
AKTUALNO

Piloti spet  
napovedali stavko
V Sindikatu prometnih pilotov Slo-
venije so za 18. marec napovedali 
stavko pilotov Adrie Airways. Za 
stavko so se odločili, ker predse-
dnik uprave Mark Anžur še vedno 
ni podpisal kolektivne pogodbe o 
plačah in pogojih dela pilotov.

3

GORENJSKA

Najceneje v  
Kranjski Gori
Cene pomoči na domu se za upo-
rabnike precej razlikujejo, kar je 
odvisno predvsem od višine sub-
vencije občin. Na Gorenjskem naj-
manj – 3,13 evra – plačujejo v 
Kranjski Gori, ponekod morajo 
odšteti še enkrat toliko.

6

KRONIKA

Policija drugače  
kot sodišče
Policijska uprava Kranj je zaradi 
domnevne goljufije pri prenosu 
lastništva v družbi Born ovadila tri 
osebe in podjetje iz Tržiča. Sodi-
šče je pred kratkim v pravdnem 
postopku zaradi istih poslov izda-
lo zavrnilno sodbo.

12

RAZVEDRILO

Peškov Abraham
Pa se je zgodilo: enkrat za spre-
membo je bil Boštjan Meglič - Pe-
ška tisti, ki ga je obiskal Abraham. 
Peška je nadimek, po katerem Go-
renjska pozna humorista, radijca 
in voditelja. Ime prehaja iz roda v 
rod. »Tudi mojim sinovom pravijo 
Peške,« pravi.

18

VREME

Danes bo še oblačno, ob-
časno bo rahlo deževalo. 
Jutri bo pretežno oblačno. 
V četrtek bo večinoma 
sončno.

-1/7 °C
jutri: pretežno oblačno

9
7

7
0

3
5

2
6

6
6

0
1

8

69 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Vsem ženskam voščimo ob 8. marcu, 
mednarodnem prazniku žensk.

Andraž Sodja

Podkoren – Minuli konec te-
dna je dogajanje v Kranjski 
Gori, natančneje v Podkore-
nu, zaznamovala že 55. iz-
vedba Pokala Vitranc, ki je v 
Zgornjesavsko dolino znova 
pripeljal najboljše smučar-
je belega cirkusa. Tokratni 
kralj Vitranca z osvojenima 
zmagama v sobotnem vele-
slalomu in nedeljskem sla-
lomu je bil Avstrijec Mar-
cel Hirscher, Salzburžan 
pa je Kranjsko Goro zapu-
stil še s tretjim mestom s 
petkovega veleslaloma, ki 
je nadomeščal odpadlega v 

Garmisch-Partenkirchnu. 
Najboljšo slovensko uvrsti-
tev je z dvema 16. mestoma 
v petkovem in sobotnem ve-
leslalomu zabeležil Žan Kra-
njec, na nedeljskem slalo-
mu pa je bil najboljši Škofje-
ločan Matic Skube, ki pa se z 
39. mestom ni uvrstil v dru-
go vožnjo. Kranjcu je za las 
ušel nastop na finalu sezone 
v St. Moritzu, saj ga je od pet-
indvajseterice najboljših lo-
čilo le eno mesto oz. pičlih 
pet točk. Kranjec pa je tudi 
prvi slovenski smučar na vi-
tranški strmini, ki se mu je 
po devetih letih uspelo pre-
biti med trideset najboljših. 

Zaradi skromnejših uvrsti-
tev slovenskih smučarjev v 
zadnjem času je bila skro-
mnejša tudi udeležba slo-
venskih obiskovalcev na 
smučarskem prazniku v 
Podkorenu. Še zlasti v nede-
ljo je obisk nekoliko poslab-
šalo tudi vreme, ki je vse dni 
nagajalo organizatorjem. 
Samo v noči na nedeljo je na 
zgornji del snežnega poligo-
na zapadlo pol metra snega, 
v spodnjem delu pa dvajset 
centimetrov, tako da je dve-
sto delavcev moralo s proge 
odstraniti sedem tisoč ku-
bičnih metrov snega.

Kranjskogorčani so se zelo izkazali
Petinpetdeseto izvedbo Pokala Vitranc v Kranjski Gori so zaznamovale 
ekstremne vremenske razmere. Za nemoteno izvedbo so zaslužni neumorni 
delavci, ki so se uspešno spopadli z njimi.

Kljub slabemu vremenu se je pod Vitrancem v nedeljo zbralo okoli štiri tisoč navijačev, 
skupno pa so v treh dneh zabeležili 12.500 gledalcev. / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Kamnik – Gre za pogodbe, ki 
so rezultat skoraj desetlet-
nih skupnih prizadevanj in 
zalaganj lastnih občinskih 
sredstev v gradnjo in obnovo 
kanalizacijske in vodovodne 

infrastrukture. Občine so v 
večini denar za projekte (ne-
kateri so že končani, drugi 
pa v teku) že založile same, 
zdaj pa bodo težko pričako-
vani denar iz Kohezijskih 
skladov le dobile. Prav zato 
je kamniški župan Marjan 

Šarec, župan vodilne občine 
v obeh projektih, dan podpi-
sa pogodb označil za zgodo-
vinskega. Projekta sta sku-
paj vredna dobrih petdeset 
milijonov evrov, od tega bo 
delež iz Kohezijskih skladov 
EU slabih 31 milijonov evrov 

– 24 milijonov za kanaliza-
cijo in sedem za vodovod. V 
sklopu projekta odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda bo 
zgrajenih za dobrih 47 kilo-
metrov kanalizacije in 21 čr-
pališč, nadgrajena in poso-
dobljena bo tudi Centralna 
čistilna naprava Domžale - 
Kamnik. V sklopu projekta 
oskrbe s pitno vodo pa bodo 
po občinah zgradili dobrih 
trideset kilometrov vodovo-
da, deset črpališč in pet vo-
dohranov.

Podpisane pogodbe so 
župani še isti dan vrnili mi-
nistrstvu za okolje in pro-
stor, s tem pa jim je dokonč-
no omogočena oddaja za-
htevkov in začetek korišče-
nja denarja.

Težko pričakovali podpis pogodb
Župani občin Kamnik, Domžale, Cerklje, Komenda, Mengeš, Moravče in Trzin so v četrtek podpisali 
pogodbe o sofinanciranju gradnje kanalizacije in vodovoda na območju Domžale - Kamnik.

Župani pri podpisu pogodb za težko pričakovana kohezijska sredstva / Foto: Občina Kamnik

Mateja Rant

Žiri – Po sklepu vlade bo mi-
nistrstvo za finance v okvi-
ru izvajanja nadzora nad 
Družbo za upravljanje terja-
tev bank (DUTB) od slednje 
pridobilo podrobna pojasni-
la glede izvajanja programa 
prestrukturiranja v družbi 
Alpina. Kot je pojasnil mi-
nister za gospodarski razvoj 

in tehnologijo Zdravko Po-
čivalšek, vlado skrbijo aktu-
alni dogodki v zvezi z Alpi-
no, zato od DUTB pričakuje 
pisna pojasnila glede izved-
be prestrukturiranja. DUTB 
mora namreč po njegovih 
besedah pri sanacijah poleg 
finančnega upoštevati tudi 
poslovni in posledično soci-
alni vidik.

Prestrukturiranje ustavili
Vodstvo Alpine je vse aktivnosti, vezane na 
zmanjšanje števila zaposlenih, začasno ustavilo.

48. stran

43. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme FRANC KURALT iz Žabnice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Vračajo se najbolj smešni sobotni večeri

Nepozabna zabava z vsemogočno družino, zabavnimi gosti in 
simpatičnim Bojanom Emeršičem se je vrnila s pomladno sezo-
no. Vse je mogoče je na sporedu vsako soboto ob 20. uri na TV 
SLO 1. Z novo sezono prihaja nekaj novih iger, ki vas bodo za-
bavale to pomlad in iz srca nasmejale. V igri Kdo sem? je glavni 
rekvizit pano, na katerem je fotografija osebe z izrezano glavo. 

V to luknjo tekmovalec vtakne glavo, s postavljanjem vprašanj 
sotekmovalcem pa skuša ugotoviti, kdo je. V Skupinski terapiji 
sodeluje več tekmovalcev, ki imajo strašne težave. Voditelj za 
vsakega določi črko, igralci pa morajo dokončati šest vnaprej 
določenih stavkov in uporabiti besedo na določeno črko. Nova 
igra je tudi Pokvarjen telefon, v kateri morajo igralci s pomočjo 
pantomime igrati otroško igrico »Telefonček«. Ugibajo naslov 
filma ali slovenski rek. Glavna in največja novost pa je igra Čista 
tema. Gre za sobo, v kateri je popolna tema. V njej se igralci 
gibajo po scenariju, ki jim ga pripoveduje voditelj. Celotna igra 
je posneta s kamerami, prilagojenimi za snemanje v temi, t. i. 
IR-kamerami, ki so novost na Televiziji Slovenija. 
Šestim naročnikom Gorenjskega glasa podarjamo majico s 
kratkimi rokavi. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno 
odgovorili na nagradno vprašanje: Kdo je voditelj oddaje Vse 
je mogoče? Odgovore s svojimi podatki pošljite do petka, 11. 
marca 2016, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, 
ali na: koticek@g-glas.si.

Slovenska literatura od A do Ž

V petek, 11. marca, bo v Dvorani na Češnjici v Železnikih go-
stovala odlična komedija Špas teatra z naslovom Slovenska 
literatura od A do Ž. Abonente gledališkega abonmaja Smej-
mo se! bodo nasmejali Lado Bizovičar, Jaša Jamnik in Jernej 
Čampelj. V Restavraciji Lušina v Železnikih je na voljo še nekaj 
vstopnic za izven.
Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici. 
Nagradno vprašanje se glasi: Kdo igra glavno vlogo v predstavi 
Slovenska literatura od A do Ž? Pravilne odgovore s svojimi 
podatki nam pošljite do srede, 9. marca 2016, na naslov: Go-
renjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradnih igrah v kotičku za naročnike, ki sta bili objavljeni 4. 
marca 2016, prejmeta dve vstopnici za Gregorjevo po domače v 
Medvodah Marta Maček iz Žabnice in Tone Škerjanec iz Šenčur-
ja, dve vstopnici za predstavo Tartuffe v Cerkljah pa Darka Jakop 
iz Nakla in Marija Jenko iz Cerkelj. Čestitke vsem nagrajencem!

Simon Šubic

Ljubljana – Okrožno sodišče 
v Ljubljani je pred tednom 
dni na podlagi naknadnega 
predloga upnikov pod vod-
stvom sklada York, z njim 
pa se strinja tudi Družba 
za upravljanje terjatev bank 
(DUTB), znova oklicalo po-
stopek prisilne poravnave 
nad družbo Sava. Načrt fi-
nančnega prestrukturiranja 
je naslovljen samo na up-
nike, imetnike navadnih fi-
nančnih terjatev in zavarova-
nih terjatev, medtem ko pri-
silna poravnava na imetnike 
navadnih poslovnih terjatev 
ne bo učinkovala.

Višina navadnih in zava-
rovanih finančnih terjatev je 
na presečni dan, 31. marec 
2015, znašala 235,9 milijona 
evrov, od tega je bilo zavaro-
vanih terjatev 159 milijonov 
evrov, ostalo so bile nezava-
rovane. Predlog finančnega 

prestrukturiranja predvide-
va možnost poplačila finanč-
nih terjatev v višini 183,4 mi-
lijona evrov, pri čemer naj 
bi Sava konsolidirala stra-
teške oz. turistične naložbe 
(Sava Turizem, Hoteli Ber-
nardin), nestrateške nalož-
be pa naj bi v dveh letih pro-
dali, z izkupičkom pa popla-
čali finančne upnike. Kot 
ocenjujejo, bi bile v primeru 
stečaja vse terjatve poplača-
ne 57,5-odstotno, v primeru 
prisilne poravnave pa naj bi 
bile finančne terjatve popla-
čane v 77,5-odstotnem dele-
žu ter poslovne terjatve v ce-
loti. Prisilna poravnava bo 
obenem omogočila plačilo 
obresti zavarovanih finanč-
nih terjatev v znesku 3,5 mi-
lijona evrov. 

Po predlogu, objavljenem 
na spletnih straneh Ajpesa, 
bi finančnim upnikom odpi-
sali 90 odstotkov navadnih 
finančnih terjatev, preostalo 

desetino pa bodo brez obre-
stovanja poplačali v treh le-
tih po potrditvi prisilne po-
ravnave. Zavarovanim up-
nikom se predlaga prestruk-
turiranje terjatev s triletnim 
odlogom in z enoodstotno 
nominalno letno obrestno 
mero v času do poplačila. 
Obenem bi zavarovane ter-
jatve razdelili na dve skupi-
ni terjatev – na novo zavaro-
vane terjatve in na novo na-
vadne finančne terjatve. 

Upniki so sicer sredi fe-
bruarja izglasovali še alter-
nativni predlog, ki predvi-
deva pretvorbo najmanj 45 
milijonov evrov terjatev v 
lastniški delež, pri čemer 
upniki postanejo 100-odsto-
tni lastniki Save. 

V načrtu je tudi poslov-
no prestrukturiranje Save, 
saj nameravajo do leta 2019 
prepoloviti stroške poslo-
vanja, Sava pa naj bi do-
biček začela izkazovati že 

prihodnje leto. Finančno 
prestrukturiranje predvide-
va tudi možnost statusnega 
preoblikovanja družbe, saj 
bodo imeli upniki, ki bodo 
po triletnem obdobju od 
pravnomočnosti »prisilke« 
še vedno lastniki Save, ime-
li možnost odločati o more-
bitnem nadaljnjem razvoju 
družbe oz. »turistične sku-
pine« ali pa o dokončni li-
kvidaciji družbe z odproda-
jo premoženja.

Medtem ko še vedno ni 
znano, kako namerava dr-
žava izvesti odplačni prenos 
terjatev DUTB do Save na 
Slovenski državni holding 
in Kapitalsko družbo, kot 
to zahteva vlada, je upniški 
odbor Save v četrtek zavrnil 
predlog DUTB, da bi skupaj 
s skladom York prevzel vo-
denje poslov družbe, York 
pa je tudi umaknil predlog, 
da vodenje poslov upniki 
prenesejo nanj. 

»Prisilka« Save spet poteka
Po predlogu finančnega prestrukturiranja Save bi bile finančne terjatve poplačane 77,5-odstotno, 
poslovne pa v celoti. Finančni upniki predlagajo tudi alternativo: pretvorbo terjatev v lastniške deleže. 

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Anton Donko in Ja-
nez Sušnik, predsednik in 
podpredsednik Zveze dru-
štev upokojencev Slovenije, 
se pri utemeljevanju slab-
šanja materialnega položa-
ja upokojencev sklicujeta na 
statistične podatke. Decem-
bra lani je bilo namreč med 
starostnimi pokojninami iz-
plačanih 28 odstotkov po-
kojnin, nižjih od 500 evrov. 
Prejemnikov pokojnin do 
1000 evrov je blizu 60 od-
stotkov, do 1500 evrov pokoj-
nine prejme blizu devet od-
stotkov upokojencev, zgolj 
tri odstotke pa nad 1500 evri. 
Opozarjata tudi na podatek o 
najnižji pokojninski osnovi, 
ki je lani znašala 769 evrov, 
najvišja 3000 evrov, in obe 
pomembno vplivata na viši-
no pokojnine. Starostna po-
kojnina, odmerjena od naj-
nižje pokojninske osnove 
moškemu za 40 let pokoj-
ninske dobe, je lani znašala 

440 evrov, ženski pa zara-
di ugodnejše lestvice za od-
mero 484 evrov, najvišja pa 
moškemu 1761 in ženski 
1977 evrov.

»Slabšanje gmotnega po-
ložaja upokojencev kaže-
jo tudi podatki o razmer-
ju med povprečno pokojni-
no in povprečno neto plačo. 
Leta 2005 je povprečna neto 
starostna pokojnina še zna-
šala 69 odstotkov povprečne 
neto plače, vseh pokojnin pa 
63 odstotkov, leta 2014 pa se 
je delež povprečne starostne 
pokojnine znižal na 61 od-
stotkov plače (vseh pokojnin 

pa na 56 odstotkov). V letu 
2015 pa so se razmerja po 
ocenah še nekoliko poslab-
šala,« pravijo v zvezi upoko-
jencev, kjer poudarjajo, da 
je za primeren gmotni po-
ložaj upokojencev zelo po-
membno redno usklajeva-
nje pokojnin. Lani ni bilo iz-
vedeno, čeprav so bili po za-
konodaji zanj izpolnjeni po-
goji. Letos, pravijo, bodo pri 
tem vztrajali. 

»Takoj ko bodo znani vsi 
kazalci o pomembnejših gi-
banjih za leto 2015, bomo za-
čeli z aktivnostmi za izved-
bo ponovne izredne uskla-
ditve pokojnin v letu 2016 
na (sedaj še predvideno) po-
zitivno gospodarsko rast v 

preteklem letu. Zahtevali 
bomo oceno ustreznosti se-
danje višine najnižje pokoj-
ninske osnove, saj sedanja 
ne zagotavlja dostojne viši-
ne pokojnine za 40 let po-
kojninske dobe,« še napove-
dujejo pri upokojenski zve-
zi. Med prednostnimi nalo-
gami pa omenjajo tudi oce-
no primernosti sedanje do-
hodninske zakonodaje in 
proučitev možnosti ponov-
ne uvedbe t. i. seniorske olaj-
šave pri obračunu dohodni-
ne za leto 2016, izplačila le-
tnega dodatka po določbah 
sistemskega zakona vsem 
upokojencem v letu 2017 in 
uvedbo primerne pogrebni-
ne vsem zavarovancem. 

Mnogi z manj kot petsto evri
Gmotni položaj upokojencev se nenehno poslabšuje, zatrjujejo v Zvezi društev upokojencev Slovenije. 
Kar 28 odstotkov pokojnin je nižjih od 500 evrov.

Materialni položaj upokojencev je vse slabši (slika je 
simbolična) / Foto: Tina Dokl

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je 
decembra lani izplačal 613.558 pokojnin, med njimi 71 
odstotkov starostnih, 14 odstotkov invalidskih, osem 
odstotkov vdovskih in sedem odstotkov družinskih. 
Prejemnikov je bilo 0,5 odstotka več kot leto poprej, 
ta porast je v desetih letih najnižji doslej, kar pomeni, 
da učinkuje pokojninska reforma, ki je imela namen 
upočasnjen priliv novih upokojencev. 

Svet Zpiza je prejšnji 
teden izglasoval 
predlog vladi, naj se 
letos pokojnine izredno 
uskladijo. Po izračunu 
pokojninskega zavoda 
bi takšna uskladitev, če 
bo dobila soglasje vlade, 
znašala 0,4 odstotka.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Upravni odbor Kme-
tijsko gozdarske zbornice 
Slovenije je na seji v četrtek 
sprejel sklep o razpisu volitev 
v svet zbornice in v svete ob-
močnih enot, ena od teh po-
kriva tudi območje Gorenj-
ske. Volitve za drugo volilno 

skupino, to je za podjetja, za-
druge in druge pravne ose-
be, bodo v sredo, 25. maja, za 
kmete in druge fizične osebe, 
ki sodijo v prvo volilno skupi-
no, pa v nedeljo, 29. maja. Lis-
te kandidatov za volitve v dru-
gi volilni skupini bo treba vlo-
žiti do 30. aprila, za prvo vo-
lilno skupino pa do 4. maja.

Maja volitve v zbornico
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od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Gorenjska banka je 
po nerevidiranih podatkih 
lani bilančno vsoto v pri-
merjavi z letom prej neko-
liko povečala, tako da je ob 
koncu leta znašala 1,45 mi-
lijarde evrov. Z rednim po-
slovanjem je sicer ustvarila 
15,8 milijona evrov dobička, 
a ker je ob tem oblikovala za 
11,6 milijona evrov oslabi-
tev in rezervacij, je doseg-
la 3,2 milijona evrov čiste-
ga dobička, kar je 1,2 mili-
jona evrov več kot predla-
ni. Delež t. i. slabih poso-
jil (NPL) je zmanjšala za se-
dem odstotnih točk na 17,3 
odstotka. Količnik kapital-
ske ustreznosti je ob kon-
cu leta znašal 17,9 odstotka, 
ob upoštevanju zneska do-
kapitalizacije v višini 13 mi-
lijonov evrov pa bi dosegel 
19,4 odstotka. Banka je na-
mreč z dokapitalizacijo, pri 
kateri je večino delnic vpla-
čala srbska banka AIK v lasti 

poslovneža Miodraga Kos-
tića, izpolnila še zadnjega 
v nizu ukrepov za odpravo 
možnega kapitalskega pri-
manjkljaja, kakršnega je v 
letu 2014 pokazal stresni 
test banke.

Nadzorni svet banke je na 
nedavni seji potrdil poslovni 
načrt banke za letos, finanč-
ni načrt banke in skupine za 
obdobje do leta 2018 in ra-
zvojno strategijo banke do 
leta 2020. V banki načrtuje-
jo za naslednje petletno ob-
dobje uresničevanje strate-
gije pospešene rasti, kar naj 
bi dosegli s povečevanjem 
obsega poslovanja, s prevze-
mom sredstev in portfeljev 
ter s kapitalskim povezova-
njem z drugimi bankami 
oz. finančnimi skupinami. 
Banka naj bi se iz regional-
ne banke postopoma preob-
razila v vseslovensko banko, 
ki bi okrepila tržni položaj 
zlasti pri poslovanju s prebi-
valstvom ter z malimi in sre-
dnje velikimi podjetji.

Gorenjska banka 
lani z dobičkom
Gorenjska banka je lani ustvarila 3,2 milijona 
evrov čistega dobička, ob tem pa je oblikovala še 
za 11,6 milijona evrov oslabitev in rezervacij.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Družba T-2, ki je v 
večinski lasti kranjske druž-
be Granol, je spet v stečaj-
nem postopku, kar je sicer 

že tretji poskus upnikov za 
stečaj. Prvič ga je sodišče 
oklicalo septembra predla-
ni, drugič avgusta lani in 
tretjič v petek, ko je Višje 
sodišče v Ljubljani ugodilo 

pritožbi upnikov Druž-
be za upravljanje terjatev 
bank (DUTB), TCK druž-
be za upravljanje in Banke 
Celje na junija lani spreje-
ti sklep Okrožnega sodišča 

v Ljubljani o zavrnitvi pre-
dloga za začetek stečajnega 
postopka. Iz družbe Garnol 
so sporočili, da bodo v nas-
lednjih dneh sklep sodišča 
podrobno preučili in upora-
bili vsa razpoložljiva prav-
na sredstva za zaščito svo-
jih interesov. 

Družba T-2 znova v stečajnem postopku

V treh dneh so na Vitran-
cu zabeležili okoli 12.500 
gledalcev, med katerimi so 
prednjačili avstrijski in itali-
janski navijači, manjkali pa 
niso niti Francozi in Norve-
žani. Slovenski navijači so 
dejali, da imajo občutek, da 
so v manjšini, kljub temu so 
glasno pospremili sloven-
ske nastope. Na vprašanje, 
kaj jih klub slabšim sloven-
skim rezultatom premami 
pod Vitranc, je večina deja-
la, da tradicija in vzdušje na 
prireditvi. »Tudi vreme ne 
pokvari tega vzdušja. Lepo 
je biti del takšnega dogodka 
z ljubitelji smučanja z vse-
ga sveta,« sta dejala avstrij-
ska navijača, ki sta ob ogra-
ji proti prostoru za smučar-
je čakala svoje smučarske 
junake. Med najbolj zagre-
timi navijači, ki so s knjiga-
mi podpisov in mobilnimi 
telefoni čakali svoje špor-
tne idole, pa so bili tudi šte-
vilni otroci, ki so s klici »sel-
fi, selfi« te prosili za foto-
grafiranje. Skupina sloven-
skih najstnic je s kriki nav-
dušenja pozdravila franco-
skega smučarja Pinturaulta, 
ki jim je namenil nekaj mi-
nut in se fotografiral z nji-
mi. Kot so poudarila dekle-
ta, je bil to vrhunec njihove-
ga obiska, saj si niso misli-
le, da jim bo uspelo spoznati 
smučarske zvezdnike. 

Kot je za Gorenjski glas po-
vedal starosta slovenskega 

smučanja Tone Vogrinec, 
je očitno, da imamo Sloven-
ci radi smučanje. »Kljub sla-
bemu vremenu in slabšim 
rezultatom slovenskih smu-
čarjev so prišli na tekmo in 
navijajo. Enako velja za naše 
sosede iz Italije in Avstrije, 
ki so prišli na to prireditev in 
kažejo, da šport združuje,« 
je dejal Vogrinec in tudi po-
hvalil organizatorje, ki so v 
izjemno težkih pogojih izpe-
ljali tekme. »Na veleslalom-
skih tekmah pa so se že po-
kazali tudi znaki sprememb, 
saj se Žan Kranjec prebija 
med najboljše. Videlo se je, 

koliko navijačev ga je prišlo 
spodbujat, tudi fan klub, kar 
je pozitivno, saj s tem spod-
bujajo tudi mlajše, da bi šli 
po tej poti.«

Kranjskogorsko športno 
dogajanje, tako tekme na 
Vitrancu kot skoki oziroma 
poleti, ki bodo v Planici čez 
dva tedna, so neprecenlji-
vi tudi za turistično gospo-
darstvo, kar je poudaril tudi 
kranjskogorski župan in 
dolgoletni turistični delavec 
Jani Hrovat: »To je ena naj-
pomembnejših tržnih pri-
reditev, ki nam marketin-
ško prinese neprecenljive 

rezultate. Takšne reklame 
se ne da kupiti niti plačati. 
Tega se kot župan in turi-
stični delavec zelo zavedam 
in si samo želim, da bi se tra-
dicija Pokala Vitranc nada-
ljevala še najmanj nadalj-
njih 55 let.« Kot je še dodal 
Hrovat, je ponosen na de-
lavce, ki so opravili izjemno 
delo. »Zelo malo je krajev, ki 
se ponašajo s takimi delav-
ci, zanesenjaki, ki opravlja-
jo takšno delo. To je izjemna 
reklama za Kranjsko Goro, 
Zgornjesavsko dolino, ko-
nec koncev pa tudi za vso 
Slovenijo. 

Kranjskogorčani so se zelo izkazali
31. stran

Zmagovalec slaloma na Vitrancu je bil Avstrijec Marcel Hirscher, drugo mesto je pripadlo 
Norvežanu Henriku Kristoffersonu, tretji pa je bil Italijan Stefano Gross. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Zgornji Brnik – V Sindikatu 
prometnih pilotov Slovenije 
so znova napovedali stavko 
pilotov Adrie Airways, pote-
kala pa bo 18. marca. Za stav-
ko so se odločili, ker predse-
dnik uprave slovenske letal-
ske družbe Mark Anžur še 
vedno ni podpisal kolektiv-
ne pogodbe o plačah in po-
gojih dela pilotov, čeprav je 
bila ta med sindikatom in 
upravo v celoti usklajena že 
18. februarja. »Takšno rav-
nanje uprave kaže na to, da 

so bila naporna in dolgotraj-
na pogajanja zgolj farsa, na-
menjena zavlačevanju, in da 
uprava kolektivne pogodbe 
očitno nikoli ni imela resne-
ga namena skleniti. Hkra-
ti to pomeni, da je zavestno 
kršila in izigrala tudi spora-
zum o reševanju stavkovnih 
zahtev, na podlagi katerega 
je bila prejšnja napoved stav-
ke preklicana,« so pojasnili 
v sindikatu. V Adrii Airways 
odgovarjajo, da je družba v 
zaključni fazi prodaje, upra-
va pa nima pooblastil za pod-
pis kolektivne pogodbe.

Iz sindikata so sporoči-
li, da bo stavka pilotov pote-
kala 18. marca med 5. in 24. 
uro v in pred upravno stav-
bo Adrie Airways ter na le-
tališčih v Tirani, Loodzu, 
Prištini, Tallinu, Berlinu in 
v Pragi. Piloti v času stav-
ke, ki jo bo vodil štiričlanski 
stavkovni odbor pod vod-
stvom predsednika sindi-
kata Tea Mikla, ne bodo op-
ravljali svojega dela po po-
godbah o zaposlitvi, so na-
povedali. Njihova stavkovna 
zahteva je takojšen podpis 
nove kolektivne pogodbe. 

»V Sindikatu prometnih pi-
lotov smo prepričani, da so 
transparentna in poštena 
cena dela ter med partner-
ji dogovorjeni pogoji dela 
pogoj za uspešno poslova-
nje vsake družbe, še pose-
bej take, kakršna je Adria 
Airways. Vodstvo, ki se tega 
ne zaveda ali pa se noče za-
vedati, s kršitvijo stavkov-
nega sporazuma zavestno 
postavlja na kocko social-
ni mir v družbi in nosi vso 
odgovornost za posledice te 
kršitve,« je še sporočil pred-
sednik sindikata Teo Mikl.

Piloti spet napovedali stavko
Piloti Adrie Airways bodo 18. marca stavkali, ker vodstvo družbe ne podpiše nove kolektivne pogodbe, 
ki je že v celoti usklajena. 

Škofja Loka – Z namenom, da se zagotovi pietetno ravnanje 
z mrtvimi in spomin na ubite vojake ter druge žrtve vojne, je 
župan občine Škofja Loka Miha Ješe ustanovil posvetovalno 
telo, komisijo za grobišča, in s tem seznanil tudi občinski 
svet. Člani komisije so: Andrej Pipp, Štefan Kalamar, dr. David 
Jezeršek in Ivan Likar. 

