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67 let Gorenjski časnik od leta 1947

Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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AKTUALNO

Odločbe o davku  
do 15. julija
Lastniki nepremičnin naj bi zaradi 
podaljšanja roka za urejanje po-
datkov o nepremičninah prejeli 
odločbe o odmeri davka do 15. ju-
lija. Osnova za obdavčitev bodo 
podatki geodetske uprave na »pre-
sečni dan« 1. maj.

3

GORENJSKA

Za knjižnico v nov  
razpis
Po stečaju loškega Tehnika bo 
morala Občina Radovljica v novo 
javno naročilo za zaključek grad-
nje knjižnice na nastajajočem Vur-
nikovem trgu v središču mesta. 
Gradnja se bo zavlekla v leto 2015.

4

KRONIKA

Zaprta kar doma
Okrožno sodišče v Kranju je pri-
sluhnilo prošnjama Edvarda Jur-
jevca in Martina Odlazka, obsoje-
nima zaradi sporne prodaje Go-
renjskega tiska, in odločilo, da 
bosta dosojeno kazen odslužila v 
hišnem zaporu.

14

POMLAD NA VRTU

Vzgoja in nega  
gorenjskega nageljna
Pri Gorenjski turistični zvezi pote-
ka akcija Vrnimo gorenjski nagelj 
na gorenjski balkon in okna. O 
vzgoji in negi gorenjskega nagelj-
na je predavala Mojca Cvek iz Vrt-
narije Urša na Ilovki.

17

VREME

Danes bo delno jasno  
z zmerno oblačnostjo. 
Jutri in v četrtek bo 
oblačno. Občasno bo 
rahlo deževalo.

1/8 °C
jutri: pretežno oblačno

Simon Šubic

Planica – Letošnji planiški 
finale svetovnega pokala v 
smučarskih skokih si bomo 
najbolj zapomnili po zma-
gi Petra Prevca na nedeljski 
tekmi in tretjem mestu v pe-
tek (zmagal Nemec Severin  
Freund), zgodovinskem na-
stopu štirih skakalcev kranj-
skega Triglava za slovensko 
reprezentanco na sobotni 
ekipni tekmi (Cene Prevc, 
Nejc Dežman, Robert Kra-
njec in Peter Prevc so osvo-
jili peto mesto) ter dvojne-
mu sporedu, saj so pod Pon-
cami letos tekmovale tudi 
najboljše skakalke na svetu 

(zmagala Japonka Sara Ta-
kanaši). Prevc je za name-
ček s 142 metri postavil nov 
rekordni mejnik prenovlje-
ne Bloudkove velikanke in si 
v dvoboju s prav tako odlič-
nim Freundom priboril tudi 
drugo mesto v skupnem se-
števku svetovnega pokala. K 
že omenjenim presežkom 
pa lahko dodamo vsaj še dva 
– na obe posamični tekmi 
skakalcev se je namreč uvr-
stilo po deset slovenskih or-
lov, tako v petek kot v nedeljo 
pa se jih je v finalni seriji uvr-
stilo kar po sedem. 

Zadnja letošnja tekma v 
svetovnem pokalu je v ne-
deljo potekala v močnem 

nalivu, kar se je poznalo tudi 
pri obisku, saj se je pod Blo-
udkovo velikanko zbralo le 
okoli 4000 navijačev, ki pa 
so bili za zvestobo poplačani 
z dramatičnim bojem za sku-
pno drugo mesto v svetov-
nem pokalu med Prevcem in  
Freundom, ki ga je 21-letni 
skakalec iz Dolenje vasi obr-
nil v svoj prid z rekordnim, 
142 metrov dolgim skokom. 
»S takšnim skokom je zelo 
lepo končati, vse, kar je bilo 
prej nejevolje, grenkega 
okusa, v trenutku pozabiš,« 
je po nedeljski zmagi dejal 
Prevc, ki je v Planici prejel 
tudi mali kristalni globus v 
poletih.

Za konec še rekord in zmaga Prevca
Planiški finale svetovnega pokala v smučarskih skokih, letos po dolgih letih 
spet na Bloudkovi velikanki, se je končal z zmago Petra Prevca.

Peter Prevc je bil najboljši slovenski skakalec tako v Planici (prvo in tretje mesto) kot tudi v 
celotni sezoni, v kateri je med drugim osvojil drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega 
pokala in mali kristalni globus v poletih. / Foto: Gorazd Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Letošnji 44. Teden 
slovenske drame bo potekal 
enajst dni, na sporedu bo se-
demnajst predstav, od tega 
se jih bo osem v tekmoval-
nem delu potegovalo za Še-
ligovo nagrado. Uvodno de-
janje tedna, slovesnost bo re-
žiral Andrej Jus, je po tradi-
ciji zadnjih let v Prešerno-
vem gledališču na spore-
du 27. marca, ko ob svetov-
nem dnevu gledališča Zdru-
ženje dramskih umetnikov 
Slovenije podeli priznanja 
za umetniške dosežke v pre-
teklem letu in priznanji za 
življenjsko delo. Ob direk-
torici Prešernovega gleda-
lišča Mirjam Drnovšček bo 

slavnostni govornik mini-
ster za kulturo Uroš Grilc.

Poleg predstav bodo v 
okviru festivala potekale 

predstavitve dram, nagraje-
nih v Sloveniji in tujini, okro-
gla miza, dan nominiran-
cev za Grumovo nagrado, 

predstavili bodo knjigo Ale-
na Jelena Nočni pogovori, na 
sporedu bodo bralne uprizo-
ritve, delavnico dramskega 
pisanja pa bo vodil svetovno 
znani makedonski drama-
tik in pedagog Goran Stefa-
novski. Za Grumovo nagra-
do so letos nominirana štiri 
dramska besedila treh avtor-
jev: Pavla nad prepadom An-
dreja E. Skubica, tisočdevet-
stoenainosemdeset Simone 
Semenič in besedili Vinka 
Möderndorferja, Mali nočni 
kvartet in Evropa. 

Že danes, v torek, 25. mar-
ca, ob 19.30 bo na sporedu 
predpremierna uprizoritev 
Mrtvec pride po ljubico, po 
predstavi pa bo sledil pogo-
vor z ustvarjalci predstave. 

Enajst dni za slovensko dramo
Z uvodno slovesnostjo, ki ji bo sledila premiera drame Mrtvec pride po ljubico Svetlane Makarovič v 
režiji Jerneja Lorencija, se bo v četrtek začel 44. Teden slovenske drame.

Uvodni slovesnosti 44. Tedna slovenske drame bo 
sledila premiera drame Mrtvec pride po ljubico v izvedbi 
Prešernovega gledališča in Mestnega gledališča Ptuj. 
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Konec tedna prihaja-
jo na obisk na Gorenjsko mi-
nistri slovenske vlade s pre-
mierko Alenko Bratušek.

Obisk se bo v četrtek po-
poldne začel z ogledom del 
na škofjeloški obvoznici, 
nato si bo predsednica ogle-
dala podjetje Knauf Insu-
lation, obiskala pa tudi te-
rapevtsko skupnost Pro-
jekt Človek v Sopotnici. Pe-
tek se bo v sodelovanju s Če-
belarsko zvezo Slovenije za-
čel s tradicionalnim sloven-
skim zajtrkom, predstavitvi-
jo slovenskega čebelarstva s 

poudarkom na čebeljih pri-
delkih in kranjski čebeli, slo-
venski čebelarji pa bodo vladi 
predstavili tudi idejo o evrop-
skem medenem zajtrku. Na 
zgornjem Gorenjskem se bo 
predsednica srečala s pred-
stavniki podjetja 2864 Bo-
hinj Žičnice in zatem še s 
predstavniki bohinjske po-
družnice podjetja LIP Bled. 
Sestala se bo tudi s predstav-
niki Splošne bolnišnice Jese-
nice, so nam sporočili iz kabi-
neta predsednice vlade. Vla-
dni obisk na Gorenjskem 
bodo končali na Jesenicah s 
srečanjem z župani in gospo-
darstveniki Gorenjske. 

Vlada prihaja  
na Gorenjsko
Gorenjsko bo v četrtek in petek obiskala predsednica 
vlade Alenka Bratušek z ministrsko ekipo.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JOŽE PALOVŠNIK iz Radovljice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Matevž Pintar

V tokratni anketi smo 
sodelujoče prebivalce Mav-
čič vprašali, ali so zadovolj-
ni z avtobusno povezavo 
do Kranja in Ljubljane, ali 
pogrešajo pločnik skozi kraj 
in ali so zadovoljni z gostin-
sko in trgovsko ponudbo. 

Ker gre za manjši kraj, je v 
anketi sodelovalo le 68 kra-
janov, zato vam rezultate 
ankete predstavljamo v šte-
vilu, ne v odstotkih. 

Z avtobusno povezavo do 
Kranja in Ljubljane je zado-
voljnih 23 vprašanih, 15 jih 
ni zadovoljnih, preostalih 
trideset sodelujočih nam na 

vprašanje ni znalo odgovo-
riti. 

Več kot tri četrtine, 55 
sodelujočih, pogreša ploč-
nik skozi kraj. Pločnika ne 
pogreša 12 vprašanih, eden 
pa je ostal neopredeljen. 

Da je gostinska in trgov-
ska ponudba v kraju do-
bra, meni 36 vprašanih, 

preostalih 32 sodelujočih pa 
je nasprotnega mnenja.

Sodelujočim se zahvalju-
jemo za odgovore. Vse, ki bi 
želeli Gorenjski glas naroči-
ti, vabimo, da nas pokličejo 
v Kontaktni center M v Škof-
jo Loko na številko 04/51 16 
440 in se pozanimajo o ugo-
dnih naročniških pogojih.

Avtobusna povezava do Kranja in Ljubljane
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Jože Košnjek

Brezje – Pred današnjim pra-
znikom Gospodovega ozna-
njenja Mariji, ki ga praznu-
jemo tudi kot materinski 
dan, je bilo v soboto romanje 
nosečih mater in zakonskih 
parov, ki si želijo otrok, na 
Brezje. Z romanjem so žele-
li njegovi organizatorji opo-
zoriti tudi na pomen druži-
ne in na težave, ki jih imajo 
zakonski pari z neplodnos-
tjo, s katero se sooča že vsak 
deseti par. »Zato smo danes 
prišli na Brezje, da bi prosi-
li za življenje,« je v pozdra-
vu romarjem povedal pater 
Robert Bahčič, mašo pa je 
daroval predstojnik cisterci-
janskega samostana v Stič-
ni pater Janez Novak. V pri-
digi je dejal, da prihajamo 

na Brezje z različnimi žel-
jami glede življenja: da bi 
se zahvalili zanj ali pa zanj 
prosili. 

Po maši je bila predsta-
vitev knjige Ko otroka ni in 
ni, ki sta jo po svojih izku-
šnjah napisala zakonca 
Marie in Michel Mornet, 
ki ni sta mogla imeti svojih 
otrok. Predstavitev knjige 
je sprem ljal pogovor, v kate-
rem sta dva zakonska para 
– Tadeja in Matjaž ter Sabi-
na in Jernej – govorila o svo-
jih izkušnjah in stiskah gle-
de neplodnosti, o upanju na 
rojstvo otroka, o spraševanju 
o svoji krivdi in o strahu, da 
bodo do konca življenja žive-
li sami, brez otrok. Oba para 
sta se odločila za posvojitev 
otrok, ki so jima prinesli sre-
čo in veselje.

Otroci prinašajo srečo
V soboto so na Brezje romale noseče matere in zakonski pari, ki si želijo otrok.

Romanja se je udeležila tudi Bučekova družina z Brezovice 
pri Ljubljani: mama Genovefa in oče Peter ter otroci Lara, 
Zala in Filip, Miha pa je ostal doma. Bučekovi pričakujejo 
petega otroka.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Udeleženci petko-
ve okrogle mize so predsta-
vili program stranke, raz-
pravljali o razmerah v drža-
vi in predstavili alternative 
trenutnemu stanju. Poleg 
Franca Čučka, vodje regij-
skega odbora Solidarnos-
ti za Gorenjsko, so se okro-
gle mize udeležili še Dušan 
Keber, Uroš Lubej, Boris 
Vezjak, Božidar Flajšman in 
Lenart Zajc. Ideja za stranko 

je nastala med lanskimi  pro-
testi, Dušan Keber je pojas-
nil, zakaj Solidarnost: »Razu-
meti moramo, da smo člani 
iste družbe in da lahko pre-
živimo le tako, da nepresta-
no sodelujemo drug z dru-
gim.« Kot nekdanji minister 
za zdravstvo je Keber izpo-
stavil solidarnost v zdravs-
tvu, njihov glavni cilj pa je 
ohranitev javnega financi-
ranja zdravstva. Lenart Zajc 
je pojasnil bistvene točke 
neposredne demokracije ter 

govoril o spremembah drža-
ve v odnosu do kulture, Boži-
dar Flajšman in Boris Vez-
jak pa sta izpostavila aktual-
no problematiko lesa. Pripra-
vili so predloge, kako ukrepa-
ti po letošnjem žledolomu in 
kako ponovno oživiti skoraj 
povsem uničeno lesno pre-
delovalno industrijo. Kljub 
velikemu potencialu je v zad-
njih dvajsetih letih lesno-pre-
delovalna industrija s štiride-
set tisoč zaposlenimi padla 
pod deset tisoč, slovenski les 

pa se v obliki hlodovine žal na 
veliko izvaža, so izpostavili. 

Udeleženci omizja so pre-
pričani, da je bilo dovolj 
brezbrižnosti in prelagan-
ja odgovornosti na ramena 
drugih. Udeležili se bodo 
tudi volitev v evropski parla-
ment. Lubej si želi, da v poli-
tiko pridejo pošteni ljudje, 
za to pa so potrebni ustrez-
ni mehanizmi; eden teh je 
po njegovem mnenju ljud-
ska nezaupnica, ki omogo-
ča sprotno čiščenje politike.

So za sprotno čiščenje politike
V Mestni knjižnici Kranj je bila okrogla miza stranke Solidarnost na temo Zakaj potrebujemo alternativo.

Kranj – Alpe Adria Green (AAG) – mednarodno društvo za 
varstvo okolja in narave s statusom nevladne organizacije, 
ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja, je na 
Agencijo RS za okolje podala zahtevo za vključitev v postopek 
izdaje okoljevarstvenega dovoljenja podjetju Ekorel za obra-
tovanje nove naprave za obdelavo tudi nevarnih odpadkov v 
industrijski coni Laze v Stražišču. Organizacija AAG bo kot 
stranski udeleženec v postopku pridobivanja dovoljenja za 
obratovanje naprave zastopala interese članov AAG ter njihovih 
družinskih članov, živečih na območju Stražišča v občini Kranj. 
Kot stranski udeleženec v postopku bo AAG zastopala tudi 66 
tam živečih prebivalcev. »Največ nejasnosti in nepravilnosti 
se nanaša na samo zbirališče nevarnih snovi, in sicer na pred-
videni postopek obdelave odpadkov ter na neustrezno rešitev 
varovanja voda in pomanjkljivosti pri eventualnih izpustih v 
zrak, zaradi česar bi bili ogroženi prebivalci kot tudi živalske 
vrste na tem občutljivem eko območju, ki meji na območje 
Natura 2000,« je sporočil Vojko Bernard, predsednik AAG.

Za zdravo Stražišče tudi Alpe Adria Green

Zdaj lahko mirno rečemo, da 
je razstava že tradicionalna, 
saj jo pripravljamo že vrsto 
let. Letos nas je poklicala naša 
stalna razstavljavka Marija 
Kern iz Cerkelj in predlagala, 
da razstavo pripravimo neko-
liko prej, končala pa se bo še 
pred veliko nočjo, da boste 
prtičke, pirhe in drugo deko-
racijo lahko uporabili tudi za 
domačo okrasitev. Dogovorili 
smo se, da se razstava prične 
v torek, 8. aprila, ko vsak sam 
dekorira svoj razstavni kotiček 
v dopoldanskem času, od 8. 
ure naprej. Razstava bo na 
ogled bo do petka, 18. aprila, 

ko razstavne eksponate pridete iskat prav tako v dopoldan-
skem času, najkasneje do 15. ure. Zaželeno je, da na ogled pri-
nesete ročna dela, ki so povezana z veliko nočjo ali pomladjo. 
Svoje izdelke boste lahko razstavili na mizi, veliki okrog 90 x 
90 cm. Veseli bomo, če se boste tudi tokrat razstave udeležili 
v tako velikem številu kot običajno. Vabljeni!

Nagrajenci

Sodeč po nagradni igri iz Kotička za naročnike za spomladan-
ske darilne vrečke Papilu, v kateri je sodelovalo 31 naročnikov, 
smo ugotovili, da je odstotek doma pečenih potic zelo visok, 
saj ste prav vsi napisali, da potico spečete sami. Srečo pri 
žrebu so imeli: Marjeta Koselj iz Krope, Aleš Pivk iz Škofje 
Loke in Ana Eržen iz Sovodnja, ki nas je na potico tudi prijazno 
povabila. Hvala in čestitke nagrajencem!

Velikonočno-spomladanska razstava v avli GG

Marija Kern z Zgornjega 
Brnika na lanski razstavi

Dražgoše – Januarja je gradbena inšpektorica (na podlagi ver-
jetno anonimne prijave) obiskala podružnično šolo Dražgoše. 
»Ugotovila je, da imamo veljavno gradbeno dovoljenje, da je 
bila zaključena prva faza, dokončanje druge faze je predvideno 
za junij, julij 2015, učilnice v nadzidanem delu še niso v uporabi 
in da inštalacij še ni nameščenih,« je dejal župan Anton Luznar. 
S tem je bil inšpekcijski postopek končan. V zvezi s šolo pa je 
šla prijava tudi državni revizijski komisiji, češ da je Občina kršila 
zakon o javnih naročilih, in sicer s tem, da je investicijo v šolo 
namenoma drobila. Tako so morali predložiti vse dokumente, 
povezane z gradnjo leta 2011 in z nameravano gradnjo v letu 
2013. »V prijavi je bilo rečeno, da smo v letu 2013 vložili 50 
tisoč evrov v gradnjo prvega nadstropja šole. Toda od gradnje 
v nadstropju smo takrat zaradi opozoril odstopili. Šli smo sicer 
v postopek izbire, a nismo nadaljevali gradnje. Pričakujemo, 
da bo sum kršitve zakona ovržen,« pove župan Anton Luznar.

V Dražgošah inšpekcija in revizija
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada predlaga 
držav nemu zboru, da po 
nujnem postopku sprejme 
spremembe zakona o dav-
ku na nepremičnine, s kate-
rimi izenačuje obdavčitev 
rezidenčnih in nerezidenč-

nih stanovanjskih nepremi-
čnin po enotni, 0,15-odstot-
ni davčni stopnji ter podalj-
šuje rok za urejanje podat-
kov o nepremičninah za en 
mesec, to je do vključno 30. 
aprila. S tem spreminja tudi 
roke o odmeri in plačilu dav-
ka. Geodetska uprava (Gurs) 
bo podatke o nepremični-
nah, kakršni bodo v njenem 
registru na »presečni dan« 
1. maja, izročila davčni upra-
vi (Durs) do 26. maja, ta pa 
bo odločbe o odmeri davka 

izdala v obdobju od 1. do 15. 
julija. Zavezanci, ki odloč-
be ne bodo prejeli do kon-
ca julija, bodo morali o tem 
obvestiti davčno upravo naj-
kasneje do 15. avgusta, ta pa 
jim bo nato odločbo vročila 
najka sneje do 31. avgusta. 
Pomembna novost je elek-

tronsko vročanje odmernih 
odločb. Medtem ko je to za 
pravne osebe obvezno, ima-
jo tudi fizične možnost, da 
odločbo prevzamejo v elek-
tronski obliki.

Spremenilo se bo tudi šte-
vilo obrokov za plačilo dav-
ka, tako fizične kot prav-
ne osebe bodo lahko plača-
le davek v največ štirih obro-
kih. Predvideni roki za pla-
čilo davka so ob koncu sep-
tembra, oktobra, novem-
bra in decembra. Davek bo 

treba plačati v enem obroku, 
če odmera za fizično osebo 
ne bo presegla 50 evrov in 
za pravno osebo 500 evrov. 
Za fizične osebe sta predvi-
dena dva obroka, če bo zna-
šal davek od 50 do 200 evrov; 
trije obroki, če bo znašal od 
200 do 400 evrov, in štirje 

obroki, če bo davek presegal 
400 evrov. Za pravne osebe 
sta predvidena dva obroka 
v primeru davka od 500 do 
4000 evrov, trije obroki, če 
bo znašal davek od 4000 do 
6000 evrov, in štirje obroki, 
če bo presegal znesek 6000 
evrov.

Novi informativni 
izračuni davka

Lastniki nepremičnin lah-
ko podatke o nepremičninah 
spremenijo z obiskom na 

območnih geodetskih upra-
vah (za obisk se je treba prej 
naročiti) ter s pomočjo sple-
tne aplikacije Spreminjan-
je podatkov registra nepre-
mičnin in obrazcev registra 
nepremičnin. V pomoč so 
jim tudi informacijske toč-
ke na upravnih enotah, kjer 
od 17. marca tudi sprejema-
jo vloge lastnikov nepremič-
nin (v fizični obliki) za spre-
minjanje podatkov in jim 
pomagajo pri izpolnjevanju 
obrazcev; hkrati pa lastniki 
lahko dobijo tudi nove izpi-
se informativnih obvestil o 
davku na nepremičnine, ki 
že upoštevajo spremenjene 
podatke o nepremičninah. 
Kot navajajo na geodetski 
upravi, so nova obvestila o 
informativno izračunanem 
davku na nepremičnine dos-
topna preko spletne aplika-
cije Spreminjanje podatkov 
registra nepremičnin, veza-
na so na datume 24. marec, 
14. in 28. april ter 19. in 26. 
maj, pri tem pa bodo obve-
stila na datum 14. april že 
vsebovala enotno davčno 
stopnjo za stanovanjske ne-
premičnine in spremenjene 
podatke zemljišč za gradnjo 
stavb. In še eno koristno spo-
ročilo z Gursa: lastnikom ni 
treba na geodetsko upravo 
dostavljati prejetih sklepov 
zemljiške knjige in preje-
tih potrdil o prijavi prebiva-
lišča, saj z ministrstvom za 
notranje zadeve in z zemlji-
ško knjigo poteka neposred-
na izmenjava podatkov. 

Odločbe o davku do 15. julija
Lastniki nepremičnin naj bi zaradi podaljšanja roka za urejanje podatkov o nepremičninah prejeli 
odločbe o odmeri davka do 15. julija.

Nekatere geodetske uprave, med njimi tudi v Kranju (od koder je posnetek), so bile odprte 
tudi v soboto, vendar pa tokrat obiska zaradi podaljšanja roka za spreminjanje podatkov ni 
bilo veliko. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Koroška Bela – V Osnov-
ni šoli Koroška Bela bodo 
takoj po zaključku šolske-
ga leta začeli sanacijo učil-
nic, zbornice in drugih pro-
storov, v katerih je v tla vgra-
jena žlindra. Da je sanacija 
tal nujna, se na šoli zaveda-
jo že skoraj deset let, nena-
zadnje sta kar dva inšpekto-
rata, zdravstveni in za delo, 
že leta 2005 šoli izdala odlo-
čbi, da je tla treba sanirati. 
Žlindra namreč povzroča 
dvigovanje in razpokanje tal 
ter sten, posledično pa niha-
nje šolskih klopi in stolov 
ter oteženo odpiranje vrat. 
Šola je – ker odločb inšpek-
toratov niso mogli izpolniti 
– pred leti tudi morala pla-
čati denarno kazen. Kot je 

povedala ravnateljica Sanda 
Zupan, so se na šoli zato zelo 
razveselili odločitve Občine 
Jesenice, da bo v letošnjem 
proračunu zagotovila 150 

tisoč evrov za sanacijo tal. 
Prenova naj bi sicer poteka-
la dve leti, letos in prihodnje 
leto med šolskimi počitnica-
mi, najprej bodo sanirali tla, 

v drugem delu pa nato uredi-
li še nove prostore za upravo 
šole, ki se bo tako lahko pre-
selila iz sosednje stanovanj-
ske stavbe v šolske prosto-
re. »Računamo, da se bomo 
selili leta 2015, kar nam bo 
olajšalo delo, saj bomo bliž-
je šolskemu dogajanju,« je 
povedala ravnateljica. S tem 
se bo celovita prenova šole, 
ki poteka zadnjih nekaj let, 
počasi približala koncu. 
Tako so v prvi fazi že uredili 
mansardo z novimi učilnica-
mi, v drugi streho nad jedil-
nico, zdaj je na vrsti tretja 
faza, na šoli pa upajo, da se 
bo prenova čim prej zaklju-
čila s porušitvijo stavbe tako 
imenovane »stoletne šole«. 
Na njenem mestu bodo po 
sedanjih načrtih uredili pre-
potrebna parkirišča.

Končno se bodo rešili žlindre
Prek poletnih počitnic bodo začeli odstranjevati žlindro iz tal v učilnicah Osnovne šole Koroška Bela.

Zaradi žlindre so tla v zbornici in nekaterih učilnicah 
razpokana in dvignjena.

Mateja Rant,  

Andraž Sodja

Bled, Bohinjska Bistrica – V 
združenju namreč ugotav-
ljajo, da v večini objektov ob 
jezerskih obalah še vedno 
kot primarni energent upo-
rabljajo kurilno olje. Prav 
rezervoarji, v katerih hra-
nijo kurilno olje, pa naj bi 
ves čas predstavljali latent-
no nevarnost za onesnažen-
je jezerske vode. Zato naj bi 
pripravili odlok, po katerem 
bi bili vsi lastniki objektov 
na lokacijah, kjer bi morebi-
tno izlitje kurilnega olja lah-
ko doseglo vodno površino 
obeh jezer, do leta 2020 dol-
žni zamenjati kurilno olje za 
drug okolju prijaznejši ener-
gent, kot sta recimo lesna 
biomasa ali sončna energija.

Direktor blejske občinske 
uprave Matjaž Berčon je ob 
tem opozoril, da so podoben 
odlok pred časom že spreje-
li v občini Novo mesto, a je 
nato odlok »padel« na ustav-
nem sodišču. Obenem oce-
njuje, da v njihovi občini 
takega odloka ne potrebu-
jejo, ker ravno ta čas izvaja-
jo projekt daljinskega ogre-
vanja. Do poletja naj bi tako 
uredili centralno kotlovnico 
v športni dvorani, iz katere 

bi s plinom oskrbovali poleg 
dvorane tudi hotel Krim in 
Park hotel, stavbo Kazine 
in trgovski center. »S tem 
bomo za petdeset odstotkov 
optimizirali porabo ener-
gentov na ravni občine,« je 
poudaril Berčon in dodal, 
da to tudi pomeni, da iz teh 
objektov umikajo cisterne za 
kurilno olje. Energent bodo 
zamenjali tudi v Festivalni 
dvorani, kjer bodo odslej za 
ogrevanje uporabljali toplo-
tne črpalke. »V neposredni 
bližini jezera tako ne bo več 
objekta s klasično kotlovni-
co,« je zagotovil Berčon in 
dodal, da so torej že »prehi-
teli odlok«.

Bohinjski župan Franc 
Kramar pravi, da je na 
območju Bohinja prepovedi 
že preveč. Po Kramarjevem 
mnenju bi tovrstna prepo-
ved najbolj udarila drža-
vo, saj so bili ravno državni 
objekti na obali Bohinjskega 
jezera v preteklosti že vzrok 
onesnaženja. S tem je župan 
opozoril na problematiko 
počitniškega doma MNZ, iz 
katerega je leta 2009 izteka-
lo kurilno olje in onesnaži-
lo Bohinjsko jezero, saj je na 
gladini jezera nastal petde-
set kvadratnih metrov velik 
oljni madež.

Kurilno olje 
nevarnost za jezeri
V Združenju za energetsko neodvisnost Slovenije 
so na Občini Bled in Bohinj naslovili pobudo, 
s katero so ju pozvali, naj pripravita občinska 
odloka, s katerima bi preprečili nevarnost 
onesnaženja Blejskega in Bohinjskega jezera. 
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o d  5 .  m a rca 
d o  1 9 .  a p r i l a  2 0 1 4

Obveščamo vas, da se v začetku aprila Območna  
enota Kranj Zavoda za pokojninsko in invalidsko  
zavarovanje Slovenije seli v nove prostore, na  
naslov: Ulica Mirka Vadnova 13 A, Kranj. 

Selitev bo v četrtek, 3., in v petek, 4. aprila, zato vas v tem času 
vljudno prosijo za razumevanje. 

Za informacije v četrtek, 3. aprila, lahko pokličete Izpostavo 
Jesenice na telefonski številki: 04 581 32 16 ali 04 581 32 11, 
v petek, 4. aprila, pa bo Območna enota Kranj že pričela poslo-
vati na novi lokaciji.  Vabljeni, da jih obiščete v novih prostorih! 
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Suzana P. Kovačič

Tržič – »Obisk lanskega 
jesenskega sejma Herbst 
Messe v Celovcu, kjer se je 
predstavil Tržič kot celota, 
od turizma, občine in gos-
podarstva, je obrodil sado-
ve,« je povedal tržiški pod-
jetnik Matej Slapar. Delega-
cija celovških gospodarstve-
nikov in turističnih delav-
cev s celovškim upravnim 
županom Albertom Gun-
zerjem je pred kratkim obis-
kala Tržič, kjer so jih spreje-
li župan Borut Sajovic, vodja 
Oddelka za družbene dejav-
nosti in turizem pri občini 
Vid Meglič, vodja Odbora za 
gospodarstvo pri občinskem 
svetu Tržič Matej Slapar in 
Petra Hladnik iz Turistič-
no promocijskega in infor-
macijskega centra Tržič. 
Najprej so jim zapeli pev-
ci noneta Plamen iz Kovor-
ja, sledil je uradni razgovor 

na občini, potem so gos-
te odpeljali na ogled Dolža-
nove soteske in proizvod-
nje obutve Slapar RO&SA 
v Lom. »Dogovorili smo se, 
da navežemo tesnejše stike 
na področju gospodarstva 
in turizma in da se srečuje-
mo vsaka dva meseca s kon-
kretnimi projekti in poišče-
mo skupne točke v do brobit 
obeh mest. Veliko priložno-
sti vidimo pri skupnih med-
deželnih projektih za črpan-
je evropskih sredstev. Stri-
njali smo se, da moramo 
sodelovanje okrepiti, saj je 
bilo to v preteklosti bolj šib-
ko,« je povzel Matej Slapar 
in povedal tudi to, da na avs-
trijski strani povprašujejo 
po delovni sili iz naših kra-
jev, še največ za področja 
gostinstva, lesno in kovinar-
sko industrijo. »Tudi zapo-
slovanje je v bodoče lah-
ko področje izmenjave,« je 
sklenil Slapar.

Sodelovanje je 
treba okrepiti
Delegacija celovških gospodarstvenikov in 
turističnih delavcev je pred kratkim obiskala Tržič.

Po uradnem delu so si v spremstvu gostiteljev ogledali tudi 
Dovžanovo sotesko. / Foto: Luka Rener

Urša Peternel

Jesenice – Na osrednji slo-
vesnosti ob občinskem pra-
zniku Jesenic v četrtek, 20. 
marca, se je paleti častnih 
občanov Jesenic pridružil 
Peter Kunc, nekdanji dire-
ktor Železarne Jesenice in 
častni predsednik združe-
nja bolnikov po možganski 
kapi. Plakete Občine so pre-
jeli Marija Heberle Perat za 
dolgoletno delo pri Foto-
grafskem društvu Jeseni-
ce, Leon Mesarič za dolgo-
letno uspešno delo z mla-
dimi telovadci ter Druš-
tvo upokojencev Jeseni-
ce kot eno najbolj dejav-
nih društev v občini. Plake-
te župana pa so prejeli odli-
čna plavalka Anja Klinar in 

mladinski svetovni prvak v 
metu kopja Matija Muhar 
ter Janez Novak za aktivno 
delo na področju športa, z 

mladimi in pri pevskih zbo-
rih. Za kulturni program na 
prireditvi so poskrbeli člani 
Pihalnega orkestra Jesenice 

- Kranjska Gora, ki letos pra-
znuje 140-letni jubilej, s pev-
kama Nino Bauman in Anko 
Čop.

Sedem občinskih nagrajencev
Na dan, ko se je začela pomlad, je praznovala občina Jesenice.

Občinski nagrajenci z županom / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Radovljica – Ko se je za pod-
jetje SGP Tehnik septem-
bra lani začel stečajni posto-
pek, je Občina Radovljica ste-
čajnega upravitelja pozvala k 
opredelitvi glede pogodbenih 
razmerij. Ta je ugotovil, da 
podjetje ne bo moglo izpolni-
ti podpisanih pogodb o grad-
nji komunalne opreme nas-
tajajočega Vurnikovega trga 
in objekta knjižnice.

»Dobili smo sporočilo ste-
čajnega upravitelja, da Teh-
nik projekta ne more zak-
ljučiti. Tako za dokončanje 
komunalne infrastrukture in 
zunanje ureditve kot  za pro-
jekt gradnje knjižnice pa bos-
ta potrebni novi javni naroči-
li. Gradnjo knjižnice bomo 
tako lahko transparentno, za-
ključili. Žal mi je, da to ne bo 
letos, ampak se bo to zavle-
klo v leto 2015. A tako je bol-
je, saj se bo s tem celoten pro-
jekt otresel dvomov iz pre-
teklosti,« je pojasnil župan 
Ciril Globočnik. »Sami, brez 
zasebnega partnerja, bomo 
tudi laže kandidirali za sreds-
tva na Ministrstvu za kulturo. 

Prav zaradi tega namreč dos-
lej nismo mogli do sredstev 
države, čeprav je jasno, da 
za bodoča knjižnico obstaja 
velik javni interes. Kot mati-
čna knjižnica je pomembna 
je ne le za občino Radov ljica, 
temveč za vse bližnje občine 
– po velikosti bo namreč takoj 
za osrednji gorenjsko knjiž-
nico v Kranju.«

Kot je še pojasnil župan 
Globočnik, so po stečaju 

Tehnika opravili več pregle-
dov projekta – od zunanjih 
revizijskih hiš do nadzor-
nega odbora občine. »Sle-
dnji je sicer ugotovil nekaj 
pomanjkljivosti, vendar  je 
predlagal, naj se dela nada-
ljujejo tako, da ne bo prišlo 
do dodatnih občinskih izda-
tkov, razen za dokončanje 
nujnih del. Zadovoljen sem, 
da je zgodba z javno-zaseb-
nim partnerstvom končana 

in da občina ne bo izgubi-
la ničesar. Izkoristili smo 
vse ukrepe, ki so nam bili 
na voljo, vključno z unovči-
tvijo 71 tisoč evrov bančne 
garancije za neprevzeti del 
komunalne opreme na celo-
tnem območju, ker izvajalec 
v roku ni zaključil del.   Pro-
jekt bomo tako, to vendar-
le verjamem, lahko sicer z 
zamudo, a transparentno in 
učinkovito zaključili.«

Za knjižnico v nov razpis
Po stečaju loškega Tehnika bo morala Občina Radovljica v novo javno naročilo za zaključek gradnje 
knjižnice na nastajajočem Vurnikovem trgu v središču mesta.

