
AKTUALNO

Razcvet trgovanja s 
stanovanji in hišami
Na Gorenjskem je bilo lani proda-
nih 23 odstotkov več stanovanj v 
večstanovanjskih hišah in 21 od-
stotkov več hiš kot leto prej. Pov-
prečna cena rabljenih stanovanj se 
je zvišala na območju Radovljice, 
Kranja in Škofje Loke.

2

ŠPORT

Calcit drugi, 
Triglav tretji
Odbojkarji ACH Volleya so se štiri-
najstič veselili naslova državnega 
prvaka. V odločilni peti tekmi so 
bili boljši od Calcit Volleyballa. Za 
Kamničani je kljub temu uspešna 
sezona. Tretja ekipa v državi je 
kranjski Triglav.

9

KRONIKA

Po Veliki planini  
iskali planince
Praznični dnevi so bili za kamni-
ške gorske reševalce precej napor-
ni. Najprej so na Veliki planini 
pomagali skupini petih izgublje-
nih planincev, nato trinajstletniku, 
nazadnje so pomagali še dvema 
izgubljenima planincema.

12

ZADNJA

Klekljarska »lenta« 
Tinci Slabe
Slovenski klekljarski dnevi so v 
nedeljo dosegli vrhunec s tekmo-
vanjem v klekljanju za odrasle, ki 
se ga je letos udeležilo osem-
najst tekmovalcev. Komisijo je s 
svojo čipko najbolj prepričala 
Tinca Slabe.

24

VREME

Danes in jutri bo  
spremenljivo oblačno, 
predvsem v popoldanskem 
času bodo nastajale  
krajevne plohe.

4/17 °C
jutri: spremenljivo oblačno
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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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NA DNEVU ODPRTIH VRAT 13.5.2017!
 

NA DNEVU ODPRTIH VRAT 13.5.2017!
 

Kje in kdaj do najcenejših kvalitetnih lesnih peletov?
 

Kje in kdaj do najcenejših kvalitetnih lesnih peletov?
 

že od

168,72€ 

+ DDV/t

Kako pa, na www. lesnipele.si
ali na 051 250 440

KAKOVOSTNI RAZRED 1
Pele ustrezajo zahtevam kakovostnega
razreda A1 po standardu SIST EN ISO 17225-2-2014

pele že od 168,72€ + DDV/t
ENERGIJA NARAVE D.O.O., POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 90, POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

Andraž Sodja,  
Simon Šubic

Ribčev Laz – Deževje v 
noči na petek je na Gorenj-
skem povzročilo precej te-
žav, predvsem je zaradi obil-
nih padavin zalilo številne 
objekte. Najhuje je bilo v Bo-
hinju, kjer je Sava Bohinjka 
pri bencinski črpalki v Bo-
hinjski Bistrici poplavila ce-
sto, ki je bila večino dneva za-
prta. Močno naraslo, gladina 
se je dvignila za več kot dva 
metra, je bilo tudi Bohinjsko 
jezero, ki je poplavilo obalne 
objekte, med drugim zno-
va tudi gostišče Kramar na 

Veglju. Gasilci pa so posre-
dovali tudi zaradi zalitih kle-
ti v vaseh Polje in Kamne. 
Kot je povedal poveljnik ga-
silcev PGD Bohinjska Bi-
strica Silvo Režek, so morali 
posredovati že v noči na pe-
tek, ko so okoli treh ponoči 
poskrbeli za evakuacijo go-
stov iz kampa Danica v Bo-
hinjski Bistrici, ki ga je zali-
la naraščajoča Sava Bohinj-
ka. Devet gostov kampa so s 
čolnom prepeljali do dvora-
ne Danica, kjer jim je Turi-
stično društvo Bohinj zago-
tovilo začasno prenočišče. 
Kot je povedala vodja Tu-
rističnega društva Bohinj 

Milena Košnik, so evakuira-
nim gostom priskrbeli čaj, 
nato je ostalo le čakanje, da 
voda upade. Nekaj prikolic 
so v petek zjutraj iz narasle 
vode reševali delavci Režij-
skega obrata Bohinj. Nekaj 
gostov je nočne težave pred-
videlo in so se s počitniškimi 
prikolicami umaknili na viš-
je ležeče parkirišče, tako je to 
storil tudi švicarsko-novoze-
landski par, ki je nočno do-
gajanje vzel z zdravo mero 
humorja in ga ocenil za do-
živetje. Bohinja ni zapustil, 
temveč je poiskal možnosti, 
kje preživeti deževen dan.

Gladina jezera narasla za dva metra
V Bohinju so gasilci v noči na petek s čolni evakuirali goste kampa Danica, 
jezero je naraslo za dobra dva metra in prestopilo bregove. Veliko težav so 
imeli tudi drugod po Gorenjskem, sprožilo se je tudi nekaj zemeljskih plazov. 

Reševanje prikolic iz kampa Danica v Bohinjski Bistrici43. stran

Mateja Rant

Kranj – Na Gorenjskem so 
osrednje praznovanje pri-
pravili na Joštu nad Kra-
njem, kjer je zbrane nago-
voril predsednik države Bo-
rut Pahor. Na Jesenicah so 
proslavo tradicionalno pri-
pravili na Pristavi nad Ja-
vorniškim Rovtom. Gorenj-
ska območna organizacija 
Zveze svobodnih sindika-
tov Slovenije je organizirala 
prvomajsko srečanje na Kri-
žni gori, občinsko praznova-
nje v občini Kamnik je drugo 
leto potekalo na Starem gra-
du, čeprav 94-letno tradicijo 
prvomajskih praznovanj še 
naprej ohranjajo tudi v Ka-
mniški Bistrici.

Poskrbeli za praznično vzdušje
Praznik dela so tudi na Gorenjskem zaznamovali s številnimi prireditvami, v nekaterih krajih pa so 
prebivalce prebudile tudi prvomajske budnice.

Na prvomajskem srečanju na Joštu nad Kranjem je zbrane nagovoril predsednik države 
Borut Pahor. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Bled – V dveh letih od ime-
novanja je večkrat prišlo do 
razhajanj med ključnimi de-
ležniki blejskega turizma in 
direktorjem zavoda, zara-
di neustrezne komunikaci-
je in premalo povezovanja 
pa se ni v celoti uresničevala 

strategija blejskega turizma 
niti v tem času ni bila ustre-
zno nadgrajena, so v skupni 
izjavi po seji pretekli petek 
poudarili člani sveta zavoda. 
V teh dneh bodo zato objavi-
li razpis za imenovanje no-
vega direktorja zavoda.

Berčon zamenjal 
Ažmana
Svet zavoda Turizem Bled je na seji konec aprila 
iz nekrivdnih razlogov razrešil dosedanjega 
direktorja zavoda Jako Ažmana.

42. stran
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Cveto Zaplotnik

Kranj – »Na slovenskem ne-
premičninskem trgu se je 
lani predvsem na račun šte-
vila transakcij s stanovanj-
skimi nepremičninami in 
zemljišči za gradnjo nadalje-
vala rast prometa, ki se je za-
čela z intenzivno oživitvijo 
trga leta 2014. Potem ko so 
cene stanovanjskih nepre-
mičnin v letu 2015 dosegle 
dno, so se lani zvišale toliko, 
da lahko govorimo o obra-
tu cen na slovenskem sta-
novanjskem trgu,« so v Geo-
detski upravi Republike Slo-
venije (Gurs) zapisali v letno 
poročilo o slovenskem ne-
premičninskem trgu za leto 
2016 in dodali, da na rast 
povpraševanja po stanovanj-
skih nepremičninah vpliva-
jo predvsem nizke obrestne 
mere za posojila, povečanje 
zaposlenosti, rast mase pla-
če, znižanje cen stanovanj v 
času krize pa tudi nizke ban-
čne obrestne mere za depo-
zite, ki spodbujajo naložbe v 
nepremičnine kot alternati-
vo varčevanju ali bolj tvega-
nim naložbam. Ker so zalo-
ge prvič vseljivih stanovanj 
iz obdobja gospodarske kri-
ze pošle, večjih novogradenj 
za trg, tako stanovanjskih 
kakor poslovnih, pa prak-
tično ni, v Gursu pričakuje-
jo začetek novega investicij-
skega ciklusa in prebujanje 
gradbene dejavnosti. Na to 
kaže opazno povečanje šte-
vila prodanih zemljišč za 
gradnjo stavb in število izda-
nih dovoljenj za gradnjo sta-
novanj v večstanovanjskih 
stavbah, ki je bilo po osmih 
letih padanja lani prvič večje 
kot leto prej.

Vrednost poslov presegla 
dve milijardi evrov

V geodetski upravi so lani 
zabeležili okoli 32 tisoč ku-
poprodajnih poslov z ne-
premičninami, ki so bili 
sklenjeni na prostem trgu 
ali na javnih dražbah. Šte-
vilo poslov je bilo največje 
od leta 2007, to je od prve-
ga leta sistematičnega spre-
mljanja nepremičnin, in 

za 60 odstotkov večje kot v 
letu 2009, ko jih je bilo naj-
manj. Skupna vrednost lani 
sklenjenih poslov je znašala 
okoli 2,1 milijarde evrov in 
je mejo dveh milijard evrov 
prvič presegla po letu 2007, 
ko je znašala okoli 2,3 mili-
jarde evrov. Več kot tri pe-
tine vrednosti vseh lanskih 
poslov je bilo s stanovanjski-
mi nepremičninami, to je s 
stanovanji v večstanovanj-
skih stavbah in s hišami.

Zaloge novih stanovanj 
kopnijo počasi

Na Gorenjskem je po ugo-
tovitvah Gursa prišlo lani do 
pravega razcveta trgovanja s 
stanovanjskimi nepremič-
ninami. Lastnika je zame-
njalo 959 stanovanj v večsta-
novanjskih stavbah, 23 od-
stotkov več kot leto prej, in 
421 hiš, kar je v primerjavi z 
letom prej 21 odstotkov več. 
Slabo desetino prodanih sta-
novanj so predstavljala nova, 
prvič vseljiva stanovanja, ve-
činoma v objektih, ki so bili 
zgrajeni že pred leti. Na Go-
renjskem ni večjih novogra-
denj, z izjemo soseske Vur-
nikov trg v Radovljici, zalo-
ge stanovanj iz preteklih let 
pa se prodajajo počasi. Po 

oceni Gursa je bilo ob kon-
cu lanskega leta na Gorenj-
skem okoli šestdeset novih 
stanovanj, zgrajenih v letih 
od 2008 do 2013, med njimi 
so tudi stanovanja v Dvorcu 
Jelen v Kranju.

Najdražja stanovanja v 
Kranjski Gori

Povprečne cene rabljenih 
stanovanj v Kranju, Škofji 
Loki in v Radovljici so lani 
znašale nekaj več kot 1600 
evrov za kvadratni meter, na 
Jesenicah in v Tržiču, kjer 
so bila prodana stanovanja 
tudi v povprečju okoli deset 
let starejša, pa so bile pre-
cej nižje. Cene v Radovlji-
ci, Škofji Loki in v Kranju so 
se v primerjavi z letom 2015 
zvišale, na Jesenicah je cena 
ostala skorajda nespreme-
njena, v Tržiču pa je rahlo 
padla. Najdražja stanovanja 
so se lani prodajala v Kranj-
ski Gori, kjer so se cene gi-
bale od 2060 do 3000 evrov 
oziroma v povprečju 2240 
evrov za kvadratni meter; na 
Bledu pa je bila povprečna 
cena 1700 evrov. Med hiša-
mi so se najbolje prodajale 

tiste zunaj urbanih središč, 
njihove cene so se v povpre-
čju gibale od 100 tisoč do 
250 tisoč evrov, najdražja 
hiša pa je bila lani prodana 
na Bledu, za 650 tisoč evrov. 
Promet s poslovnimi nepre-
mičninami je bil skromen, 
cene pisarn so se gibale od 
570 do 1625 evrov za kva-
dratni meter. Povpraševa-
nje po zemljiščih za grad-
njo stavb je poraslo, ven-
dar kljub temu lani še ni 
prišlo do oživitve trgova-
nja, po oceni Gursa tudi za-
radi skromne ponudbe to-
vrstnih zemljišč. Povpreč-
na cena zemljišč za gradnjo 
stavb je znašala 102 evra za 
kvadratni meter in je bila 
za desetino višja kot leto 
prej, najdražja je bila par-
cela ob Blejskem jezeru, po 
430 evrov za kvadratni me-
ter. Obseg trgovanja s kme-
tijskimi zemljišči je bil na 
predlanski ravni, povpreč-
na cena je znašala 4,2 evra 
za kvadratni meter, najbolj 
pa so se prodajala zemljiš-
ča v širši okolici Kranja. Pro-
met z gozdnimi zemljišči 
na Gorenjskem je lani upa-
del, cena pa je stagnirala.       