Ustanovljena komisija za grobišča
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OBČINA RADOVLJICA

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA NATEČAJA 
ZA PROSTO DELOVNO MESTO

Občina Radovljica obvešča, da je 7. 3. 2016 na spletni strani 
www.radovljica.si v rubriki Aktualni razpisi in objave objavila 

javni natečaj za prosto delovno mesto

DIREKTORJA občinske uprave Občine Radovljica (m/ž).
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Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Blaž Ve-
ber, 39-letni magister turiz-
ma iz Podkorena, je novi di-
rektor javnega zavoda Tu-
rizem Kranjska Gora. Do-
sedanji direktorici Mirjam 
Žerjav se je namreč iztekel 
drugi mandat, na novi raz-
pis za mesto direktorja pa se 
ni prijavila. Občina Kranjska 
Gora je pred tem že na prvi 
seji občinskega sveta v letoš-
njem letu z novim odlokom 
LTO (lokalno turistično or-
ganizacijo) preimenovala v 
javni zavod Turizem Kranj-
ska Gora in v njem z drugač-
no sestavo sveta zavoda več 
vpliva namenila turističnim 
društvom. 

Kot pravi Blaž Veber, je 
v turizem vpet že tako re-
koč vse življenje, zadnjih 
osem let je delal prav za LTO 
Kranjska Gora, zato podro-
čje, ki ga po novem vodi, 
dobro pozna. »Spremljam 
razvoj turizma in spremem-
be, ki se dogajajo na trgu. 
Ko sem se odločil za kandi-
daturo, mi je bilo to največji 
cilj, da doslej neizkoriščene 

potenciale pripeljem do zas-
tavljenih ciljev. To je v prvi 
vrsti povezovanje ponudni-
kov, prizadeval pa si bom 
tudi, da na skupni imeno-
valec spravimo občino, pre-
bivalce, vključene v turistič-
na društva, in turistično go-
spodarstvo. Sledil bom le-
tos sprejeti strategiji razvo-
ja turizma v občini Kranjska 
Gora, pri oblikovanju kate-
re sem tudi sodeloval. Zdi 
se mi dobra, realna in ra-
zvojno naravnana. Turizem 

Kranjska Gora vidim kot ser-
vis za turistično gospodar-
stvo, kot pomoč pri realiza-
ciji idej in projektov in kot 
člen, ki bo pripomogel k is-
kanju konkurenčnih pred-
nosti, ki jih imamo. 

Kot pravi Veber, želi v pri-
hodnje bistveno več pozor-
nosti kot doslej namenja-
ti promociji in razvoju po-
nudbe v poletni sezoni, v ka-
teri sta najpomembnejši po-
dročji pohodništvo in kole-
sarjenje. Prav slednje ima, 

poudarja Veber, izjemen 
potencial, ki so ga v številnih 
evropskih državah že znali 
izkoristiti, pri nas pa na tem 
področju še zaostajamo. 

V najkrajšem času želi 
vzpostaviti destinacijsko tr-
ženje turističnih produktov 
in omogočiti spletno proda-
jo kapacitet in storitev, nje-
gov srednjeročni cilj pa uve-
ljavitev blagovne znamke 
Julijske Alpe, ki jo v priho-
dnosti vidi tudi kot formal-
no združenje, ki bo sistem-
sko upravljalno na način re-
gionalne destinacijske orga-
nizacije (RDO). Ne nazad-
nje, pravi, je na področju Ju-
lijskih Alp ustvarjenih dvaj-
set odstotkov vseh nočitev v 
Sloveniji, Julijske Alpe pa je 
kot blagovno znamko pre-
poznala tudi Slovenska turi-
stična organizacija.

Blaž Veber novi direktor 
Vodenje kranjskogorskega zavoda za turizem je pred kratkim prevzel Blaž Veber. Več poudarka daje 
povezovanju, spletnemu trženju in blagovni znamki Julijske Alpe, posebno pozornost pa poletni sezoni.

Blaž Veber, novi direktor javnega zavoda Turizem Kranjska 
Gora / Foto: Gorazd Kavčič

V prihodnje želi bistveno 
več pozornosti kot doslej 
namenjati promociji 
in razvoju ponudbe v 
poletni sezoni.

Jože Košnjek

Čemernica nad Šentjako-
bom na Koroškem – Zače-
tek zimskega pohoda Ariho-
va peč na zadnjo februarsko 
nedeljo je bil nekaj posebne-
ga. Na Čemernico/Tsche-
mernitzen nad Šentjako-
bom v Rožu/St. Jakob, kjer 
je začetek pohoda, je prišel 
krški oziroma celovški škof 
dr. Alois Schwarz in molil 
za pobite partizane in dru-
ge žrtve vojne, vojnega in 
povojnega nasilja. Če bi bilo 
vreme lepše, tisto nedeljo 
dopoldne je namreč na ko-
roški strani Karavank sneži-
lo in deževalo, bi se povzpel 
do bunkerja, v katerem so se 
skrivali v začetku februarja 
leta 1945 pobiti partizani ak-
tivisti. Med njimi so bili tudi 
Gorenjci. Tudi edina še živa 
priča dogodka je Gorenjec, 
Bogo Mohar - Ston iz Kranja. 
Škof dr. Alois Schwarz, ki sta 
ga spremljala šentjakobski 
župnik in dekan Jurij Buch 
in vodja koroške Karitas dr. 
Jože Marketz, je v nagovoru 
dejal, da se moramo mrtvih 
spominjati. Tudi partiza-
nov, ki so padli pod Arihovo 

pečjo. Če se jih ne, storimo 
nad njimi novo nasilje. To 
je tudi bistvo kulture spomi-
njanja. Ljudje smo se spo-
sobni med seboj spraviti, če 
iskreno priznamo svoje na-
pake in smo spodobni tudi 
odpuščati. Nato je za pokoj-
ne partizane in vse žrtve voj-
ne zmolil slovenski Očenaš. 

Odločitev organizatorjev po-
hoda, da povabijo medse 
škofa, in njegov sprejem po-
vabila sta bila med pohodni-
ki in v koroški javnosti zelo 
dobro sprejeta. 

Celovški škof dr. Alois 
Schwarz je zagovornik spra-
ve in sožitja dveh narodov na 
Koroškem. Aprila leta 2012 

je v celovški stolni cerkvi da-
roval mašo v spomin na 70. 
obletnico izgona nad 1000 
koroških Slovencev v naci-
stična taborišča. Ob tej pri-
ložnosti se je opravičil koroš-
kim Slovencem za krivice, ki 
jim jih je Cerkev storila med 
vojno in po njihovi vrnitvi iz 
izgnanstva.

Škof molil za padle partizane
Pozaba je novo nasilje nad pokojnimi, je dejal na začetku nedavnega pohoda k Arihovi peči na 
Koroškem celovški škof dr. Alois Schwarz.

Od leve: šentjakobski župnik in dekan Jurij Buch, predstojnik koroške Karitas dr. Jože 
Marketz, škof dr. Alois Schwarz, predsednik Zveze koroških partizanov Milan Wutte, 
občinski svetnik iz Šentjakoba Franc Baumgartner, po domače Ibovnik, in organizator 
pohoda Arihova peč Danilo Prušnik  / Foto: Jože Košnjek

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Z dvema 
velikima športnima prire-
ditvama, Pokalom Vitranc 
in planiškimi skoki, Kranj-
ska Gora v dveh marčevskih 
koncih tedna v Zgornjesa-
vsko dolino privablja števil-
ne navijače, vse leto pa šte-
vilne ljubitelje športa in na-
rave. Lokalna oblast in tam-
kajšnji turizem že leta opo-
zarjata na izjemno slabo sta-
nje edine ceste skozi Doli-
no, na kateri so, na najbolj 
poškodovanem odseku med 
Hrušico in Mojstrano, v za-
četku letošnjega leta hitrost 

omejili na le petdeset kilo-
metrov na uro.

Tako bo tudi vsaj še ta me-
sec. Obnova najbolj poško-
dovanega dela regionalne 
ceste se bo namreč začela, ko 
bo to dopuščalo vreme, pra-
vijo na Direkciji RS za infra-
strukturo, kjer so pripravili 
razpis za sanacijo tega dvo-
kilometrskega odseka ces-
te, ki jo bodo preplastili s 
hladno reciklažo. Vrednost 
sanacije je ocenjena na ne-
kaj manj kot milijon evrov, 
sredstva zanjo pa so zagoto-
vljena v okviru ukrepov re-
dnega vzdrževanja, so še po-
vedali na direkciji.

V Zgornjesavsko 
dolino po polžje
Na najbolj poškodovanem delu ceste v 
Zgornjesavsko dolino so v začetku leta hitrost 
omejili na petdeset kilometrov na uro. Sanacija bo 
še to pomlad.

Ob izvozu z avtoceste je na cesti v Zgornjesavsko dolino 
zaradi poškodb na cestišču hitrost že vse od začetka 
letošnjega leta omejena na petdeset kilometrov na uro. 
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Škofja Loka – Kmetijska svetovalna služba je odpovedala za 
jutri, v sredo, napovedani delavnici obrezovanja sadnega 
drevja. Prva bi morala biti ob 11. uri na kmetiji Zdravka Bo-
gataja na Bukovici in druga ob 15. uri na kmetiji Jaka Ferlana 
v Gorenji vasi. 

Odpovedali prikaz obrezovanja sadnega drevja

Radovljica – Člani Združenja za ekološko kmetovanje Gorenj-
ske se bodo v soboto, 12. marca, ob 18. uri zbrali v srednji 
gostinski in turistični šoli v Radovljici na občnem zboru, na 
katerem bodo obravnavali poročila o lanskem delu in letošnji 
program dela ter odločali o članstvu v Platformi za ekološko 
kmetovanje. Pred občnim zborom bo ob 17. uri predavanje 
agronoma dr. Jana Bizjaka o koristnih vplivih lokalne, sezon-
ske in ekološko pridelane hrane na zdravje ljudi.

Pred občnim zborom bo še predavanje
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Marjana Ahačič

Mošnje – »Življenje v stari, 
lepo obnovljeni hiši je prav 
gotovo bolj žlahtno, toplo 
in zdravo kot v novi, nepro-
dušno zaprti hiši,« je brez 
kančka negotovosti pripo-
mnil mojster Milan Omera-
gić iz Kočna pri Zgornji Pol-
skavi, eden od udeležencev 
šole sanacije apnenih ome-
tov, ki so jo v okviru Šole pre-
nove pripravili v Kvandro-
vi hiši v Mošnjah. Kot pravi, 
ima veliko izkušenj z obno-
vami starih hiš, tako kot nje-
govi kolegi Franci Andrejčič 
iz Škocjana na Dolenjskem, 
Leon Grča iz Notranjih Go-
ric in Matic Sedej iz Idrije, 
pa so se vseeno na delavni-
cah, ki so jih soorganizira-
li Zavod za varstvo kulturne 
dediščine, Združenje zgo-
dovinskih mest Slovenije, 

Fakulteta za arhitekturo 
Univerze v Ljubljani in Sre-
dnja gradbena, geodetska in 
okoljevarstvena šola Ljublja-
na, naučili veliko novega. 

»Po naših izkušnjah je 
več kot polovica prenov sta-
rih stavb narejenih slabo. 
Na hitro in brez znanja, z že-
ljo, da bi bilo čim manj stro-
škov. Potem je pa vse naro-
be. Saj mnogi niti tega ne 
vedo, da cement ni za sta-
re hiše, ker veže nase vlago. 
Za stare objekte potrebuje-
mo le pesek, žgano apno in 
vodo,« je bil odločen Franci 

Andrejčič, medtem ko je za-
ključeval eno od sten v veži 
tristo let stare Kvandrove 
hiše v Mošnjah. 

Stara graditeljska vede-
nja, obrtna znanja in spret-
nosti, potrebne za izvedbo 
kvalitetne prenove, odhaja-
jo skupaj s starimi mojstri 
in to dragoceno znanje se iz-
gublja, ugotavljajo snovalci 
projekta, ki so se povezali z 
namenom, da pomagajo pri 
varstvu stavbne dediščine, 
načrtovanju prenove ter oh-
ranitvi starih obrtnih znanj 
in spretnosti, ki so ključna 
za izvedbo kvalitetne preno-
ve. Tako je nastala Šola pre-
nove, sklop delavnic, ki z in-
formiranjem, ozaveščanjem 
in usposabljanjem usmerja-
jo k pravilnemu odločanju o 
posegih na stavbah. Sesta-
vljena je iz uvodnih teoretič-
nih vsebin, ki potekajo na Fa-
kulteti za arhitekturo v Lju-
bljani, ter praktičnega dela, 

ki bo organiziran na izbra-
nih lokacijah in objektih kul-
turne dediščine – tokrat je 
bilo to v Tehniškem muzeju 
v Bistri in v Kvandrovi doma-
čiji v Mošnjah. Hiša je preži-
vela nemški požig vasi med 
drugo svetovno vojno in zdaj 
kot del arheološke poti Villa 
Rustica predstavlja predsta-
vlja polovice 18. in 19. stole-
tja. Že kakih štirideset let je 
prazna, lastniki pa bi jo radi z 
obnovo zavarovali pred pro-
padom. Na delavnici Sanaci-
ja apnenih ometov so udele-
ženci spoznali vrste gradenj, 
značilnosti fasadnih ometov 
skozi različna zgodovinska 
obdobja in tehnološke last-
nosti apna in apnenih ome-
tov. V praktičnem delu de-
lavnice pa so pod vodstvom 
strokovnjakov izvajali po-
stopke sanacije apnenega 
ometa, od priprave malte iz 
gašenega apna do nanašanja 
apnenega ometa.

Ometi, kot so jih delali včasih
V Kvandrovi hiši v Mošnjah so pripravili praktični del delavnice sanacije apnenih ometov, ki so jo v 
okviru projekta Šola prenove organizirali Zavod za varstvo kulturne dediščine, Združenje zgodovinskih 
mest Slovenije, Fakulteta za arhitekturo in Srednja gradbena šola Ljubljana.

Cement nima v starih hišah kaj iskati, so odločno zatrdili 
mojstri v Kvandrovi hiši.

Milan Omeragić, Franci Andrejčič, Leon Grča in Matic 
Sedej, vsi z veliko izkušnjami pri obnovah starih objektov, a 
še vedno željni novih znanj

Stara graditeljska 
vedenja, obrtna znanja 
in spretnosti, potrebne 
za izvedbo kvalitetne 
prenove, odhajajo skupaj 
s starimi mojstri.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občinski sve-
tniki v Škofji Loki so podprli 
predlog umestitve celotnih 
prostorov knjižnice v stav-
bi blagovnice Nama, ki je 
letos v prodaji. Opozicijski 
svetniki pa so imeli nekaj 
pomislekov v zvezi s skle-
pom, da pooblastijo župa-
na, naj izvede ustrezne ak-
tivnosti z lastniki Name 
glede možnosti pridobitve 
stavbe za potrebe knjižni-
ce. Klemen Štibelj je pred-
lagal, da naj bi se z lastniki 
o tem pogajal župan skupaj 

s komisijo, ki bi jo sestavlja-
li člani vseh političnih opcij 
v občinskem svetu. Njegov 
predlog ni bil izglasovan.

Svetnikom so pred odlo-
čitvijo predložili tudi ana-
lizo, ki ocenjuje tri možne 
lokacije prihodnje knji-
žnice: v nekdanji vojašni-
ci, v poslovno-stanovanjski 
stavbi, ki naj bi bila v pri-
hodnje zgrajena v Kapu-
cinskem predmestju, in v 
Nami. Slednjo analiza z več 
vidikov ocenjuje kot najpri-
mernejšo in tudi svetniki 
so ji dali prednost, so pa ob 
tem nekateri izrazili željo 

po natančnejšem pojasni-
lu vseh treh variant in po 
podatkih glede ekonom-
ske upravičenosti. Seji ob-
činskega sveta je prisostvo-
val tudi direktor Knjižni-
ce Ivana Tavčarja v Škofji 
Loki Matjaž Eržen. Pojasnil 
je, da se sodobne knjižnice 
v svetu spreminjajo, posta-
jajo večnamenska središča, 
medtem ko izposoja knjig 
upada. V škofjeloški knji-
žnici sicer ne, se pa poveču-
je obisk knjižnice zaradi šte-
vilnih prireditev in dogod-
kov. Od leta 2012 do 2015 so 
jih zabeležili devetsto.

Podpora knjižnici v Nami
Med tremi v analizi ocenjenimi možnimi lokacijami za škofjeloško knjižnico 
je kot najprimernejša izbrana blagovnica Nama.

Cveto Zaplotnik

Brdo pri Lukovici – Na sobot-
nem volilnem občnem zbo-
ru Čebelarske zveze Slove-
nije so za predsednika zve-
ze ponovno izvolili Boštja-
na Noča, čebelarja s Sela pri 
Žirovnici, ki bo vodil zve-
zo tudi v naslednjem štiri-
letnem obdobju. Noč je med 
štirimi kandidati za predse-
dnika dobil daleč največ gla-
sov, od 175 delegatov jih je 
zanj glasovalo kar 151. »Po-
vrnili bomo ugled čebelar-
stvu in predvsem medu, ki 
je bil decembra lani neop-
ravičeno omajan,« je zapi-
sal v program in dodal, da 
bo prav zato letos ena glav-
nih nalog zveze organizira-
nje Dneva odprtih vrat slo-
venskih čebelarjev, na ka-
terem bodo javnosti prika-
zali, kako čebelarijo. »Ne 
bomo se uklonili »mono-
polu«, ki želi prepovedati 
oz. otežiti prodajo medu na 
domu. Možnost prodaje na 
domu mora tako kot doslej 

imeti vsak čebelar,« je odlo-
čen Noč, ki se zavzema tudi 
za ureditev zdravstvenega 
varstva čebel, ureditev trga 
s sredstvi za zatiranje va-
roje, uvedbo evropsko pri-
merljivih cen za ta sredstva 
ter za »legalizacijo« upora-
be oksalne in mravljične ki-
sline. Po Nočevem mnenju 
bo treba čimprej urediti za-
konodajo o pašnih redih in 
pašnem katastru, uvesti v 
programe čebelarskega izo-
braževanja še več praktične-
ga usposabljanja in okrepiti 
napovedovanje medenja. V 
čebelarski zvezi bodo nada-
ljevali s prizadevanji za oh-
ranitev kranjske sivke in za 
ustanovitev rejske organiza-
cije za vso Evropo, še naprej 
bo njihova pomembna nalo-
ga promocija sajenja medo-
vitih rastlin na javne površi-
ne in sejanja ajde na kmetij-
skih površinah. Čebelarjem 
bodo pomagali, da si bodo 
prek javnih razpisov zagoto-
vili sofinanciranje večjih na-
ložb v čebelarstvo.  

Noč še naprej predsednik 
čebelarske zveze

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V četrtek, 10. 
marca, bo v Sokolskem 
domu ob 18. uri predstavitev 
nove prometne ureditve na 
Spodnjem trgu in Poljanski 
cesti, kjer je po odprtju ob-
voznice v Poljansko dolino 
manj tranzitnega prometa. 
Občina pripravlja elaborat 
prometne ureditve in ukre-
pov za večjo varnost pro-
meta na tem območju, šir-
še območje urejanja pa zaje-
ma tudi Puštal, Vincarje in 
Novi svet. Pripravljeni pred-
log projekta bodo predstaviti 
vsem deležnikom na širšem 

območju Poljanske ceste 
in Spodnjega trga ter vsem 
uporabnikom ceste. »S pre-
dlogom prometne ureditve 
in ukrepov želimo zagotovi-
ti optimalno prometno var-
nost in ustrezno dostopnost 
v staro mestno jedro s trajno-
stnimi načini mobilnosti in 
omejitvijo tovornega in tran-
zitnega prometa,« pravijo 
na Občini Škofja Loka. Pred 
kratkim je občina za obmo-
čje Spodnjega trga in Poljan-
ske ceste dosegla omejitev 
hitrosti, prebivalci pa si že-
lijo, da bi se iz mesta umak-
nil tudi tovorni in omejil av-
tobusni promet.

O novi prometni ureditvi
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si

Kaj ne sme manjkati na 
nobeni zabavi? Kaj naredi 
večer ob televiziji,  športnem 
navijanju, ob kartanju 
še prijetnejši?  Hrustljavi 
prigrizki seveda! Doma 
narejene stvari so čedalje 
bolj priljubljene, in to velja 
tudi za čips, grisine, krekerje.  
Med več kot petdesetimi 
recepti v knjigi boste 
lahko  pripravili: prestice, 
kuminove palčke, koruzne 
krekerje, fino sirovo 
pecivo, fižolove pogačice, 
profiterole, empanade, 
grisine, pirine krekerje, 
sirove polžke, svederce 
s slanino, čapate in še 
druge hrustljave dobrote.

10   90
EUR

Cena knjige je 

Kaj ne sme manjkati na 
nobeni zabavi? Kaj naredi 
večer ob televiziji,  športnem 
navijanju, ob kartanju 
še prijetnejši?  Hrustljavi 
prigrizki seveda! Doma 
narejene stvari so čedalje 
bolj priljubljene, in to velja 
tudi za čips, grisine, krekerje.  
Med več kot petdesetimi 
recepti v knjigi boste 
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Ana Šubic

Kranj – Pomoč na domu 
marsikateremu starostni-
ku omogoča, da jesen življe-
nja, dokler je le možno, pre-
življa v domačem okolju. Kot 
pojasnjujejo na ministrstvu 
za delo, družino in social-
ne zadeve, je po zadnjih po-
datkih v to socialnovarstve-
no storitev vključeno okoli 
1,7 odstotka starejših od 65 
let, želeli pa bi si jih še več. 
A pomoč na domu spada v 
pristojnost občin, ki izbere-
jo izvajalca (najpogosteje so 
to centri za socialno delo in 
domovi za starejše, redkeje 
pa zasebniki s koncesijo) in 
dajo soglasje k ceni storitve, 
ki so jo dolžne subvencioni-
rati vsaj 50-odstotno. Prav 
subvencija občine najbolj 
vpliva na višino cene, ki jo na 
koncu plača uporabnik. Pov-
prečna cena storitve je po 
navedbah ministrstva okoli 
pet evrov na uro in prav viš-
ja cena od povprečne je lah-
ko eden od vzrokov za slab-
šo vključenost uporabnikov, 
ponekod pa gre tudi za pre-
majhno informiranost.

Ker se že ekonomske 
cene po občinah razlikuje-
jo in ker te storitev sofinan-
cirajo v različnih deležih, se 
tudi cene za uporabnike zelo 
razlikujejo. Tako denimo v 
Kranjski Gori plačujejo 3,13 
evra za uro storitve ob delav-
nikih, v Cerkljah pa več kot 
dvakrat toliko – 7,03 evra. V 
večini gorenjskih občin se 
sicer cene gibajo med štiri-
mi in šestimi evri na uro.

Največ dodajo v Kranjski 
Gori in na Jesenicah 

V Kranjski Gori je sto-
ritev subvencionirana kar 
81,30-odstotno. »Cilj izvaja-
nja te storitve je, da bi prebi-
valci, starejši od 65 let, čim 
dlje bivali v domačem oko-
lju. Tako se jim vsaj za do-
ločen čas nadomesti potrebo 
po institucionalnem varstvu 
ali drugi organizirani obliki 
varstva. Prav tako je cilj, da 
bi to storitev uporabljalo čim 
več te pomoči potrebnih ob-
čanov,« je pojasnila Vlasta 
Skumavc iz kranjskogorske 
občinske uprave. Ta čas ima-
jo 42 uporabnikov, občina 
pa je lani za pomoč na domu 
namenila 152.781 evrov.

Tudi Občina Jesenice, 
kjer je trenutno sto upo-
rabnikov, storitev subven-
cionira v visokem deležu – 
80,70-odstotno, kar za upo-
rabnika pomeni plačilo 3,42 
evra na uro. Kot poudarjajo, 
bi kakršnokoli znižanje sub-
vencije negativno vplivalo 

na dostopnost storitve, priš-
lo bi do upada števila uporab-
nikov ter povzročilo še večje 
razlike v kakovosti življenja 
pomoči potrebnih občanov 
med posameznimi občina-
mi. Na Jesenicah so lani za 
pomoč na domu iz proraču-
na namenili 255 tisoč evrov.

Cena, nižja od štirih evrov, 
je še v občini Radovljica, kjer 
so občinski svetniki že pred 
petimi leti sprejeli 80-od-
stotno subvencijo, ker da je 
brez večje subvencije stori-
tev za večino upokojencev 
predraga. Uporabniki pla-
čujejo 3,67 evra.

Župan Čebulj: To ni 
socialna komponenta

Na drugi strani je pomoč 
na domu za uporabnike v 
občini Cerklje občutno draž-
ja – 7,03 evra, a je treba po-
udariti, da ta cena velja tudi 
ob nedeljah in praznikih, ko 
v drugih občinah storitev za-
računavajo dražje kot ob de-
lavnikih. Njihova koncesio-
narka ta čas oskrbuje osem 
uporabnikov, občina, ki je 
lani za to dejavnost name-
nila 16.223 evrov, pa je pred 
dnevi subvencijo s 55 zviša-
la na 60 odstotkov. »Nič me 
ne moti, če druge občine po-
moč na domu sofinancirajo 
v višjem deležu. Ne zdi se mi 
prav, da moramo storitev re-
fundirati tudi tistim, ki ima-
jo dovolj lastnih osebnih do-
hodkov in premoženja. So-
cialno ogroženim pa tako ali 
tako storitev na podlagi od-
ločb CSD plačamo v celo-
ti. Sem za to, da se pomaga 
tistim, ki res ne zmorejo, ne 
pa vsepovprek. To ni social-
na komponenta, to je nedo-
delan sistem,« je prepričan 
župan Cerkelj Franc Čebulj. 
Dodal je še, da je precej bolj 
pravičen sistem (do)plačeva-
nja oskrbnin v domovih za 
starejše, kjer občine poma-
gajo zgolj tistim, ki sami tega 
ne zmorejo niti ob pomoči 
svojcev, pri čemer po smrti 
starostnika vložne zneske 
praviloma dobijo povrnjene.

V Kranju, kjer je ta čas 159 
uporabnikov, ti ob 74,9-od-
stotni subvenciji občine za 
uro pomoči odštejejo 4,20 
evra. Občina je za subvenci-
oniranje storitve lani name-
nila več kot 430 tisoč evrov.

Kot je razvidno iz tabe-
le, se ekonomske cene za 
uro storitve ob delavnikih 
po občinah precej razliku-
jejo: gibajo se od 14,82 evra 
v Preddvoru do 23,09 evra v 
Gorenji vasi. Zanimivo je, 
da je v njeni sosednji občini 
Žiri cena kar 7,37 evra niž-
ja, pa čeprav imata istega 

izvajalca – Center slepih, sla-
bovidnih in starejših Škofja 
Loka, ki storitev izvaja v vseh 
štirih občinah na Škofjelo-
škem. Od kod takšna razli-
ka? Kot pojasnjuje direkto-
rica Silva Košnjek, izvajal-
ci ekonomske cene izraču-
navajo na podlagi pravilnika 
o metodologiji za oblikova-
nje socialnovarstvenih sto-
ritev, nanje pa vplivajo stro-
ški dela, ki so odvisni že od 
starostne strukture kadra, 
stroški materiala, zaščitna 
sredstva in izobraževanje za-
poslenih pa tudi razpršenost 
občine. »Infrastruktura in 
dostopnost v občinah Žiri in 
Gorenja vas - Poljane je pov-
sem drugačna. Žiri so skon-
centrirane praktično v doli-
ni, medtem ko je v Gorenji 
vasi veliko hribovitih prede-
lov, prav tako v Železnikih. 
V Škofji Loki pa je praktično 

vse na enem kilometru,« je 
dejala in dodala, da potne 
stroške znižujejo z oskrbo-
valkami iz domačega okolja.

Jezersko še vedno brez 
pomoči na domu

Edina gorenjska občina, 
ki ne zagotavlja pomoči na 
domu, je Jezersko. Na lan-
ski razpis za izbiro izvajal-
ca niso prejeli nobene prija-
ve. »Objavljen je bil na por-
talu javnih naročil, obvesti-
li smo tudi vse izvajalce po-
moči na domu v okolici in jih 
tudi prosili, da to delijo nap-
rej med zainteresiranimi iz-
vajalci. Žal zaradi oddalje-
nosti, majhnega števila upo-
rabnikov in precejšnjih raz-
dalj med gospodinjstvi ni bil 
nihče zainteresiran za izva-
janje te storitve,« so pojasni-
li v občinski upravi.

Najceneje v Kranjski Gori
Cene pomoči na domu se za uporabnike od občine do občine precej razlikujejo, kar je odvisno 
predvsem od višine subvencije občin. Na Gorenjskem najmanj – 3,13 evra – plačujejo v Kranjski Gori, 
kjer občina storitev sofinancira kar 81,30-odstotno, ponekod pa morajo odšteti še enkrat toliko.

Pomoč na domu marsikateremu starostniku omogoča, da 
jesen življenja preživlja v domačem okolju. / Foto: Tina Dokl

Cene pomoči na domu ob delavnikih (na uro)
Občina Ekonomska 

cena
Subvencija 
občine v %

Cena za 
uporabnika

Kranjska Gora 16, 76  81,30  3,13

Jesenice  17,76 80,70  3,42

Radovljica 18,35 80 3,67

Železniki 20,18 79,3 4,17 

Kranj 16,77 74,90 4,20

Žirovnica 17,64 75,50 4,33

Gorje 17,43 71 4,98

Tržič 16,60 70 4,98

Škofja Loka 17,77 69 5,42

Gorenja vas – Poljane 23,09 76,5 5,42 

Žiri 15,72 65,5 5,42

Šenčur 18,56 69,7  5,63

Naklo 18,73 70 5,63

Bled  17,56 68 5,66

Preddvor 14,82 60 5,93

Bohinj 18,57 67,65 6,01

Cerklje 17,58 60  7,03*

Jezersko storitve ne zagotavljajo

* Cena velja tudi ob nedeljah in praznikih, ko v drugih občinah storitev za-
računavajo dražje.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Na seji občinskega 
sveta se je tako zvrstilo več go-
stov. Saša Smolej iz podjetja 
Ržišnik&Perc je predstavi-
la spremembo v lokacijskem 
načrtu, ki bi lastniku na ob-
močju poslovne cone omo-
gočila povečanje njegovega 
objekta. Gre za tamkajšnje-
ga prevoznika, ki želi z no-
vogradnjo ob obstoječi stavbi 
razširiti svojo dejavnost. Sve-
tniki so predlogu pritrdili. 