Za dokončanje gradnje knjižnice bo Občina Radovljica po stečaju loškega Tehnika iskala 
novega izvajalca. / Foto: Gorazd Kavčič

Cerklje – Člani Waldorf iniciative Cerklje vabijo na predava-
nje z naslovom Seme sedanjosti je cvet bodočnosti, ki bo 
danes, 25. marca, ob 18. uri v sejni dvorani Občine Cerklje 
na Gorenjskem. Predavanje o kakovostni vzgoji ter razvoju 
in razumevanju otrok bo vodila ravnateljica Waldorfske šole 
Radovljica Simona Pajk.

Predavanje Waldorf iniciative Cerklje

Kamnik – Matična knjižnica Kamnik v okviru občinskega praz-
nika pripravlja razstavo z naslovom Prejmi pozdrav: Občina 
Kamnik na razglednicah pred 2. svetovno vojno, ki jo bodo 
v prostorih knjižnice odprli jutri, 26. marca, ob 19. uri. Vtise 
o zgodovini mesta bo z zbranimi delil Kamničan Janez Maj-
cenovič, zanimivosti o razglednicah pred 2. svetovno vojno 
pa bo posredoval strastni zbiralec razglednic in predsednik 
Numizmatičnega društva Slovenije Zmago Tančič. Za kulturni 
program bodo poskrbeli mladi glasbeniki Melisa Spruk, Neža 
Drobnič Bogataj in Samo Kališnik iz tria MeNeSa.

Kamnik na razglednicah pred 2. svetovno vojno

Radovljca – V soboto je bil na rednem občnem zboru Gasilske 
zveze Radovljica za novega predsednika zveze izvoljen Jože 
Zima, član PGD Hlebce. Njegov namestnik je postal Mitja 
Mladenovič, predsednik PGD Ljubno. Prejšnji predsednik Jože 
Erman je funkcijo opravljal kar enajst let. Na osnovi zamenjav 
funkcij v prostovoljnih gasilskih društvih v občini je bilo na 
zboru članov opravljenih še nekaj zamenjav: v upravni odbor 
zveze je bil imenovan predsednik PGD Srednja Dobrava Milan 
Kolman, v poveljstvo pa poveljnik PGD Kamna Gorica Ervin 
Maček in poveljnik PGD Srednja Dobrava Peter Pfajfar. 

Zima novi predsednik gasilske zveze

S
LO

V
E

N
S

K
A 

K
A

R
IT

A
S

, K
R

IS
TA

N
O

VA
 U

LI
C

A 
1,

 L
JU

B
LJ

A
N

A



5Gorenjski glas

torek, 25. marca 2014 info@g-glas.si

www.triglav.si

��������	
���
�
�������
majhna-
������������
�
�	����
�� S temeljnim zavarovan-

jem lahko zavarujete 
��������	
���
��	�����
����������	����
�����
��������	����

�����
���
�����
�����
���
������
���

Iztok Seničar, AS GEO PLAN, 
d. o. o. 

Na izvajalce geodetskih 
storitev se obrača vse več 
lastnikov nepremičnin gle-
de nejasnosti oziroma nera-
zumevanja podatkov, zave-
denih na poslanih obvestilih 
o podatkih o nepremičninah 
in informativno izračunanem 
davku na nepremičnine.

V prvi vrsti se pri parcelah 
srečujemo z nepoznavanjem 
terminov, kot je to dejanska 
raba in namenska raba zem-
ljišč. Največkrat je postavlje-
no vprašanje: 'Ali lahko gra-
dim na zemljišču, na katerem 
imam na obvestilu zavede-
no dejansko rabo pozidano 
zemljišče do 100 odstotkov – 
na kmetijskem zemljišču po 
namenski rabi?' oziroma 'Ali 
so mi razvrednotili zemljišče, 
če je bilo do sedaj to zemljišče 
namenjeno za gradnjo, sedaj 
pa so mi določili, da je to kme-
tijsko zemljišče – po dejanski 
rabi?'. 

Zato bi rad poudaril, da 
podatki o dejanski rabi pred-
stavljajo dejansko – trenutno 
rabo zemljišča in ne spremi-
njajo oziroma kakorkoli vpli-
vajo na korekcije veljavnih 
državnih oziroma občinskih 
prostorskih aktov, s katerimi 
se določajo prostorske ure-
ditve.

Z veljavno zakonodajo so 
dejansko rabo zemljišč zajeli 
v pet skupin dejanskih rab, in 
sicer: 1. kmetijska zemljišča, 
2. gozdna zemljišča, 3. vodna 
zemljišča, 4. neplodna zemlji-
šča in 5. pozidana zemljišča. 
Za lažje razumevanje, kaj vse 
predstavlja pozidano zemljiš-
če, si je sliko potrebno zamis-
liti tako, da se vprašamo, ali je 
moje zemljišče njiva, travnik, 
sadovnjak ali gozd ali vodna 
površina ali skalnati greben. 
V kolikor si odgovorimo – ne, 
to pomeni, da vsa druga raba 
predstavlja dejansko rabo 
pozidana zemljišča.

Podatki o namenski rabi pa 
izhajajo iz veljavnih občinskih 
prostorskih načrtov, s katerimi 
so bili določeni cilji in izhodiš-
ča prostorskega razvoja obči-
ne ter pogoji umeščanja obje-
ktov v prostor.

Prav toliko strank, kot se 
jih ukvarja s termini v obve-
stilih, se jih tudi ''razburja'' 
nad podatki o njihovih last-
nih nepremičninah. Urejeni 
in pravilni podatki o nepre-
mičninah so temelj za dana-
šnja in nadaljnja razpolagan-
ja z njimi. Le s pravimi poda-
tki o nepremičninah bomo 
današ njim in novim gene-
racijam omogočili pravilno 
zagotavljanje stvarnih pra-
vic na dejanskih – obstoječih 
nepremičninah.

DAVEK NA NEPREMIČNINE (5) 

Razumevanje 
podatkov

Naj vam strokovnjaki optimizirajo 
davek na nepremičnine!

Vilma Stanovnik

Kranj – Praznik Krajevne 
skupnosti Vodovodni stolp  
domačini radi izkoristi-
jo za druženje; tudi minu-
li petek, ko so se spomni-
li tragedije iz NOB v Šorli-
jevem mlinu, ni bilo dru-
gače. »Letos je sedemde-
set let od tragičnega dogod-
ka, ko so v Šorlijevem mli-
nu padli trije partizanski 
aktivisti, tako da smo se naj-
prej dopoldne zbrali v Šor-
lijevem mlinu. Po tradiciji 
se vsako leto zberemo tudi 
na slavnostni akademiji na 
domači Osnovni šoli Simo-
na Jenka, kjer nas prav tako 
kot ob Šorlijevem mlinu s 
prijetnim programom raz-
veselijo učenci šole, s katero 
zgledno sodelujemo na vseh 
področjih. Seveda je atrakci-
ja tudi ogled Vodovodnega 
stolpa, ki je bil zgrajen leta 
1911,« je ob letošnjem pra-
zniku povedal predsednik 
Krajev ne skupnosti Vodo-
vodni stolp Jože Rozman in 
povabil, da se domačini ude-
ležijo tudi drugega dela pra-
znovanja, ki bo 30. aprila. 
Ob 9. uri se bodo odpravili 

po mejah krajevne skupno-
sti, od 16. ure naprej pa se 
bodo ob družabnih igrah in 
športu srečali ob šoli. 

Čeprav ima praznovan-
je krajevnega praznika v po 
številu prebivalcev največji 
krajevni skupnosti v kranj-
ski občini, saj v njej živi prek 
pet tisoč šesto ljudi, pred-
vsem namen druženja in 
ohranjanja tradicije, pa ima-
jo domačini zadnja leta kar 

nekaj težav, ki jih skušajo 
reševati s skupnimi močmi. 

Tako so bili lani jese-
ni ogorčeni etažni lastniki 
Mlakarjeve, Markove, Men-
cingerjeve in Partizanske 
ulice, saj je stečajni upra-
vitelj Gradbinca na draž-
bi želel prodati pripadajo-
ča zemljišča okoli njihovih 
blokov. »Smo v sklepni fazi 
reševanja zahtevkov glede 
pripadajočih zemljišč okoli 

blokov, saj si želimo, da si 
ne bi ponovila Mrakova 1, ob 
kateri je še vedno nedokon-
čano gradbišče. Z Dompla-
nom smo se sporazumeli, da 
nam bodo pomagali pri vlo-
gi za vpis v zemljiško knji-
go. Želimo si, da bi se podo-
bno uredile zadeve v drugih 
naseljih v naši krajevni sku-
pnosti. Prav tako se trudimo 
urediti razna parkirišča, žal 
pa ne znamo preprečiti div-
janja, zlasti mladih motoris-
tov, med bloki. Želimo si, da 
bi bila ob gradnji pri proje-
ktu Gorki prenovljena ces-
ta Kokrškega odreda in da 
bo zgrajen tudi pločnik. Kot 
smo zadnje čase večkrat sli-
šali, naj bi vlogo vodovodne-
ga stolpa prevzel vodohran 
na Brdu. Tako bi naš vodo-
vodni stolp lahko prevzel 
zgolj vlogo znamenitosti, na 
njem bi lahko zgradili kavar-
no ali kaj podobnega,« je ob 
letošnjem prazniku še pove-
dal Jože Rozman, ki je s šte-
vilnimi obiskovalci v petek 
opazoval tudi predstavitev 
jamarske tehnike vzpona 
in spusta, ki ga je na vodo-
vodnem stolpu pripravilo 
Jamarsko društvo Carnium. 

Stolp je še vedno atrakcija
Krajevna skupnost Vodovodni stolp je po številu prebivalcev največja v kranjski občini, poleg spominske 
slovesnosti in slavnostne akademije pa zadnja leta ob krajevnem prazniku pripravljajo tudi ogled 
vodovodnega stolpa.

Člani jamarskega društva Carnium so v petek na 
vodovodnem stolpu pripravili zanimiv prikaz veščin 
vzpenjanja in spuščanja po vrni. / Foto: Tina Dokl

Moravče – Društvo krajanov Limbarska Gora vabi v nedeljo, 
30. marca, na že 26. prireditev Pohod po nagelj na Limbarsko 
goro. Druženje se bo začelo ob 9. uri z mašo in nadaljevalo 
ob 11. uri s kulturnim programom, poskrbljeno pa bo tudi za 
zabavo. Vse ženske pohodnice bodo prejele rdeč nagelj.

Po nagelj na Limbarsko goro
Jasna Paladin

Vodice – V občini Vodice so 
v teh dneh začeli prve teren-
ske aktivnostmi za realizaci-
jo ureditve občinskega sredi-
šča občine Vodice, ki bo zras-
lo na mestu, kjer že zdaj stoji 
stavba s kulturnim domom, 
ambulantami in prosto-
ri občinske uprave. Trenu-
tno je v zaključni fazi izve-
dba treh raziskav, ki bodo 

podale nadaljnje usmerit-
ve urejanja tega območja, in 
sicer prometna študija Brni-
ške in Kamniške ceste, ki bo 
umestila novo križišče, geo-
tehnične raziskave in pred-
hodne arheološke raziska-
ve. »Arheologi so pri prvih 
izkopih našli ostanke iz rim-
ske dobe. Te kulturne dediš-
čine na naših tleh smo sicer 
veseli, bo pa to naš projekt 
podražilo in verjetno tudi 

časovno zamaknilo. Arhe-
ologi morajo namreč zdaj 
opraviti še podrobnejša 
izkopavanja,« nam je pove-
dal župan Aco Franc Šuštar 
in dodal, da bodo 400 tisoč 
evrov, ki jih imajo v letoš-
njem proračunu namenje-
nih za odkup 2500 kvadra-
tnih metrov velikega zem-
ljišča od Žu pnije Vodice 
in dokumentacijo za grad-
beno dovoljenje, nameni-
li za arheološka izkopavan-
ja, ki jih želijo za ključiti še 
v letošnjem letu. Po odkupu 
zemljišča in pridobitvi grad-
benega dovoljenja pa bodo, 
predvidoma v prihodnjem 
letu, začeli iskati investitor-
je in možnosti za nepovrat-
na sred stva. Ureditev sredi-
šča Vodic, ki bo zajela grad-
njo Kopitarjevega centra kot 
upravnega, kulturnega in 
storitvenega središča obči-
ne, s pošto, trgovino, knji-
žnico, ambulantami, lekar-
no, prostori občinske upra-
ve, novo kulturno dvorano 
in tudi stanovanji, je nam-
reč ocenjena na deset mili-
jonov evrov.

Arheologi pri prvih izkopih 
našli ostanke iz rimske dobe

Arheologi so prva izkopavanja na mestu bodočega središča 
Vodic že opravili, a v prihodnjih mesecih se bodo še vrnili. 
Našli so namreč ostanke iz rimske dobe.

Kamnik – Prireditve, posveče-
ne prazniku občine Kamnik, 
se vrstijo že ves marec, vrhu-
nec pa bo ta petek. Ob 16.30 
bo na Glavnem trgu prome-
nadni koncert Mestne godbe 
Kamnik, ob 17. uri bo prosla-
va pri spomeniku Rudolfa 
Maistra na Trgu talcev, ob 
18. uri pa bo v Domu kulture 
Kamnik še osrednja slove-
snost s podelitvijo občinskih 
priznanj.

Slovesnost ob prazniku
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11 ,90
EUR

Priložena je tudi zgoščenka z oglašanjem 96 vrst 
ptic.Redna cena knjige je 14,90 EUR. Če knjigo 
kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

Knjigo lahko kupite ali naročite na  
Gorenjskem glasu,  Bleiweisova cesta 4  
v Kranju, jo naročite po telefonski številki:  
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Igor Kavčič

Kranj – V hiši Gorenjskega 
glasa bomo kak mesec gos-
tili košarkarski utrip z zad-
njega evropskega prvenstva, 
ki je v prvem delu poteka-
lo tudi na Jesenicah. S foto-
grafijami je »duh basketa« v 
našo avlo pripeljal ljubitelj-
ski fotograf, sicer pa direk-
tor Občinske uprave Obči-
ne Jesenice, Vitomir Pret-
nar. Že več kot štiri desetle-
tja član domačega Fotograf-
skega društva se v zadnjih 
petnajstih letih še posebej 
posveča dokumentarni foto-
grafiji in s tem postaja tudi 
zvest kronist časa v rodnih 
Jesenicah. »Svoje zanima-
nje za dokumentarno foto-
grafijo sem utrjeval z vsa-
koletno udeležbo na festi-
valu Fotopub v Novem mes-
tu, kjer sem običajno izbiral 
fotografiranje s področja jav-
ne uprave, v kateri tudi sam 
delam. Pri tem me niso zani-
mali le motivi, ampak tudi, 
kako se posamezna okolja 
kažejo navzven, kako deluje-
jo reševalci, pazniki v zapo-
rih, na kakšen način svo-
je delo opravlja policija ,« 
Vitomir Pretnar pojasnju-
je svoje zanimanje za doku-
mentarno fotografijo, ki je 
kot žanr med ljubiteljskimi 
fotografi dokaj redka. Nje-
gov obsežen opus fotografij 
na temo jeseniške železarne 
in cikel z naslovom Delavska 

ulica govorita o žanru, ki mu 
pripada.

»Fotografi vedno išče-
mo posebne motive, hkra-
ti pa pozabljamo, da sama 
situacija in okoliščine neke-
ga dogodka vselej ponujata 
kopico takih motivov. Zato 
je včasih prav škoda, da se 
več fotografov ne ukvarja z 
aktualnimi zgodbami in tre-
nutnim dogajanjem v svoji 
okolici,« razlaga Pretnar in 
dodaja, da je pri fotografira-
nju ljudi potrebno tudi nekaj 
znanja psihologije. »Zgo-
di pa se tudi, da pritisneš na 
sprožilo in stečeš. Predvsem 
pa ne smeš žaliti posamez-
nikove osebnosti, ne glede 
na to ali je ta reven ali bogat.« 
Tako ni manjkal na evrop-
skem prvenstvu, bodisi kot 

pomemben člen pri njego-
vi organizaciji bodisi kot 
fotograf pri beleženju moti-
vov. Dogodek, kakršnega 
na Jesenicah najbrž še dol-
go ne bo, je prepričan. »Na 
srečo sem imel akreditacijo 
in večji del prvenstva imel 
priložnost za vstop v dvora-
no. Najbolj so me navdušili 
litvanski navijači, ki so bili 
dobro organizirani, njihovo 
navijanje je bilo zelo pozitiv-
no, športno, v fotografskem 
smislu pa so bili barvno tudi 
zelo pisani. 

Kot poudarja, sta vodenje 
občinske uprave in fotogra-
firanje seveda dve zelo raz-
lični stvari. »Preveč domiš-
ljije v upravi ni dobro, prav 
tako pa ni v redu, če je pri 
fotografiranju domišljije 

premalo,« je povedal, da je 
fotografiranje nekaj, kar je 
zelo sproščujoče in ti lep-
ša življenje. Vitomir Pret-
nar ima v načrtu še temelji-
teje v objektiv ujeti Jesenice 
in njegove prebivalce. »Rad 
bi ustvaril poglobljen cikel 
fotografij, poln kontrastov, 
od zaprtih trgovin, socialnih 
problemov na eni do vsega, 
kar naše mesto dela lepo, na 
drugi strani.

Da evropsko prvenstvo v 
košarki za Jesenice ni bilo 
»zgolj« košarka, sta v pogo-
voru s Petro Puhar v nada-
ljevanju poudarila tudi oba 
sogovornika, poleg Vita Pre-
tnarja tudi Silvo Poljanšek, 
vodja Mestnega organizacij-
skega odbora za EuroBasket 
2013 Jesenice.

Motivi se ponujajo sami
V avli Gorenjskega glasa je na ogled fotografska razstava Vitomirja Pretnarja Basket po basketu.

Izbor fotografij Vitomirja Pretnarja v avli Gorenjskega glasa pričara delček enega največjih 
dogodkov v športni zgodovini Jesenic doslej. / Foto: Tina Dokl

Prodajalec za gorenjsko regijo m/ž (Ljubelj) 
Za našega naročnika, uspešno slovensko podjetje, ki se ukvarja s trgovinsko dejav-
nostjo, iščemo osebo za delo prodajalca v trgovini z znanjem nemškega jezika. Trgo-
vine ponujajo izdelke priznanih blagovnih znamk na področju kozmetike, tekstila, 
galanterije, pijač, izdelkov za dom … Tagro, d. o. o., Korenova cesta 5, 1241 Kamnik. 
Prijave zbiramo do 31. 3. 2014. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Arhitekt – projektant m/ž (Švica) 
Uspešno mednarodno podjetje vabi k prijavi na prosto delovno mesto za pomoč naši 
načrtovalski ekipi ambiciozne in samoiniciativne kandidate z izobrazbo arhitekt/ka, 
tehnika/ica ali načrtovalca/ka za načrtovanje, projektiranje in izvajanje gradnje širo-
kopasovnih kmetijskih in industrijskih stavb. Življenjepise pošljite tudi v NEMŠKEM 
jeziku. Znanje NEMŠKEGA jezika obvezno. R. Inauen AG, Rütistrasse 12, 9050 Appen-
zell. Prijave zbiramo do 19. 4. 2014. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Urednik družbenih medijev – pripravništvo m/ž (Ljubljana) 
Vsako prosto sekundo preživiš na Facebooku, Twitterju, Instagramu, Pinterestu ali Lin-
kedinu, ne nujno v tem zaporedju? Prepoznaš vsebine, na katere se uporabniki najbolj 
odzivajo, jih všečkajo, komentirajo in delijo naprej? Potem moraš osvojiti mesto ured-
nika družbenih medijev, ki bo upravljal družbene medije blagovnih znamk Cosmopo-
litan, Playboy, Elle, Aktivni, Sense ... AM Ljubljana, d. o. o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljub-
ljana. Prijave zbiramo do 2. 4. 2014. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Zastopnik – komercialist m/ž (Radomlje) 
Zahtevamo: zaključeno vsaj poklicno šolo, zaželeno lastno podjetje ali s. p., tehnič-
no usmerjenost, samozavesten nastop, navdušenost, prijaznost. Austrochem, d. o. 
o., Puhova 5, Zg. Jarše, 1235 Radomlje. Prijave zbiramo do 11. 4. 2014. Podrobnos-
ti na www.mojedelo.com.

Produktni vodja za programsko opremo m/ž (Kranj) 
Kandidat/ka naj izpolnjuje naslednje pogoje: univerzitetna izobrazba računalništva 
in informatike ali sorodne smeri, pet let izkušenj na področju tehničnega trženja, pro-
duktnega vodenja ali prodaje, odlične komunikacijske spretnosti in sposobnost pred-
stavljanja izdelka internim ter eksternim strankam, aktivno znanje angleškega jezika 
(pisno in ustno), znanje drugih tujih jezikov je prednost. Iskraemeco, d. d., Savska Loka 
4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 28. 3. 2014. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Ročni orodjar I m/ž (Poljane nad Škofjo Loko) 
Ročni orodjar I m/ž, delo je enoizmensko in je vezano na sestavljanje orodij. Priča-
kujemo: IV. stopnjo izobrazbe, tehnične, strojne smeri, 2 leti delovnih izkušenj, poz-
navanje orodij za brizganje plastike, sposobnost za timsko delo, natančnost, odgo-
vornost in inovativnost, željo po pridobivanju dodatnega znanja. POLYCOM Škofja 
Loka, d. o. o., Poljane nad Škofjo Loko 76, 4223 Poljane nad Škofjo Loko. Prijave zbi-
ramo do 10. 4. 2014. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater na stroju v orodjarni I m/ž (Poljane nad Škofjo Loko) 
Operater na stroju v orodjarni I, delo je dvoizmensko in je vezano na izdelavo oro-
dnih delov na obdelovalnem stroju. Pričakujemo: V. stopnjo izobrazbe, tehnične, 
strojne smeri, 3 leti delovnih izkušenj, obvladovanje CNC tehnologije, poznavanje 
orodij za brizganje plastike, sposobnost za timsko delo, natančnost, odgovornost 
in inovativnost, željo po pridobivanju dodatnega znanja. POLYCOM Škofja Loka, d. 
o. o., Poljane nad Škofjo Loko 76, 4223 Poljane nad Škofjo Loko. Prijave zbiramo do 
10. 4. 2014. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir m/ž (Bled) 
Skupina Eltec Petrol združuje prek 65 izkušenih, kompetentnih, visoko usposob-
ljenih in motiviranih zaposlenih na področjih strojništva, elektrotehnike, IT, meha-
tronike, financ in prava. Timsko delo, inovativnost in specializiranost na področja 
delovanja je jamstvo za ponudbo vrhunskih proizvodov in storitev. Eltec Petrol, d. 
o. o., Pot na Lisice 7, 4260 Bled. Prijave zbiramo do 9. 4. 2014. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Kuhar, picopek m/ž (Bohinj, Ukanc) 
Naše podjetje išče delavca za delovno mesto kuhar, picopek. Kandidatu ponujamo 
zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 1 meseca. Kandidatu ponujamo tudi 
primerno delovno okolje, urejen delovni čas in redno plačilo. Od kandidata priča-
kujemo, da ima veselje do tega poklica, resnost, natančnost, odgovornost in je pri-
pravljen na timsko delo. Prohotel, d. o. o., Ukanc 20, 4265 Bohinjsko jezero. Prijave 
zbiramo do 22. 4. 2014. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater m/ž na CNC-žični eroziji (Kranj) 
Zahteve: branje in razumevanje tehnične dokumentacije, poznavanje tehnologi-
je elektro erozije. Zahtevana izobrazba: zaključena IV. ali V. stopnja izobrazbe stroj-
ne smeri. Dodatno znanje in pogoji: zaželeno poznavanje MasterCama, vsaj 3 leta 
delovnih izkušenj na CNC-strojih, osnovno znanje nemškega ali angleškega jezika. 
Zaposlitev za nedoločen čas po poskusni dobi. Rodex, d. o. o., Ljubljanska 24a , 4000 
Kranj. Prijave zbiramo do 5. 4. 2014. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tiskar m/ž (Škofja Loka) 
Vaše delo bo: pravočasno in kakovostno izdelovanje tiskovin na podlagi delovne 
dokumentacije, priprava barv in tiskarskega stroja za delo, kontroliranje tiskarskih 
pol po pripravi in zagotavljanje potrditev pred tiskom, vestno vzdrževanje tiskar-
skega stroja (čiščenje, mazanje), nadzorovanje dela pomočnika na tisku, skrb za red 
in čistočo tiskarskega stroja ter delovnega mesta. EGP Embalažno grafično podjet-
je, d. d., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 31. 3. 2014. Podro-
bnosti na www.mojedelo.com.

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o., Litostrojska c. 44c,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) NA: 
www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po 
tel.:04/201-42-41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Z izdelavo suhih 
mesnin se že od 
nekdaj ukvarjajo na 
vsaki kmetiji in lahko 
rečemo, da so suhe 
mesnine naša  
narodna posebnost, 
ki bogati kulinarično 
raznolikost. Knjiga 
prinaša znanje  
o kakovosti mesa,  
o postopkih soljenja, 
sušenja in zorenja, 
saj samo kakovostni 
izdelki ponujajo 
izvirno mikavnost, 
vonj, okus in obliko.

Redna cena knjige je 20 EUR (249 strani, mehka 
vezava). Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem 
glasu, je cena le 

16
EUR
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Danica Zavrl Žlebir

Železniki – Od 1. februarja 
deluje skupni Medobčin-
ski inšpektorat občin Bled, 
Bohinj in Železniki. Kako, 
nam je pojasnil župan 
Anton Luznar: »Redarji in 
inšpektor pridejo na nena-
povedan obisk in nas opo-
zorijo na morebitne nepra-
vilnosti. Tako so  v prime-
ru visokega snega opozar-
jali na slabo spluženo avto-
busno postajo, na previso-
ke kupe, ki so zmanjševali 
preglednost, na cestna ogle-
dala in podobne primere s 
področja cestne varnosti. 
Mi pa v primerih, ko spre-
minjamo pravilnike (deni-
mo o vzdrževanju javnih 
cest), poiščemo tudi mnen-
je inšpektorata.«

 Prvi poskus skupnega 
medobčinskega inšpektora-
ta z Občino Cerkno se pred 
leti ni obnesel, Železniki so 
odstopili od pogodbe in se 
odločili  za novo povezavo. 
»Prej smo bili sedežna obči-
na, sedaj smo se odločili za 
povezavo s kako občino, kjer 
je inšpektorat že organizi-
ran. Poskusili smo s Kran-
jem, kjer nas zaradi preveč 
obveznosti niso mogli vklju-
čiti. Uspelo pa nam je z obči-
nama Bled in Bohinj. S Ško-
fjo Loko, ki je imela skupen 
inšpektorat z občinama Žiri 
in Gorenja vas Poljane, pa 
se nismo povezovali, ker so 
se tudi tam pojavile težave, 
podobne našim v skupnem 
inšpektoratu s Cerknim,« 
je komentiral župan Anton 
Luznar. 

Povezani z Bledom  
in Bohinjem
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V Gorenjskem glasu smo lahko 
v petek, 14. marca, prebrali čla-
nek z naslovom Srednja šola še 
naprej brez ravnatelja o doga-
janjih na Srednji šoli Jesenice 
ter o kandidaturah za ravna-
telja. Ker sem v članku omenje-
na, bi rada dodala nekaj poja-
snil. Začnimo z dejstvom, da 
so se v zadnjem letu zamenjale 
kar tri osebe na vodstvenem 
stolčku, saj je dolgoletni rav-
natelj po mnogih letih lansko 
pomlad odstopil. Na njegovo 
mesto so postavili vršilca dol-
žnosti, ki je po nekaj mesecih 
tudi na hitro odstopil. Od sep-
tembra 2013 dalje imajo tako 
že drugega v. d. ravnatelja. 
Zanimivo je, da se je v manj kot 
dveh letih prav tako zamenjalo 
kar pet pomočnikov ravnatelja. 
Ker je bil že spomladi 2013 na 
vodstvenem položaju v. d. rav-
natelja, je bil Svet šole prisiljen 
objaviti razpis za ravnatelja. 
Prvi razpis v juniju 2013 je bil 
popoln. Zaposleni so bili polni 
upanja, da bo bolje. Prijavili 
so se TRIJE kandidati, vendar 
je eden v času postopka odsto-
pil od kandidature. Menim, 
da je Svet šole postopke vodil 
prepočasi. Upoštevati je treba, 
da so bile vmes šolske počitni-
ce in je bilo septembra treba 
izpolniti preveč obveznosti v 
zvezi s kandidaturo. Morda je 
tudi to razlog, da Svet šole ni 
izbral nikogar od prijavljenih 
kandidatov in tako ministru ni 
bilo treba dati mnenja v dese-
tih dneh. V oktobru 2013 je svet 
šole objavil nov razpis, ki je bil 
zavajajoč in pomanjkljiv ter 
tokrat razpisan na neprimer-
ni lokaciji. Prijavili so se štirje 
kandidati. Zaradi pomanj-
kljivih navodil v razpisu sta 
dva kandidata oddala vlogi 
v taki obliki in na tak način, 
da je komisija za volitve enega 
takoj izločila. Drugi je bil izlo-
čen med postopkom. Tako sva 
ostala le dva prijavljena kandi-
data, in sicer ista kot pri prvi 
kandidaturi. Tudi tokrat sva 
oba izpolnjevala vse pogoje, kar 
pomeni, da sva morala oddati 
Svetu šole tudi program vode-
nja in vizijo za mandat petih 

Srednja šola 
brez ravnatelja

let. Zato navedba trenutnega v. 
d. ravnatelja, da si želi nekoga 
z dolgoročno vizijo, ne drži. 
Predstavnike Sveta šole je med 
drugim postopkom kandidatu-
re za ravnatelja obiskala tudi 
šolska inšpekcija, kar je zara-
di nezadovoljstva v kolektivu 
dokaj pogost dogodek na Sred-
nji šoli Jesenice. Tudi tokrat 
je inšpekcija odkrila napake, 
vendar ni nihče nosil posledic. 
V obeh postopkih za izbiro 
ravnatelja staršem in dijakom 
ni bilo korektno pojasnjeno, 
kakšna je njihova naloga, naj-
brž pa tudi niso bili ustrezno 
obveščeni o predstavitvah 
programa vodenja, saj je bila 
udeležba obakrat zelo nizka. 
Prav tako tudi vsi učitelji niso 
imeli možnosti izraziti mne-
nja o primernosti obeh. Svet 
šole niti v prvem niti v drugem 
postopku ni izbral nobenega od 
prijavljenih kandidatov. To je 
njegova pravica. Lokalna sku-
pnost je obakrat obema kandi-
datoma dala pozitivno mnen-
je. Kakšno mnenje pa so podali 
predstavniki staršev, dijakov 
in učiteljskega zbora, je zame 
skrivnost. Dolžnost Sveta šole 
je, da predstavnikom posa-
meznih skupin da navodila, s 
pomočjo katerih lahko skupina 
oblikuje pozitivno ali negativ-
no mnenje ali pa se odloči, da 
mnenja ne bo dala. Te naloge 
Svet šole nikakor ni opravil. Te 
dni poteka 3. razpis za ravna-
telja na Srednji šoli Jesenice v 
zadnjih desetih mesecih. Raz-
pis je že drugič zavajajoč in 
pomanjkljiv. Začnemo lahko 
resno razmišljati, da morda 
takšno stanje na šoli nekaterim 
ustreza. Bo inšpekcija tokrat 
razpis za ravnatelja razve-
ljavila? Bo tokrat Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost 
in šport reagiralo? Bo tokrat 
minister morda sam postavil 
ravnatelja, če zopet na šoli ne 
bo prišlo do imenovanja? Na 
Srednji šoli se večina dijakov 
izobražuje v štirih usmeritvah. 
Na dveh usmeritvah je visoko 
zanimanje in dober vpis. Na 
drugih dveh usmeritvah je vpis 
slab. Kaj če za to ni krivo samo 
zmanjšano število rojstev pred 
petnajstimi leti?

Nevenka Dolenc

PREJELI SMO
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V zgodnjih popoldanskih urah sledi vožnja do Mantove,  
ki očara kot čipka na vodi, saj je zgrajena na polotoku in 
jo iz treh strani obdaja voda. Sledi ogled mesta in vožnja 
proti Sloveniji. Prihod domov v večernih urah.

Redna cena potovanja je 215 EUR.  
Če se na potovanje prijavite pod šifro Gorenjski glas,  
je cena le 205 EUR.
V ceno je vključeno: • prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom po programu, • ladijski in železniški prevoz po 
programu • 2 polpen ziona (večerja, zajtrk) v hotelu 3–4* 
v dvoposteljnih sobah • cestne pristojbine in parkirnine  
• vodenje in organizacija potovanja • DDV

Prijave in informacije: 
Kompas Kranj, 
Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61 in 
Kompas Škofja Loka,  
Kapucinski trg 8, tel.: 04/511 17 70

CINQUE TERRE – PET DEŽEL
Odhod: petek, 2. maja 2014, iz Kranja
Trajanje potovanja: 3 dni/2 noči

Prvim žarkom smo se že pustili pobožati, kako prijetno bo šele v začetku 
maja, ko vas vabimo, da se nam pridružite na tridnevnem izletu v Italijo.
1. dan: Vožnja z udobnim avtobusom do Genove, kjer si bomo ogledali 
znamenitosti mesta, katedralo sv. Lovrenca in po želji tudi največji akvarij v 
Evropi. Popoldne sledi še vožnja do enega izmed letovišč na obali Ligurskega 
morja, nastanitev v hotelu, večerja in prenočevanje.
2. dan: Po zajtrku vožnja do La Spezie in celodnevni izlet po Petih vasicah ali 
deželah –Cinque Terre. Pluli bomo severno in si ogledovali slikovite apnen-
časte klife. Prva vasica je Riomaggiore, sledi Manarola, znana kot največja pri-
delovalka vina med deželami. Corniglia vas bo pozdravila s 365 stopnicami 
na poti proti Vernazzi, kjer bomo naredili postanek in ogled. Zadnja dežela 
se imenuje Monterosso. Sledi vrnitev z vlakom nazaj proti La Spezi, vožnja z 
avtobusom do hotela, večerja in prenočevanje.
3. dan: Po zajtrku se bomo odpeljali do Parme, ki slovi po siru parmezanu in 
parmski šunki. V Parmi bo ogled znamenitosti in nekaj prostega časa za kavo. 

Organizator izleta:

POHITITE S PRIJAVAMI

IZLET // SKUPAJ NA PRVOMAJSKE POČITNICE   

Domžale – Društvo Šola zdravja pripravlja športno rekreativ-
no prireditev z naslovom Domžalski športni direndaj, ki bo to 
soboto med 8. in 14. uro na dveh lokacijah – v Športnem parku 
Domžale in na rekreacijski osi ob Kamniški Bistrici od Ihana 
do Radomelj. Ob 8., 9. in 10. uri bo na košarkarskem igrišču 
v športnem parku najprej telovadba 1000 gibov, temu pa bo 
vsakokrat sledil pohod po sprehajalni poti ob Kamniški Bistrici.

