
tavo. Postal je kapitan tudi 
največje bojne ladje Močni 
v sklopu jugoslovanske voj-
ne mornarice. 

V času napada na Kraljevi-
no Jugoslavijo je imela boj-
na ladja Silni pomembno 
vlogo ob razpadanju države. 
Mirko Pleiweiss je bil takrat 
že komandant pomorske 
obrambe severnega sektor-
ja s štabom v Selcu in je pre-
prečil, da bi ladjevje prevze-
li ustaši. Komandantu boj-
ne ladje Silni je ukazal, da 
odpluje v zaliv Šilo in obve-
sti komandante tamkaj za-
sidranih ladij, da se vse brez 
izjeme potopijo. Po uspeš-
no opravljeni nalogi je boj-
na ladja Silni s posadkami 
potopljenih ladij odplula 

južneje do Sv. Juraja, kjer 
so jo tudi potopili. Ladjo so 
kasneje dvignili na površje 
Italijani, jo preuredili tako, 
da je služila do leta 1943.

Mirko Pleiweiss je kot ko-
mandant sektorja deloval 
tudi na kopnem. Ko so 10. 
aprila leta 1941 ustaške ob-
lasti ukazale prevzem ob-
lasti v Crikvenici, je Mir-
ko Pleiweiss še isti dan kot 
predstavnik vojske Kraljevi-
ne Jugoslavije odgovoril z 
ukazom za aretacijo ključ-
nih akterjev. Nekaj mesecev 
kasneje se Mirko Pleiweiss 

omenja v zgodbi o prevratu 
zoper ustaške oblasti v vasi 
Zrmanja, tedaj v vlogi ko-
mandanta upornikov, kate-
rih jedro so predstavljali iz-
kušeni mornarji nekdanje 
kraljevine. Po drugi svetov-
ni vojni se je preselil v Ma-
ribor, kjer je umrl 23. no-
vembra leta 1979. Njegova 
knjiga z naslovom Zlomlje-
no sidro je izšla pri maribor-
ski založbi Obzorja. Njegov 
zadnji pristan je Pobreško 
pokopališče v Mariboru. 
Na njegovem grobu leži la-
dijsko sidro.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Breznici pod Lubnikom se je 18. 3. 1887 rodil 

zdravnik in publicist Frank Kern. Leta 1903 je emi-
griral v ZDA in na univerzi v Clevelandu končal 
študij medicine. Od leta 1916 je bil uradni zdrav-
nik slovenskih izseljenskih organizacij.

   V Ljubljani se je 20. 3. 1895 rodil Joso Gorec, špor-
tni delavec in pobudnik gradnje planiških skakal-
nic. Imel je velike zasluge za razvoj smučarskih 
skokov oziroma poletov.

   V Ljubljani je 21. 3. 1544 umrl tretji ljubljanski škof 
Franc Kacijanar. Bil je sin Lenarta Kacijanarja iz 
graščine Katzenstein v Begunjah in Uršule, rojene 
Herberstein.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

»Se spominjam nekega 
prepira, ko sta se z mamo ru-
knila in potem tudi stepla. 
Mama je kar naenkrat pote-
gnila nož in ga usmerila proti 
njemu. Takrat pa me je očim 
zgrabil okoli vratu, mi odpel 
hlače, da so padle na tla. ''Če 
ne odložiš noža, mu bom 
odrezal pimpl!'' je zagrozil. 
Mama kar ni in ni odnehala. 
Mahala je z nožem in v glavi 
sem že videl, da se stvari ne 
bodo dobro končale.«

Medtem ko je očim segel 
po drugem nožu, ki je ležal 
na kredenci, sem se mu iz-
muznil, planil k vratom in 
stekel po stopnicah navzgor 
na dvorišče. Ker smo žive-
li v kleti, sem lahko zunaj, 
na varnem, opazoval, kaj 
se je dogajalo v stanovanju. 

Kmalu je kričanje utihnilo, 
očim je stopil k mami in jo 
začel slačiti. Potem sta leg-
la kar na tla in mama je bila 
čisto mirna, ko je očim ska-
kal po njej. Gledala je proti 
meni, a ne vem, ali me je vi-
dela. To je bilo zelo grozno. 

Potem se je rodila sestrica 
Irma. Mama mi je, ko je šla 
čez nekaj tednov spet v služ-
bo, skoraj vsak dan napisala 
opravičilo, da sem ''bolan'', 
da mi ni bilo treba iti v šolo. 
Bil sem slaboten otrok, a na 
dojenčka sem pazil podnevi 
in ponoči, kot bi bil odrasel.

Nekoč sem bil lačen kot 
volk, kruha pa nobenega. 
Ne da bi dosti razmišljal, 
sem začel obračati očetove 
in mamine žepe v upanju, 
da bom našel dovolj denar-
ja za vsaj eno žemljo. Res 
sem ga! Naložil sem sestri-
co v polomljen voziček (eno 
od koles je kar naprej odpa-
dalo) in odhitel proti trgovi-
ni. Ne bodi vrag! Med vrati 
trčim v ravnatelja! Ko me je 
uzrl, se mu je čelo pomrači-
lo. Potegnil me je na stran in 
jezno vprašal, kako to, da ho-
dim naokoli, če imam hudo 
pljučnico. Začel sem se tres-
ti kot šiba na vodi. Na sre-
čo je bil dovolj pameten, da 
je takoj videl, koliko je ura. 
Spominjam se, da sem se ga 
nagonsko oklenil in ga v sol-
zah prosil, naj me ne izda. 
Očima sem se na smrt bal. 

Če bi izvedel, da sem šel iz 
stanovanja, bi me ubil.

Čez kakšne tri dni so po-
trkale na vrata tri ženske. 
Očim je imel nočno, zato 
je spal, jaz pa sem v kuhinji 
hranil sestrico. Ne vem, kaj 
se je potem dogajalo, ker so 
me poslali ven. Čez kakšno 
uro so me poklicali nazaj. 
Moral sem se sleči do spo-
dnjih hlač, da so fotografira-
li modrice, ki jih je bilo na 
mojem telesu polno. Tresel 
sem se od sramu, sploh ker 
sem bil zelo ubogo oblečen. 

Po tistem dogodku je 
mama morala pustiti služ-
bo. Ostala je doma in pazi-
la na sestrico. Očim je bil be-
sen, in če je le mogel, jo je 
stisnil ob steno in udarjal 
po njej. Mene si ni upal, ker 
me je učiteljica v šoli redno 
pregledovala. 

Nekoč smo morali iti na 
občino. Očim je šel spredaj, 
za njim je drobila mama s 
sestrico v naročju, kakšen 
meter ali dva zadaj pa sem 
stopal jaz. V neki sobi nas je 
pričakala visoka, zelo obil-
na ženska. Zraven nje sta 
stali dve dekleti, tri ali štiri 
leta starejši od mene. Mora-
li smo se pozdraviti, saj sta 
bili moji izgubljeni sestri, 
ki ju nisem poznal. Bili sta 
mi všeč, zlasti ena, saj me je 
ves čas hotela držati za roko. 
Mama ju ni pogledala. K sebi 
je stiskala Irmo, kot bi bila 

njen edini otrok. Zagrozi-
li so ji, da če ne bo skrbela 
zame, če bo dovolila, da me 
očim tepe, me bodo poslali 
stran, k tej obilni ženski. V 
glavi je preračunavala, kaj se 
ji bolj splača. Odločila se je, 
da me obdrži.

Obiskoval sem šesti ali 
sedmi razred. Vedno pogo-
steje smo imeli na obisku 
miličnike. Pripeljali so se 
s fičkom, naložili očima in 
nas pustili same. Naslednji 
dan jih je šla mama prosit, 
naj ga izpustijo, ker bomo 
brez njega umrli od lakote.

Čez nekaj dni je očim po-
novno razbijal po stanova-
nju, natepel je mamo, mene 
in sestrico pa poslal pred vra-
ta. Mamo so odpeljali v bol-
nišnico. Pome je prišla tis-
ta obilna gospa in me vzela 
s seboj, sestrico Irmo so od-
nesli nekam drugam, očima 
pa so zaprli v ječo. 

Pri rejnici Štefki mi ni bilo 
hudega. Če ji ni bilo kaj prav, 
je povzdignila glas, da se je 
slišalo na drugi konec vasi. 
Sestrici sta bili odličnjaki-
nji. Nista mogli razumeti, da 
sem zabit kot kanta za sme-
ti. Pomagali sta mi pri nalo-
gah, me spodbujali, da sem 
si zvečer umil ušesa in ob-
raz. Nikoli poprej se nisem 
umival. Da bi se kdaj sko-
pal?! Nikoli. 

V osmem razredu sem 
bil potem tudi jaz odličen. 

Tudi jecljal nisem več. Za-
radi hudih zdravstvenih te-
žav – ves čas sem krvavel iz 
nosu – sem moral konec ju-
nija oditi v bolnišnico. Šte-
fka je jokala, ko me je ob-
jemala. ''Tega si nisi zaslu-
žil!'' je govorila. Po dveh ali 
treh temeljitejših pregledih 
so ugotovili, da sem le slabo-
krven, da nimam levkemije 
in da ne bom umrl. Nič ne 
bi imel proti, tudi če bi, saj 
so me jeseni ponovno posla-
li k mami, ker je živela bliže 
mestu, kjer sem potem obi-
skoval srednjo šolo.