Razcvet trgovanja  
s stanovanji in hišami
Na Gorenjskem je bilo lani prodanih za 23 odstotkov več stanovanj v večstanovanjskih hišah in za 21 
odstotkov več hiš kot leto prej. Povprečna cena rabljenih stanovanj se je zvišala na območju Radovljice, 
Kranja in Škofje Loke.

Na Gorenjskem je lani lastnika zamenjalo 959 stanovanj, 421 hiš, 203 zemljišča za gradnjo 
stavb, 365 kmetijskih zemljišč, 189 gozdnih zemljišč, 66 pisarniških prostorov ter 26 
trgovskih, gostinskih in storitvenih lokalov. (Slika je simbolična.) / Foto: Gorazd Kavčič
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARJAN GRIČAR z Jesenic.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Do konca razpisnih po-
stopkov, vendar najdlje za 
šest mesecev, so za vršilca 
dolžnosti direktorja zavoda 
z zaposlitvijo za polovični 
delovni čas imenovali dose-
danjega direktorja občinske 
uprave Matjaža Berčona. Po-
lovično namreč še vedno os-
taja zaposlen pri Občini Bled 
kot pomočnik župana za in-
frastrukturni in strateški ra-
zvoj. Svet zavoda je na zad-
nji seji kot ključne kratko-
ročne naloge Turizma Bled 
opredelil nadgradnjo dolgo-
ročne strategije blejskega tu-
rizma in njeno uskladitev s 
strateškim razvojem obči-
ne. Predvideli so tudi usta-
novitev kongresnega in pri-
reditvenega urada s ciljem 

pospeševanja prodaje zunaj 
klasične ponudbe in razvo-
jem paketa novih produk-
tov na destinaciji, ki je za-
vezana trajnostnemu in so-
naravnemu razvoju, odpira-
nju komunikacijskih poti ter 
vzpostavljanju partnerstev v 
kraju in širše v regiji.

Rast blejskega turizma 
v zadnjih letih pripisujejo 
predvsem sistematični pro-
mociji Bleda skozi leta, geo-
strateškim in političnim raz-
meram v svetu ter razvoju ne-
katerih novih produktov in 
ponudbe na Bledu v različnih 
oblikah. Lani so tako presegli 
osem tisoč nočitev, znesek 
pobrane turistične takse je 
znašal več kot milijon evrov, 
podaljšuje se tudi doba biva-
nja turistov v kraju, še ugota-
vljajo v svetu zavoda.

Berčon zamenjal Ažmana
31. stran

Nagrajenci v kotičku za naročnike

V nagradni igri, ki je bila objavljena 21. aprila 2017, prejmejo 
zgoščenko Glasbene produkcije RTV Slovenija Olga Avguštin 
iz Škofje Loke, Klemen Koblar z Jesenic in Janez Kuralt iz Škofje 
Loke. Nagrajencem čestitamo!

V geodetski upravi pričakujejo letos postopno 
umirjanje rasti prometa s stanovanjskimi 
nepremičninami, a hkrati tudi nadaljnjo rast cen 
stanovanj, hiš in zemljišč za gradnjo stavb. Največjo 
rast cen pričakujejo na Obali in na širšem območju 
Ljubljane, kjer je povpraševanje največje.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no je v petek objavilo javni 
razpis Pomoč za zagon de-
javnosti za mlade kmete za 
leto 2017. »Z razpisom že-
limo povečati delež mladih 
ljudi, ki vodijo kmetije, saj s 
tem dobivamo v kmetijstvu 
nova znanja, energijo in ide-
je,« je ob objavi razpisa de-
jal minister Dejan Židan in 
poudaril, da na ministrstvu 
zelo podpirajo mlade prev-
zemnike.

Ministrstvo bo v okvi-
ru razpisa namenilo mla-
dim kmetom za vzpostavi-
tev kmetijskega gospodar-
stva in kmetijske dejavnosti 
14 milijonov evrov finanč-
nih podpor, od tega 11,52 
milijona evrov mladim kme-
tom, ki so na prevzeti kme-
tiji že zaposleni ali se bodo 
predvidoma zaposlili, sa-
mostojnim podjetnikom 

posameznikom in družbam 
z enim družbenikom, ter 
2,48 milijona evrov mladim 
kmetom, ki niso zaposleni 
na kmetiji niti tega ne načr-
tujejo. Za podporo se lahko 
poteguje mladi kmet, star od 
osemnajst do vključno štiri-
deset let, z ustreznim poklic-
nim znanjem in usposoblje-
nostjo, pri tem pa je pogoj, 
da prvič vzpostavlja kmetij-
sko gospodarstvo kot mladi 
kmet, samostojni podjetnik 
posameznik ali kot družba, 
v kateri je mladi kmet edi-
ni družbenik in poslovodja. 
Na razpis bo možno odda-
jati vloge v času od 22. maja 
do 27. junija, vloge bodo toč-
kovali na podlagi meril za 
izbo. Podpore bodo dodelili 
mladim kmetom, ki bodo iz-
polnjevali z razpisom dolo-
čene pogoje in bodo na toč-
kovanju vloge presegli mejo 
26 točk, pri tem pa bodo dali 
prednost tistim z višjim šte-
vilom točk. 

Država podpira mlade 
prevzemnike kmetij
Država bo letos namenila mladim prevzemnikom 
kmetij za štirinajst milijonov evrov finančnih 
podpor.

Povprečne cene rabljenih stanovanj (v evrih)  
na Gorenjskem 
Območje  Leto 2015  Leto 2016
Kranj  1560  1610
Škofja Loka  1540  1630
Radovljica  1520  1620
Tržič  1160  1110
Jesenice  1030  1040
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Prvi maj, mednarodni pra-
znik dela, je vedno tudi 
priložnost za razmišlja-

nje o delu in delavskih pravi-
cah. Letos sem se kot starejši 
delavec zalotil pri vprašanju: 
Kaj če me pri teh letih oziro-
ma pet let pred izpolnitvijo 
prvega pogoja za upokojitev 
delodajalec odpusti in osta-
nem brez redne zaposlitve? 
Le kaj bi delal potlej?! Da bi 
si našel delo pri konkurenčni 
medijski hiši, je bolj utopija 
kot realnost, tudi medijske hiše 
zadnja leta zmanjšujejo število 
zaposlenih. Da bi pri teh letih 
uspel na kakšnem razpisu za 
delovno mesto, je verjetnost 
tolikšna, kot najti iglo v kupu 
sena. V marsikaterem podjetju 
se namreč otepajo že delavcev, 
starejših od petdeset let, tisti 
s šestdesetimi leti in čez so le 
skrajna, zadnja izbira, zača-
sna rešitev, izhod v sili ... Bi mi 
morda pri iskanju nove službe 
pomagali znanci, prijatelji, ki 
so lastniki, solastniki ali direk-
torji družb? Ne verjamem, vse 
manj je družb, ki si v resnem 
konkurenčnem boju na trgu 
lahko privoščijo zaposlovanje 
»na lepe oči«. Bi mi torej osta-
lo le še iskanje priložnostnega 
dela na trgu, prekvalifikacija 
in opravljanje dela v drugi de-
javnosti, »delo« v največjem 
slovenskem »podjetju« (beri: 
zavodu za zaposlovanje), ki po 
podatkih iz letošnjega marca 
skrbi za več kot 95 tisoč regi-

strirano brezposelnih, med 
katerimi je skoraj 24 tisoč sta-
rejših od petinpetdeset let? 

Imeti delo oziroma zaposli-
tev je v sedanjih razmerah in 
še vedno veliki brezposelnosti 
postalo že skorajda privilegij, 
še večji privilegij je delo v ure-
jenem okolju, kjer se delavci 
dobro počutijo in dobro razu-
mejo, ni napetosti, šikaniranja, 
mobinga ... Še večji privilegij 
je pravično, pošteno plačano 
delo, na kar so ob prazniku 
dela opozarjali tudi sindikati. 
V številnih podjetjih ni tako. 
Inšpekcija za delo verjetno ni 
po naključju pred prvim ma-
jem opozorila na to, da vse 
od leta 2008 število kršitev 
delovnopravne zakonodaje 
skokovito narašča, samo lani 
jih je ugotovila 33.309. Največ 
kršitev je pri plačilih za delo in 
drugih prejemkih iz delovnega 
razmerja. Tako delavci ne do-
bivajo redno plače ali jo dobijo 
z zamudo, ne prejmejo regre-
sa za letni dopust ali dodatka 
za delo v posebnih pogojih ... 
Morda pa se tudi delavcem v 
prihodnosti obetajo boljši časi. 
Ne zato, ker bi se sindikati bolj 
zavzeli za njihove pravice ali 
ker bi bila država manj po-
goltna pri obdavčitvi dela, am-
pak zato, ker delodajalci zad-
nje čase vse pogosteje tarnajo, 
da na trgu dela ne morejo dobi-
ti zadosti primernih delavcev. 
In kjer je povpraševanje večje 
od ponudbe, cena dela raste. 

Ko je (pošteno plačano) 
delo že skorajda privilegij ...

KOMENTAR
Cveto Zaplotnik

Kot je dejal bohinjski žu-
pan Franc Kramar, se poz-
najo v preteklosti izvedeni 
ukrepi na vodotokih, sicer bi 
bilo stanje lahko precej huj-
še. »Na jezero pa nimamo 
vpliva, saj gre za akumulaci-
jo z veliko količino vode, kjer 
ostane le čakanje, da gladina 
upade.« Težko si je predsta-
vljati, kakšna količina vode 
je potrebna za dvometrski 
dvig gladine Bohinjskega je-
zera, katerega površina je 3,3 
kvadratnega kilometra. Za 
dvometrski dvig gladine je 
potrebnih kar 6,6 milijona 
kubičnih metrov vode oziro-
ma 6,6 milijarde litrov vode.

Precej težav je vreme 
povzročilo tudi na Jeseni-
cah, kjer je obilno dežev-
je s pobočja Mirce prineslo 

tok peska in kamenja, ki je 
poplavil in zasul podvoz 
Podmežakla, poplavljeni pa 
so bili tudi kletni prostori 
bližnjega gostinskega lokala 
in poslovni prostori ob prit-
ličju nekdanjega hotela Ko-
rotan in v njem. Težave pa 
so povzročali tudi nekateri 
hudourniki, a na srečo večje 
škode razen nasutega mate-
riala niso povzročili.

Sprožali so se tudi 
plazovi

V soboto popoldne se 
je na Plavškem Rovtu na 
Jesenicah za manjšim 

stanovanjskim objektom 
zaradi močnega deževja 
sprožil zemeljski plaz, ki 
se je naslonil na objekt. Ker 
je bil nad objektom še ved-
no večji kos zemljine, ki bi 
ob obilnem deževju splazil, 
je obstajala nevarnost po-
rušitve objekta, v najslab-
šem primeru pa bi plaz lah-
ko spolzel še na cesto, zato 
ga je bilo treba sanirati. La-
stnik objekta je sam poskr-
bel za odstranjevanje ze-
mljine s stroji.

Zemeljski plaz velikos-
ti 10 krat 5 metrov se je že v 
petek zjutraj sprožil tudi na 
Cerkveni v Tržiču. Tržiški 

gasilci so zavarovali kraj, iz-
selili občane iz stanovanj-
ske hiše in kontrolirali ob-
močje plazenja. Plaz se je v 
dopoldanskih urah usul tudi 
na cesto v Kokri. Cestišče so 
preddvorskim gasilcem po-
magali očistiti delavci Go-
renjske gradbene družbe. 