Domžalski športni direndaj

Šenčur – Osnovna šola Šenčur bo jutri med 11.30 in 13. uro 
v Domu krajanov Šenčur pripravila kulturno prireditev Knji-
ga-film-gledališče. Predstavili bodo knjigo Iskrice v očeh, ki so 
jo napisali in ilustrirali učenci v sodelovanju z Bredo Konjar, 
kratka filma, za katera so v okviru tekmovanja Književnost na 
filmu prejeli srebrno regijsko priznanje, ter gledališko pred-
stavo Žabja romanca v izvedbi šolskega Gledališkega kluba, 
s katero se bodo predstavili tudi na Festivalu Otroških in mla-
dinskih skupin JSKD in Festivalu Gledališke sanje v Ljubljani. 

Učenci bodo predstavili kulturne projekte

Mateja Rant

Medvode – »Sem šla vsaj 
malo od doma, med ljudi. 
Dokler nisem bila v druš-
tvu, sem bila samo doma,« 
je razloge, zakaj se je pridru-
žila društvu kmetic, pojasni-
la ena od članic Ivi Kosmač. 
In to je vodilo še mnoge dru-
ge, da so se vključile v druš-
tvo, tudi prvo predsednico 
društva Mihaelo Logar. Pri-
znala je, da ji je potem, ko je 
zaradi majhnih otrok ostala 
doma, postalo dolgčas. »Ker 
takrat v Medvodah še ni bilo 
aktiva kmečkih žena, smo 
ga ustanovile same,« se spo-
minja začetkov društva. Od 
takrat se redno srečujejo in 
družijo, obenem pa organi-
zirajo številne tečaje, izob-
raževanja, izlete in ekskur-
zije. »S tem ko smo pridobi-
vale izkušnje in novo znan-
je, smo dosegle, da je kme-
tica doma postala bolj samo-
zavestna in odločna,« je še 
poudarila Mihaela Logar.

Ob tem je direktor Kme-
tijsko gozdarskega zavoda 
Ljubljana Jože Benec pou-
daril, da je bilo na njiho-
vem območju prav med-
voško društvo tisto, ki je 
že zelo zgodaj zaprosilo za 
pomoč strokovnega delav-
ca. Obenem so orale ledi-
no, je dodal, tudi pri proda-
ji domačih proizvodov, ter 
pomagale prebijati led, da je 

podeželje našlo pot v mest-
na središča. Zato jih je oce-
nil za eno najkakovostnej-
ših društev v okolici. Pred-
sednik Kmetijske zadruge 
Medvode Janez Šušteršič je 
poudaril, da so ponosni, da 
so sodelovali pri »porodu« 
in upa tudi pri »spočetju« 

društva. »Kmet je temelj 
gospodarstva, kmečke žene 
pa še veliko več, tudi temelj 
družine, družbe in naroda.« 
Milena Kulovec iz Kme-
tijsko gozdarske zbornice 
je spomnila, da je pobuda 
o nujnosti dela tudi z žen-
skami vzniknila iz tega, ker 
moški, ki so hodili na pre-
davanja, tega znanja doma 
niso prenesli naprej tistim, 
ki so opravljale določena 
dela. »Higiena mleka je bila 
recimo prav zato dolgo izre-
dno slaba. Moški so hodili 
na predavanja, doma pa so 
molzle ženske,« je poudari-
la Milena Kulovec in dodala, 
da so bile ženske vedno zelo 

prizadevne in so v velikem 
številu obiskovale njihova 
predavanja. »Ni dobre kme-
tije brez kmetice. Ste inicia-
torke sprememb na podeže-
lju,« jih je pohvalila.

V Društvu kmetic Med-
vode, je še spomnila Miha-
ela Logar, so prve dale pobu-
do in organizirale srečan-
je društev kmetic Gorenj-
ske, nekaj let kasneje pa še 
ljubljanske regije. Pohvalijo 
se lahko tudi, da so kot prvi 
aktiv kmetic prejele prizna-
nje Zadružne zveze Sloveni-
je, skupaj z društvom kmetic 
Ježica pa so podale osnovo 
za ustanovitev Zveze kmetic 
Slovenije.

Kmetice so pobudnice 
sprememb na podeželju
Društvo kmetic Medvode je minuli petek s prireditvijo v Kulturnem domu Medvode zaznamovalo 
tridesetletnico delovanja.

Društvo kmetic Medvode je zaznamovalo tridesetletnico ustanovitve društva. / Foto: Tina Dokl

Janez Šušteršič, 
predsednik Kmetijske 
zadruge Medvode: »Kmet 
je temelj gospodarstva, 
kmečke žene pa še veliko 
več, tudi temelj družine, 
družbe in naroda.«
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Simon Šubic

Planica – Že pred začetkom 
letošnjega finala smučar-
skih skokov v Planici, kjer 
tekme v smučarskih skokih 
prirejajo že osemdeset let, 
so se mnogi spraševali, ali 
bodo tekme na prenovljeni 
Bloudkovi velikanki gledal-
ce privabile v enaki meri, 
kot so jih v zadnjih letih 
privabljali smučarski pole-
ti na letalnici bratov Gori-
šek, ki je trenutno gradbiš-
če in naj bi jo do prihodnje-
ga zaključka sezone smu-
čarskih skakalcev tudi že 
obnovili. Odgovor je sedaj 
na dlani: poleti prek 200 
metrov so za gledalce pre-
cej večji magnet kot sko-
ki na 140-metrski napravi. 
Upravičeno ali ne, na tem 
mestu ne bomo razglablja-
li. Dolino pod Poncami je 
namreč letos od četrtka do 
nedelje obiskalo »le« dob-
rih trideset tisoč gledal-
cev, precej manj, kot so si 
za finančno uspešno izpel-
jano tekmovanje želeli pri-
reditelji, ki so pričakovali 
vsaj petdeset tisoč gledal-
cev. K slabšemu obisku je 
zagotovo pripomoglo tudi 
slabo vreme, saj je rahlo 
deževalo že v soboto, ko je 
Planica tradicionalno naj-
bolje obiskana (letos oko-
li 12 tisoč obiskovalcev), v 
nedeljo pa je moralo prib-
ližno štiri tisoč gledalcev 
kljubovati pravemu nali-
vu. A videli so veličastno 
zmago Petra Prevca, tret-
jo na Bloud kovi velikanki 
po dveh zmagah Primoža 
Ulage v letih 1983 in 1988 
ter skupno šesto slovensko 
v Planici; na letalnici sta 
namreč zmagala Robert 
Kranjec leta 2012 in Jurij 
Tepeš v lanski sezoni. 

Glavno, da so naši dobri
Tudi na naše vprašanje, ki 

smo ga v soboto, ko so se na 
Bloudkovi skakalnici pome-
rili tako fantje kot dekleta, 
zastavljali gledalcem, ali so 
jim ljubši poleti ali skoki, je 
vsaj vsak drugi obiskovalec 
odgovoril, da ima raje pole-
te prek 200 metrov. Take-
ga mnenja je bila tudi druš-
čina iz Kranja – Jure, Tone, 
Simon in Rok, ki v Plani-
co zahaja zadnjih petnajst 
let, vse odkar so se najbolj-
ši smučarski skakalci na sve-
tu začeli meriti na letalni-
ci. »Že res, da so tudi skoki 
privlačni in da letos tekmu-
jejo tudi skakalke, a pole-
ti so za nas še vedno zakon. 
Tako pa, kot lahko vidite tudi 
sami, razmišljajo tudi mno-
gi drugi, saj je obisk slab-
ši, temu primerno je slab-
še tudi vzdušje med navija-
či. Kar je škoda, saj se v Pla-
nico vsako leto vračamo ne 
samo zaradi skokov, ampak 
tudi zaradi dobrega vzdušja, 

ki je za nas enako pomem-
bno,« je razmišljal Simon, ki 
si je na glavo že tradicional-
no posadil klobuk v nemških 
nacionalnih barvah. »Nemci 
so vendar najboljši,« je dejal 
v smehu. 

Dobro razpoloženo sku-
pino deklet iz Slovenskih 
Konjic pa dejstvo, da plani-
ška letalnica letos ni »obra-
tovala«, ni tako motilo. »Saj 
bomo prišle tudi naslednje 
leto, ko bodo poleti spet na 
sporedu, tako vsaj obljublja-
jo. Za nas je sicer glavno, da 
se tukaj dobro počutimo in 
da so naši skakalci in ska-
kalke dobri,« nam je zaupa-
la Julija. 

Letošnji osip gledalcev so 
zaznale tudi »policistke«, ki 
so v dolini pod Poncami vse 
dni izvajale promil kontro-
lo. »Treznih gledalcev piha-
nje  ne zanima, zato pa toli-
ko bolj tiste, ki tu kaj popi-
jejo. Izvedeti namreč želi-
jo, koliko jim bo pokazalo na 
našem alkotestu, tudi iz pre-
ventivnih razlogov, da vedo, 
kdaj imajo dovolj. Sicer pa 
letos gledalci, ki so priprav-
ljeni sodelovati v promil kon-
troli, rekordov ne podirajo. 
Tako je tudi prav in je tak tudi 
naš namen, rekorde naj raje 
postavljajo na skakalnici,« je 
dejala »policistka« Ana. 

Skakalke navdušene  
nad vzdušjem

Skokov na 140-metrs-
ki napravi pa so se zagoto-
vo razveselile smučarske 
skakalke, ki imajo le red-
ko priložnost pokazati svoje 

znanje na tako veliki na pravi 
in pred tako številnimi gle-
dalci. »Pred takšnim števi-
lom gledalcev zagotovo še 
nismo skakale. Ko na vrhu 
skakalnice zaslišiš ves trušč, 
ki prihaja od spodaj, in vidiš 
vihrati slovenske zastave, je 
res neverjeten občutek. Fan-
tom sem se že opravičila, ker 
smo bila dekleta zares vese-
le, ker jim letalnice ni uspe-
lo pravočasno obnoviti. Le 
zato smo lahko bile tudi me 
del planiškega praznika, na 
letalnici nas zagotovo ne bi 
bilo,« je po sobotnem nasto-
pu povedala Katja Požun, ki 
je pred dobrima dvema ted-
noma z 2. mestom na Hol-
menkollnu priskakala dos-
lej najboljšo uvrstitev slo-
venskih skakalk v svetov-
nem pokalu. 

Na sobotni tekmi v Pla-
nici je bila sicer od Slovenk 
najboljša Maja Vtič na šest-
em mestu (zmagala je izvr-
stna Japonka Sara Takana-
ši): »Velike skakalnice so mi 
bolj pri srcu, saj rada letim, 
tako da sem v Planici želela 
narediti čim boljši rezultat. 
Od januarske tekme, ko smo 
v Planici nastopile na srednji 
napravi, se je tokratna tek-
ma razlikovala predvsem po 
boljšem vzdušju ob skakal-
nici. Res je bilo čutiti pozi-
tivno vzdušje, ki ti da doda-
ten adrenalin. Večkrat bi si 
želela nastopiti v takšnem 
okolju in na večjih skakalni-
cah. Mislim, da smo punce 
že dokazale, da znamo var-
no skakati tudi na njih, in 
upam, da bodo to čim prej 
spoznali tudi odgovorni.«

Skoki privlačni, a poleti  
so vendarle zakon
Letošnje jubilejne tekme v smučarskih skokih v Planici je zaznamoval manjši obisk, kot so ga bili 
prireditelji vajeni v zadnjih letih. Nekaj je k osipu gledalcev zagotovo pripomoglo tudi slabo vreme v 
soboto in nedeljo, precej pa tudi dejstvo, da so se najboljši smučarski skakalci in skakalke letos merili 
na 140-metrski skakalnici, ne na letalnici. 

Kranjčan Nejc Dežman je v Planici nastopil tako na ekipni 
tekmi kot tudi obeh posamičnih, na katerih je zasedel 20. in 
22. mesto. / Foto: Gorazd Kavčič

Nejc Dežman, Cene in Peter Prevc ter Robert Kranjec, vsi štirje skakalci kranjskega 
Triglava, so si z dobrimi nastopi na petkovi tekmi priskakali zgodovinski nastop na sobotni 
ekipni tekmi svetovnega pokala. / Foto: Gorazd Kavčič

Zavarovalnica Triglav je tudi letos v Planico popeljala več 
kot tri tisoč šolarjev. / Foto: Zavarovalnica Triglav

Razposajene navijačice iz Slovenskih Konjic / Foto: Gorazd Kavčič

Kranjčani Jure, Tone, Simon in Rok Planico redno obiskujejo. Promil kontrola / Foto: Gorazd Kavčič

Letošnji finale svetovnega pokala v Planici je popestrila 
tudi sobotna ženska tekma, na kateri se je od Slovenk s 6. 
mestom najbolje odrezala Maja Vtič. / Foto: Gorazd Kavčič
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Projekt GROZD - Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških  
virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.
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»Otroci so v odprtem prostoru bolj motivirani za raziskovanje, spodbudi se njihova radovednost in kreativnost.«

Projekt Gozd in podeželje – odprto učno okolje mladih
Po zgledu skandinavskih držav 
se je tudi v Sloveniji, natančneje 
na Gorenjskem, nekaj partnerjev 
odločilo izpeljati projekt Gozd in 
podeželje – odprto učno okolje 
mladih ter tako vzpostaviti vzor-
čni model, ki bi bil kasneje lahko 
vključen v šolski sistem na naci-
onalni ravni. Projekt je nastal na 
pobudo Občine Kranjska Gora in 
kranjskogorskega vrtca in je nad-
gradnja njihovega predhodnega 
dela. 
Skupna želja sodelujočih je bila, da se 
projekt najprej predstavi na Gorenj-
skem in tako vzpostavi model, ki je 
prenosljiv tudi v druge regije. Pri pro-
jektu poleg učiteljev in vzgojiteljev 
sodelujejo tudi neformalni nosilci 
znanja in seveda otroci, ki so v projekt 
neposredno vključeni. Vlasta Juršak s 
Centra za trajnostni razvoj podeželja 
Kranj poudari, da tako prakso v dolo-
čenih državah, predvsem skandinav-
skih, uporabljajo že desetletja, pri nas 
pa je še novost. 
Pri projektu gre na eni strani za sklop 
usposabljanj za učitelje in vzgojite-
lje, na drugi strani pa za realizaci-
jo, kjer se te metode učenja izvaja 
direktno z otroki na terenu. Del 
projekta je tudi sodelovanje z nefor-
malnimi nosilci znanja – z ljudmi, ki 

se lahko aktivno vključijo v učenje 
(kmetje, čebelarji, gozdarji …). Na 
tem področju se tako že gradi mre-
ža neformalnih nosilcev znanja, ki 
bodo kasneje lahko s šolami in vrtci 
tudi stalno sodelovali.
Odprto učno okolje mladih (out door 
learning) je projekt, katerega ime 
že samo pove, da gre za učenje na 
prostem, v naravi, zunaj štirih sten. 
»Gre za otrokom prijazen projekt 
in ravno otroci se najbolj odzivajo. 
Presenetijo te z naravno inteligenco, 
na katero tako radi pozabimo. Odprt 
prostor tako otroku kot tudi odrasle-
mu pomaga, da prepozna svoj not-
ranji potencial. Otroci se učijo tišine, 
bivanja v odprtem prostoru in biti 
kreativni,« bistvo odprtega učnega 
okolja opiše Vlasta Juršak.
Ena izmed vzgojiteljic Franja Krevzel, 
trdno verjame, da je sprehod skozi 
gozd mnogo več kot le to in ravno 
tega učijo otroke in tudi njihove uči-
telje, vzgojitelje skozi odprto učno 
okolje. »V gozdu skušamo najti, kar 
nas bo razveselilo in zadovoljilo. Ko 
stopimo v gozd, ga doživimo z vse-
mi čutili, z vso svojo bitjo. Zaznamo 
tisto, česar nam napisano ali videno 
na TV, v knjigi ne more dati.«
Projekt je bil razdeljen na dva sklo-
pa: spoznavanje naravne dediščine 

v gozdu in kulturne dediščine, zla-
sti z vidika doživljanja in spoznava-
nja prostora naših prednikov. Karin 
Lavin, samostojna ustvarjalka, je 
vodila sklop kulturne dediščine in 
vanj vnesla svežino z novimi meto-
dami in tehnikami učenja. »Uče-
nje v odprtem učnem prostoru ni le 

nabiranje znanja, temveč celostno 
aktiviranje notranjih potencialov 
posameznika. Žal današnji družbeni 
sistem pretirano poudarja zunanje 
spremembe in spregleduje pomen 
notranjih sprememb in naravnano-
sti. Če pogledamo življenje in delo 
izumiteljev, ki so veliko prispevali k 

razvoju, spoznamo, kako pomembni 
so notranji premiki, ustvarjalnost 
in inovativnost.« Gozdarka Tannja 
Yrska, ki je skupaj z Jakom Šubicem 
vodila sklop naravna dediščina, pou-
dari, da je »projekt s sicer začetnimi 
koraki izpolnil svoj cilj povezovanja 
in prepoznavanja potencialov lju-
di in okolja, kar nam daje zagon za 
nadaljevanje dela v začrtani smeri.« 
V projektu vsi vpleteni odlično 
sodelujejo, vzpostavile so se dobre 
povezave tudi med šolami in vrtci. 
»Spletli smo mrežo med različnimi 
subjekti, ki bi v takem sistemu delo-
vali in sodelovali, dolgoročna želja 
pa je, da bi se sistem odprtega učne-
ga okolja celostno vpeljal v reden 
izobraževalni program. Cilj je, da 
bi otroci imeli vsaj enkrat na teden 
učilnico v naravi. Zaradi dobrega 
odziva je stvar živa, super je, da se 
projekt nadgrajuje in širi,« na koncu 
še doda Vlasta.
Projekt vodi Center za trajnostni raz-
voj podeželja Kranj skupaj s partner-
ji: Občino Kranjska Gora, OŠ Josipa 
Vandota Kr. Gora skupaj z vrtcem 
Kekčevi junaki, OŠ Antona Janše 
Radovljica, OŠ Gorje, Vrtcem Bled 
in OŠ Tržič. Projekt sofinancira MKO 
prek PRP 2007-2013 (os LEADER), 
LAS Gorenjska košarica.

Otroci iz vrtca Kekčevi junaki se učijo v odprtem prostoru. I Foto: CTRP Kranj

Suzana P. Kovačič

Podbrezje – Kulturno umet-
niško društvo (KUD) Tabor 
Podbrezje je v nedeljo pova-
bilo na en Fleten večer v Kul-
turnem domu v Podbrez-
jah. Mlada voditeljica Nika 
Drinovec je povedala, da so 
prireditev pripravili za vse 
mamice, očije, babice, ded-
ke, sestrice, bratce , ker je 
materinski dan, ki ga pra-
znujemo na današnji dan, 
pravzaprav praznik cele dru-
žine. Prijetno presenečenje 
je bila premierna uprizoritev 
igre v štirih dejanjih Včasih 
je bilo takole, danes pa čisto 
drugače, ki jo je pod mentor-
stvom Lidije Aljančič zaigral 
podmladek KUD Podbrez-
je. Scenarij za igro so napisa-
le Klavdija in Lidija Aljančič 
ter Katarina Korenčan. Babi-
co je zaigrala Barbara Pogač-
nik; da zna biti babica svojim 
vnukom tudi moderna, tako 
mimogrede, ko vnuki pride-
jo k njej na kosilo, vpraša: 
»Koga dogaja?« Seveda pa 

so včasih uporabljali in pisa-
li na čisto drugačne »tabli-
ce« kot danes, žganci pa mla-
dim danes kljub drugačnim 
časom še vedno teknejo  

V drugem delu priredit-
ve so nastopili Mešani pev-
ski zbor Lipnica pod vods-
tvom zborovodkinje Metke 
Soklič, mladi plesalci Ples-
nega studia Špela pod vod-
stvom mentorice Špele 

Mandelc, Ajda Šolar in Pe tra 
Zupan sta zaigrali na frajto-
narici. Ajda Šolar se je zna-
šla še v dveh vlogah: zaigrala 
je tudi na kitaro in s harmo-
niko spremljala pevca Tonija 
Špendova. Druženje v polni 
dvorani Kulturnega doma so 
popestrili otroci z deklami-
ranjem avtorskih pesmic, ki 
so jih podarili svojim mami-
cam, zapela sta prvošolčka 

Monika Jerala in Andraž 
Aljančič ter podbreški Otroš-
ki pevski zbor pod vodstvom 
Tajde Brezovec. Nakelski 
župan Marko Mrav lja je obu-
dil spomine na praznovanja 
v svojih otroških letih. Prvi 
podbreški Fleten večer bo 
tudi dišal vsaj še nekaj dni, 
saj so vsaki mamici ob koncu 
prireditve podarili dišeč rdeč 
cvet vrtnice.

Prvi podbreški Fleten večer
Prijetno presenečenje je bila premierna uprizoritev igre Včasih je bilo takole, danes pa čisto drugače.

Igra v štirih dejanjih Včasih je bilo takole, danes pa čisto drugače, tudi darilo občinstvu  
ob današnjem materinskem dnevu / Foto: Luka Rener

Cerklje – V galeriji Petrovčeve hiše v Cerkljah je te dni na ogled 
razstava rož iz krep papirja in izdelkov iz polstene volne ter 
izbor zmagovalnih slik in fotografij kmetic z natečajev ob 
Izboru kmetice leta s prizori iz kmečkega življenja, ki so jih 
izdelale in prispevale članice Društva kmečkih žena Kranj, tiste 
iz občin Cerklje in Šenčur. »Naše društvo združuje 450 članic, 
cerkljanski odbor pa 118 in nedavno smo prišle do spoznanja, 
da je prav, da tudi me pomagamo po svojih močeh, in sicer na 
način, kakor najbolje znamo – z razstavo ročnih del. Pomagati 
smo se odločile paraolimpijskemu prvaku Darku Đuriću, ker 
je res izjemen fant. Podarile mu bomo zbrane prostovoljne 
prispevke in s tem pomagale pri nakupu bionskih protez. To 
je naša prva dobrodelna akcija, in če bo odziv dober, se bomo 
z veseljem lotile še kakšne,« nam je povedala predsednica 
cerkljanskega odbora društva Marija Kern. Članice društva 
so na odprtju poskrbele tudi za kulturni program, nad prvim 
odzivom obiskovalcev, med katerimi je bil tudi župan Franc 
Čebulj, pa so zelo zadovoljne. Celo tako zelo, da so razstavo, 
ki je bila sprva načrtovana le za petek in soboto, podaljšale 
še za cel teden. Odprta bo še do sobote, 29. marca, v času 
delovanja Turistično informacijskega centra Cerklje.

Dobrodelne s papirnatimi rožami

Na razstavi so na ogled najrazličnejše rože iz krep papirja 
tudi nekaj velikonočnih aranžmajev.



DINAMIČEN ŠPORTNI KUPE • BOGATA STANDARDNA IN VARNOSTNA OPREMA •

ATRAKTIVEN, VEČ KRAT NAGRAJENI ŠPORTNI DIZAJN  • IZJEMNO NIZKA PORABA

3,7 l/100 km

Preverite neverjetno ponudbo meseca in zamenjajte vaše rabljeno vozilo 
za novo Kia pro_cee'd v ponudbi z 0% financiranjem in 7-letno garancijo 
za neverjetnih 99 EUR/mesec.

PONUDBA MESECA

99EUR
/mesec

Kia pro_cee'd s 7-letno garancijo in EOM = 0% na 7 let in 1/3 pologa

NOVI CEE’D SPORTSWAGON 2014 
PRILAGODLJIV POSLOVNI ALI DRUŽINSKI KARAVAN • PROSTORSKI 
PRESEŽKI • POPOLNOMA VAREN IN IZJEMNO VARČEN

4,2 l/100 km

EOM = 1,9% na 7 let in 1/3 pologa

ŽE ZA

119EUR
/MESEC

IMATE AVTO?
Pri nas je vaše vozilo vredno več!

ŽE ZA

113EUR
/MESEC

NOVI CEE’D 2014 
OBLIKOVNO IZSTOPAJOČA KOMBILIMUZINA Z 
NIZKO PORABO • NIZKI STROŠKI VZDRŽEVANJA • 
POPOLNA VARNOSTNA IN BOGATA SERIJSKA OPREMA 

EOM = 1,9% na 7 let in 1/3 pologa

3,6 l/100 km

ŽE ZA

187EUR
/MESEC

SPORTAGE 1.7 CRDI   
SODOBNI DIZELSKI MOTOR Z ZAVIDLJIVO NIZKO 
PORABO • NAJATRAKTIVNEJŠI IN NAJBOLJ 
PRODAJAN ŠPORTNI TERENEC* • NEPREKOSLJIVA 
VARNOST • BOGATA SERIJSKA OPREMA

EOM = 2,9% na 7 let in 1/3 pologa

5,3 l/100 km

www.facebook.com/KIASlovenija

KMAG d.d., Leskoškova 2, Ljubljana, 01/58-43-425 

www.kia.si

KIA - NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENAR!
MEDVODE: ČREŠNIK 01/361-22-50; KRANJ: NASMEH 04/235-17-77; BLED: AMBROŽIČ 04/574-17-84

*Po stat. podatkih o novoreg. vozilih v RS (ARDI) za leto 2012 in 2013. Akc. ponudba velja za nakup novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.d. po rednem maloprodajnem ceniku ob sklenitvi pogodbe o finanč. leasingu preko VBS Leasinga d.o.o., Hypo Leasinga d.o.o. in Summit Leasinga d.o.o. ali kreditne 
pogodbe preko Sberbank d.d. Financ. zajema: obdobje financ. do 84 mes., fiksna OM in EOM 0%; 0,9%; 1,9%; 2,9%, stroški odobritve 0 EUR. Primer izračuna KIA pro_cee'd 1.4 CVVT LX Fun, cena 12.550 EUR (MPC 13.350 EUR - Joker popust »Staro za novo« 400 EUR - Joker »Iz zaloge« 400 EUR - Joker 
»EOM =0% financ.«), odplač. doba 84 mes., 33,4% polog, je obrok leasinga 99,40 EUR/mesec, fiksna OM in EOM 0%, stroški financ. 0 EUR, skupaj pa plačilo potroš. 12.550 EUR, kar je enako nabavni vrednosti vozila. KIA Sportage 1.7 CRDi LX Fun, cena 21.170 EUR (MPC 23.670 – Joker »Staro za novo« 
1.000 EUR – Joker »Flotna prodaja« 1.500 EUR – Joker »EOM = 2,9% financ.«), odplač. doba 84 mes., 33,0% polog, je obrok leasinga 186,59 EUR/mesec (zaokr. 187 EUR), fiksna OM in EOM 2,9%; stroški financ. 0 EUR, znesek za plačilo potroš. 22.673,56 EUR. Cena KIA cee'd 5v 1.4 CVVT LX Fun, cena 
13.190 EUR (MPC 13.990 EUR - Joker popust »Družina« 400 EUR - Joker »Iz zaloge« 400 EUR - Joker »EOM =1,9% financ.«), odplač. doba 84 mes., 32,6% polog, je obrok leasinga 113,11 EUR (EOM =1,9%). Cena KIA SW 1.4 CVVT LX Fun, cena 14.090 EUR (MPC 14.990 EUR – Joker »Staro za novo« 400 
EUR – Joker »Flotna prodaja« 500 EUR – Joker EOM =1,9% financ.«), odplač. doba 84 mes., 33,3% polog je obrok leasinga 119,47 EUR/mesec (EOM = 1,9%). Veljavnost: do 31.3.2014. Financ. se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Cene vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. barve 
in stroška priprave vozila. Vse ostale info. o porabi goriva in emis. CO2 na voljo v priroč. o varčni porabi goriva in emis. CO2, na prod. mestu in na www.kia.si/emission. Pogoji garanc. so na voljo v garanc. knjižici vozila, oz. pri poobl. zastopniku vozil Kia. Slike so simbolične. KMAG d.d., Leskoškova 2, Ljubljana.

Kombinirane porabe goriva: 3,6 – 8,2 l/100km, emisije CO2: 100 – 195 g/km CO2.
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Kranj, Jesenice – Minuli četr-
tek sta bili odigrani prvi pol-
finalni tekmi za naslov letoš-
njega državnega hokejske-
ga prvaka. V ledni dvorani v 
Kranju sta se pomerili ekipi 
domačega Triglava in aktual-
nega prvaka Telemach Olim-
pije. Gostje so tekmo bolje 
začeli in že po 34 sekundah z 
golom Aleša Mušiča povedli z 
1 : 0. Takšen je bil tudi rezul-
tat prve tretjine. Na 2 : 0 je v 
drugem delu igre povišal Igor 
Cvetek, v zadnji tretjini pa je 
za vodstvo gostov s 3 : 0 zadel 
še Pascal Morency. Častni gol 
za domače, ki so se sicer favo-
riziranim tekmecem dob-
ro postavili po robu, je v 49. 
minuti zadel Žan Zupan.

Tudi v Zalogu ni bilo pre-
senečenja. Moštvo doma-
če Playboya Slavije je vsaj na 
domači ledni ploskvi žele-
lo presenetiti ekipo Teama 
Jesenic. V prvem delu igre ni 
bilo zadetka na nobeni stra-
ni, v nadaljevanju pa so Jese-
ničani z golom Petra Bizal-
ja povedli, domači so izena-
čili, do koncu druge tretjine 
pa sta za Team Jesenice zade-
la še Miha Brus in še enkrat 
Bizalj. V zadnjem delu igre so 
domačini sicer izid manjšali 

na 2 : 3, zmage pa so se ven-
darle veselili Jeseničani. 

Povratni tekmi polfina-
la bosta ta četrtek, ko bo eki-
pa Triglava gostovala v Tivo-
liju, Team Jesenice pa se bo 
s Playboy Slavijo za nastop v 
finalu, ki se začne v ponedel-
jek, ob 18. uri pomeril v doma-
či dvorani.

Prejšnji teden so priprave 
na svetovno prvenstvo divizi-
je I skupine A v Koreji na led-
ni ploskvi v Podmežakli zače-
li tudi varovanci selektorja 
Ma tjaža Kopitarja. Prve dni 

so bili na treningih le Andrej 
Hočevar, Luka Tošič, Anže 
Kuralt in brata Rodman, sedaj 
jih bo na ledu vsak dan več, saj 
se v tujini končujejo tekmova-
nja in se vračajo domov. 

»Iz Sočija sem šel narav-
nost v Francijo, ker pa smo 
izpadli, sem odigral samo 
eno tekmo. Nato sem šel za 
tri tekme še v Gradec ter se 
prejšnji teden vrnil domov. 
Najprej sem treniral sku-
paj z ekipo Triglava, ko pa 
so se začele priprave na 
Jesenicah, sem se pridružil 

reprezentanci. Za zdaj nas 
je res še bolj malo, saj smo 
prišli le tisti, ki smo konča-
li igranje v klubih. Skupaj 
bomo ostali dva tedna, čaka-
ta nas tudi dve pripravljal-
ni tekmi, nato pa bo selek-
tor določil končno postavo za 
Korejo. Seveda pričakujem, 
da bomo po uspehu v Sočiju 
imeli še več želje in energije, 
da se znova uvrstimo v elitno 
skupino svetovnega hokeja,« 
je ob začetku priprav povedal 
kranjski reprezentant Anže 
Kuralt.

Začel se je hokejski polfinale
Medtem ko se naši hokejski reprezentanti zbirajo v Podmežakli, kjer trenirajo za nastop na aprilskem 
svetovnem prvenstvu v Koreji, sta v domačem prvenstvu na sporedu polfinalna obračuna, kjer sta bili 
za začetek uspešnejši ekipi Teama Jesenic in Telemacha Olimpije.

V prvi polfinalni tekmi so bili prvaki iz ekipe Telemach Olimpije na kranjskem ledu 
pričakovano boljši od domačega Triglava. / Foto: Primož Pičulin

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – V spret-
nostih borilnih veščin kara-
te in kikboksu se je minu-
li konec tedna na drugem 
mednarodnem turnirju 
Katana cup Bohinj merilo 
kar osemsto tekmovalcev. 
Po besedah vodje organiza-
cijskega odbora iz Akade-
mije borilnih veščin Bohinj 
Janeza Medje je iz majhne-
ga tekmovanja nastal resni-
čno velik turnir, ki je lahko 
merilo za slovenski prostor. 
V soboto se je tako v karateju 
pomerilo kar 680 tekmoval-
cev iz šestih držav. Tekmo-
vanje so odprli najmlajši tek-
movalci, pomerili pa so se v 
karatejskih gibih katah in 
bojih kumite. Med karateis-
ti so se najbolje odrezali rav-
no slovenski tekmovalci, ki 
so odnesli 103 zlate medalje, 
93 srebrnih in 93 bronastih. 
Sledijo jim borci iz Italije z 
12 zlatimi, petimi srebrni-
mi in sedmimi bronastimi. 

Tretji so bili Hrvati s petimi 
zlatimi, štirimi srebrnimi in 
petimi bronastimi kolajna-
mi. 

Prvi tekmovalni dan se je 
zaključil z večernimi boji 
Gala Fight Night v boksu, K1 
in MMA-ju. Priprave pred 
prihajajočim nastopom na 

tekmovanju FFC je predsta-
vil Denis Chorchyp, v prvi 
borbi večera pa sta se pome-
rila Alen Kovačevič in Mit-
ja Radej, ki je v drugi run-
di zmagal s tehničnim knoc-
koutom. V drugi borbi sta se 
pomerila Luka Alauf in Jure 
Smole, ki je Alaufa premagal 

po treh rundah. V boksar-
skem dvoboju v ženski kate-
goriji do 51 kg sta se pomeri-
li Mateja Rajterič in Monika 
Božičko, slavila pa je večkra-
tna državna prvakinja Rajte-
ričeva. Srbskega borca Željka 
Stegiča je s tehničnim knoc-
koutom premagal Grega 
Smole, za zaključek je Edvin 
Ramdedovič premagal Mad-
žara Zoltana Bato, predsed-
nik boksarske zveze Sloveni-
je Rudolf Pavlin pa Madžara 
Gezo Nemeta.

V nedeljskem tekmovan-
ju v kikboksu se je pomeri-
lo 120 tekmovalcev in tek-
movalk iz Slovenije in Hrva-
ške. Ekipno katano v kik-
boksu je s štirimi zmaga-
mi, šestimi drugimi in sed-
mimi tretjimi mesti odnes-
la ekipa kranjskogorskega 
kluba borilnih veščin Samu-
rai, drugo mesto so zasedli 
borci Kickboxing akademije 
borilnih veščin Tržič, tretje 
pa klub borilnih veščin Son-
kal iz Mengša.

Borci borilnih veščin v Bohinju
Minuli konec tedna je bilo v Bohinjski Bistrici že tretje tekmovanje v borilnih veščinah katana Cup, na 
katerem je svoje spretnosti v karateju in kikboksu merilo kar osemsto borcev.

Ekipno katano v kikboksu so si priborili tekmovalci kluba 
borilnih veščin Samurai.