Mama je medtem postala 
zasvojena z alkoholom. Ko 
je bila pijana kot krava, je le-
žala sredi kuhinje ter me ro-
tila, naj grem po Irmo, ker 
brez nje ne more živeti. Z ve-
seljem bi ji izpolnil željo, če 
bi le vedel, kje je. Malo sem 
jo tudi jaz pogrešal. V šoli mi 
je, glede na nemogoče raz-
mere doma, še kar dobro šlo. 
Sošolci so mi rekli Vampir, 
ker sem bil zaradi slabokrv-
nosti v obraz bel kot stena. 
Razrednik pa me je vidno 
preziral. Ni mu šlo v račun, 
da sem bil oproščen telovad-
be. Nekoč mi je dejal, da bo 
naredil vse, da bom šel vsaj k 
vojakom. Pokvarjenec. 

Ni mi nerodno, ko ti pri-
povedujem, v kakšni revšči-
ni sva živela z mamo. Hra-
no sem kupoval z denarjem 
od štipendije, ona je svoje 

fičnike zapila. Nisem imel ne 
mila ne zobne ščetke ne toa-
letnega papirja. Enkrat sam-
krat sem si izposodil mami-
no ščetko iz prašičjih ščetin: 
na večer maturantskega ple-
sa. Žal pa mi je kljub temu 
iz več gnilih zob neznosno 
smrdelo, tako da nobena ni 
želela z menoj zaplesati. 

Vojaščine sem bil opro-
ščen in vsi so mi bili nevoš-
čljivi. Na pošti, kjer sem de-
lal, sem spoznal Eriko. Nje-
na družina je bila zelo ver-
na in tako sem tudi jaz začel 
hoditi k maši. Njeni so živeli 
v nemogočih razmerah, saj 
Erikina mama ni bila gospo-
dinjski tip. Pomagal sem jim 
na njivi, pri nošenju vode v 
kuhinjo. Za velike praznike 
je prišel v farno cerkev spo-
vedovat župnik iz Ljublja-
ne. Kar naenkrat sem videl, 
da se je pomaknil bliže k re-
šetki. Čudno je dihal, preden 
me je vprašal: ''Kaj pa punč-
ke, ali so ti kaj všeč? Bi jih rad 
božal?'' Ker sem kar otrpnil 
in se nisem mogel premak-
niti, je šepetaje nadaljeval, 
če sem morda tople sorte, 
pa mi je nerodno povedati. 
Odprl sem vrata spovednice 
in pobegnil od njega. Nikoli 
več nisem šel k spovedi. 

Zelo mlad sem se poro-
čil, rodila sta se dva otroka. 
Če mi ne bi bilo treba skrbe-
ti za mamo, bi se imeli lepo. 
No, potem pa nam je nare-
dil sramoto očim. Umoril je 
mamo, in to pred očmi moje-
ga najstarejšega sina. Hudo 
je bilo, zelo hudo. Takšne iz-
mečke, kot je bil očim, bi mo-
rali poslati na električni stol. 
Ne morem reči drugega.«

(Konec)

Franci, 2. del

Končno sam svoj gospod
usode
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Razgledi

Miha Naglič

»Od nekdaj mi je prese-
dalo tekanje po galerijah, ko 
sem se še kot študent silil 
gledati slike s stališča zahtev 
šole in si jih skušal zapomni-
ti z vsemi zunanjimi podat-
ki. Tako registriranje sem v 
bistvu doživljal kot poniže-
vanje samega sebe in ume-
tnin, ki je umetnostni inte-
res spreminjalo v formali-
zem. Podobni so bili tudi 
skupinski ogledi na ekskur-
zijah, in odkar me je usoda 
pozneje določila, da moram 
včasih tudi sam razlagati po-
dobe skupinam, se jim sku-
šam na koncu vedno nekako 
opravičiti in pojasniti, da gre 
le za zunanji okvir, ker se za-
vedam, da navajanje okoli-
ščin in razlaganje neposred-
no pred slikami umetnine 
skruni in lahko od njih tudi 

odvrača. Potrebna je pred-
vsem notranja usmeritev, ki 
skuša prestreči skrite vzgi-
be, in ne zunanje oprede-
ljevanje, ki mu zgodovinarji 
prirejamo umetnost v deklo 
za poznavanje dobe, kar je 
primerno kvečjemu pri tis-
ti likovni dejavnosti, ki je 
obrt in ne umetnost. Zato se 
ne čudim, ko tolikokrat sli-
šim kolege, kako so se mo-
rali cela leta po diplomi pri-
vajati, da so lahko slike spet 
pogledali sproščeno, kajti 
usedlina dobre šole jih je ob 
njih usmerjala v kronološka 
vprašanja in jim prikazovala 
podobo kot historično-teh-
nični problem, pri čemer 
je šel pogled nanjo mimo 
njenega notranjega bistva, 
in zato takemu pogledu ni 
mogla spregovoriti nepos-
redno. Zato ob obiskih ga-
lerij, kadar gledam slike iz 

lastne življenjske potrebe, 
in ne iz strokovnega nagi-
ba, skušam pregnati demo-
na, ki me še vedno kdaj na-
peljuje k preverjanju spomi-
na za datacije, imena in po-
dobno, kot najbolj nadlež-
nega skušnjavca, ker čutim, 
da se mora pridobljeno zna-
nje neopazno raztopiti v ne-
dolžnem pogledu in da pra-
vi pomen slike spregovori 
le skozi njena usta nepos-
redno, kadar zazveni v pra-
vi ubranosti in čisti odprtos-
ti duha.« (I., str. 304)

Gornji odlomek je prvi 
odstavek odličnega eseja 
Rembrandtova tolažba. V 
dveh knjigah esejev, spisov 
in stihov, ki sta za umetno-
stnega zgodovinarja Milčka 
Komelja (roj. 1948) ne-
kaj takega, kar je za slikar-
je retrospektivna razstava, 
je veliko ubesedenih slik. 

Sicer pa sta knjigi tudi avtor-
jeva razstava, v obeh je veli-
ko njegovih risb, ki ga raz-
krivajo tudi kot nadarjene-
ga portretista. Blagor njego-
vemu »nedolžnemu pogle-
du«, dovzetnemu za govori-
co slik samih. Ko predstavlja 
likovnike in njihova dela, se 
lahko samo čudimo, kaj vse 
ugleda v njih. Ni čudno, da 
ga je v snu obiskala tudi po-
kojna Metka Krašovec in mu 
prišla povedat, »da živi in da 
smrti ni« …

Milček Komelj, Življenje 
z umetnostjo I. in II., 
uredila Nada Šumi, KD 
Severin Šali, Novo mesto 
in Slovenska matica, 
Ljubljana, 2018, 524 in 
384 strani

Nove knjige (478)

Življenje z umetnostjo

Vaš razgled

Alenka Bole Vrabec

Christina de Pizan je bila 
Benečanka, pesnica, pisa-
teljica in filozofinja, hčer-
ka zdravnika in astrologa 
Tommasa da Pizzana, ro-
jena 1364. Že s štirimi leti 
se je znašla na francoskem 
dvoru, saj je njen oče postal 
osebni zdravnik in astrolog 
kralja Karla V. Oče je bil zelo 
zavzet za njeno izobrazbo, 
učila se je latinsko, uživala v 
urah aritmetike in geometri-
je, pozneje pa se je dosledno 
posvečala finesam franco-
ščine in še poglabljala zna-
nje latinščine. 

S petnajstimi leti se je po-
ročila z nižjim plemičem 
Etiennom du Castelom, ki 
je bil kraljev tajnik. Zakon, 
v katerem so se rodili trije 
otroci, je bil srečen. A Chri-
stini usoda ni prizanašala. 

Leta 1387 ji je umrl oče, tri 
leta pozneje pa še mož. Zna-
šla se je v nezavidljivem po-
ložaju, saj je morala pre-
življati poleg sebe in otrok 
še mater, dva mlajša brata 
in nečakinjo. Izgledov, da 
bi se s tako veliko družino 
vnovič poročila, ni bilo. Sti-
ska je že trkala na vrata, ko 
je sklenila, da izkoristi svoj 
dar za pisanje. Začela je pi-
sati balade, rondoje in pe-
smi po starih keltskih vzor-
cih. Za svoje otroke je napi-
sala »Knjigo za modrost«, ki 
je bila presenetljiva z napot-
ki za dobro vzgojo. Na sli-
kah in miniaturah je videti 
imenitna, uglajena ženska, 
ki jo je cenil številni krog ob-
čudovalcev in podpornikov, 
seveda pa je imela tudi sov-
ražnike. Zavzemala se je za 
položaj in pravice ženske v 
družbi, predvsem je terjala, 
da bi bile deležne primerne 
izobrazbe. V letih 1404/05 
je izdala »Knjigo o mes-
tu žensk«, nekakšno drzno 
utopijo o pravicah žensk. 
Bila je prva Francozinja, ki 
se je preživljala s pisanjem. 
Zelo dobro je bila poučena 
o prepisovanju in ilumini-
ranju. Od 1390 pa do 1429 
je napisala 41 del, ki so jih 
prevajali tudi v anglešči-
no. Po 1406 se je umakni-
la v dominikanski samo-
stan, v katerem je bila njena 
hči nuna. Leta 1429 je izda-
la še hvalnico Jeanne d'Arc 
… Točnega datuma o njeni 
smrti ni, umrla naj bi v Po-
issyju, ki je danes del Pari-
za, v letu 1430 …

 Gratinirane bučke cukini 
– jed iz pariškega bistroja

Za 4–6 oseb potrebuje-
mo: 50 g masla in še malen-
kost za pekač, 6 na ploščke na-
rezanih cukinov, sol in poper, 
2 žlici mešanih sesekljanih ze-
lišč, svežega ali zamrznjene-
ga pehtrana (posušen izgubi 
dosti okusa), mete in peterši-
lja, 200 g grojerja, 125 ml mle-
ka, 125 ml kisle smetane, 2 jaj-
ci, sveže nariban muškatni 
orešek.