Precej preglavic je moč-
no deževje v petek dopol-
dan povzročalo tudi v občini 
Kamnik. Med drugim sta se 
sprožila plazova v vasi Hrib 
in v Podlomu, kjer je polze-
ča zemljina za nekaj časa za-
prla cesto Kamnik–Črnivec. 
Na cesti Vrhpolje–Soteska je 
prišlo do udora ceste. 

Gladina Bohinjskega jezera 
narasla za dva metra
31. stran

Poplavljena polja pri Bitnjah v Bohinju

Bohinjsko jezero: poplavljeni pomol turistične ladjice Zemeljski plaz na Jesenicah

Poveljnik gasilcev Silvo 
Režek

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – V začetku 
maja bodo po naših mes-
tih že sedmič potekali ur-
bani sprehodi Jane's Walk. 
Sprehodi so del global-
ne akcije, katere namen je 
spodbujanje hoje po vsak-
danjih opravkih, vplivu 

pešcev na urejanje mestne-
ga prostora ... V Sloveniji, 
kjer sprehode podpira In-
štitut za politike prostora, 
so napovedani sprehodi v 
kar 18 mestih, kar je naj-
več doslej. Na Gorenjskem 
bodo ti potekali v Kranju, 
Škofji Loki in Tržiču. V 
Kranju bo v petek, 5. maja 

ob 17. uri z zbirnim mes-
tom pred Layerjevo hišo; 
sprehod organizira Layer-
jeva hiša, vodila ga bo Zala 
Vidali. V Tržiču bo sprehod 
v nedeljo, 7. maja, ob 11. uri 
z zbirnim mestom pred OŠ 
Tržič; organizira ga Dru-
štvo ZA razvoj Tržiča, vo-
dil ga bo Klemen Belhar. 

V Škofjo Loko pa vabijo v 
soboto, 13. maja, ob 9.30, 
zbrali se boste pred trgovi-
no Trava na Mestnem trgu. 
Sprehod v sodelovanju z 
Gimnazijo Škofja Loka in 
Muzejskim društvom Ško-
fje Loke organizirata Darja 
Matjašec in Anja Musek, ki 
ga bosta tudi vodili.

Spodbujajo hojo po mestih
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Gorje – V okviru 26. Jurjeve-
ga semnja v Gorjah so v ne-
deljo pripravili tudi tradici-
onalno Jurjevo povorko ko-
njenikov, kočij in narodnih 
noš, v kateri je letos sodelo-
valo sto konjenikov in konj-
skih vpreg. Povorko so tok-
rat spremljale kar tri godbe, 
saj sta se gorjanski pridru-
žili še godbi iz Nemčije in 
Češke. V sklopu Jurjevega 
semnja so namreč prazno-
vali še 110-letnico delova-
nja Godbe Gorje. V soboto 
so tako po pomladnem kro-
su, na katerem se je letos 

pomerilo 122 tekačev, prip-
ravili še parado ducat godb 
na pihala iz Slovenije in tu-
jine. V Gorjanskem domu 
pa si je bilo mogoče ogle-
dati razstavo o Godbi Gor-
je skozi čas. »Z organizaci-
jo prireditve poskušamo ši-
riti kulturno, športno, re-
kreativno in turistično po-
nudbo v kraju, obenem pa 
pridobiti sredstva za štiri-
deset športnikov naših pa-
radnih disciplin, to je teka 
na smučeh in biatlona, in 
druge rekreativne dejavno-
sti,« je pojasnil predsednik 
Športnega društva Gorje 
Gregor Repe.  

Sto konjenikov v povorki
Marjana Ahačič

Jesenice – »Prvi in drugi 
maj sta praznika dela. Tak-
rat, ko imamo ne samo pra-
vico, ampak dolžnost opo-
zoriti na to, kar ni dostoj-
no. Na to, da danes od dela 
ne moremo dostojno žive-
ti in preživeti. Sindikati in 
delavstvo zato nista neka 

zgodba iz preteklosti, ampak 
sta še kako živa tudi danes, 
ko se borimo, da bodo mla-
di v prihodnosti lahko živeli 
dostojno, da si bomo mi lah-
ko dostojno omogočili tako 
delo kot prosti čas kakor tudi 
dostojno starost,« je številne 
zbrane na ponedeljkovem 
srečanju na Pristavi nagovo-
rila Ana Jakopič, sekretarka 

pri Zvezi svobodnih sindi-
katov Slovenije. »Postavimo 
meje, do katerih kapital sme 
in prek katerih ga ne pusti-
mo. Vsi delavci imajo pravi-
co do zdravja in varnosti pri 
delu, pravico do osemurne-
ga delavnika,« je omenila in 
poudarila, da pravica do kva-
litetnega javnega zdravstva 
in šolstva ne pripada samo 

tistim, ki so na vrhu lestvice, 
ki so lastniki kapitala. »Pri-
pada vsem ljudem, ki pri-
spevajo družbi in imajo pra-
vico, da od te družbe dobiva-
jo dostojno plačilo, ki ni mi-
nimalna plača. Danes je na-
mreč minimalna plača pod 
pragom revščine, kar je ne-
dostojno, še posebno v situ-
aciji, ko je družba vedno bolj 
bogata. Minimalna plača pa 
je žal za nekatere še vedno 
nivo, do katerega delodaja-
lec doplačuje, kar pomeni, 
da osnovne plače niti tega ne 
dosežejo. Mislimo, da je to 

sramotno.«
Udeležence srečanja je 

pozdravil tudi župan Jese-
nic Tomaž Tom Mencin-
ger, ki je izrazil zadovoljstvo 
nad tem, da ima občina šte-
vilne dobre zaposlovalce, 
sama lokalna skupnost pa 
skrbi, da ustvarja dobre po-
goje za razvoj gospodarstva. 
Omenil je prednosti Jese-
nic, med katerim so dobri 
naravni pogoji, ki omogoča-
jo tako višjo kvaliteto življe-
nja nasploh kot razvoj turiz-
ma, multikulturnost ter raz-
vit in pester šolski sistem, ki 
je na voljo mladim.

Minimalna plača ni dostojna plača
Tradicionalno prvomajsko srečanje so pripravili tudi na Pristavi nad Javorniškim Rovtom na Jesenicah. 
Lep pomladni dan je na sicer priljubljeno izletniško točko privabil predvsem številne domačine. 

Tonček Justin, Jesenice: 

»Prav je, da se prvomajska 
srečanja obdržijo. Očitno se 
vračajo časi, ko bo potrebna 
revolucija, kajti kapitalizem je 
podivjal. Srednjega razreda 
ni več, so samo še bogati la-
stniki in obubožani delavci.« 
/ Foto: Tina Dokl

Anica Bele, Kranj: 

»Zadnjič sem bila na 
prvomajski proslavi na Pri-
stavi pred 25 leti! Sem rojena 
Jeseničanka, včasih smo re-
dno hodili sem. Lepo je spet 
videti domačine, ki še vedno, 
radi prihajajo sem, posebno 
za praznik.« / Foto: Tina Dokl

Dunja Laharnar, Jesenice: 

»Prvomajska srečanja ne 
smejo zamreti. Potrebujemo 
počitek, čeprav nas ekonomi-
ja sili, da delamo od jutra do 
večera. Treba poskrbeti tudi 
za to, da napolnimo baterije. 
Denar ni vse.« / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Sv. Jošt - Tradicionalnega 
prvomajskega srečanja na 
Joštu, ki ga je Svet gorenj-
skih sindikatov letos v so-
delovanju s kranjsko obči-
no pripravil 43. leto zapo-
red, se je udeležilo prek 
3500 obiskovalcev. Kot 
slavnostni govornik je zbra-
ne nagovoril predsednik 

države Borut Pahor, ki je 
opozoril na pomen družbe-
ne enakosti. »Prevelike so-
cialne razlike, tudi če so le-
gitimne, vnašajo v družbo 
nemir in občutek nepravič-
nosti, kar ruši stabilnost, ki 
je potrebna za gospodarski 
in družbeni razvoj.«

Neenakosti se zato po 
njegovih besedah ne sme-
jo razširiti prek meje, ko jih 

ne bi več sprejemali kot le-
gitimne. Obenem je po nje-
govem treba ustvarjati ena-
ke možnosti za vse, ne gle-
de na posameznikov social-
ni položaj. »Živimo v zah-
tevnem času, kljub temu 
pa ni nikakršnega razloga, 
da bi našim otrokom daja-
li občutek negotovosti. Po-
membno je, da mladi na 
svet gledajo z upanjem, ne 

s strahom,« je še dejal Pa-
hor ter tako delodajalce kot 
sindikate pozval k nadalje-
vanju socialnega dialoga. 
Predsednica Sveta gorenj-
skih sindikatov Nežka Bo-
zovičar je opozorila, da delo 
ne sme biti zgolj zadovolje-
vanje potreb drugih, ampak 
nam mora biti tudi v veselje. 
»Tako delo nas žene naprej, 
zato si moramo prizadevati 
za podjetja, v katerih jim je 
pomemben vsak posame-
znik, odnosi med sodelav-
ci ter zdravo in vzpodbud-
no delovno okolje.« Priho-
dnost vidi v delovnih mes-
tih, ki bodo vzpodbujala 
kreativnost, omogočala ne-
skončne možnosti in ceni-
la znanje. Kranjski župan 
Boštjan Trilar pa si želi, da 
bi s prvim majem prazno-
vali tudi uspehe, saj bomo 
le s pozitivno energijo zago-
tavljali več delovnih mest, 
ki bodo tudi boljša in bo-
lje plačana. Poudaril je, da 
imamo v Kranju najniž-
jo stopnjo brezposelnosti 
in najvišjo stopnjo   zapos-
lenosti med mladimi med 
vsemi slovenskimi mestni-
mi občinami.

Delo nam mora biti v veselje
Pomembno je, da mladi gledajo na svet z upanjem, ne s strahom, je na prvomajskem srečanju na Joštu 
nad Kranjem poudaril slavnostni govornik predsednik države Borut Pahor.

Taja Nograšek, Kranj: 

»Kot pravnica se še kako 
zavedam pomena delavskih 
pravic in se trudim to pre-
našati tudi med svojo gene-
racijo. Iste pravice se vedno 
znova izrabljajo, na druge pa 
se pozablja.« / Foto: Gorazd Kavčič

Vojko Kumer, Kokrica: 

»Z veseljem praznujem ta 
lepi praznik in spoštujem 
dolgoletno tradicijo prazno-
vanj, ki jo je treba ohranjati. 
Časi so danes naklonjeni de-
lavcem, zato je še lepše pra-
znovati.« / Foto: Gorazd Kavčič

Mirko Meglič, Tržič: 

»Praznik dela je zame pred-
vsem prost dan, a menim, 
da je spet nastopil čas, ko 
se bomo morali boriti za de-
lavske pravice. Mladi tudi z 
visoko izobrazbo vse težje 
dobijo zaposlitev.« 
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Jože Košnjek

Naklo – V Naklem je bil občni 
zbor Društva upokojencev, 
ki je z osemsto članicami in 
člani najštevilnejše društvo 
v občini in ga bo ob nekoliko 
spremenjenem upravnem 
odboru še naprej vodil Jože 
Kajin. V delovnem progra-
mu ostajajo dejavnosti, po 
katerih je nakelsko društvo 
še posebej znano: izleti, skrb 
za starejše in bolne, družab-
nost s tradicionalnimi sreča-
nji članic in članov, šport in 
seveda kultura, v kateri igra 

glavno vlogo folklorna sku-
pina s pevci in Rokovnjaško 
muziko, pa skrb za svoj dom 
v Naklem. V pritličju, kjer 
so uredili strelišče, je nekaj 
prostora, ki bi ga radi odda-
li primernemu najemniku. 
Občni zbor je bil tudi slove-
sen. Zdenku Koširju s Ce-
gelnice, ki je za društvo nare-
dil veliko koristnega, so po-
delili veliko plaketo društva, 
Metki Škrjanec iz Spodnjih 
Dupelj, dolgoletni plesalki 
folklorne skupine in vodite-
ljici pohodov, pa društveno 
priznanje.