Jože Marinček

Kranj, Domžale – V soboto so 
bile v prvi slovenski nogome-
tni Telekom odigrane štiri tek-
me 23. kroga. V Domžalah so 
domači nogometaši z prema-
gali Zavrč s 3 : 0. Za Domža-
le so zadetke dosegli Saša Ale-
ksander Živec v 14. minuti, v 
drugem delu pa sta se med 
strelce vpisala še Zeni Hus-
mani v 72. in Žan Mejer v 81. 
minuti. Maribor je premagal 
Krko s 3 : 1, na srečanjih Gori-
ca – Rudar in Celje – Olimpi-
ja pa zadetkov ni bilo. V nedel-
jo se se bi morala na nogome-
tnem igrišču v športnem cen-
tru Kranja odigrati še zadnja 
tekma 23. kroga med doma-
čim Triglavom in Luko Koper. 
Žal je dež, ki je začel močneje 
padati okoli 13. ure, vse postavil 
na kocko. Po ogrevanju obeh 
moštev se je sodniška trojka z 
delegatom deset minut pred 
začetkom srečanja odločila, 
da se tekma zaradi namočene-
ga igrišča zaradi zaščite igral-
cev ne bo odigrala. Kdaj se bo, 
je v rokah Tekmovalne komisi-
je, sta se pa moštvi Triglava in 
Luke Kopra nekako že dogovo-
rili, da naj bi se odigrala 29. ali 
30. aprila.

Tri tekme 17. kroga so 
se v soboto odigrale v dru-
gi slovenski nogometni ligi, 

vendar so se za predstavni-
ke Gorenjske slabo konča-
le. Od treh so se zmage vese-
lili le nogometaši Šenčurja, 
ki so na nogometnem igriš-
ču v športnem parku z 1 : 0 
ugnali Belo krajino. Edini 
zadetek na srečanju je dose-
gel Luka Pavlin v 96. minu-
ti, ko so imeli domačini šte-
vilčno premoč na igrišču, saj 
je sodnik dvema gostujoči-
ma igralcema zaradi drugega 
rumenega kartona pokazal še 
rdeča. Krško je na domačem 
igrišču s 5 : 1 premagal Kalcer 
Radom lje, vodilni Roltek Dob 
pa je klonil na domačem igri-
šču, saj je bil Ankaran Hrvati-
ni boljši s 3 : 1. V nedeljo se je 
odigrala še tekma Aluminij : 
Šmartno 1928, 0 : 1, srečanje 
Šampion – Farmatech Veržej 
pa se bo odigralo danes.

Štiri tekme 14. kroga pa 
so bile včeraj odigrane v tre-
tji slovenski nogometni ligi 
zahod. Sava Kranj je v Stra-
žišču igrala neodločeno 1 : 
1 proti Jadranu Dekanom, 
Jezero Medvode je na gosto-
vanju doživelo poraz s strani 
Ivančne Gorice, ki je zmaga-
la z 1 : 0, Calcit Kamnik pa je 
visoko izgubil na gostovanju 
v Sežani, saj je Tabor Seža-
na zmagal s kar 9 : 1. Zarica 
Kranj je v nedeljo gostovala 
v Zagorju in zmagala s 3 : 1. 

Dež odplaknil tekmo  
v Kranju

Škofja Loka – Zavod za šport in Športna zveza Škofja loka za 
danes, 25. marca, pripravljata prireditev s podelitvijo priznanj. 
V Sokolskem domu se bo začela ob 19. uri, na njej pa bodo 
podelili priznanja uspešnim športnikom, športnim delavcem 
pa tudi podpornikom športa. 

Priznanja športnikom in športnim delavcem

Kranj – V soboto bi morali vaterpolisti v članskem državnem 
prvenstvu prvega dela odigrati dve tekmi 8. kroga. Odigrala 
se je le tekma v Kranju, kjer je vodilni Triglav 13 : 8 (2 : 1, 3 : 2, 
4 : 2, 4 : 2) premagal Kamnik Slovan. Srečanje v Kopru med 
Žusterno in Olimpijo ni bilo odigrano, saj Olimpija ni prišla na 
srečanje in je tako Žusterna srečanje brez boja dobila z 10 : 0.

Vaterpolisti Triglava ostajajo prvi

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli konec te-
dna se je letošnja sezona 
za biatlonce končala v nor-
veškem Oslu. Že v četrtek 
se je tam izkazal naš tek-
movalec Jakov Fak, saj je 
na desetkilometrski sprin-
terski preizkušnji zmagal 
s prednostjo 13,9 sekunde 
pred Rusom Garaničevom. 
Z vrhunsko tekaško pred-
stavo in zgolj z deveto zgre-
šeno tarčo se je prvič letos 
zavihtel na najvišjo stopni-
čko zmagovalnega odra. 
Fak se je nato na zmagoval-
ni oder pov zpel še v nedeljo, 
ko je na tekmi s skupinskim 

startom osvojil tretje mes-
to. Prav tako so v nedeljo na-
stope zaključile biatlonke. 
Izkazala se je naša olimpij-
ska junakinja Teja Grego-
rin, ki je na tekmi s skupin-
skim startom za seboj pus-
tila le Slovakinjo Anastazi-
jo Kuzmino in osvojila dru-
go mesto. »Sezone svetov-
nega pokala je konec in lah-
ko sem vesela in zadovolj-
na, da sem jo zaključila na 
najlepši možen način. Ni 
pa še konec tekmovanj, saj 
grem še na svetovno vojaš-
ko prvenstvo na Finsko in 
morda še na kakšno ekshi-
bicijsko tekmo v Rusijo,« je 
po povedala Gregorinova.

Odličen finale naših 
biatloncev
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Gorje – Nika Vindišar, Rebe-
ka Hudovernik, Manca 
Zalokar, Jerca Zrim in Tina 
Mužan so skupaj z vodjo 
ekipe Majo Prešeren in vod-
jo odprave Nenadom Pili-
povičem, v soboto, 8. mar-
ca, odpotovala na Svetov no 
šolsko prvenstvo v smučar-
skem teku, na ISF SKI v Ote-
pää, Estonija.

Na bienalnih ISF (Inter-
national School-sport Fede-
ration) Svetovnih šolskih 
prvenstvih lahko nastopi 
le ena ekipa vsake države, 
le domačin ima pravico do 
dveh. Nastopajo lahko eki-
pe, sestavljene iz učenk in 
učencev iste šole. Ekipa OŠ 
Gorje je nastopila v katego-
riji mlajših deklet. Prvo tek-
movanje posamično v drsni 
tehniki je potekalo v torek, 
11. marca, v četrtek, 13. mar-
ca, pa je sledila še štafeta šti-
rih deklet, spet v drsalni teh-
niki. Zaradi pomanjkanja 
snega niso mogli pripraviti 
proge za klasični tek. Končni 
rezultat ekipe je seštevek šti-
rih najhitrejših časov v drsal-
ni tehniki in rezultat štafete. 

»Po dveh dneh vožnje 
smo prispeli na prizorišče, v 
čudovit, moderen nordijski 
športni center v Estonskem 
mestecu Otepää. Nastani-
li smo se v modernih hote-
lih, kjer so vsa prizorišča tek-
movanj v krogu 500 m, kar 
nam je prihranilo veliko časa 
in omogočilo več počitka. V 
ponedeljek smo počivali od 
dolge vožnje ter opravili kra-
tek trening. Snega na podla-
gi iz ledu je bilo bolj za vzo-
rec, barva ni bila več le bela, 
ob petih stopinjah Celzija 
plusa čez dan nas je skrbelo, 
ali bo zdržal do četrtka. Ven-
dar so organizatorji nare-
dili pravi čudež in izpeljali 
tekmovanje. Celoten dogo-
dek je bil vrhunsko izpel-
jan. Imeli smo občutek, da 
smo na svetovnem tekmo-
vanju. Zvečer je bilo odprt-
je tekmovanja. Bilo je krat-
ko, vendar spektakularno, z 
veliko lokalnimi plesalci in 
z veličastnim ognjemetom 

na koncu. Slovensko zasta-
vo je ponosno nosila Tina 
Mužan. Na prizorišču so 
prižgali ogenj tekmovanja,« 
je za Gorenjski glas povedal 
vodja delegacije Nenad Pili-
povič. 

V torek je bila prva izmed 
obeh tekem, posamični štart 
v drsalni tehniki. Šolsko sve-
tovno prvenstvo je odprla 
Jerca Zrim. Rezultati Nike, 
Rebeke, Mance in Tine, seš-
teti skupaj, so prinesli 5. 
mesto. Dekleta so se borila z 
leto ali dve starejšimi tekmi-
cami. Glede na prejšnja tek-
movanja, so letos spremen-
jena pravila glede leta rojs-
tva. Izsilil jih je močan lobi 
avstrijskih višjih srednjih 
šol, s čimer so dobili mož-
nost tekmovati tudi v mlaj-
ši kategoriji. Najstarejši tek-
movalci v mlajši kategori-
ji so po novem letnik 1998, 
kar v Sloveniji pomeni že 
srednjo šolo. Med najbolj-
šimi 11 tekmovalkami tor-
kove tekme jih je deset let-
nik 1998, na drugem mestu 
je Avstrijka letnik 1999. 12. 
mesto je osvojila Nika Vin-
dišar, torej druga najbolj-
ša med leto mlajšimi. Rebe-
ka Hudovernik pa je najviše 
uvrščena med rojenimi leta 
2000. 

»V ekipi imamo kar štiri 
tekmovalke (največ od vseh 
ekip), rojene leta 2000. V 
tem starostnem obdobju pa 
leto ali dve pomenita ogro-
mno razliko. Športne šole iz 
Avstrije, Nemčije in Franci-
je so pokazale svojo moč. Z 
vodjem ruske delegacije sva 
si bila enotna, da je običajni 
šoli zelo težko konkurirati 
omenjenim šolam, ki imajo 
pogosto v svojih vrstah celot-
no reprezentanco svoje drža-
ve. Pa nič hudega, pomem-
bna so doživetja in mnoge 
koristne učne lekcije za naša 
dekleta, ki jim bodo prišle še 
kako prav v nadaljnjem špor-
tnem razvoju. Posebno doži-
vetje po tekmi je bila nepo-
sredna vključitev prek Skypa 
in interneta v avlo OŠ Gorje, 
kjer so nam naši zvesti navi-
jači dali dodatno energijo in 
nam skoraj izvabili kakšno 

solzo sreče,« je še povedal 
Pilipovič.

Rdeča nit v sredo je bil kul-
turni program. Zjutraj in čez 
dan ogled bližnjega večjega 
mesta Tartu, zvečer pa Večer 
narodov. Pozno popoldne pa 
so dekleta opravila tudi kra-
tek trening na smučeh. 

Na Večeru narodov so pre-
pričljivo zmagali z urejenos-
tjo in založenostjo slovenske 
stojnice. Zahvala gre star-
šem, še posebej mamam, ki 
so pripravile veliko dobrot. 
Uspešna je bila tudi video 
predstavitev Bleda in Slove-
nije. 

V četrtek je potekala še 
zadnja športna bitka, štafeta 
v »skatingu«. Nika, Rebeka, 
Manca in Tina so do zadnje 
predaje »grozile« ruski in 
francoski ekipi ter napadale 
3. mesto. Na koncu so osvo-
jile 5. mesto na štafeti in tudi 
končno 5. mesto med devet-
imi ekipami iz osmih držav. 
Končni vrstni red: 1. Avstrija 
(Športna gimnazija Schlad-
ming), 2. Nemčija (Športna 

gimnazija Oberhof), 3. Rusi-
ja, 4. Francija, 5. Slovenija, 
6. Estonija 1, 7. Estonija 2, 
8. Belgija, 9. Latvija. Za mla-
do ekipo OŠ Gorje je to zelo 
spodbuden rezultat. 

»Kot vodjo ekipe me pre-
veva ponos za vse, kar so 
dekleta storila na progah in 
tekmovanju. Iskrene česti-
tke tudi Maji Prešeren Kri-
stan, ki se je odlično znašla 
v vlogi trenerja in serviser-
ja. Še enkrat velika hvala tre-
nerju Janezu Petkošu. Brez 
njegovega dela nove, tokrat 
»estonske« pravljice za otro-
ke ne bi bilo. Hvala vsem, 
ki so za nas držali pesti, nas 
spremljali in nas spodbu-
jali,« je zaključil poročanje 
Nenad Pilipovič.

Zvečer sta bila še slovesna 
podelitev medalj in zaklju-
ček tekmovanja. Sledil je še 
disko za vse udeležence tek-
movanja in čustveno slovo. 
Daljše poročilo z več fotogra-
fijami si lahko preberete in 
ogledate na naši spletni stra-
ni www.gorenjskiglas.si.

Gorjanke v Estoniji
Ekipa osnovne šole Gorje se je udeležila Svetovnega šolskega prvenstva v smučarskem teku.

Ekipa OŠ Gorje je osvojila 5. mesto.

Na dvodnevnem potovanju od Slovenije do Estonije so se 
ustavili tudi v rojstnem mestu Janeza Pavla II.

Večer narodov je bil v znamenju Gorjank.

GIBAJTE SE Z NAMI 
Miroslav Braco Cvjetičanin

Po vseh teh letih gostovanja 
na socialnem omrežju sem 
se naveličal gledati in brati 
samohvale v obliki: kje sem 
bil, kakšen sem, kaj imam, 
kam grem, kaj znam. No, če 
kdo napiše, kaj zna, mi je še 
všeč, ker je v trenutnem sta-
nju brezposelnosti to lahko 
koristno izpostavljanje neko-
mu, ki ravno potrebuje neko-
ga, ki nekaj zna 

In ko sem ugotovil, da moji 
slovenski prijatelji ne zna-
jo nič drugega pokazati in 
povedati, razen samohvale, 
sem se povprašal o kakovosti 
mojih prijateljev. Saj sem jih 
sam poklikal, sam sem jih 
sprejel med »prijatelje«. Torej 
sem si sam kriv. Ne vem, kako 
se znebiš virtualnih prija-
teljev, ne vem, če bi si sploh 
upal dovoliti nekoga odkli-
kati s seznama prijateljev 
 Prijatelji, prijatelji  Na 
socialnem omrežju so besede 
Prijatelj, Všeč mi je in Čivk 
največkrat slišani. To razu-
mem, saj je zaradi tega tako 
zanimivo biti tam. Manjkal 
mi je samo še en indic, ki bi 
me dokončno odkliknil s soci-
alnih omrežij. Na živce mi 
gredo sklonjene glave, zlom-
ljeni vratovi, krive hrbtenice 
in  in »ličkanje« telefonov 
na dotik. Na živce mi gre 
drsenje prstov po ekrančkih 
in otopeli pogledi na všečka-
nje in vso tisto porabo časa, ki 
se nikoli več ne vrne. 

Ampak meni gre tako ali 
tako marsikaj na živce, tako 
da nisem ravno merodajna 
oseba, ki bi lahko v tej smeri 
podala kake uporabne nasve-
te. In ko je moj prst čakal 
tisti zadnji klik, je moja fejs-
buk-prijateljica napisala, da 
noče več brati o preteklosti, o 
belih in rdečih partizanih, ne 
o levih, ne desnih, ker jo boli 
tista stvar za preteklost, in da 
jo zanimajo samo dobre zgo-
dbe. Nujno potrebuje dobre, 
pozitivno naravnane zgodbe! 
Rada bi brala pozitivne zgo-
dbe!!! Dvignil sem obrvi in 
se hkrati počohal za ušesom. 
Mar ni socialno omrežje pol-
no dobrih zgodb, ki jih tako 
veselo všečkamo? Mar ni dob-
ra zgodba že to, da nekdo pri-
lepi slikico, na kateri se vidi, 
da uživa v Kranjski Gori, 
Benetkah, Toskani, Parizu 
 Ni!? Ni. Zato ni, ker to 
ni zgodba, ampak samo sli-
ka, pod katero je nekaj besed 
ali pač samo stavek, kako se 
imajo fino tam, kjerkoli že 
so! Torej, to ne spada med 
dobre zgodbe. Časopisi, revi-
je, radio, televizija so prepol-
ni slabih, utrujajočih zgodb, 
ki so vse prej kot pozitivne? 
Drži resnica, da se danes 
zlahka znebiš pesimističnih 
in slabih zgodb. Bereš, gledaš 

in poslušaš pač tisto, kar te 
veseli, in si ne dovoliš, da ti 
kdo prestavi kanal, vsili časo-
pis v roke ali predvaja glasen 
zvok iz zvočnikov na temo, 
ki te ne zanima. In ko sem 
prebral prijateljičin obup in 
željo hkrati, sem hotel njene 
besede deliti z vsemi drugimi 
prijatelji, a jih nisem. Zakaj 
ne, še danes ne vem. Verjetno 
zato, ker sem že obupal nad 
ljudmi, ki čakajo dobre, pozi-
tivne zgodbe. Verjetno zato, 
ker sem postal zagrenjen 
državljan, ki je podlegel sla-
bi klimi, ki se vali po deželi. 
Ničkolikokrat sem same-
ga sebe zalotil s prstom na 
daljincu, ki se je ustavil na 
programu, ki je prikazoval 
bedo in obup, socialno dno. 
In potem nisem več znal pre-
soditi, ali je to realnost ali 
pa samo slaba zgodba, ki je 
skregana z pozitivnostjo. In 
ker sem športnik po duši in 
srcu, sem si večkrat rekel, da 
je treba glavo držati gor, da 
je treba imeti jasen cilj, ki je 
seveda dosegljiv, in da se je 
treba boriti, boriti, pozitivno 
razmišljati in uspeh bo prej 
ali slej tu. Nikoli se ne preda-
ti! A kaj, ko se človek utru-
di. Vedno se utrudi in potem 
postane realen, ker se real-
nost prikazuje vedno ob naj-
bolj gledanih terminih, na 
prvih straneh in se posluša 
takrat, ko je največ ljudi ob 
zvočnikih, mar ne? Danes je 
človek lahko pozitiven ... edi-
no na doping kontroli, pravijo 
športno naravnani ...

In kljub temu njene potrebe 
po dobrih in pozitivnih zgod-
bah nisem delil z vsemi dru-
gimi. V nekem trenutku sem 
se odločil, da najprej posku-
sim pri sebi pomesti, potem 
pa bom svojo izkušnjo delil 
še z drugimi. Za trenutek 
sem se odločil, da postanem 
pozitiven pisun. Pozitivci se 
nam reče, veste. Torej, pisal 
bom samo dobre zgodbe, ki 
bodo bralca usmerile proti 
luči, proti veselju do življenja, 
proti pozitivnim časom. Ne, 
nisem se pridružil Pozitivni 
Sloveniji, ampak pozitivnim 
ljudem. Iskal jih bom, ker 
vem, da niso izumrli. Skriva-
jo se nekje v ilegali in čakajo, 
da tale negativna navlaka 
zgubi moč, da usahne pre-
pričanje, da živimo najslabše 
zgodbe tega sveta. 

In tako se nisem odklikal 
iz socialnega omrežja niti ne 
iz pozitivnega življenja. Sku-
šam preživeti hude čase in se 
izogniti ljudem, ki ti črpajo 
zadnje kapljice energije. Ne 
vem, če mi bo uspelo, ampak 
če pomislim na lastnosti špor-
tne duše, ki še vedno v meni 
tli, mi mogoče celo uspe. Vas 
bom sproti obveščal 

Dobre in pozitivne zgodbe
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Kranj – Martin Odlazek, las-
tnik Skupine Krater, in nek-
danji direktor družbe Pri-
mož Trubar Edvard Jurjevec, 
ki sta bila lani na Okrožnem 
sodišču v Kranju zaradi spor-
ne prodaje Gorenjskega tis-
ka obsojena na šest oziroma 
sedem mesecev zapora, bos-
ta zaporno kazen prestala v 
hišnem zaporu, če bo seveda 
odločitev kranjskega sodišča 
postala pravnomočna. 

Obsodilna sodba za Edvar-
da Jurjevca in Martina Odla-
zka na nekajmesečni zapor-
ni kazni je na podlagi skle-
pa Višjega sodišča v Ljub-
ljani postala pravnomočna 
14. januarja. Na Okrožnem 
sodišču v Kranju so nam 
potrdili informacijo, da sta 
oba zaprosila za alternativ-
no izvrševanje kazni zapora, 
o čemer je sodišče pozitivno 
odločilo 28. februarja. Pod-
predsednica sodišča Marje-
ta Dvornik, ki je tudi vodi-
la kazenski postopek zoper 
obtožena na prvostopenj-
skem sodišču, je pojasni-
la, da se je kranjsko sodišče 
tako za Jurjevca kot Odlazka 
odločilo, da se izrečeni san-
kciji izvršita v obliki hišnega 
zapora, vendar pa odločitev 

še ni pravnomočna, saj ima-
ta oba možnost pritožbe. 

Sojenje na kranjskem 
okrožnem sodišču se je 
zoper Jurjevca in Odlazka 
končalo junija lani. Kot je 
tedaj ugotovila predsednica 
senata Marjeta Dvornik, je 
Jurjevec storil milejšo obli-
ko kaznivega dejanja zlora-
be položaja, saj je prestopil 
meje svojih pravic, s tem ko 
je 30. januarja 2008 podpi-
sal pogodbe s podjetji Papir 
servis, Flooring, Terca, First 
in Komunala Lendava in na 

ta način brez obveznega skle-
pa skupščine odtujil 68,9 
odstotka premoženja druž-
be Trubar. Odlazek, ki je kot 
lastnik skupine Krater obvla-
doval omenjena podjetja in 
je tudi organiziral podpis 
pogodb, pa mu je pri izvršit-
vi kaznivega dejanja naklep-
no pomagal, da bi si pridobil 
nepremoženjsko korist ozi-
roma upravljavske pravice v 
Gorenjskem tisku. Obtože-
na sta se na sodbo pritožila, 
vendar jo je ljubljansko višje 
sodišče letos potrdilo. 

Jurjevec je po razglasitvi 
sodbe junija lani povedal, da 
je ves čas sledil cilju, da dru-
žba Primož Trubar ne sme 
izčrpavati Gorenjskega tiska, 
zato je z obravnavano proda-
jo tudi skušal preprečiti sov-
ražni prevzem podjetja s 
strani družbe Mohar&Satler 
Investicije. »Žal je moja logi-
ka drugačna kot pravna ... 
Zagovornik mi je dejal, da bo 
ta sodnica ne glede na okoli-
ščine razsodila tako, kot bo 
mislila, da je prav. In moram 
verjeti, da je prav,« je tedaj 
komentiral sodbo, medtem 
ko Odlazka ni bilo na raz-
glasitev sodbe. Na zasliša-
nju na sodišču pa je zatrdil, 
da kaznivega dejanja ni sto-
ril. »Odločitev Edvarda Jurje-
vca sem razumel kot legitim-
no in razumno dejanje pred 
sovražnim prevzemom Pri-
moža Trubarja in Gorenjske-
ga tiska s strani Mohar&Sa-
tler Investicije. Pri izvedbi 
prodaje delnic sta sodelovala 
odvetnik in notar, zato ni raz-
logov za sume o pravni nep-
ravilnosti. Dogovor o reod-
kupu pa je omogočal Trubar-
ju odkup Gorenjskega tiska 
po pogojih, kot so bile del-
nice prodane. Načrt se je v 
nadaljevanju žal izjalovil,« je 
tedaj razlagal. 

Zaprta kar doma
Kranjsko sodišče je prisluhnilo prošnjama Edvarda Jurjevca in Martina Odlazka, obsojenima zaradi 
sporne prodaje Gorenjskega tiska, in odločilo, da bosta dosojeno kazen odslužila v hišnem zaporu.

Edvard Jurjevec (na sliki) in Martin Odlazek bosta po 
odločitvi kranjskega sodišča večmesečna zapora prestala v 
hišnem zaporu. / Foto: arhiv GG

Kamnik – Pred dnevi so neznani storilci izkoristili večerni mrak 
in vlomili v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. »Zadovoljili« 
so se le z gotovino, ki so je po prijavi lastnika odnesli za nekaj 
tisoč evrov.

Pobrali le denar

Kranjska Gora – Preko vikenda so kranjskogorski policisti 
obravnavali več tatvin iz apartmajev in sob v Kranjski Gori in 
Ratečah. Neznani storilci so namreč v treh primerih vstopili 
v apartmaje, enkrat pa v hotelsko sobo, oškodovancem pa 
ukradli denarnice, gotovino, dokumente, računalniško opremo 
in mobilne telefone. V dveh primerih so bili prostori oško-
dovancev odklenjeni, zato policisti opozarjajo, da vlomilci 
in tatovi niso nikoli na dopustu, zato je treba za prijeten in 
varen oddih poskrbeti za osnovne zaščitne ukrepe – zaklepajte 
vrata in ustrezno zavarujte dragocenosti in denar, vrednejše 
predmete umaknite z vidnih mest, gotovino in dokumente 
pa imejte raje pri sebi. 

Tatovi ne počivajo

Kranj – Minuli konec tedna so gorenjski policisti obravnavali tri 
prometne nesreče, ki so jih povzročili vinjeni vozniki. V Kranju 
je v soboto zvečer 42-letna Kranjčanka pod vplivom alkohola 
(1,09 mg/l) z  avtomobilom zaradi neupoštevanja pravil varne 
vožnje v trčenju poškodovala dve parkirani vozili. V Kranjski 
Gori je v istem času v parkirano vozilo zaradi neprilagojene 
hitrosti vožnje in vpliva alkohola (0,75 mg/l) trčil 29-letni Kam-
ničan, v nedeljo zgodaj zjutraj pa je s ceste v Žireh zapeljal še 
pijan 21-letni voznik (0,37 mg/l) in se z avtomobilom prevrnil 
na streho. Vsem trem voznikom so policisti odvzeli vozniška 
dovoljenja in jim prepovedali nadaljnjo vožnjo. O ravnanjih 
42-letne Kranjčanke in 29-letnega Kamničana bodo obvestili 
pristojno okrajno sodišče in mu predlagali, naj jima zaradi 
hujših prekrškov odvzame vozniški dovoljenji, proti 21-letne-
mu vozniku pa so uvedli prekrškovni postopek in mu zaradi 
neupoštevanja pravil varne vožnje izdali plačilni nalog z globo 
720 evrov in osmimi kazenskimi točkami.

Vinjeni za volanom

Simon Šubic

Kranj – Kriminalisti v sektor-
ju kriminalistične policije 
Policijske uprave Kranj (PU) 
so zaradi goljufije kazensko 
ovadili 21-letnega Kranjčana 
in 32-letno Ljubljančanko, 
ki sta z lažnim prikazovan-
jem dejanskih okoliščin in 
uporabo fiktivne listine pri 
kranjskem sodišču poskuša-
la doseči izplačilo 1850 evrov 
gotovine, ki je bila zaseže-
na po ropu denarne ustano-
ve v Škofji Loki 30. novem-
bra 2012, so včeraj sporočili 
s PU Kranj. Po naših podat-
kih gre za 21-letnega Darja-
na Begića in njegovo sorod-
nico. 

Begić je bil vpleten v kar 
dva ropa Hranilnice Lon v 
Škofji Loki. Za prvega, poleg 
njega sta v ropu 30. novem-
bra predlani sodelovala še 
takrat 22-letni Trboveljčan 
in 19-letni Škofjeločan, je 
bil Kranjčan na kranjskem 
okrožnem sodišču obsojen 
na pogojno kazen, ki pa jo je 

višje sodišče v Ljubljani ka-
sneje spremenilo v zapor-
no. Februarja letos je na pre-
dobravnavnem naroku pri-
znal krivdo za napeljevanje 
in pomoč pri ropu posloval-
nice Hranilnice Lon v Škof-
ji Loki, ki so ga 11. novembra 
lani izvršili trije mladoletni-
ki, zato so ga na kranjskem 
okrožnem sodišču obsodili 
še na »milo« kazen šestnajst 
mesecev zapora. 

Na zadnjem sojenju je 
Begić sodnici razlagal, da je 
med obema ropoma našel 
dobro plačano službo v Švi-
ci, kamor pa nazadnje ni 
mogel odpotovati, ker mu 
je načrte prekrižala odloči-
tev višjega sodišča z že ome-
njeno spremembo pogoj-
ne v zaporno kazen. Prav z 
domnevnim delom v Švici 
pa naj bi bila povezana gol-
jufija, ki mu jo sedaj očitajo 

kriminalisti. Ti so mu nam-
reč decembra 2012, ko so 
ga prvič prijeli, zasegli več-
jo količino denarja, saj so 
sumili, da izvira iz ropa v 
Škofji Loki. Denar je poli-
cija tedaj predala v hrambo 
kranjskemu sodišču, katere-
mu je kasneje Begić skušal 
dokazati, da ne gre za ukra-
den denar. Zatrjeval je nam-
reč, da gre za znesek, ki ga 
je zanj pri podjetju njegove 
32-letne sorodnice za stroš-
ke njegovega odhoda v tuji-
no založil bodoči delodaja-
lec.  

Kriminalisti so v preiska-
vi ugotovili, da naj bi osum-
ljena zavajala sodišče, zato 
jima denarja tudi niso nik-
dar izplačali, oba pa so za 
nameček še kazensko ova-
dili. Po kazenskem zakoni-
ku se tistega, ki z namenom 
pridobitve protipravne pre-
moženjske koristi drugega z 
lažnivim prikazovanjem ali 
prikrivanjem dejanskih oko-
liščin spravi v zmoto, kaznu-
je z zaporom do treh let.

Sodišču lagala o izvoru denarja
Dvakrat obsojeni ropar Darjan Begić naj bi sodišču lažno zatrjeval, da mu je denar, ki so mu ga po ropu 
hranilnice Lon v Škofji Loki konec leta 2012 zasegli kriminalisti, priskrbel bodoči delodajalec iz tujine. 

Mladi Kranjčan Darjan Begić je bil februarja letos še drugič 
obsojen na zaporno kazen, tokrat zaradi napeljevanje k 
ropu hranilnice Lon v Škofji Loki novembra lani. / Foto: arhiv GG

Kranj – Kranjski policisti so imeli pred dnevi delo z 39-letnim 
Kranjčanom, ki je pod vplivom alkohola kršil javni red in mir, 
umiril pa se ni niti po prihodu policistov, katerim se je v posto-
pku tudi upiral. V intervenciji so policisti zbirali še obvestila o 
sumih drugih nezakonitih dejanj Kranjčana in ugotovili, da so 
podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja nasilje v dru-
žini, o čemer bodo obvestili tudi pristojno državno tožilstvo.

Glasen in nasilen

Dvorje – Pri čiščenju poškodovanega lesa iz gozda se je pred 
dnevi v Dvorjah pri Cerkljah hudo ranil 53-letni delavec. Kot 
so sporočili policisti, je spravilo lesa opravljal s traktorjem, ki 
se je med obračanjem na brežini obrnil in zdrsel po pobočju. 
Delavec je pri delu uporabljal ustrezno zaščitno opremo in ni 
v življenjski nevarnosti, so še pojasnili. 

Nova nesreča v gozdu

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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25 
EUR

Avtorica v knjigi s 350 stranmi piše o najbolj skritih, intimnih  
dejanjih spolnosti naših prednikov, o življenju dekel in  
hlapcev, o otroštvu dedov in babic, zidavi hiš po 2. svetovni  
vojni  in o okoliščinah, v katerih so se včasih rojevali otroci.  
Zanimive so zgodbe o tem, kako in zakaj so se ljudje  
sovražili, se ženili, umirali. Posebno poglavje je namenjeno  
dedu Luki, ki je bil znana žirovska legenda. Redna cena knjige je 30 EUR.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 25 EUR + poštnina.
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Pomlad na vrtu

 (fermentator in aktivator gnojevke in gnoja)
• zmanjšanje smradu pri izvozu gnojevke,
• rastline niso onesnažene po razvozu,
• z obdelano gnojevko zemlje ne zakisamo, 
•  po izvozu gnojevke populacija deževnikov v 

zemlji ostane neprizadeta,
•  ob dolgoročni uporabi se znatno zniža 

poraba mineralnih gnojil pri pokritosti 1,8 
GVŽ/ha (v enem kubičnem metru gnojevke 
je 5 kg N, 1,6 kg P, 5,6 kg K),

•  povečana je prehranska vrednost pridelkov 
(več energije in prebavljivih beljakovin).

  (apnenec iz morskih alg z naravnim pH  
regulatorjem) za njive, travnike, vrt,  
sadovnjak in vinograd. Starter za procese v 
zemlji – aktivira pasivna hranila.
  Nezadostna preskrbljenost zgornje plasti zem-
lje z dostopnim kalcijem tako močno zavira 
procese v zemlji, da organska ali mineralna 
gnojila, hlevski gnoj in zeleno gnojenje ne 
morejo več zadovoljivo delovati.
  Izdelan je iz čistih, kakovostnih apnenčastih alg 
Lithothamnium calcareum z idealnim razmerjem 
kalcij – magnezij 8 : 1. Kot primarni kalcij dose-
že zaradi svoje kristalne strukture LITHO KR+ v 
raztopini pH vrednost le do 6,8. Ostanek kalcija 
ostane na zalogi in se ne izpira.

 z dodanim fosforjem
 

  (kalcij za foliarno uporabo) je izdelan iz  
kalcijevih alg, sedimentnih mineralov in je 
energetsko aktiviran mikrofin prah. 
• Pospešuje rast in okrepi rastlinska tkiva,
•  uporablja se preventivno proti napadu glivic in 

virusov in deluje kot repelent proti škodljivcem,
• spodbuja rast korenin,
•  nevtralizira padavine, ki so obremenjene  

s kislinami in drugimi škodljivimi snovmi,
• izboljša okus pridelkov.
   Je popolnoma naraven rastlinsko mineralni pro-
dukt, ki za seboj ne pušča nobenih problema-
tičnih ostankov za ljudi, živali, rastline in zemljo. 

  Z uporabo izdelkov LITHO KR+ in  
CORALITE KR+ se lahko zmanjša uporaba 
zaščitnih sredstev do 30 odstotkov.
 
 BioAtlantis Super fifty in Alga 95:
•  vsebujejo naravne komponente, ki pomaga-

jo stimulirati naravno obrambo rastlin,
•  vsebujejo organske polisaharide, ki selekti-

vno pomagajo krepiti rast dobrih bakterij na 
rastlinskih listih in koreninah,

•  vsebujejo naravne rastlinske rastne hormone, 
ki pomagajo optimizirati rast in razvoj ter izbolj-
šajo naravno odpornost rastlin na šoke okolja,

•  za uporabo v ekološkem kmetijstvu  
in hortikulturi.

 Učinki:
•  povečujejo sprejem hranil in tako preprečuje 

pomanjkanje posameznih hranil,
•  podpirajo procese metabolizma, vključno  

s fotosintezo,
•  izboljšujejo odpornost rastlin na šoke  

okolja, vključno s sušo, vročino, zmrzaljo  
in gostoto saditve.

 AGROVIT 
  (priznano naravno ekobiološko gnojilo  
na seznamu dovoljenih ekoloških gnojil za 
bio pridelavo in spodbujevalec rasti):
• spodbuja rast in razvoj rastlin,
• izboljšuje tla,
•  povečuje kaljivost semena, število in  

velikost cvetov, plodov in biomaso,
• aktivira pasivni prehranski potencial tal,
•  ima visoko sposobnost, s katero veže  

škodljive snovi iz okolja,
• deluje več let,
•  zmanjšuje uporabo drugih navadnih gnojil 

za 75 odstotkov,
• povečuje odpornost rastlin proti boleznim,
•  majhna poraba (50 g na m2; dve tretjini ga 

potrosimo jeseni, tretjino spomladi).