Pečico ogrejemo na 180°. 
Pekač za narastek namasti-
mo. Cukine narežemo na 
ploščke. Na zmerni vroči-
ni razstopimo maslo in na 
njem 4–6 minut zlato ru-
meno prepražimo cukine. 
Občasno premešamo. Pobe-
remo jih iz ponve, da se od-
tečejo na papirnati brisački, 
solimo in popramo.

Polovico prepraženih 
cukinov razdelimo na dno 
pekača, jih potresemo s po-
lovico zelišč in 80 grami 
sira. Postopek ponovimo. 

Razžvrkljamo mleko, ki-
slo smetano in jajci, začini-
mo s soljo, poprom in mu-
škatom. Mešanico zlijemo 
na cukine in na koncu pot-
resemo s preostalim sirom.

Pekač postavimo v peči-
co in pečemo 35-45 minut, 
dokler jajčna zmes v sredini 
ne zakrkne in je vrhnja siro-
va plast zlato rumeno zape-
čena. Jed naj 5 minut poči-
va, preden jo damo na mizo. 
Ponudimo s sočno mešano 
solato.

Pa dober tek!      

Pred svojim časom

mizica,
pogrni se

Ema je eno od dveh najbolj priljubljenih imen, ki so jih starši iz občine Radovljica lani izbrali 
za svoje novorojene deklice. Drugo je Julija. Pri dečkih je bilo najpogostejše ime Jakob, na 
drugem mestu so bili Erik, Oskar in Rok, so povedali na občinski upravi, kjer vsakih nekaj 
mesecev skrbno pripravijo sprejem za starše in novorojenčke pri županu. Del pozornosti 
je tudi knjižno darilo z bonom, posebej zavito za vsakega od malčkov, ki ga mladi starši na 
slovesnosti prejmejo iz rok župana Cirila Globočnika. M. A. / Foto: Gorazd Kavčič

Planiški delavci so tudi letos imeli veliko dela s pripravo letalnice. Ne samo moški, tudi 
ženske so v ekipi. Na fotografijo smo ujeli dve od šestih, ki sta se trudili z odmetavanjem 
snega. M. B. / Foto: Gorazd Kavčič



Na koncertu sta prek vide-
oprojekcije na hudomušen 
način obujala spomine in 
anekdote Mirko Poličar in 
Janez Šter, člana Vokalne-
ga kvinteta Gorenjci, v pogo-
voru na odru pa Mihov brat 
kitarist Ive Dovžan in pisa-
telj Ivan Sivec. S prisotnos-
tjo je koncert počastil pred-
sednik slovenske vlade Mar-
jan Šarec in v nagovoru 
dejal, da je Miha Dovžan s 
svojim bratom Ivetom Dov-
žanom uveljavil glasbo citer 
v slovenski narodno-zabavni 
glasbi, ki ima dušo in srce ter 
poudarja narodno zavest.

Prikazana so bila nekatera 
legendarna besedila in nos-
talgični videoposnetki ori-
ginalnih zasedb ansambla. 
V nabito polni dvorani pa 
so nastopili še delujoči glas-
beniki, sopotniki, s kateri-
mi je Miha Dovžan sodelo-
val, in nove zasedbe. Nas-
topili so izbrani citrarji Cit-
rarskega društva Slovenije, 
Alpski kvintet, Trio Rober-
ta Smolnikarja, Ansam-
bel Bratovšek, Mladi kore-
njaki, legendarna Avseni-
kova pevka Joži Kališnik, 
Skupina Eros, Kvartet Svit 

z Marino, kvartet Pušeljc, 
Klapa Skala, citrarka Cita in 
Jože Galič, baritonist Ivan 
Andres Arnšek in med glas-
benimi presenečenji Miran 
Rudan. Program sta povezo-
vala Nina Cestnik Pavlič in 
Tony Carter, recitale je izve-
dla Edita Žugelj.

Ob narodno-zabavni glas-
bi z milozvočnim igranjem 
na citre in ubranim petjem 
smo slišali tudi zabavne 
melodije, ljudske pesmi in 
filmsko glasbo s slovito skla-
dbo iz filma Cvetje v jeseni.

V imenu organizatorja 
koncerta Radia Veseljak je 
strokovni glasbeni sodelavec 
Simon Golobič podelil zlati 
plošči Mihi Dovžanu in Mir-
ku Poličarju iz Vokalnega 
kvinteta Gorenjci. Direktori-
ca Založbe Obzorja Neven-
ka Richter Peče je podeli-
la nagrado za petdesetletno 
sodelovanje Ansambla Mihe 
Dovžana z založbo Helidon 
in poudarila, da je veliki Slo-
venec Miha Dovžan za nas 
in prihodnje rodove s svojim 
delovanjem iztrgal pozabi 
poseben inštrument citre in 
nam zapustil bogato kultur-
no dediščino.

Drago Papler

S
rečanja z velikim 
slovenskim citrar-
jem Miho Dovža-
nom so bila ved-
no prijetna in pol-

na zanimivih prigod, glas-
benih užitkov ter publicis-
tičnih zapisov. Srečanje z 
Miho Dovžanom pred Veli-
kim koncertom ob materin-
skem dnevu z naslovom Pri 
naši mami v čast Ansam-
bla Mihe Dovžana minu-
lo nedeljo v Športni dvorani 
Domžale in po njem je bilo 
po nekaj letih nekaj poseb-
nega. Spomini na šestdeset-
letno bogato glasbeno karie-
ro Mihe Dovžana in 55. oble-
tnico ustanovitve Vokal-
nega kvinteta Gorenjci iz 
Naklega pri Kranju, ki sem 
jo spremljal od vsega začet-
ka, so prebudili nostalgijo in 

čustva doživetij sopotij s cit-
rami. Izjemen koncert je bil 
z brezhibno organizacijo in 
odličnimi glasbenimi izva-
jalci prerez vrhuncev Dov-
žanovega ustvarjanja v raz-
ličnih glasbenih zvrsteh s 
številnimi glasbenimi prija-
telji. V knjigi Miha Dovžan 

– fant z zlatimi prsti je pisa-
telj Ivan Sivec v poglavju 
Mnenja in vtisi namenil dve 
strani tudi mojemu prispe-
vku Harmoničen zven citer 

in ubrano petje. 
S številnimi sodelovanji 

je Miha Dovžan dal sloven-
ski glasbi svoj značilni pečat 

in ustvaril neizbrisno sled. S 
citrami je iskal in našel svo-
jo izvirno narodno-zabavno 
ansambelsko obliko z osno-
vo v ljudski glasbi, ki ji je bar-
vo dalo moško prepevanje in 
ena izmed pevk, v zadnjem 
obdobju se je vrnil k ljudski 
glasbi. 

Harmoničen zven citer 
Mihe Dovžana in ubrano šti-
riglasno prepevanje nakel-
skih Gorenjcev se je poveza-
lo v celoto in ustvarilo zna-
čilno prepoznaven zvok 
ansambla Mihe Dovžana. 
S sodelovanjem prve pevke 
Ivanke Kraševec se je zvok 
ansambla od narodne glasbe 
in ljudskega izročila posodo-
bil v bolj popevkarsko obar-
vane narodno-zabavne viže. 
Miha Dovžan je instrumen-
talni trio zvokovno obogatil s 
harmoniko, ki jo je igral Jože 
Burnik, s katerim sta potem 
dolga leta sodelovala.

IZJEMEN KONCERT V ČAST 
ANSAMBLA MIHE DOVŽANA
Po naslovni skladbi uspešne plošče Pri naši mami iz leta 1985 so poimenovali veliki koncert v čast 
Ansambla Mihe Dovžana v Športni dvorani Domžale, na katerem so nastopili nadaljevalci glasbe  
s citrami in večglasnim petjem.