Direktorica Doma upo-
kojencev Kranj Zvonka Ho-
čevar je govorila o socialno-
varstveni storitvi pomoči na 
domu in o ceni, ki se za leto 
2016 ne bo spremenila. Šte-
vilo uporabnikov se poveču-
je, zaradi česar bodo zaposlili 
še eno izvajalko teh storitev. 
Uporabniki v občini Šenčur 
bodo za uro pomoči na domu 
ob delovnikih plačali 5,63 
evra, za nedeljsko pomoč 
7,80 in za praznično 8,19 
evra. Trenutno to pomoč po-
trebuje 22 starostnikov v ob-
čini, slednja pa ekonomsko 
ceno subvencionira v dele-
žu 70 odstotkov. Občina ima 
možnost svoj odstotek zniža-
ti in uporabniku ceno zviša-
ti, je dejala Hočevarjeva, ven-
dar v tem primeru obstaja bo-
jazen, da bo prišlo do odpo-
vedi storitev ali pa do poveča-
nja prošenj za znižanje pla-
čil, kar bi spet bremenilo ob-
čino. Tega namena v Šenčur-
ju nimajo, ostali bodo pri se-
danji subvenciji. Povečanje 

uporabnikov kaže, da so ljud-
je s storitvami zadovoljni, je 
menila ena od svetnic, enega 
od svetnikov pa je zanimalo, 
ali bi bilo mogoče službo po-
moči na domu okrepiti z za-
sebno ponudbo ali s prosto-
voljci. Dobil je odgovor, da 
niti s.p.-ji niti prostovoljci ne 
pridejo v poštev, eni in dru-
gi namreč ne smejo izvaja-
ti osebne nege, s.p.-ji so lah-
ko le socialni servis, prosto-
voljci bi bili lahko zgolj dru-
žabniki. Hočevarjeva je ob 
tem opozorila tudi na delo na 
črno, ki se v občini pojavlja 
na tem področju in predsta-
vlja nedopustno zlorabo sta-
rejših ljudi. V njihovi institu-
ciji pa se kakovost dela nad-
zira, pomembna je tudi var-
nost oskrbovancev. Svetniki 
so spomnili tudi na možnost, 
da bi kranjski dom upokojen-
cev v Šenčurju odprl manjšo 
enoto za dementne, ki za zdaj 
ostaja neizpolnjena želja.

Občinskim svetnikom pa 
se je predstavil novi direk-
tor Komunale Kranj Mar-
ko Kocjančič, ki je s sodelav-
ko Marijo Pivk Oman pojas-
nil nov tarifni sistem ravna-
nja s komunalnimi odpad-
ki in elaborate o oblikovanju 
cen. Slednje se v občini Šen-
čur, ki je smeti nazadnje pod-
ražila leta 2013, ne bodo opa-
zno povečale. Svetniki so ob 
tem opozorili, naj Komunala 
predstavi jasnejše tabele cen, 
saj so težko razumljive celo 
svetnikom, ki se vanje pog-
labljajo, kaj šele občanom.

Cena pomoči na 
domu enaka lanski
Občinski svet v Šenčurju je med drugim odločal o 
spremembah lokacijskega načrta za del poslovne 
cone, o ceni storitev pomoči družini na domu in o 
ravnanju s komunalnimi odpadki.
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Kot je poroča-
la revizorka Romana Deč-
ko Grmič, je revizija poka-
zala vrsto nepravilnosti: sis-
temizacija delovnih mest ni 
bila v skladu z zakonodajo, 
manjkal je kadrovski načrt, 
personalna dokumentaci-
ja je bila nepopolna, tudi si-
cer je manjkalo precej doku-
mentacije, tako da marsiče-
sa ni bilo mogoče preveri-
ti. Nepravilnosti so se poka-
zale pri avtorskih in podje-
mnih pogodbah, dve od sle-
dnjih sta se nanašali tudi na 
delo direktorice, ki pa bi mo-
rala ta dela opraviti že v okvi-
ru svojega rednega dela. Pla-
ča direktorice Jane Mlakar je 
bila v preverjanem času brez 
pravne podlage povečana za 
dva plačna razreda, o čemer 

prav tako ni dokumentacije. 
Spisek nepravilnosti je dolg 
in svetniki so na revizorko 
in občinsko upravo naslovili 
več vprašanj, nekateri pa so 
k odgovornosti pozivali tudi 
svet zavoda, češ da ni opravil 
svoje nadzorne vloge.

Predsednica sveta zavo-
da Lidija Goljat Prelogar je 
ob tem povedala, da je bil 
sedanji svet zavoda imeno-
van ravno v času, ko je bila 
predlagana prva revizija, ki 
pa je ni bilo mogoče izves-
ti, tokratna pa je bila izve-
dena ravno na zahtevo sve-
ta zavoda. To je potrdila tudi 
vodja občinskega oddelka za 
družbene dejavnosti Hermi-
na Krajnc, ki je tudi pojasni-
la, da v prvi reviziji na zah-
tevo občine revizijski druž-
bi ni uspelo pridobiti gradi-
va za izvedbo. Predsednica 

sveta zavoda je bila navzoča 
tudi ob primopredaji med 
prejšnjo direktorico Jano 
Mlakar in sedanjo Sašo Na-
bergoj in jo je ocenila kot 
korektno, vendar je bilo ob 
tem predanih le nekaj doku-
mentov, ostali da so v digi-
talni obliki in se hranijo pri 
strokovnih službah muzeja. 
Sicer pa je svet zavoda nalo-
žil novemu vodstvu izvedbo 
popravljalnih ukrepov za od-
pravljanje nepravilnosti (kar 
novo vodstvo muzeja po be-
sedah revizorke že počne), 
poročilo pa naj v nadaljnje 
ravnanje poleg občine dobi 
tudi ministrstvo za kulturo. 
Ministrstvo je namreč tudi 
glavni financer dejavnosti 
muzeja, tam pa je sedaj na 
enem od direktoratov zapo-
slena tudi bivša direktorica 
Jana Mlakar.

Glede svetov zavodov, ki 
jih sestavljajo neprofesional-
ci, so se v Škofji Loki odloči-
li, da bodo v podporo njiho-
vemu bolj kompetentnemu 
delu za člane pripravili izo-
braževanja, sicer pa so sve-
tniki na osnovi zakonoda-
je dobili potrditev, da za za-
konito poslovanje zavoda od-
govarja njegov direktor, in ne 
svet zavoda. Občinski svetni-
ki pa so ob predstavljeni revi-
ziji soglasno sprejeli še sklep, 
da občinski svet pooblašča 
občinsko upravo in sedanje 
vodstvo Loškega muzeja, da 
preverita pravno podlago za 
morebitno kazensko in od-
škodninsko odgovornost di-
rektorice Jane Mlakar pri po-
slovanju muzeja v njenem 
mandatu v letih od 2010 do 
2015 ter po potrebi vložita 
ustrezna pravna sredstva.

Revizija odkrila nepravilnosti
Občinski svetniki v Škofji Loki so prisluhnili revizijskemu poročilu o poslovanju Loškega muzeja v 
letih 2013 in 2014, ki kaže več nepravilnosti pri vodenju. Zahtevajo, naj se preveri pravna podlaga za 
ugotavljanje odškodninske in kazenske odgovornosti prejšnje direktorice.

Mateja Rant

Kranj – Prehod mladih v 
prvo zaposlitev je pogosto 
težaven korak za marsikate-
rega mladostnika, stanje na 
področju zaposlovanja mla-
dih s posebnimi potrebami 
pa je še toliko slabše, opozar-
jajo v Zavodu za razvoj soci-
alnih in zaposlitvenih pro-
gramov Racio social. Z na-
menom omogočanja celo-
vitega modela pomoči mla-
dim s posebnimi potrebami 
na prehodu iz šole v svet dela 
sta zato marca 2014 v dveh 
slovenskih regijah začeli de-
lovati stičišči, in sicer v Celju 
in Kranju, v katerih so mla-
dim nudili informiranje, iz-
obraževanje in svetovanje. 
Za omenjeni projekt jim je 
v sodelovanju s partnerjem, 
Medobčinskim društvom 
gluhih in naglušnih AU-
RIS Kranj, uspelo pridobi-
ti sredstva finančnega me-
hanizma Evropskega gospo-
darskega prostora (EGP) in 
Norveške. 

Dvoletni projekt Stičišče 
Prehod se je februarja kon-
čal, v sklopu tega projekta pa 
so več kot sto mladih s poseb-
nimi potrebami vključili v in-
dividualno svetovanje in izo-
braževalne delavnice, od tega 
jih je bilo trideset iz gorenj-
ske regije. Delavnice, sveto-
vanja in predavanja so nu-
dili tudi več kot petdesetim 
staršem mladih s posebnimi 

potrebami. Urška Cimper-
šek iz AURIS Kranj je pro-
jekt označila za uspešen, saj 
je na podlagi tega 17 mladim 
uspelo dobiti zaposlitev, dru-
gi so se vključili v nadaljnje 
programe in izobraževanja. 
S kakšnimi težavami se mla-
di srečujejo že pri izobraže-
vanju in nato pri iskanju za-
poslitve, so uporabniki, ki so 
bili vključeni v projekt, pri-
kazali z gledališko točko, ki 
je prav tako nastala v sklopu 
projekta. Prikazuje življenje 
oseb z okvaro sluha in potre-
bo po ustrezni podpori tem 
osebam že v času izobraže-
vanja in nato pri prehodu v 
svet dela.

Projekt Stičišče Prehod je 
po besedah direktorice Ra-
cio social Tatjane Dolinšek 
nadaljevanje projekta Pre-
hod, ki je bil prav tako pod-
prt z evropskimi in naci-
onalnimi sredstvi, v okvi-
ru katerega so med drugim 
usposobili 15 strokovnih de-
lavcev za svetovalce za pre-
hod in pilotno izvedli prak-
tično izvajanje procesa pre-
hoda z 61 mladimi. Z vzpo-
stavitvijo dveh stičišč za po-
moč mladim pri prehodu iz 
šole na trg dela pa so stopili 
tudi na pot iskanja najbolj-
ših sistematičnih rešitev 
na tem področju v poveza-
vi z državo. Kot je opozorila 

Natalija Komljanc iz zavo-
da za šolstvo, brez podpo-
re institucij namreč ne gre. 
Meni, da imajo mladi s po-
sebnimi potrebami močan 
socialni potencial, ki ga bi 
bilo smiselno izkoristiti pri 
njihovem vključevanju v 
delo. »Zato ne bi smeli op-
ravljati le del, ki jih drugi 
ne sprejmejo, ampak dela, 
pri katerih bi lahko izkaza-
li ves svoj kreativni poten-
cial.« Ob tem je predsednik 
AURIS Kranj Boris Horvat 
opozoril, da je včasih drža-
va to problematiko urejala 
bolj sistematično, danes pa 
so mladi prepuščeni sami 
sebi.

Čas za sistemske rešitve
V okviru projekta Stičišče Prehod so v preteklih dveh letih mladim s posebnimi potrebami v savinjski in 
gorenjski regiji nudili podporo pri prehodu iz šole v svet dela.

Z gledališko točko, ki je nastala v sklopu projekta, so prikazali težave mladih s posebnimi 
potrebami pri izobraževanju in iskanju zaposlitve. / Foto: Gorazd Kavčič

Cerklje – Zavod za turizem Cerklje vabi na tradicionalno 
Razstavo velikonočnih in pomladnih aranžmajev, ki bo v Petro-
vičevi hiši na ogled od četrtka do konca marca v času uradnih 
ur turistično informacijskega centra in knjižnice. V četrtek med 
16. in 18. uro bodo pripravili tudi delavnice, na katerih bodo 
kmečke žene obiskovalce učile izdelovanja rož iz krep papirja, 
s prostovoljci Družinskega in mladinskega centra Cerklje pa 
bo možno izdelovati velikonočne voščilnice.

Razstava velikonočnih aranžmajev v Cerkljah

Kamnik – V Medobčinskem muzeju Kamnik bodo jutri, 9. mar-
ca, ob 18. uri predstavili novo monografijo kamniške etnologi-
nje in slovenistke Marije Klobčar z naslovom Na poti v Kamnik. 
Kot pravi avtorica, gre za etnološko-folkloristično študijo, ki 
prikazuje življenje in ljudsko ustvarjalnost širšega kamniškega 
območja od konca osemnajstega stoletja do slovenske osa-
mosvojitve. Ob opazovanju spreminjajočega se razmerja med 
mestom in podeželjem s pomočjo pesmi osvetljuje različne 
zgodovinske procese in razmerja med ljudmi, hkrati pa pre-
poznava različnost posameznih območij v kamniški okolici. 
Ob tem razkriva pomen in vlogo stereotipov, ki so v času 
usodnih nasprotij dobili posebno moč. Za kulturni program na 
predstavitvi bodo poskrbeli Ljudski pevci iz Tuhinjske doline.

Predstavitev monografije Na poti v Kamnik

Moravče – Društvo krajanov Limbarska Gora vabi na tradici-
onalno prireditev Pohod po nagelj na Limbarsko goro, ki bo 
letos potekala že 28. zapored, in sicer v nedeljo, 13. marca. 
Druženje se bo začelo ob 9. uri z mašo v cerkvi svetega Va-
lentina, nadaljevalo pa ob 11. uri s kulturnim programom. Za 
zabavo bosta skrbela Ansambla Poljanšek in Ideja, vse ženske 
pohodnice pa bodo tudi letos od organizatorjev prejele rdeč 
nagelj.

Pohod po nagelj na Limbarsko goro

Tunjice – Člani Društva Tunški glas vabijo na predavanje z 
naslovom Cerkev svete Ane: Korespondenca stavbe, ki bo v 
četrtek, 10. marca, ob 18.30 v cerkvi v Tunjicah. O umetno-
stnozgodovinskem pomenu cerkve bo spregovoril umetnostni 
zgodovinar Anže Slana, ki bo primerjalno predstavil dejanske 
in domnevne vzorce, ki so služili kot zgled pri arhitekturnem 
oblikovanju stavbe.

Predavanje o cerkvi sv. Ane v Tunjicah

Kranj – V trgovskem centru Mercator Kranj Primskovo je v 
torek, 1. marca, potekala regijska turistična tržnica jubilejne-
ga, 30. festivala Turizmu pomaga lastna glava na temo Zele-
ni turizem. Sodelovalo je 15 osnovnih šol (OŠ) z Gorenjske. 
Zlato priznanje in uvrstitev na zaključno državno tekmovanje 
je prejelo sedem gorenjskih osnovnih šol, in sicer OŠ Naklo, 
OŠ Poljane, podružnični šoli Javorje in Sovodenj, OŠ Josipa 
Vandota Kranjska Gora, OŠ Križe in OŠ prof. dr. Josipa Plemlja 
Bled, ki je imela najboljšo turistično tržnico in je žirijo očarala 
tudi s stojnico, z nastopom in z idejno postavitvijo dodatnih 
igral in poti za družine ob blejski promenadi. Srebrna priznanja 
so prejele: OŠ Franceta Prešerna Kranj, Podružnična šola Kok-
rica, Šenčur, Žiri, Gorje, OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska 
Bistrica, Koroška Bela Jesenice, Prežihovega Voranca in Toneta 
Čufarja Jesenice. Projekt Turizmu pomaga lastna glava vsako 
leto organizira Turistična zveza Slovenije. 

Sedem zlatih priznanj za gorenjske šole

Blejski šolarji so se predstavili s skečem Ne razjezimo 
blejskega Zlatoroga in prejeli zlato priznanje.

Kranj – Iz Doma upokojencev Kranj, kjer so minuli torek zara-
di gripe prepovedali obiske, so včeraj sporočili, da so obiski 
ponovno dovoljeni.

Dom upokojencev spet odprt za obiskovalce
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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
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                        + poštnina

11     99
EUR

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek  
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih  
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel  
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu  
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj  
z otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.

Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige  
je le 11,99 eur+poštnina.

Delo v administraciji in prodajnem salonu m/ž (Šenčur) 
Pričakujemo: končano najmanj V. stopnjo izobrazbe ekonomsko-komercialne sme-
ri, lahko tudi arhitekture (prednost pri prijavi, ni pogoj), aktivno znanje angleške-
ga jezika, odlično poznavanje programskega paketa Microsoft Office, prodajno-
-komercialne veščine, odlične komunikacijske spretnosti, sposobnost organizaci-
je dela. Redno in korektno plačilo, delo v prijetni skupini. Record avtomatska vrata, 
d. o. o., Poslovna cona A 26, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 1. 4. 2016. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Svetovalec – mentor za osebna zavarovanja m/ž (Slovenija) 
Zakaj smo najboljši? Ker si zaslužite delodajalca, ki bo znal prepoznati vaše kvalitete 
in potenciale in jih skupaj z vami usmerjal, da boste dosegli zastavljen cilj. Ker ceni-
mo vaše izkušnje, ki imajo neprecenljivo vrednost. Ker verjamemo, da ste oseba, ki 
zna prepoznati ključni trenutek, da stopi stopnico višje in se pri tem ne ustavi ... Za-
varovalno zastopanje I. Q., d. o. o., Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, 2000 Ma-
ribor. Prijave zbiramo do 31. 3. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Živilec II (pek) m/ž (Lesce) 
Za svojega naročnika, uspešno živilsko podjetje, iščemo več kandidatov za delovno 
mesto živilec II. Kariera, d. o. o., Tivolska 48, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 17. 3. 
2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji m/ž (Lesce) 
Pričakujemo: srednjo ali poklicno izobrazba elektro ali strojne smeri, mehatronika, 
delovne izkušnje niso pogoj, ročne spretnosti, natančnost, znanje angleščine, po-
znavanje računalniških programov, usmerjenost k poslovnim rezultatom, komuni-
kativnost, izpit B-kategorije, prednost pri izbiri bodo imeli kandidati iz okolice Lesc. 
AKA PCB, d. o. o., Lesce, Rožna dolina 54, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 3. 4. 2016. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Serviser m/ž (Kranj) 
Delovne zadolžitve, obveznosti in odgovornosti delavca: sestava in servisiranje ko-
les, reševanje reklamacij, prodaja, svetovanje strankam, skrb za urejenost oddel-
ka. Kriteriji za zaposlitev: obvezne izkušnje pri sestavljanju, servisiranju koles, mon-
taža smuči, najmanj 1 leto izkušenj v prodaji, vestnost, strokovnost, natančnost, 

komunikativnost. Hervis Sport in Moda, d. o. o., Šmartinska cesta 152g, 1000 Lju-
bljana. Prijave zbiramo do 15. 3. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Terenski komercialist m/ž (Gorenjska in Osrednja Slovenija) 
Prevzeli boste dobro oblikovan portfelj poslovnih kupcev, vaša naloga pa bo poleg 
obvladovanja obstoječih kupcev tudi pridobivanje novih kupcev in skrb za zado-
voljstvo vseh kupcev. Zavas, d. o. o., Špruha 19, 1236 Trzin. Prijave zbiramo do 15. 3. 
2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni inženir m/ž (Kranj, teren po Sloveniji) 
Pričakujemo: vsaj VI. stopnjo izobrazbe, smer strojništvo, znanje nemškega ali an-
gleškega jezika – pisno in ustno, vsaj 3–5 let delovnih izkušenj v proizvodnih ali so-
rodnih podjetjih, ciljna usmerjenost in fleksibilnost, izvrstne komunikacijske in po-
gajalske spretnosti, dobre organizacijske sposobnosti ter samoiniciativnost, delo z 
računalnikom MS Office (Excel, Word, Powerpoint), internet ... OPK, d. o. o., Poslov-
na cona A 25, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 10. 3. 2016. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Prodajalec m/ž (Maribor, Ptuj, Izola, Ljubljana, Kranj) 
Naloge delavca na delovnem mestu: prodajanje, svetovanje in informiranje kup-
cev, polnjenje in urejanje polic, reševanje reklamacij. Merkur trgovina, d. d., Ces-
ta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 13. 3. 2016. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Operater na stroju v orodjarni (žična/potopna erozija) m/ž  
(Poljane nad Škofjo Loko) 
V podjetju Polycom Škofja Loka, d. o. o., zaposlimo kandidata na delovnem mestu 
operater na stroju v orodjarni (žični/potopni eroziji). Delo je dvoizmensko in zajema 
obsega izdelavo orodnih delov na obdelovalnem CNC-stroju. Polycom Škofja Loka, 
d. o. o., Poljane nad Škofjo Loko 76, 4223 Poljane nad Škofjo Loko. Prijave zbiramo 
do 30. 3. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Urejevalec m/ž (Kranj) 
Zahtevani pogoji: poklic strojni mehanik ali druga ustrezna poklicna izobrazba stroj-
ne smeri, poznavanje delovanja strojev za izdelavo kovinskih elementov, sposob-
nost timskega dela in samoiniciativnost. Iskra, d. d., Stegne 21, 1000 Ljubljana. Prija-
ve zbiramo do 28. 3. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Voznik v mednarodnem transportu m/ž (Evropa)
Zaposlimo voznika za prevoz nevarnih snovi po Evropi. Od kandidatov pričakujemo 
vozniški izpit E-kategorije z NPK kodo 95. V primeru, da nimate opravljenega tečaja 
ADR, vam nudimo financiranje le tega. HP Commerce, d. o. o., Dobeno 75, 1234 Men-
geš. Prijave zbiramo do 3. 4. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnik/monter na terenu m/ž (Gorenjska) 
Adecco H.R., d. o. o., vodilno mednarodno podjetje na področju upravljanja s člo-
veškimi viri za svojega naročnika išče novega sodelavca. Adecco H.R., d. o. o., Ame-
riška ulica 8, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 11. 3. 2016. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.
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VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500)  
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com
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Trzin – Pet svetnikov liste Za 
zeleni Trzin in Liste Trzin je 
naš dom z Romeom Podlo-
garjem na čelu je prejšnji te-
den po trzinskih poštnih na-
biralnikih razposlalo letak, 
v sredo pa so sklicali tudi iz-
redno sejo občinskega sveta, 
ki pa ni bila sklepčna.

Nesoglasja v zvezi s to te-
matiko so se v Trzinu zače-
la že pred tremi leti, ko so 
svetniki sprejeli nove, pre-
cej višje cene komunal-
nih storitev. Občan in sve-
tnik Romeo Podlogar je za-
radi nestrinjanja s podraži-
tvijo storitve še vedno pla-
čeval po starih cenah, zato 
ga je Javno komunalno pod-
jetje Prodnik tožilo za raz-
liko, pred dnevi pa je svoje 
soobčane in medije obvestil 
o tem, da mu je v sodni bit-
ki zoper višje cene nedavno 
pritrdilo tudi okrajno sodiš-
če v Domžalah. »Nižjo, sta-
ro ceno komunalnih stori-
tev bi tako lahko plačevali 
vsi občani občine Trzin, ver-
jetno pa tudi ostalih občin 
Domžale, Mengeš, Moravč 
in Lukovice, kjer komunal-
ne storitve ravno tako opra-
vlja javno komunalno pod-
jetje Prodnik in je bila pod-
ražitev verjetno ravno tako 
izvedena na nezakonit na-
čin,« je prepričan Podlogar 

s svojimi somišljeniki, a ob 
tem zamolčal, da sodba še ni 
pravnomočna in da je o ena-
ki zadevi predhodno razso-
jalo tudi višje sodišče, ki pa 
je razsodilo drugače – v prid 
odloku. Podlogar, ki komu-
nalne storitve že tri leta pla-
čuje po starem, se je namreč 
zato že večkrat znašel v sod-
nih postopkih oz. izvršbah, 
komunalnemu podjetju 
pa je moral poplačati tudi 
zamudne obresti in sod-
ne stroške. »Ne verjamem, 

da bi isto sodišče v obdob-
ju enega leta o enaki zade-
vi lahko razsodilo drugače. 
Na prvi pogled je videti, da 
je pri nas v Trzinu vse naro-
be in nezakonito, a v resni-
ci gre za vaško politiko, zato 
občane pozivam, naj ne na-
sedajo populističnim pozi-
vom,« nam je povedal žu-
pan Peter Ložar in poudaril, 
da so cene omrežnin v Tr-
zinu precej nižje kot v oko-
liških občinah, da so elabo-
rate, na katerih spornost se 

sklicuje Podlogar, na mini-
strstvu za okolje in prostor 
že dvakrat pregledali in da 
izredne seje ni sklical zato, 
ker bi bilo morebitno spre-
jetje predlaganih sklepov 
nezakonito.

Minulo sredo izredna seja 
tako ni bila sklepčna, saj se je 
je poleg župana, ki se je od-
zval vabilu, udeležilo le pet 
svetnikov in nekaj krajanov, 
o omenjeni problematiki 
pa bodo svetniki razpravlja-
li tudi na redni aprilski seji.

Zaradi odloka na sodišču
Opozicijski svetniki Občine Trzin že dlje časa opozarjajo, da so cene za komunalne storitve v občini 
previsoke in nezakonite, a vodstvo občine in JKP Prodnik dokazujeta nasprotno.

Župan Peter Ložar je nasprotnike občinskega odloka o cenah komunalnih storitev poslušal 
tudi na izredni seji, ki pa ni bila sklepčna.

Pri ministrstvu za finance 
bodo pod drobnogled vze-
li zlasti pogodbo o svetova-
nju, sklenjeno z družbo Ad-
metam.

Direktorica Barbara Vtič 
Vraničar je pretekli četrtek 
sklicala tudi sestanek s pred-
stavniki sindikatov in člani 
sveta delavcev, na katerem 
naj bi jim po besedah predse-
dnika sindikata KNSS - Ne-
odvisnost Alpina Žiri Nija-
za Šehića posredovala splo-
šne informacije o prestruk-
turiranju. »Ko je želela spre-
meniti dnevni red sestan-
ka in nam vsiliti razpravo o 
spremenjenih kriterijih od-
puščanja presežnih delav-
cev, sem jo opozoril, da to 
ni tema sestanka. Zagrozila 

nam je, da to lahko speljejo 
tudi brez nas, zato smo se-
stanek protestno zapustili.« 
Pripravili so tudi peticijo z 
zahtevo, da se izvajanje pre-
strukturiranja ustavi, dokler 
vlada oziroma lastniki ne od-
ločijo, kako naprej. »Že v pe-
tek popoldne smo od direk-
torice po elektronski pošti 
dobili obvestilo, da so vse ak-
tivnosti, vezane na zmanjša-
nje števila zaposlenih v Alpi-
ni, ustavljene,« je razložil Še-
hić in dodal, da bodo vztraja-
li pri svojih zahtevah. Sindi-
kati med drugim pričakuje-
jo prekinitev pogodbe s sve-
tovalno družbo Admetam, 
ki so jim v pol leta izplačali 
»za prek devetsto neto mini-
malnih plač«, je poudaril Še-
hić, in sicer devetdeset tisoč 
evrov na mesec. 

Prestrukturiranje ustavili
31. stran

Mateja Rant

Žiri – Na območjih kratkot-
rajnega parkiranja so parki-
ranje omejili na največ dve 
uri. Voznike, ki ne bodo upo-
števali omejitve pri parkira-
nju, čaka globa v višini štiri-
deset evrov.

V območja kratkotrajnega 
parkiranja sodijo vsa parkir-
na mesta pred Zadružnim 
domom, polovica parkirišč 
ob skrajni desni strani Za-
družnega doma na prosto-
ru nekdanjega bencinskega 
servisa, pred zdravstvenim 
domom in parkirišča pri 
Kulturnem središču Stare 
Žiri. Vsa navedena parkirna 

mesta bodo označili z mod-
ro barvo, režim kratkotraj-
nega parkiranja pa velja vse 
dni od od 7. do 19. ure, ra-
zen ob nedeljah. Na obmo-
čju kratkotrajnega parkira-
nja mora voznik s parkirno 
uro oziroma kako drugače 
označiti čas prihoda na vi-
dnem mestu v vozilu, po iz-
teku dovoljenega časa pa vo-
zilo odpeljati, opozarjajo na 
občini. Časovno neomeje-
no parkiranje pa bo še ved-
no mogoče na parkirišču 
za zdravstvenim domom, 
na levi strani Zadružnega 
doma in na polovici parki-
rišča ob desni strani Zadru-
žnega doma. 

Tudi v Žireh modre cone
Občina Žiri je v sodelovanju s Svetom za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu določila 
območja kratkotrajnega parkiranja.
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 Kranj – V četrtek smo na me-
sec dni dolgo razstavno pot 
pospremili obsežno postavi-
tev likovnih del akademske-
ga slikarja in grafika Klavdi-
ja Tutte, Primorca iz Nove 
Gorice, ki že več kot dvajset 
let živi in ustvarja v Kranju. 
Galerije v Prešernovi hiši, 
Stebriščni dvorani in Me-
stni hiši je obogatil s slika-
mi in skulptoslikami iz ci-
kla Mediteranski svetilniki, 
mediteranska plovila, ki je 
nastajal v letih od 2012 do 
2016. V goste je tokrat pova-
bil avstrijskega akademske-
ga slikarja in fotografa Frit-
za Rathkeja, ki se predstavlja 
v kletni galeriji Mestne hiše, 
medtem ko se v kleti Prešer-
nove hiše z likovnimi objekti 
predstavljajo dijaki Gimna-
zije Franceta Prešerna, ki so 
sodelovali v projektu Spoz-
naj sodobno umetnost, ki ga 
je v preteklem šolskem letu 
vodil prav Tutta.

V širšem alpsko-medite-
ranskem okolju prepozna-
ven slikar in neumorni orga-
nizator ter povezovalni člen 
likovne razgibanosti mes-
ta Kranja Klavdij Tutta tok-
rat s svojo ustvarjalnostjo ne 
plemeniti le galerijskih sten, 
ampak se s skulptoslikami, 
lahko bi jim rekli tudi likov-
nimi objekti, umešča v širši 
galerijski prostor. Z objekti 
prihaja obiskovalcu napro-
ti. »Cikel, ki je nastajal zad-
njih pet let, obsega približno 
dvesto del različnih forma-
tov. Kljub temu da razstavni 
prostori ne omogočajo po-
stavitve del največjega obse-
ga, sem z nekaj neklasični-
mi formati vseeno poskušal 
razstavi dati pridih velikos-
ti, hkrati pa sem za kontrast 
v prostor postavil komor-
ne slike, majhne skulpture, 
objekte ¼ S tem je moje li-
kovno videnje vedno odprto 

in je nekakšna večna volja po 
življenju. To me nosi tako 
kompozicijsko kot barvno,« 
pojasnjuje Klavdij Tutta, ki 
meni, da ni slikar meglic, 
kot je med kolegi v Sloveniji 
precej pogosto, ampak je sli-
kar jasnega neba. 