  VSE GORNJE IZDELKE LAHKO KUPITE OZ. 
NAROČITE V NAŠI TRGOVINI V LESCAH! 

NABAVNA SLUŽBA, 
PRODAJA KMETIJSKE MEHANIZACIJE:
Tel.: 04 53 53 619
E-naslov: trgovina@kgz-sava.si

ODKUP MLEKA (konkurenčne cene):
Tel.: 04 53 53 613 

E-naslov: odkup@kgz-sava.si

ODKUP ŽIVINE, STORITEV KLANJA:
Tel.: 04 53 53 612

E-naslov: komerciala@kgz-sava.si

Rožna dolina 50, 4248 Lesce
Tel.: 04 53 53 610, faks: 04 53 53 621

E-naslov: info@kgz-sava.si
www.kgz-sava.si

Pomlad je tu in naš vrt  
bo počasi zaživel. 
Gnojenje je opravilo, ki ga v vrtovih ne moremo niti ne smemo opustiti, 
zato vam ponujamo nekaj EKO produktov skupaj s kratkimi nasveti in navodili.

• Okusna jabolka, pridelana na naravi prijazen način, 
• naraven jabolčni sok in kis, pridelan iz lastnih jabolk,
• NOVO ajdova moka iz lastne proizvodnje

• Širok izbor semenskega krompirja po ugodnih cenah, 
• sadike sadnega drevja in zelenjave,
• okrasne rastline,
• velik izbor substratov blagovne znamke HUMKO,
•  velik izbor gnojil in semenskega blaga za kmetovalce 

in vrtičkarje,
• domači kotiček; NOVO konopljina moka in olje,
• vinotoč vinske kleti Vipava.

�

Suzana P. Kovačič

Delo na vrtu starejše moti-
vira, da del dneva preživi-
jo v stiku z naravo in se ne 
zapirajo med štiri stene. S 
skrbjo za vrt si lahko pri-
delajo zdravo domačo zele-
njavo in sadje, prispevajo k 
večji samooskrbi z eko neo-
porečnimi pridelki, si zma-
njšajo strošek za prehrano 
in hkrati poskrbijo za svoje 
zdravje. Tako si z ohranja-
njem vajenega življenjske-
ga stila vzdržujejo psihično 
in fizično kondicijo, kar je 
pri starejših osebah še pose-
bej pomembno, je poudari-
la Nataša Drakulič Pevc iz 
Mreže MATIjA in dodala: 
»Za doseganje pozitivnih 
učinkov na zdrav je je po 
raziskavi švedskih znans-
tvenikov, ki je zajela prek 

štiri tisoč oseb, dovolj že, 
da se odpravite na vrt. Sta-
rejši preživijo več časa sede 
in se manj gibljejo kot ljud-
je v drugih starostnih sku-
pinah, zato je njim že spre-
hod do vrta zmerna dnevna 
aktivnost.«

Z leti pa starejšim neka-
tera opravila na vrtu zaradi 
zdravstvenih ali drugih raz-
logov postanejo pretežka in 
jih ne morejo več samostoj-
no opravljati. »Na brezplač-
no številko 080 10 10 mre-
že MATIjA se je v času pre-
bujanja narave in pričako-
vanih del na vrtu obrnilo 
kar nekaj starejših ljudi za 
pomoč. Glavnina povpraše-
vanja se je nanašala na zah-
tevnejša dela, kot so obrezo-
vanje sadnega in okrasnega 
drevja, prekopavanje vrta 

...,« je dejala Nataša Draku-
lič Pevc.

In kaj je MATIjA? Je naci-
onalna točka za starejše. Je 
mreža aktivnosti, tržen-
ja, informiranja in asisten-
ce, ki preko klicnega cen-
tra ter mreže organizacij 
in posameznikov omogoča 
dostop do informacij, stori-
tev in pomoči pred vsem za 
starejše. Povezuje in pod-
pira prostovoljske in dru-
ge nevladne organizacije 
ter ponudnike storitev in 
blaga za starejše. Korist-
ne informacije za uporab-
nike se zbirajo v informa-
cijskem sistemu in brez-
plačno posredujejo na tele-
fonski številki 080 10 10. 
MATIjA omogoča tudi pre-
gled nad preverjeno ponu-
dbo storitev.

Vrtičkarstvo tudi za zdravje starejših
Vrtičkarstvo in urejanje okolice svojega doma je mnogim starejšim v veliko veselje. Z leti pa nekatera opravila zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov  
lahko postanejo pretežka. Kam po pomoč?

Pomlad je prispela tudi na mrežo MATIjA – nacionalno točko za starejše, kjer 
starejšim na brezplačni številki 080 10 10 omogočajo dostop do informacij in 
ponudbe, ki jo potrebujejo za vzdrževanje vrta in okolice doma.
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Suzana P. Kovačič

Vlado Marn je že nekaj časa 
razmišljal o klopci na poti 
na Šmarjetno goro nad Kra-
njem, piko na i so doda-
li starejši sprehajalci, ki so 
tudi sami izrazili željo, da bi 
pred zadnjim klancem lah-
ko malo počili, si oddahni-
li.  Klopca že stoji, 16. mar-
ca so jo »uradno« odprli, ko 
sta na pomoč z dobrotami za 
pogostitev mimoidočih pri-
skočila Urban Lebar s sop-
rogo, po domače Kozjako-
va. »Sprehajalce smo prijet-
no presenetili, bili so navdu-
šeni,« je dejal Vlado Marn, 
ki je k sodelovanju za po-
stavitev klopce poleg svoje 

družine povabil mizarja Sre-
ča Beštra, ki je podaril mate-
rial in obdelal klop iz mace-
sna, ključavničarja Milana 
Špendala, za fizično pomoč 
pa Marjana Berčiča.

»Prosil bi, da se ta klopca 
čuva, da bo dolgo služila svo-
jemu namenu, da se odpad-
ki odnesejo v dolino in da 
cigaretni ogorki ne ležijo 
okrog nje, ker je tudi nevar-
nost vžiga listja, ker je gozd 
zelo blizu. Imejte razume-
vanje za našo lepo naravo,« 
je izrazil željo Vlado Marn. 
S klopce je tudi lep razgled 
na Lubnik, na Mladi vrh, 
Kopriv nik, Blegoš, bliže pa 
na vasi pod sv. Joštom in na 
vrh sv. Jošta.

Postanek na poti  
na Šmarjetno goro
»Starejši sprehajalci so mi dejali, da na južni  
poti na Šmarjetno goro manjka kakšna klop, 
na kateri bi si lahko malce odpočili,« je povedal 
domačin Vlado Marn.

Vlado Marn s štirinožnim hišnim prijateljem na novi klopci 

Suzana P. Kovačič

Biotehniški center (BC) 
Naklo – Srednja šola je gos-
tila dijake poljske šole iz kra-
ja Samostrzel blizu Nakle-
ga na Poljskem. Tamkajšnja 
šola ima podoben program 
kot nakelska, le da imajo 
poleg izobraževanja za pod-
ročja hortikulture in kmetij-
stva v šoli v Samostrzelu še 
izobraževanje za veterinar-
skega tehnika. Sodelovanje 
se je začelo leta nazaj, se spo-
minja Andraž Kalamar, uči-
telj zgodovine in sociologije 
v BC Naklo: »Občina Naklo 
je že petnajst let pobratena z 

istoimensko občino na Polj-
skem. Pred petimi leti smo 
bili povabljeni tudi mi in 
smo obiskali šolo, se povezali 
in pred njihovo šolo posadili 
drevo sodelovanja. Pred dve-
ma letoma smo v okviru pro-
jekta Leonardo da Vinci ime-
li štirinajstdnevno strokovno 
ekskurzijo in pouk na poljski 
šoli, letos pa so prišli oni, rav-
no tako iz projekta Leonardo 
da Vinci na izobraževanje in 
spoznavanje Slovenije.«

Slovenijo je obiskala sku-
pina šestnajstih dijakov v 
spremstvu učiteljev, polj-
ski učitelj angleščine Dami-
an Poniewierski je povedal, 

da je med našo in njihovo 
šolo največja razlika v tem, da 
ima nakelska šola svojo far-
mo, na kateri izobražujejo 
dijake. »V Sloveniji smo spo-
znali tudi veliko manjših eko-
loških kmetij, kako delujejo, 
kaj pridelujejo. To je bilo za 
nas novo znanje, ker imamo 
na Poljskem pred vsem veli-
ke farme,« je še dejal Dami-
an Poniewierski. Dijakin-
ji Olga Juchacz in Domini-
ka Sikora sta bili navdušeni 
nad številom ur praktičnega 
dela. »Veliko zanimivih ur 
sva preživeli pri vas, spoznali 
nekaj slovenskih besed, vašo 
dediščino ,« sta še dodali. 

Predvsem pa ju je veselilo, kot 
tudi dijaka Gašperja Stanoni-
ka iz četrtega letnika sme-
ri hortikulturni tehnik v BC 
Naklo, druženje s sovrstniki, 
nova prijateljstva, nove vezi. 

V četrtek so sklenili obisk 
in druženje z zasaditvijo 
drevesa sodelovanja. V par-
ku medonosnih rastlin v BC 
Naklo so zasadili jerebiko. 
To je bilo tudi prvo drevo, ki 
so ga pri BC Naklo posadi-
li v UNESCO projektu ENO 
(Environment Online) za 
leto 2014. To lepo sovpada 
tudi k praznovanju desetlet-
nice sajenja dreves po vsem 
svetu v okviru tega projekta. 

Posadili drevo sodelovanja
Jerebiko sta šoli, nakelska v Sloveniji in nakelska na Poljskem, posadili v parku medonosnih rastlin  
v Biotehniškem centru Naklo.

Poljski dijaki in učitelji so bili prijetno presenečeni nad 
tem, da ima BC Naklo svojo farmo. Slikali so jih pri delu v 
sadovnjaku. / Foto: arhiv BC Naklo

Ewa Makowska, pomočnica ravnateljice poljske šole, in 
Andreja Ahčin, ravnateljica BC Naklo – Srednje šole, sta 
posadili medonosno jerebiko, drevo sodelovanja.

OBIŠČITE NAS V CVETLIČARNAH KMETIJSKO VRTNARSKEGA CENTRA KRANJ IN NAKLO

V Slogi vas nagradimo za vsak nakup z gotovino nad 29,99 €

vsak delavnik od 7. do 20. ure
sobota od 7. do 15. ure
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V okviru akcije Turistične 
zveze Slovenije Moja deže-
la, lepa in gostoljubna se je 
pred leti Gorenjska turisti-
čna zveza odločila za akcijo 
Vrnimo gorenjski nagelj na 
gorenjski balkon in okna z 
namenom, da se na Gorenj-
skem ohrani ta avtohtona 
rastlina. »Okrog leta 2000 je 
gorenjski nagelj skoraj pov-
sem izumrl, s to akcijo smo 
zato želeli spodbuditi vrtnar-
je, da so začeli spet vzgajati 
in prodajati sadike, potroš-
niki pa jih kupovati in nego-
vati. V okviru te akcije smo 
imeli letos tudi predavanji na 
temo vzgoje, nege in bolezni 
gorenjskega nageljna. Prvo 
je bilo v Podbrezjah v vrtna-
riji Zdenke in Andreja Aljan-
čič, ki že dolga leta vzgaja-
ta gorenjski nagelj. Njihove 
sadike krasijo koče na trži-
ških planinah, kot so Dolga 
njiva pod Košuto, Kofce in 
Dobrča. Zdaj je namreč čas, 
da se sadike posadijo v kori-
ta, da poleti lepo zacvetijo,« 
je povzela Mirjam Pavlič iz 
Gorenjske turistične zveze.

Pri Turističnem druš-
tvu Kokrica so bili gostitel-
ji drugega predavanja prejš-
nji četrtek. Predavala je Moj-
ca Cvek iz Vrtnarije Urša z 
Ilov ke pri Kranju, kjer gorenj-
ske nageljne gojijo že dvajset 
let. »Gorenjski nagelj sodi v 
zvrst krivičnikov. Obstajajo 
gorenjski in švicarski nagelj-
ni. Gorenjski ima svetlo rdeč 
cvet, v sredini cveta sta obve-
zna dva bela krivčka. Cvet 

švicarskega nageljna je tem-
no rdeč, bistveno laže ga je 
vzgajati, odporen je proti 
plesni, prenaša temperatur-
ne spremembe in veliko bolj 
cveti kot gorenjski nagelj. Če 
bi gorenjske nageljne vzgaja-
li na osemsto metrih nadmor-
ske višine, bi ta dosegel kako-
vost švicarskega. Na tej nad-
morski višini je poleti dos-
ti hladneje, ni sopare, pre-
hude vročine, ki se pojavlja v 
zadnjih letih in zaradi česar 
nagelj izgublja odpornost 
proti boleznim. Bolan nagelj 
slabo prezimi,« je še poveda-
la Mojca Cvek.

Jutranje sonce

Posebnost gorenjskega 
nageljna je, da ima čisto svoj 
vonj, v večernih urah še bolj 
zadiši. Cvetovi ne odpada-
jo, kot na primer pri bršljan-
kah. »Ustrezata mu sever-
na ali vzhodna lega. Na son-
cu bo sicer rasel, vendar ne 
bo tako gost, kot če ga posta-
vimo samo na jutranje son-
ce. Nagelj ima zelo rad zrač-
nost. Včasih so rekli, posadi-
te jih v leseno korito na lese-
no podlago, da lahko zrak od 
zadaj še vedno kroži. Sadi-
mo v rahlo odcedno zemljo, 
kupi se lahko tudi zemlja, ki 
je pripravljena prav za nagelj-
ne. Zemlji moramo dodati 
malo šote in hranil, mivke pa 
ne. Preperelega gnoja doda-
mo največ tretjino, razen če 
je gnoj star že na primer šest 
let. Vendar je pri dodajan-
ju gnoja treba biti previden, 
da ga ni preveč. Korenine ne 

smejo stati v vodi niti ne pri-
poročam sajenja v korita z 
vodno rezervo. V korito dol-
žine šestdeset centimetrov 
posadimo samo tri sadike 
nageljnov, če jih bo več, ne bo 
dihal ob razrasti. Zalivamo 
najraje zjutraj na dva do tri 
dni, nekateri dodajo pri zali-
vanju k vodi tudi malo mle-
ka. Dognojujemo na dva do 
tri tedne, nagelj ne potrebuje 
toliko hrane; če je ima preveč, 
bo imel premočno in pregos-
to rast. Moja stara mama je 
dala k nageljnom vedno jaj-
čne lupine, ki dajejo kalcij. 
Težko bi rekla, kako se to še 
obnese v razmerah sedanjih 
podnebnih sprememb,« je 
dejala Mojca Cvek.

Prezimovanje in 
razmnoževanje

Največ škode spomla-
di nageljnu povzroči veter, 
zato je zelo pomembno, da 
je nagelj do poletnega cvete-
nja v zavetrni legi. Nageljno-
ve sadike se kupujejo zdaj, 
če jih boste maja, bo names-
to junija oziroma julija začel 
cveteti šele septembra. Sogo-
vornica še svetuje: »Nagelj 
naj bo pod streho oziroma 
dovolj zaščiten pred neposre-
dnim dežjem. »Konec avgu-
sta poščipajte vrhove, lahko 
jih posadite kar v vrt, v treh 
tednih bodo naredili koreni-
no. Potaknjence lahko posa-
dite tudi v posebne lončke za 
potaknjence in jim ne doda-
jajte preveč zemlje. Jese-
ni pa naj bo nagelj čim dalj 
časa zunaj. Če enkrat pre-
mrzne, dobi odpornost pro-
ti boleznim. Vsak nagelj naj 
bi enkrat v svojem življen-
ju premrznil. Zmrzne lah-
ko do minus osem, celo do 
minus deset stopinj Celzija. 
Ob prezimovanju ima dovolj 
osem stopinj Celzija, zalije-
te ga samo enkrat na mesec, 
ker mora počivati. Na vsaka 
tri leta je treba nagelj obre-
zati in presaditi. Presadite ga 
konec januarja, začetek feb-
ruarja. Če vam je slabo prezi-
mil, ga skrajšajte in porežite 
osušene listke.«

Trdovratne pršice

Bolezni nageljna so rja, ple-
sen, zelo malokrat uši. »Naj-
bolj trdovratne so pršice, ki 
se jih s prostim očesom na 
vidi, še z lupo jih težko opa-
zimo. Spodaj nagelj postane 
sivkast, nekateri to zamenju-
jejo za plesen. Do konca juni-
ja, julija to ne bo problem, 
kasneje pa. Gojitelji uporab-
ljajo različna škropiva, neka-
teri imajo fitofarmacevtska 
dovoljenja in kupujejo kemi-
čna zaščitna sredstva, drugi 

uporabljajo naravna škropi-
va, na primer iz kopriv, gabe-
za in podobno. Na trgu se 
dobi že homeopatski pripra-
vek za plesni in škodljivce. 
Letos bom to prvič poskusi-
la, to pa naj bi delovalo pred-
vsem preventivno. Dobijo se 
tudi sistemska gnojila prav 
za nageljne. Če ni pogoste-
ga dežja, jih ni treba pogos-
to škropiti. Škropivu dodajte 
kapljico milnice ali mehčalca, 
ker se samo škropivo ne pri-
me listov in spolzi dol, zato 
nima učinka. Škropite zgo-
daj zjutraj ali pozno zvečer 
po deseti uri. Nikoli ne škro-
pite v soncu, nikoli v hudem 
vetru. Jaz običajno korito 
položim na travo in obrnem 
tako, da je spodnji del rastli-
ne (kateri je sicer pritisnjen 
ob ograjo) obrnjen navzgor 
tako, da je viden, potem pa ga 
poškropim z zaščitnim sred-
stvom. Nagelj ni krhek in se 
ne polomi kar tako,« je skle-
nila Mojca Cvek. Dodala je še, 
da je gorenjski nagelj najlep-
ši, če je v koritu sam. »Lepo se 
sicer obnese tudi z lotusom, 
tako da sta ti dve rastlini lahko 
posajeni v istem koritu. Lepo 
se kombinira z asparagusom, 

vendar morata biti nagelj in 
asparagus posajena v ločeni 
koriti. Enako velja, če nagelj 
kombiniramo z »roženkra-
vtom«. Življenjska doba 

gorenjskega nagelj na je tudi 
do deset let, pred leti je bila še 
daljša. Gorenjski nagelj se mi 
je lepo obnesel tudi kot obe-
šanka. Se splača poskusiti.«

Vzgoja in nega gorenjskega nageljna
Pri Gorenjski turistični zvezi poteka akcija Vrnimo gorenjski nagelj na gorenjski balkon in okna z namenom, da se ohrani ta avtohtona rastlina.  
O vzgoji in negi gorenjskega nageljna je predavala Mojca Cvek iz Vrtnarije Urša na Ilovki.

Predavanje Mojce Cvek, ki je pojasnila tudi razlike med gorenjskim in švicarskim nageljnom. 

Gorenjski nageljni poleti v koči na Dolgi njivi pod Košuto 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju,  
jo naročite po tel.: 04/201-42-41 ali  
na: narocnine@g-glas.si.

Redna cena knjige je 17 EUR. Če jo kupite  
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 14

EUR
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Naj vrt postane vir 
užitka, sprostitve in 
prostor za  
raziskovanje! Delo 
na vrtu naj ne bo boj 
proti naravi, temveč 
v sodelovanju z njo. 
Permakulturni vrt 
poleg zadovoljstva 
da tudi veliko zdrave 
zelenjave, če bomo 
pustili, da je narava 
naša učiteljica.  
V priročniku boste 
našli napotke kako 
se lotiti  
neklasičnega načina 
vrtnarjenja, kako 
biti v stiku z naravo 
in kako pridelati 
ekološko sadje in 
zelenjavo.

Gorenjski nagelj / Foto: Tina Dokl

Švicarski nagelj / Foto: Tina Dokl
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Zgodnja setev in presajanje / Podaljšana sezona rasti, tu-
di za zimsko zelenjavo / Preprosto prezračevanje, dostop 
in urejanje / Zaščita pred škodljivci / Preprosto in hit-
ro postavljanje in sestavljanje / Garancija 5 let / Okolju 
prijazen material  /  Proizvedeno v EU

Oprema za sodobno vrtnarjenje
M I N I  R A S T L I N J A K I

prehod, d.o.o. / smledniπka cesta 64a / 4000 kranj 
tel.: 040 623 352 / info@prehod.si / www.prehod.si
http://www.prehod.si/modulo/

Suzana P. Kovačič 

Mini rastlinjaki, ki so na slo-
venskem trgu novost, so pre-
prosti za uporabo, praktični 

in sestavljivi v obliki tunela. 
»Največja prednost mini 
rastlinjaka je v tem, da lah-
ko začnemo sejati zgod-
nje sejance in manjšo zele-
njavo že približno tri ted-
ne prej kot običajno, jeseni 
pa podalj šamo čas pridela-
ve zelenjave. Pozimi v njem 
uspeva vsa zimska zelenja-
va, od zimske solate do brsti-
čnega ohrovta,« so povedali 
pri kranjskem eksperimen-
talnem studiu Prehod. Mini 
rastlinjaki so izdelani v dveh 
različicah, glede na velikost 
in namen uporabe, so iz pro-
sojne in ekološko neopore-
čne plastike, ki je odporna 
na UV-žarke in na soncu ne 
razpada. Na zgornji ploskvi 
imajo oblikovane prekate, 
ki ob dežju ali pri zalivanju 
ujamejo primerno količino 
vode in jo enakomerno pre-
puščajo rastlinam pod njimi. 
Pri večjih mini rastlinjakih 

lahko pokrov tudi dvignemo, 
s čimer omogočimo prezra-
čevanje, poleg tega pa ima-
mo prost dostop do rastlin in 
urejanja grede. Mini rastlin-
jaki izkoriščajo učinek tople 
grede, zato se notranja povr-
šina grede segreje, akumuli-
rana toplota pa se nato v no-
tranjosti zadrži in ustvarja 
ugodno mikroklimo za rast 
rastlin, tudi zaradi zadrževa-
nja vlage. Zemlja pod mini 
rastlinjaki se ohlaja bistve-
no počasneje kot pri velikih, 
tudi zaradi večje debeline 
stene. Poleg tega, da rastli-
ne ščitijo pred pozebami, jih 
zelo dobro ščitijo tudi pred 
škodljivci, še posebej inse-
kti in polži,« so še pojasnili 
pri studiu Prehod. Tudi pozi-
mi, ko zapade sneg, rastlinja-
ki »prenesejo« do pol metra 
snežne odeje, potem je pri-
poročljivo, da se sneg iz njih 
očisti. Poleti varujejo zelen-
javo pred točo. Na vrtovih, ki 
so izpostavljeni vetru, lahko 
uporabite posebna sidra za 
pritrjevanje mini rastlinja-
kov na zemljo. 

Čudežni mini rastlinjak Obiščite nas na Rečici, 
Za žago 1a na Bledu, 
tel.: 04/575 05 19.
 
Odprto 7-19, 
sobota 7-13.
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Smo zastopniki blagovne znamke

Kmalu na voljo pestra izbira balkonskega 
cvetja. Nudimo vam tudi zasaditve  

balkonskih korit in prevoz le-teh na dom.

Vabljeni v prenovljen in povečan center na Rečici, kjer  
med drugim ponujamo semensko blago, sadike zelenjave,  

trajnice in grmovnice, cvetlična korita in lonce, zemljo, 
gnojila in škropiva ter orodje za delo v vrtu.

V NAŠI PONUDBI NAJDETE TUDI:

�
sadike sadnega

drevja
��� 

semenski  
krompir

Suzana P. Kovačič

Zemljo na vrtu vrtičkarji 
izboljšujejo tudi s hlevskim 
gnojem, pomembno je, da 
je hlevski gnoj uležan, je 
povedal Tomaž Čufer, dire-
ktor Humko Bled. Doma 
zemlje običajno obdeluje-
mo z lopatanjem, razen če 
se ne ukvarjamo s sonarav-
nim gojenjem, ko zem-
ljo samo površinsko obde-
lamo. »Najpomembnejša 

vloga uporabe kompos-
ta je v bogatenju zemljiš-
ča z materialom, ki pred-
stavlja hrano živim organi-
zmom zemljišča in poveča 
njegovo kakovost. Kompos-
ti na trgu so mešani s šoto, 
kakovostni se dobijo v vrt-
narijah, kjer vam bodo tudi 
najbolje svetovali. Izboljše-
valci tal so organska biološ-
ka gnojila, lesna vlakna, bio 
oglje, kameninske moke, 
vulkanski peski, žgana 

diatomejska glina in podo-
bni organski ali anorganski 
materiali. Zelo dober doda-
tek je humus deževnikov, ki 
je spet aktualen in je najbo-
ljše organsko gnojilo; tež-
ko ga je predozirati, je viso-
ko aktiven, vsebuje veliko 
huminskih in fulvinskih 
kislin,« je pojasnil Čufer.

Spet je aktualno biološ-
ko gnojenje vrtov. »Razni 
izvori gnojil so, na primer 
peletiran kokošji gnoj ali 

kompostirani ostanki živil-
ske predelovalne industri-
je – od kostne moke, krvne 
moke in drugih ostankov pa 
izvlečki in preparati raznih 
rastlin, izvlečki alg in mine-
ralna gnojila (zrnata, krista-
lizirana, tekoča). Najbolje 
se je držati organskih gno-
jil, ker je njihov izvor dokaj 
naraven, teže jih je predozi-
rati in imajo biološko kom-
ponentno: mikroorganiz-
me in encime. Pri varstvu 
rastlin se vrtičkarji zateka-
jo k naravnim preparatom, 
izvlečkom naravnih odvra-
čal, prevretkom in home-
opatskim pripravkom. V 
Ameriki so zdaj najbolj ras-
toča panoga bio pesticidi.«

Zemlja in gnojila  
za balkonsko cvetje

»Izvor zelo poceni zem-
lje za sajenje balkonskega 
cvetja in zelenjave v koritih 
je iz komunalnih kompos-
tov, včasih tudi kanalizacij-
skih muljev, ki jih proizva-
jalci kompostirajo skupaj z 
lesno biomaso. Ti kompo-
sti so neoporečni samo do 
določene mere. Pri vsebno-
sti težkih kovin, kot so cink, 
krom in mangan, je neo-
porečnost vprašljiva, ker 
ni popolnega nadzora nad 
tem. Čisti komposti mora-
jo namreč imeti analizo, 
takoj ko proizvajalec zem-
lji doda delež šote, analiza 

ni več obvezna. Velike kom-
postarne po Nemčiji, proiz-
vajalke substrata, odvečne-
ga komposta nimajo kam 
dati in ga prodajo za sajenje 
okrasnih grmovnic, urejan-
je trave in sajenje cvetja kot 
kompost druge kategorije.« 
Največ pove cena. Kakovost-
na zemlja za sajenje balkon-
skega cvetja in zelenjave v 
koritih v embalaži 45 litrov 
stane od pet do šest evrov. 

»Dober za balkonsko cve-
tje je substrat z vsebnostjo 
šote in mineralov. Mi v sub-
stratih uporabljamo osem-
najst komponent, večina 
zemlje ima belo šoto, črno 
šoto, kompost, gnoj in gli-
no,« je povedal sogovornik 
in dodal, da pa sami balkon-
sko zemljo lahko obogatite 

s tem, da ji dodate tretjino 
krtinovke: »Krtinovko daste 
v pečico za eno uro na 120 
stopinj Celzija, da jo razku-
žite.« 

Strokovnjak še svetuje: 
»Dobro se je izogibati vrs-
tam zemlje, ki so narejene 
samo na lesni osnovi, ker 
same porabijo več dušika, 
kot ste ga dodali. Tudi zem-
lja samo na bazi čistih belih 
ali drugih šot je preveč rah-
la, prazna in nestabilna, ker 
se v njej hitro spreminja-
jo deleži hranil. Tudi zem-
lja na bazi madžarske črne 
šote je slabše kakovosti, ker 
šota ni bila premrznjena.« 
Gnojila za rože so najbolj-
ša kristalizirana, se raztopi-
jo v vodi, ali že tekoča pri-
pravljena gnojila. 

Najprej pripravite zemljo
»Zelo dober dodatek k izboljševanju tal je humus deževnikov,« svetuje Tomaž Čufer.

Humko Bled, proizvodnja Podnart 33 a vam nudi komposte,  
kompostne mešanice, vse vrste zemlje za cvetje, lubne dekorje  

in vse vrste gnojil za cvetje, grmovnice, drevesa in zelenice.
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Kompostarna v Podnartu 

»Mi uporabljamo neoporečne materiale. Konjski gnoj 
je iz dveh okoliških konjušnic, lubje z bohinjske žage 
GG Bled, zeleno biomaso pa iz občin Bled, Radovljica 
in Škofja Loka,« je povedal Tomaž Čufer.
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Kmetijstvo in gozdarstvo

Cveto Zaplotnik

Poljane – »Takšnega žle-
doloma, kot je bil letos fe-
bruarja, na našem obmo-
čju še ni bilo, tisti iz leta 
1986, ki je prizadel goz-
dove v Poljanski in Sel-
ški dolini, je bil glede na 
količino poškodovanega 

drevja nekajkrat manjši. 
Letošnji žled je v gozdo-
vih na območju krajevne 
enote Poljane poškodoval 
kar 720 tisoč kubičnih me-
trov drevja, od tega največ 
– 350 tisoč – v gozdnogos-
podarski enoti Sovodenj, 
190 tisoč v enoti Poljane 
in 180 tisoč v enoti Škofja 

Loka. To je minimalna koli-
čina, ki jo bo treba čimprej 
posekati in spraviti iz goz-
da, ocenjujemo pa, da bo v 
naslednjih petih letih treba 
posekati še približno tride-
set odstotkov zdaj ocenje-
ne količine poškodovanega 
drevja,« napoveduje Bogo 
Žun, vodja krajevne enote, 
in poudarja, da je poškodo-
vanost gozdov zelo različna 
in odvisna od lege, pri tem 
pa so jo najbolj skupili goz-
dovi na vzhodnih in jugo-
vzhodnih legah. »Če bi bila 
temperatura tiste dni za 
eno ali dve stopinji višja in 
bi bila tla pomrznjena in 

ne tako razmočena, bi bile 
posledice verjetno občutno 
manjše,« razmišlja Žun.

Ko na parceli ostane le 
desetina drevja ...

V enoti so za vsakega od 
sedmih revirjev izdali gene-
ralno odločbo, s katero so 
za spravilo iglavcev določi-
li rok letošnji 15. maj in za 
listavce 31. december 2016. 
»Za lastnike, ki imajo veliko 
poškodovanega drevja in se 
bodo spravila lotili sami, rok 
ni realen, saj v takšni polo-
miji lahko na mesec »izde-
lajo« le okrog dvesto kubič-
nih metrov drevja. Če bodo 

pred potekom roka iz gene-
ralne odločbe zaprosili za 
podaljšanje roka, jim bomo 
izdali individualno odloč-
bo in določili nov rok,« pra-
vi Bogo Žun in navaja, da so 
tudi med lastniki glede po-
škodovanosti gozdov precej-
šnje razlike. Gozdarji vedo 
za primer, ko je lastniku na 
parceli ostala le desetina les-
ne zloge, za primer, ko bo 
na en hektar veliki parce-
li treba posekati tristo kubi-
čnih metrov poškodovane-
ga drev ja, za več kmetov, ki 
jim je žled poškodoval več 
kot tisoč »kubikov« drevja ... 

Nekateri še »iščejo« svoj 
gozd

Medtem ko so se skrbni 
lastniki sami ali s pomoč-
jo izvajalcev že lotili dela, si 
nekateri škodo šele ogledu-
jejo ali celo sprašujejo, kje 

imajo gozd. Dobri, med las-
tniki cenjeni izvajalci goz-
dnih del imajo zdaj polne 
roke dela, lastnikom pa se 
ponujajo tudi razni (tuji) 
»dobrotniki«, ki pa v resni-
ci nimajo poštenih name-
nov. »Nad tem, da bi v podr-
tijo »spustili« na hitro uspo-
sobljene brezposelne delav-
ce, nisem niti malo navdu-
šen. Delo v gozdu je že v nor-
malnih razmerah nevarno, v 
takšnih izjemnih razmerah, 
kot so nastale po žledolomu, 
še toliko bolj. To dokazujejo 
tudi nesreče v gozdu. Nekaj 
jih je že bilo, na srečo na 
območju krajevne enote Pol-
jane ne z najhujšimi posle-
dicami,« pove Žun in doda, 
da so za lastnike gozdov že 
pripravili en tečaj varnega 
dela, še dva bodo ob koncu 
marca in v začetku aprila.

Če bo napadel še lubadar,  
bo »cirkus« popoln
V krajevni enoti Zavoda za gozdove Poljane, kjer bo zaradi žleda treba posekati najmanj 720 tisoč 
kubičnih metrov drevja, se bojijo, da bo iglavce napadel še lubadar. »Takrat bo »cirkus« popoln,«  
pravi vodja enote Bogo Žun.

Bogo Žun, vodja krajevne enote Poljane

Razdejanje v gozdu po februarskem žledolomu

Za prevoz lesa iz zasebnih gozdov ni več potrebna 
prevoznica, ampak začasno, do konca aprila prihodnje 
leto, zadošča že Listina o uporabi in prometu z 
gozdnimi lesnimi sortimenti. »Prevoznica je bila 
dobra rešitev. Gozdarji smo imeli pregled nad količino 
odpeljanega lesa, pri odkupu lesa je bilo več reda, tudi 
davkarija je promet lažje nadzorovala,« meni Bogo Žun.

�20. stran
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VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.
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DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 17. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.com

Servis in popravilo vrtnih kosilnic in kmetijske mehanizacije.

�  AKCIJA - vitli TAJFUN
�  cepilci za drva SICO   � motorne žage EFCO

� kmetijska mehanizacija � vrtna oprema � rezervni deli za  
vse vrste traktorjev in kmetijske mehanizacije � gozdarska oprema     

� akumulatorji, gume, olja, maziva � potrošni material

Trgovina Klasje vam ponuja:

�  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
�  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
�  novejši tipi 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,
�  prodaja in popravilo kardanov, rezervni deli za kardane,
�  rezervne dele pošljemo po pošti, 
�  prodaja traktorjev ZETOR.

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

Cveto Zaplotnik

Kranj – Združenje predstav-
nikov agrarnih skupnosti 
Slovenije je oblikovalo skup-
na stališča do osnutka nove-
ga zakona o agrarnih sku-
pnostih, ki ga je pripravilo 
ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje in na katerega so zain-
teresirani že lahko dali pri-
pombe. 

V združenju se med dru-
gim zavzemajo, da bi zakon 
omogočil tudi ustanavljan-
je novih agrarnih skupno-
sti, pri tem pa bi bil pogoj, 
da je to skupnost fizičnih 
in prav nih oseb, ki imajo v 
skupni lastnini ali solastni-
ni vsaj pet hektarjev kmetij-
skih in (ali) gozdnih zem-
ljišč, da je vseh lastnikov oz. 
solastnikov več kot deset in 
da skupnost sprejme statut, 
ki bo sicer veljal tudi za vse 
druge agrarne skupnosti. Po 
predlaganem osnutku zako-
na naj bi agrarna skupnost 
denar, ki bi ga zaslužila pri 
upravljanjem in razpolaga-
nju s premoženjem, lahko 
uporabljala le za plačilo stro-
škov in obveznosti, za raz-
voj (urejanje planine, poti 
itd.) in za tekoče delovanje; v 
združenju pa predlagajo, da 
bi v primeru, ko bi zaslužek 
presegal potrebe, del denar-
ja razdelili tudi med člane in 
da bi o višini zneska za deli-
tev odločal zbor agrarne sku-
pnosti. Poleg tega predlaga-
jo tudi obvezno oblikovanje 
sklada oz. obvezne rezerve.