Podelitev zlatih plošč Radia Veseljak Mihi Dovžanu in Mirku Poličarju / Foto: Drago Papler

Miha Dovžan (tretji z leve) s še živečimi člani Vokalnega 
kvinteta Gorenjci iz Naklega / Foto: Drago Papler

Nina Cestnik Pavlič, Ive Dovžan in Tony Carter / Foto: Drago Papler

Joži Kališnik in Tomaž Plahutnik / Foto: Drago Papler
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Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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HOROSKOP
TANJA

TA JE DOBRA

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_1 _
NALOGA

6 9 3 7 1
4 7 5 3 6

1 9
4 1 8

8 9
6 5 7

7 1 4
5 8 9 6 2 3

3 2 4 6

sudoku_LAZJI_17_00

REŠITEV

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

7 0

sudoku_LAZJI_1_
NALOGA

69371
47536

19
418

89
657

714
589623

3246

sudoku_LAZJI_17_00

REŠITEV

689347125
247591368
135628479
524713896
371869542
896452713
762135984
458976231
913284657

70

sudoku_TEZJI_19_23
NALOGA

9 8 7 2 3 1 5
2 8

4 6
4 9

9 5
8 5

6 2
3 9

8 2 1 9 7 3 4

sudoku_TEZJI_19_23

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_23
NALOGA

9872315
28

46
49

95
85

62
39

8219734

sudoku_TEZJI_19_23

REŠITEV

968723145
527641983
314958672
285439716
149276538
673815429
796384251
431562897
852197364

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

Še pijeta
Se srečata dva pijančka in se pogovarjata:
»Živjo, Franci, kako si?«
»Dobro, pa ti, Jožko?«
»Tudi dobro. A še kaj piješ?«
»Pijem, pijem, saj veš – žeja. Kaj pa ti?«
»Seveda, tudi jaz sem žejen.«
»A nisi bil ti na zdravljenju?«
»Bil, tri mesece.«
»Zakaj pa potem še vedno piješ?«
»Ja, zašuštral' so me, zašuštral'!«

Različne cene 
Vojaka pride obiskat zaročenka. Popoldne se zatečeta v 
mestni park, kjer si med gostim grmičevjem privoščita 
enega ''na hitro''.
Zaloti ju policist in zahteva kazen: »Vi, gospod, boste pla-
čali sto evrov, vi, gospodična, pa tristo evrov.«
Presneto, prekleti cepec policajski, si misli vojak, a vsee-
no vpraša: »Kje je tukaj enakopravnost! Zakaj ona plača 
tristo evrov, jaz pa samo sto?«
»Gospodično sem danes zalotil že tretjič,« odvrne poli-
cist.

Še bo veseljačil 
France se nekoliko v rožicah sredi noči primaje domov, 
kjer ga pri vratih pričaka Lojzka: »A tako? Ob treh zjutraj 
se vračaš domov?«
»Kdo pravi, da se vračam? Samo po harmoniko sem  
prišel.« 

Naj ne čaka 
»Mama, fant me je zaprosil in ne vem, kaj naj naredim.  
Sej me še ne pozna dobro.«
»Poroči se, hči. Ne čakaj, da bi te spoznal!«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Ker se breme velikokrat prelaga, včasih tudi brez pametnega 
razloga, postaja to vedno težje. Sedaj je pravi čas za reševa-
nje težav. Veliko boste pričakovali in bili precej presenečeni, 
ker bo vse potekalo tako, kot ste si zamislili. 

Bik (22. 4.–20. 5.)
Morda boste nekoga s svojo izjavo razočarali, a bolje prva 
zamera kot zadnja. Poznajo vas kot popustljivo in vod-
ljivo osebo, a to je včasih samo maska. Znašli se boste 
med dvema ognjema in le srečen splet okoliščin vas reši 
iz zagate. V prihodnje se temu ognite.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Treba je samo verjeti in magična moč deluje. Veliko se bo 
dogajalo, in to tako na poslovnem kot osebnem področju. 
Možnosti, da se poveča priliv denarja, bo kar nekaj, izpolni 
pa se tudi skrita želja. Pri denarnih vlaganjih bo potrebna 
pazljivost. 

Rak (22. 6.–22. 7.)
Splet okoliščin pripelje do tega, da vas lahko samo resni-
ca reši iz zagate. Molk ni vedno rešitev in ravno v pravem 
času bodo tudi prave besede. Doživeli boste zmago na 
osebnem področju, saj vam bo uspelo nekaj, kar si že 
dalj časa želite.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Vedno se vam mora kaj dogajati in ne marate tega, da 
ste predolgo na enem mestu. Bile so situacije, ki se jim 
kljub trudu niste mogli izogniti. Vzemite to za malo šolo 
potrpljenja, ki vam bo še kdaj prišla prav. Vsaka stvar ima 
svoj namen.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Vsaka odločitev v določenem trenutku je prava, a vsee-
no boste pred težko nalogo, kako naprej, ne da bi vedeli, 
kaj vas v resnici čaka. Sprejeli boste povabilo na kavo, in 
čeprav se boste čustveno zelo imeli pod kontrolo, glasu 
srca ne boste mogli zatajiti.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Strah vas je neznanega, a ker bo želja dovolj močna, 
se preveč ne boste ubadali s strahovi. Bližajo se vam 
pomembni dnevi in dogodki, v katerih boste izkoristili 
čisto vse možnosti, in čeprav morda ne boste hoteli priz-
nati, boste ponosni nase.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Novice, ki jih dobite, vas predramijo in takoj sledi akcija, 
ki sproži kar nekaj nasprotnih mnenj. Ni kaj, ne bo vam 
dolgčas. Še posebno pri financah pozornost ne bo odveč. 
Bodite pazljivi pri raznih naložbah ali nakupih. Počakajte.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Prišli boste do rezultata, ki ga niti v sanjah ne upate pričako-
vati. Priložnost boste zagrabili z obema rokama in se podali 
v zmago. Dober občutek vas bo spremljal cel teden in v pri-
čakovanju dobrega boste prežeti s pozitivno energijo. 

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Občutek, da potrebujete spremembo, vas ne bo varal in 
lahko si nekaj časa še zatiskate oči, a dolgo ne boste več 
zmogli. Ni vse zlato, kar se sveti, zato morate biti previ-
dni, da se vam ne zgodi nekaj, na kar niste pripravljeni. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Zaradi dane obljube in zaupanja v nekoga, ki nima nobe-
nega namena obljube tudi izpolniti, gredo mimo vas lepe 
in dobre priložnosti. Zaveste se še pravi čas. Opozorjeni 
boste na napako, in ker način opozorila ne bo toleranten, 
boste z zamero v srcu skovali načrt. 

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Včasih vidimo stvari popolnoma drugače, kot so v resnici. 
Morda vidimo tisto, kar hočemo. Kdor bo pogumen, bo spo-
znal, kaj je res. So želje in hrepenenja. V poslovnem krogu 
boste blesteli in želi zmage ter različne uspehe.
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1. nagrada: dežnik, USB-ključek in USB-razdelilnik
2.  nagrada: LED-lučka s teleskopskim držalom,  

USB -ključek in USB-razdelilnik 
3.  nagrada: rokavice »na dotik« (touchscreen),  

USB-ključek in USB-razdelilnik

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 3. 
aprila 2019, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske
ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Zvezdnica Jessica Simpson (38) se je v tre-
tje razveselila hčerkice, ki sta ji s sopro-
gom nadela ime Birdie Mae. Ta se je pri-
družila šestletni sestrici Maxwell Drew in 
petletnemu bratcu Aceju Knuteju. Dojen-
čica je ob rojstvu tehtala štiri kilograme in 

pol in mamici v nosečnosti povzročila nemalo tegob. Kar 
štirikrat je bila v bolnišnici zaradi bronhitisa, v telesu ji je 
zastajala voda, tožila je tudi zaradi nespečnosti in bolečin 
v hrbtu. »Tako smo srečni in ponosni ob rojstvu popolne 
hčerkice,« je sporočila Jessica.

Popolna hčerkica za Jessico Simpson

Po sedmih letih sta se razšla Emma 
Roberts (28) in Evan Peters (32), soigral-
ca iz serije The American Horror Story. 
Novica, da sta preklicala zaroko, je v jav-
nost prišla po tem, ko je bila Emma opa-
žena med poljubljanjem igralca Garretta 

Hedlunda. Igralca, ki sta se spoznala med snemanjem 
filma Svet odraslih, še nista podala uradne izjave. Zaro-
čena sta bila od leta 2014.

Poljubljanje usodno za zvezo Emme in Evana

Dan pred sedeminšestdesetim rojstnim 
dnevom je v krogu družine umrl irski 
kitarist Bernie Tormé. Med drugimi je 
bil kitarist pevca Iana Gillana ter Ozzyja 
Osbourna. Njegova kariera je trajala pet 
desetletij, izmed več samostojnih albu-

mov je zadnjega, z naslovom Shadowland, izdal novem-
bra lani. Zanj je bila usodna gripa, ki je vodila v pljučnico.

Poslovil se je kitarist Bernie Tormé

Petnajstletna zvezdnica serije 
Stranger Things Millie Bobby 
Brown je našla novo ljubezen. 
Videva se s šestnajstletnim 
Romeom Beckhamom, sinom 
Victorie in Davida Beckhama. 

Mladi tenisač in igralka sta se spoznala na Unicefovi pri-
reditvi pred tremi leti. Brownova se je julija lani razšla 
s pevcem Jacobom Sartoriusom, medtem ko Romeo do 
sedaj še ni bil v resni zvezi.

Najstniška romanca

VRTIMO GLOBUS

M. L., A. Š.

B
ilo je leta 1978, ko 
je izšla Šifrerjeva 
prva vinilna plošča 
Moj žulj – in tedaj 
si verjetno ni pred-

stavljal, da bo po štiridesetih 
letih še vedno prepeval med 
prijatelji in zanje. »Čez noč 
sem postal nekdo, ki tedaj v 
resnici nisem bil. Diplomi-
ral sem iz prava in pred seboj 
sem imel čisto drugo karie-
ro. Glasba je bila moja ljubi-
ca, ki pa je kar na enkrat pos-
tala prva žena,« je pred kon-
certom dejal Šifrer.