Zdenku Koširju  
društvena plaketa
V Društvu upokojencev Naklo z okrog osemsto 
članicami in člani imajo organizirane različne 
dejavnosti.

Prejemnik velike plakete Zdenko Košir in predsednik 
društva Jože Kajin
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Križna gora – Tisoč rdečih 
nageljnov, ki simbolizira-
jo delovno ljudstvo, so orga-
nizatorji prvomajskega sre-
čanja na Križni gori podeli-
li med obiskovalce, ki jih je 
bilo letos po oceni sekretarja 

Zveze svobodnih sindikatov 

Slovenije, območne orga-
nizacije Gorenjske Mate-
ja Jemca veliko več kot lani. 
Obiskovalcem torej, ki jim 
ni vseeno, kaj se dogaja v tej 
individualizirani družbi, te-
melječi na egoizmu in kapi-
talu, kot je izpostavila slav-
nostna govornica Lidija Jer-
kič, predsednica Sindikata 

kovinske in elektroindustri-
je Slovenije (SKEI): »Ni več 
praznikov, ni več delovne-
ga časa, ni več pravic ... de-
lavskih pravic, ki sicer še 
obstajajo, pa si jih nihče več 
ne upa zahtevati.« Jerkiče-
va je omenila več škofjelo-
ških podjetij, ki so ugasni-
la in se ne bodo več vrnila. 

In tako kot so z njimi uga-
snila delovna mesta, kot so 
ugasnila podjetja, je ugas-
nil tisti čas. Veliko je danes 
vprašanj o vlogi boja za de-
lavske pravice, o vlogi sindi-
katov. »Vprašajte se, koliko 
lahko posameznik stori, da 
se upre kapitalu. Verjemite 
mi, še organizirani v sindi-
kate to storimo zelo težko. 
Samo dvajset odstotkov za-
poslenih delavcev je še v sin-
dikatih in ti si prizadevajo 
in prispevajo k temu, da se 
ohranijo pravice vseh. Zato 
bodite razmišljujoči kritiki 
tega, kar počenjamo sindi-
kati in se pridružite našemu 
skupnemu boju,« je pozva-
la Lidija Jerkič in dodala, naj 
delavci ne dopustijo krčenja 
svojih pravic ob spremem-
bah delovno pravne zakono-
daje, spremembah zakona 
o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, 
zakona o minimalni plači ...

Praznik dela so s kultur-
nim programom popestrili 
Mestni pihalni orkester Ško-
fja Loka in skupina Mažoret-
nega društva Železniki, v na-
daljevanju je igrala skupina 
Strmina.  

Delavec je vse manj vreden
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, območna organizacija Gorenjske, je tradicionalno organizirala 
prvomajsko srečanje na Križni gori. Slavnostna govornica je bila prva sindikalistka SKEI Lidija Jerkič.

Klemen Burnik, Smlednik: 

»Koliko je vreden delavec? 
Zagotovo je vreden vse manj. 
Pričakuje se od delavcev, da 
je čim več narejenega za čim 
manj denarja, da bi eden op-
ravil delo desetih ljudi. Delo 
bi bilo treba porazdeliti in 
dvigniti standard, vključno s 
plačami.«

Božidar Zebec, Stražišče: 

»Pravice delavcev v ospred-
je stopijo samo za prvi maj, 
potem se nanje kar pozabi. 
Vsak povprečni državljan si 
zasluži, da se spoštuje njego-
ve temeljne pravice, od do-
hodka, ki bi omogočil osnov-
no preživetje do ustreznega 
zdravstvenega varstva.«

Urška Kolenc, Škoja Loka: 

»Delavec je premalo vreden. 
To, da je zatrt, ga samo ovira 
pri njegovem delu. Namesto 
kupa omejitev bi mu morali 
dopustiti, da dela svobodno 
in ustvarjalno in verjamem, 
da bi delo pod takšnimi po-
goji prineslo več zadovoljstva 
in uspeha.«

Jasna Paladin,  
Aleš Senožetnik

Kamniška Bistrica, Ka-
mnik – Časi, ko se je prve-
ga maja v Kamniški Bistri-
ci zbralo po več tisoč lju-
di iz bližnjih in daljnih kra-
jev, so minili, a številni so 
odločni, da kar 94-letne tra-
dicije ne bodo prekinili. 

Organizacijo shoda so ob 
pomoči planinskega doma 
v Kamniški Bistrici in ne-
katerih političnih strank le-
tos prevzeli člani Delavsko-
-kulturnega društva Solidar-
nost Kamnik, ki so prazno-
vanje delavskega prazni-
ka tod prvič organizirali že 
leta 1923. Člani občinskega 
odbora SD Kamnik so med 

obiskovalce razdelili 250 na-
geljnov, vseh obiskovalcev je 
bilo okoli tristo – več kot lan-
sko leto. Prisluhnili so lah-
ko petju zbora DKD Solidar-
nost in slavnostnemu govor-
niku poslancu mag. Mateju 
Toninu.

Osrednja občinska prire-
ditev v Kamniku pa že dru-
go leto zapored poteka na 

Starem gradu, priljublje-
ni izletniški točki, ki se pne 
nad mestom in je dan pred 
praznikom zaživela tudi z 
novo odprtim gostiščem, 
ki je zadnja leta sameva-
lo. Prvomajsko praznova-
nje je s kulturnim progra-
mom letos popestril Andrej 
Rozman - Roza, program je 
povezoval Goran Završnik, 
obiskovalce pa so pozdravili 
tudi kamniški godbeniki, ki 
so že od zgodnjega jutra ig-
rali budnice po številnih kra-
jih občine. Sončen praznič-
ni dan je na Stari grad pri-
vabil številne obiskovalce, 
ki so lahko prisluhnili tudi 
slavnostnemu govoru župa-
na Marjana Šarca, ki je po-
udaril predvsem, da apatija, 
brezvoljnost in brezciljnost 
ne smejo prevladati v današ-
nji družbi, saj bomo uspeli 
le tako, da bomo stopili sku-
paj in pokazali, da nam ni 
vseeno za sočloveka, kar so 
Kamničani že večkrat doka-
zali. »Ne bodimo hlapci, bo-
rimo se vsak na svojem de-
lovnem mestu in pojdimo s 
pokončno glavo naprej. Le 
tako bo še upanje,« je še do-
dal Šarec.

Tradicija v Bistrici se nadaljuje
Čeprav se je osrednje občinsko praznovanje praznika dela v občini Kamnik preselilo na Stari grad, shodi 
v Kamniški Bistrici ne bodo zamrli.

Veronika Galin, Podstudenec: 

»Imam službo, čeprav le za 
določen čas, in priznam, da 
sem zadovoljna, da imam 
vsaj to. Vedno skušam vzeti 
najboljše iz tistega, kar se mi 
ponudi. Praznujem praznik 
dela, ampak ne tako, da tar-
nam.« / Foto: Jasna Paladin

Slavka Romšak, Krivčevo: 

»Z delavskimi pravicami je 
danes zelo slabo, mladi ni-
majo služb ali pa delajo ve-
liko več kot le osem ur. Prvi 
maj praznujemo le zaradi 
tradicije, govori politikov ne 
pomagajo, da bi se razmere 
uredile.« / Foto: Jasna Paladin

Nataša Horvat, Kamnik: 

»Delo je vsekakor vrednota, 
ki jo ljudje dandanes znajo 
ceniti. Vendar pa so nekateri 
poklci premalo cenjeni, raz-
like pa prevelike. Vsakdo bi 
moral dostojno živeti s svojo 
plačo, tega bi se morali bolj 
zavedati.« / Foto: Aleš Senožetnik

Suzana P. Kovačič

Kranj - Prebivalec iz Krajev-
ne skupnosti Primskovo 
(ime hranimo v uredništvu) 
je opozoril na prekomerni 
hrup pri vzletanju letal iz le-
tališča dr. Jožeta Pučnika, 
še posebej v določenih urah 
dneva in od uveljavitve po-
letnega voznega reda. Opo-
zoril je tudi na domnevno 
»onesnaženje okolja z izpu-
hi letal, saj je mogoče izpuh 
kdaj tudi zavohati (odvisno 
od višine preleta letala), del-
ci padajo v okolje«. Vodja 
korporativnega komunicira-
nja pri Aerodromu Ljublja-
na, po novem Fraport Lju-
bljana Brigita Zorec je spo-
ročila, da so postopki spre-
memb in potrditev priletno-
-odletnih procedur v domeni 
letalskih prevoznikov, Kon-
trole zračnega prometa Slo-
venije (KZLS), Javne agenci-
je za civilno letalstvo in mi-
nistrstva za okolje in pros-
tor, ki pred vsako izdajo so-
glasja preverijo tudi dejavni-
ke hrupa oziroma vplive letal 
na okolje. Fraport Ljubljana 
kot upravljavec letališča pa 
predvsem zagotavlja podat-
ke o rezultatih monitoringa 
hrupa v okolici letališča, je še 
pojasnila Zorčeva: «Zagoto-
vili smo merilne terminale 
v štirih najbolj izpostavlje-
nih naseljih pod preletnimi 
ravninami. V letu 2014 smo 
prestavili merilnik hrupa iz 
Lahovč, kjer so bili rezultati 
meritev stalno pod mejnimi 
vrednostmi, v Kranj, saj se 
na območju dela Kranja iz-
vajajo preleti določenega šte-
vila letal po odletni procedu-
ri, ki se je začela uporabljati 
v letu 2013. Rezultati kažejo, 

da se hrup letalskega pro-
meta kot povprečni meseč-
ni kazalnik giba pod predpi-
sanimi mejnimi vrednostmi 
hrupa v okolju.« Na interak-
tivni aplikaciji  http://www.
lju-airport.si/sl/podjetje/
varstvo-okolja/varstvo-pred-
-hrupom/ je možno spre-
mljanje hrupa za vsako le-
talo posebej v realnem času. 

Mejnim vrednostim 
najbliže večerni preleti

Iz kranjske občine so spo-
ročili, da so imeli v zadnjih 
letih obsežne aktivnosti v 
zvezi z omenjenim hrupom 
letal. Napisali so več dopi-
sov pristojnim, sestankovali 
tako pri KZLS kot pri enem 
od letalskih prevoznikov. 
Občina sama sicer ne more 
naročiti meritev hrupa, ker 
je za to potrebno pridobiti 
posebno dovoljenje države 
(koncesijo), so pa novembra 
2015 naročili izdelavo mne-
nja o poročilih glede hrupa 
pri Nacionalnemu laborato-
riju za zdravje, okolje in hra-
no v Mariboru. Vrednosti 
kazalcev ob predpostavki, da 
so merilne naprave in izved-
ba meritev natančni, so bile 
pod mejnimi, je pokazalo 
poročilo. Mejni vrednosti so 
se še najbolj približali večer-
ni preleti letal. »Razumemo 
občane, da so bili zaskrblje-
ni zaradi preletov letal, ven-
dar pa prave poti, da bi spre-
menili rute letal, nismo naš-
li,« so še sporočili iz kranj-
ske občine. So pa pri mini-
strstvu za okolje in prostor 
za letos napovedali inšpek-
cijski pregled skladnosti de-
lovanja letališča z okolje-
varstvenim dovoljenjem.

Prikrajšani  
za luksuz tišine?
Kranjčan je opozoril na prekomerni hrup ob 
vzletanju letal z letališča dr. Jožeta Pučnika. Pri 
ministrstvu za okolje in prostor pravijo, da bodo 
okoljski inšpektorji letos opravili inšpekcijski 
pregled skladnosti delovanja letališča z 
okoljevarstvenim dovoljenjem.