Ker so občine po mnen-
ju združenja »nenaravne« 

lastnice in članice agrarnih 
skupnosti, v združenju pre-
dlagajo nekoliko drugačne 
rešitve kot osnutek zakona. 
Tako predlagajo, da bi obči-
ne v šestih mesecih od prido-
bitve morale nepremičnino 
ponuditi v brezplačno rabo 
in upravljanje agrarni, vaški 
oz. krajevni skupnosti, njene 
upravljavske pravice pa bi ne 
glede na velikost deleža ome-
jili na največ eno četrtino gla-
sov. Občina bi svoj delež na 
nepremičnem premožen-
ju lahko brezplačno odsvoji-
la v korist agrarne skupnosti 
ali pristopnega člana, priho-
dek, ki bi ga ustvarila kot las-
tnica in članica agrarne sku-
pnosti, pa bi morala nameni-
ti za potrebe vaške oz. krajev-
ne skupnosti.

Kar zadeva posle, ki pre-
segajo redno upravljanje, v 
združenju predlagajo, da bi 
si agrarne skupnosti glede 
na raznoliko prakso same 
določile kvorume in pravi-
la odločanja, zakon pa naj 
bi vseboval le minimalne za-
hteve, ki jih agrarne skup-
nosti s temeljnim aktom ne 
bi smele spremeniti.  Pred-
vsem pa se združenju zdi 
pomembno, da zakon jas-
no določi, kdo je pogodbena 
stranka (agrarna skupnost 
ali člani agrarne skupnosti) 
in da prepreči, da pri razpo-
lagalnih pravnih poslih ne 
bo potreben podpis vseh čla-
nov pri notarju.

Poglejmo še nekatere pre-
dloge združenja. Če se je v 
dednem postopku delež 

agrarne skupnosti razde-
lil med več dedičev, naj bi v 
primeru prodaje dali pred-
kupno pravico dediču, ki je 
tudi član agrarne skupnos-
ti. Zakon naj omogoči preo-
blikovanje skupne lastnine 
v solastnino. Agrarnim sku-
pnostim naj bi v roku ene-
ga leta po ponovni regis-
traciji omogočili, da uvel-
javljajo odškodnino za pre-
moženje, ki še ni vrnjeno. 
Kadar za vrnjeno premože-
nje ni dediča, bi delež pre-
nesli na ostale člane agrar-
ne skupnosti, a le pod pogo-
jem, da jim za to ne bo treba 
plačati davka. Če lastnik ne 
izpolnjuje pravic in obvez-
nosti ali je praktično nedo-
segljiv, naj bi zanj določili 
stalnega skrbnika. 

Agrarne skupnosti bi denar 
delile tudi med člane
V Združenju predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije v nasprotju s predlagatelji novega zakona o 
agrarnih skupnostih predlagajo, da bi v primeru, ko prihodki presegajo potrebe, del denarja razdelili 
tudi med člane.

Najpomembnejša dejavnost agrarnih skupnosti je gospodarjenje s pašnimi planinami.

»V celotni podrtiji je šti-
ri petine listavcev in petina 
iglavcev, mudi se predvsem z 
iglavci. Če jih lastniki ne bodo 
pospravili, bo lubadar iz izru-
vanih in poškodovanih dreves 
»ušel« še v oslabelo drevje in 
takrat bo »cirkus« popoln,« 
slikovito pove Žun in doda, 
da so sedanje razmere z viso-
kimi dnevnimi temperatura-
mi že dokaj ugodne za razvoj 
in širitev lubadarja. Odkupo-
valci zaenkrat še sproti odku-
pujejo in odvažajo les iz goz-
dov, velika večina ga gre v tuji-
no – iglavci v Avstrijo in lis-
tavci v Italijo, predvsem za 
predelavo. »Odkupovalci že 
napovedujejo znižanje odku-
pnih cen, zato bi država mora-
la čimprej izpolniti obljubo in 
organizirati državno podjet-
je za odkup,« meni Žun, ki je 
prepričan, da je žledolom pov-
zročil predvsem ekonomsko 

škodo. Stroški poseka in spra-
vila lesa bodo večji, izkupiček 
od prodanega lesa pa manjši. 
»Čeprav so v Poljanski dolini 
doma pridni ljudje, pa bo ver-
jetno nekaj listavcev ostalo in 
propadlo v gozdu, predvsem 
na nedostopnih območjih, 
kjer delo ne bi bilo ekonom-
sko upravičeno.«

Gozdarji imajo zaradi žle-
doloma veliko dodatnega 
dela. »Lastnikom svetuje-
mo, kaj naj naredijo s posa-
meznimi sestoji, in jim poja-
snjujemo informacije, ki jih 
zvedo iz medijev, trasiramo 
jim vlake, s katerimi si bodo 
olajšali spravilo drevja, se 
ukvarjamo z gozdnimi cesta-
mi ...,« pravi Žun in poudari, 
da je največji problem v tem, 
ker že od lanskega decembra 
v revirjih Barbara in Hotav-
lje nimajo revirnega gozdar-
ja, tako da si delo organizira-
jo z nadomeščanjem gozdar-
jev iz drugih revirjev.   

Če bo napadel še lubadar, 
bo »cirkus« popoln
�19. stran
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Gospodarjenje 
z gozdom je 
za vsakega 
lastnika 
svojevrsten 
izziv. Knjiga 
je namenjena 
vsem, ki bi 
o gozdu, 
delovanju 
gozdnih  
ekosistemov in 
gospodarjenju 
z gozdom radi 
izvedeli več, 
saj je 
bogastvo 
gozda 
življenje, ki 
ga ustvarja.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju, jo naročite po tel. 
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Redna cena knjige je 30 EUR.
Če knjigo kupite ali naročite 
na Gorenjskem glasu, je cena le
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DROBNE STVARI  
IZ VELIKE VOJNE
V Stebriščni dvorani Mestne hiše v 
Kranju je na ogled zanimiva razstava 
Numizmatičnega društva Slovenije z 
naslovom 100-letnica prve svetovne 
vojne 1914 – 2014.
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GLASOV ODER

UŽITEK NA REPLAY
Koncertni rock Buum žur Pr  Bro-
darju v Gorenji vasi je z nastopi 
skupin Big Foot Mama, Lokal Patri-
oti in Prelude odprl spomladansko 
festivalno sezono, obilne deževne 
ujme pa so pričarale čarobno moč-
virno atmosfero Rock Otočca.

22

LJUDJE

NAJLEPŠI SLOVENEC
Konec tedna bo v Ljubljani polfinalni 
izbor za letošnjega najlepšega Slo-
venca. Za začetek pa so dvajset kan-
didatov, med katerimi smo zasledili 
tudi imena gorenjskih lepotcev, po-
stavili pred kar nekaj preizkušenj. 

28

Alenka Brun

N
aša generacija 
je nov resnič-
nostni šov, ki 
ga bomo lah-
ko spremljali v 

kar enajstih delih – z uvodno 
in zaključno oddajo ter vme-
snimi oddajami, ki se lote-
vajo devetih tem, ki se bodo 
sicer začenjale ob 20. uri, 
vendar niso vedno omeje-
ne na določen časovni okvir 
znotraj televizijskega pro-
grama. Včasih bodo krajše, 
drugič daljše. Gre pa v bis-
tvu za malce več kot samo 
resničnostni šov, za družbe-
ni eksperiment. 

Naša generacija nam 
bo približala zgodbo dveh 
generacij. V isti hiši bosta 

namreč bivali dve generaci-
ji, ki ju ločuje širok in glo-
bok medgeneracijski pro-
pad. Pet mlajših akterjev še 
ni dopolnilo trideset let in 
pripadajo generaciji, ki se 
dandanes srečuje s popol-
noma drugačnimi proble-
mi, kot so jih ob svojem času 
doživljali starejši, ki so danes 
stari več kot šestdeset. Tu pa 
v šovu sodelujejo upokojen-
ci, predstavniki velike večine 
ljudi, ki so svoja plodna leta 
doživeli v popolnoma dru-
gačnem času. In tako priha-
ja do zanimivih pogledov na 
stvari. O tem in samem šovu 
je na predstavitvi, kjer smo 
spoznali še druge sodelujo-
če, spregovoril tudi idejni oče 
šova Tomaž Grubar. V bistvu 
sta pri nastajanju in oblikova-
nju novega projekta združili 

moči produkcijska skupina 
Mangart in Planet TV. Da je 
vse skupaj še bolj zanimivo, 
pri šovu sodelujeta tudi dva 
psihologa, ki imata v bistvu 
vlogo povezovalca – Katari-
na Veselko in Nikolaj Mejaš.

Mladi do vselitve v hišo ne 
vedo, da se jim bodo pri sne-
manju pridružili starejši, 
in tako ustvarjalci šova že v 
prvi oddaji poskrbijo za pre-
senečenje. Skozi 21 dni pa 
bodo gledalci posameznike 
sprem ljali pri igrah, odziva-
nju, načinu funkcioniranja, 
na koncu pa Naša generacija 
dobi tudi zmagovalca.

Torej imamo na eni stra-
ni mlajše od trideset let, na 
drugi pripadnike genera-
cije, ki je starejša od njih 
za kar trideset let in več ter 
hišo z osrednjim dnevnim 

prostorom, kuhinjo in jedil-
nim kotom, spalnice in eno 
kopalnico. Kako se bo vse 
skupaj izšlo, kako genera-
ciji dojemata temeljne vre-
dnote, kot so spoštovanje, 
razumevanje, sodelovanje, 
vztrajnost, delo, samodisci-
plina, sočutje, solidarnost, 
strah, pogum, vera in zau-
panje ter odgovorna svobo-
da, boste lahko že od četr-
tka naprej spremljali na 
malih ekranih. Ustvarjalci 
šova obljubljajo smeh, jok, 
užitek in tudi razmišljanje, 
ne glede na to katere staros-
ti ste. Torej, kaj nam bo pri-
nesel novi eksperiment, kaj 
bodo spoznali v njem sode-
lujoči, gre resnično za svež 
veter med slovenskimi res-
ničnostnimi šovi, bomo lah-
ko videli prav kmalu.

NAŠA IN VAŠA GENERACIJA
V četrtek, 27. marca, na Planet TV prihaja Naša generacija, unikaten televizijski projekt. Resničnostni 
šov, ki je morda več kot le resničnostni šov.

V Naši generaciji bomo spoznali upokojene 65-letno Jelko Vodnik, 67-letno Vero Tome, 63-letnega Marjana Smoleta, 
64-letnega Pavla Ferenceka, 64-letnega Josipa Drabika Juga in skupinico mlajših od trideset: bodočo trenerko fitnesa, 
22-letno Živo Kovačević; študentko velnesa v Mariboru – istih let kot Živa, Tamaro Cimerman; leto dni starejšo študentko 
tehniške varnosti na Fakulteti za kemijo Kim Gomilšek; dvajsetletnega Tineta Lisjaka, ki se pripravlja na maturo in  
razmišlja o poklicu igralca, in 26-letnega Daneta Jovanovića, ki dela v očetovem podjetju. / Foto: Tina Dokl

No, resničnostni šov, ki je pravzaprav resničnostni 
eksperiment, je predstavil Tomaž Grubar. / Foto: Tina Dokl

Po hiši, v kateri so tekmovalci živeli tri tedne,  
nas je popeljal Marjan alias Levček, kakor ga večina  
kliče. / Foto: Tina Dokl

‘Motor’ Naše generacije, Mangartovci: Tomaž Grubar, Vojko 
Anzeljc in Sašo Kolarič / Foto: Tina Dokl
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7 1 4

5 8 7
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7 1 8
2 8 4

6 9 7
9 3 6
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9 2 5

9 6 8
2 4 6

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

431875296
786392514
952614387
129453768
368729451
574186932
843567129
697231845
215948673

831254976
627319845
594876321
982467513
143985267
756132489
375628194
468591732
219743658

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Torek, 25. 3.
16.45 ROBOCOP
19.00 IGRE LAKOTE: KRUTO MAŠČEVANJE
15.30, 20.30 NEED FOR SPEED: ŽELJA PO HITROSTI
21.40 AGENT RYAN
16.00 LEPOTICA IN ZVER
18.05 MAMIN SINKO
19.45 PANIKA
21.40 NIMFOMANKA – 1. DEL
18.00 12 LET SUŽENJ

Sreda, 26. 3.
19.00 ROBOCOP
15.30, 20.30 NEED FOR SPEED: ŽELJA PO HITROSTI
17.00, 21.15 AGENT RYAN
16.00 LEPOTICA IN ZVER
18.05 MAMIN SINKO
19.45 PANIKA
21.40 NIMFOMANKA – 1. DEL
18.00 12 LET SUŽENJ

Četrtek, 27. 3.
15.00 TARZAN
19.05 RAZCEPLJENI
16.00, 19.25 NESRAMNI DEDI
17.45, 21.10 PARANORMALNO: OZNAČENI
16.45 NEED FOR SPEED: ŽELJA PO HITROSTI
15.35 LEPOTICA IN ZVER
17.40, 19.35 PANIKA
21.40 NIMFOMANKA – 1. DEL
21.35 12 LET SUŽENJ

Petek, 28. 3.
15.00 TARZAN
19.05 RAZCEPLJENI
16.00, 19.25 NESRAMNI DEDI
17.45, 21.10 PARANORMALNO: OZNAČENI
16.45 NEED FOR SPEED: ŽELJA PO HITROSTI
15.35 LEPOTICA IN ZVER
17.40, 19.35 PANIKA
21.40 NIMFOMANKA – 1. DEL
21.35 12 LET SUŽENJ

Sobota, 29. 3.
13.15, 15.00 TARZAN
19.05 RAZCEPLJENI
16.00, 19.25 NESRAMNI DEDI
14.20, 17.45, 21.10 PARANORMALNO: OZNAČENI
16.45 NEED FOR SPEED: ŽELJA PO HITROSTI
15.35 LEPOTICA IN ZVER
13.35, 17.40, 19.35 PANIKA
21.40 NIMFOMANKA – 1. DEL
21.35 12 LET SUŽENJ

Nedelja, 30. 3.
13.15, 15.00 TARZAN
19.05 RAZCEPLJENI
16.00, 19.25 NESRAMNI DEDI
14.20, 17.45, 21.10 PARANORMALNO: OZNAČENI
16.45 NEED FOR SPEED: ŽELJA PO HITROSTI
15.35 LEPOTICA IN ZVER
13.35, 17.40, 19.35 PANIKA

21.40 NIMFOMANKA – 1. DEL
21.35 12 LET SUŽENJ

Ponedeljek, 31. 3.
15.00 TARZAN
19.05 RAZCEPLJENI
16.00, 19.25 NESRAMNI DEDI
17.45, 21.10 PARANORMALNO: OZNAČENI
16.45 NEED FOR SPEED: ŽELJA PO HITROSTI
15.35 LEPOTICA IN ZVER
17.40, 19.35 PANIKA
21.40 NIMFOMANKA – 1. DEL
21.35 12 LET SUŽENJ

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Torek, 25. 3.
18.10, 21.15 DON JON
16.10 PANIKA
18.15, 20.15 NEED FOR SPEED: ŽELJA PO HITROSTI
15.45 KURIR
18.00 LEPOTICA IN ZVER
19.30 MAMIN SINKO
19.00, 21.00 300: VZPON IMPERIJA
20.00 300: VZPON IMPERIJA, 3D
16.40, 20.45 MONTEVIDEO, SE VIDIMO
17.00 PUSTOLOVŠČINE GOSPODA PEABODYJA 
IN SHERMANA
16.00 PUSTOLOVŠČINE GOSPODA PEABODYJA IN 
SHERMANA, 3D

Sreda, 26. 3.
18.10, 21.15 DON JON
16.10 PANIKA
18.15, 20.15 NEED FOR SPEED: ŽELJA PO HITROSTI
15.45 KURIR
18.00 LEPOTICA IN ZVER
19.30 MAMIN SINKO
19.00, 21.00 300: VZPON IMPERIJA
20.00 300: VZPON IMPERIJA, 3D
16.40, 20.45 MONTEVIDEO, SE VIDIMO
17.00 PUSTOLOVŠČINE GOSPODA PEABODYJA 
IN SHERMANA
16.00 PUSTOLOVŠČINE GOSPODA PEABODYJA 
IN SHERMANA, 3D

LINHARTOVA DVORANA, RADOVLJICA

Petek, 28. 3.
18.00 TARZAN, sinhro.
20.00 MONTEVIDEO, SE VIDIMO!

Sobota, 29. 3.
15.00 TARZAN, sinhro.
17.00 EDINI PREŽIVELI
19.30 MONTEVIDEO, SE VIDIMO!

Nedelja, 30. 3.
15.00 TARZAN, sinhro.
17.00 MONTEVIDEO, SE VIDIMO!
19.30 EDINI PREŽIVELI

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINO SPORED

Samo Lesjak

Z 
uvedbo pomla-
danskih džezov-
skih koncertov 
ob sobotnih veče-
rih kranjski Cafe 

Pungert, znan zlasti kot gos-
titelj poletnega Jazz festiva-
la, ohranja ter razširja status 
prostora modernih impro-
viziranih džezovskih rit-
mov, predvsem pa je razve-
seljivo, da je – ob organiza-
torju umetniškem društvu 
ArtArea iz Kranja – odprl 
vrata in ponudil možnost 

nastopa mladim glasbeni-
kom. Tako je tokrat pote-
kal drugi jazz ‘jam session’ 

večer s koncertom sekste-
ta iz celovškega Konservato-
rija v mednarodno-domači 

zasedbi Jan Toth, Hrvoje 
Štefanič, Palfy Antal, Nejc 
Škofic in Boštjan Copek. 
Razgiban koncert je priteg-
nil mnogo obiskovalcev, ki 
so lahko uživali v ‘usklaje-
nih improvizacijah’ nasto-
pajočih. Po uvodnem kon-
certu sledi improviziran ter-
min, ko glasbeniki iz široke-
ga spektra džezovskih stan-
dardnih skladb izberejo tis-
to, ki jo želijo odigrati. »Z 
drugim koncertnim veče-
rom v nizu smo zadovoljni, 
zato tudi vnaprej k sodelo-
vanju vabimo vse, ki igrajo 
džezovsko glasbo,« je dejal 
organizator Janez Sagadin. 
Ob vedno toplejših večerih 
se koncerti kmalu selijo na 
dvorišče galerije Pungert, na 
oder pod kostanjem.

MLADI IMPROVIZATORJI

Zasedba mladih džezovskih glasbenikov na Pungertu je 
navdušila. / Foto: Primož Pičulin

Cenjena in nagrajena zasedba Srečna mladina je pred krat-
kim praznovala svojo 20. obletnico delovanja. Ves čas so 
koncertno dejavni tako doma kot na tujem, izdali pa so 
tudi že sedem plošč. Od začetne punk na pop akorde  je 
skozi leta glasba skupine mutirala preko raznolikih stilov 
od kombinacije metal-rap-hip-hop-džez-pop do današnjih 
rokerskih virtuoznih improvizacij. Glasba Srečne mladine je 
bila vedno (pre)drzna, poleg tega pa je v njej čutiti močno 
družbenokritično noto.
Tokrat se je Srečna mladina predstavila s koncertom v kranj-
skem Squatu v sodelovanju s slovaško zasedbo Chiki Liki 
Tua. Gre za alternativno glasbeno skupino z vzhodnega dela 
Slovaške, iz mesta Prešov, z osemnajstletno glasbeno kilo-
metrino ter več kot tisoč odigranih koncertov po vsej Evropi. 
Ena izmed bolj priljubljenih in cenjenih zasedb poleg tega, 
da ustvarja in igra svojo glasbo, skrbi tudi za pestrost glas-
bene kulture v svoji širši regiji – tudi na ta način, da v goste 
povabijo prijateljske zasedbe iz tujine. Tudi sodelovanje 

med obema skupinama se je začelo s povabilom na Slova-
ško v letu 2011, Srečna mladina pa se je v zahvalo oddolži-
la s povabilom v Slovenijo in koncertne izmenjave se tako 
uspešno vrstijo že nekaj let. Takoj po slovenski mini turneji 
se Srečna mladina odpravlja na turnejo po Češki in Slovaški.

Nov projekt Srečne mladine

Aktivni že več kot dvajset let: Srečna mladina / Foto: arhiv skupine

Samo Lesjak

M
očno dežev-
je, ki je pri-
vabilo nes-
končno šte-
vilo žab, pa 

ni niti najmanj motilo šte-
vilnih obiskovalcev koncert-
nega večera, ki se je raztegnil 
pozno v noč. Zdelo se je, da 
je Pr’ Brodarju zbrana celot-
na Poljanska dolina, ki je pri-
šla na glasbeni dogodek leta. 
Povsem upravičeno, saj sta 
jih že uvodoma močno raz-
greli domači žirovski zase-
dbi Prelude in Lokal Patri-
oti. »Koncert ob boku BFM 
ter Lokal Patriotov odigran 
suvereno ter odločno! Super 
‘lightshow’, odličen zvok in 
neprecenljiv ‘vibe’. Pohvale 
vsem!« so svoj nastop oceni-
li rok metalci Prelude (Davor 

Loštrek, Klemen Mlinar, 
Blaž Arnolj in Aljaž Trček). 
Tudi zasedba Lokal Patrio-
tov (Robert Križnar, Andrej 
Jereb, Matjaž Zabukovec, 
Katarina Primožič, Marko 
Marovt in Daniel Podobnik) 
je navkljub temu, »da sta-
ri dobri Marshall ni zdržal 
do konca«, več kot solidno 

izpeljala program rokovskih 
uspešnic.

Že razvneta publika je toč-
no opolnoči dočakala nas-
top glavnih zvezd večera, 
skupine Big Foot Mama, ki 
tudi tokrat ni razočarala zve-
stih oboževalk in oboževal-
cev. V prav posebnem ele-
mentu – očitno prevzet nad 

čarobno ‘biblijsko’ atmosfe-
ro Poljanske doline – je bil 
tokrat pevec Grega Skočir, ki 
si je med skladbami vzel čas 
za pestre monologe ter nasve-
te zaljubljencem vseh genera-
cij, obenem pa dvigoval tem-
peraturo, ki je dosegla vreliš-
če z izvedbo železnega reper-
toarja skupine s skladbami, 
kot so Led s severa, Črn tuli-
pan, Zadnji poraz, Nisem več 
s tabo, Fenomen idr., ki so vse 
zbrane silile v ekstatično raja-
nje in pripravile za spokojen 
odhod v deževno noč z slad-
kim nasmeškom – če se pač 
niso odločili za ‘after’. Sicer pa 
so Big Footi konkretno zaorali 
ledino in za singel Kratek stik 
z zadnje plošče Izhod v režiji 
Vena Jemeršiča po dolgih šti-
rih letih posneli nov spot. Kra-
tkega stika pa vsekakor ni bilo 
med nastopajočimi skupina-
mi in občinstvom.

UŽITEK NA REPLAY
Koncertni rock Buum žur Pr  Brodarju v Gorenji vasi je z nastopi skupin Big Foot Mama, Lokal Patrioti 
in Prelude odprl spomladansko festivalno sezono, obilne deževne ujme pa so pričarale čarobno 
močvirno atmosfero Rock Otočca.

Led s severa  – Big Foot Mama na koncertnem žuru v 
Gorenji vasi / Foto: Matic Zorman
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ČETRTEK, 27. MAREC 
OB 20.00 V PG KRANJ
   SLOVESNA OTVORITEV 44. TSD IN PODELITEV 
 NAGRAD ZDUS
 v nadaljevanju: Svetlana Makarovič MRTVEC PRIDE PO LJUBICO 
 (PG Kranj in MG Ptuj) PREMIERA

PETEK, 28. MAREC
OB 15.00 V STOLPU ŠKRLOVEC
   PREDSTAVITEV DRAM, NAGRAJENIH V ČRNI GORI, NA  
 HRVAŠKEM, SLOVAŠKEM, V SLOVENIJI IN V SRBIJI
OB 18.00 V CENTRU KULTURE ŠPANSKI BORCI
  Iztok Kovač, Janez Janša SOKOL 
  (En-Knap in Maska Ljubljana)
OB 20.30 V PG KRANJ

 Dušan Jovanović BORIS, MILENA, RADKO
 (SNG Drama Ljubljana)

SOBOTA, 29. MAREC 
OB 19.00 V PG KRANJ

 Slavoj Žižek DOBRODOŠLI V DUHOVNEM ŽIVALSKEM 
KRALJESTVU
(Anton Podbevšek Teater Novo mesto)

OB 20.00 V MINI TEATRU V LJUBLJANI
Matjaž Zupančič HODNIK
(Beit Zvi – School of The Performing Arts, Ramat-Gan, Izrael)

OB 21.00 V STOLPU ŠKRLOVEC 
Avtorski projekt ROBINSON
(Lutkovno gledališče Ljubljana)

NEDELJA, 30. MAREC
OB 17.00 V STOLPU ŠKRLOVEC

Matjaž Zupančič HODNIK
(Beit Zvi – School of The Performing Arts, Ramat-Gan, Izrael)

OB 19.30 V DRAMI SNG LJUBLJANA
Rudi Šeligo SVATBA
(SNG Drama Ljubljana)

PONEDELJEK, 31. MAREC
OB 18.00 V STOLPU ŠKRLOVEC

PREDSTAVITEV KNJIGE ALENA JELENA NOČNI POGOVORI
OB 20.00 V PG KRANJ

Nejc Gazvoda DIVJAD 
(Mini teater Ljubljana in MG Ptuj)

TOREK, 1. APRIL 
OD 10.00 DO 17.00 V STOLPU ŠKRLOVEC

 DAN NOMINIRANCEV
OB 18.00 V STOLPU ŠKRLOVEC

 OKROGLA MIZA DRUŠTVA GLEDALIŠKIH KRITIKOV IN 
TEATROLOGOV SLOVENIJE

OB 20.00 V PG KRANJ
 Evald Flisar JUTRI BO LEPŠE 
(Narodno gledališče Toša Jovanović, Zrenjanin, Srbija)

SREDA, 2. APRIL
OB 18.00 V STOLPU ŠKRLOVEC

Več avtorjev ŠKRIP INC. 
(Maska Ljubljana in CUK Kino Šiška)

OB 20.00 V PG KRANJ
Avtorski projekt 25.671
(PG Kranj)

ČETRTEK, 3. APRIL
OB 19.00 V PG KRANJ

Marko Bulc + nastopajoči GREMO VSI!
(Maska Ljubljana)

OB 21.00 V STOLPU ŠKRLOVEC
Marko Brecelj TOREJ V VRŠAC
(DPZN Koper in Cankarjev dom)

PETEK, 4. APRIL
OB 17.00 V STOLPU ŠKRLOVEC

 BRALNE UPRIZORITVE BESEDIL ŠTUDENTOV AGRFT IN 
FF UNIVERZE V LJUBLJANI

OB 20.00 V PG KRANJ
Matjaž Zupančič RAZRED 
(Bosansko narodno gledališče, Zenica, Bosna in Hercegovina)

SOBOTA, 5. APRIL
OB 18.00 V STOLPU ŠKRLOVEC

 Več avtorjev TATOVI PODOB 
(Emanat)

OB 20.00 V PG KRANJ
 Andrej E. Skubic PAVLA NAD PREPADOM 
(SMG)

NEDELJA, 6. APRIL
OB 20.00 V PG KRANJ

 Simona Semenič 5FANTKOV.SK
(Studio 12, Gledališče TUŠ, Bratislava, Slovaška)

v nadaljevanju 
ZAKLJUČEK FESTIVALA IN PODELITEV NAGRAD

Nakup vstopnic in informacije: 
����������	
��������	�����	��	��	��	����	

www.tsd.si � www.pgk.si

Igor Kavčič

Š
tevilne tako 
muzejske usta-
nove kot različna 
društva po Slove-
niji v letošnjem 

letu z dogodki ali razstava-
mi zaznamujejo stoto oble-
tnico začetka 1. svetovne 
vojne. Odlično sodelovan-
je v preteklosti je tudi tokrat 
povezalo Gorenjski muzej 
in Numizmatično društvo 
Slovenije, katerega člani so 
v povezavi z obletnico prip-
ravili zanimivo razstavo dro-
bnih predmetov iz naše zgo-
dovine, ki jih mnogi že dol-
ga leta tako zavzeto zbirajo. 
Mednje sodijo kovanci in 
bankovci iz časa štiriletne 
morije, vojaške propagan-
dne in dokumentarne raz-
glednice ter vojaške značke, 
medalje, odlikovanja in spo-
minske medalje prve svetov-
ne vojne.

Kot je uvodoma ob odprtju 
razstave povedala v. d. dire-
ktorice Gorenjskega muze-
ja Marjana Žibert, imajo 
zbiratelji, združeni v druš-
tvo, zagotovo več kvalitet-
nega tovrstnega »drobnega 
gradiva«, kot ga je v muze-
jih, ob tem pa se je spomnila 
tudi na pred nedavnim pre-
minulega dolgoletnega čla-
na društva, Kranjčana Albi-
na Pogačnika (1915–2014).

Razstava je razdeljena na 
več delov, eksponati pa so 
na ogled tako v vitrinah kot 
na stenah. V uvodu so na 
ogled spominske medalje 
prve svetovne vojne ter voja-
ške medalje in odlikovanja 
pa tudi znaki oziroma zna-
čke. Medalje so bile namen-
jene cesarski in vojaški pro-
pagandi, zato na njih pred-
njačijo liki iz cesarske rodbi-
ne (Franca Jožefa, Karla IV.), 
zanimive pa so tudi upodo-
bitve vodilnih avstro-ogrs-
kih generalov, admiralov, 
vojskovodij (tudi v Tolmi-
nu rojenega grossadmirala 
Antona Hausa). Medalje in 
odlikovanja so se podeljeva-
la vojakom s fronte. Zaradi 
poguma slovenskih fantov 

je na Slovenskem veliko 
visokih državnih odlikovanj. 

Skoraj polovica razsta-
ve je namenjena razgledni-
cam na temo 1. svetovne voj-
ne. Avtorji risb na njih so bili 
priznani slovenski slikar-
ji, kot so Maksim Gaspari, 
Anton Koželj, Hinko Smre-
kar, Valentin Hodnik, Ivan 
Vavpotič, Fran Tratnik , na 
nekaterih razglednicah pa so 
natisnjeni tudi verzi pesni-
ka Simona Gregorčiča. Zara-
di Soške fronte prevladuje-
jo verzi iz pesmi Soči. Zani-
mive so tudi tako imenova-
ne foto razglednice, ki so jih 
bodisi na fronti ali v zaledju 
posneli fotografi. Fotografi-
je so prav tako imele močno 
propagandno noto. 

Izbrani »kosi« krasijo vit-
rini s kovanci in bankovci, 
med njimi so tudi zlatniki in 
srebrniki. Posebna vitrina je 
namenjena zapuščini zdra-
vnika, stomatologa, kinolo-
ga in numizmatika, prof. dr. 
Jožeta Ranta (1986–1972). 
Leta 1915 je bil dodeljen 7. 
lovskemu bataljonu, ki je 
branil Rombon, leta 1916 pa 
Mali Pal na koroško-tirolski 
fronti, kjer je bil ranjen. Leto 
kasneje je bil v generalštabu 
Svetozarja Borojeviča in se 
udeležil preboja pri Kobari-
du. V treh letih je bataljon na 
soško-tirolski fronti izgubil 
več kot tisoč mož. V očetov 
spomin je njegov sin Andrej 
Rant očetu v spomin prebral 
tudi pesem Bataljon. 

IZ VELIKE VOJNE
V Stebriščni dvorani Mestne hiše v Kranju je na ogled zanimiva razstava Numizmatičnega društva 
Slovenije z naslovom 100-letnica prve svetovne vojne 1914 – 2014.
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Besnica – KUD Jože Papler Besnica v petek, 28. marca ob 
19. uri vabi v Kuharjevo galerijo Kolodvor na 14. večer kul-
ture v Spodnji Besnici. Predstavili se bodo člani kulturnih 
društev s Sorškega polja. Na ogled bo razstava ilustracij 
akademskega slikarja Milana Batiste z naslovom Jenkove 
Obujenke, njegove pesmi bosta prebirala Mira Velkavrh 
in Rudi Zevnik, nastopil pa bo tudi Mešani oktet Lipa KUD 
Oton Župančič Sora pod vodstvom Jane Debeljak.

Večer kulture v Besnici

Kranj – V Mestni hiši Gorenjskega muzeja bo v četrtek, 
27. marca, ob 19. uri odprtje razstave stripovskih avtorjev 
Kaje Avberšek in Stefana Riccija, letošnjih avtorjev v okvi-
ru projekta Živel strip!, stripovskega natečaja za mladino 
in otroke. Z natečajem sta vsako leto izpostavljena dva 
avtorja. Tokrat sta to Kaja Avberšek s projektom Pojoči 
grad in Stefano Ricci, ki bo tokrat razstavil risbe in svoj 
grafični opus. Razstava bo na ogled do 5. maja.

Skrivnosti in risani zvok

Numizmatični pogled na 1. svetovno vojno. Andrej Rant je ob odprtju razstave 
prebral pesem v spomin očetu Jožetu, udeležencu 1. svetovne vojne in kasnejšemu 
numizmatičnemu navdušencu. / Foto: Igor Kavčič
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desetdnevna vremenska napoved
Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja Ponedeljek Torek Sreda Četrtek  
25. 3. 26. 3. 27. 3. 28. 3. 29. 3. 30. 3. 31. 3. 1. 4. 2. 4. 3. 4.