Ni presenetljivo, da je bil 
dveinpolurni koncert raz-
prodan in mnogo prekratek, 

da bi lahko slišali 170 pes-
mi, ki jih je nanizal v štirih 
desetletjih. Postregel nam je 
z uspešnicami, ki so nastale 
na začetku in trenutni posta-
ji njegove glasbene poti, šte-
vilne med njimi pa so postale 
zimzelene. Na odru Galluso-
ve dvorane so se mu pridru-
žili domači in tuji glasbeni-
ki – vseh nastopajočih je bilo 
111 – nekateri med njimi so 
sodelovali pri preobleki nje-
govega zadnjega albuma 40 
let – Moj žulj. Koncert je Šif-
rer začel v družbi prijatelja iz 
Velike Britanije Dava Cooka, 
s katerim je naredil prve pos-
netke in posnel prve tri ploš-
če. Pridružila sta se jima še 
violinist Bill Thorpe in har-
monikar Martin Žvelc. Na 

svojevrsten način so Šifrer-
jeve skladbe odpeli Matevž 
Šalehar - Hamo z zasedbo 
Tribute 2 Love, Domen Don 
Holc in Najete pištole, Tina 
Marinšek, Siddharta, Mano-
uche ter Dennis Seaton iz 
britansko-jamajške zasedbe 
Musical Youth. 

Nastop v Cankarjevem 
domu, na katerega so priš-
li ljubitelji Šifrerjeve glasbe 
vseh generacij, je bil po pev-
čevih besedah nekaj poseb-
nega, česa podobnega še ni 
naredil. Nastopil je s Simfo-
ničnim orkestrom RTV Slo-
venija, prepeval je tudi ob 
spremljavi Lions Banda in 
komornega zbora Limbar 
pod vodstvom Tomaža Pirna-
ta. Na koncu so oder zavzeli 

vsi nastopajoči in Šifrer je 
pred objeto dvorano zapel 
še tisto, brez katere ne mine 
nobena obletnica – Za prijate-
lje. »Pojdite v miru, se vidimo 
na petdesetletnici,« se je pos-
lovil Šifrer in dal vedeti, da ga 
bomo še slišali in videli.

V soboto pa je bilo živahno 
tudi na Visokem pri Kranju. 
Peklenski muzikantje so pri-
pravili drugi Peklenski žur, 
s katerim so napolnili dvora-
no kulturnega doma. Večer 
so začeli učenci Glasbene 
šole Jerry, v nadaljevanju pa 
so obiskovalce poleg Peklen-
skih muzikantov zabavali še 
Gino & Band, Luka Sešek & 
Proper, skupina Joker, Fra-
jerke in Tercet poletnega 
gledališča Studenec. 

NOROST IN ŽULJ
Andrej Šifrer je ob štiridesetletnici glasbenega udejstvovanja v torek v Cankarjevem domu pripravil 
koncert 40 let norosti in Moj žulj, na Visokem pri Kranju pa je v soboto potekal Peklenski žur.

Dennis Seaton iz zasedbe Musical Youth, Tina Marinšek in 
Andrej Šifrer pred koncertom 40 let norosti in Moj žulj. 

Andrej Šifrer je ob štiridesetletnici glasbenega udejstvovanja 
razprodal Gallusovo dvorano Cankarjevega doma. 

Peklenski muzikantje so s Peklenskim žurom napolnili dvorano kulturnega doma na Visokem pri Kranju. / Foto: Tina Dokl

Gino & Band v družbi Žana Gašperlina (desno), domačina z 
Visokega, kitarista skupine Joker / Foto: Tina Dokl

Skupina Joker je kamniško-kranjska naveza, ki je nastala 
pred tremi leti. / Foto: Tina Dokl

Nedavna predstavitev novega modela BMW serije 3 je 
v avtomobilski salon na Primskovem privabila mnoge 
ljubitelje jeklenih konjičkov, ki so se lahko na lastne oči 
prepričali o njegovih kakovostih. Družabni dogodek je 
ob marketinškem menedžerju Seniju Čatiću sproščeno 
povezovala vselej simpatična Pia Pustovrh. / Foto: Jure Fundak
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00, fak su 04/201 42 13  
ali oseb no na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 9. 4.; KOPALNI BIOTERME: 8. 4., ROMUNIJA: 30. 5.-5. 6.; MA-
DŽARSKE TOPLICE: 31. 3.–4. 4., 27.–30. 4., 30. 5.–2. 6.; BANOVCI: 
5.–8. 5.; MEDŽUGORJE: 3.–5. 5.; BANJA VRUČICA: 5.–12. 5. – S TE-
RAPIJAMI, 2.–4. 5. – S PIRAMIDAMI, UMBRA IN ASSISI: 29.–31. 3.; 
MORJE: DUGI OTOK, OREBIĆ, LASTOVO. www.rozmanbus.si

Apulija, dežela
na jugu Italije

Republika San Marino

Narodni park Plitvice

                                
vožnja z vlakom Bernina Express

Gardaland, dnevni
zabava za stare in mlade

Nakupi v Trstu
nakupi ali dan zase

Dunaj in živalski vrt

29. 4., 6 dni

13. 4.,  2 dni

27. 4., 1 dan

27. 4., 4 dni

27. 4., 3. 5., 1 dan

13. 4., 1 dan

30. 3., 1 dan

 385,00

 99,00

49,00

 249,90

  59,50

16.50

62,00

od

od

od

od

EUR

EUR

EUR

 EUR

  EUR

EUR

EUR

Švica

igra vode

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

27. 4., 3 dni
 199,00

 EUR

Dubrovnik in zeleni otok Mljet

www.alpetour.si

od

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

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

Šk. Loka: 04/51 70 305, 

vrsta izleta: tudi za družine

Ravenna, Gardara, Urbino
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IZLET /  OD 27. DO 29.  APRILA 2019

Toskana in otok Elba
Najprej bomo obiskali zanimivo mestece San Gimignano ter očarljivo srednjeveško 
Sieno, ki je nenehno tekmovala s Firencami. Srčika mesta je krožni trg Piazza del 
Campo, 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 tos-
kanski otok, na katerem 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 umetnos-
ti, 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 dvoposteljnih 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)

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

PRIREDITVE
Za materinski dan
Adergas – Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas 
vabi mamice, babice, očete in dedke v nedeljo, 24. marca, 
ob 15. uri v dvorano v Adergas na praznovanje materinskega 
dne, v katerem bodo sodelovali domači glasbeniki, igralci, 
pevci in recitatorji ter mladi igralci, ki bodo uprizorili mla-
dinsko igrico Ježek išče mamo v priredbi in režiji Monike 
Ribnikar.

Poženik – V nedeljo, 24. marca, ob 16. uri bo v Domu kra-
janov Poženik prireditev ob materinskem dnevu in tednu 
družine, ki jo otroci iz Dramske skupine Pod stražo posve-
čajo vsem mamam in očetom, starim staršem, skratka vsem 
krajanom.

Šenčur – Občinska proslava ob materinskem dnevu bo jutri, 
v soboto, 23. marca, ob 17. uri v Domu krajanov Šenčur.

Knjiga Miha Dovžan – fant z zlatimi prsti 
Naklo – V torek, 26. marca, bo ob 18.30 v Gostilnici Kresnik 
predstavitev knjige Knjiga Miha Dovžan – fant z zlatimi 
prsti. Predstavil jo bo avtor Ivan Sivec.

Ob svetovnem dnevu knjig za otroke
Radovljica – Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 
se je pridružila knjižnicam v Evropi in po svetu, ki skupaj in 
na poseben način praznujejo svetovni dan knjig za otroke in 
rojstni dan Hansa Christiana Andersena. Noč z 29. na 30. 
marec bodo z otroki že trinajsto leto preživeli v knjižnici ob 
delih H. C. Andersena, prijetnem druženju, karaokah ..., pra-
znovanje pa zaključili z javno predstavitvijo, ki bo v soboto, 
30. marca, ob 9. uri zjutraj v radovljiški knjižnici.

Medgeneracijske dejavnosti
Kranj, Cerklje, Šenčur, Preddvor – V Medgeneracijskem 
centru Kranj bo prihodnji petek, 29. marca, ob 17.30 petje 
ljudskih pesmi, v ponedeljek, 1. aprila, bo ob 18. uri preda-
vanje Tesla metamorfoza, v torek, 2. aprila, pa bo ob 10.30 
Tehnična prva pomoč (računalniki in telefoni). V Cerkljah bo 
v ponedeljek, 1. aprila, ob 17.30 telovadba za prožno telo, v 

Šenčurju bodo 26. marca ob 11. uri vesele urice nemščine, 
v Preddvoru pa 27. marca ob 16.30 ustvarjalno-šiviljska de-
lavnica. Za vse dejavnosti so obvezne prijave na telefon 041 
724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Pohod na Grmado nad Polhovim Gradcem
Preddvor – Pohodniki Društva upokojencev Preddvor orga-
nizirajo pohod na Grmado nad Polhovim Gradcem v torek, 
26. marca. Izhodišče bo v vasi Topole. Zbirno mesto bo ob 
8. uri v Preddvoru.

Po stopinjah Valentina Staniča
Šenčur – Turistično društvo Šenčur vabi v soboto, 30. mar-
ca, na pohod Po stopinjah Valentina Staniča: Solkan–Sa-
botin–Vrhovlje–Korada–Kanalski Kolovrat–Kanal. Skupne 
zmerne hoje bo osem ur. Možni sta tudi dve krajši varianti s 
po štirimi urami hoje. Informacije in prijave zbira do četrtka, 
28. marca, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Izlet v Maribor in ogled operne predstave
Bled – V nedeljo, 24. marca, Društvo upokojencev Bled prip-
ravlja izlet v Maribor z ogledom operne predstave Aida. Z 
Bleda se boste odpravili ob 11. uri, se na kratko ustavili na 
Trojanah, ob prihodu v Maribor v središču mesta šli na kosi-
lo, si nato s turističnim vlakcem ogledali mesto, nato pa še 
operno predstavo.