Mejni vrednosti so se v poročilu, ki ga je naročila kranjska 
občina, še najbolj približali večerni preleti letal. 
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Kranj - Prvomajska budnica 
Pihalnega orkestra Mestne 
občine (MO) Kranj se je ob 
šestih zjutraj začela skozi 
staro mestno jedro Kranja 
do Pungerta, kjer jih je tra-
dicionalno s čajem in piško-
ti pogostila Krajevna skup-
nost Center. Približno tri-
deset godbenikov se je zbra-
lo od nekaj več kot petdese-
tih, kolikor jih šteje orkester 
v polni zasedbi; torej vsi tis-
ti, ki so bili tega dne doma 
in ne na počitnicah. Najprej 
so zaigrali skladbo Slovenci, 
najbolj znano skladbo slo-
venskih godb, kot je pojasnil 
predsednik Pihalnega orke-
stra MO Kranj Luka Verlič. 
Iz kakšnega okna v starem 
mestu se je premaknila za-
vesa, Franc Jerala pa je god-
benikom pomahal, kot to 
stori vsako leto. S kolesom se 
je z Brega ob Savi pripeljal 
Jože Stenšak, da prisluhne 

priljubljeni glasbi, kot jo je 
sam nekdaj izvajal pri ne-
kem drugem orkestru. 

Štirinajstletni Maks Turk 
je član Pihalnega orkestra 
MO Kranj, letos je prvič sode-
loval na budnici in kot je po-
vedal, mu ni bilo težko vsta-
ti. Prvomajska budnica za 
Pihalni orkester MO Kranj 

predstavlja enega pomemb-
nejših dogodkov v godbe-
nem koledarju. Starosta or-
kestra Franc Kržan pri tem 
sodeluje že več kot trideset 
let. Spominja se, da so vča-
sih ljudje budnico, ki je ne-
ločljivo povezana s prazni-
kom dela, doživljali bolj ču-
stveno, praznik so dejansko 

doživljali kot svojega: »Pred-
vsem mladi pa imajo da-
nes veliko drugačnih skrbi, 
skrbi za to, da dobijo delo, 
skrbi za svojo prihodnost.« 
A budnica ostaja lepa tradi-
cija, ki jo je vredno ohranja-
ti, je prepričan Kržan.

Zlata publika je kranjske 
godbenike nekaj po pol sed-
mi zjutraj pričakala pred 
Domom upokojencev Kranj 
in tudi iz bližnjega bloka se 
je odprlo kar nekaj oken. 
Glasba na budnicah je vsa-
ko leto sestavljena iz t. i. po-
hodnega repertoarja korač-
nic, ki je pri Pihalnem or-
kestru MO Kranj zelo bo-
gat. Vsebuje namreč korač-
nice iz vseh obdobij dolge in 
bogate zgodovine orkestra 
ter koračnice domačih in tu-
jih skladateljev. Poleg dela-
vskih koračnic so nujen re-
pertoar dobro znane korač-
nice skladatelja Vinka Štru-
cla ter koračnice s slovenski-
mi ljudskimi in narodno za-
bavnimi melodijami. Tudi 
v domu upokojencev so jih 
pogostili, nato pa se je orke-
ster z avtobusom odpeljal 
na Mlako pri Kranju, kjer je 
bilo že živahno medsosed-
sko druženje. Jaz, pa ti, pa 
židana marela so godbeniki 
zaigrali slovensko narodno 
pod vodstvom dirigenta Ma-
teja Rihterja, ki je budnicam 
»zvest« zadnjih sedemnajst 
let. Močilnikov Brane je po 
receptu dirigenta Mateja 
skuhal godbeni golaž in pa 
hrenovke, tako so si že malo 
po sedmi zjutraj godbeni-
ki na Mlaki prislužiti kre-
pak zajtrk, kajti dan je bil še 
dolg. Naprej so šli z budnico 
v Britof, na Gorenjo Savo pa 
v Stražišče, osrednji dogo-
dek budnice je bil kot vsako 

leto prvomajska proslava na 
Joštu nad Kranjem, potem 
pa so zaigrali še na Velikem 
hribu na Kokrici in že pre-
cej v popoldnevu nastopili 
pred Domom upokojencev v 
Preddvoru. Postali in zaigra-
li so v tistih krajevnih sku-
pnostih, pri posameznikih 

in organizacijah, kamor so 
jih povabili in s katerimi or-
kester skozi vse leto uspeš-
no sodeluje. Pihalni orke-
ster organizira budnice že 
vse od svoje ustanovitve leta 
1898 in tako že sedaj ve-
lja povabilo - se srečamo na 
120. budnici prihodnje leto!

Z godbo v praznično jutro
Kranj se je v prvomajsko jutro prebudil s tradicionalno povorko Pihalnega orkestra Mestne občine 
Kranj. V najzgodnejšemu dela dneva smo se pridružili temu posebnemu doživetju ...

Najmlajši člani Pihalnega orkestra MO Kranj pri prvem 
postanku na Pungertu, kjer je godbenike s čajem in piškoti 
pogostila Krajevna skupnost Center. /Foto: Tina Dokl

Zlata publika v Domu upokojencev Kranj. /Foto: Tina Dokl

Godbeni golaž je na Mlaki skuhal Brane Močilnik po 
receptu dirigenta Mateja Rihterja. /Foto: Tina Dokl

S kolesom se je že ob šesti uri zjutraj z Brega ob Savi 
v Kranj pripeljal Jože Stenšak (na sliki v ospredju), da 
prisluhne godbenikom. /Foto: Tina Dokl

Povorka Pihalnega orkestra MO Kranj ob šestih zjutraj skozi staro mesno jedro Kranja. 
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Janez Kuhar

Zgornji Brnik – V gasilskem 
domu na Zgornjem Brni-
ku je bila od v četrtka, 27. 
aprila, do včeraj, 2. maja, 
na ogled prva samostojna 
razstava ročnih del z naslo-
vom Dolgčas, kaj je to, ki jo 
je pripravila skupine Rožca 
(DU Cerklje). Kot je pove-
dala njihova vodja Marina 
Marko, je enajst rožc, Met-
ka Polajnar, Marinka Vajs, 
Ema Verbič, Marjeta Žižek, 
Pavla Bergant, Karolina Bi-
der, Ani Dobnikar, Marija 

Kern, Dragica Kropivnik, 
Marina Marko in Joži Mla-
kar, predstavilo izdelke, ki 
so jih naredile v posebni teh-
niki vezenja, v rešilje tehni-
ki. V naše kraje naj bi ta teh-
nika vezenja prišla iz Itali-
je, nekateri to vrsto vezenja 
imenujejo tudi zračna čip-
ka, bele vezenine ali veze-
nje z belim vezom, zato je 
še toliko bolj pomembno, da 
se znanje vezenja v tehniki 
rešilje obdrži in nadgraju-
je, je dejala Marina Marko. 
Na ogled so bili prti, izdelani 
za različna časovna obdobja 

v letu oziroma praznike, pa 
tudi zavese, rožice, slike, 
krstni prti s sliko in s posve-
tilom, prti za pokrivanje ve-
likonočnih košar ... Odprtje 
razstave so popestrili s kul-
turnim programom, v kate-
rem so nastopili godca Ma-
tija Koritnik in Frane Mar-
ko, recitatorka Marija Kern 
ter pevki Francka Rozman 
in Anica Rehberger. Rožce 
so bile vesele, da jim je gasil-
sko društvo odstopilo pros-
tor za razstavo.

Prve Rožce so začele z iz-
delovanjem v tehniki rešilje 

že leta 2005, nekaj pa jih je to 
tehniko osvojilo v zadnjem 
letu. Med rožcami pa so 

imela dekleta tudi »osat«, to 
je bil Ivan Kropivnik z Zgor-
njega Brnika, ki je uspešen 

v rezbarjenju, slikanju, izde-
lovanju glinenih izdelkov in 
slikanju na steklo.

Razstava Dolgčas, kaj je to
Skupina Rožca, ki deluje pri Društvu upokojencev (DU) Cerklje, je pripravila 
na Zgornjem Brniku prvo samostojno razstavo izdelkov ročnih del. 

Skupina Rožca je na prvi skupinski razstavi navdušila s prikazanimi izdelki v tehniki rešilje.
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Kamnik – Občina Kamnik 
kljub svoji velikosti vrsto 
let ni imela inšpektorja, od 
februarja dalje pa za nad-
zor nad izvajanjem občin-
skih odlokov skrbi Bogomi-
ra Skvarča Jesenšek, Kamni-
čanka, ki si je bogate izku-
šnje v občinskem inšpekto-
ratu nabirala v Mestni obči-
ni Ljubljana.

Kot nam je pojasnila, bo 
njena naloga prvenstveno 
opozarjanje in s tem skrb za 
urejanje, šele nato kaznova-
nje. »Inšpektorjeva naloga 
je, da občane opozarja, da 
njihova dejanja niso skla-
dna z občinskimi odloki – ko 

denimo posežejo v občinsko 
cesto, napačno odložijo od-
padke, postavijo tablo na jav-
no površino … Moja naloga 
je občana v takem primeru 
opozoriti, da nekaj dela na-
robe, in ga pozvati, naj stva-
ri uredi, sicer bo dobil odloč-
bo, s tem pa tudi globo. Če 
mu napišem samo kazen, se 
stvari ne bodo uredile. Prav 
tako je moja naloga opozar-
jati tudi občinsko upravi, ki 
mora skrbeti, da so občinski 
odloki skladni z zakonoda-
jo,« pravi in dodaja, da vsi in-
špektorji delujejo skladno s 
prioritetami in te si je zadala 

tudi sama. »Ta hip največjo 
pozornost namenjam nad-
zoru ekoloških otokov, saj 
je bila onesnaženost teh po-
vršin res velik problem. Na-
predek je že viden. Kar nekaj 
odločb z globami in opomi-
ni je že bilo izdanih in tudi v 
prihodnje bo nadzor na tem 
področju poostren. Opažam, 
da občani na ekološke otoke 
večkrat odložijo kosovne od-
padke, ker nekateri sploh ne 
vedo, da je to narobe.« Pravi, 
da bo resno obravnavala vse 
prijave, da pa ne bo delovala 
le v pisarni, ampak bo pogos-
to prisotna na terenu.

Poostreno nad ekološke otoke
Na Občini Kamnik so pred tremi meseci zaposlili občinsko inšpektorico, ki si je za eno od prioritet 
zadala nadzor ekoloških otokov. Na njih se namreč vse pogosteje znajdejo odpadki, ki tja ne sodijo.

Ekološki otok v Stahovici, kjer so prostor našli tudi odpadki, ki tja ne sodijo.

Nova občinska inšpektorica Bogomira Skvarča Jesenšek

Danica Zavrl Žlebir

Kokra – Pohod po stari tovor-
ni poti z Možjance v Kokro, 
ki ga že nekaj let prireja dru-
žina Štirn iz okrepčevalnice 
Rožmarin na Možjanci, jim 
je tudi letos zelo lepo uspel. 
Hladno jutro ni zmotilo 43 

prijavljenih pohodnikov, pri-
merno okrepčani so se odpra-
vili najprej z avtobusom do 
cerkve v Kokri, od tam pa na 
deset kilometrov dolg pohod 
po nekdanji tovorni poti.

»Najprej smo pripešačili 
po stezi do Pestotnikove do-
mačije na nadmorski višini 

750 m, pot nas je vodila nap-
rej do Robleka in nato pre-
ko Planjave in Cundrovih 
hribov do Suhadolnika,« je 
povedala Tatjana Štirn, za-
dovoljna, da se je sedmega 
pohoda, ki ga je znova vo-
dil Franci Štirn, udeležilo 
največje število pohodnikov 

doslej. Pohod so sklenili v 
okrepčevalnici Rožmarin 
obdobri kapljici, golažu in 
polenti ter vižah iz harmo-
nike Marka Štirna. »Skleni-
li smo, da jeseni spet orga-
niziramo pohod, smer pa 
zaenkrat še ni točno določe-
na,« sklene Tatjana Štirn.  

Po tovorni poti največ pohodnikov doslej
Na pohod po stari tovorni poti z Možjance v Kokro je krenilo triinštirideset pohodnikov, kar je bilo 
največ doslej.