3/10 °C 2/12 °C 3/13 °C 3/14 °C 2/15 °C 3/18 °C 3/19 °C 4/18 °C 4/17 °C 5/16 °C 

»Bila je tema. Znašla sem se 
sredi naše vasi, mislim, da sem 
bila na sprehodu. Ko pridem 
mimo sosedove hiše, zagledam 
tri vlomilce, ki so hoteli vlomi-
ti v sosedovo garažo. Bili so 
maskirani, eden izmed njih je 
v roki držal pištolo. Ko so me 
zagledali, se je eden od vlomil-
cev, tisti s pištolo, zagnal pro-
ti meni, mi zvil roko na hrb-
tu in mi grozil s pištolo, da me 
bo ustrelil, če črhnem le besedi-
co. Šla sva proti garaži, kjer sta 
se druga dva vlomilca še ved-
no trudila s ključavnico. Začu-
da me ni bilo nič strah, prav 
nasprotno! V trenutku vlomil-
čeve nepazljivosti sem se osvo-
bodila in ga z vso močjo uda-
rila po roki, da mu je pištola 
padla iz rok. Potem sem tekla 
stran, po ulici in videla, da me 
vlomilec zasleduje. Med tekom 
sem dvignila roke in vzletela! 
Sprva malce težje in z noga-
mi sem še nekajkrat udarila ob 
tla, potem pa sem letela vedno 
bolje in bolje, in vedno višje in 

višje. Dvignila sem se tako viso-
ko, da se je vlomilec (še vedno 
je tekal za mano) zdel kot maj-
hna pikica, potem sem se zbu-
dila. Kaj pomenijo moje san-
je?« Miša

Draga Miša,
tema v sanjah je v zvezi s 

tvojim trenutnim počutjem, 
ki je morda malce malodu-
šno in pesimistično. Sanj-
sko dogajanje pa razkriva, 
da je tvoja podzavest optimi-
stična in bodrilna, možnos-
ti pa so svetlejše, kot si mi-
sliš. Vlomilci in tatovi v san-
jah zrcalijo dejstvo, da drugi 
od nas jemljejo ali pričaku-
jejo preveč. Vdirajo in vlam-
ljajo v naše osebno področ-
je, mi pa ne znamo postavi-
ti zdravih mej in se razdaja-
mo na račun našega notra-
njega ravnotežja. Ponava-
di se simbol pojavi, kadar 
se v realnosti soočamo z 
nekim nadležnim prere-
kanjem ali sporom. V tem 

smislu simbolizirajo vlo-
milci in tatovi energetsko 
izgubo. Očitno traja to stan-
je dlje časa, tebi pa je celot-
na zadeva že zrasla čez gla-
vo. V sanjah si se vlomilcu 
namreč odločno zopersta-
vila in se ubranila najhuj-
šega. Ta sanjska scena ti ja-
sno pokaže rešitev iz zaple-
tenega položaja. Skušaj tudi 
v resničnem življenju odvre-
či strah in zbrati svoje notra-
nje moči ter se odkrito ubra-
ni pred nadaljnjimi psihi-
čnimi napadi. Povej dotič-
nim, kar jim gre, in postavi 
jasne meje. Vendar pazi, da 
ne poslabšaš situacije z žal-
jivimi besedami, ki bi povz-
ročile pravo razdejanje! Vlo-
milčevo orožje namreč kaže, 
da si trenutno zelo sovražno 
razpoložena. Sanje ti torej 
priporočajo, da se najprej 
zazreš vase in spustiš nega-
tivna čustva. Verjamem, da 
smo za vse svoje izkušnje 
v življenju odgovorni čisto 

sami in nihče drug. Negativ-
na izkustva, negativne ljudi 
pritegnemo v svoje življen-
je, ker se ne cenimo dovolj in 
nosimo v sebi različne vzor-
ce ne-ljubezni do lastne ose-
be. Izbriši torej iz svoje zave-
sti kakršnokoli kritiziranje 
sebe! Kritiko pa nadomesti s 
pozitivno mislijo o sebi. Šele 
takrat bo postavljanje zdra-
vih in jasnih meja tudi smi-
selno in učinkovito. Tvoj let 
v nebo ima dvojni pomen. 
Najprej je z letenjem izražen 
tvoj strah, da se boš oz. si se 
ujela v past nezdravih odno-
sov. V tem smislu pomeni 
letenje močno željo po reši-
tvi iz dane situacije. Trenut-
ni položaj občutiš kot vedno 
večjo omejitev in rada bi se 
oddaljila in osvobodila vse-
ga tega, kar te »zadržuje pri 
tleh«. Simbol letenja pa daje 
tudi zagotovilo, da se boš 
vsak čas rešila motečih ele-
mentov, ki ti rušijo notranji 
mir. Imej se rada!  

Anita Di Grazia

POVEJ, KAJ SANJAŠ …

tedenski koledar
 vzhod zahod 

25. 3. tor. Minka  5.56 18.21

26. 3. sre. Maksima 5.54 18.22

27. 3. čet. Rupert 5.52 18.24

28. 3. pet. Janez 5.50 18.25

29. 3. sob. Ciril 5.48 18.26

30. 3. ned. Bogo 6.46 19.28

31. 3. pon. Benjamin 6.44 19.29

Ljubim te zeleno, ljubim.

Travnata si pokrajina,
z metuljčki obdana.
Tvoja zelena barva seva
v gorsko jezero.
Iskri žrebec srka gorsko vodo,
v jezeru je odsev lune.

Ljubim te zeleno, ljubim.

Gorski zrak me napaja
s čistino najine ljubezni mlade.
Večerna rosa mi boža
bose noge.
Operem si obraz,
naredim požirek.
Dragi, potopiva se
v ta vrelec čiste ljubezni
in si omisliva prvi poljub.

Ljubim te zeleno, ljubim.

Vsa hrepenenja se bodo
združila v eno in jezero bo 
ohranilo najino skrivnost.

Ljubim te zeleno, ljubim.

Noč postala je čarobna,
sla opojna.
Zaspala sva objeta do
jutranjega svita.

Sarah Key

»Ljubim te zeleno, ljubim. Vsa hrepenenja se bodo združila 
v eno.« Preprosto in resnično kot ljubezen, ki nima omejitev. 
Danes je materinski dan in želim vam lep praznik. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov  
pes mi.mla dih@gma il.com ali pis no na na slov:  
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. 

Zeleno, na dan pomladi

PESMI MLADIH

Suzana P. Kovačič

O
troke lutke 
očarajo, zato 
jih tudi radi 
izdelujejo. V 
vrtcu Ježek 

na Trsteniku so se otroci, 
stari od tri do pet let, z vzgo-
jiteljicami podali v pollet-
ni projekt in ga poimenova-
li Z lutkami v svet domišlji-
je. Projekt je zaključen, hod-
nike vrtca pa krasijo lutke. 
»Spoznala sem senčne lut-
ke, ki jih lahko osvetlimo z 
lučko, pa ročne in prstne lut-
ke. Mimetične lutke premi-
kajo usta in obrvi. Marione-
te visijo na vrvi,« jih je nekaj 
opisala Iza. Razstavili so še 
ploskovne lutke in naglav-
ne obroče za dramatizaci-
jo. Lutkovne odre so naredi-
li iz lesa, kartonskih škatel 
in papirja, za izdelavo raz-
ličnih predmetov, ki sodi-
jo k lutkam, pa so uporabi-
li blago, volno, les, papir  
Januarja so v vrtcu tudi šivali 

lutke, saj je vzgojiteljica Ta-
tjana Gorjanc prinesla šival-
ni stroj. »Lutka, ki je otro-
kom blizu, je pomembna 
za otrokov razvoj, saj zdru-
žuje razumevanje, govor, 
gibanje, sodelovanje z oko-
ljem. Otroci spoznajo raz-
lične vrste lutk in se z nji-
mi igrajo, v igri uporabljajo 

enostavne rekvizite, scen-
ske prvine, prvine kostuma, 
lutke  opazujejo odrasle-
ga in sodelujejo pri izdelo-
vanju. Lutko oživijo z giban-
jem, pogledom, s svojo ener-
gijo,« je nekaj čudovitih ele-
mentov lutk orisala vzgojite-
ljica Ana Zupanc. Pomem-
bna je namreč tudi vloga 

strokovnih delavk, da verja-
mejo v moč lutk, ki jih upo-
rabljajo v vrtcu. Otroci so lut-
ke še narisali, risbe pa raz-
stavili. Pokazali so tudi veli-
ko lutko, zdravnika Ferda in 
mimetično lutko Tino. »In 
še mamicam bomo nasto-
pali,« je Anže napovedal na-
stop za materinski dan. 

V SVETU LUTK
Srednja skupina otrok iz vrtca Ježek na Trsteniku je bogat domišljijski svet ustvarila s pomočjo lutk.

Srednja skupina Ježkov z lutkami in vzgojiteljicama Tatjano Gorjanc in Ano Zupanc 

Lutka pri otroku vzbuja domišljijo in ustvarjalnost. 

Lutka zna peti, si izmišlja besede, izraze, pove zgodbico. 

RUBRIKO MULARIJA ureja 
Dina Kavčič. Pišite ji na 

dina.kavcic@g-glas.si ali na 
koticek@g-glas.si.
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Alenka Brun

T
rije chefi očit-
no odraščajo. To 
se pozna tudi pri 
njihovi hrani, saj 
kreacije odražajo 

samostojnost, ustvarjalnost, 
prepričajo tako po okusu kot 
po videzu.

In gostje smo, ne da bi 
hoteli, favorizirali svojo jed 
ter izbirali med šestimi kro-
žniki, kjer je vsak od naštetih 
kuharskih mojstrov pripravil 

dva. Bine se je poigral z oku-
si na način, da ni čudno, da 
so ga že pred prvo sezona res-
ničnostnega šova Gostilna 
išče šefa označili kot pravega 
rock and roll  kuharja; Uroš 
je z uvodno jedjo na pose-
ben način postregel najprej 
tlačenko, potem file kečige, 
ki spada v družino jesetrov; 
Igor pa je kot gostitelj – začet-
ni večer tokratnih 3 Chefov je 
namreč potekal v restavraciji 
Strelec na Ljubljanskem gra-
du, znova navdušil z sladico. 
In čisto za konec je na meniju 

pisalo, da sledijo cigara, rum 
in čokolada , tako da smo pri-
sotni pričakovali zaključek v 
kubanskem  stilu, smo pa 
na mizo sicer dobili vse naš-
teto, a v modernejši in bolj 
sladki izvedbi: cigare so bile 
iz čokolade, polnjene z slado-
ledom, postrežene v dejan-
skem pepelniku, kjer je bil 
tudi pepel užiten, rum pa 
se je ujel v ljubek balonček v 
velikosti bombona.

Za uvod v kulinarično raz-
vajanje je s pozdravnim govo-
rom začela Dada Jerovšek. 

Mimogrede je še poskrbela 
za manjše presenečenje tudi 
pri treh kuharskih mojstrih, 
saj je voščila Igorju za 38. roj-
stni, dan, ki ga je praznoval 
18. marca, in mu izročila v 
dar simpatično torto.

Da šefi resnično odrašča-
jo, kar smo na začetku že 
omenili, je v nadaljevanju 
pričal tudi vsak postrežen 
krožnik, iz katerega se je 
dalo razbrati zgodbo, značil-
na tako za Uroša Štefelina, 
Bineta Volčiča kot slavljenca 
Igorja Jagodica. 

KO CHEF PRAZNUJE …
Ponovno so združili moči znani – lahko rečemo kar gorenjski chefi – Uroš Štefelin, Bine Volčič  
in Igor Jagodic. Sledenji je minuli teden praznoval rojstni dan. 

Igorja so z rojstnodnevno torto presenetili. Z njim sta se 
veselila tudi stanovska kolega Bine in Uroš. / Foto: AB

Tokrat se je večera udeležila tudi Katarina, boljša polovica 
kuharskega mojstra Bineta Volčiča. 

Razpoloženi Gorenjci: Nika Morič, Alenka Bešter, ki je 
sodelovala pri sami zasnovi projekta takrat še blejskih 
chefov; znan cvetličar Tomaž Spaans ter Miha Resman.

V kuharski ekipi, ki je ustvarjala v kuhinjskem zakulisju 3 
Chefov, smo tokrat opazili tudi tekmovalko resničnostnega 
šova Gostilna išče šefa Julijano Krapež.

»Moje sonce«

Zmeraj se ustavim pri vaši 
rubriki in berem vaše odgovo-
re. Poročena sem že veliko let 
in imam dva odrasla otroka. 
Želim si le normalno žive-
ti. Kdaj bo za mene posijalo 
tisto moje sonce? Vedno je 
bila družina na prvem mestu, 
sedaj bi rada košček sreče tudi 
za sebe. Prosim, napišite mi 
kaj o ljubezni, denarju, če se 
mi uresniči želja po hišici sredi 
travnika. Mi je sploh namenje-
no kaj lepega? Zadnje čase me 
zapušča tudi zdravje. Se lahko 
ognem težavam? Hvala vam, 
Tanja, za pomoč.

Draga moja, šele sedaj ste 
prišli do spoznanja, da je živ-
ljenje samo vaše. Samo vaše, 
ne od moža niti drugih, ki vas 
obkrožajo. In prav nikoli ni 
prepozno začeti živeti svojih 
sanj. Veliko odgovorov poz-
nate že sami. Mož se ne bo 
spremenil in njemu je tako, 
kot je, odlično. Ne obreme-
njujte se več z njim, stopite 
korak naprej. Zakaj tam vas 
čaka sonce, ki si ga tako želi-
te in bo sijalo samo za vas. 
V ljubezni vas čaka še veliko 
lepih presenečenj in ne bo ste 
mogli verjeti, koliko čustev 
bo prišlo na dan, ko se boste 
predali in ne iskali več raznih 
ovir. Kot slap se vam sproži 
niz malih osebnih zmag. Žel-
ja, ki jo imate, se vam izpolni. 
Tudi stanje glede financ se 
vam kmalu izboljša. Otroka 
si bosta ustvarila družino in 
odšla na svoje, brez skrbi, 
lepo ste ju vzgojili. Ne, nika-
kor niste izbirčni niti tečni, 
želite si le svoj košček sreče, 
nič drugega. Letošnje leto je 
za vas prelomno in glejte, da 
vam strah ne ohromi čus-
tev; bodite pripravljeni vsak 

trenutek, da ko se prikaže 
žarek vašega sonca, izteg-
nete roke in ga objamete. 
Pri  službi ne vidim nič pose-
bnega, gre naprej tako kot 
do sedaj. Lahko da se vam je 
težava pri zdravju že popra-
vila, a vidim, da se vam prej 
ali slej žal ponovi, zato vam 
svetujem, da se le odpravite 
k zdravniku. Vaše številke so 
3, 4, 7, 9, 21, 24, 29, naj vam 
prinesejo srečo. Želim vam 
vse dobro.

»Upanje«

Ker ste mi enkrat že pozitiv-
no odgovorili, se zopet obra-
čam na vas. Prosim vas, če 
pogledate v karte za moje in 
moževo zdravje. Zanima me 
tudi glede otrok in njihovih 
družin, želim in upam, da 
med nami ne bo prihajalo do 
nesoglasij.

Nekdo v družini malo bolj 
izstopa. Hitre jeze je in hoče 
stalen nadzor nad vsem. 
Izčrpava vas, ker vas je pod-
zavestno vedno strah, ali bo 
vse dobro. Vse bo dobro. 
Namesto da bi imeli veliko 
energije, se velikokrat poču-
tite prazni in nemočni. Pri 
vajinem zdravju ne vidim 
nič slabega, enako stanje 
se vzdržuje naprej oziroma 
so pozitivne spremembe. V 
odnosu z mlajšim sinom in 
njegovo družino morate biti 
odločni, ne popuščati in vse 
bo v redu. Hči je trenutno 
precej utrujena, ima veliko 
načrtov, ki ji uspejo. Skrbi 
ima z otroki, vendar ne vidim 
nič slabega. Starejši sin ima 
kar nekaj skrbi in si želi spre-
memb na različnih področ-
jih, zelo se trudi in bo naredil 
vse, da bo zadovoljen. Lepo 
vas pozdravljam.

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 44 novih 
prebivalcev. V Kranju se je rodilo 16 dečkov in 14 deklic. 
Med novorojenčki sta bila tokrat tudi bratec in sestrica. 
Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 2105 gramov, najtežje-
mu dečku pa je tehtnica pokazala 4310 gramov. Na Jese-
nicah je svoja pljuča prvič preizkusilo 9 deklic in 5 dečkov. 
Najtežja je bila deklica, ki je ob rojstvu tehtala 3940 gra-
mov, najlažji deklici pa je tehtnica pokazala 2950 gramov.

Novorojenčki

Na Jesenicah sta se 15. marca poročila Teja Pintarič in 
Primož Ozebek.

Mladoporočenci

Rektor Univerze na Primorskem Dragan Marušič je pred 
kratkim v koprski Pretorski palači promoviral dvanajst 
novih doktorjev znanosti. Med njimi je bil tudi nov dok-
tor znanosti s Fakultete za management Drago Papler. Dr. 
Drago Papler je sicer že decembra lani uspešno zagovarjal 
doktorsko disertacijo z naslovom Ekonomski učinki libe-
ralizacije trga električne energije v Sloveniji pod mentor-
stvom predstojnika katedre za ekonomske vede Štefana 
Bojneca. V raziskavi, ki jo je empirično testiral z merami za 
koncentracijo ter s statistično, regresijsko in faktorsko ana-
lizo, Papler ugotavlja, da liberalizacija trga električne ener-
gije povečuje konkurenčne pritiske, kar se odraža v cenah 
in dejavnikih, ki vplivajo na njihovo oblikovanje. Prek proce-
sa proizvodnje, prek stroškov proizvodnje in povpraševa-
nja na segmentiranih trgih distribucije električne energije 
pa ključno vlogo za uspešno dobavo dobivata konkurenčna 
cena in odnos do odjemalcev električne energije.

Elektro Gorenjska bogatejša za doktorja
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Miroslav Cvjetičanin

N
ovigrad – Zra-
ven pa smo 
še omenja-
li Hotel Mae-
stral, klance, 

preklete klance, ribe, vino, 
sir in pršut, Grožnjan, Tar, 
Motovun, Oprtalj  in seve-
da Mira, ki je vmes prazno-
val svoj 43. rojstni dan.

Namen kolesarskih pri-
prav Športnega društva 
Gorenjski glas ni bil samo 
razvedrilne narave, ampak 
tudi kot priprava naših 
telesc za prihajajočo kole-
sarsko sezono. To pa spa-
da med bolj oteženo naravo 
dela. Zima sicer ni bila dol-
ga, vendar je vseeno na veči-
ni nas pustila sledi pomanj-
kanja telesne vadbe. Maščo-
bne oblogice so nam zma-
njšale kolesarska oblači-
la, a ker smo Gorenjci, se 
ne bomo zapodili v trgo-
vine po eno številko večje, 
ampak bomo pridno vadi-
li do te mere, da nam bodo 
spet tako prav, kot so nam 
bila še prejšnjo jesen.

Prekolesarili smo skoraj 
celo zahodno hrvaško Istro. 
Od Novigrada smo z misli-
mi na našega Frenka, sobor-
ca, ki je ostal doma, ker je 
padel in se hudo poškodo-
val, ravno ko je bilo treba 
na priprave, prevozili ces-
te prek Tara, Poreča, Vrsar-
ja, Limskega kanala, Rovi-
nja do Pule. Od Novigrada, 

Buj, Umaga, Savudrije, 
Grožnjana, Motovuna, doli-
ne Mirne, Oprtalja pa vse 
do Brtonigle, Bracanije in 
hotela Maestrala, ki nam je 
tudi tokrat ponudil vse svo-
je najboljše storitve. Dobra 
hrana, urejene sobe, kole-
sarska soba s servisom, vel-
nes, fitnes in prijazno oseb-
je so dejstva, zaradi katerih 
se Glasovci najraje vračamo 
v ta hotel.

Ker pa vsak kolesar na pri-
pravah potrebuje tudi raz-
vedrilo, je tokrat zanj pos-
krbel Miro Mikič, ki je svoj 
rojstni dan praznoval tako, 
da je »panoramsko« skupi-
no najprej peljal na ogled 
mesta umetnikov oziroma 
Grožnjana, kjer smo bili 
najprej tarče fotografskega 

objektiva Arneja Hodaliča in 
njegovih študentov, potem 
pa nas je v vlogi turističnega 
vodiča popeljal po celi vasi-
ci. Zvečer je vse udeležence 

priprav počastil s pijačo in 
hrano ter tako mirno in var-
no zaplul abrahamu naspro-
ti. Samo še sedem klancev 
ga loči do njega! 

GLASOVI KOLESARJI NA 
SPOMLADANSKIH PRIPRAVAH
Istra, kolo, asfalt, kilometri, sonce, morje so besede, ki smo jih Glasovi kolesarji  
največkrat izrekli od četrtka do nedelje.

Udeleženci Glasovih kolesarskih priprav na vrtu hotela Maestral. / Foto: Braco Cvjetičanin

Miro kot kolesarski turistični vodič ... / Foto: Braco Cvjetičanin

... in kot slavljenec med prijatelji / Foto: Braco Cvjetičanin

Na enem izmed modnih dogodkov v Ljubljani smo nale-
teli na nasmejano miss Universe Slovenije 2010 Mariko 
Savšek. Še ne tridesetletni Mariki, ki prihaja iz okolice 
Litije, nosečnost prav pristoji, bodoče mamice pa obisk 
odprtja nove modne trgovinice ni utrudil, saj se je ves 
večer smehljala in prijazno pozirala fotografom.

Simpatična nosečka med misicami
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Ukvarjamo se s proizvodnjo žimnic in vzmetnic ter posteljnine, 
izvajamo pa tudi tapetniške storitve.  
Izdelki so rezultat lastnega razvoja in tehnologij. Prodajamo jih v 
lastni prodajni mreži, pod lastno blagovno znamko  
Slovenska Postelja ter po načinu svetovanja po načelu  
“prodaja po meri kupca”.

OBIŠČITE NAS V NAŠIH SALONIH.
www.postelja.com

Postelja d.o.o.
Zapuže 10 b
4275 Begunje na Gorenjskem
Tel.: 04 53 25 775

IZKORISTITE

DO 30 % SEJEMSKI 
POPUST

V MESECU MARCU

žimnice, ki jih sanjate podnevi

Nagrade:  1., 2. in 3.: vzglavnik standard + 20 % darilni bon

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, 
9. aprila, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 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 Ble i we i so vi ce sti 4.
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Svetovno znani DJ David Guetta (46) se 
je ločil od svoje žene Cathy, s katero je bil 
poročen 22 let. Skupaj imata desetletnega 
Tima Elvisa in šestletno Angie. Spo znala 
sta se leta 1992 in se še isto leto poroči-
la. Sicer pa sta nekdanja zakonca skupaj 

ustvarjala glasbene projekte in dogodke. Premoženje z 
grammyjem nagrajenega glasbenika se ocenjuje na tride-
set milijonov dolarjev. Par je ob dvajseti obletnici poroke 
obnovil svoje zaobljube na Ibizi, zato je ločitev še toliko 
bolj nenavadna. Razlog razveze ostaja zaenkrat neznan.

David Guetta se ločuje

Ob 20. obletnici smrti frontamana skupi-
ne Nirvana Kurta Cobaina na dan priha-
jajo nove podrobnosti. Policija je razkrila 
dve fotografiji, na katerih so pripomočki 
za drogiranje, žlica, igle, zavoj cigaret in 
sončna očala poleg denarnice, ki potrju-

je, da so stvari last pokojnega pevca. Cobainovo truplo so 
odkrili 8. aprila 1994, preiskava pa je pokazala, da je pevec 
vzel visok odmerek heroina ter se ustrelil. Detektivi so 
potrdili, da ni šlo za zaroto, ampak za samomor.

Nove podrobnosti o Kurtu Cobainu

Igralca Ahton Kucher (36) in Mila 
Kunis (30), ki sta se pred kratkim 
zaročila, pričakujeta prvega otroka. 
»Oba sta zelo srečna,« je potrdil 
prijatelj para in zanikal govorice, da 
Kunisova pričakuje dvojčka. Kljub 

nosečnosti pa se jima s poroko nikamor ne mudi. »To ne 
bo kratka zaroka, saj še nista začela planirati poroke,« je 
potrdil prijatelj. Igralca sta se spoznala leta 1998 med sne-
manjem serije Ta sedemdeseta, par pa sta postala pred 
dvema letoma. 

Ashton in Mila bosta postala starša

Slavna brazilska manekenka Gisele Bünd-
chen (33) in njen mož Tom Brady (36) pro-
dajata svojo posest v Kaliforniji. Zanjo 
želita zakonca iztržiti petdeset milijonov 
dolarjev. Tuji mediji poročajo, da se druži-
na seli v Boston, prav zato naj bi se odloči-

li prodati razkošno domovanje, ki med drugimi obsega pet 
spalnic, devet kopalnic, bazen in ogromen dovoz.

Gisele prodaja svojo posest

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

K
o so se fantje zbra-
li pri Kračunu, kar 
je že Štajerska, so 
se lotili številnih 
aktivnosti. Moto-

ričnost in kondicijo tekmo-
valcev je preverjal Gorenjec 
Denis Porčič Chorchyp, ki 
je bil tokrat z izbranimi slo-
venskimi lepotci in njiho-
vo odzivnostjo zadovoljen, 
pohvalil pa je tudi Jakoba 
Horvata iz Zgornjih Dupelj. 
»Gorenjski predstavnik se 
je zelo izkazal. Vidi se, da 
je plesalec, saj je zelo vzdrž-
ljiv. Pohvaliti pa moram tudi 
druge. Letošnji izbor je zelo 

kakovosten in žirija bo ime-
la težko nalogo,« je zaklju-
čil Chorchyp, ki ga pozna-
mo še iz časov glasbene rap 
skupine Kocke. Ljubezen do 
glasbe je sicer ostala, tej pa 
je dodal borilne veščine, saj 
ga zadnje čase lahko kar red-
no spremljamo tudi v ringu.

Po vodeni vadbi na osnovi 
borilnih veščin je za kandi-
date za mistra sledila delav-
nica na temo nastopanja s 
koreografinjo Mojco Pač-
nik, ob koncu pa je strokov-
na komisija ocenila kandi-
date še v kopalkah. Izbra-
nih petnajst polfinalistov 
bo sicer znanih danes, ko 
bo zaključeno glasovanje 
po Facebooku na uradnem 

profilu projekta misterslo-
venia.com, v živo pa se polfi-
nale obeta že v soboto. 

Ljubljana pa je pred nedav-
nim gostila še en zanimiv 
modni dogodek. Priljublje-
no nakupovalno mesto je 
dobilo samostojno Liscino 
trgovino z linijo spalnega 
programa, perila in kopalk, 
namenjeno mladim. Spet so 
se organizatorji odločili za 
načrt dvojnega odprtja: pova-
bljenim gostom so trgovino 
predstavili večer pred odpr-
tjem za javnost. S pomoč-
jo Ule Furlan pa so povab-
ljeni na prav poseben način 
spoznali tudi novo kolekcijo 
pomlad/poletje 2014 – skozi 
tematske kotičke. 

Adi Smolar je eden izmed 
najpopularnejših in najkva-
litetnejših slovenskih kan-
tavtorjev. Zadnjih nekaj let 
pa se predstavlja tudi kot 
avtor knjig za otroke in mla-
dino. Izšlo je že deset njego-
vih knjig, nove so že v pri-
pravi. Njegova proza je tako 
kot njegove pesmi duhovita 
in prepolna pozitivnih spo-
ročil, ki mlade bralce zaba-
vajo pa tudi podučijo o res-
ničnih vrednotah življenja. 
Njegova zadnja knjiga izha-
ja iz zbirke zgodbic o Puj-
si in Andreju Migcu. Celo-
tno zbirko pa bogatijo tudi 
zabavne in domiselne ilu-
stracije žal že pokojnega 
Boža Kosa. 

NAJLEPŠI SLOVENEC
Konec tedna bo v Ljubljani polfinalni izbor za letošnjega najlepšega Slovenca. Za začetek pa so 
dvajset kandidatov, med katerimi smo zasledili tudi imena gorenjskih lepotcev, postavili pred kar nekaj 
preizkušenj. 

Zadnje čase je v naši prestolnici kar precej modnih dogodkov. Med povabljenimi vse večkrat zasledimo mlajšo generacijo, 
modne blogerke pa tudi starejše fašioniske, ki so predvsem iz sveta nekdanjih misic, manekenk in modelov. Pridejo v 
družbi fantov, mož, prijateljic, se pa nekateri moški tudi sami zanimajo za modo. 

Jakob Horvat, Chorchyp in aktualni mister Jure Rugani, ki 
bo počasi predal 'krono'. / Foto: Luka Brataševec

Modni dogodek je zanimal tudi pevko Regino ter 
Domžalčanko in uspešno modno blogerko Ajdo Sitar.

Ula Furlan in generalni direktor Lisce Goran Kodelja. Ula je 
ravno tako prerezala trak in obdržala velikansko mašno.

Adija Smolarja poznamo kot kantavtorja, je pa tudi avtor 
knjig za otroke in mladino. / Foto: Literarni val

Simpatični hostesi Eva in Ines, Ljubljančanki, ki ju 
je organizator modnega dogodka oblekel v barve 
prihajajoče kolekcije za pomlad in poletje Liscine linije 
namenjene mladim. / Foto: AB
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L A H K E  J E D I

Erika Jesenko

Čemaževe jedi
Narava se že prebuja in 

zeleni. Tudi čemaž je že 
pogledal iz zemlje, zato ga le 
naberite in izkoristite njego-
ve zdravilne lastnosti.

Za pripravo juhe s čema-
ževimi štrukeljci za dve ose-
bi potrebujete: 4 liste vle-
čenega testa, svež čemaž, 2 
jajci, 6 dl vode, sol, dve žli-
ci polnozrnate moke, 1 žlico 
masla.

Plast testa premažite s 
stepenim jajcem in posuj-
te z nasekljanim svežim 
čemažem. Testo prepogni-
te in zvijte v zavitek. Posto-
pek ponovite še trikrat. Zvi-
to testo narežite približno 
na dva centimetra debelo, 

da dobite majhne štrukelj-
čke. V posodi segrejte ma slo 
in na njem na rahlo prepra-
žite moko, posolite in med 
stalnim mešanjem zalivajte 
z vodo. Ko voda zavre, vanjo 
postavite štrukeljčke ter na 
zmerni temperaturi kuhaj-
te 15 minut. V zadnji minu-
ti kuhanja v juho vmešajte 
še stepeno jajce ter na rahlo 
pomešajte.

Nasvet: Testo lahko 
napolnite z različnimi 
nadevi, kot so skuta, drob-
njak, pehtran 

Če imate na voljo več-
jo količino čemaža, vam 
priporočam, da pripravite 
čemažev pesto, ki ga lahko v 

zaprtih kozarcih hranite več 
mesecev.

Za pripravo čemaževe-
ga pesta potrebujete: 100 g 
čemaževih listov, 8 g hima-
lajske ali navadne soli, 40 
g zmletih mandljev, olivno 
olje.

Čemaž drobno nasekljaj-
te, potem dajte vse sestavine 
v mešalec in dobro preme-
šajte. Z mešanico napolnite 
kozarčke, jih zaprite in hra-
nite na hladnem. 

Nasvet: Pesto lahko upo-
rabljate kot dodatek k nama-
zom, omakam, solatam, pire 
krompirju 

Čemaž ali divji česen je 
izjemno zdrava rastlina in 

vitaminska bomba. Delu-
je razstrupljevalno, čisti 
kri in znižuje holesterol. 

Uporabimo ga lahko pov-
sod, kjer bi sicer porabili 
česen.

Pavla Kliner

Doma vse z rudninami 
in vitamini nabite sestavi-
ne operemo, narežemo in 
jim po želji dodamo kuhan 
krompir ali jajce, česen, sol, 
domači jabolčni kis in oljčno 
oziroma kakšno drugo hlad-
no stisnjeno olje. 

Marjetici, trobentici in 
regratu smo nekaj prosto-
ra namenili v zadnjem član-
ku, tokrat pa se posvetimo 
še drugim samoniklim ras-
tlinicam, ki so nam že ali pa 
nam bodo zdaj, zdaj na voljo. 

Smrdljivka 

Navadna smrdljivka (Apo-
seris foetida) kljub precej 
neuglednemu imenu nudi 
pravcate pomladanske kuli-
narične užitke in zavidljive 

zdravilne odlike. Najprej 
pa razčistimo, katera rastli-
nica to sploh je. Morebiti jo 
na prvi pogled celo zamenja-
mo z njenim slavnim soro-
dnikom regratom. Res ima-
ta veliko skupnega. Listi so 
podobni regratovim, le da so 
bolj izrazito nazobčani. Tudi 
cvetovi so podobni regra-
tovim, le da so manj boho-
tni. Razlika pa je tudi ta, da 
smrdljivka raste v gozdovih, 
predvsem bukovih in meša-
nih, zato ji nekateri rečejo 
tudi gozdni regrat. Smrdljiv-
ka ima tudi poseben vonj, ki 
pa sploh ni neprijeten, diši 
namreč po kuhanem krom-
pirju. Njeni listi so mehkej-
ši in manj grenki od regrato-
vih. Zgodaj spomladi nabi-
ramo zelo mlade nežne lis-
tke, zatem nekoliko bolj raz-
vite liste, ko odcveti, pa še 

čvrstejše liste, ki jih v nas-
protju z regratovimi še ved-
no mirne duše uporabimo 
za solate. Za solate lahko 
uporabimo tudi popke, ste-
bla in cvetove. Smrdljivka je 
zlahka glavna sestavina sola-
te, da vam le ustreza njen 
»krompirjev« okus. Smr-
dljivka nas bo mimogrede 
založila z obilico vitaminov 
in rudnin. S svojimi grenči-
nami bo pospešila našo pre-
bavo ter okrepila delovanje 
jeter in žolčnika. Temeljito 
pa nas bo tudi očistila stru-
pov in okrepila naše telo in 
voljo do življenja. Ste že na 
poti v najbližji gozd? 

Trpotci 

Mladi listi ozkolistne-
ga trpotca (Plantago lance-
olata), ki so prava zakladni-
ca vitaminov in rudnin, so 
kakopak dobrodošla sesta-
vina pomladanskih solat. 
Za slednje lahko uporabi-
mo tudi mlade liste široko-
listnega (Plantago maior) in 
srednjega trpotca (Planta-
go media), saj imata podo-
bne učinkovine kot ozko-
listni. Trpotec odlično čis-
ti kri, ledvice, mehur, plju-
ča in želodec, zato ga narav-
ni zdravilci svetujejo ljudem 
s slabotnimi pljuči, šibkim 
glasom, bledičnim, ki so 
polni lišajev in izpuščajev, 
večno pokašljujejo, so stal-
no hripavi in mršavi. Trpo-
tec blagodejno deluje na vse 
bolezni dihalnih organov, 
še zlasti na tiste, pri katerih 

je prisotno zasluzenje. V ta 
namen si lahko pripravimo 
še trpotčev čaj, ki lajša tudi 
suh kašelj kadilcev.

Plešec 

Plešec (Capsella bursa 
pastoris) je oblika divje ras-
toče kreše, ki se izkaže tako 
v pomladanski čajni meša-
nici kot v pomladanski sola-
ti iz samoniklih rastlin. Naj-
demo ga pravzaprav povsod, 
na poljih, travnikih, vrtovih, 
jarkih, ob cestah. Raste izje-
mno hitro in ga ni mogo-
če kar tako iztrebiti z vrta. 
A zakaj bi ga, saj je ta plevel 
zelo koristen. Za solate nabi-
ramo mlade liste. Če nam jih 
kaj ostane, jih lahko dodamo 
tudi v juhe, zelenjavne pri-
kuhe, zeliščne namaze. Za 
zdravilni čaj naberimo cve-
toče zelišče brez korenin. 
Plešec naj bi čistil kri, usta-
vljal krvavitve, uravnaval 
krvni tlak in nasploh ugo-
dno vplival na ožilje. Ljud-
sko zdravilstvo ga priporo-
ča še pri težavah v menopa-
vzi, belem toku in premoč-
ni menstruaciji. Pospeševal 
naj bi tudi prebavo in koris-
til pri diabetesu.