Izlet v Italijo
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi v četrtek, 4. apri-
la, na izlet v Italijo, v deželo Veneto / Benečansko: Padova, 
Avganejski griči. Informacije in prijave do 2. aprila oz. do za-
sedbe mest v avtobusu dajejo oz. zbirajo v pisarni društva, 
pri poverjenikih in na tel. 064 117 135.

Turni smuk s Križa
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vas vabi na turni 
smuk s Križa (2410 n. m.). Pot boste začeli pri Aljaževem 
domu. Odhod z lastnim osebnim prevozom izpred parki-
rišča pri Mercatorju na Primskovem bo ob 4.30. To bo teh-
nično srednje zahteven turni smuk, ki je ob predpisani op-
remi in dobri telesni pripravljenosti primeren tudi za manj 
izkušene turne smučarje. Prijave in vplačila: Breda Pirc, 
tel. 051 39 70 40, bredapirc@gmail.com; Stanko Dolenšek, 
tel. 040 206 164, stanko.dolensek@gmail.com; vplačila v 
pisarni društva ob sredah med 17. in 18. uro ali na TRR 
društva. Ob prijavi sporočite, ali ste pripravljeni peljati s 
svojim vozilom.

OBVESTILA

Letna skupščina
Lesce – Turistično društvo Lesce vabi vse člane na 61. redno 
letno skupščino v restavracijo kampa Šobec jutri, v soboto, 
23. marca, ob 18.30. V kulturnem programu bodo nastopi-
li Prifarski muzikanti. Izpred železniške postaje bo ob 17.45 
organiziran avtobusni prevoz na Šobec in prav tako vrnitev.

Ustanovni občni zbor
Cerklje – Društvo kmečkih in podeželskih žena Cerklje - Šen-
čur Gorenjski nagelj vabi na ustanovni občni zbor, ki bo v 
ponedeljek, 25. marca, ob 19.30 v Kulturnem hramu Ignacija 
Borštnika v Cerkljah.

Občni zbor
Škofja Loka – Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka 
obvešča, da bo občni zbor članov društva v četrtek, 28. 
marca, ob 17. uri v prostorih Krajevne skupnosti Podlub-
nik.

Igriva arhitektura
Radovljica – Danes, v petek, 22. marca, se bo ob 17. uri v 
Šivčevi hiši začela brezplačna arhitekturna delavnica za otro-
ke Igriva arhitektura, ki jo bo vodila arhitektka Ana Merklin. 
Prijave niso potrebne.

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 23. marca, v Dom krajanov Primskovo na proučevanje 
Svetega pisma s temo Sodba nad Babilonom ob 9. uri ter 
predavanje Ali ti to lahko? ob 10.30.

Sindrom fibromialgije in kronične utrujenosti
Cerklje – Krajevni organizaciji Rdečega križa Cerklje in Zalog 
in Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabijo v torek, 26. 
marca, ob 18. uri v prostore Občine Cerklje na brezplačno 
predavanje Sindrom fibromialgije in kronične utrujenosti. 
Predavala bo prim. Mojca Kos Golja, dr. med., specialistka 
revmatologije.

KONCERTI

Koncert dveh zborov
Predoslje – Kulturno-umetniško društvo Predoslje v sklo-
pu praznovanja 110-letnice vabi na koncert dveh zborov. 
Nastopila bosta Moški pevski zbor Cantores Carnioli pod 
vodstvom zborovodje Erika Šmida in Mešani pevski zbor 
Crescendo pod vodstvom zborovodje Žige Kerta. Koncert 
bo v soboto, 23. marca, ob 18.45 v cerkvi sv. Siksta v Pre-
dosljah. Vstop bo prost.

Slavko Ivančić v Klubaru
Kranj – Jutri, v soboto, 23. marca, bo ob 21. uri v Klubaru 
koncert pevca Slavka Ivančića z akustično spremljevalno za-
sedbo. 



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

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

KUPIM

V KRANJU kupim stanovanje, cca 
60 m2, sončno, z balkonom, tel.: 
031/288-080 19000832

HIŠE
KUPIM

V KRANJU kupim hišo z vrtom, lahko 
polovico, tel.: 031/499-093 
 19000837

POSESTI
PRODAM

PORTOROŽ – Lucija, parcela 700 
m2, urbano območje, pogled na mor-
je, dostop s ceste za Malijo, tel.: 
051/334-765 19000785

ZAZIDLJIVO parcelo, 500 m2, na Lan-
covem, ugodna cena – dogovor, tel.: 
031/451-822 19000844

ODDAM

NJIVO za zelenjavni vrt, pripravljeno za 
setev, v Otočah, z možnostjo namaka-
nja, tel.: 031/505-087 19000788

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

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

GSM 051/320 700
Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj

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

TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA - MAREC 2019
Vabimo vas, da se pridružite družini krvodajalcev in se  
udeležite marčevske terenske krvodajalske akcije, ki bo v 

ČETRTEK, 28. MARCA 2019, 
v Športni dvorani Cerklje, Krvavška cesta 4. 

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

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672 B

R
E

Z
P

L
A

Č
N

A 
O

B
JA

VA

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.

ZELENJAVNI vrt 200 m2, v Štirnovi uli-
ci 16a, v Kranju, tel.: 041/242-394  
 19000810

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

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

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

BMW R65, letnik 1982, oldtimer, origi-
nal, lepo ohranjen, 88.600 km, 2.750 
EUR, tel.: 041/520-655  
 19000797

CITROEN C 4, 1.6 HDI, let. 2014, 1. 
lastnik, redno servisiran, 129.000 km, 
1/2020, 7.700 EUR, tel.: 031/429-
527 
 19000815

HONDA Civic, letnik 1998, 230.000 
km, ohranjena, reg. do maja, naredim 
še tehničnega, tel.: 031/308-540  
 19000846

HYUNDAI Accent 1.3, letnik 1996, 3 
vrata, vozen, lahko po delih ali cel, tel.: 
041/874-181  
 19000795

RENAULT 5, letnik 1996, 179.000 
km, registriran, tel.: 041/262-215 
 19000803

DRUGA VOZILA
PRODAM

TOVORNO prikolico dim. 125 x 165 
x 27, domače izdelave, močno, tel.: 
04/23-32-007, 051/342-153 
 19000790

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

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 19000556

STROJI IN ORODJA
PRODAM

NERJAVEČO črpalko za odpadno 
vodo – gnojevko in ALU ohišje za vrtno 
kosilnico, tel.: 041/858-149 19000796

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

BOROVE krajnike in jelšove hlode, tel.: 
051/647-888  
 19000814

SMREKOVE deske, 2,5 cm, dolžina 5 
m, tel.: 041/784-326 19000786

SUHE jesenove in jelšove deske, tel.: 
031/271-151 19000794

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

KURIVO
PRODAM

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

BUTARE iz lesk, ročno narejene, tel.: 
031/875-730 19000798

SUHA bukova drva, metrska, tel.: 
04/25-22-689 19000784

SUROVINE
PRODAM

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 19000819

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

VEČ kosov rabljenega pohištva, tel.: 
040/150-522 19000806

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

DELUJOČO televizijo Samsung, z re-
korderjem, 20 EUR, možna dostava po 
Kranju – zaradi selitve, tel.: 031/308-
540 19000845

MANJŠO zamrzovalno skrinjo, delujo-
čo, cena 30 EUR, tel.: 041/988-340 
 19000807

Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si

 
 

 

t M
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V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 

PLINSKI štedilnik, širina 40 cm, na 2 
gorilca, nov, tel.: 041/988-340 
 19000808

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

GORILEC na pelete z zalogovnikom in 
vso elek. opremo, razbljen 4 sezone, 
cena 150 EUR, tel.: 040/744-282 
 19000800

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 19000804

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

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

LEPO ohranjeno moško narodno nošo, 
št. 48–50, in škornje, št. 42–43, tel.: 
031/686-011  
 19000835

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

NOV dom iščejo dva meseca stari 
mešančki bernc + labradorec, tel.: 
040/406-250 
 19000824

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CEVI za sušilno 15 m, z zračnicami in 
avtomatiko, tel.: 031/699-145  
 19000834

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

ENOBRAZDNI plug za simbolično 
ceno, tel.: 051/392-628 
 19000840

HUSQVARNA 359 357XP 371 372 
365, pokrov meča in kupim enake 
motorne žage v okvari, tel.: 031/696-
944 19000792

KULTIVATOR širine 2 m in trosilec 
hlevskega gnoja, pokončni valji, tel.: 
031/699-145 
 19000833

NAKLADALKO rotacijsko kosilnico 
BCS, zgrabljalnik Sip 350, cisterno 
3200, obračalnik, tel.: 041/547-994 
 19000839

TRAKTOR Univerzal 45 I 990, del. ure 
2434, lepo ohranjen, nepoškodovan, 
tel.: 040/619-010 
 19000842

UTEŽI Zetor, prednje in roka, ko-
pač Gheel za zadnjo hidravliko, tel.: 
031/316-548 
 19000799

Nagrajenci križanke GORENJSKEGA GLASA z geslom: ISKRE-
NE ČESTITKE OB DNEVU ŽENA, objavljene v Gorenjskem glasu 
8.  marca 2019, ki prejmejo nagrado, so: 1. nagrado, vzglavnik 
Slovenska postelja, prejme Minka Prevodnik iz Radovljice; 2. 
nagrado, knjigo Melanda, Erna Kuralt iz Medvod; 3. nagrado, 
knjigo Melanda, Tomaž Iglič iz Kranja. Nagrajencem čestitamo!