Kar se človeka dotakne v 
otroštvu, ga spremlja vse 
življenje, je prepričan ume-
tnik, v besedi pa mu pritrjuje 
tudi likovni kritik dr. Milček 
Komelj, ko pravi, da Klavdij 
Tutta živi s svetlobo morja v 
očeh. Tudi nekoliko dlje od 
Mediterana, v Kranju. Igri-
vo barviti negibni obmorski 
svet, v katerem ni prosto-
ra za črnino, je za umetnika 

v temelju stabilen in tudi v 
najbolj živahni vedrosti v bi-
stvu odmaknjeno spokojen, 
hkrati oblikovno strogo do-
sleden in barvno nasmejan, 
predvsem sinji, bel, toplo po-
rumenel in opečno rdeč, je 
na odprtju med drugim po-
vedal kritik, ki njegov likov-
ni slog opredeljuje kot doce-
la ©tu ttovski©. Tutta se tokrat 
predstavlja z osemdesetimi 
deli, sicer pa se že pripravlja 
tudi na veliko retrospektivno 
razstavo v letu 2018 na Go-
riškem na gradovih Krom-
berk in Dobrovo.

 K prvemu razstavljanju v 
kletnem prostoru Prešerno-
ve hiše je povabil tudi dijake 

Gimnazije Franceta Prešer-
na, kjer je lani vodil projekt 
Spoznaj sodobno umetnost. 
»Veseli smo, da je Klavdij 
Tutta dela naših dijakov, ki 
so sodelovali v omenjenem 
projektu, vzel pod okrilje 
svoje razstave. Namen pro-
jekta je bil, da bolje spoz-
najo sodobno umetnost, ki 
je kljub časovni bližini med 
mladimi oddaljena in manj 
razumljiva. Preko lastnega 
dela so spoznavali ustvarjal-
ni proces, od načrta, zasno-
ve, samega ustvarjanja do re-
fleksije lastnega dela,« je po-
vedala šolska mentorica Ire-
na Koncut Marolt. Mladi so 
ustvarjali doprsni človeški 
profil v različnih barvnih in 
stilskih variacijah in jih po-
slikane sestavljali v ureje-
no celoto. Na ogled so taki 
objekti, lahko bi rekli štiri 
podobe v eni.

V kletno razstavišče pa je 
Tutta povabil tudi slikarske-
ga kolega iz sosednje Avstri-
je Fritza Rathkeja, ki se je 
v Kranju doslej že dvakrat 
predstavil v okviru Medna-
rodnega festivala likovnih 
umetnosti, tokrat pa svo-
je fotografije razstavlja sa-
mostojno. Rathkejeva dela 
se prepletajo s Tuttovim 
Mediteranskim pejsažem, 
saj na njih predstavlja cikel 
fotografij, ki jih je posnel v 
obmorskem ambientu – na 
obali, v pristanišču, marini, 
popravljalnici bark ¼ »Do-
kumentarni vidik motivov 
oziroma njihovih fragmen-
tov se je umaknil estetske-
mu pristopu,« je k razsta-
vi med drugim povedal ddr. 
Damir Globočnik. Fotogra-
fije k likovnemu približu-
je tudi dejstvo, da so razsta-
vljene na slikarskih platnih 
in stojalih. Klavdij Tutta bo 
danes, 8. marca, ob dnevu 
žena v Mestni hiši od 10. do 
14. ure za žene vodil tudi li-
kovno delavnico.

Slikar jasnega neba
V osrednjih galerijah Gorenjskega muzeja razstavlja akademski slikar Klavdij Tutta. K razstavljanju pa je 
povabil tudi avstrijskega fotografa Fritza Rathkeja in dijake Gimnazije Franceta Prešerna Kranj.

Z obmorskimi detajli na fotografijah se mu pridružuje tudi 
Fritz Rathke. / Foto: Primož Pičulin

Klavdij Tutta v Kranj vedno znova prinaša Mediteran. 
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Igor Kavčič

Bled – Fantom iz opere je 
znan roman francoskega pi-
satelja Gastona Lerouxa, ki 
je največjo slavo doživel leta 
1986 kot muzikal in film, 
pod slednjega se je podpi-
sal Andrew Lloyd Webber. 
V zgodovini pa se bržkone 
še ni zgodilo, da bi klavir-
sko izvedbo igrali štirje mla-
di učenci klavirja, fantje z 
motnjo avtističnega spek-

tra. »S to predstavo mladim 
fantom želimo ponuditi pri-
ložnost, da se samostojno 
predstavijo širši javnosti in 
izstopijo iz povprečja,« raz-
mišlja Nuša Piber iz Glas-
benega centra DoReMi, kjer 
že deseto leto poučujejo tudi 
učence s tovrstno motnjo. 
Tu je tudi nastala ideja o 
skupini Čudoviti um, ki de-
luje pod okriljem Kulturne-
ga društva Do Re Mi. »Pred 
časom sem na Dunaju kupil 
note za štiriročno klavirsko 
izvedbo Fantoma iz opere in 
sem pomislil, zakaj pa ne bi 
naši fantje poskusili te zna-
ne zgodbe s čudovito glasbo 
predstaviti na nekoliko dru-
gačen način,« je povedal uči-
telj klavirja Primož Kerštanj 
in potrdil, da je bila vodja 
šole Nuša Piber takoj za.

Lani poleti so učenci klavir-
ja Jernej Arko, Nal Frankovič, 

Matic Jensterle in Bor Maltar 
začeli pridno vaditi skladbe 
za predstavo, vsi seveda © na 
podlago©  večletnega načrto-
vanega dela njih in njihovih 
pedagogov. Predstavo so si 
zamislili tako, da bo približ-
no uro glasbe po knjižni pre-
dlogi povezoval pripovedo-
valec, igralec Gaber Trseg-
lav. Četverica iz Čudovitega 
uma bo igrala izmenjaje se 
v parih, besedilo in scenarij 
pa je pripravila Tatjana Pin-

tar. Ob obeh glasbenih men-
torjih, Primožu Kerštanju 
in Nuši Piber, je pri pripravi 
predstave sodelovala še Neža 
Koželj, kostume pa je pripra-
vila Katrca Horvat. »Ljudje z 
avtizmom imajo težave v ko-
munikaciji in njihov komu-
nikacijski most je prav glas-
ba. Za cilj pri tem projektu 
smo si zastavili, da fantje v 
igranju uživajo, da se družijo 
in imajo konec koncev mar-
sikaj presenetljivega pokaza-
ti tudi nam poslušalcem. Po-
kazali bomo, kako si z glas-
bo lahko srečen,« še dodaja 
Pibrova. Po petkovi premie-
ri bodo naslednji dan, v sobo-
to, 12. marca, ob 11. uri, prav 
tako v Viteški dvorani Blej-
skega gradu, predstavo po-
novili tudi za širšo publiko. 
Upajo, da bodo kasneje na-
stopali tudi po Sloveniji, va-
bijo pa jih tudi v London.

Klavirski Fantom  
iz opere
V Viteški dvorani Blejskega gradu bo v petek, 
11. marca, ob 16. uri premiera klavirske izvedbe 
Fantom iz opere. Igrali bodo pianisti iz skupine 
Čudoviti um, ki deluje v okviru Kulturnega društva 
Do Re Mi.

Skupino Čudoviti um sestavljajo: Jernej Arko, Nal Frankovič, 
Matic Jensterle in Bor Maltar. / Foto: Alen Jerinič

Kranj – V Mestni knjižnici Kranj se bosta jutri, v sredo, 9. mar-
ca, ob 19. uri predstavila dva stripovska avtorja, vsak s svojim 
novim albumom: Andrej Štular in David Krančan. Štular je 
izdal stripovski album Kronike, kjer na osnovi časopisnih iz-
rezkov iz črne kronike niza navadne, bizarne, šaljive, grozljive 
in absurdne dogodke, ki v celoti tehtajo veliko več kot le vsota 
posameznih delov. Krančan bo predstavil album Pijani zajec, 
ki se spet navezuje na ljudske pripovedke iz Rezije (spomnimo 
se njegove neizmerno ljubke pošasti Grdine), a jih s svojim 
originalnim pristopom, toplino in smislom za humor uspeš-
no posodobi in približa današnjemu bralcu. Krančan je na 
Knjižnem sejmu prejel nagrado za najlepši strip. Tudi tokrat 
bo neugodna, neprijetna in neprimerna vprašanja postavljal 
Zoran Smiljanić.

Štular in Krančan, Kronike in Pijani zajec

Kranj – V Galeriji dr. Ceneta Avguština kranjske območne 
enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine bo v četrtek, 10. 
marca, ob 18. uri multikulturni dogodek z naslovom Trivium. 
Gre za kultni dogodek na Gori sv. Heme nad Globasnico v 
koroški Podjuni, ki poteka vsako leto v avgustu. Trivia združuje 
umetnost treh zvrsti – glasbo, literaturo in likovno umetnost, 
udeleženci pa prihajajo iz Avstrije, Italije in Slovenije, ob pet-
najstem jubileju pa se dogodek prvič predstavlja v Sloveniji. 
Svoja likovna dela bodo razstavili Marko Palli (Italija), Karl 
Vouk (Avstrija) in Klementina Golija (Slovenija), bral bo Fa-
bijan Hafner, za glasbo pa bosta poskrbela kitarist Janez Gre-
gorič in saksofonist Gilbert Sabitzer (oba Avstrija).

Trivium – likovnost, literatura, glasba

Kranj – V Mali galeriji Likovnega društva Kranj bodo danes, 
v torek, 8. marca, ob 18. uri odprtje razstave likovnih del aka-
demskih slikarjev Milene Gregorčič in Žarka Vrezca. Predsta-
vila jih bo umetnostna zgodovinarka Melita Ažman.

V Mali galeriji Milena Gregorčič in Žarko Vrezec

Radovljica – V Galeriji Šivčeve hiše v Radovljici bo v četrtek, 10. 
marca, ob 18. uri odprtje razstave akademskih slikark mlajše 
generacije, Eve Lucije Kozak in Mete Šolar z naslovom Do-
stopne skrivnosti.

Dostopne skrivnosti Eve Lucije in Mete

Kranj – Danes v torek, 8. marca, ob 19. uri bo v dvorani Mestne 
knjižnice Kranj pogovor s slovaško pisateljico, publicistko, 
gledališko režiserko in univerzitetno predavateljico Danielo 
Kapitáňovo. Lani je izšel slovenski prevod njenega romana 
Samko Tále: Knjiga o britofu. Pripoved o 44-letnem Samku, 
sodobni slovaški različici kultnega češkega norčka Švejka, je 
na mah osvojila domače bralstvo – danes je v knjigarnah njena 
peta izdaja, slovenščina pa je deseti jezik, v katerega je knji-
ga prevedena. Skozi roman se razkriva odnos do družbenih 
manjšin, Romov, Madžarov, Čehov, istospolnih, temnopoltih 
... Na tragikomičen način se pred našimi očmi razgalja slova-
ška družba od druge svetovne vojne do sredine 20. stoletja.

Pogovor s slovaško pisateljico Kapitáňovo
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Maja Bertoncelj

Kranj – Biatlonec Jakov Fak 
je na svetovnem prvenstvu v 
Oslu po izjemnem streljanju 
in teku na zasledovalni tekmi 
osvojil peto mesto. Napredo-
val je za kar 34 mest, saj je bil 
po sprintu 39. »Ta tekma je 
primer, da sam sebe nikoli ne 
odpišem. Ni pa to nobeno za-
gotovilo, da bodo tudi nasled-
nje izredne. Lepo je potem, ko 
vložiš toliko truda, ko treniraš 
celo leto in enostavno ne gre, 
da potem vendarle tudi gre,« 
je dejal po nedeljski tekmi. S 
petim mestom je dosegel da-
leč najboljšo slovensko uvrsti-
tev na tem prvenstvu pa tudi 

v letošnji sezoni: »Velikokrat 
mi to sezono ni uspelo, veliko 
dela sem vložil, v dobri veri, da 
bo vse še boljše. Vse odločit-
ve se niso izkazale za najbolj-
še, ampak še vedno se mora 
delo nekje poznati. Nikoli ni-
sem spal na starih lovorikah, 
vedno sem delal še naprej, ho-
tel najboljše in tako bo tudi v 
prihodnje.«

Na prvenstvu bo imel, 
tako kot drugi, še priložnos-
ti. Jutri se bodo na individu-
alni tekmi na 15 km pomeri-
le ženske, v četrtek na 20 km 
še moški. V petek in soboto 
bosta štafetni preizkušnji, v 
nedeljo pa za konec tekmi s 
skupinskim startom.

Fak znova med najboljšimi 

Simon Šubic

Škofja Loka – Najuspešnej-
ši slovenski balinarski klub 
Lokateks Trata je v nedeljo 
že enajstič postal državni pr-
vak in si s tem priigral tudi 
četrtfinale evropskega klub-
skega pokala, ki bo na spore-
du v maju, nasprotnik pa še 
ni znan. Njegov nasprotnik 
v nedeljskem finalu zaključ-
nega turnirja četverice na 
Trati, portoroška AIKEA 
Antena, se bo za morebitni 
evropski četrtfinale konec 
aprila v predkrogu pomeril 
s francoskim CRO Lyonom. 

Za razliko od lani, ko so 
se na poti do desetega naslo-
va državnega prvaka v final-
nem obračunu pošteno na-
mučili s Hrastom iz Kobjeg-
lave, so se Tračani letos zlah-
ka sprehodili do končnega 
uspeha. Ta je bil glede na 
suverene nastope v rednem 
delu super lige tudi pričako-
van. V sobotnem polfinalu 
je tako Lokateks Trata brez 
večjih težav odpravila Hrast 
(20:6), še hitreje pa je bil od-
ločen finalni obračun z An-
teno (14:2), ki je v polfinalu 
nekoliko presenetljivo poko-
rila Luko Koper (14:12).

»Glede na celotno sezono, 
ki smo jo odigrali na zelo vi-
sokem nivoju, je bil že enaj-
sti naslov državnega prvaka 
pričakovan in presenečenja 
tudi nismo dovolili. Uspelo 

nam je ohraniti formo, tako 
da smo tudi zaključni tur-
nir odigrali odlično. Obre-
stovali so se nam predvsem 
zahtevni in zavzeti treningi 
skozi celotno sezono. Začeli 
smo jo sicer s porazom, saj 
so nas pestile poškodbe, zato 
smo ponovno aktivirali Uro-
ša Veharja in Dejana Mlinar-
ja, nakar nam je steklo, tako 
da smo sploh drugi del sezo-
ne odigrali zelo dobro,« je 
bil po končnem zmagoslav-
ju zadovoljen vodja traške 
ekipe Silvo Korošak. 

Kapetan Lokateksa Trate 
Damijan Sofronievski je so-
deloval pri vseh enajstih na-
slovih državnih prvakov, de-
setkrat kot igralec, v eni sezo-
ni pa v vlogi vodje ekipe. Kot 
je dejal, je bil letošnji naslov 
med najlažje osvojenimi. »Le-
tos je bila tudi konkurenca ne-
koliko oslabljena, lanski pod-
prvak Hrast je na primer ostal 
brez dveh ključnih igralcev, a 
če nam ne bi med sezono pri-
skočila na pomoč Vehar in 
Mlinar, bi zagotovo imeli bi-
stveno več težav,« je razložil. 

»V Trato sem se zaradi po-
škodb nekaterih igralcev med 
sezono vrnil z namenom, da 
se uvrstimo na finalni turnir 
in še enajstič osvojimo naslov 
državnega prvaka. Vesel sem, 
da smo zastavljena cilja tudi 
uresničili. Sedaj nas čaka še 
evropski pokal, ki ga bomo 
odigrali po najboljših mo-
čeh, a realnost je pač takšna, 
da imamo preslabo kakovost 
za najboljše francoske, itali-
janske in hrvaške klube,« pa 
je povedal povratnik v traško 
ekipo Uroš Vehar. 

Balinarji Lokateksa Trate  
pričakovano prvaki
Balinarji Lokateksa Trate so se na finalnem turnirju četverice v 25. superligaški sezoni dobesedno 
sprehodili že do enajstega naslova državnega prvaka. 

Balinarji Lokateksa Trate (s pokalom kapetan Damijan Sofronievski) so se v nedeljo 
razveselili že šestega naslova državnih prvakov v zadnjih sedmih sezonah in skupno 
enajstega. / Foto: Tina Dokl

Plavanje – V Kranju so se na četveroboju pomerili plavalci 
reprezentanc Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter 
Srbije. Najboljši so bili Slovenci. Damirju Dugonjiću in Anji 
Klinar se je z normo A za olimpijske igre pridružila še Tanja 
Šmid, ki je 200 prsno preplavala s časom 2:26,93. Slovenski 
selektor Miha Potočnik pričakuje, da jih bo v Rio potovalo še 
več. Še pred vrhuncem letošnje sezone bodo maja nastopili 
na evropskem prvenstvu v Londonu.
Hokej na ledu – Hokejistom SIJ Acroni Jesenice je uspela uvr-
stitev v polfinale v Internacionalni hokejski ligi INL. Po vodstvu 
v zmagah s 3 : 2 so izkoristili že prvo priložnost in hokejiste 
iz Kitzbühla z 1 : 5 (1 : 2, 0 : 2, 0 : 1) premagali v gosteh. V 
polfinalu se bodo pomerili z ekipo iz Lustenaua. Jeseničani so, 
tako kot Olimpija Telemach, še prosti v državnem prvenstvu, 
kjer se Celje, Triglav, Playboy Slavija in Bled borijo za polfinale. 
Zmagovalec obračuna med Triglavom in Playboy Slavijo bo 
imel za nasprotnika Olimpijo Telemach, boljši v četrtfinalu 
med Celjem in MK Bledom pa SIJ Acroni Jesenice. Igrajo na 
dve zmagi. Prvi tekmi so odigrali včeraj v Kranju in Celju, drugi 
bosta v četrtek v Zalogu in na Bledu.
Nogomet – Nogometaši so v prvi slovenski nogometni ligi Te-
lekom konec tedna odigrali tekme drugega spomladanskega 
dela ali 24. kroga. Bil je v znamenju derbija med Mariborom 
in Olimpijo, ki se je končal brez zadetkov. Edini gorenjski 
prvoligaš, Domžale, so gostile nogometaše Gorice. Tekma 
se je končala z rezultatom 1 : 1. Na lestvici vodi Olimpija, 
Domžale so tretje. V naslednjem krogu bodo v petek igrale v 
gosteh pri Zavrču. 
Rokomet – Rokometaši so v 1. ligi NLB Leasing odigrali tek-
me 20. kroga. Škofjeločani, ekipa Urbanscape Loka, so gostili 
Jeruzalem Ormož in zmagali z 31 : 21 (15 : 12). Na lestvici so 
na petem mestu.
Padalstvo – V Vrchlabih na Češkem je potekal finale svetov-
nega pokala v paraskiju. Ekipno je Slovenija (Pristavec, Ban, 
Ule, Bečan) zmagala, v svetovnem pokalu skupno so osvo-
jili drugo mesto. Med posamezniki je na zadnji tekmi Matej 
Bečan zmagal, tretji je bil Uroš Ban, sezono pa je Bečan kot 
najboljši Slovenec končal na tretjem mestu.

Rateče – V organizaciji ŠD Ponca je v soboto potekal Tek dveh 
dežel. Na 15 kilometrov dolgi progi se je pomerilo 68 smu-
čarskih tekačev. Pri moških je bil najhitrejši Miha Dolar (TSK 
Bled), pri ženskah pa prav tako iz vrst TSK Bled Katja Višnar. 
Za Višnarjevo, sicer članico slovenske reprezentance v teku na 
smučeh, je bil to prvi nastop po rojstvu prvorojenca Ludviga. 
Kot pravi, je pripravljena na težke treninge s ciljem uspešne 
vrnitve na tekme svetovnega pokala v prihodnji sezoni. Na 7,5 
kilometra dolgi progi pa je nastopilo 21 tekačev. Zmagala sta 
Nejc Jan in Metka Finžgar (oba TSK Bled).

Višnarjeva se je vrnila na Teku dveh dežel

ŠPORT NA KRATKO

Maja Bertoncelj

Kranj – V Celju je bil v ne-
deljo finale pokala v košar-
ki za ženske. Pomerili sta se 
ekipi domačega Athlete Ce-
lja in kranjskega Triglava, ki 
sta v polfinalu dan prej viso-
ko premagali Grosuplje ozi-
roma Maribor. Po dramatič-
ni končnici so bile z 71 : 69 
boljše Celjanke in tako enaj-
stič osvojile pokal Košarkar-
ske zveze Slovenije. 

Tekma je bila pravi prvi 
vrhunec sezone, poln preo-
bratov in negotov do zadnje-
ga. Prvo in drugo četrtino so 
z minimalno razliko dobile 
Celjanke, v tretji so si pred-
nost priigrale Kranjčanke (9 
: 20), zadnja četrtina pa je 

znova pripadla Celjankam 
(32 : 22). Triglavanke so se-
dem minut pred koncem vo-
dile še za enajst točk. »Igral-
ke so večji del tekme igrale 
na visokem nivoju, potem 
pa v zadnjih nekaj minu-
tah padle. Težko rečem, kaj 
se je dogajalo v njihovih gla-
vah. Enostavno smo Celjan-
kam dali tisto, česar jim ne 
bi smeli. Dekletom nimam 
česa očitati. Vso odgovor-
nost za poraz prevzemam 
nase. Verjetno bi moral prej 
odreagirati z minuto odmo-
ra. Zdaj je, kar je. Svojo pri-
ložnost bomo iskali drugje,« 
je povedal Gašper Sluga, tre-
ner Triglava. Bolj zadovoljen 
je bil na drugi strani trener 
Celjank Damir Grgić, ki so 

ga sodniki med tekmo zara-
di nešportnega vedenja iz-
ključili: »Zmagal je karakter 
mojih igralk, ki sicer niso 
našle ritma skozi celo tek-
mo. Ne vem, ali je bil za to 
kriv pritisk, morda mladost, 
v tem trenutku tega ne mo-
rem povedati, ampak imeli 
bomo čas, da to preučimo. 
Tekma je ponudila vse, kar 
lahko ponudi. V zadnji četr-
tini smo vstali od mrtvih. Če-
stitati moram tudi ekipi Tri-
glava, ki je imela v svojih ro-
kah dobljeno tekmo, a kljub 
temu izgubila.«

Košarkarji pa so pretekli 
konec tedna odigrali tekme 
17., predzadnjega kola prve-
ga dela lige Telemach. Zna-
ne so že vse ekipe, ki bodo 

zaigrale v ligi za prvaka. Ro-
gaški sta se pridružili še za-
sedbi Zlatoroga iz Laške-
ga in Helios Suns iz Dom-
žal. Med najboljšo šesteri-
co bodo zaigrale še Krka, 
Tajfun in Union Olimpija. 
Želeni preboj med najbolj-
še ni uspel Šenčurju Go-
renjski gradbeni družbi, po-
tem ko so v sredo izgubili 
pri Hopsih s Polzele, pred-
zadnji ekipi na lestvici. Šen-
čurjani so na četrtem mestu, 
mesto pred Škofjeločani, ki 
so v soboto doma s 70 : 86 iz-
gubili z Rogaško. V zadnjem 
krogu prvega dela bodo ko-
šarkarji Šenčurja danes igra-
li doma proti Lastovki, LTH 
Castings pa bo jutri gostoval 
pri Zlatorogu iz Laškega.

Odločilne so bile zadnje minute
Košarkarice Triglava so v finalu pokala tesno izgubile s Celjankami. V boju za naslov državnega prvaka 
pri moških pa so znane vse ekipe, ki bodo igrale v Ligi za prvaka. 
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Medvode – V Športni dvora-
ni Medvode je v soboto in ne-
deljo potekal prvi mednaro-
dni festival gibanja in rekre-
acije Eurofit fest. Vrhunski 
strokovnjaki s področja ple-
sa, fitnesa, skupinskih vadb, 
pilatesa, joge in zdravega na-
čina življenja so predstavi-
li zadnje trende in vodili šte-
vilne delavnice. Zbrani so bili 
športni strokovnjaki z različ-
nih koncev sveta: legenda 
moderne aerobike Guiller-
mo Gonzalez Vega, sodob-
ni mojster stepa Gil Lopes, 
mednarodno priznani stro-
kovnjak za fitness in pilates 
Marko Geršak, plesna skupi-
na The Artifex in drugi. 

»Na festivalu je bilo več kot 
sedemsto udeležencev, poleg 
tega še številni obiskovalci. Šlo 
je za konvencijski dogodek, ki 
drugače velja za strokovne 

kadre. Uspelo nam ga je pre-
tvoriti v zabaven, energije 
poln dogodek, primeren tudi 
za rekreativce, ki želijo dožive-
ti nekaj posebnega na podro-
čju tovrstne rekreacije, za ne-
koga, ki že obiskuje vadbe in 
se želi dodatno zabavati, ali 
za nekoga, ki to profesional-
no počne in se na takem do-
godku še dodatno izobrazi,« je 
povedala Mateja Žagar, vodja 
projekta iz programa Bodifit. 
Kot je dejala, je trend že dolgo 
funkcionalna vadba kot tudi 
pilates in joga: »Ena od po-
sebnosti je bila dvorana »New 
age«, kjer so predstavili novo-
sti, inovacije in najaktualnej-
še vadbene zvrsti ter trende, ki 
so že prišli ali pa šele prihaja-
jo v Slovenijo. Zelo je navdu-
šil jumping fitnes, potekal je 
tudi dobrodelni spinning ma-
raton.«

Celoten dogodek je bil do-
brodelno obarvan, vključno s 

sobotnim večernim koncer-
tom. Namenjen je bil šestle-
tni Maruši z Ladje pri Medvo-
dah, ki ima spinalno mišično 
atrofijo. Kot je pojasnila Ža-
garjeva, projekt Ustvarimo 
trenutek gibanja za Marušo 

še ni končan. Po vadbenih 
centrih bo potekal še en me-
sec. Zbrati želijo čim več 
sredstev, s katerimi bi Maru-
ši omogočili dodatne ure fi-
zioterapije in nakup pripo-
močkov.

Festival gibanja in rekreacije
Na dvodnevnem Eurofit festu v Medvodah se je več kot sedemsto navdušencev nad športom  
in rekreacijo seznanilo tudi z zadnjimi trendi na področju različnih vadb. 

Iva Veršič je predstavila kardiovaskularno vadbo pound, za 
katero pravi, da je edini trening na svetu, kjer slišite napor 
svojega gibanja, saj je izražen z ritmom, ki ga proizvedemo 
s posebno izdelanimi bobnarskimi palicami. / Foto: Maja Bertoncelj

Kettlebell je vadba z okroglimi utežmi z ročaji, ki izvira iz 
Rusije, vse več navdušencev pa ima tudi pri nas. Kot smo 
izvedeli, je primerna za oba spola, uteži pa so težke od 
osem kilogramov naprej. / Foto: Maja Bertoncelj

Dogodek je imel dobrodelno noto. V okviru projekta 
Ustvarimo trenutek gibanja je bil v soboto humanitarni 
koncert za šestletno Marušo z Ladje, ki ima spinalno 
mišično atrofijo. Z mami Heleno si je ogledala tudi dnevno 
dogajanje na parketu dvorane. / Foto: Maja Bertoncelj

Maja Bertoncelj

Rudno polje – V petek je na 
Rudnem polju na Pokljuki 
potekal jubilejni, 20. šolski 
pokljuški maraton. Gre za 
prireditev netekmovalnega 
značaja, namenjeno učen-
cem osnovnih in srednjih 
šol iz vse Slovenije. Poleg 
tega je potekalo tudi šolsko 
državno prvenstvo v smu-
čarskem teku. Organizator 
obeh dogodkov je Zavod za 
šport RS Planica, izvajalec 
pa Osnovna šola Gorje.

»Zimsko šolsko športno 
pravljico je doživelo 1245 ot-
rok in mentorjev. Prijavlje-
nih je bilo 1581 udeležencev 
iz 49 osnovnih in treh sre-
dnjih šol, skupaj 52 šol. Priso-
tni so bili številni stalni gostje 
prireditve. H končni številki 
moramo prišteti še štirideset 

učencev in učiteljic OŠ Gor-
je in trideset zunanjih sode-
lavcev, ki so pomagali pri iz-
peljavi prireditve,« je pove-
dal vodja prireditve Nenad 
Pilipovič z OŠ Gorje. Ude-
ležencem je bilo naklonjeno 
tudi vreme, ki je še polepša-
lo jubilejno, dvajseto izved-
bo. »Izvedli smo skoraj vse 
načrtovane dejavnosti. Smu-
čarski tek na dva, pet in de-
set kilometrov, pohod s teka-
škimi smučmi in krpljami na 
planino Javornik, planinska 
pohoda na planini Uskovni-
ca in Javornik ter alpsko smu-
čanje na smučišču Viševnik. 
Za smučarske tekače so po-
tekale tudi popestritve prire-
ditve, predstavitev biatlona in 
športna animacija na snegu. 
Prireditev, kjer ni obreme-
nitve z rezultati, je popolno-
ma dosegla svoj namen,« je 

še dejal Pilipovič, presenečen 
nad velikim povečanjem šte-
vila tekmovalcev na šolskem 
državnem prvenstvu v teku 
na smučeh iz lanskih 64 na 
letošnjih 146. 