Pomladni »miks« očisti 
zimskih »kiksov« (2)
Tudi danes stecimo na travnik in pokukajmo v gozd. Vdihnimo svež zrak in 
naberimo sestavin za osvežilno, čistilno in krepilno divjo solato. V košaro 
vrzimo nekaj plešca, ozkolistnega trpotca, navadne smrdljivke, mladih listov 
in cvetov trobentice, marjetice, regrata  

Regrat ali smrdljivka, to je zdaj vprašanje.

Plešec je ena najodličnejših 
pomladanskih rastlinic 
zoper krvne bolezni.

Nedelja – kosilo: kostna juha z vlivanci, puranji zrezki po dunaj-
sko, peteršiljev krompir v koscih, majonezna omaka, makovo 
pecivo; večerja: skutni namaz z drobnjakom, zrnat kruh
Ponedeljek – kosilo: gobova kremna juha, pečen piščanec, regrat 
s krompirjem v solati; večerja: koruzni žganci, vroče mleko 
Torek – kosilo: okisana pljučka s krompirjem, zapečene pala-
činke s skutnim nadevom, kompot iz suhega sadja; večerja:  
sirova pita, regrat z lečo v solati
Sreda – kosilo: juha iz gomoljnate zelene, polpeti iz mešanega 
mletega mesa in ovsenih kosmičev, regrat s krompirjem v 
solati; večerja: zeljne krpice z drobtinicami, jogurt
Četrtek - kosilo: kisla repa z ječmenom in suhim mesom, 
zeljnata solata s krompirjem; večerja: široki rezanci z orehi, 
bananino mleko ali kompot
Petek – kosilo: kruhova juha z drobnjakom, postrvi po tržaško, 
krompir v koscih, mešana solata; večerja: zeliščna omleta, jogurt
Sobota – kosilo: goveji golaž, kruhovi cmoki s slanino, radič s 
krompirjem in trdo kuhanimi jajci v solati; večerja: marmorni 
kolač, kakav ali bela kava

Okisana pljučka s krompirjem

Potrebujemo: 1 kg svinjskih pljuč, zeleno in peteršilj, 70 do 80 
dag krompirja, 1 žlico moke, 1 čebulo, 2 stroka česna, lovorov 
list, majaron, šetraj, stolčen poper, sol.
Očiščena pljuča prekuhamo v slanem kropu, ki smo mu dodali 
dišavnice, kot so lovor, peteršilj in zelena, jih ohladimo in nare-
žemo na tanke rezance. Posebej v slani vodi skuhamo skupaj 
z ostalimi dišavnicami na kocke narezan krompir. Medtem ko 
se krompir kuha, napravimo v ponvi povsem svetlo prežganje 
s sesekljano čebulo, moko in česnom, ga zalijemo, razkuhamo 
in prilijemo h krompirju. Nato dodamo še zrezana pljuča, jed 
popopramo in nekaj časa skupaj vremo. Na koncu jed po okusu 
okisamo, premešamo in takoj ponudimo.

Sirova pita
Potrebujemo: 20 dag srednje posušene gavde, 15 dag drobno 
zmlete polnozrnate pšenične moke, 1 rumenjak, 15 dag masla, 
2 dl sladke smetane, 3 jajca, 1 strok česna, sol, malo suhega 
timijana, 3 dag oluščenih sončničnih semen.
Sir drobno naribamo. Moko presejemo na delovno površino, 
naredimo jamico, vanjo vlijemo rumenjak in dve žlici ledeno 
mrzle vode. Po robu razporedimo 15 dag naribane gavde in vse 
maslo, narezano na koščke. S plastično lopatko ali z nožem 
maslo »režemo« v moko in ga skupaj s sirom zgnetemo v 
gladko testo. Položimo ga v nizek pekač (naj ima premer približ-
no trideset centimetrov), ga razvlečemo po dnu in ob robovih 
dvignemo 1,5 cm visoko. Pekač s testom damo najprej za 10 
minut v hladilnik, pečico pa hkrati prižgemo na 200 stopinj 
C. Smetano dobro razžvrkljamo z jajci. Česen olupimo in sok 
stisnemo v jajčno mešanico, solimo in začinimo s timijanom. 
Testeno dno večkrat prebodemo z vilicami, po njem potresemo 
preostali sir, nanj previdno zlijemo smetanovo maso in potre-
semo s sončničnimi semeni. Pekač položimo na dno pečice in 
pečemo približno 25 minut. Pito ponudimo mlačno, s solato.

Tedenski jedilnik

KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc
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Rezultati 24. kroga – 23. marca 2014
9, 23, 27, 30, 31, 34, 35 in 32

Loto PLUS: 2, 6, 7, 11, 15, 20, 38 in 13
Lotko: 4 9 5 4 3 1

Sklad 25. kroga za Sedmico: 520.000 EUR
Sklad 25. kroga za PLUS: 540.000 EUR
Sklad 25. kroga za Lotka: 520.000 EUR

LOTO

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE

Materinski dan v Škofji Loki
Škofja Loka – OŠ Cvetka Golarja in Občina Škofja Loka vabi-
ta na osrednjo občinsko prireditev ob materinskem dnevu, ki 
bo danes, v torek, 25. marca, ob 18. uri v jedilnici OŠ Cvetka 
Golarja. Kulturni program bodo oblikovali učenci OŠ Cvetka 
Golarja in njihovi mentorji. Prosvetno društvo Sotočje Škofja 
Loka pa praznovanje materinskega dne organizira prav tako 
danes, in sicer ob 19. uri v Kinu Sora. Uprizorili bodo pravljič-
no veseloigro Modra vrtnica za princesko, s pesmijo pa želijo 
polepšati praznik tudi vsi trije zbori društva: otroški zbor Iskri-
ce, MPZ Škofja Loka in Škofjeloški oktet. Vstopnine ni.

Sodobne vizualne podobe Pšene Kovačič
Kranj – Posebnost ilustratorke Pšene Kovačič so pesmi-slike 
in tako je nastala knjiga Slikopesmi, že nekaj časa na istih 
osnovah nastaja tudi knjiga Mamaočka, tudi po avtorskem 
izboru Milene Mileve Blažić. Konec lanskega leta je v stripu 
predstavila knjigo Evalda Flisarja Alica v Poteruniji. Predsta-
vitev razstave ter pogovor z ilustratorko in obema avtorjema 
knjig bo v kranjski knjižnici v četrtek, 27. marca, ob 19. uri.

Zbiranje starega papirja za zapuščene živali
Kranj – Društvo za zaščito živali Kranj bo v soboto, 5. apri-
la, že šestič zbiralo star papir. Celoten izkupiček akcije bo 
tako kot vedno namenjen oskrbi brezdomnih in zapuščenih 
živali. V društvu bodo v okviru akcije zbirali tudi zamaške in 
tako pomagali Aniti pri nakupu nove nadkolenske proteze. 
Zbirali bodo tudi hrano za pasje varovančke Kraljev ulice. 
Obiskovalci bodo dobili drobno pozornost, pasji obiskovalci 
pa še slastno darilce. Kupili boste lahko majčke DZZŽ Kranj 
in številne druge izdelke.

Ogenj, rit in kače niso za igrače
Preddvor – Jutri, v sredo, 26. marca, bo ob 17. uri v preda-
valnici Info centra Preddvor predstavitev knjige Ogenj, rit in 
kače niso za igrače avtorice Milene Miklavčič.

Spomini na obrambo Slovenije junija 1991
Kranj – Knjigarna in papirnica Ognjišče Kranj vabi jutri, v 
sredo, 26. marca, ob 19. uri na predstavitev knjige Moški 
na položajih, ženske v skrbeh, otroci pa na češnjah. Mari-
ja Stanonik in Irena Uršič sta zbrali in uredili spomine na 
obrambo Slovenije junija 1991 in bosta knjigo tudi pred-
stavili.

Slovenske gore v objektivu letnih časov
Mojstrana – V četrtek, 27. marca, se bo ob 18. uri v Sloven-
skem planinskem muzeju začela predstavitev bogate in 
barvite fotografske monografije Slovenske gore v objektivu 
letnih časov.

S kolesom po poteh sv. Frančiška
Kranj – Kulturno društvo Kranjčani materam vabi jutri, v 
sredo, 26. marca, ob 18. uri na prireditev ob obletnici usta-
novitve. Prireditev se bo začela s sv. mašo za pokojne člane 
v kranjski farni cerkvi, nadaljevala s predavanjem Marjana 
Bajta S kolesom po poteh sv. Frančiška v dvorani župnišča, 
zaključila pa z zakusko.

Za otroke
Preddvor – V Info centru lahko otroci v soboto, 29. marca, 
ob 10. uri prisluhnejo pravljici Hopek išče pomlad.

Tržič – Ura pravljic bo v tržiški knjižnici v četrtek, 27. marca, 
ob 17. uri.

Bled – V blejski knjižnici se bo v petek, 28. marca, ob 17. uri 
začela ustvarjalna delavnica Razveseli mamico.

Škofja Loka – Otroci lahko na mladinskem oddelku knjižni-
ce danes, v torek, 25. marca, ob 17.30 prisluhnejo pravljici 
Čunkule bunkule, v četrtek, 27. marca, pa se bo prav tako na 
mladinskem oddelku ob 17. uri začela delavnica Mozaik, ki je 
primerna za otroke od četrtega leta starosti dalje.

Žiri – Gibalnice za otroke se bodo v knjižnici začele jutri, v 
sredo, 26. marca, ob 15. uri, igralne urice s francoščino pa 
prav tako jutri ob 17. uri.

IZLETI

Planinarjenje po Kreti
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi 20. septembra 
svoje člane in druge planince na planinarjenje po Kreti. Ture 
so srednje zahtevne in trajajo od šest do osem ur. Izlet bo 
kot vedno prilagojen tudi kondicijsko nekoliko manj priprav-
ljenim planincem. Prijave z vplačilom akontacije sprejemajo 
do vključno srede, 7. maja, oz. do zapolnitve predvidenih 
mest (30). Prijave brez vplačila akontacije niso veljavne. 
Podrobnejša pojasnila boste dobili na sestanku, ki bo v 
torek, 27. maja, ob 18. uri na lokaciji športnega centra Vogu 
v Besnici.

PREDAVANJA

Zbudite se, ljudje!
Gorenja vas – Krajevna organizacija Rdečega križa Gorenja 
vas vabi občane na predavanje Ice Krebar, tudi avtorice knji-
ge Kuharica za dušo in telo, z naslovom Zbudite se, ljudje!, 
ki bo jutri, v sredo, 26. marca, ob 18. uri v OŠ Ivana Tavčarja 
v Gorenji vasi.

Kruh in namazi
Tržič – Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Društvo diabetikov 
Tržič vabita jutri, v sredo, 26. marca, ob 19. uri v večnamen-
ski prostor knjižnice na predavanje Jožeta Lavrinca in Druš-
tva diabetikov Tržič. Predstavili bodo novo knjižico Kruh in 
namazi, razkrili dobre recepte za izdelavo različnih vrst kru-
ha in zdravih namazov.

Pričakovanja svojcev – vodilo ali ovira?
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi na predavanje Katarine Lavš Mejač, prof. psih., 
ped., z naslovom Pričakovanja svojcev – vodilo ali ovira?, ki 
bo danes, v torek, 25. marca, ob 16. uri. Predavanje bo pote-
kalo v prostorih društvene pisarne v Kranju, Oldhamska 14 
(pri Vodovodnem stolpu) in je popolnoma brezplačno.

Od naših možganov do duha
Kranj – Na predavanju Marka Ogrisa, filozofa in sociologa 
kulture, se boste jutri, v sredo, 26. marca, ob 19. uri v Mestni 
knjižnici Kranj lahko pogovarjali o tem, da so možgani sedež 
človeškega »duha«, »uma« in »zavesti« – kot privilegiranih 
izrazov v zgodovini filozofije, ki je od samih začetkov zazna-
movana z iskanjem posebnosti človeškega.

Invazivne tujerodne vrste
Hrušica – RAGOR in ZRSVN vabita na predavanje z naslo-
vom Invazivne tujerodne vrste, Kaj vemo o njih?. Predavanje 
bo v petek, 28. marca, ob 19. uri v stavbi krajevne skupnosti 
Hrušica. Predavanje bo brezplačno.

Slovenska družba proti slovenski državi
Bled – V Knjižnici Blaža Kumerdeja se bo v petek, 27. marca, 
v organizaciji Društva za varstvo okolja Bled ob 18. uri zače-
lo predavanje z naslovom Slovenska družba proti slovenski 
državi. Predaval bo Veljko Rus.

OBVESTILA

Jutranja telovadba na gradu Neuhaus
Tržič – Šola zdravja od ponedeljka do petka med 7.30 in 8. 
uro vabi h gradu Neuhaus, da se udeležite jutranje telovad-
be po metodi dr. med. Nikolaya Grishina. Informacije 031 
287 710 (Špela)

Tibetanske vaje pomlajevanja
Tržič – V soboto, 29. marca, se lahko udeležite praktične 
delavnice Tibetanske vaje pomlajevanja, ki bo od 16. do 20. 
ure potekala v dvorani nad prodajalno Dona. Informacije: 
051 665 311 (Helena)

Odprto prvenstvo Podljubelja v šahu
Podljubelj – Športno društvo Podljubelj v soboto, 29. marca, 
vabi ob 17. uri v Dom krajanov Podljubelj na odprto prven-
stvo Podljubelja v šahu. Tekmovanje bo štelo za Šentanske 
športne igre 2014.

Volilni občni zbor PD Tržič
Brezje pri Tržiču – V soboto, 28. marca, bo volilni občni zbor 
članov Planinskega društva Tržič, ki se bo ob 18. uri pričel v 
Domu krajanov Brezje pri Tržiču.

Kdaj otrokom začeti brati
Kranj – Delavnice za starše in malčke Kdaj otrokom začeti 
brati z Damijano Medved z Združenja Naravni začetki se v 

kranjski knjižnici lahko udeležite v petek, 28. marca, ob 10. 
uri.

Prostovoljna delovna akcija
Preddvor – Planinsko društvo Preddvor v soboto, 29. marca, 
organizira večjo delovno akcijo, na kateri boste pomagali pri 
odpravi posledic žledu. Na pomoč bodo priskočili tudi pred-
dvorski gasilci in Občina Preddvor. Svojo udeležbo sporoči-
te na: Aleš Drekonja, predsednik PD Preddvor, tel.: 040 727 
496; Srečo Obed, načelnik Markacijskega odbora, tel.: 041 
582 231. Na akciji bo posrbljeno za malico.

Gong v graščini
Radovljica – Zvočna gong kopel bo jutri, v sredo, 26. marca, 
ob 19. uri v radovljiški graščini. S seboj vzemite podlogo, 
odejo ali spalno vrečo in vodo.

KONCERTI

Koncert prvošolcev ob materinskem dnevu
Tržič – Ob materinskem dnevu Glasbena šola Tržič vabi na 
koncert prvošolcev, ki bo potekal jutri, v sredo, 26. marca, 
ob 18. uri v dvorani glasbene šole.

Pesem nas združuje
Križe – Na odru Kulturnega doma Križe se bo predstavila 
skupina pevk ljudskih pesmi pri KD FS Karavanke. Pesem 
nas združuje je naslov koncerta, ki se bo pričel v soboto, 28. 
marca, ob 19. uri.

Prijatelji dixielanda
Kamnik – Danes, v torek, 25. marca, bo ob 20. uri v Klubu 
Kino dom (Dom kulture Kamnik) nastopila skupina Prijatelji 
dixielanda. Vstop prost, prostovoljni prispevki dobrodošli, 
priporočajo rezervacijo miz preko: 041 360 399 ali info@
domkulture.org.

Ognjeni muzikanti in kvartopirci
Kamnik – Študentski klub Kamnik vabi v nedeljo, 30. mar-
ca, ob 18. uri v Veliko dvorano Doma kulture Kamnik na 
dobrodelni koncert z naslovom Ognjeni muzikanti in kvar-
topirci.

PREDSTAVE

Zgubljeni koraki
Kamnik – Jutri, v sredo, 26. marca, bo ob 19. uri v Veli-
ki dvorani Doma kulture Kamnik ob 20-letnici delova-
nja Gledališke skupine GSŠRM Rudolfi premiera drame 
Zgubljeni koraki. Vstop je prost, prostovoljni prispevki pa 
dobrodošli.

Štirje muzikantje
Kamnik – V četrtek, 27. marca, bo ob 18. uri v Veliki dvorani 
Doma kulture Kamnik Lutkovno gledališče Fru-Fru uprizo-
rilo lutkovno predstavo Štirje muzikantje. Predstava je za 
abonma Kam nček in za izven.

Take ljudske
Kranj – V kranjski knjižnici si otroci danes, v torek, 25. mar-
ca, ob 18. uri lahko ogledajo lutkovno predstavo Take ljudske 
Lutkovnega gledališča Nebo; jutri, v sredo, 26. marca, lahko 
ob 17.30 prisluhnejo pravljici Me boš vseeno imela rada?, v 
četrtek, 27. marca, pa se bo ob 17. uri začela delavnica Rož-
nati trak.

Sleparja v krilu
Primskovo – V soboto, 29. marca, ob 19.30 si v dvorani Doma 
krajanov na Primskovem lahko ogledate najboljšo komedijo 
leta 2013 Sleparja v krilu. Komedijo je režiral Boris Kobal, izva-
ja pa jo ansambel Slovenskega ljudskega gledališča Celje.
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ZAHVALA

V 77. letu starosti nas je zapustil dragi ati, brat in stric

Anton Kuhar
p. d. Rožmanov Tone z Luž

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izreče-
na sožalja, tolažilne besede, darovano cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala velja 
pogrebnemu podjetju Navček, gasilcem, pevcem, g. kaplanu za lepo opravljen pogrebni 

obred in darovano sv. mašo. Zahvala velja tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zad-
nji poti. Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena hvala.

 
Žalujoči vsi njegovi
Luže, 1. marca 2014

V 103. letu življenja je mirno zaspala naša ljuba mama, babica in prababica

Slavka Kocijančič
učiteljica v pokoju

Od nje se bomo poslovili v petek, 28. marca 2014, ob 12. uri iz 2. vežice  
na ljubljanskih Novih Žalah.  

Prosimo, da namesto cvetja darujete za dober namen.

Otroci Simon, Desanka, Nikolaj in Igor z družinami in ostalo sorodstvo

ZAHVALA

Ob smrti 

Marice Jelenc

se zahvaljujemo kolektivu Doma upokojencev Kranj. 
Hvala vsem, ki ste jo obiskovali, sodelovali in se je spomnili  
na njeni zadnji poti.
 

Vsi njeni

V neizmerni žalosti sporočamo, da nas je v 90. letu zapustila 
naša draga mami in mama

Zofija Triller
iz Kranja

Pogreb bo danes, v torek, 25. marca 2014, ob 15. uri 
na Mestnem pokopališču v Kranju.
Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici  
na tamkajšnjem pokopališču.

Žalujoči hčerki Marija in Agnes z družinama
Kranj, 20. marca 2014

Kogar imaš rad, 
ne umre,
le nekje daleč, 
daleč je ...

OSMRTNICA

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

KRANJ - Huje, 4-SS, 105 m2, renovi-
rano, opremljeno. Možna menjava za 
manjše, 103.000 EUR, tel.: 070/917-
223 14001060

NA JESENICAH (bližina trgovskih 
centrov) prodam stanovanje, 78 m2, 
z nadstreškom za avto in vrtom, cena 
65.000 EUR, tel.: 041/214-262 
 14000940

V CENTRU Šenčurja prodam stanova-
nje ali menjam za večje, 32 m2, par-
kirni prostor, adaptirano 2004, cena 
46.000 EUR, tel.: 031/499-771 
 14001167

ODDAM

ENOSOBNO stanovanje  v Podlubni-
ku, tel.: 031/504-234  
 14001168

POSESTI
PRODAM

BAŠELJ, 750 m2, zazidljiva, komplet-
no opremljena, ravna, sončna v naravi, 
ugodno, tel.: 051/343-969  
 14001033

ZAZIDLJIVI parceli, okolica Golnika, 
tel.: 040/204-184 
 14001163

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

POSLOVNE PROSTORE v IOC Inteks 
na Savski cesti 34, Kranj (bivša Trenča) 
oddamo, velikost od 100 do 550 m2. 
Cena 2,95 EUR/m2  mesečno, tel.: 
041/426-898 
 14000780

OSTALO
PRODAM

NEPREMIČNINE v mestu Kranju, atra-
ktivna lokacija ob stavbi sodišča, tel.: 
041/293-280, po 12. uri 
 14001180

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRAN avto ali avto v 
okvari, od letnika 2000 dalje, tel.: 
040/325-128 
 14000198

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

SMREKOV opaž, ok. 100 m2, 4000 
x 80 x 15 mm, cena 490 EUR, tel.: 
040/567-544 
 14001159

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

NOVA vhodna vrata, zelo ugodno – do 
30 % ceneje, tel.: 041/271-953  
 14001172

KURIVO
PRODAM

DRVA – metrska ali razžagana, možna 
dostava, tel.: 041/718-019  
                                                 14000791

AKCIJSKA cena – kvalitetna bukova ali 
hrastova drva, metrska ali razžagana, 
možna dostava, tel.: 041/639-348 
 14001166

BUKOVA, hrastova in okrogla drva, 
tel.: 041/895-260 
 14001160

PELETI Red Devil - Zugmeister, dosta-
va. Smrekca center, d.o.o., Žabnica 5, 
Žabnica, tel.: 04/25-51-313  
 14000769

SUHA  mešana drva, možnost dostave, 
tel.: 031/676-235  
 14000948

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

POSTELJO z jogijem 190 x 80 in 2 
omarici, tel.: 04/23-11-354 
 14001078

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si

 Male ogla se spre je ma mo:  
za ob ja vo v petek – do srede  
do 14. ure in za ob ja vo  
v to rek do petka do 14. ure!  
De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek, 
petek nep rekinjeno od  
7. do 15. ure, sreda od  
7. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

Odkup celih in  
poškodovanih vozil 

ter traktorjev. 
T: O41 597 309, AVTO CELESTINA

Marko Celestina s.p., Šentjanž 59, Šentjanž 

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

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

VOZIČEK, posteljico, lupinico, oblači-
la, avtosedež, tel.: 040/832-088 
 14001162

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

SADNE sadike, večletne, po ugodni 
ceni, od 8. do 18. ure, tel.: 01/36-43-
195, 041/558-448, 041/841-843  
 14001065

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

KIMPEŽ cizo z ograjo, tel.: 04/25-22-
612, 040/390-262 14001161

ROTACIJSKO kosilnico Sip 135 in 
BCS kosilnico 110 cm, tel.: 04/57-43-
294, 040/473-271 14001171

KUPIM

TRAKTOR, lahko s priključki ali v okva-
ri, tel.: 031/500-933 14000829

TRAKTORJE različnih znamk: Zetor, 
IMT, Ursus, Deutz, Tomo Vinkovič, 
Store, Univerzale, letnik ni pomemben, 
tel.: 041/678-130 14000979

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČI sadjevec – žganje, tel.: 
041/419-888 14001169

JABOLKA,  jabolčni sok, sadjarstvo 
Pr' Jernejc, Hraše 34, LESCE, tel.: 
040/186-158 
 14001083

KRMNI krompir, cena 0.10 EUR/kg in 
krompir za saditev, cena 0.40 EUR/kg, 
tel.: 041/767-339  
 14001181

OREHOVA jedrca, kvalitetna, tel.: 
04/53-33-239 
 14001182

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BELE piščance za dopitanje – spreje-
mamo naročila. Erazem Stanonik s.p., 
Log 9, Šk. Loka, tel.: 041/694-285  
 14001175

BIKCA simentalca, starega 9 tednov, 
tel.: 04/58-06-206 
 14001085

BREJO oslico in osla ter suhe lipove 
in jesenove plohe, 5 cm + 3 cm, tel.: 
04/57-43-294, 040/473-271  
 14001170

KOKOŠI nesnice – jarkice, tik pred 
nesnostjo, ekološke nesnice, možna 
dostava, tel.: 041/710-113 4001177

ADAPTACIJE, novogradnje od teme-
lja do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 
 14001125

ASFALTIRANJE in tlakovanje dvorišč, 
polaganje pralnih plošč, vgradnja rob-
nikov, kompletna zidarska dela, izdela-
va vseh vrst škarp. Merona d.o.o., C. 
talcev 8, Domžale, tel.: 040/646-759 
 14000789

BARVANJE napuščev in fasad, belje-
nje, glajenje sten, barvanje vrat, oken 
in ostala slikopleskarska dela vam 
nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, 
Naklo, tel.: 031/392-909  
 14001165

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič vam ponuja čiščenje, razrez cis-
tern, filtracijo, prevoz in odkup kurilne-
ga olja, 041/989-987 14000794

FLORIJANI,  d. o. o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, 041/557-871 14000793

NUDIMO vrtanje dimnikov, vstavitev 
nerjavečih tuljav, zidanje novih, popra-
vila starih dimnikov, menjava dimnih 
obrob in dimnih kap. Panro, d. o. 
o., Ljubljanska c. 80, Domžale, tel.: 
031/520-603 14001044

POLAGANJE vseh vrst keramike, kom-
pletna adaptacija kopalnic, Pečarstvo 
Železnik, Stanislav Železnik, s.p., Vin-
harje 14, Poljane nad Šk. Loko, tel.: 
031/505-468 
 14000778

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogre-
vanju. Prepiha in prahu ni več! Zma-
njšan hrup, 10 let garancije. Karkol, 
d.o.o., Ul. Toma Brejca 14, Kamnik, 
031/720-141 14000790

OSMRTNICA

V 61. letu starosti nas je po hudi bolezni mnogo prehitro zapu-
stila naša draga mama, žena, sestra in hči

Irena Bidovec
univ. dipl. inž. grad.
 
Pogreb bo v četrtek, 27. marca 2014, ob 16. uri na pokopališču 
v Kranju. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji 
mrliški vežici.
 

Žalujoči: mož Franci, sin Rok z družino, mama Zofka,  
sestra Vlasta in ostali njeni

NESNICE rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo. Brezplačna dostava na 
dom. Vzreja nesnic Tibaot Zlatko, 
Babinci 49, Ljutomer, tel.: 02/58-21-
401  
 14000745

TELICO LIM/LS, težka 400 kg, stara 
19 mesecev, ne breja, tel.: 04/57-21-
678  
 14001176

OSTALO
PRODAM

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235  
 14001086

KUPIM

PRESEJANO prst za vrt, sem v Kranju, 
tel.: 041/874-157  
 14001173

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DELO v strežbi dobi fant ali dekle. 
Gostišče Klub Kovač, Andrej Marinšek 
s.p., Glavna c. 1, Naklo, 031/339-
003  
 14001164

IŠČEM gozdarja – sekača z izkušnja-
mi ter opravljenimi tečaji za motorko. 
Andrej Markun n.d.d.k., Bašelj 64, 
Preddvor, tel.: 040/825-242, www.
biomasa-markun.si 
 14001179

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE, krovsko kleparska in 
fasadesrska dela (eko sklad povrne do 
25%) obnova kopalnic, zidarska, sobo-
slikarska, vodovodna, elektro dela, 
asfaltiranje, tlakovanje, izvaja domače 
slovensko podjetje, tel.: 031/879-
739, www.komplet-plus.si 
 14001088
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Anketa

Ema Uranič, Strahinj:

»Kaj pa vem. Verjetno bi 
jo vprašala, kakšna bo pri-
hodnost mladih na podro-
čju zaposlovanja, kje in kako 
bodo ustvarjali nova delovna 
mesta, za katere poklice se 
splača izobraževati.«

Peter Jenko, Kranj:

»Vprašal bi, kdaj nas bodo 
politiki nehali vleči za nos. In 
kdaj bomo sprejeli tak zakon 
kot Hrvatje, da premoženje 
osumljencem takoj zapleni-
jo, potem pa naj dokazujejo, 
kako so do njega prišli.«

Marjan Golob, Kranj:

»Mene najbolj zanima, kam 
je šel ves denar od posojil, 
ki jih je že najela ta vlada. In 
tudi to, kje so sedaj tisti poli-
tiki, ki so ob naši osamosvo-
jitvi napovedovali, da bo Slo-
venija postala druga Švica.«

Cveta Djukić, Kranj:

»Joj, kaj vse bi vladi rada 
povedala. Najbolj pa si želim, 
da bi se med vodilnimi poli-
tiki spet ustvarilo zaupanje. 
Zanima me tudi, kako in kdaj 
bodo spet začeli ustvarjati 
nova delovna mesta.«

Simon Šubic

Konec tedna bo Gorenjsko 
obiskala vlada s predsedni-
co Alenko Bratušek na čelu, 
da se seznani s problemi, ki 
tarejo gorenjska podjetja in 
občine.  Kaj pa bi vi povedali 
ali vprašali premierko, če bi 
imeli to priložnost?

Foto: Gorazd Kavčič

Premierko  
bi vprašali ... 

Marinka Bobnar, Cerklje:

»Jaz bi predsednico vlade 
predvsem vprašala, kakšne 
rešitve njena vlada ponuja 
za kranjsko gospodarstvo, ki 
vse bolj propada. Od vladine-
ga obiska sicer ne pričakujem 
veliko koristi.«

vre men ska na po ved
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Jasna Paladin

Volčji Potok – »Razsežnosti 
te najhujše naravne nesre-
če v zgodovini Arboretuma 
zdaj niso več tako vidne, saj 
že več kot en mesec intenzi-
vno odstranjujemo posledi-
ce, a veliko dela bomo ime-
li še vse do konca leta. Naj-
pomembnejše pa je, da je 
parkovni del že očiščen in 
varen za obiskovalce. Inten-
zivno se pripravljamo tudi 
na tradicionalno spomla-
dansko razstavo in številne 
druge prireditve, saj želimo 
dokazati, da je Arboretum 
kljub škodi še vedno zelo 
zanimiv,« je povedal direk-
tor javnega zavoda Arbore-
tum Volčji Potok Aleš Oce-
pek in dodal, da je po prvih 
ocenah škode za vsaj 600 
tisoč evrov, saj so poškodo-
vane tudi poti, ograje in stre-
ha Galerije Janeza Boljke.

Kot je povedal strokovni 
sodelavec Vasja Dornik, so 
v parku že sanirali približno 
200 dreves, kar pa je komaj 
četrtina vseh poškodova-
nih. Žled je poškodoval tudi 
nekaj zelo dragocenih dre-
ves, tudi najstarejše drevo v 
parku, znamenito Souvano-
vo lipo in najlepši javor, ki je 

krasil večino prospektov in 
razglednic iz parka. V kra-
tkem bodo vzpostavili tudi 
sprehajalno pot okoli hri-
ba, veliko dela pa jih še ved-
no čaka v gozdu. »Posekali 
smo že 1500 kubičnih me-
trov lesa, od tega je polovica 
že pripravljenega na odvoz, 
polovico pa še moramo izvle-
či iz gozda. Do sedaj smo 
že kompostirali okoli 1600 
kubičnih metrov vejevja in 

naredili za 250 »kubikov« 
sekancev; del tega bomo 
vrnili v gozd in park. Načr-
tujemo, da nam bo do konca 
marca uspelo sanirati tride-
set odstotkov gozdnih povr-
šin,« je še povedal Dornik 
in poudaril, da so doslej za 
sanacijo porabili že več kot 
14 tisoč delovnih ur.

Arboretum si kot jav-
ni zavod že mnoga leta pri-
zadeva za bolj smiselno 

organiziranost znotraj 
minis trstva za kulturo, saj si 
želijo več sprememb pred-
vsem na gospodarskem pod-
ročju. Večino denarja za 
delovanje morajo namreč 
zagotoviti iz lastne dejavno-
sti. Iz tega naslova računa-
jo tudi na večino denarja za 
poplačilo sanacije žledoloma 
in letos največ stavijo na raz-
stavo dinozavrov, ki pravilo-
ma privabi številne mlade 
družine. Ta je na ogled od 31. 
marca do 10. junija, po par-
ku pa se sprehaja  65 dino-
zavrov, osem jih je premika-
jočih, največji med njimi pa 
meri več kot dvajset metrov.

Vse je nared tudi za tra-
dicionalno razstavo spom-
ladanskega cvetja, že 23. po 
vrsti, ki bo na ogled med 26. 
aprilom in 4. majem. Letos 
so zasadili dvesto različnih 
sort tulipanov, ki bodo na 
ogled v strnjenih zasaditvah 
na Graščinskem spodnjem 
polju in v senčnih zasadi-
tvah v Hujski loki, ter 150 
tisoč narcis, 80 tisoč dvolet-
nic, tri tisoč cesarskih tuli-
panov, 14 tisoč hijacint, 30 
tisoč hrušic  Obnovili so 
tudi rastlinjaka za kaktuse in 
orhideje, ki bosta odslej dos-
topna tudi invalidom.

Pripravljeni na pomlad
Februarski žled je v Arboretumu Volčji Potok naredil za vsaj 600 tisoč evrov škode. Park je že varen 
za obiskovalce, čeprav bo sanacija potekala še vse leto. Obrezali so že dvesto poškodovanih dreves v 
parku in požagali 1500 kubičnih metrov dreves v gozdu.

Posledice februarskega žledoloma bodo v Arboretumu 
odstranjevali še celo leto, a park je za obiskovalce že varen 
in skrbno urejen.

Bled – Na zadnji seji občinskega sveta so svetniki potrdili nove 
cene komunalnih storitev v občini. »S primernim ravnanjem 
z odpadki in z dobrim delovanjem našega javnega podjetja 
Infrastruktura Bled nam je uspelo, da bodo mesečni zneski na 
položnicah za približno dva evra nižji, kar na leto pomeni 24 
evrov prihranka,« je z zadovoljstvom ugotavljal župan Janez 
Fajfar. Ob tem je direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
poudaril, da bi bil prihranek na položnicah še večji, če se ne bi 
spremenile cene oskrbe s pitno vodo, saj se bo zaradi državne 
uredbe podražila omrežnina. Zdaj bodo namreč že v ceno 
omrežnine všteli stroške obnove hišnih priključkov. »Doslej 
so to gospodinjstva plačevala v enkratnem znesku ob obnovi, 
za kar so lahko naenkrat odšteli tudi po devetsto evrov,« je 
opozoril Berčon.

Za dva evra nižje položnice

Cerklje – V soboto se je odvil vsakoletni dobrodelni koncert 
Korakova pomlad, ki ga je organiziral društvo Klub en korak 
več. Koncert je potekal na Gorenjskem, v Kulturnem hramu 
Ignacija Borštnika v Cerkljah. Njegove gostiteljice so bile Kom-
binatke, članice ženskega pevskega zbora Kombinat, ki v izvir-
nih jezikih prepevajo pesmi upora, delavske in domoljubne 
pesmi z vsega sveta. Ker ima koncert dobrodelno naravo, je 
bil celoten izkupiček od prodanih vstopnic namenjen redni 
dejavnosti Centra Korak. Ta je znašal 5882 evrov, vse stroške 
koncerta pa je organizator pokril z donacijami in sponzorstvi. 

Korakova pomlad s Kombinatkami

Fo
to

: P
ri

m
ož

 P
ič

ul
in

Danes bo sprva delno jasno z zmerno oblačnostjo, sredi dneva 
in popoldne bodo krajevne plohe. Jutri in v četrtek bo oblačno, 
sprva bo občasno rahlo deževalo. Pogosteje bo deževalo v 
četrtek pozno popoldne in v noči na petek.