Sponzor pustne nagradne križanke, ki je bila objavljena v Go-
renjskem glasu 5. 3. 2019 je bilo PEKARSTVO OREHEK, ki  
nagrajencem za rešitev križanke poklanja potico. Izžrebani so 
bili: IVANA PREZELJ, ŠKOFJA LOKA, ŠTEFKA MIHELČIČ, KRANJ 
in IGOR RESMAN, JEZERSKO. Nagrajenci prejmejo nagrade v 
trgovinah Pekarstva Orehek v Škofji Loki in v Kranju.  Čestitamo!

Rezultati 23. kroga – 20. marca 2019
8, 10, 18, 26, 28, 33, 39 in 13

Loto PLUS: 2, 3, 5, 6, 13, 31, 32 in 39
Lotko: 4 7 9 1 0 0

Sklad 24. kroga za Sedmico: 1.330.000 EUR 
Sklad 24. kroga za PLUS: 340.000 EUR 
Sklad 24. kroga za Lotka: 300.000 EUR 

LOTO

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 PETKOVA PRIREDITEV 

                      Izvaja: Nežka Kukec    
                                   PIKA V KRACAH 

                        Petek, 22. marca 2019, ob 17.30 uri 
                      OKC Krice krace, Tomšičeva 14                                                                                    

                               
                  SOBOTNA MATINEJA 

                      Izvaja: Lutkovno gledališče Nebo  
                  ZAKAJ TEČE PES ZA ZAJCEM   

                                     Sobota, 23. marca 2019, ob 10. uri  
                     Prešernovo gledališče Kranj 
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PREDSTAVE

Resnica
Cerklje – V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika Cerklje bo v 
torek, 26. marca, ob 20. uri na sporedu komedija SSG Trst z 
naslovom Resnica.

Kos
Medvode – V petek, 22., in v soboto, 23. marca, bo obakrat 
z začetkom ob 19.30 v Kulturnem domu Medvode spet na 
ogled večkrat nagrajena predstava Gledališča Fofité po so-
dobni drami Davida Harrowerja v režiji Braneta Kraljeviča z 
naslovom Kos. Igrata Maša Kavčič in Džoni Balloni. Predsta-
va ni primerna za mlajše od 16 let. Vstopnice so na voljo pol 
ure pred predstavo. Rezervacije na tel. 041 654 031.

O psičku in muci
Bled – Danes, v petek, 22. marca, bo v blejski knjižnici ob 17. 
uri namesto odpovedane otroške predstave Mala rdeča kok-
lja v izvedbi dramskega krožka PŠ Ribno OŠ prof. dr. Josipa 
Plemlja Bled na sporedu pravljica Josefa Čapka in delavnica 
O psičku in muci.

www.gorenjskiglas.si
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V SPOMIN
Ko oko zaprem,
v spominu vedno znova tebe uzrem.
Nikjer te ni in to boli ...

Neja Žnidar
6. 10. 1988–21. 3. 2009

Iskreno hvala vsem, ki obiskujete njen prerani grob, prižigate 
svečke in obujate spomine …

Družina Žnidar
Radovljica, marec 2019

ZAHVALA

V 90. letu nas je zapustila naša draga mama, stara mama,  
tašča in teta

Terezija Ožvald
iz Stražišča pri Kranju

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečene besede tolažbe in 
sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala župniku Bojanu Likarju 
za lep pogrebni obred ter pogrebni službi Komunale Kranj. Hvala 
vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj nas je zapustil dragi mož, ati, ata in brat

Janez Demšar 
s Praprotna

Ob boleči izgubi se najlepše zahvaljujemo sorodnikom, sosedom 
in prijateljem za vso pomoč in podporo v teh težkih trenutkih. 
Hvala vsem, ki ste v času njegove bolezni skrbeli za zdravljenje 
in oskrbo ter mu stali ob strani. Hvala duhovnikom in pevcem 
za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala za vsa izrečena sožalja in 
prejete darove. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njegovi
Praprotno, marec 2019

Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je …

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.

ZAPOSLIMO SKLADIŠČNIKA (m/ž) 
V TRGOVINI Z GRADBENIM BLAGOM.

Delo: prevzem in izdajanje blaga, vzdrževanje reda v skladišču
Prijave: martina@n-b.si

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

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

Podjetje Jurčič & Co., d. o. o. je rastoče družinsko podjetje s 
tradicijo in vizijo, poznano po številnem in modernem voznem 

parku, prevozu nevarnega blaga, servisu vozil, kleparskih  
ter ličarskih delih, oddaji prostora za skladiščenje in parkiranje 

tik ob gorenjski avtocesti. 

Zaradi povečanja obsega dela zaposlimo 

STROKOVNEGA SODELAVCA ZA DELO  
V KADROVSKI SLUŽBI (m/ž)

Od novega sodelavca pričakujemo:
 V-VII. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri, 
 5 let delovnih izkušenj s kadrovskimi opravili,
 poznavanje zakonodaje z delovno pravnega področja, 
 sporazumevanje s tujci iz BIH in SRB, 
 delavnost in pozitivno naravnanost, 
 natančnost pri delu.

Zainteresiranim kandidatom nudimo:
 takojšnjo zaposlitev, 
 mentorstvo pri zaposlovanju tujcev, 
 delo v modernem delovnem okolju, 
 vključitev v mlad kolektiv.

Vaše delo bo:
 priprava kadrovske dokumentacije,
 vodenje kadrovskih in drugih potrebnih evidenc, 
 sodelovanje pri pridobivanju novih sodelavcev,
 pridobivanje delovnih in bivalnih dovoljenj za tujce, 
 ostala administrativna dela po dogovoru z nadrejenim.

Pisne prijave z opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljite 
na katja@jurcic.com ali nas pokličite na 041 761 400.

ZGRABLJALNIK za seno Pan-
-agra 220 cm, tel.: 04/25-61-255, 
040/310-943 
 19000817

KUPIM

KULTIVATOR Marko, lahko v okvari, 
tel.: 031/500-997 
 19000825

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

ZGRABLJALNIK za seno Sip ali Kuhn, 
širine 350 tandem, tel.: 041/214-500  
 19000793

PRIDELKI
PRODAM

3 SILAŽNE bale, tel.: 031/505-087  
 19000787

JEČMEN, silažne bale in seno v koc-
kah iz kozolca, tel.: 031/624-552 
 19000826

KROMPIR adora, belarosa in rudolf, 
jedilni in drobni – primeren za sajenje, 
tel.: 041/282-039  
 19000744

KVALITETNE silažne bale lucerne, 
tel.: 041/350-263 
 19000809

SILAŽNE bale, tel.: 041/758-734  
 19000818

SUHE in silažne bale – rezane, možna 
menjava za suhe plohe, tel.: 031/316-
548  
19000801

ZMRZNJENE jurčke in domače kislo 
zelje, tel.: 041/989-571 
 19000822

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 3 mesece, 
tel.: 04/59-61-069, 040/613-705  
 19000821

BREJO telico simentalko, tel.: 
041/578-662 
 19000812

CIKO, težko 270 kg, tel.: 041/980-
371 
 19000830

ČB kravo za dojiljo, tel.: 031/871-659 
 19000791

ČB teličko, staro 10 dni, orehe v lupini, 
suha mešana drva, možna dostava in 
krompir desire, tel.: 040/800-278 
 19000813

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

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

TELICO simentalko, brejo 9 mesecev. 
Prešernova cesta 28, Mengeš  
 19000811

TELIČKO sivko RJ, staro 18 dni, tel.: 
031/250-114 
 19000827

KUPIM

BIKCA simentalca, starega od 10 dni 
do 1 meseca, tel.: 04/25-91-294 
 
 19000836

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

OSTALO
PRODAM

SENO in otavo, posušeno na sušilni – 
refuza, tel.: 041/378-751  
 19000823

SILAŽNE bale, tel.: 040/384-187  
 19000820

SILAŽNE bale, osrednja Gorenjska, 
ugodno, tel.: 031/309-747 
 19000843

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235  
 19000816

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

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

AS Gorjuše - Nomenj išče pastirja –
sirarja in pomočnico oz. pomočnika 
na planini Javronik, za pašno sezono 
2019. Kandidati naj pisne prošnje poš-
ljejo na naslov AS Gorjuše - Nomenj, 
Gorjuše 36a, 4264 Bohinjska Bistrica 
 19000828

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. Pisne 
prijave pošljite do 15. 4. 2019. 
 19000757

IŠČEM

IŠČEM DELO – voznik s kategorijo C, 
E, kodo 95, kartico, z izkušnjami vo-
žnje prekucnika, tel.: 040/389-518 
 19000789

STORITVE
NUDIM

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

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

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

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

BELJENJE in glajenje sten, barvanje 
fasad, napuščev, ograj, nadstreškov, 
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

LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo nudi-
mo zaključana gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasadesraka dela, adapta-
cije stanovanj in hiš, suhomonataža 
Knauf, dimniki, škarpe, ometi, izkopi 
..., tel.: 041/583-163  
 19000783

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

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

IŠČEM

IŠČEM starejšo gospo za družbo in 
pomoč v gospodinjstvu očetu, tel.: 
040/899-539, Jana 
 19000838

ŽENSKO brez obveznosti, staro nad 
50 let, za 24-urno družbo in nego sta-
rejše osebe v Celovcu, tel.: 041/426-
662  
 19000829