Podelili so pokale za naj-
bolj množične osnovne in 
srednje šole. Pri osnovnih šo-
lah so bile prve tri OŠ Livada 
Ljubljana (109 udeležencev), 
OŠ Šmihel (103 udeleženci) 

in OŠ Pirniče (100 udeležen-
cev), pri srednjih šolah pa je 
močno prevladovala Gimna-
zija Brežice s stotimi udele-
ženci. Glavno nagrado za eki-
pe šol, čokolado velikanko, 

težko sedem kilogramov, 
podjetja Žito Gorenjka Lesce 
je žreb dodelil OŠ Maksa Ple-
teršnika Pišece. Še eno veli-
kanko pa so podelili šoli izva-
jalki, OŠ Gorje.

Dvajseti šolski pokljuški maraton
Na Pokljuki se je zbralo več kot tisoč dvesto otrok iz več kot petdesetih osnovnih in srednjih šol. Največ, 109 udeležencev, je bilo z OŠ Livada Ljubljana.

Nenad Pilipovič z OŠ Gorje, vodja prireditve, z zahvalo ob 
dvajsetem jubileju Pokljuškega maratona / Foto: arhiv OŠ Gorje 

Na šolskem državnem prvenstvu v teku na smučeh je 
nastopilo veliko več učencev kot lani. / Foto: arhiv OŠ Gorje

Turno smučanje me je tako 
pritegnilo, da sem se ga mo-
ral lotiti. Vendar pa sem ob 
kliku v okovje dobil signal, 
da spadam med strahopetce. 
Pozabil sem, da turno smu-
čanje zahteva pogum, zna-
nje, izkušnje in vsaj osnove 
geografije. Že res, da sem po 
vojaški »profesiji« izvidnik, 
a sneg je le sneg – in kjer je 
sneg, so tudi plazovi, in kjer 
je plaz, tu je smrt! Komaj 
sem požrl cmok. Nisem slab 
smučar, star sem dovolj, da bi 
se znašel v celem, globokem 
snegu, vendar pa pojma ni-
mam, kdaj, kje, zakaj obstaja 
nevarnost plazov. Kar vem o 
plazovih, je to, da so največji 
sovražniki turnih smučarjev. 
In to je zadostovalo, da sem 
svoje smuči obrnil na ureje-
no smučišče. Nič novega. To 
sem izvedel, ko sem prispel 
na smučišče. Nisem bil sam. 
Skupinica enako mislečih 
strahopetcev si je zapenjala 
smuči in se napotila proti 
vrhu zelo lepo urejenega smu-
čišča. Sedem jih je bilo. Lah-
ko bi se pridružil čredici, a mi 
vest ni dovolila. Če sem prav 
ujel na ušesa, ki so bila sicer 
skrita pod kapo, nobeden od 
njih ni imel smučarske vo-
zovnice v žepu. Zakaj pa bi 
jo imeli, če ne bodo uporab-
ljali nobene vlečnice? Bodo 
pa smučali po lepo urejenih 
progah smučišča. Gledal sem 
jih, kako so se pognali po 
smučišču navzgor in hkrati 
opazoval, izza katere smre-
ke bo pridrvel redar. Na tem 
mestu moram napisati, da so 

šli v gosjem redu, ob skrajnem 
desnem robu smučišča. Ni-
kakor niso mogli motiti na-
sproti smučajočih uživačev. 
Lepo. Vseeno sem počakal, 
da so izginili čez prvi »pukl« 
in šele potem stopil za njimi. 
Priznam, da sem se počutil 
... kako se reče ... kot ena pi... 
Pomislil sem celo, da bom, če 
zagledam redarja, ki jih bo 
napadel, prvi obrnil in izginil 
med smrekami navzdol proti 
avtu. Vendar se to ni zgodilo. 
Bili so izredno hitri in kma-
lu sem jih izgubil z obzorja. 
Hoja turnega smučarja (op-
rostite, če se imam za turne-
ga smučarja) ob urejenem 
smučišču, je videti precej »lju-
bljanska šminka«. Verjamem, 
da to ni prava turna smuka, 
a veste, tudi strahopetci, kot 
smo alpski smučarji, bi radi 
napredovali v smučarski 
evoluciji in prišli do najvišje 
stopnje – turnega smučarja. 
Tik pod vrhom sem ugotovil, 
da je šla skupinica muf lonov 
na smučkah še naprej, v »cel-
ca«, med smreke, nekam, kjer 
so plazovi doma. Sam sem 
obrnil in centimeter pred sabo 
zagledal čelado in očala ter bre-
zrokavnik, na katerega hrbtu 
s trakastimi črnimi črkami 
piše REDAR! Zaradi vzpona 
sem bil že »prešvican«, zato 
ni mogel opaziti, kako me je 
dodatno oblilo, ko sva se ujela 
na štiri oči. »Boš kaj napisal 
o tem, kako zastonj smučate 
kvazi turni smučarji?« Pri-
kimal sem nemo in plašno. 
»Prou, pol pa se lahko spus-
tiš.« In sem se. Zastonj. 

»Ljubljanske« vrste smučarji

GIBAJTE SE Z NAMI 
Miroslav Braco Cvjetičanin
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Kranj – Medtem ko je kranj-
sko okrožno sodišče janu-
arja v gospodarskem spo-
ru odločilo, da Martin Še-
tinc, Rihard in Tatjana Jere-
bic ter njuna družba Tari pri 
dokapitalizaciji in kasnej-
šem prenosu 59,5-odstotne-
ga lastniškega deleža družbe 
Born, ki je na območju Trži-
ča upravljala več kot 3600 
hektarjev Bornovih gozdov, 
niso preslepili in za skoraj 
4,5 milijona evrov oškodo-
vali danes 90-letne Elizabe-
te Ortner Born, ene od treh 
hčera barona Karla Borna, 
pa so gorenjski policisti dru-
gačnega mnenja. Na Policij-
ski upravi Kranj (PU) so na-
mreč za Gorenjski glas potr-
dili, da so njihovi kriminali-
sti prejšnji mesec kazensko 
ovadili tri fizične in eno prav-
no osebo, osumljene goljufi-
je, s katero naj bi protiprav-
no pridobili veliko premo-
ženjsko korist. Po pojasni-
lu Bojana Kosa, tiskovnega 
predstavnika PU Kranj, naj 
bi ovadeni pred letom 2010 
zavajali oškodovanko pri 
podpisovanju poslovne do-
kumentacije zaradi pridobi-
tve deleža v nepremičninah 
pod realno vrednostjo in ga 
tudi dobili. Prejem kazen-
ske ovadbe so potrdili tudi 
na kranjskem okrožnem to-
žilstvu. »Predmet ovadbe je 
sklenitev treh pogodb v letu 

2008 in 2009 glede vlaga-
nja solastniških deležev v 
družbo in v zvezi z dokapita-
lizacijo družbe ter da so ova-
dene osebe pri tem z goljufi-
vimi ravnanji prikrajšale in 
oškodovale oškodovanko ter 
si je tako vsak pridobili veli-
ko premoženjsko korist,« je 
razložila vodja tožilstva Ma-
rija Marinka Jeraj.

Po naših podatkih se ka-
zenska ovadba nanaša na 
iste osebe in iste posle, ki 
jih je v civilnem postopku že 
obravnavalo kranjsko sodiš-
če. Kot smo že poročali, je so-
dišče januarja tožbeni zahte-
vek Elizabete Ortner Born v 
celoti zavrnilo kot neuteme-
ljen (sodba ni pravnomoč-
na). A če bo kranjsko tožil-
stvo sledilo policijski ovadbi, 
potem se bodo morali nek-
danji direktor družbe Born 
Martin Šetinc ter oče in hči 
Rihard in Tatjana Jerebic s 
svojim podjetjem Tari zara-
di istih poslov zagovarjati še 
v kazenskem postopku. Izve-
deli smo, da jim kriminalisti 
v kazenski ovadbi očitajo pri-
dobitev protipravne premo-
ženjske koristi v skoraj ena-
kem znesku, kot je bila vre-
dna zavrnjena odškodnin-
ska tožba 90-letne baronice. 
V ovadbi je namreč navede-
no, da naj bi si Šetinc prido-
bil premoženjsko korist v vi-
šini 2,6 milijona evrov, pod-
jetje Tari in njegovi odgovor-
ni osebi Rihard in Tatjana 

Jerebic pa v višini dobrih 1,7 
milijona evrov, skupno torej 
več kot 4,3 milijona evrov. 
Njihov odvetnik v pravdni 
zadevi Jože Kristan je dejal, 
da z ovadbo ni seznanjen, 
brez komentarja je ostal tudi 
pooblaščeni zastopnik Or-
tnerjeve Bojan Grubar. 

Spomnimo: Elizabeta Or-
tner Born je v pravdni zadevi 
od Šetinca, Jerebicev in pod-
jetja Tari zahtevala ničnost 
pogodb in vrnitev 760 hek-
tarjev gozda v Jelendolu, kar 
je bil njen stvarni vložek v 
podjet je Born, ali plačilo 4,5 
milijona evrov odškodnine 

za izgubljeni gozd. V tožbi 
je med drugim zatrjevala, 
da sta jo Šetinc in podjetje 
Tari preslepila pri prenosu 
59,5-odstotnega poslovnega 
deleža v družbi Born, saj sta 
ga odkupila po nerazumno 
nizki ceni (445 tisoč evrov), 
kasneje pa sta jo iz družbe, 
v kateri je ohranila 20-odsto-
tni delež, iztisnila. 

Kranjska policijska uprava 
je v preteklosti v zvezi z druž-
bo Born, gozdovi in drugim 
premoženjem po Karlu Bor-
nu na tožilstvo podala še dve 
kazenski ovadbi in štiri ob-
vestila. 

Policija drugače kot sodišče
Policijska uprava Kranj je zaradi domnevne goljufije pri prenosu lastništva v družbi Born v letih 2008 
in 2009 kazensko ovadila tri osebe in podjetje iz Tržiča. Kranjsko sodišče je pred kratkim v pravdnem 
postopku zaradi istih poslov izdalo zavrnilno sodbo.

Sporni posli okoli dokapitalizacije in prenosa lastniških 
deležev v družbi Born, ki je osem let gospodarila na 3600 
hektarjih Bornovih gozdov, bodo morda v prihodnosti tudi 
predmet kazenskega postopka na kranjskem sodišču.
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Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču poteka civil-
na pravda, v kateri nekdanji 
prokurist Elana Jože Kralj od 
direktorja Policijske uprave 
Kranj Simona Veličkija zah-
teva 60 tisoč evrov odško-
dnine zaradi javne objave 
domnevno izkrivljenih in-
formacij ter s tem diskredi-
tacije in načrtne zlorabe me-
dijev, kot menda v tožbi na-
vaja tožnik. Zadevo bi mora-
lo sodišče prvič obravnava-
ti prejšnji teden, a so narok 
preklicali in ga bodo sedaj iz-
vedli sredi aprila. 

Tožba se nanaša na sporo-
čilo za javnost, ki ga je Poli-
cijska uprava Kranj izdala no-
vembra 2009, približno osem 
mesecev po tem, ko je vod-
ja gorenjskih kriminalistov 

Velički postal direktor poli-
cijske uprave. Gorenjska po-
licija je tedaj javnost obvesti-
la, da so kriminalisti v obse-
žni kriminalistični preiskavi, 
povezani z domnevnimi nep-
ravilnostmi v podjetju Elan, 
kazensko ovadili odgovorno 
osebo družbe, ki je konec leta 
2008 storila poskus kaznive-
ga dejanja zloraba položaja 
ali zaupanja pri gospodarski 
dejavnosti, ker je s hrvaškim 
državljanom za Elan skleni-
la pogodbo v vrednosti 702 ti-
soč evrov, namen podpisa po-
godbe pa je bila pridobitev ve-
like premoženjske koristi za 
hrvaškega državljana. Ker do 
plačila dogovorjene kupčije 
ni prišlo, je dejanje ostalo pri 
poskusu. 

Gre sicer za znano zgod-
bo o podpisu pogodbe 
med Elanom in hrvaškim 

podjetnikom Liviom Jelči-
ćem za izdelavo vojaškega 
čolna. Obtoženi Kralj je bil 
v letu 2012 v kazenskem po-
stopku opran krivde, da je 

pri tem kot prokurist Elana 
prekoračil svoja pooblastila, 
in tedaj tudi napovedal od-
škodninsko tožbo zoper šefa 
gorenjske policije. 

Nekdanji prokurist toži policista
Nekdanji prokurist Elana Jože Kralj od direktorja Policijske uprave Kranj Simona Veličkija zahteva 60 
tisoč evrov odškodnine.

Simon Velički, direktor PU Kranj / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Radovljica – V zadnjem času 
se povečuje število prime-
rov, ko tuji državljani brez 
ustreznih dovoljenj pobira-
jo prostovoljne prispevke za 
»humanitarne« namene ali 
vsiljivo beračijo. Zadnji tak 
primer se je zgodil v Rado-
vljici, kjer so policisti v pe-
tek popoldne obravnavali dr-
žavljana Romunije, ki je na 
avtobusni postaji brez do-
voljenj pobiral prostovolj-
ne prispevke. Že pridoblje-
ne prispevke so mu zasegli, 
moškega pa so privedli k pri-
stojni sodnici okrajnega so-
dišča, kjer je bil obravnavan. 
Kamniški policisti pa so pred 
dnevi prejeli prijavo občana, 
da neznanca pred trgovino 
v Kamniku vsiljivo beračita. 
Policisti so odšli na kraj in 
pregledali parkirišče pred tr-
govino ter širšo okolico, ven-
dar sumljivih oseb niso izsle-
dili. Z zbranimi obvestili so 
policisti ugotovili, da gre po 
vsej verjetnosti za tuja drža-
vljana, ki sta uporabljala vo-
zilo tujih registrskih oznak. 
Policisti bodo na podlagi pri-
dobljenih podatkov poskuša-
li ugotoviti njuno identiteto 
in zoper njiju izvesti prekr-
škovni postopek. 

Že prejšnji teden smo po-
ročali, da so radovljiški poli-
cisti med kontrolo v Rado-
vljici obravnavali državljan-
ki Romunije, ki sta brez 
ustreznih dovoljenj na av-
tobusni postaji pobirali pro-
stovoljne prispevke, in zo-
per njiju so uvedli prekr-
škovni postopek. Že v torek 
pa so jeseniški policisti pri 
redni kontroli obravnavali 
romunske državljane, ki so 
pred trgovskim centrom na 
Spodjem Plavžu brez dovo-
ljenj in s pretvezo, da gre za 
pomoč invalidnim otrokom, 
prav tako pobirali prostovolj-
ne prispevke.

Policisti opozarjajo, da 
lahko prostovoljne prispev-
ke zbirajo le osebe, ki ima-
jo ustrezna dovoljenja, iz-
ročene prispevke pa mora-
jo vpisati v overjeno eviden-
co z žigom in podpisom za-
konitega zastopnika orga-
nizacije, ki prispevke po-
bira. Občanom svetujejo, 
naj, preden izročijo denar, 
preverijo, ali pobiralec ima 
vse potrebne dokumen-
te ali pa ga npr. prosijo za 
kontaktne podatke, kamor 
bi sredstva lahko nakazali, 
namesto da mu jih izročijo, 
in se s tem izognejo more-
bitni zlorabi.

Za pobiranje prispevkov  
ni imel dovoljenja
V Radovljici so policisti znova obravnavali tujca, ki 
je brez dovoljenj pobiral prostovoljne prispevke.

Medvode – V Medvodah je pred dnevi nekdo sredi noči vlomil 
v gostinski lokal. Vanj je vlomilec nasilno vstopil skozi vhodna 
vrata, zaželel pa si je predvsem cigaret. Z dejanjem je povzročil 
za približno 300 evrov škode.

Vlomilec prišel po cigarete

Medvode – Neznani storilec je pred dnevi skozi vhodna vrata 
vlomil v trgovino v Medvodah, nato pa je od dejanja odstopil. 
Kljub temu je povzročil za nekaj sto evrov škode. 

Vlomilec predčasno odnehal

Mengeš – Na poti z Mengeške koče si je pohodnica v nedeljo 
popoldne poškodovala gleženj. Posredovali so gorski reševalci 
iz Kamnika, ki so planinko oskrbeli in prenesli v dolino, kjer so 
jo predali v nadaljnjo oskrbo reševalcem Nujne medicinske 
pomoči Domžale.

Planinka si je poškodovala gleženj

Kranj – Med osmimi prometnimi nesrečami, ki so jih gorenjski 
policisti obravnavali zadnji konec tedna, sta se dve končali 
tudi s telesnimi poškodbami. V petek popoldne se je v Kranju 
poškodoval mopedist, ki je padel zaradi neprilagojene hitrosti, 
v Ribčevem Lazu pa se je voznik v nedeljo ponoči prav tako 
zaradi neprilagojene hitrosti z avtomobilom prevrnil na streho. 
Voznik je bil pod vplivom alkohola (0,73 mg/l), zato so mu 
policisti odvzeli vozniško dovoljenje, o njegovem ravnanju pa 
bodo obveščali pristojno okrajno sodišče. Ostale nesreče so se 
pripetile tudi zaradi izsiljevanja prednosti in nepravilnega pre-
mika z vozilom, v enem primeru pa je šlo za trčenje v divjad. 

Prehitro sta vozila

Šenčur – Kranjski policisti so v petek pozno zvečer obravnavali 
prijavo Šenčurjana, ki je naznanil, da je pri vlomu v brunarico 
zalotil več oseb. Policisti so na kraju izsledili šest oseb, ki so 
po vlomu popivale, pri eni pa so našli še prepovedano drogo, 
kar so zasegli. 

Po vlomu popivali
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Miroslav Braco 
Cvjetičanin

Preden se odpravimo zame-
njat zimske, moramo svoje 
letne pnevmatike pregledati, 
da preverimo, ali so sploh še 
ustrezne ali pa moramo 
morda kupiti nove. V prime-
ru, da je profil starih letnih 
še vedno ustrezen, je treba 
ob menjavi pnevmatike urav-
notežiti. Drugače povedano: 
to pomeni, da zadnje gume 
namestimo na sprednjo os 
in obratno, sicer nas bo med 
vožnjo motilo tresenje vola-
na. To morajo vedeti pred-
vsem tisti, ki se menjave loti-
jo sami. Letne pnevmatike 
morajo imeti po zakonskih 
določitvah vsaj 1,6 milimetra 
profila, a za večjo varnost v 
primeru mokrega cestišča 
strokovnjaki svetujejo vsaj 3 
milimetre profila. Pred me-
njavo moramo poleg stanja 
profila preveriti tudi morebi-
tno nesorazmerno obrabo 
pnevmatike, zračni tlak in 
poškodbe bočnic. Če se zdi 
preveč zapleteno, pnevmati-
ke enostavno odpeljimo k 
strokovnjaku, ki bo naporno 
delo opravil namesto nas. 
Profil pnevmatike se nevar-
no približuje zakonsko dovo-
ljeni meji obrabe 1,6 milime-
tra takrat, ko je obrabljena do 
te mere, da se gumena zmes 
tekalne plasti in indikator ob-
rabe stikata. A tudi če je pro-
fil na naših letnih še ustre-
zen, to ne pomeni, da lahko 
enako vozimo v vseh vre-
menskih razmerah. Način 
vožnje in hitrost moramo v 
primeru mokrega cestišča 
zelo prilagoditi.

Vzrok menjave je skrit v 
sestavi pnevmatike 
Ne pozabimo: pnevmatike, 
na katerih je oznaka M&S, 
niso celoletne, ampak zim-
ske! Oznaka M&S pomeni 
blato in sneg (ang. mud and 
snow).
Zimske pnevmatike se v to-
plih mesecih hitreje obra-
bljajo, ker so narejene iz dru-
gačne zmesi kot letne in ker 
so zasnovane za hladnejše 
temperature. Zaradi velikega 
kotalnega upora pa porabijo 
več goriva in so tudi precej 
glasnejše kot letne. In obra-
tno – letne pnevmatike v 
zimskih razmerah niso pri-

merne, ker imajo tršo zmes 
pnevmatike in slabši oprijem 
pri nizkih temperaturah.

Kdaj je letna pnevmatika 
prestara
Vse pnevmatike imajo točno 
označen datum izdelave, ki je 
vtisnjen na boku. Pnevmati-
ke se ne starajo le na vozilih 
ali v garažah, ampak tudi v 
skladiščih, kjer čakajo na pro-
dajo, zato je dobro ponoviti 
nekaj ključnih dejstev o njih. 
Kljub velikemu pomenu 
pnevmatik za varnost v pro-
metu pa presenetljivo ne ob-
stajajo enotni strokovni ali 
zakonodajni standardi, ki bi 
določali njihovo življenjsko 
dobo, vezano na datum izde-
lave, ampak le razlage in pri-
poročila. Končna odločitev je 
torej prepuščena kupcem 
oziroma uporabnikom, kar 
pa ni najbolje, če se zavemo, 
da smo »gorenjci«. Uporab-
nost vseh avtomobilskih 
pnevmatik je med petimi in 
desetimi leti, vendar na ži-
vljenjsko dobo vplivajo šte-
vilni dejavniki, ne le pogo-
stost uporabe – način hra-
njenja, obremenitev, tempe-
ratura, način in hitrost vo-
žnje ... Tudi če pnevmatike 
še niso obrabljene do indi-
katorja obrabe profila, a je 
od datuma proizvodnje mi-
nilo deset ali več let, jih mo-
ramo zamenjati.

Material v pnevmatikah 
se stara
Avtomobilske pnevmatike so 
v zadnjih letih tehnološko 
zelo napredovale. Sestava 
materiala, ki ga uporabljajo 
za izdelavo, se je precej spre-
menila in sodobne gume 
največkrat niso več primerlji-
ve s tistimi izpred desetletja 
ali več, kljub temu pa je v se-
stavi še vedno veliko materia-
lov, pri katerih se s časom 
spreminjajo lastnosti. S ča-
som tako pnevmatike ne mo-
rejo več zagotavljati ustrezne 
zmogljivosti, poveča se tudi 
možnost deformacij, po-
škodb in posledično prome-
tnih nesreč. Proizvajalci 
pnevmatik v zvezi z določa-
njem življenjske dobe gum 
priporočajo, da kupci upošte-
vajo tudi navodila izdeloval-
cev avtomobilov, ki so ne na-
zadnje manj komercialno 
naravnana kot pa na primer 
priporočila izdelovalcev 

Kdaj je čas za nove letne 
pnevmatike
Približuje se 15. marec, ko zimske pnevmatike na naših avtomobilih zamenjamo z letnimi. Ali vemo, zakaj so od tega datuma letne varnejše?

gum. Zadnji namreč pred-
vsem v obdobju proizvodnih 
presežkov zagovarjajo stali-
šče, da pravilno skladiščene 
gume nimajo omejenega 
roka trajanja. Ta trditev nače-
loma sicer drži, vendar pa za 
končnega uporabnika starost 
le ni povsem nepomembna. 
Vendar pa raje verjemimo 
vulkanizerjem. Oni bodo po 
ogledu najhitreje in najbolj 

točno povedali, v kakšnem 
stanju so naše pnevmatike.
Za tiste voznike, ki prevozi-
jo v kratkem času večje šte-
vilo kilometrov, na primer 
letno okrog dvajset tisoč, 
razlika leta ali dveh v staro-
sti pri nakupu novih pnev-
matik dejansko ne igra večje 
vloge, saj jih bodo verjetno 
menjali prej zaradi obrabe 
kot starosti. Za tiste, ki letno 

naredijo manj kilometrov, 
pa je lahko pomembno vsa-
ko leto, ki ga je pnevmatika 
odležala v še tako dobrem 
skladišču, saj si z nakupom 
starejšega izdelka skrajša 
priporočen dejanski čas 
uporabe. Za morebitno po-
nudbo »lanskih modelov« 
pnevmatik, ki so sicer teh-
nično povsem ustrezne in 
za uporabo vsekakor varne, 
pa bi se nekako spodobilo, 
da je za kupca cenovno ugo-
dnejša, vendar je spet pri 
tem treba paziti, kako je z 
garancijo. Če že kupite eno 
leto staro pnevmatiko, vse-
kakor spravite račun, ker ga 
boste pri morebitni rekla-
maciji še kako potrebovali.

Ne varčujte
Če se po pregledu obstoječih 
letnih pnevmatik izkaže, da te 
niso več primerne za vožnjo, 
nas čaka nakup novih. Go-
renjci imamo srečo, da ima-
mo v neposredni bližini ene-

ga najboljših proizvajalcev 
pnevmatik na svetu, zato bi 
bilo nelogično, da se vozimo s 
slabimi. Pnevmatike so edini 
stik avta s podlago, s cesto, 
zato je od njih odvisna naša 
varnost v vseh vremenskih 
razmerah. Z dobrimi, pri-
mernimi, tehnično brezhib-
nimi si zagotovimo najudob-
nejšo vožnjo in optimalno 
delovanje avtomobila, pa še 
kaznim se izognemo, kajne?

Pojdimo raje  
k vulkanizerju
Nekateri vozniki menjavo 
pnevmatik opravljajo kar 
sami, vendar je bolje, da to 
prepustimo vulkanizerju. 
Ta namreč hitro oceni sta-
nje obstoječih pnevmatik, 
jih pravilno namesti in cen-
trira. Kdo, ki sam zamenja 
gume, pelje avto še na cen-
triranje k vulkanizerju? Ma-
lokdo. Vendar s tem dela-
mo veliko škodo svojemu 
vozilu ...
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dolžine približno osemsto 
metrov, in ne bo krožna, 
medtem ko bo težavnost 
podobna, kot je bila v gra-
moznici Bistrica pri Na-
klem. Teren sicer ni dovolj 
zahteven za izvedbo težav-
nostne (hard) preizkušnje, 
zato pa jo bo nadomestila 
tretja disciplina iz offroad 
športa, tako imenovani soft 
trial – vožnja med količki, 
ki je po mnenju nekaterih 
udeležencev tekmovanj edi-
na prava disciplina terenske 
vožnje. Z njo se preizkušajo 
bolj vozniške spretnosti kot 
pa lastnosti terenskih avto-
mobilov. Za razliko od te-
žavnostne preizkušnje, ki je 
zelo zanimiva za gledalce, a 
se je lahko udeležijo le la-
stniki za ta namen predela-
nih avtomobilov, se številni 
lastniki terenskih vozil raje 
spopadajo s spretnostno 
preizkušnjo. Proga je pri-
pravljena tako, da jo zmore-
jo tudi tisti vozniki, ki se 
tekmovanja udeležijo prvič 
in njihovo vozilo nima po-
polne opreme za premago-
vanje brezpotij. Za člane Of-
froad zveze Slovenije 
(ORZS) in druge zainteresi-
rane bo tekmovanje štelo 
tudi za državno prvenstvo. 
Tekmovanje bo potekalo v 
skladu s pravilnikom Offro-
ad zveze Slovenije, kar po-
meni, da bodo morali tek-
movalci uporabljati varno-
stne čelade in drugo opre-
mo. 

Spremljevalne dejavnosti
Na prireditvi je vsako leto po-
skrbljeno tudi za dodatne za-
nimive dejavnosti, ki motivi-
rajo obiskovalce in tekmoval-
ce. Tako bodo organizirane 
različne predstavitve, ogled 
in preizkus novih terenskih 
vozil na slovenskem trgu ter 
VIP-prostor in pogostitev. Na 
prireditvi se bodo s svojimi 

vozili, namenjenimi prema-
govanju brezpotij, predstavili 
tudi poklicni gasilci PGD Ra-
dovljica in predstavniki Slo-
venske vojske.
Z leti se je zanimanje za me-
dijsko pokrivanje izredno po-
večalo, saj je dogodek prese-
gel regijske okvire in dosegel 
širšo odmevnost v sloven-
skem prostoru, hkrati pa je z 
mednarodno udeležbo postal 
prepoznaven tudi v tujini. 
Zadnja tri leta na prireditev 
prihajajo tudi vozniki iz Itali-
je, Avstrije in Hrvaške. Za 
medijsko pokritost dogodka 
tradicionalno skrbijo medij-
ski pokrovitelji, ki s svojimi 
oglašanji v živo z gosti in 
članki ter reportažami v lo-
kalnih in nacionalnih medi-
jih spremljajo potek celotne 
prireditve. 

14 Svet v gibanju, torek, 8. marca 2016

Avto

OPREMA,
V KATERO
SE BOSTE 
ZALJUBILI

www.citroen.si

AVTOHIŠA KRANJ D.O.O., LJUBLJANSKA C. 22, 4000 KRANJ  TEL.: 04 201 59 58

www.citroen.si

AVTOHIŠA KRANJ D.O.O., LJUBLJANSKA C. 22, 4000 KRANJ  TEL.: 04 201 59 58

CITROËN C3  
Feel Edition PureTech 82 BVM  

za 10.690 €
in menjave staro za novo

AVTOMATSKA
KLIMATSKA NAPRAVA

7-PALČNI ZASLON
NA DOTIK 

VMESNIK ZA PROSTOROČNO
TELEFONIRANJE

    Primer informativnega izračuna �nančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën C3 (Feel Edition PureTech 82 BVM ); maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom »staro za novo« in Citroën Financiranje bonusom (v ceni je obračunanih 750 EUR popusta v primeru �nanciranja 
Citroën – PREMIUM BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe �nanciranja) je 10.690 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 114 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba �nanciranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV 
je obračunan v obrokih; EOM na dan 29.01.2016 znaša 7,7% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,2%; �nancirana vrednost 7.483 EUR; skupni znesek za plačilo 12.531 EUR; stranka v primeru Citroën 
Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km. Pri sklenitve avtomobilskega zavarovanja Citroën Financiranje omogoča do 60% popust. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën. Ponudba velja do 30. 4. 2016 za omejeno 
količino vozil oziroma do razprodaje zalog za �zične osebe pri pooblaščenih prodajalcih Citroënovih vozil v Sloveniji, ki sodelujejo v akciji. Navedbe opreme so informativne! Slika je simbolična. Več na www.citroen.si.