Na sedmi pohod po stari tovorni poti v Kokro je krenilo največje število pohodnikov doslej, 43. / Foto: Primož Pičulin

Jasna Paladin

Kamnik – Visoki jubilej je 
Stane Simšič, ki je za svoje 
dosedanje delo prejel že zla-
to občinsko priznanje in sve-
čano listino Planinske zveze 
Slovenije ter bil imenovan 
za častnega vodnika PZS, ča-
stnega predsednika Društva 
upokojencev Kamnik in ča-
stnega člana Planinskega 
društva Kamnik, praznoval v 
družbi, v kateri se počuti naj-
bolje. Najprej so ga s števil-
nimi čestitkami in dobrimi 

željami počastili člani Pla-
ninskega društva Kamnik, 
nato pa še člani Društva upo-
kojencev Kamnik.

Pozornosti mu minule dni 
res ni manjkalo, kar ne pre-
seneča, saj številni odločno 
povedo, da je Stane človek na 
mestu – povezovalen, iskren 
in – tudi na stara leta – iskriv 
in hudomušen. »Planincem 
in upokojencem sem se ak-
tivno pridružil po upokojitvi. 

Hribe sem imel res rad in na 
Triglavu sem bil štirideset-
krat, na Blegošu denimo 31-
krat. Nazadnje tri leta nazaj. 
Hodim še vedno rad, a ker 
hribi zadnje čase kar rastejo, 
se držim bolj po nižinah,« 
nam hudomušno prizna, da 
mu sem ter tja malce ponaga-
ja tudi zdravje. »Med upoko-
jenci in planinci se že vsa leta 
res dobro počutim. Smo pri-
jatelji in dobro sodelujemo, 
veseli me, da cenijo moje iz-
kušnje.« Prav to, da bi v obeh 
društvih še naprej iskreno 

sodelovali, je ena od njegovih 
želja ob 90. rojstnem dnevu, 
pa seveda zdravje, ki ga nikoli 
ni preveč. Še lani je vozil avto, 
a ga zdaj ne pogreša več, saj 
za vse, kar potrebuje, poskr-
bita hči Danica in sin Samo. 
Živi še vedno povsem samos-
tojno, veseli pa ga predvsem 
to, da je postal tudi pradedek, 
saj ga na stara leta zdaj razve-
seljujeta tudi enajstmesečna 
dvojčka – pravnuka.

Stanetovih 
devetdeset let
Pred dnevi je svoj devetdeseti rojstni dan dopolnil 
Stane Simšič, dolgoletni član Planinskega 
društva Kamnik in nekdanji predsednik 
Društva upokojencev Kamnik, ki ga je vodil kar 
štiriindvajset let.

Takole prešerno je Stane Simšič svojemu devetdesetemu 
rojstnemu dnevu nazdravil v družbi prijateljev iz Društva 
upokojencev Kamnik.

Kranj – Od 19. do 21. maja bo na Ptuju 28. državna razstava 
Dobrote slovenskih kmetij, na kateri bodo predstavili tudi 
kmečke prehranske izdelke, ki so na ocenjevanjih osvojili zlato, 
srebrno ali bronasto priznanje. V okviru priprav na razstavo so 
končali že tudi ocenjevanje mesnih izdelkov, rezultate bodo 
slovesno razglasili v času razstave. Med 146 izdelki je najvišjo 
oceno in s tem zlato medaljo dobila tudi Hribarjeva klobasa, ki 
jo je na ocenjevanje dal Marko Dolenc s Hribarjeve kmetije v 
Predosljah. Hribarjeva kmetija je poleg tega dobila še srebrne 
medalje za budjolo iz plečeta, budjolo iz vratu, domačo suho 
klobaso, domačo suho salamo in za domačo suho klobaso 
v zaseki. Kmetija Pr' Lesnek (Tomislav Pernuš) iz Hotemaž 
je dobila zlati medalji za Možjansko ribico in za Lesnekovo 
klobaso za kuhanje, srebrne medalje za jelenovo klobaso, suho 
domačo klobaso in žrebičkovo salamo ter bronasta priznanja 
za jelenovo salamo, suho domačo salamo in domačo konj-
sko salamo. Kmetija Odems (Gregor Ovsenek) iz Predoselj 
je prejela bronasto priznanje za domačo suho govejo salamo, 
Brunarica pri Ingotu (Ingo in Barbara Robič) iz Gozd Martuljka 
pa bronasto priznanje za klobase v zaseki. 

Hribarjeva klobasa z najvišjo oceno
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Igor Kavčič

Kranj – Zgodba, o kateri sva 
se z oblikovalcem, grafikom 
in slikarjem Nejčem Slapar-
jem iz Kranja pogovarjala ob 
njegovem nedavnem obisku 
v Muzeju zgodovine Jugo-
slavije v Beogradu, je pravza-
prav stara enainštirideset let. 
Tja se je pred dnevi namreč 
v družbi umetnostnega zgo-
dovinarja in kustosa Loške-
ga muzeja Boštjan Sokliča 
ter ob podpori Mestne ob-
čine Kranj po mnogih letih 
odpravil po sledeh svoje ris-
be, ki jo je občina leta 1977 
podarila predsedniku teda-
nje države Titu ob njegovem 
prvomajskem obisku v Kra-
nju in na proslavi na Joštu. 
Da ni šlo za običajno risbo, 
pove že njena velikost, saj 
so njene dimenzije 10,2 krat 
2,6 metra. Kot se spominja 
njen avtor, je takrat veljala 
za največjo risbo na papirju 
v državi.

Leta 1976, ko se je Nejč 
Slapar lotil tega obsežnega 
risarskega projekta, je bil za-
poslen v oblikovalskem od-
delku Gorenjskega tiska, 
vseskozi pa je deloval na 
umetniškem polju bodisi 
samostojno bodisi kot član 
umetniških skupin, v tistih 
letih na primer v konceptu-
alistični skupini West-East. 

S pesnikom Francetom Pi-
bernikom sta ustvarila ne-
kaj umetniških projektov, 
v katerih sta povezovala po-
ezijo in grafiko. »Pripravi-
la sva kar nekaj razstav in 
ob tem sem prišel na idejo, 
da bi narisal ogromno ris-
bo v tako imenovanem 'li-
nijskem rastru'. Ko sem si 

določil naslov risbe Gala-
ksija, sem začel delati v tak-
rat precej nemogočih pogo-
jih. V službi so mi omogočili 
kvaliteten papir v enem, dva-
najst metrov dolgem kosu. 
Doma sem napel stojala, 
si ravno ploskev pripravil z 
dvojimi vrati, naredil dolgo 
ravnilo in s pomočjo vrvic 

na papir zelo natančno pre-
našal tisto, kar sem si pred 
tem izrisal na 'manjšo' skico 
v izmeri 1 proti 10 v primer-
javi z originalom,« se na tre-
nutke tudi zelo mukotrpne-
ga dela spominja Nejč Sla-
par. V skoraj šestih mesecih, 
kolikor je nastajala risba, je 
porabil kar dva litra tuša. Z 

dvomilimetrskim rotrin-
gom je v risbi ročno potegnil 
nešteto črt. Tankih in debe-
lih, ko je moral s tušem tudi 
'barvati'.

Glede na izjemen format 
risbe, te ni bilo mogoče raz-
staviti kjerkoli. Zato je Gala-
ksijo avtor vključil šele na sa-
mostojno razstavo v Galeri-
ji Loškega gradu, v katerem 
je dovolj dolga stena za tako 
delo. Umetnostni zgodovi-
nar in likovni kritik Andrej 
Pavlovec, takrat tudi ravna-
telj Loškega muzeja, je delo 
označil za risarsko bravuro. 
Občutek, ki ga gledalec dobi 
ob risbi, je občutek gibanja, 
kot da risba diha. »Ko sem 
slišal, da bo Tito za prvi maj 
prišel na Jošt sem pomislil, 
da bi mu mesto Kranj lah-
ko podarilo to sliko za roj-
stni dan. Z občinsko obla-
stjo je bilo vse dogovorjeno, 
ker pa to ni bilo predvideno 
v protokolu, tistega dne ni-
sem prišel v stik z njim. Pos-
lali so dopis, naj delo pošlje-
mo v Beograd. Na občini so 
tako storili in teden kasne-
je je prišlo iz kabineta pred-
sednika zahvalno pismo,« o 
dogodkih izpred štiridesetih 
let pripoveduje Slapar.

Lani, ob okrogli obletnici 
nastanka risbe, si je avtor to 
spet želel videti, jo fotogra-
firati, ni pa vedel, kje je, če 
sploh še obstaja. Obrnil se je 
na bližnjega soseda Andre-
ja Štera, državnega sekretar-
ja na Ministrstvu za zuna-
nje zadeve, če lahko poizve o 
tem. Po poizvedbah jo je na-
šel v depoju Muzeja zgodo-
vine Jugoslavije v Beogradu. 
Pred dnevi si je umetnik ris-
bo na licu mesta ogledal sku-
paj z Boštjanom Sokličem. 

»Nejč je vidno ganjen svo-
jo risbo ponovno videl prvič 
po enainštiridesetih letih,« 
je dejal Soklič, ki meni, da 
delo še vedno kljubuje zobu 
časa in je v solidnem stanju, 
ob tem pa dodal, »umetnina 
ni pomembna samo zaradi 
dimenzij, temveč predvsem 
zaradi preciznosti izvedbe 
in stila. Gre za primerek, ki 
spada v opartistično nefigu-
ralno smer v umetnosti, ki 
v Sloveniji pa tudi v sose-
dnjih državah (razen Hrva-
ške) sicer ni imela veliko pri-
vržencev. Risba je še vedno 
atraktivna in aktualna kot v 
času nastanka in spada med 
vrhunske dosežke ne samo 
slovenske, ampak tudi jugo-
slovanske umetnosti v tis-
tem času.«

»V muzeju so naju lepo 
sprejeli in risbo že pripravi-
li za ogled. Tudi sam sem bil 
presenečen ob pogledu na 
delo in skoraj nisem mogel 
verjeti, da sem se takrat res 
lotil takega likovnega pro-
jekta,« še pove Slapar. Slika 
je temeljito fotografirana in 
dokumentirana, po besedah 
Sokliča pa je v načrtu izde-
lava računalniške kopije in 
kasnejša dostojna prezen-
tacija te abstraktne umetni-
ne. V prihodnje naj bi tako 
pripravili neke vrste doku-
mentarno razstavo dela. 
Prav tako pa bi se Nejč Sla-
par z veseljem odzval, če bi 
le bila možnost predstavitve 
originala in ob tem tudi pre-
gledne razstave njegovih del 
v Beogradu. Slapar se bo si-
cer kmalu predstavil tudi na 
skupinski razstavi Združe-
nja umetnikov Škofje Loke 
17. maja v Galeriji Loškega 
gradu.

Slaparjeva Galaksija še živi
Kranjski likovnik Nejč Slapar je pred dnevi v Beogradu po enainštiridesetih letih ponovno videl za 
tisti čas največjo risbo v državi, ki jo je mesto Kranj podarilo takratnemu predsedniku države Titu. V 
prihodnje naj bi v Kranju pripravili dokumentarno predstavitev dela z naslovom Galaksija.

Nejč Slapar po 41 letih znova pred svojo dvanajstmetrsko risbo; tu je vidnih le približno  
15 odstotkov. / Foto: Boštjan Soklič

Igor Kavčič

Kranj – Od sredine aprila do 
19. maja svoja dela v Špita-
lu predstavlja osem ume-
tnikov, članov Likovnega 
društva Kranj, in sicer Brut 
Carniollus, Andreja Eržen, 

Klementina Golija, Miha 
Perčič, Maruša Štibelj, Klav-
dij Tutta, Kaja Urh in Cveto 
Zlate. Naslov skupinske raz-
stave Barva, nosilec podobe 
je bil tudi vodilo umetnikov 
pri izboru del, s katerimi se 
predstavljajo v Avstriji. Kot 

je v katalog k razstavi zapi-
sala umetnostna zgodovi-
narka Melita Ažman, bar-
va predstavlja vizualno ču-
tno zaznavo ter nam raz-
kriva svet v vsej svoji živah-
nosti, pestrosti in raznoliko-
sti. Omogoča nam čustveno 

emocionalno odzivanje na 
podobe, ki jih označuje in 
ima zato izrazit psihološki 
vpliv na posameznika in tra-
dicijo kulturnega področja, 
iz katerega prihaja. 