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

RAZNO
PRODAM

RUMENO plinsko jeklenko, 10 kg, tel.: 
041/543-239  
 19000802

VELIKE, polne jeklenke – kisik, CO2, 
55 E in komplet gorilniki, tel.: 04/25-
35-749, 064/130-750  
 19000841

IŠČEM

STARO odpadno železo, pralne stroje, 
pipe, akumulatorje, računalnike, odpe-
ljem brezplačno, tel.: 070/385-956  
 19000831

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

Mirjana Bujak, Piran:

»Planica Slovencem veliko 
pomeni. Drugič sem tukaj. 
Delam v centru za otroke s 
posebnimi potrebami in ko-
maj so čakali današnji dan. 
Zanje je to velik dogodek. Vsi 
smo zadovoljni.«

Eva Zorenč, Bistrica ob Sotli:

»Prvič sem v Planici. Je slo-
venski ponos. Spremljam 
skoke, gledati jih v živo pa 
je veliko bolje kot pred tele-
vizorjem, je pravo doživetje. 
Zelo sem vesela, da sem da-
nes tukaj.«

Simon Oblak,  
Kranjska Gora:

»Bil sem že na odprtju veli-
kanke pred petdesetimi leti. 
Od takrat naprej so skoki v 
Planici slovenski ljudski pra-
znik. Pogrešam pa malce tis-
ti živžav, kot je bil včasih.« 

Matevž Šimnic, Gorje:

»V Planici sem bil tudi pred 
petdesetimi leti. Videli smo 
veliko rekordov, čudovito je 
bilo. Sedaj že od začetka, 28. 
leto, sodelujem pri organiza-
ciji krožnega prometa. Plani-
ca mi pomeni veliko.«

Maja Bertoncelj

Poleti v Planici vsako leto 
privabijo ogromno gledalcev. 
Tudi letos je tako, ko Letalni-
ca bratov Gorišek praznuje 
petdeset let. Kaj vam pomeni 
Planica in kako pogosto pri-
dete v dolino pod Poncami?

Foto: Gorazd Kavčič

Planica, 
slovenski ponos 

Janez Pretnar, Gorje:

»V Planico pridem vsako 
leto, tudi pred petdesetimi 
leti sem bil tu. Veselje je gle-
dati, kako daleč danes letijo 
skakalci. V mladih letih sem 
treniral skoke in takrat so bile 
te daljave nepredstavljive.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

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

Pretežno jasno bo, le občasno bo na nebu nekaj tankih oblač-
nih kopren. Postopno bo nekoliko topleje.

Jezersko – Na Jezerskem smo ta teden izvedeli, da bodo so-
sedje na avstrijski strani začeli sanacijo ceste Bela–Železna 
Kapla, ki je bila poškodovana v neurju. V času obnove bo od 8. 
do 22. aprila cesta zaprta, in sicer v nočnem času, od 18. ure 
do 5. ure zjutraj, obvoz naj bi bil čez Pavličevo sedlo. Čeprav se 
z Jezerskega na avstrijsko stran vozi le peščica ljudi, je zapora 
pomembna informacija tudi za občane Jezerskega. 

Sanirajo cesto proti Železni Kapli

Naklo – Občina Naklo in Osnovna šola (OŠ) Naklo vabita 
na prireditev ob materinskem dnevu v ponedeljek ob 16.30 
v telovadnico OŠ Naklo. Nastopili bodo učenci OŠ Naklo in 
Podružnične šole Duplje.

Prireditev ob materinskem dnevu v Naklem

Mateja Rant

Gorenja vas – »Informa-
cija o zaprtju poslovalnice 
je izzvala negativne odzi-
ve, stranke jo razumejo kot 
enostransko spremembo v 
partnerskem odnosu. Pro-
simo, da zaprtje še enkrat 
preučite,« je Gorenjsko ban-
ko z dopisom pozvala Obči-
na Gorenja vas - Poljane. Iz 
Gorenjske banke so odgovo-
rili, da odločitev o zaprtju ni 
bila lahka, sprejeli pa so jo na 
podlagi temeljitega premi-
sleka in podrobnih analiz. 
»Digitalizacija in uvedba so-
dobnih bančnih poti že ne-
kaj časa postavlja pod vpra-
šaj upravičenost posame-
znih poslovalnic, saj je veči-
na storitev prek elektronskih 
poti na voljo ves čas. Racio-
nalizacija poslovne mreže 
terja, da manj obremenje-
ne poslovalnice združimo 
in s tem optimiziramo stro-
ške,« so razložili na Gorenj-
ski banki.

Predvsem starejšim ob-
čanom je digitalizacija ban-
čnih računov povsem tuja, 
ob tem opozarjajo na občini. 

»Razumemo, da se področje 
bančništva spreminja in da 
večina storitev prehaja v di-
gitalizirano obliko, a za sta-
rejšo populacijo, za katero je 
računalnik prej ovira kot pri-
pomoček, ukinitev bančne-
ga okenca predstavlja nepre-
mostljivo oviro.« Na Gorenj-
ski banki so zato pojasnili, 
da se ob vsaki spremembi 
trudijo, da na območju de-
lovanja njihovih poslovalnic 
poskrbijo, da lahko stranke 
večino manj kompleksnih 
finančnih storitev nemote-
no uporabljajo tudi v prihod-
nje. Tako so v Gorenji vasi 
posodobili bankomat in po-
leg dviga gotovine omogoči-
li tudi plačilo položnic, prav 
tako naj bi bil v prihodnje 
mogoč tudi polog gotovine. 
Na bančnih karticah so po-
višali limite za dvig gotovine 
na bankomatih in nakupe 
na POS-terminalih, osebne 
račune pa bo mogoče spre-
meniti v bančni paket, ki po-
nuja možnost sodelovanja z 
osebnim bančnikom oziro-
ma osebnim svetovalcem in 
torej urejanje finančnih za-
dev tudi na daljavo.

Ostali brez bančne 
poslovalnice 
S prvim marcem je svoja vrata zaprla poslovalnica 
Gorenjske banke v Gorenji vasi, kar je sprožilo 
veliko nejevolje pri strankah. K ponovnemu 
premisleku glede zaprtja je Gorenjsko banko 
pozvala tudi občina, a brez uspeha.                                                                                                   

Mateja Rant

Bled – Prenova kavarne je 
potekala v dveh delih, na-
njo pa so po besedah direk-
torice Sava Hotelov Bled 
Mojce Krašovec dolgo čaka-
li, saj večjih vlaganj ni bilo 
vsaj trideset let. Lani jeseni 
so obnovili streho in celotno 
ostrešje, sredi januarja pa so 
kavarno zaprli za goste in se 
lotili še prenove notranjosti. 
Naložba je bila vredna dob-
rega pol milijona evrov.

Gostje tako po novem lah-
ko uživajo v privlačnem am-
bientu z najlepšim razgle-
dom na Blejsko jezero, oto-
ček in grad. Pri prenovi so 
zasledovali podobno zgod-
bo kot v pred časom obnov-
ljenem hotelu Rikli Balan-
ce. Lokalno noto so kavarni 
po besedah Mojce Krašovec 
vdihnili s smrekovim lesom, 
saj je smreka najštevilnejša 
drevesna vrsta pri nas. Po-
sebno pozornost so nameni-
li tudi lučem, ki so delo slo-
venskih oblikovalcev. Preno-
vili in osvežili so tudi celotno 
gostinsko ponudbo, pri če-
mer osrednje mesto še ved-
no pripada originalni blejski 
kremni rezini. »Letos bomo 
predvidoma proti koncu leta 
postregli že 15-milijonto 

'kremšnito', ki jo naši sla-
ščičarski mojstri že od leta 
1953 izdelujejo po original-
nem receptu. Uporabljajo 
samo naravne sestavine, to 
so sveža jajca, moko, sladko 
smetano, sladkor in maslo, v 
njih ni nobenih barvil, kon-
zervansov ali drugih dodat-
kov,« je razložila Mojca Kra-
šovec. Nadgradili so ponud-
bo kave, pomemben del nji-
hove ponudbe je še sladoled, 

s katerim so si pred dvema 
letoma prislužili naziv naj-
boljše sladoledne destinaci-
je na svetu, pri sladicah pa so 
se ozrli po sodobnih smerni-
cah na tem področju. V po-
nudbi hrane bodo gostje lah-
ko izbirali med različnimi 
juhami, solatami in testeni-
nami ter v zadnjem času zelo 
popularnimi burgerji, pri pi-
jačah je Mojca Krašovec kot 
posebnost izpostavila blejski 

smrekovec, ki ga zanje izde-
luje bližnji kmet. Mislili so 
tudi na domače ljubljenčke, 
poleg vode jim bodo na voljo 
tudi posebne sladice za pse, 
ki jih še razvijajo.

V Sava Hotelih Bled ima-
jo zdaj v načrtu še celovito 
prenovo hotela Park, kjer bo 
novo podobo dobilo vseh 217 
sob. Prenova, ki naj bi se za-
čela novembra, bo predvido-
ma trajala pet mesecev. 

Kavarna v sodobni preobleki
Po dveh mesecih prenove so minuli petek znova odprli Kavarno Park, ki je tako dobila podobo 
moderne, sveže kavarne s pridihom lokalne note, ki je obenem prilagojena globalnemu gostu.

V ponudbi prenovljene kavarne Park ima še naprej osrednje mesto originalna blejska 
kremna rezina. / Foto: Gorazd Kavčič