Povprečna poraba goriva: 3,4−4,7l/100 km, emisije CO2: 87−109 g/km, emisijska stopnja EURO 6, speci�čne emisije dušikovih oksidov 0,0078− 0,0536 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost speci�čne emisije 
trdih delcev 0,00008– 0,00113g/km, število trdnih delcev pa 0,01–9,31x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

M. C.

Slovenija Offroad je tradici-
onalna prireditev, namenje-
na ljubiteljem atraktivnih 
voženj s terenskimi avto-
mobili. Organizirane vo-
žnje s terenskimi avtomobi-
li na urejenem brezpotju so 
prvič izvedli leta 2004 na 
poligonu ob brniškem leta-
lišču. Dober odziv prijavlje-
nih voznikov, predvsem pa 
veliko število gledalcev, ki 
so kljub slabemu vremenu 
uživali v zanimivih vožnjah, 
so organizatorja spodbudi-
li, da je prireditev leta 2005 

ponovil na isti lokaciji in 
privabil še več obiskovalcev 
ter tekmovalnih ekip. Od 
leta 2006 pa do leta 2015 se 
je zaradi potrebe po širitvi 
prireditvenega prostora do-
godek odvijal v gramoznici 
Bistrica v občini Naklo. Le-
tošnjo prireditev pa bodo 
organizirali na novi lokaciji 
v občini Radovljica. Tudi 
gramoznica Graben ima 
odlične lastnosti atraktivne 
tekmovalne proge. Novi te-
ren omogoča postavitev raz-
ličnih ovir na progi, s čimer 
se ustvarijo miniaturna je-
zera, previsi, skoki itd. Prav 

tako je del, namenjen obi-
skovalcem in preizkusom 
terenskih vozil, zelo dina-
mičen in ponuja možnost 
različnih, vedno zanimivih 
postavitev. Prireditev si vsa-
ko leto ogleda veliko število 
gledalcev, podjetje Boltez 
kot organizator pa s pomo-
čjo pokroviteljev poskrbi, da 
je ta iz leta v leto bolje orga-
nizirana in odmevnejša.

Nova lokacija
Prireditev Slovenija Offroad 
2016 bo potekala na novi lo-
kaciji v gramoznici Graben 

na obrobju Radovljice. Or-
ganizator je moral poiskati 
novo lokacijo, saj na doseda-
nji v gramoznici Bistrica pri 
Naklem prireditve ni več 
mogoče izvesti zaradi zah-
teve Upravne enote Kranj 
po pridobitvi soglasij vseh 
lastnikov zemljišč, ki pa mu 
jih žal ni uspelo pridobiti. 
Doslej je namreč zadoščalo 
dovoljenje koncesionarja in 
upravljavca gramoznice 
Gorenjske gradbene druž-
be. Nova lokacija v gramoz-
nici Graben na obrobju Ra-
dovljice ob reki Savi je lah-
ko dostopna, poleg tega pa 
omogoča tudi zagotavljanje 
višje ravni varnosti za gle-
dalce. Tekmovalna proga bo 
daljša kot v preteklih letih, 

Po brezpotju tudi za naslov 
državnega prvaka
Slovenski Offroad se iz Nakla seli v Radovljico.

Slovenija Offroad postaja ena od najbolj obiskanih prireditev na Gorenjskem.

Tekmovalni del, 13. 3. 
2016: 7.30 do 8.30 
Prijava tekmovalcev in 
skupinska vožnja; 
9.00 do 12.00 1. 
spretnostna 
preizkušnja; 12.30 do 
14.00 2. spretnostna 
preizkušnja. 
Vzporedno s 
spretnostnimi 
preizkušnjami bo 
potekalo SOFT TRIAL 
tekmovanje. 14.30 do 
15.00 Podelitev 
priznanj. Program za 
obiskovalce od 9.00 
do 15.00. Testne 
vožnje s terenskimi 
avtomobili. Atrakcije 
in spremljevalni 
program. Ogled 
prireditve je 
brezplačen!
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Alenka Brun

V 
soboto, 12. mar-
ca, v kranjskem 
Cineplexxu pri-
pravljajo Dru-
žinski dan s pes-

trim dogajanjem in odlično 
filmsko ponudbo. Na velika 
platna namreč predpremier-
no prihaja Kung Fu Panda 3.

Od tretje ure popoldne v 
preddverju kranjskega Cine-
plexxa pripravljajo animaci-
je za otroke, poslikave obra-
za z motivom pande, balone 
in otroški kotiček. Najmlajše 
obiskovalce ob ogledu film-
ske projekcije priljubljene 
Kung Fu Pande 3 ob 17. uri 
čakajo še sladka presenečen-
ja in nagradno žrebanje. 

Ena najuspešnejših ani-
miranih franšiz na svetu se 

vrača z največjo pustolovšči-
no doslej, v kateri se zopet 
pojavi dolgo izgubljeni Pojev 
oče. Zdaj, ko sta ponovno 
skupaj, se pandi podata v 
skrivni raj pand, kjer spoz-
nata vrsto zabavnih novih 
črno-belih kosmatincev. A ko 
začne po Kitajski kositi nad-
naravni zlikovec Kai, ki pre-
maga vse mojstre kung fuja, 
se Po loti nemogoče naloge: 

vasico, polno nerodnih bra-
tov, ki si želijo zgolj zabave, 
mora izuriti v nepremagljivo 
skupino kungfujevskih pand 
¼  Slovenske glasove so risa-
nim junakom posodili Kle-
men Slakonja, Primož Pir-
nat, Pavel Ravnohrib, Tan-
ja Ribič Djurić, Jure Sešek, 
Klemen Mauhler, Bojan 
Emeršič, Jernej Kuntner, Pia 
Zemljič, Maša Žilavec, Iztok 
Valič, Alenka Košir in drugi.

NOVA KUNG FU 
PANDA 
Ena najuspešnejših animiranih franšiz na svetu se 
vrača z največjo pustolovščino doslej, v kateri se 
ponovno pojavi dolgo izgubljeni Pojev oče ...
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Samo Lesjak

N
a zasneženih str-
minah v Podko-
renu pod Vitran-
cem so se minu-
li konec tedna kar 

trikrat merili najboljši svetovni 
smučarski asi, ki pa so v sobo-
tnem večeru na tradicional-
nem Q Max Partyju pokazali 
tudi svojo radoživo družabno 
plat. Zvesti smučarski navija-
či, glasbeni sladokusci in osta-
li ljubitelji družabnih priredi-
tev so se začeli zbirati že poz-
no popoldne, ko jih je s svojimi 
uspešnicami ogrevala zased-
ba Dan D, nastopila pa sta tudi 

Pihalni orkester iz Krškega ter 
Glasbeni studio Osminka.

V veselje športnih navijačev 
so oder kmalu zasedli smučar-
ski šampioni, ki so se na vir-
tualnem simulatorju izkaza-
li tudi s svojimi letalskimi spo-
sobnostmi. Ob njihovih pos-
kusih ni manjkalo smeha med 
občinstvom pa tudi navdušen-
ja in zasluženih aplavzov naj-
daljšim. Po žrebu, pri katerem 
so pomagali najmlajši, so oder 
ponovno zasedli glasbeniki 
in rajanje se je nadaljevalo ob 
nastopu skupine Mi2, glasbe-
nega spektakla Mamma Mia!, 
glasbenih ritmih DJ Pera, tem-
peraturo pa je, v sicer mrz-
lem in mokrem vremenu, ki 

je preglavice povzročalo zlasti 
fotografom, z nastopom dvig-
nila plesna skupina Ladies. Vit-
ranška zimska zabava tako tudi 

tokrat ni pozabila na nikogar – 
najbolj vročekrvni so se lahko 
‘osvežili’ v posebnem jacuzzi-
ju. Mokro, pa vendar zabavno.

MOKRA SMUČARSKA ZABAVA
Vrhunski smučarji v družbi znanih glasbenikov so poskrbeli za pestro zabavo v Kranjski Gori,  
ki že tradicionalno spremlja Pokal Vitranc – odplakniti je ni moglo niti močno deževje.

Zaslužene nagrade za najboljše: domačih kulinaričnih 
dobrot, ki mu jih je predal legendarni Kekec, se je razveselil 
tudi Alexis Pinturault. / Foto: Tina Dokl

Glasbeniki za vse letne čase: Mi2 / Foto: Tina Dokl Energičen nastop plesne skupine Ladies / Foto: Tina Dokl

Športno-glasbeni navdušenci v prvih vrstah / Foto: Tina Dokl

Po rdeči preprogi se je skozi 'špalir' mladih športnih 
navdušencev prebijal tudi avstrijski smučarski as Marcel 
Hirscher. / Foto: Tina Dokl
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sudoku_LAZJI_16_19
NALOGA

3 9 1 2 6 4
7 1 3

5 4 6 2
1 2 9 5

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

sudoku_LAZJI_16_19

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_16_19
NALOGA

1 6 8
2

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

8 9 4 1 6 7
5

9 7

sudoku_TEZJI_16_19

REŠITEV

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

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 

sudoku_TEZJI_16_19
NALOGA

168
2

465392
8723
95
23476

894167
5

97

sudoku_TEZJI_16_19

REŠITEV

125698437
398724561
746513928
857169243
964372815
213845796
589431672
471256389
632987154

sudoku_LAZJI_16_19
NALOGA

391264
713

5462
1295

8342
169
4687
893
621539

sudoku_LAZJI_16_19

REŠITEV

391285674
268479153
547613892
734128965
985364721
126597348
413956287
859732416
672841539

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 9. 3.
16.50 TRILOGIJA RAZCEPLJENI: POVEZANI
21.00 TRUMBO
19.00 TUMBLEDOWN
18.35 CAROL
17.00 (NE)PROFESIONALEC
20.00 V ŽARIŠČU
20.45 POVRATNIK
16.00, 18.00 ZOOTROPOLIS, sinhro.
15.20 ROBINSON CRUSOE, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 9. 3.
20.50 TUMBLEDOWN
18.40 AVE, CEZAR!
17.30, 20.00 BOGOVI EGIPTA
18.30, 20.15 (NE)PROFESIONALEC
15.50, 18.00 ZOOTROPOLIS

16.50 ZOOTROPOLIS, 3D
19.00, 21.10 DEADPOOL
16.20 RAZGIBANO ŽIVLJENJE SAMSKIH
15.40 ROBINSON CRUSOE, 3D
20.30 DEDEK UIDE Z VAJETI
16.30 ALVIN IN VEVERIČKI:  
VELIKA ALVINTURA

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 8. 3. 
19.00 SAVLOV SIN

Petek, 11. 3.
20.00 AVE, CEZAR!

Sobota, 12. 3.
18.00 OVNA
20.00 FRANKOFONIJA

Nedelja, 13. 3.
18.00 FRANKOFONIJA
20.00 OVNA

KINO SPORED

Samo Lesjak

R
evija postaja tradi-
cionalna marčev-
ska prireditev v 
Cerkljah, ki priteg-
ne mnogo obisko-

valcev, na njej pa je v dveh 
koncertnih večerih, ki ju je 
povezovala Slavica Bučan, 
nastopil cvetober območnih 
zborov: MPZ Svoboda Stra-
žišče, MPZ Petra Liparja, 

MKZ Šenčur, MPZ Musi-
ca Viva, MPZ Davorina Jen-
ka Cerklje, DPZ Gimnazije 
Kranj, KD Gorenjski oktet, 
ŽPZ Carmen manet, zbo-
ri Andreja Vavkna Cerklje, 
APZ France Prešeren, MPZ 
Šenčurski zvon, KPZ Gal-
lus Kranj, moški obrtniški 
PZ Kranj, MPZ Maj Kranj, 
KPZ Mysterium Kranj, ŽPZ 
Dupljanke ter KZ De Pro-
fundis Kranj. Vsak izmed 
njih se je predstavil s po 

tremi pesmimi, od ljudskih, 
klasičnih in sodobnih. 

Nedelja je bila v znamen-
ju nastopov folklornih sku-
pin. Obiskovalci so uživali v 
nastopih devetih zasedb, ki 
so predstavili folklorne plese 
z vse dežele. Zborovske pev-
ske nastope – iz območne se 
bodo nekateri zbori prebili 
tudi na regijsko ter državno 
raven – je strokovno sprem-
ljal Karli Leskovec, folklorne 
nastope pa Branka Moškon. 

»Zahvala gre vsem nastopa-
jočim, pa tudi županu Fran-
cu Čebulju ter občini Cerklje 
za gostoljubnost in pomoč, 
zaradi katere se vzdržuje 
visok kakovostni nivo tovrst-
nih srečanj. Posebna zahva-
la pa tudi OŠ Davorina Jen-
ka ter ravnateljici Damijani 
Božič - Močnik,« je ob uspe-
šno zaključenih prireditvah 
dejal predstavnik organiza-
torja JSKD OI Kranj Aldo 
Komar.

PETJE IN FOLKLORA
V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah je potekala Območna revija pevskih zborov in malih 
pevskih skupin, na odru pa so se predstavile tudi folklorne skupine.

APZ France Prešeren Kranj je svojo kakovost potrdil tudi na 
tokratnem nastopu v Cerkljah. / Foto: Primož Pičulin

Domači MPZ Davorina Jenka je navdušil z epsko Pesmijo nosačev žita ter z ljudsko Oblaki so rdeči v priredbi Janeza Močnika. 

Folklorne skupine so v nastopih združevale ples in ljudske 
družabne igre. / Foto: Primož Pičulin

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Samo Lesjak

D
obrodelni kon-
cert, ki je nastal 
v soorganizaci-
ji Društva prija-
teljev mladine 

Šenčur, pomeni obenem 
tudi izpolnitev desetletne 
želje pevke Vide Šušteršič, 
ki je občinstvo navdušila z 
izborom ljudskih narečnih 

pesmi z vseh dežel, ki jih je 
sklenila z domačimi, gorenj-
skimi pesmimi. Na odru so 
se zvrstili tudi mnogi glas-
beni gostje, kot so Jurje-
vi godci, mlada pianistka 
Ula Weisseisen, pevka Tina 
Veselinovič, sicer glasbeni-
ca in profesorica tujih jezi-
kov iz Škofje Loke, ki je 
navdušila s šansoni Edith 
Piaf, Olga Kepic je predsta-
vila svojo prozo in poezijo, 

prav posebna omemba pa 
velja nastopu otrok z Dow-
novim sindromom skupine 

Sonček, ki so tako kot vsi 
nastopajoči poželi velik 
aplavz.

VSE JE PESEM
V dvorani Doma krajanov v Šenčurju je potekal 
dobrodelni koncert Vide Šušteršič z glasbenimi 
gosti, s katerega izkupičkom bodo pomagali 
družini v stiski.

Dobrodelni koncertni večer v Šenčurju: pevka Vida 
Šušteršič / Foto: Tina Dokl

Torek, 8. marca

19.30 Daniel Glattauer: VSAKIH SEDEM VALOV

Sreda, 9. marca

19.30 GOST MESECA: Janez Lotrič
20.30 Avtorski projekt: 25.671

Četrtek, 10. marca

19.30 Vinko Möderndorfer: MALI NOČNI KVARTET

SPORED PREŠERNOVEGA GLEDALIŠČA KRANJ

Predoslje – V četrtek, 10. marca, ob 18. uri bo v Kulturnem 
domu Predoslje potekala Območna revija plesnih skupin 
Hopla 2016.

Območna revija plesnih skupin
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tedenski koledar
 vzhod zahod 

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE

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

desetdnevna vremenska napoved
Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja Ponedeljek Torek Sreda Četrtek  
8. 3. 9. 3. 10. 3. 11. 3. 12. 3. 13. 3. 14. 3. 15. 3. 16. 3. 17. 3.

1/8 °C 0/9 °C -1/11 °C -1/10 °C 0/11 °C 1/12 °C 2/12 °C 0/10 °C 1/12 °C 0/11 °C 

 8. 3. tor. Janez 6.27 17.59

 9. 3. sre. Frančiška 6.26 18.00

 10. 3. čet. 40 mučencev 6.24 18.01

 11. 3. pet. Krištof 6.22 18.03

 12. 3. sob.  Gregor 6.20 18.04

 13. 3. ned. Kristina 6.18 18.05

 14. 3. pon. Matilda 6.16 18.07

Alenka Brun

E
na zanimivejših 
večerij v restavraciji 
JB v Ljubljani, kjer 
vihti svojo kuhalni-
co chef Janez Bra-

tovž, je bila zagotovo večer-
ja z Antonio Klugmann. 
Antonija velja za eno boljših 
kuharic v Italiji, ki je po letu 
dni odprtja svoje restavraci-
je L©Arg ine a Venco v mes-
tu Dolegna del Collio oziro-
ma v Dolenjem na italijan-
ski strani Brd dobila Mic-
helinovo zvezdico. Gosti-
telj in Antonia sta skreirala 
zanimiv jedilnik, Bratovž pa 
navdušenja ni skrival. Všeč 
mu je enostavnost in je pre-
pričan, da se njena kuhinja 
spogleduje še s kakšno zve-
zdico, ki jo bo verjetno v pri-
hodnosti tudi dobila.

S pozdravom iz kuhin-
je je začel chef Janez. Suro-
va goveja pljučna, polžji in 
ribji kaviar, premaz iz jaj-
čevca, ocvrta ajdova kaša ¼ 

Potem je sledil krožnik gos-
tje. Združila je topinambur, 
polenovko in kozice. Janez 
je za naslednjega fižol siv-
ček popražil na svinjski 
masti, dodal čebulo, slanino 
mangulice, svežo črno red-
kev, majaron ¼ Se spomi-
njate najboljšega matevža, 
kar so ga delale doma babi-
ce? Ene so fižol samo pret-
lačile, niso dodale krompir-
ja in kakšen se je zmuznil ter 
ostal cel? No, Janezov fižol 
obudi spomin na tiste čase, 
a okus jedi je tako dodelan, 
da smo si ga ob vseh jedeh 
na meniju prav vsi zapomni-
li. Antonia nam je pripravi-
la še rižoto s tremi bučami; 
pa svinjski trebuh z artičo-
kami, za sladico je poskrbel 
Janez. Tokrat je bila zelenja-
vno-zeliščna, modnega vide-
za. Pehtran, stebelna zelena, 
sladoled iz buče in pasta iz 
pasternaka. Predzadnji kro-
žnik je bil tudi še njegov. Na 
njem smo dobili file bran-
cina z morsko in špinačno 
omako ter čebulno peno.

FIŽOL À LA CARTE

Antonija Klugmann in Janez Bratovž / Foto: A. B.

Fižol sivček s slanino mangulice, črna redkev, majaron
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Mateja Rant

N
ašo časopis-
no hišo je obi-
skalo pet mla-
dih šolskih 
novinarjev – 

vsi namreč v letošnjem šol-
skem letu obiskujejo izbir-
ni predmet šolsko novinars-
tvo. »Zanimalo nas je, ali bo 
tako, kot smo si predstavljali 
v svojih glavah,« je pojasnila 
njihova mentorica Daniela 
Golob in priznala, da so bili 
presenečeni, saj so izvedeli 

marsikaj novega in spozna-
li zanimive ljudi, s katerimi 
so lahko pokramljali o novi-
narskem poklicu in njego-
vih čarih.

Mladi novinarji pripravlja-
jo prispevke za šolsko splet-
no stran in so doslej že spo-
znali kar nekaj novinarskih 
žanrov, od vesti in poročila 
do ankete in intervjuja, sez-
nanili so se tudi z novinar-
skim kodeksom. Spremlja-
jo šolske dogodke in o njih 
poročajo. Tokrat pa so imeli 
priložnost tudi pobliže spo-
znati novinarski poklic in 

kako nastane časopis. Nekaj 
učencev je z nami delilo vti-
se z obiska.

Luka Vukovič: »Obiska 
Gorenjskega glasu sem se 
zelo veselil in bil sem nav-
dušen, da ga bomo lahko 
obiskali. Ker sem že dol-
go časa želel izvedeti, kako 
časopis nastaja, sem bil tako 
še bolj nestrpen in nemi-
ren. Ta izkušnja je obogati-
la moje vedenje o tem. Zdaj 
vem, kdo ustvarja besedi-
la v časopisu, ki jih mladina 
danes ne prebira tako pogo-
sto na papirju, saj smo obvi-
seli pred ekrani, kjer na drug 
način ©s rkamo© informacije. 
Obisk Gorenjskega glasa je 
bil zabavna izkušnja, ki je ne 
bom nikoli pozabil.«

Miha  Persyn: »Obisk se 
mi je zdel zelo prijeten in 
se ga je bilo zagotovo vred-
no udeležiti. Pričakoval sem 

nekakšno uradno zgradbo, 
vso pusto in sivo. A zgradba 
in tudi delavci so mi bili pri-
jetni in prijazni.«

Ana Srečnik: »Z ogledom 
smo začeli pri novinarjih. 
Naučili smo se zelo veliko 
novega, vsak novinar nam 
je povedal, kaj dela. Veliko 
smo jih spraševali in z vese-
ljem so nam na ta vprašan-
ja odgovorili. Predstavili so 
nam novinarski poklic in 
kako poteka njihovo delo. 
V uredništvu dela približ-
no petnajst novinarjev. Dva-
krat na teden imajo novi-
narji sestanek, na katerem 
se dogovorijo, kaj bo v nas-
lednji številki. Časopis izha-
ja dvakrat tedensko, ob tor-
kih in petkih. Obiskali smo 
tudi tehniko. Tam oblikuje-
jo  časopis in vstavljajo sli-
ke. Povedali so nam, da je sli-
ka v članku bolj pomembna 

kakor članek, zato ima več-
ji vpliv na ljudi. Ljudje rajši 
gledajo članek z veliko sli-
kami. Na koncu nas je pri-
čakalo še presenečenje. 
Podarili  so nam blokce za 

novinarske zapiske in izvod 
časopisa Gorenjski glas. Za 
dobro voljo so nam podari-
li še liziko. Počasi smo se 
odpravili domov. Ta dan mi 
je bil zelo všeč.«

SPOZNALI ČARE NOVINARSTVA
Polni pričakovanj pa tudi vprašanj so bili pretekli ponedeljek učenci sedmega razreda Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica, ko so ob obisku 
časopisne hiše Gorenjski glas spoznavali novinarski poklic.

Mladi šolski novinarji so se seznanili tudi z delom urednika, 
ki ga je pretekli teden nadomeščala Danica Zavrl Žlebir.

Kultura je takrat,
ko  pokaže ura,
da moramo oditi,
se lepo urediti.

 Za ohranjanje kulture
 moramo kaj darovati,
 saj nekateri so bogati.

 Vse bo še lepo,
 če kultura se bo nadaljevala,
 če ne bo zastala.

 Ohranjajmo jo tako,
 da mislimo nanjo,
 kaj darujemo
 in ne obupujemo.

Zabavajmo se
in se sprostimo, 
saj če darujemo,
tudi dobimo.

Zdaj se pa vsak dan zabavaj, 
ne samo,
ko je kulturni dan,
saj si naše male Slovenije državljan.

Zala Seljak 

Ob današnjem prazniku, dnevu žena, vam želim prav lep 
dan. Veliko pesmi, smeha in sonca. 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. 

 Kultura

PESMI MLADIH

 Fo
to

: P
ri

m
ož

 P
ič

ul
in



18

PRAZNOVANJA

TOREK_08. 03. 2016

TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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V nedeljo je 35 let dopolnil Kranjčan Klemen Bučan. Lahko 
bi rekli, da je začel z likom Budhhe v Okornovem filmu 
Tu pa tam, nadaljeval v tej smeri, spozna se tudi na delo 
DJ-a, poznajo ga kot stand up komika pa tudi kot radijske-
ga moderatorja. Sedaj pa se bo preizkusil še kot voditelj 
resničnostnega šova, saj so mu zaupali prvo sezono šova 
Bitka parov, ki na Pop TV prihaja spomladi.

Budhha je dopolnil 35 let
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Alenka Brun

B
oštjan Meglič - 
Peška je nadimek 
Peška, po katerem 
vesoljna Gorenj-
ska humorista, 

radijca in voditelja pozna, v 
bistvu podedoval od svojega 
starejšega brata Aleša. »Ale-
ška - Peška. Ime sedaj pre-
haja praktično iz roda v rod. 
Tudi mojim sinovom pravi-
jo Peške. Verjetno pa bo to 
prešlo tudi na mojega prve-
ga vnuka.«

Boštjan se je rodil v Kra-
nju in do 24. leta živel v 
Tržiču. V tem času so star-
ši zgradili hišo v Lomu pod 
Storžičem. Večkrat se poša-
li, da imajo tam samo tri-
letne čase – zimo, julij in 
avgust. »Po srcu pa bom 

vedno Tržičan.« S sopro-
go Petro se poznata še z 
osnovnošolskih klopi in 
sta poročena že srečnih 29 
let. Imata tri otroke: najsta-
rejši Antonin je star 31 let, 
Žiga jih ima 27 in Kaja 14. 
»Imam pa tudi zlato © tam-
lado©  Janjo in vnuka Anto-
nia.« Kmalu bo drugič pos-
tal dedek. Prostega časa 
ima bolj malo. Kar ga je, ga 
nameni družini. 

Predvsem ga poznamo 
kot humorista, ki Gorenjce 
zabava že dobrih enajst let, 
prisluhnemo pa mu lahko 
tudi na radiu Gorenc. Ved-
no se rad odzove povabi-
lom za nastopanje na dob-
rodelnih prireditvah. Sode-
loval je tudi s Televizijo 

Slovenija, kjer smo ga lah-
ko spremljali kot poštarja 
Peško v oddaji Na zdravje!, 
na Planet TV pa kot mojs-
tra Peško v oddaji Raketa na 
Planetu. Včasih ga povabijo 
na praznovanja, kjer nasto-
pa kot Abraham, se prelevi 
v koroškega Slovenca Han-
zija, ob martinovanju mu 
zaupajo nastop sv. Marti-
na, je bil pa tudi že Lucie-
ne iz Talentov. »To bi moral 
videti obline ... (smeh),« ne 
more iz svoje kože. 

Boštjan je 25. februarja 
dopolnil petdeset let. Pravi, 
da naj bi bila sicer to neka 
prelomnica, vendar se pri 
njem ni spremenilo nič. »Še 
zmeraj sem Peška, samo 
eno leto starejši. Saj veste: 

leta gredo, pameti pa od nik-
jer.«

Dan pred rojstnim dnem 
so ga presenetili domači 
in prijatelji z © ofiranjem© . 
Postavili so tudi mlaj, obi-
skal ga je dobri mož Abra-
ham. Fronov Joža je razpo-
tegnil meh in zabava je tra-
jala do jutra. Naslednji dan 
je bil zmenjen tudi s sode-
lavci na radiu, da nazdravi-
jo okrogli obletnici. Seveda 
v studiu brez presenečenj 
in posrečenih daril ni šlo. 
Na pobudo prijatelja Fran-
cija Kaplerja sta se oglasila 
tudi Jože in Jernej iz skupi-
ne Čuki. Zabava se je tako 
nadaljevala, glasbeno pa 
je vse skupaj dopolnil še 
ansambel Kdr voč.

PEŠKOV ABRAHAM
Pa se je zgodilo: enkrat za spremembo je bil Peška tisti, ki ga je obiskal Abraham.

Slavljenec Boštjan Meglič - 
Peška / Foto: osebni arhiv

V Kranju se je rodilo 8 dečkov in 6 deklic. Najtežji deček 
je tehtal 4470 gramov, najlažjemu pa je tehtnica pokaza-
la 2670 gramov. Na Jesenicah so se rodile 3 deklice in 9 
dečkov, med slednjimi sta bila tudi bratca. Najlažji je bil 
eden od dečkov, ki je tehtal 2720 gramov, najtežja pa je 
bila deklica, ki je tehtala 4700 gramov.

Novorojenčki

V soboto, 27. februarja 2016, sta se na Jesenicah poročila 
Stanko Šinik in Monika Petrović, 2. marca 2016 pa v Škofji 
Loki Andrej Vončina in Maruša Košir.

Mladoporočenci

Bralec pod šifro Marko si 
je izbral pet kart Težave, 
Sodnik, Neiskrenost, Hiša in 
Sreča, zanima ga zdravje. Že 
takoj po prvi karti vidimo, da 
so res težave pri zdravju in da 
je potreben obisk pri zdrav-
niku. V karti Neiskrenost 
vidimo zdravila, in ker je kar-
ta Hiša, bo skoraj zanesljivo 
treba kakšen dan ostati v bol-
nišnici na preiskavah, kar pa 
je vsekakor dobro. Sreča nam 
pove, da se vse dobro uredi. 
Pod šifro Marjetica imamo 
vprašanje za ljubezen in karte 
Neiskrenost, Izguba, Ljubo-
sumje, Duhovnik in Vdova. V 
tem odnosu je veliko laži ali 
pa stvari, ki se ne povejo in se 
zamolčijo. Izguba in Duhov-
nik sicer prinašata pogovore 
in nek trud, da vse skupaj 
obstane, a to je veliko prema-
lo. Tudi tretja oseba, ki neka-
ko pomaga pri vsej zadevi, je 
neuspešna. Ljubosumje nam 
razkrije še eno osebo, ki je v 
tem odnosu, lahko z moške 
ali ženske strani. Dela razdor. 
Zadnja karta Vdova prinaša 
obdobje osamljenosti lahko 

pa tudi potrdi, da če zveza 
vsemu navkljub ostane, se 
bodo slabe stvari ponavljale 
in ne bo prav nič drugače. 
Izberite si novih pet kart, da 
pogledamo obete v ljubez-
ni za prihodnost, saj imam 
občutek, da se vam pripravlja 
nekaj čisto novega. Pod šifro 
Krona imamo samo tri karte 
Sporočilo, Denar, Upanje in 
vprašanje, ali pride denar, 
ki ga pričakujete. Sporočilo 
pride kmalu, še v tem mese-
cu, denar lahko pričakujete v 
poletnih mesecih. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripisom 
'šola vedeževanja' in svojo šif-
ro pošljite tri, pet ali sedem 
poljubnih kart ali pa karte za 
druge sisteme, ki ste jih že do 
sedaj spoznali.