Tako Brut Carniolus po-
dobe gradi skozi kolažira-
no računalniško obdelano 
zgradbo, Andreja Eržen je 
ustvarila prostorsko defini-
rano instalacijo z naslovom 
Nothing to worry about, Kle-
mentina Golija pa nas na 
svojih slikah navdaja z ima-
ginarno krajino z duhovno 
in meditativno noto. Miha 
Perčič pot svojega likovne-
ga raziskovanja nadaljuje v 
grafično geometrijskem je-
ziku, Maruša Štibelj v svojih 
delih ustvarja impresijo na-
ravnega obmorskega okolja, 
Klavdij Tutta pa vtis medite-
ranskega sveta prenaša sko-
zi živahno, kontrastno, glas-
no in jasno izraženo barv-
no paleto. Kaja Urh likov-
na dela koncipira na osno-
vi otroške igrivosti, v kate-
ri pa se vidi premišljena in 
dognana kompozicijska kot 
tudi barvna izpeljava. Cveto 
Zlate nadaljuje s simbolično 
zaznamovano krajino ter ži-
valskim motivom kot osred-
njim sporočilom slike. 

Barva, nosilec podobe
V Galeriji Gradu Porcia v avstrijskem Špitalu ob Dravi z razstavo Barva, 
nosilec podobe gostujejo člani Likovnega društva Kranj, v Galeriji kranjske 
občine pa bodo v petek odprli razstavo petih avstrijskih umetnikov.

Razstavljavci, člani Likovnega društva Kranj, v galeriji gradu Porcia v Špitalu / Foto: arhiv LDK

Kranj – V Galeriji Bala, ki od letošnjega leta deluje v okviru 
kranjske izpostave JSKD, bo jutri, v četrtek, 4. maja, ob 18. uri 
odprtje likovne razstave z naslovom Rdeča, na kateri se pred-
stavljajo člani Likovnega društva Mengeš. Kot zadnjo v nizu 
razstav ob 20-letnici delovanja Likovnega društva Mengeš so 
člani in članice lani pripravili likovno razstavo, ki metaforično 
ponazarja vzdušje v društvu. V maju jo prenašajo v prostore 
Galerije Bala. Simbolika rdeče barve bolj ali manj ponazarja 
tudi vsakega člana posebej in vse skupaj z njihovim odličnim 
mentorjem Lojzetom Kalinškom vred. Razstava simbolizira 
dinamičnost in aktivnost društva, ki je polno inovativnih za-
misli in idej in jih izpelje v številnih projektih, razstavah in 
akcijah. Vsak od njih na svojstven način »zgrabi« dogovorjeno 
nalogo za projekt, ga predela in v svoji likovni govorici ustvari 
v določeni tehniki. Zato toliko različnih govoric rdeče, vsem 
pa je skupna simbolika te barve: ljubezen, ogenj, energija, 
navdušenje, strast in želja po ustvarjanju. Razstava bo na 
ogled do 5. junija.

Mengeški likovniki z razstavo Rdeča

Bohinjska Bistrica – V Muzeju Tomaža Godca v Bohinjski 
Bistrici bo v petek, 5. maja, ob 18. uri pogovorni večer o parti-
zanski ambulanti E na Pokljuki. Gostja večera bo Marica Rav-
nik - Rosvita, bolničarka v ambulanti. Z njo se bo pogovarjala 
novinarka Vlasta Felc. Ranjeni partizani z območja Bohinja so 
se sprva zdravili v zasilnih zatočiščih po gozdovih, po dogod-
kih decembra 1943, ko so Nemci napadli 3. bataljon Prešer-
nove brigade na Goreljku, pa je bila hitro sprejeta odločitev, 
da ranjenci, ki so se rešili, potrebujejo primernejše mesto. 
Maja leta 1944 so jim uredili stalno zasilno bolnišnico pod 
Javorovim vrhom v gozdu Stara Poljana s tajnim imenom 
Ambulanta E preko 4G.

O partizanski ambulanti E na Pokljuki

KRATKE NOVICE
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HKMK Bled soorganiziral  
dve Svetovni prvenstvi do 18 let

Ledena dvorana Bled 
je bila v aprilu 2017 
gostiteljica kar dveh 
svetovnih prvenstev 
za igralce do 18 leta 
starosti.
Najprej so se pomerile 
ekipe v Diviziji 1 Skupina 
A. Zaslužene zmage na 
turnirju so se veselili 
Francozi.
Od 15. do 21. aprila pa 
so se za uvrstitev v višjo 
skupino pomerile ekipe, 
ki so uvrščene v Divizijo 
1 skupina B. Med njimi je 

bila tudi ekipa Slovenije, 
ki je na turnirju osvojila 
prvo mesto in se s tem 
uvrstila v Divizijo 1 
skupina A.
Ponosni soorganizator 
obeh turnirjev je bil 
HKMK Bled. Na tem 
mestu bi se zahvalili 
Hokejski zvezi Slovenije 
za iskazano zaupanje.
Obenem pa iskrene 
čestitke fantom za 
osvojeno prvo mesto in 
preboj v višji tekmovalni 
razred. Čestitke reprezentantom U18 za osvojeno prvo mesto / Foto: Grega Podrekar

Maja Bertoncelj

Kamnik – V finalu državnega 
prvenstva za moške v odbojki 
je bilo potrebnih pet tekem. 
Odločilna peta med ljubljan-
skim ACH Volleyem in kam-
niškim Calcitom je bila v če-
trtek zvečer v Tivoliju. Ogle-
dalo si jo je dva tisoč gledal-
cev, s 3 : 0 (21, 19, 17) pa so 
jo dobili Ljubljančani. To je 
že njihov 14. naslov državnih 
prvakov. 

Kamničani so kljub pora-
zu s sezono zadovoljni. ACH 
Volley so premagali v finalu 
pokalnega tekmovanja, v dr-
žavnem prvenstvu so drugi. 
»Pričakoval sem, da bo v eki-
pi ACH Volleyja več nervoze, 
ampak je ni bilo. Očitno so se 
jim poznale tekme v ligi prva-
kov, in ko je bilo najbolj tre-
ba, so se znali zbrati. Mi smo 

poskušali vse, da bi jih prese-
netili, vendar se nam ni izšlo. 
Imeli so odgovore na vse, kar 

smo poskušali, pri nas pa je 
manjkal kakšen igralec, ki bi 
potegnil voz za sabo. Neka-
teri naši igralci so bili prvič 
v takšnem položaju. Upam, 
da so se iz tega kaj naučili in 
da jim bo to koristilo v pri-
hodnje,« je po tekmi povedal 
Gašper Ribič, trener Calcita 
Volleyballa. Da so dali vse od 
sebe, je dejal tudi igralec Cal-
cita Matic Videčnik in dodal: 
»Vsi smo si želeli, da bi prese-
netili ACH. Bili smo prvi, ki 
smo jih prisilili, da so v finalu 

državnega prvenstva mora-
li igrati pet tekem. Ne glede 
na poraz smo z letošnjo sezo-
no lahko zadovoljni.« Uspe-
šna sezona je tudi za odboj-
karji kranjskega Triglava, ki 
so v boju za tretje mesto v dr-
žavnem prvenstvu dvakrat 
premagali Hoče in se veselili 
bronaste medalje. 

Že pred moškimi so z dr-
žavnim prvenstvom končale 
ženske. Naslov državnih pr-
vakinj so osvojile Mariborčan-
ke, igralke Nove KBM Branik. 

Calcit drugi, Triglav tretji
Odbojkarji ACH Volleya so se štirinajstič veselili naslova državnega prvaka. V odločilni peti tekmi so bili 
boljši od Calcita Volleyballa. Za Kamničani je kljub temu uspešna sezona, saj so poleg naslova državnih 
podprvakov osvojili pokalni naslov. Tretja ekipa v državi je kranjski Triglav.

Pokal za drugo mesto v državnem prvenstvu je sprejel kapetan Calcita Volleyballa Andrej 
Štembergar Zupan. / Foto: Klemen Brumec

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je včeraj 
v Kranjski Gori začela s pripravami na kvalifikacije za 
svetovno prvenstvo, ki jih bo od 24. do 28. maja gostila 
Ljubljana. Na spisku selektorja Slobodana Kovača so 
tudi igralci Calcita Volleyballa (Sašo Štalekar, Matic 
Videčnik, Klemen Hribar) in Triglava Kranj (Gregor 
Ropret, Aleš Kök, Matej Kök, Urban Toman). Ženska 
odbojkarska reprezentanca pa s pripravami na letošnjo 
sezono začenja 8. maja.

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi ligi 
Telekom so konec tedna od-
igrali tekme 31. kroga. Dom-
žalčani so doma gostili Rudar 
in zmagali s 3 : 0, Radomlje 
so gostovale pri Aluminiju 
in izgubile s 3 : 1. Na lestvici 
so Domžale napredovale na 
drugo mesto, Radomlje so 

zadnje. V 32. krogu bosta oba 
gorenjska predstavnika igra-
la v soboto, in sicer Kalcer Ra-
domlje doma s Celjem, Dom-
žale pa v gosteh s Koprom.

V drugi slovenski ligi so 
bile odigrane tekme 23. kro-
ga. Vodilni Triglav Kranj je 
igral doma z Dravo Ptuj in 
remiziral s 3 : 3. Za doma-
če sta zadela Nejc Križaj in 

dvakrat Matej Poplatnik. 
Drugouvrščeni Roltek Dob 
je doma z 1 : 0 pre  magal Krko 
in na lestvici zmanjšal zao-
stanek za Kranjčani, ki je šti-
ri kroge pred koncem le še toč-
ka, nogometaši z Doba so od-
igrali tekmo več. Zarica Kranj 
je bila v tem krogu prosta in je 
na lestvici na osmem mestu. 
Konec tedna so nogometaši v 

tretji slovenski nogometni ligi 
center odigrali tekme 21. kro-
ga. Rezultati gorenjskih ekip: 
Šobec Lesce – Sava Kranj 1 : 0, 
Bled Hirter – Velesovo 2 : 1, Za-
gorje – Komenda 2 : 2, Tinex 
Šenčur – Rudar Velenje 4 : 3. 
Na lestvici je Bled tretji, Šen-
čur šesti, Komenda sedma, 
Sava Kranj osma, Šobec Lesce 
deseti in Velesovo 13. 

Drava Ptuj vzela točko Triglavu

Maja Bertoncelj

Šenčur – V soboto so košar-
karji odigrali zadnji, deseti 
krog Lige Nova KBM za pr-
vaka in tudi za obstanek. Za 
vse tri letošnje gorenjske ko-
šarkarske prvoligaše je sezo-
ne konec. 

Helios Suns je v zadnjem 
kolu prišel do prve zmage v 
drugem delu (s 85 : 56 so bili 
boljši od Rogaške) in sezono 
končal na šestem mestu le-
stvice Lige za prvaka. Za lan-
skimi državnimi prvaki je tež-
ka sezona. Domžalčani so 
imeli pravico nastopa v no-
voustanovljeni Ligi prvakov 
pod okriljem Fiba, v Pokalu 
Spar so se uvrstili v četrtfina-
le, Ligo Nova KBM pa konča-
li s 14–18. Škofjeločani in Šen-
čurjani so drugi del sezone ig-
rali v Ligi za obstanek. Ta je us-
pel igralcem Šenčurja Gorenj-
ske gradbene družbe, potem 

ko so na odločilni tekmi v so-
boto doma z 71 : 65 premagali 
Podčetrtek. Na lestvici Lige za 
obstanek so na tretjem mes-
tu, kar pomeni, da bodo tudi 
v prihodnji sezoni v prvoliga-
ški druščini. »Naloga, zaradi 
katere sem prišel v Šenčur, 
je opravljena. Odgovornost 
je bila velika, še zlasti zaradi 
vseh ljudi, ki so verjeli vame in 
mi stali ob strani. Vesel sem 
predvsem za tiste igralce, ki so 
prevzeli breme nase in na par-
ketu dobesedno izkrvaveli za 
to zmago,« je bil po napeti tek-
mi zadovoljen trener Šenčur-
janov Gregor Vodenik. Med 
slovensko elitno košarkarsko 
druščino pa ni uspelo obstati 
Škofjeločanom. LTH Castin-
gs se seli v drugo ligo. 