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Upanje 2015«
Pišem vam, ker ne vem, kdaj bo 
kaj bolje. Moj vnuk vedno bolj 
tone. Ali se bo kdaj uredilo, si bo 
ustvaril družinico, bo dobil slu-
žbo? Bom dočakala pravnuke 
in njegovo srečno življenje? Za 
drugega vnuka me zanima, ali 
bo naredil šolo brez popravne-
ga izpita. Se je odločil za pravi 
poklic? Bo dobil po šoli zapo-
slitev, si ustvaril družino in bo 
srečen? Kaj pa hči in njena 
poslovna pot in njena ljubezen, 
saj mislim, da trenutni partner 
ni pravi zanjo. Ali bo dobila 
denar, ki ji ga dolgujejo. Kaj pa 
jaz, ali me čakajo srečni dnevi? 
Zanimajo me moje finance, saj 
bi vsem rada pomagala.
Mlajši vnuk se išče, išče svoj 
prostor pod soncem. Ne 
vidim, da bi tonil, le ne naj-
de še pravih razlogov, zakaj 
bi se sploh za kakšno stvar 

v življenju potrudil. Lepe 
spremembe se mu kažejo po 
mesecu maju, začel bo dihati 
in se veseliti majhnih stvari. 
Zaposlitev dobi v drugi polo-
vici leta in bo kar zadovoljen. 
Ljubezen kmalu pride in z njo 
vse, kar sodi zraven. Od obeh 
vnukov boste dočakali otroke, 
brez skrbi. Ustvaril si bo dru-
žino, lahko da že naslednje 
leto. Tudi drugemu vnuku se 
obeta lepa prihodnost. Lahko 
se zgodi, da bo imel en pop-
ravni izpit, a v tem ne vidim 
toliko hudega, vsi se učimo 
na napakah. Vsekakor se je 
odločil za pravi poklic, saj ga 
točno to veseli in kasneje ne 
vidim nobenih težav pri zapo-
slitvi. Ustvaril si bo družino in 
bo srečen. Hčerina poslovna 
pot ima same lepe obete za 
prihodnost, samo tako nap-
rej in bo več kot zadovoljna. 

Čustveno je zelo razdvojena 
in ima veliko strahov. Bili so 
trenutki, ko je že sama hotela 
prekiniti zvezo, ki jo ima, a ni 
zbrala dovolj poguma.
Boji se ostati sama, zato je 
zadovoljna s tem, kar ima. 
Partner ima nerazčiščene 
odnose iz preteklosti, kar ga 
bremeni in ne da od sebe 
toliko, kot bi moral za uspe-
šno zvezo. Vidim, da bo hči v 
dveh letih spoznala novo lju-
bezen, ki ji nudi stalno, resno 
in srečno partnerstvo. Še vse 
bo dobro. Ima vas rada in vaši 
občutki niso pravi, ko mislite 
ravno nasprotno. S financami 
znate dobro upravljati in tako 
bo tudi vnaprej. Želim vam 
vse dobro.

»Pomlad«
Že ste mi odgovorili in tudi 
uresničilo se je. Prosim, če 

mi pogledate zdravje: ali se 
bom kdaj osvobodila stre-
sa, ki me spremlja že nekaj 
časa. Kakšna prihodnost 
čaka hčerko, ki nikakor ne 
najde same sebe? Hvala, ker 
nam vsem vlivate upanje.  
Ko se znajdemo v stiski, smo 
vsi  nemočni in izgubljeni. 
Vsak od nas potrebuje pri-
jazno besedo, kajti beseda 
ima veliko moč in lahko pre-
mika gore. Pomlad, draga 
moja, vam prinaša res lepe 
spremembe. Veliko bolje 
se boste počutili in s tem 
se bo stres občutno zma-
njšal. Po mesecu avgustu 
se hčerki začnejo dogajati 
dobre stvari, da nobena od 
vaju ne bo mogla verjeti, da 
je vse resnično. Vse od šole 
in do ljubezni in osebne sre-
če, kajti vse to jo še čaka.  
Imejte se dobro in srečno.

Tudi tržiški radijci svojega Peške za njegovo petdesetletnico niso pustili brez  
presenečenj. / Foto: sebni arhiv
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NAGRADNA KRIŽANKA
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Nagrade:  
1. kapa Prevc  
2. majica Letim kot Prevc 
3. majica Letim kot Prevc

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav
lje no iz črk z ošte vil če nih polj 
in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke)  
po š  lji te do srede, 23. marca 2016, 
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.

KUHINJA MAXIMA

DNEVNA SOBA PRIZMA

Opremljanje  
stanovanja je lahko  
enostavno,  
če se odločimo  
za kakovost.

Pohištvo,  
ki ga  
priporoča  
Peter Prevc!

              d
odatni 

5% sejemski popust  

za vse pohištvo  

do 15. marca

KUHINJA URBANA

 
 

V pravi kuhinji ste tudi vi ustvarjalci
svoje zgodbe o uspehu.

Kuhinje, ki jih priporoča Peter Prevc!

www.prevc.si

Salon pohištva ŽABNICA 
T: 04 502-19-00 
E: info@prevc.si

Alples studio Ljubljana BTC
T: 01 541-18-20 
E: alples.studio@prevc.si

 
 

V pravi kuhinji ste tudi vi ustvarjalci
svoje zgodbe o uspehu.

Kuhinje, ki jih priporoča Peter Prevc!

www.prevc.si

Salon pohištva ŽABNICA 
T: 04 502-19-00 
E: info@prevc.si

Alples studio Ljubljana BTC
T: 01 541-18-20 
E: alples.studio@prevc.si

 
 

V pravi kuhinji ste tudi vi ustvarjalci
svoje zgodbe o uspehu.

Kuhinje, ki jih priporoča Peter Prevc!

www.prevc.si

Salon pohištva ŽABNICA 
T: 04 502-19-00 
E: info@prevc.si

Alples studio Ljubljana BTC
T: 01 541-18-20 
E: alples.studio@prevc.si

SPALNICA BOSSA NOVA

PREDSOBA TWIST
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Osemindvajsetletni ameriški raper, znan 
pod imenom Bankroll Fresh, je bil ustre-
ljen in je kasneje zaradi hudih poškodb 
umrl v bolnišnici. Kriminalno dejanje se 
je po poročanju revije People zgodilo 
pred glasbenim studiom v severozaho-

dnem delu Atlante. Preiskovalci za zdaj ne poročajo o 
možnih osumljencih, kot tudi ne o možnih motivih umo-
ra. Freshu so se poklonili številni znani raperji, med njimi 
tudi Lil Wayne: »Počivaj v miru, prijatelj, vedno boš del 
naše družine,« je zapisal raper.

Bankroll Fresh podlegel strelnim ranam

Manekenka in nekdanja soproga igral-
ca Orlanda Blooma Miranda Kerr (32) je 
sveže zaljubljena. Njen novi izbranec je 
ustanovitelj Snapchata Evan Spiegel (25). 
Par naj bi se videval že od junija, vendar je 
manekenka vse do pred kratkim, ko je prek 

Instagrama delila njuno prvo skupno fotografijo, zasebnost 
obdržala zase. Novo ljubezen pa si je našel tudi njen bivši, ki 
se že nekaj časa v javnosti pojavlja s pevko Katy Perry. 

Miranda Kerr ima novega

Ustvarjalka in zvezdnica serije Girls Lena 
Dunham (29), ki je pred kratkim s svoji-
mi oboževalci delila, da boleha za endo-
metriozo, kronično bolezen, ki povzroča 
hude bolečine in v najhujših primerih 
celo neplodnost, je bila zaradi počene 

ciste urgentno operirana. »Lena je bila danes operirana. 
Prosimo za razumevanje in zasebnost,« je potrdila igral-
kina predstavnica.

Lena Dunhan pristala v bolnišnici

Sharon Osbourne (63) je razkrila, da je v 
preteklosti svojega moža Ozzyja v poste-
lji zasačila z dvema varuškama. »Varuške 
so bile vedno moj © križ© . Vse so hotele biti 
slavne in premožne. Dve od njih sem 
zasačila v postelji z Ozzyjem,« je prizna-

la. In kako je gospa Osbourne rešila situacijo? »Najela 
sem varuško po imenu Big Dave. Nikoli ne zaupajte varu-
škam,« je dodala.

V postelji z dvema varuškama

VRTIMO GLOBUS

A. Se., A. B., U. P.

P
od mengeško 
marelo, priredi-
tev, ki jo že 32 let 
zapored organizi-
rajo člani Mengeš-

ke godbe, se je v soboto zara-
di velikega zanimanja zno-
va odvila v popoldanskem in 
večernem terminu. Letos so 
skupaj z orkestrom Menge-
ške godbe pod taktirsko pali-
co Dimitrija Ledererja nas-
topili Modrijani, Ansam-
bel Vrisk, Alpski kvintet in 
Okrogli muzikanti. Slednji 
so s svojim zabavnim pro-
gramom poskrbeli za števil-
ne goste iz tujine, med kate-
rimi še posebej velja izpo-
staviti predvsem Marilyn 

Monroe. Kar nekaj znanih 
gostov pa sta s seboj pripe-
ljala tudi voditelja priredit-
ve, imitatorja Tilen Artač in 
Jure Mastnak, ki sta dodob-
ra nasmejala polno dvorano 
obiskovalcev.

Skoraj poltretjo uro dol-
ga prireditev v Kultur-
nem domu Mengeš, je bila 
posvečena današnjemu dne-
vu žena in prihajajočemu 
materinskemu dnevu, kar je 
bil tudi glavni razlog, da ni 
bila na sporedu že v februar-
ju, kot je to v navadi, nam je 
povedal Lederer, ki je kapel-
nik godbe že osem let.

Kljub temu da je v Kran-
ju v soboto gostoval Jan Ple-
stenjak, da je Šenčur gostil 
Pop Design, je skupina Špica 
povabila v kamniško športno 

dvorano, kjer so že drugič 
pripravili koncert ob dnevu 
žena Ko ljubezen daš neko-
mu, in jo napolnili.

Za humor in vezno bese-
do je skrbel Konrad Pižorn - 
Kondi, nastopili pa so Mladi 
Dolenjci, ansambel Doma-
čini in Poljanšek, Jodel 
Express, Grajski kvintet, 
ansambel Viharnik in Zala 
Smolnikar; za glasen uvod 
so poskrbeli Mestna god-
ba Kamnik, Harmonikarski 
orkester Cis, v nadaljevanju 
pa dobili bučen aplavz gostje 
koncerta: Klapa Kampanel 
in priljubljena Mara s svoj-
mi ljudskimi pevkami. Čla-
ni Špice se pa že pripravlja-
jo na drugo leto, ko bo sku-
pina praznovala petnajst let 
delovanja, in obljubljajo, da 

bo tretji koncert nekaj pose-
bnega.

Pevka in avtorica glas-
be Anja Baš je izdala knjigo 
Lačna življenja. V njej iskre-
no opisuje svoj boj z buli-
mijo, s katero se sooča veli-
ko mladih deklet. Prva pred-
stavitev knjige je potekala v 
Anjinem domačem kraju, 
na Jesenicah. Anja je v pogo-
voru z upokojeno svetoval-
no delavko na šoli Pavlo Kli-
nar brez olepšav opisala svoj 
boj z bulimijo in svojo trno-
vo pot do zmage nad bolez-
nijo in do uspeha v življen-
ju. Sicer smo Anjo nazadnje 
videli in slišali na izboru za 
nastop na Pesmi Evrovizije 
EMA, kjer je nastopila kot 
prva in se predstavila s pes-
mijo What if. 

MARELA, ŠPICA IN ŽIVLJENJE
Tradicionalna prireditev Pod mengeško marelo ljubiteljev narodno-zabavne glasbe ni pustila 
ravnodušnih, organizatorjem pa je uspelo privabiti tudi številne znane goste. Ko ljubezen daš nekomu 
je že drugič gostil Kamnik, Anja Baš pa se je doma predstavila s knjigo Lačna življenja.

Gašper Skok in Dimitrij Lederer, predsednik in kapelnik 
Mengeške godbe / Foto: Aleš Senožetnik

Voditelja prireditve Pod mengeško marelo – vedno zabavna  
Tilen Artač in Jure Mastnak / Foto: Aleš Senožetnik

Nasmejani člani skupine Špica / Foto: A. B. Mara v © bojnem©  posvetu tik pred nastopom / Foto: A. B.

Dvaindvajsetletna Monika Meglič iz Mengša je bila ena 
tistih deklet, ki je na sobotnem koncertu v Kamniku, 
posvečenem dnevu žena, skrbela, da gostje v dvorani 
niso trpeli žeje. / Foto: A. B.

Franci, Brigita in Boštjan (Jodel Express) in Kondi Pižorn 
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Anja Baš v pogovoru s Pavlo Klinar na Jesenicah 
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: goveja juha z ribano kašo, pečena puranja 
bedra, pražen krompir, motovilec v solati, sadni biskvit; ve-
čerja: domača pica, jogurt ali sadni čaj
Ponedeljek – kosilo: zeljnata juha s koščki govedine in proseno 
kašo, »pohane šnite«, kompot; večerja: hrenovke z jabolčnim 
hrenom, pečen krompir
Torek – kosilo: brokolijeva kremna juha, po dunajsko ocvrt 
piščanec, zelena solata s krompirjem, lešnikovi polžki; večerja: 
namaz iz tune, toast, skutina sadna kupa
Sreda – kosilo: cvetačna juha, testenine z bolonjsko omako, 
motovilec z rukolo in jajcem v solati; večerja: krompir v obli-
cah, zeliščna skuta, mesni sir, vroče mleko
Četrtek – kosilo: grahova juha, piščančja rižota, rdeča pesa 
v solati, banane z borovnicami in pomarančnimi rezinami v 
kupi; večerja: ržen kruh z maslom in medom, bela kava 
Petek – kosilo: dušeni ribji fileji z vinom v omaki, krompir v 
kosih, motovilec z rukolo in jajcem v solati; večerja: polenta 
s parmezanom in ocvrto čebulo, pečena paprika
Sobota – kosilo: dušeno kislo zelje, pečenice in krvavice, du-
šen krompir in skutni štruklji; večerja: ocvirkovka, mošt ali 
bela kava

Pečena puranja bedra

Manjša puranja bedra namažemo z marinado, ki jo pripravimo 
iz 2 žličk medu, 6 žlic sojine omake, malo sveže zmletega po-
pra, za noževo konico ingverja in malo olja. Medtem ogrejemo 
pečico na 200 stopinj C in bedra pečemo približno 50 minut; 
če so večja, se pečejo dlje. Puranja bedra iz marinade so zelo 
primerna tudi za na žar, vendar bi bila peka kar dolga. Zato je 
v tem primeru bolje, da bedra vnaprej na pol skuhamo in šele 
nato premažemo z marinado in spečemo. Solimo po potrebi, 
kajti upoštevati moramo, da je sojina omaka slana.

Dvobarvni lešnikovi polžki

Ločeno zgnetemo svetlo in temno krhko testo. Za svetlo 
potrebujemo 30 dag moke, pol zavitka pecilnega praška, 15 
dag masla ali margarine, 10 dag sladkorja v prahu, 1 zavitek 
vaniljevega sladkorja, 1 jajce, 1 rumenjak in za noževo konico 
cimeta. Temno krhko testo naredimo iz 20 dag moke, 12 dag 
zmletih lešnikov, ki jih prej nekoliko popražimo in oluščimo, 
18 dag margarine ali masla, 10 dag sladkorja v prahu, 1 va-
niljevega sladkorja, žličke pecilnega praška, 2 rumenjakov, 1 
žlice limoninega soka ter 2 žlic kakava.
V obeh primerih moko presejemo s pecilnim praškom in v njej 
nadrobimo margarino, nato dodamo še preostale sestavine in na 
hitro zgnetemo testo, ki ga za najmanj pol ure postavimo na hla-
dno. Obe vrsti testa nato razvaljamo na debelejše pravokotnike, 
položimo temno testo na svetlo in zvijemo v zvitke s premerom 
od 4 do 5 cm. Zavijemo jih v aluminijasto folijo in za čez noč 
ali vsaj za nekaj ur damo v hladilnik. Zvitke nato narežemo na 
okrogle ploščice, položimo na s papirjem za peko obložen pekač 
in na zgornjem vodilu pečice, ogrete na 200 stopinj C, spečemo. 

Mojca Logar

Kaj vse lahko pes pomeni 
ljudem, veste tisti, ki ga ima-
te. Nekaterim predstavlja več 
veselja in skrbi, drugim manj. 
Ponekod je v hiši, drugje ga 
imajo v pesjaku. Nekateri 
ga vozijo v hotele in dnevne 
vrtce, drugje je več časa sam. 
Prinaša veselje in skrb, je ob-
veznost in tudi hobi. Marsik-
je si namesto otrok omislijo 
psa ali pa je bilo vprašaje, ali 
še en otrok ali pes, vsaj pred-
met pogajanj – in bolj udobno 
je izbrati psa. Lastniki psov si 
omislijo tudi drugačna pos-
lanstva, ki jih bodo opravljali 
s svojimi štirinožci. Nekateri 
postanejo reševalni psi in išče-
jo ponesrečence izpod plazov 
in ruševin. Lovci ga potrebu-
jejo, da z njim izsledijo ra-
njeno žival, slepim je vodnik 
skozi življenje in nepogreš-
ljiv spremljevalec. Poznamo 
bolnišnične pse, ki obiskujejo 
otroke in odrasle v domovih 
za ostarele, v bolnišnicah in 
drugih ustanovah. Prinašajo 
veselje, živost in nežnost v ne-
skončno dolge dneve, ki so si 
enaki kot jajce jajcu in se ni-
kamor ne premaknejo. Lahko 
pomagajo otrokom, ki imajo 
težave pri branju. Obstajajo 
celo šole, kjer je pes spremlje-
valec v razredih.  

Vsem tem potrebam se pri-
lagaja tudi trg, ki ponuja vse, 
kar pes potrebuje, in pred-
vsem, kar je lastnikom všeč. 
Tako imamo pasje frizerje, 
pedikerje, vrtce, hotele, trgo-
vine. Pasja hrana je izbra-
ne sorte. Lahko kupite pasje 
piškote, zavite v celofan, s 
pentljo na vrhu. Naš pes si je 
priboril mesto družinskega 
člana. Je vir največje nesnage 

v hiši. Je pasjo hrano in naše 
ostanke. Umivamo ga z vrtno 
cevjo, poleti v Kokri, pozimi 
pa je najbolj srečen in čist v 
snegu, kar je danes že prava 
redkost.

Zadnjič pa sem dobila spo-
ročilo, da je umrl družinski 
pes, ki je bil tudi bolnišnični 
pes in šolski pes ¼ Skratka 
naredil je veliko dobrega in 
deležen je bil mnogo večje 
nege in pozornosti, kot de-
nimo naša mrcina. Prišlo je 
sporočilo, da je pes odšel na 
drugo stran mavrice ¼ Pri-
peta je bila fotografija, na 
kateri je bil oltarček s pasjo 
sliko, angelčkom, prtičkom in 
šele po daljšem pogledu sem 
opazila tudi pasjo žaro. Česa 
takega pa še nisem videla. 
Žara za psa ¼ Znanka mi je 
povedala, da to počnejo v Av-
striji, da je celoten postopek 
sneman, kjer je dokazano in 
sledljivo, da je pes res naš. Da 
je v krematoriju bila le ena ži-
val in je pepel njen. To seveda 
ni poceni. Podjetnost res ne 
pozna meja in ni slabe ideje, 
če vanjo verjamemo in smo jo 
pripravljeni izvesti. Verjetno 
so potem tudi pokopališča za 
pse, nagrobniki. Kdo ve, ali 
so potem tudi pevci in drugi 
glasbeniki in denimo govorci 
za psa? Ne vem tudi, kako 
bi se človek ob tem počutil. 
Pod to žalno sliko s pasjim 
oltarčkom je bilo napisano: 
žalujoča družina. 

Ljudje imamo res različna 
merila. Koliko je vredno živ-
ljenje in pogreb psa ali male 
živali in življenje begunca, 
temnopoltega otroka ali živ-
ljenje Roma ¼

Kaj vse naredimo za psa
Janez Logar

Danes in še konec mese-
ca sta dva dneva posvečena 
našim ženam in materam. 
Obe vlogi, ki jih ima ženska, 
sta bivanjskega pomena. In 
končno obe vlogi dobivata 
pravo mesto v družbi. Dolgo 
časa ste se morale boriti, da 
vam je moški svet priznal 
enakovredni pomen za isto 
delo. 

Mnogim se je zdelo samo 
po sebi umevno, da rojevate, 
dojite, ponoči vstajate, vzga-
jate in se odpovedujete sebi 
za dobro otrok. Narava je 
poskrbela, da v vaših telesih 
zraste novo življenje. Kako 
veličastno je roditi, moški si-
cer gledamo, vemo pa ne. Ne 
poznamo te bolečine in ne 
poznamo tega edinstvenega 
veselja, ko zajoka novo bitje, 
ki vam je raslo pod srcem de-
vet mesecev. Zato je tudi nor-
malno, da moški in ženske 
različno sprejemamo ali raz-
lično čutimo otroke. Mi jih 
imamo radi po moško, ve pa 
po žensko oziroma po mate-
rinsko. Hvala bogu je danes 
veliko moških prisotnih pri 
porodih, kar gotovo poveča 
spoštovanje lastne matere in 
žene ali partnerke, ki nam 
je rodila otroka. V razvitem 
zahodnem svetu se ne tako 
redko ženske zavestno odlo-
čijo, da ne bodo imele otrok 
– največkrat zaradi kariere 
ali lagodnejšega življenja. 
Spet druge pa ne morejo do-
biti partnerja, ki bi ga imele 
zadosti rade. Zdi se mi, da 
materinstvo postaja (spet) ce-
njeno. Vsaj tako opažam, ko 
beseda nanese na družino.

Bolj pa ste se morale 
ženske potruditi, da ste pos-

tale enakopravne sogovornice 
moškim v družbenih opravi-
lih kot tudi v zakonskih ali 
partnerskih odnosih. Prav-
zaprav je težko razumeti, 
zakaj ne bi bili enakopravni. 
In ni opravičila, da moški 
svet izvaja kakršnokoli repre-
sijo ali agresijo nad ženska-
mi. Dolgo časa je bilo tako 
zaradi fizične premoči mo-
škega nad žensko. Največ so 
k enakopravnosti prispevale 
kar ženske same. Družba je 
omogočila izobrazbo, dobile 
so več zaposlitev in ekonom-
ska samostojnost je prisili-
la moški svet, da se je začel 
zavedati, da ni edini na tem 
svetu. Obstajata dva svetova 
ali dva pola in največ bomo 
vsi imeli od skupnega živ-
ljenja tako v družbi kot v 
zakonu, če se bomo pogovar-
jali kot enakovredni in ena-
kopravni sogovorniki. 

Zato imamo moški v me-
secu marcu (ne samo 8. in 
25.) priložnost, da izkažemo 
dodatno spoštovanje svojim 
materam, svojim ženam in 
vsem ženskam. Nato pa to 
spoštovanje razpotegnemo 
na celo leto. Vsi smo enaki. 
Kdor ima probleme, da bi dal 
najmanj enak pomen ženske-
mu spolu, naj se postavi v vlo-
go ženske. Nato bo lažje bolj 
spoštoval fizično šibkejšega. 
Mnogi moški so prepriča-
ni, da so idealni. Naredimo 
test. Povprašajmo svoje žene: 
»Kako pa ti je ob meni?« Ne 
pričakujmo samo hvale in 
sprejmimo kritiko kot prilož-
nost za izboljšanje.

Ženam in materam

Ingverjevi piškoti in energijske kroglice
Vsak piškot, narejen 

doma, je nekaj posebnega. 
Če zamenjamo nekaj sesta-
vin, jih lahko naredimo še 
bolj posebne in veliko bolj 
zdrave ter hranljive. V obli-
ki kroglic pa naredimo hitre 
energijske prigrizke. 

Za pripravo ingverjevih 
piškotov potrebujemo: 300 
g pirine moke, 100 g mas-
la, 2 jajci, 100 g mletih ore-
hov ali lešnikov, 5 žlic medu, 
2 žlički nastrganega svežega 
ingverja, 2 žlički sode bikar-
bone, ščepec soli. Za nadev 
in okrasitev: sadna marme-
lada, 100 g sladkorja, 3 žlice 
limoninega soka.

Moko stresemo v več-
jo skledo in jo pomeša-
mo z orehi, s soljo in sodo 

bikarbono. Dodamo nari-
ban ingver, na majhne košč-
ke narezano maslo, med ter 
jajci. Sestavine zgnetemo v 
testo, ki naj počiva v hladil-
niku pol ure. Testo razva-
ljamo na pomokani povr-
šini ter iz njega izrežemo 
piškote. Polagamo jih na 
pekač, pokrit s peki papir-
jem. Piškote pečemo v peči-
ci, ogreti na 180 °C, 10 mi-
nut. Ko se ohladijo, vzame-
mo piškot, ga premažemo 
z marmelado ter spojimo z 
drugim piškotom. Za preliv 
100 g sladkorja zmešamo z 
limoninim sokom in s tem 
okrasimo piškote.

Za pripravo energijskih 
kroglic potrebujemo: 200 
g suhih datljev, 100 g suhih 

fig, 100 g suhih marelic, 
100 g mandljeve moke, 2 
žlički kakava, ščepec cime-
ta, 2 žlici medu, mandlje-
vo in kokosovo moka za ok-
rasitev.

V mešalniku najprej 
zmeljemo datlje, fige in 
marelice. Dodamo med, 

posujemo s kakavom in ci-
metom ter dodamo man-
dljevo moko. Vse skupaj 
zmešamo in maso pusti-
mo počivati v hladilniku 15 
minut. Iz mase oblikuje-
mo kroglice ter jih povalja-
mo v kokosovi ali mandlje-
vi moki.

Nasvet: Suho sadje lah-
ko nekoliko prilagodimo; 
v poštev pridejo suhe slive, 
rozine, hruške. Če dodamo 
drugo suho sadje, izpusti-
mo kakav, saj se ta ne poda 
k vsem sestavinam. Krogli-
ce so primerne tudi za vega-
ne in ljudi s celiakijo.

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE
 

Praznujmo skupaj dan žena!
Škofja Loka – Osrednja prireditev ob dnevu žena bo v Škofji 
Loki danes, v torek, 8. marca, ob 18. uri v Sokolskem domu. 
Program so pripravili nastopajoči vseh generacij OŠ Škofja 
Loka - Mesto, posebna gosta bosta Nejc & Miha. Po prire-
ditvi si boste lahko ogledali razstavo ženskih portretov in 
zbornik Loška medla. Vstop bo prost.

Predstavitev avtorjev in njihovih del: Vinko 
Möderndorfer
Tržič – Knjižnica Toneta Pretnarja vabi danes, v torek, 8. 
marca, ob 19. uri v veliko dvorano na Balosu na večer z Vin-
kom Möderndorferjem. Nekaj njegovih dramskih besedil so 
uprizorila kulturna društva v občini Tržič, največ KUD Lom 
pod Storžičem. Pod režijsko taktirko Nane Peharc bodo za-
igrali odlomek iz igre Štirje letni časi, ki so jo uvrstili v svoj 
repertoar v sezoni 2014/2015.

Blagoslov motorjev Tomos
Brezje pri Tržiču – V nedeljo, 13. marca, AMD Tržič vabi na 
blagoslov Tomosovih motorjev, ki bo pri domu krajanov na 
Brezjah pri Tržiču – R bar. Zbiranje se bo začelo ob 10. uri, 
do 12. ure, ko bo blagoslov, pa bodo za popestritev poskrbe-
la dekleta iz Gibalnega studia Pizum.

Potovanje na fronto
Kranjska Gora – V Knjižnici Kranjska Gora bo v četrtek, 10. 
marca, predstavitev knjige Potovanje na fronto avtorjev Gia-
cinta in Marie Luise de Caroli. Knjigo bo predstavil prevaja-
lec Valter Reščič.

Klepet ob knjigi s slovaško pisateljico Danielo 
Kapitáňovo
Kranj – Na literarnem večeru, ki bo danes, v torek, 8. marca, 
ob 19. uri bodo predstavili slovaško pisateljico, publicistko, 
gledališko režiserko in univerzitetno predavateljico Danielo 
Kapitáňovo, avtorico knjižne uspešnice Samko Tále: knjiga o 
britofu, ki je bila prevedena že v deset jezikov.

Vrnitev odpisanih striparjev
Kranj – Na striparskem večeru v Mestni knjižnici Kranj bo 
jutri, v sredo, 9. marca, ob 19. uri Zoran Smiljanič gostil An-
dreja Štularja in Davida Krančana.

Reforma zdravstva je nujna
Kranj – Ženska zveza Nove Slovenije organizira v četrtek, 10. 
marca, ob 19. uri v Mestni knjižnici Kranj pogovor z naslo-
vom Reforma zdravstva je nujna.

Zdravo partnerstvo za boljše starševstvo
Kranj – Združenje Naravni začetki vabi v soboto, 12. marca, 
ob 10. uri v Mestno knjižnico Kranj na delavnico Zdravo par-
tnerstvo za boljše starševstvo. Prijave na info@mamazofa.
org ali na 030 321 355.

Zvonovi na Žirovskem
Žiri, Ledine, Zavratec, Vrh – Predstavitev nove knjige dr. 
Alojza Demšarja Zvonovi na Žirovskem bo: v Žireh v petek, 
11. marca, ob 19. uri v župnišču, v Ledinah v nedeljo, 13. mar-
ca, ob 10. uri v župnijski cerkvi, v Zavratcu v nedeljo, 13. 
marca, ob 16. uri v gasilskem domu, na Vrhu pa v soboto, 19. 
marca, ob 19. uri v šoli.

Tek ob dnevu žena
Planica – V Nordijskem centru Planica bo danes, v torek, 8. 
marca, v organizaciji Turističnega društva Rateče - Planica 
ob 16. uri start Teka ob dnevu žena. Dodatne informacije 
lahko dobite na: info@ratece-planica.si, Tina 041 607 373.

100 let deželne elektrike
Radovljica – Knjižnica A. T. Linharta vabi na večer z naslo-
vom 100 let deželne elektrike, ki bo danes, v torek, 8. mar-
ca, ob 19.30. Pogovor z avtorjem knjige 100 let Kranjske 
deželne elektrarne Završnica doc. dr. Dragom Paplerjem 
in vodjo projekta ing. Antonom Koseljem, vodjo hidroelek-

trarne Moste, bo vodila Božena Kolman Finžgar. Prikazana 
bo tudi kratka filmska upodobitev Narava in človek sto let z 
roko v roki.

Za otroke
Jesenice – Danes, v torek, 8. marca, bodo nemške urice od 
17. uri, jutri, v sredo, 9. marca, bodo ustvarjalne delavnice ob 
17. uri, v četrtek, 10. marca, bo ura pravljic ob 17. uri, v petek, 
11. marca, pa bo Brihtina pravljična dežela ob 10. uri.

Kranj – Na Pravljični sredici bodo otroci jutri, v sredo, 9. 
marca, ob 17.30 lahko prisluhnili pravljici Smrdolin, v delav-
nici Čarobni prsti pa bodo v četrtek, 10. marca, ob 17. uri 
ustvarjali zapestnice prijateljstva.

Naklo – V torek, 8. marca, lahko otroci ob 17.30 v knjižnici 
prisluhnejo pravljici Veveriček posebne sorte.

Preddvor – V Info centru lahko otroci v soboto, 12. marca, 
ob 10. uri prisluhnejo pravljici Muca Copatarica, po njej pa 
likovno ustvarjajo.

Jezersko – Pravljične urice si v krajevni knjižnici Jezersko lah-
ko udeležijo v soboto, 12. marca, ob 10. uri.

Tržič – V četrtek, 10. marca, bo ob 17. uri v Knjižnici dr. Tone-
ta Pretnarja ura pravljic.

IZLETI
Planinarjenje po Korziki
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj od 16. do 23. julija vabi 
na planinarjenje po Korziki. Podrobnejša predstavitev bo v 
sredo, 9. marca, ob 16. uri v društveni pisarni PD Iskra Kranj 
na Laborah. Prijave z vsemi potrebnimi podatki sprejema 
izvajalec izleta Turistična agencija Levanta do vključno pet-
ka, 25. marca, oz. do zapolnitve predvidenih mest (45). Za 
dodatne informacije lahko pokličete Saša Košnika, tel. 041 
757 009, e-pošta saso.kosnik@infonet.si.

Na Sv. Jošt nad Kranjem
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica organizira v soboto, 
12. marca, planinski pohod na Sv. Jošt nad Kranjem. Poho-
dniki se bodo zbrali ob 8. uri pred Domom krajanov na Kok-
rici in se z vozili odpeljali do vznožja gore, tam pa vzeli pot 
pod noge.

Napoleonova cesta in velika jama
Gozd - Martuljek – Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi v 
nedeljo, 13. marca, na izlet Napoleonova cesta in velika jama 
(Trst z okolico, Italija). Odhod bo ob 6. uri izpred Penziona 
Špik v Gozdu - Martuljku. Izlet je primeren tudi za otroke. 
Čas celotne hoje je od tri do štiri ure z enournim ogledom 
kraške jame. Vrnitev je predvidena za okoli 18. ure. Prijave 
do četrtka, 10. marca, po telefonu: Simona 041 358 367, Oti 
041 363 730, Ksenja 041 724 107. V primeru slabega vremena 
bo izlet prestavljen na drug datum.

PREDAVANJA
S kolesom od izvira Donave do Črnega morja
Škofja Loka – Knjižnica Ivana Tavčarja vabi danes, v torek, 
8. marca, ob 19. uri v Kaščo na Spodnjem trgu na potopisno 
predavanje S kolesom od izvira Donave do Črnega morja. 
Predavala bosta Snežna in Jože Taler.

OBVESTILA

Potopisna delavnica o Kubi
Radovljica – Jutri, v sredo, 9. marca, bo ob 17. uri v Mladin-
skem dnevnem centru KamRa potopisna delavnica o Kubi. 
Predstavila jo bo Lidija Kozelj, ki dela v knjižnici. Po predsta-
vitvi bo srečanje tistih, ki jih zanima branje in pogovor o(b) 
knjigah. Dogovorili se boste za knjigo in datume srečanj. 

Občni zbor
Šenčur – Turistično društvo Šenčur vabi članice in člane na 
občni zbor, ki bo v soboto, 12. marca, ob 18. uri v Domu 
krajanov v Šenčurju.

Meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja
Žirovnica – Društvo upokojencev in Rdeči križ Žirovnica ob-
veščata, da bodo preventivne meritve krvnega tlaka, hole-
sterola in sladkorja v krvi v mesecu marcu v sredo, 9. marca, 
od 8. do 10. ure v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici. Po možnosti 
ne zajtrkujte.

Goriče – Krajevna organizacija Rdečega križa Goriče vabi 
krajane na preventivne meritve krvnega tlaka, krvnega slad-
korja in holesterola. Meritve bodo v prostorih doma Krajev-

ne skupnosti Goriče v soboto, 12. marca, od 7. do 9. ure. 
Pridite na tešče. Evidenčno kartico prinesite s seboj.

Srečanje onkoloških bolnikov
Tržič – Društvo onkoloških bolnikov Slovenije – skupina za 
samopomoč Tržič tudi ta torek vabi na srečanje, ki bo ob 17. 
uri v predavalnici Zdravstvenega doma Tržič.

Vpis v pasjo šolo
Tržič – Kinološko društvo Storžič vpisuje v spomladansko 
pasjo šolo z naslednjimi programi: vzgoja mladiča, mala 
šola, osnovno šolanje in rally obedience. Vpis poteka prek 
spletne strani www.kdstorzic.si ali telefona na številko 031 
401 821 (Monika), še bolje pa je, da jih obiščete na poligonu 
na Čegeljšah jutri, v sredo, 9. marca, ob 17. uri.

V Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo danes, v to-
rek, 8. marca, ob 18. uri predstavitev bioterapije po metodi 
Zdenka Domančića, jutri, v sredo, 9. marca, bo ob 18. uri 
ustvarjalna delavnica za vse generacije, na kateri boste lahko 
ustvarili darilo za dan mučenikov, v četrtek, 10. marca, bo 
ob 16. uri ISIO svetovanje, ki je namenjeno vsem odraslim, 
ki pred vključitvijo v izobraževanje, med njim ali po njem 
naletijo na težave ali ovire, ki jih ne morejo rešiti sami. Infor-
macije in prijave na svetovanja sprejemajo po tel. 082 058 
457 (Nevenka) ali e-pošti: mck@luniverza.si. V Medgenera-
cijskem centru Kranj je po predhodnem dogovoru možna 
tudi brezplačna učna pomoč.

Delavnice kvačkanja, vezenja in pletenja
Preddvor – Zavod za turizem Preddvor vabi na velikonočne 
delavnice v INFO center Preddvor, Dvorski trg 3, v sredo, 9. 
in 16. marca, od 18. do 20. ure. Priznana mojstrica ročnih del 
Tončka Kociper bo zbrane učila osnov kvačkanja, pletenja in 
vezenja. Material prinesite s seboj.

KONCERTI
Koncert Vokalne skupine Carniolica
Tržič – Vokalna skupina Carniolica, ki deluje pod okriljem KD 
Ignacij Hladnik Tržič, v soboto, 12. marca, ob 19. uri v Župnijski 
cerkvi v Tržiču prireja koncert z naslovom Praznične pesmi.

Celovečerni koncert klap
Jesenice – V Kinu Jesenice bo v petek, 11. marca, ob 19.30 
celovečerni koncert skupin Gradska glasba Pag in Klapa Sol.

RAZSTAVE

Kako smo stanovali?
Jesenice – Jutri, v sredo, 9. marca, bodo ob 10. uri v Žele-
zarskem muzeju na Stari Savi odprli razstavo z naslovom 
Skupaj odkrivamo zgodbe jeseniške preteklosti – Kako smo 
stanovali?

Po ulicah železarskega mesta
Jesenice – Ob občinskem prazniku Občine Jesenice bo pos-
tavljena muzejska razstava in organizirano tekmovanje iz 
zgodovine mesta Jesenice z naslovom Po ulicah železarske-
ga mesta. V četrtek, 10. marca, bo ob 18. uri odprtje mu-
zejske razstave v Galeriji Kosove graščine, 11. marca bo ob 
16. uri javno vodstvo po razstavi in predstavitev gradiva, 14. 
marca pa bo ob 17. uri v dvorani Kina Železar Kviz – tekmo-
vanje v poznavanju zgodovine mesta Jesenice.

Dostopne skrivnosti
Radovljica – V Galeriji Šivčeva hiša bo v četrtek, 10. marca, 
ob 18. uri odprtje razstave akademskih slikark Eve Lucije Ko-
zak in Mete Šolar.

PREDSTAVE
Pacienti v čakalnici
Medvode – Dramska sekcija KUD OŽ Sora vabi na ogled ko-
medije Pacienti v čakalnici. Predstavo si v Kulturnem domu 
Sora lahko ogledate danes, v torek, 8. marca, ob 19.30.

Vse zastonj
Kranjska Gora – V Ljudskem domu bo v soboto, 12. marca, 
ob 19.30 gledališka predstava z naslovom Vse zastonj.
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si

Zadnje delo Romana 
Leljaka natančno, od 
kraja do kraja popisuje 
identiteto ˝špicljev˝ 
in njihovo število. Je 
nadaljevanje knjige Speča 
Udba, v kateri je avtor 
objavil imena aktivnih in 
rezervnih pripadnikov 
Udbe. V tokratni knjigi pa 
objavlja osebe, ki so bile 
dejansko registrirane 
kot sodelavci Udbe. 
˝Špiclji Udbe˝ pomenijo 
razkrivanje globokih 
anomalij v slovenskem 
značaju in utegnjeno 
biti celostno povabilo 
k očiščenju slovenske 
družbe, če le zanjo ni 
prepozno.

Zadnje delo Romana 
Leljaka natančno, od 
kraja do kraja popisuje 
identiteto ˝špicljev˝ 
in njihovo število. Je 
nadaljevanje knjige Speča 
Udba, v kateri je avtor 
objavil imena aktivnih in 
rezervnih pripadnikov 
Udbe. V tokratni knjigi pa 
objavlja osebe, ki so bile 
dejansko registrirane 
kot sodelavci Udbe. 
˝Špiclji Udbe˝ pomenijo 

anomalij v slovenskem 
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                                                     Cena knjige je 

ZAHVALA

V 88. letu starosti se je tiho poslovila naša draga

Marija Guštin
rojena Žabkar iz Struževega pri Kranju

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, znancem in vaščanom za izrečena sožalja, darovano 
cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospre
mili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni
Struževo, 8. marca 2016

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

OSMRTNICA

 Umrla je 

Marinka Pavićević
roj. Oblak, 23. 3. 1923–5. 3. 2016

Pogreb bo 10. marca 2016 ob 16. uri na Mestnem pokopališču v Škofji Loki.  
Žara bo v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču od 10. ure dalje. 

Žalujoča hčerka Dragica in vsi njeni

Ne padaj, zvezda moja, sveti, 
svetlobo hladno lij z neba, 
saj izza plota Žal ujeti 
ni bitja živega srca.
S. Jesenin

ZAHVALA

V 71. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari oče, brat,  
stric in tast

Alojzij Vindišar
iz Tenetiš

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, bivšim sodelavcem in Komunalnemu podjetju Tržič za 
izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Posebno zahvalo na
menjamo sosedom za vso pomoč, zdravnici dr. Grünfeldovi, pa
tronažni sestri Cvetki Šiftar, Bolnišnici Jesenice in Onkološkemu 
inštitutu Ljubljana. Zahvaljujemo se tudi župniku Branku Blaži
ču in pogrebni službi Navček za lepo opravljen pogrebni obred. 

Žalujoči: žena Lenčka, sin Mitja z družino, hči Mojca z družino, 
sestra Mari z družino in ostalo sorodstvo
Tenetiše, 3. marca 2016

Prazen dom je in dvorišče, 
naše oko zaman te išče.  
Ni več tvojega smehljaja, 
le delo tvojih rok ostaja.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

GARSONJERO v Škofji Loki - Frankovo 
nas., tel.: 04/51-81-065, 040/734-
882 
 16000810

PRIJETNO, svetlo dvosobno stano-
vanje v Zapužah, letnik 1999, 50 m2 
neto tlorisne površine, v pritličju, z 
odprto teraso in zelenico ter nadstre-
šnico za avto. Cena 77.000 EUR, tel.: 
041/570-942 16000732

ODDAM

V BELI krajini oddam stanovanje mlaj-
ši upokojenki. Za dodatne informacije 
pokličite na, tel.: 064/128-470 
 16000796

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo v 
okvari, od letnika 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 16000068

TEHNIKA
PRODAM

MONITOR za računalnik, televizijo 
40 ekran z digijem, CB postajo, tel.: 
041/364-504 16000802

STROJI IN ORODJA
PRODAM

BETONSKI mešalec s prigrajenim dvi-
galom, odlično ohranjen, po simbolični 
ceni, tel.: 031/846-566 16000814

MEŠALEC in likalnik za cementni 
estrih, elemente punte, fasadni oder, 
dvigalo, tel.: 04/25-11-149, 041/611-
294 16000807

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

LES za ostrešje, opaž za brunarice, 
nova javorjeva vrata s podboji, 5 kom., 
ugodno, tel.: 04/53-36-448 16000813

KUPIM

LIPOV hlod, premera 45–60 cm, dol-
žine 200 cm, tel.: 041/894-363  
 16000808

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9–11 
m (tudi neobeljene), 031/33-99-28, 
pisarna 02/61-31-583; SES, d.o.o., 
Opekarska ul. 22, Maribor 
 16000720

KURIVO
PRODAM

SUHA bukova, hrastova in mešana 
drva, možna dostava, tel.: 031/676-
235  
 16000649

SUHA bukova drva, možna dostava, 
tel.: 041/327-932 16000698

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

MASAŽNI stol Kennedy in usnjeno se-
dežno garnituro, tel.: 041/415-774  
 16000803

MLADINSKO posteljo in nočno omari-
co ter podarim star kavč, tel.: 04/20-
42-397 16000821

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

FITNES napravo Energetics, tel.: 
041/415-774 16000804

TURIZEM
PRODAM

MAREDA: stanovanje, 34 m2, cena po 
dogovoru, tel.: 051/358-185 16000812

STARINE
PRODAM

2 STARI skrinji, tel.: 041/292-984  
 16000800

KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, dokumente in dru-
go, tel.: 030/670-770 
 16000818

OBLAČILA  
IN OBUTEV
PRODAM

MOŠKO gorenjsko narodno nošo, št. 
52, tel.: 051/266-047 
 16000809

OTROŠKA OPREMA
PODARIM

OTROŠKO zibelko in posteljico v beli 
barvi, tel.: 04/25-22-746, 031/583-
269 16000798

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

LABRADORCE z rodovnikom, odlično 
leglo, tel.: 041/657-175 16000700

SADIKE himalajskega bora in lovori-
kovca, različnih velikosti, nizka cena, 
tel.: 031/846-566 16000816

BOKS za večjega psa, plastični, in 
500-lit. kad – ribnik, ugodno, po dogo-
voru, tel.: 031/263-716 16000805

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

PREBIRALNIK krompirja Poljski, tel.: 
031/585-345 16000822

TROSILEC hlevskega gnoja Sip TG35, 
lepo ohranjen, cena 2.000 EUR, tel.: 
041/503-623 16000702

ZGRABLJALNIK Sip 280, cisterno 
za gnojevko, 3000 lit., in trosilec hlev. 
gnoja, ugodno, tel.: 051/313-732  
 16000819

KUPIM

TRAKTOR in kiper prikolico, lahko v 
okvari, tel.: 031/500-933 16000817

PRIDELKI
PRODAM

KROMPIR, jedilni in krmni, tel.: 
031/585-345 16000823

SILAŽNE bale 3. košnja, rotacijsko ko-
silnico Lasar 260 in molzni stroj, tel.: 
031/343-177 16000799

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

8 MESECEV staro teličko simentalko, 
tel.: 040/471-986 16000827

BIKCA ČB, starega 6 mesecev, tel.: 
031/501-531 16000825

BIKCA ČB, starega 14 dni, tel.: 
070/713-769 16000826

KOKOŠI – pred nesnostjo, rjave, črne, 
grahaste barve in kg. piščanci, pripelje-
mo na dom, tel.: 041/710-113 16000699

KRAVO v 9. mesecu brejosti, cena po 
dogovoru, tel.: 04/57-23-207 16000811

NESNICE rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo. Brezplačna dostava na 
dom. Vzreja nesnic Tibaot Zlatko, 
Babinci 49, Ljutomer, tel.: 02/58-21-
401 16000704

OSTALO
PRODAM

PLASTIČNO cisterno, 630 litrov, po 
simbolični ceni, tel.: 031/846-566 
 16000815

SENO v kockah, 100 kom, tel.: 
041/426-535 16000824

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZA DOLOČEN čas zaposlimo osebo 
za pomoč v kuhinji. Gostilna Batišt, To-
maž Zupan, s.p., Bohinjska Bela 128, 
Boh. Bela, tel.: 04/57-20-100 16000727

ZA OBČASNO delo ob koncih te-
dna iščemo samostojnega kuharja, 
lahko mlajši upokojenec. Eržen An-
dreja, s.p., Sp. Luša 16, Selca, tel.: 
041/778-360 16000721

AGRARNA skupnost Leše išče za 
obdobje od srede junija do srede 
septembra 2016 planšarja za pašo na 
Lešanski planini. Ponudbe pošljite čim-
prej na naslov Agrarna skupnost Leše, 
Leše 36, 4290 Tržič, tel.: 04/59-62-
225 16000718

STORITVE
NUDIM

AAA.ADAPTACIJE, nova gradnja, be-
tonski in kamniti zidovi, ometi in fasa-
de, zunanje ureditve, tlakovanje. Tip 
Top, d.o.o., Planina 27, Kranj, tel.: 
031/458-289, tiptop.kranj@gmail.
com 16000701

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, no-
tranje omete, fasade, adaptacije, tlako-
vanje dvorišča, ograje, kamnite škarpe 
in dimnike, kvalitetno, hitro in poceni. 
SGP Beni, d. o. o., Struževo 7, Kranj, 
041/561-838, www.sgp-beni.si  
 16000258

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 16000708

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč, 
dovoz. poti, parkirišč, polag. robnikov, 
pralnih plošč, izd. betonskih in kamnitih 
škarp,  Adrovic & Co, d. n. o., Jelov-
škova 10, Kamnik, tel.: 01/83-94-614, 
041/680-751 16000751

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 16000706

KERAMIČARSTVO Janez Kleč, s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kvalitetno in 
ugodno polaganje keramičnih ploščic 
in adaptacije kopalnic, tel.: 051/477-
438 
 16000719

NOVO! Barvanje, pleskanje stanovanj, 
stopnišč, fasad ter čiščenje, razrez cis-
tern od KO vam hitro ter ugodno nudi 
Ekoclean, d.o.o., Podljubelj 259, Tr-
žič, 041/989-987, igor@ekoclean.si 
 16000707

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 16000705

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe, različnih  starosti, 
pričakovanj, po vsej državi, 031/836-
378, www.zau.si 16000709

RAZNO
PRODAM

CISTERNO, plastično, 1000 lit., na pa-
leti, z ventilom, odlično za vodo, možna 
dostava, tel.: 041/320-701 16000820

HLEVSKI gnoj, žensko in moško kolo, 
sedlo, izkopno kobilo 40 cm, tel.: 
041/364-504 16000801

PODVODNI fotoaparat, potapljaško 
opremo, skoraj novo, regulator, tel.: 
040/351-342 16000797

VEČ ženskih in moških koles Rog in 
električni bojler, tel.: 070/230-478 
 16000806

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.

Rezultati 19. kroga – 6. marca 2016
7, 14, 21, 23, 28, 31, 39 in 29

Loto PLUS: 5, 7, 13, 14, 18, 26, 38 in 10
Lotko: 1 0 4 5 7 9

Sklad 20. kroga za Sedmico: 1.100.000 EUR
Sklad 20. kroga za PLUS: 115.000 EUR
Sklad 20. kroga za Lotka: 610.000 EUR

LOTO
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Anketa

Milka Štrajhar, Markovo:

»Vedno dobim kakšen po-
klon. Mislim, da so moški še 
vedno pozorni do žensk, tako 
kot nekoč. Vsaj če sodim po 
svojem možu. Sicer pa naj-
bolj cenim tiste ženske, ki so 
mi blizu.«

Ivana Flerin, Kamnik:

»Največ mi pomeni, ko ob-
darujem svoje bližnje in pri-
jateljice pa tudi vnukinje. Ne 
veliko, zgolj kakšno malen-
kost, ampak to iz srca. Na-
učila sem se, da sem sama 
sebi največji vzor.«

Marinka Osolin, Kamnik:

»Zdi se mi, da je pomembno, 
da se ohranja mednarodni 
dan žena in boj za pravice 
žensk. Smo mu pa včasih 
namenjali večjo pozornost. 
Največji vzor pa mi še vedno 
predstavlja pokojna mama.«

Beko Gavranovič, Kamnik:

»Na valentinovo in druge 
© moderne©  praznike ne dam 
veliko, se mi pa zdi po-
membno, da ohranjamo ta 
tradicionalni praznik žena, ko 
tudi sam kakšno malenkost 
poklonim ženi in hčeri.«

Aleš Senožetnik

Danes praznujemo medna-
rodni dan žena, s katerim 
obeležujemo ekonomsko, 
politično in socialno ena-
kopravnost žensk in dosež-
kov predstavnic nežnejšega 
spola. Po kamniških ulicah 
smo povprašali, kako dan 
žena praznujejo moški in 
ženske.

Najbolj cenijo 
mame in žene

Stevo Šantek, Kamnik:

»Za dan žena ženi vedno pri-
nesem rože in jo peljem na 
kosilo. Mislim, da je to naj-
manj, kar lahko naredim, saj 
mi vse leto pomaga, zato jo 
tudi zelo cenim.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo še oblačno, občasno bo rahlo deževalo, nad okoli 
800 m nad morjem pa snežilo. Jutri bo pretežno oblačno, 
a večinoma že suho vreme. V četrtek bo večinoma sončno.

Vilma Stanovnik

Kranj – V začetku maja bo 
minilo že leto dni, odkar so 
stanovalci Stare ceste na od-
delek za promet pri kranjski 
občini naslovili prošnjo za 
primerno ureditev in kon-
trolo prometa na Stari ces-
ti. Gre namreč za odsek Sta-
re ceste od križišča s Cesto 
Iva Slavca od izhoda na Ko-
roško cesto, tako imeno-
vano Pot za Jurjem. Ta od-
sek je namreč s prometni-
mi znaki zaprt za vsa motor-
na vozila, dovoljena je le vo-
žnja za stanovalce treh hiš. 
Cesta je namreč zelo ozka in 
se na njej ni moč srečevati, 
problem pa nastane zlasti ob 
jutranjih urah in popoldne, 
ko cesto mnogi uporabljajo 
kot bližnjico do Ljubljanske 
ceste. Poleg tega nekateri vo-
zijo z neprimerno hitrostjo, 
tudi precej več od dovoljene 
omejitve, ki je 30 kilometrov 
na uro.

»Ne cesti so pogosto otroci 
s starši, ki to pot uporabljajo 
za pot v šolo in domov. Ker je 
cesta ozka in se vozila umi-
kajo v breg, se morajo pešci 
umakniti na nabrežino in 
robnike. Zaradi vzvratne vo-
žnje pri umikanju naspro-
ti vozečemu so bili poško-
dovani tudi že avtomobili 

stanovalcev. Ker smo sta-
novalci za asfaltiranje ceste 
morali pripevati sami, se se-
daj čutimo izigrane, saj ces-
to, ki smo jo plačali, upora-
bljajo vsi, in to tako, da se 
kvaliteta našega življenja 
zmanjšuje. Večkrat se boji-
mo stopiti iz hiše, zlasti se 
bojimo za otroke,« pravijo 
stanovalci, ki so o svoji proš-
nji jeseni znova šli povprašat 
za rešitev na kranjsko obči-
no, kjer pa ni bilo nikogar, ki 
bi vedel za njihov dopis, zato 
so ga tam pustili še enkrat in 
čakali na odgovor. 

Tega še vedno niso dobili, 
na Uradu za gospodarstvo 

in gospodarske javne služ-
be na pri kranjski občini pa 
so nam pojasnili, da so se s 
predstavnikom krajanov do-
govorili, da bodo na tem od-
seku izvedli meritve hitrosti. 
Te so v decembru lani res op-
ravili, na podlagi analize pa 
so ugotovili, da pri 76 od-
stotkih vozil hitrost v smeri 
proti Koroški cesti hitrost ni 
bila večja od 30 kilometrov 
na uro, v obratni smeri pa je 
omejitev hitrosti upoštevalo 
67 odstotkov vozil. Prav tako 
so zapisali, da iščejo primer-
no rešitev glede umirjanja 
prometa in povečanja var-
nosti ostalih udeležencev.

»Trenutno je res, da se je 
promet malce umiril, saj je z 
ene strani zaradi zidave opor-
nega zidu cesta zaprta. Stano-
valci se bojimo, kaj bo pomla-
di in poleti, ko je prometa tu 
največ, zlasti če so v mestu pri-
reditve, in mnogi uporabljajo 
to cesto kot bližnjico. Želimo, 
da vsaj do pomladi postavijo 
takšne ovire, ki bi vsaj omeji-
le hitrosti, in da večkrat kon-
trolirajo, kdo vse se vozi po 
tem odseku. Domačini dobro 
poznamo nevarnosti, tudi če 
zgolj četrtina drugih vozi pre-
hitro, pa je to zadosti za nesre-
čo, kar nas najbolj skrbi,« še 
pravijo stanovalci.

Domačini svarijo pred nesrečo
Čeprav je Stara cesta oziroma Pot za Jurjem v Kranju s prometnimi znaki zaprta za vsa motorna vozila 
in naj bi jo uporabljali zgolj stanovalci, ti opozarjajo na vse gostejši promet in se bojijo hujše nesreče.

Stara cesta je zelo ozka, stanovalci pa opozarjajo, da je vedno prometnejša in nevarnejša.

Naklo – Loška zadruga bo v petek, 11. marca, odprla na Cesti 
na Okroglo v Naklem kmetijsko-vrtni center. Kot so ob tem 
sporočili iz Loške zadruge, Enota Naklo ni klasična prodajna 
enota, temveč rezultat sodelovanja njihove zadruge z Zadrugo 
Naklo. V centru bodo kljub omejenim prostorskim možnostim 
poskušali predstaviti celotni proizvodni in prodajni program. 
Kupcem bodo ponudili kmetijski reprodukcijski material, vrtni 
program (semena, sadike, orodje) ter izdelke Loške mlekarne, 
Loških mesnin in Mesnin Bohinja. V cvetličarni bo ponudba 
rezanega in suhega cvetja ter lončnic, pomembno mesto v 
centru pa bo imel tudi Domači kotiček s ponudbo kruha, pe-
civa, sokov, medu, alkoholnih pijač in drugih izdelkov, ki jih 
delajo kmetije in drugi lokalni izdelovalci.

V Naklem nov kmetijsko-vrtni center

Simon Šubic

Tržič – Na razpis za najem 
Pekovih proizvodnih, skla-
diščnih in trgovinskih pro-
storov je do roka prispelo 
šestnajst ponudb, je včeraj 
razkrila stečajna upravitelji-
ca Tadeja Tamše. »Tako veli-
ko zanimanje me niti ni pre-
senetilo, saj je za Pekove po-
vršine vladalo kar nekaj inte-
resa, sploh za najbolj atrak-
tivne lokacije oziroma trgo-
vine,« je dejala Tamšetova. 
Večina prispelih ponudb se 
nanaša na najem posame-
znih prodajaln in dela proi-
zvodnih prostorov, prispele 
pa so tudi ponudbe za najem 
Peka kot celote, je dodala. 

»Odločitev o izbranih po-
nudnikih bo razmeroma hit-
ro znana, verjetno že do za-
četka prihodnjega tedna. 
Do konca marca je približ-
no čas, da najemne pogodbe 
z izbranimi ponudniki do-
končno uskladimo in nato 
prostore tudi damo v najem. 
O tem moram seveda pred-
hodno seznaniti sedanje na-
jemnike prostorov, saj zlas-
ti nekatere trgovine še ved-
no obratujejo,« je razložila 
Tamšetova in poudarila, da 
bo pri izbiri najugodnejših 
ponudnikov najbolj preteh-
tala ponujena cena najema, 
prednost pa bodo imeli po-
nudniki, ki so pripravljeni 
najeti Peko v celoti. 

Na razpis za Peko prispelo 
šestnajst ponudb

Škofja Loka – V petek, 11. marca, se s predstavitvijo zborni-
ka Pasijonski doneski in odprtjem štirih razstav v Škofji Loki 
začenjajo letošnji dnevi Škofjeloškega pasijona. Predstavitev 
Doneskov bo ob 19. uri v Sokolskem domu, kjer bo zanimiv 
pogovor o tristoletnem izročilu Škofjeloškega pasijona. Sode-
lovali bodo dr. Metod Benedik, dr. Matija Ogrin in dr. Monika 
Deželak Trojar. V kulturnem programu bo Tomaž Hostnik ob 
spremljavi harmonikarja brata Jerneja Hostnika prebral svoj 
Križu pot, objavljen v letošnjih Doneskih. Nato bodo odprli 
razstave: Križev pot Petra Jovanoviča, Risbe s Škofjeloških 
pasijonov Janeza Plestenjaka, Znamenja Toneta Mlakarja in 
Škofjeloški pasijon skozi objektiv fotografa Jasmina Suljanovi-
ča. V Oknu Loške hiše pa bodo razstavili pasijonske spominke. 
V soboto, 12. marca, bo v prostorih stare dekanije v Stari Loki 
ob 19. uri Pasijonski večer. Izbrane verze Charlesa Péguyja bo 
recitiral Klemen Karlin, pesnitev Križu pot Tomaža Hostni-
ka bo bral avtor ob glasbeni spremljavi Jerneja Hostnika na 
kromatični harmoniki. Osrednji element prizorišča bo leseni 
Križ upanja kiparja Marca Berlota, ki ga je mesto Štandrež lani 
podarilo mestu Škofja Loka. 

Začenjajo se dnevi Škofjeloškega pasijona 
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