Državno košarkarsko pr-
venstvo se bo nadaljevalo s 
polfinalom, v katerega so se 
uvrstili Krka, Rogaška, Zlato-
rog Laško in Union Olimpija.

Šenčur ostaja 
prvoligaš
Košarkarji Šenčurja GGD so si s sobotno zmago 
zagotovili obstanek v prvi ligi, medtem ko se 
Škofjeločani selijo v drugo.

Košarkarje Šenčurja je v zadnjem delu sezone vodil Gregor 
Vodenik (na sliki) in dosegel cilj: obstanek v ligi. Vodenik je 
sicer tudi selektor slovenskih reprezentantov v košarki na 
vozičkih. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Kamnik – Triatlonec Matevž 
Planko je uspešno nastopil 
na evropskem prvenstvu za 
mladince v sprint duatlonu. 
Kamničan je osvojil bronas-
to medaljo in s tem ponovil 
lanski uspeh.

Eden izmed najbolj talenti-
ranih slovenskih triatloncev, 
član TK Trisport Exoterm, je 
v španskem mestu Soria po 5 
km teka, 20 km kolesa in 2,5 
km teka zaostal le za evrop-
skim prvakom, ki je postal 
Britanec Alex Yee, in Rusom 

Grigorijem Antipovom. »S 
tekmovanjem sem zelo za-
dovoljen, še posebno z ub-
ranitvijo bronaste medalje iz 
lanskega leta. Morda bi z ne-
koliko boljšo taktiko celo us-
pel priti na drugo mesto. Du-
atloni sicer niso moj primar-
ni cilj, je pa rezultat dober 
pokazatelj forme in dobre-
ga dela čez zimo. Veselim se 
že nadaljevanja sezone v tria-
tlonu, kjer bosta glavna cilja 
mladinsko evropsko in mla-
dinsko svetovno prvenstvo,« 
je po novem uspehu povedal 
Planko.

Planko ubranil bron

Škofja Loka – Rokometaši so v soboto odigrali tekme 6. kroga 
Lige NLB, skupine za prvaka. Škofjeločani, rokometaši ekipe 
Urbanscape Loka so gostovali pri Celju Pivovarni Laško in iz-
gubili z 28 : 22 (18 : 13). Na lestvici so na petem mestu. Tekme 
sedmega kroga bodo 13. maja. Ločani bodo gostovali v Kopru.

Škofjeločani izgubili v Celju
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Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Reševanje težav drugih
Ali ste že kdaj brez povabi-

la pri prijateljih, znancih, za-
čeli pospravljati njihovo sta-
novanje, vrt ali garažo? In to 
takrat, ko jih ni bilo doma? 
Ste preplezali vrtno ogra-
jo, se napotili do hiše, z veli-
ko truda odprli bolj ali manj 
trdno zaklenjena ali zapr-
ta vrata? Mogoče je bilo celo 
kakšno okno na pol odprto 
in ste to razumeli kot dovo-
ljenje, da vstopite in pospra-
vite njihov nered?

Odkimavate in se čudi-
te, kaj vas sploh sprašujem? 
Predvidevam, da je odgovor 
ne. Kar je tudi edino pravil-
no. Če nekaj znamo in zmo-
remo, še ne pomeni, da to 
tudi smemo. Brez dovolje-
nja ali povabila tistega, ki 
se ga to tiče, urejati njegove 
stvari. Če dobro pomislimo, 
velikokrat (ne)hote delamo 

prav to. Ne, ne pospravlja-
mo hiš drugih. Čutimo se 
poklicani reševati njihove 
težave. 

Ko je nekdo, ki nam je bli-
zu, v težavah (vsaj nam se zdi 
tako), pričnemo deliti nasve-
te in pametovati, kako bi bilo 
najbolje nastalo situacijo re-
šiti. Ali pa jo namesto njega 
celo že začnemo urejati. Po 
možnosti hitro, da ne bo šlo 
še na slabše. Mu v začetku 
celo pozabimo povedati, kaj 
delamo, ker se nam tako zelo 
mudi. Da ja ne bo prepozno. 
Saj mu bomo povedali, takoj 
ko ga vidimo, ker zdaj je tre-
ba hitro ukrepati, da se stvar 
ne poslabša. 

In ko naš bližnji izve, kaj 
vse smo že uredili namesto 
njega, ne da bi nas sploh pro-
sil, se seveda razjezi. Kaj se 
sploh vtikamo, pa rešujemo 

stvari, ki so njegove? Tudi 
ko mu na dolgo in široko 
pojasnimo, da je tako naj-
bolje, se ne umiri. Najbolje 
za koga? Ja, zanj, seveda, saj 
ima več kot očitno težave, ki 
jih ne zna rešiti, mi pa vidi-
mo, kako in kaj bi bilo treba 
storiti. 

Ste kdaj pomislili, da je 
tisto kar vidimo, samo naše 
dojemanje situacije? Mogo-
če jo pa on dojema in vidi iz 
svojega zornega kota popol-
noma drugače? Zakaj misli-
mo, da imamo nujno prav? 
Kaj je sploh prav? Najbolj 
bistveno pri vsem pa je, od 
kod izvira naša potreba re-
ševati težave drugih? Kaj s 
tem želimo doseči? Zase. Ja, 
zase, ni pomota. Ker to de-
lamo zase in za zadovoljeva-
nje svojih potreb, ne reševa-
nje težav drugih. Četudi si 

mislimo in je n azunaj vide-
ti, da ni tako. 

Vsak lahko reši le svoje te-
žave. Naj se še tako trudi-
mo in druge prepričujemo, 
kaj morajo storiti, se to ne 
bo zgodilo, dokler se sami 
ne odločijo tako. Ali začuti-
jo, da želijo s svojim proble-
mom nekaj narediti. 

Nemalokrat vztrajamo v 
neki za nas na videz neugo-
dni situaciji, ker nam to pri-
naša druge koristi, naj se sli-
ši še tako čudno. 

Drugim lahko pomagamo 
s svojim zgledom. Ko bodo 
videli, kako mi rešujemo te-
žave (svoje, ne tuje!) jim bo 
naš zgled mogoče v pomoč, 
ko se bodo odločili reševati 
svoje. Sicer pa je tudi prav in 
naučimo se to sprejeti. Ko se 
naučimo delovati tako, smo 
zmagali. Nad svojim egom. 

Najboljši test, ali to zmore-
mo, je pri svojih otrocih, par-
tnerjih, osebah, ki so nam 
najbližje. Tam se najhitreje 
zapletemo in najtežje nam 
je ohraniti razdaljo in se ne 
vmešati. Ste kdaj pomislili, 
da z vmešavanjem v bistvu 
sporočamo, da jim ne zau-
pamo, da znajo in zmorejo. 
Bi radi svoje otroke res vzgo-
jili v tako nesamostojne ose-
be, ki ne zmorejo brez vaše 
pomoči? Prepričana sem, da 
ne, saj vsak starš želi otroku 
dati največ, kar zna in zmo-
re. Tisti zadnji največ je, da 
ga spusti. Da naredi sam po 
svoje. Kot verjame in zna 
najbolje. Ter na ta način 
tudi sporoči, da mu zaupa. 
Sprejmimo to odraščanje. 
Odrastimo tudi mi. Ne re-
šujmo težav drugih, najprej 
rešimo svoje. Bo bolje za vse.

Jelena Justin

Ko sem pred tedni obi-
skala Banjško planoto, sem 
se odločila, da se povzpnem 
tudi na Jelenk, imenovan 
tudi sveta gora starovercev. 
Opisa poti vzpona nisem 
zasledila nikjer, potem pa od 
znanca izvedela, da se nanj 
lahko povzpnemo iz Kanala, 
ali pa s Kanalskega vrha. Ko 
sem z vrha Svetega Lovren-
ca pogledovala proti Jelen-
ku, sem bila prepričana, da 
obstaja tudi pot vzpona na 
vrh s te južne strani. In ni-
sem se zmotila. 

Po primorski avtocesti se 
zapeljemo proti Novi Gorici, 
kjer sledimo Solkanu. Pred 

Solkanom zavijemo desno 
v smeri Svete gore in Grgar-
ja. Na križišču za Sveto goro, 
ki zavija levo, peljemo na-
ravnost do vasi Grgar, Zab-
rdo, Grgarske ravne in sko-
zi Bate do Banjšic, kjer zavi-
jemo levo proti Kanalskemu 
vrhu. Po nekaj kilometrih je 
na desni strani manjše par-
kirišče, ob cesti pa smerokaz 
Jelenk. Tudi sama sem nare-
dila tako in se odpravila pro-
ti vrhu. 

Začetek poti poteka v levo, 
nato pa se usmeri desno in 
preči gozd. Zmeren vzpon 
mestoma začini večja strmi-
na. Gozd je izrazit primer 
zakrasele planote, posute s 
kamenjem. Ko izstopimo iz 

gozda, smo pri električnem 
kandelabru. Zavijemo des-
no mimo njega in nadaljuje-
mo z vzponom. Hitro prido-
bimo na višini, nato pa pot 
zavije levo in preči gozdno 
pobočje. Ko dosežemo trav-
nik, nas smerokaz usme-
ri desno. Nadaljujemo sko-
zi gozd, strmo navzgor in se 
približujemo skalam. Ena 
varianta, sicer neoznačena, 
je tudi plezalna pot po gre-
benu, ki pa ni zavarovana, 
zato jo odsvetujem. Mi sle-
dimo gozdni poti, ki se vije 
po kraškem gozdu. Na robu 
gozda zagledamo okroglo 
vpisno skrinjico z žigom. 
Sprehodimo se do skal, ki 
so razbrzdane s številnimi 

škrapljami. Skala na vrhu je 
pravzaprav kar škrapljišče, 
ki je mestoma ostro ločeno s 
t.i. skalnimi noži. Previdno 
tudi zato, ker je vrh prepa-
den, saj so škrapljaste skale 
odrezane.

Z vrha je lep razgled na 
Banjško planoto, na Julijske 
Alpe. Z vrha sem se spreho-
dila še v desno po škraplja-
stih skalah in spremljale so 
me markacije. Po parih mi-
nutah sem prišla do polkro-
ga škrapljastih skal, na vrhu 
ene od njih je bil prodnik. 
Očitno se verovanje staro-
vercev oživlja, saj so kamni 
imeli v njihovem verovanju 
izjemno pomembno vlo-
go, sploh prodniki, ki so bili 

prinešeni iz Babje jame ali iz 
reke Soče.

Kot pravi Pavel Medvešček, 
je bila za svetost gore Jelenk 
»zagotovo odločilna njena 
lega, oblika, okolica in vse, 
kar je še danes na njenem 
vrhu, pa tudi tisto, kar nam je 
neznano. To je bilo dovolj in 
nenadomestljivo, da je prav 
ta gora postala sveta”.

Z vrha sem sestopila po 
poti vzpona. Opisan vzpon 
je kratek, vendar, če želimo 

imeti celodnevni obisk Je-
lenka, se nanj povzpnemo iz 
Kala, po markirani poti pre-
ko Kanalskega vrha. 

Ja, zanimiva vzpetina, ki v 
sebi skriva energije in skriv-
nosti, ki jih težko razumemo 
ali pa sploh ne. Preprosto jih 
sledimo in jim zaupamo. 

Nadmorska višina: 778 m
Višinska razlika: 300 m
Trajanje: 1 uro in 30 minut
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Jelenk (778 m)

Sveta gora starovercev…
… je naslov filma iz leta 2008, katerega scenarist je bil žal že pokojni Jadran Sterle. Staroverstvo je 
sodobno ime za politeistično verovanje starih Slovanov, ki se je pri nas ohranilo v zahodnem delu 
Slovenije vse tja do konca prve svetovne vojne.

Pogled na Jelenk s ceste iz Grgarskih Raven /Foto: Jelena Justin

Vpisna skrinjica tik pod vrhom /Foto: Jelena Justin

Razgled proti Sv. Lovrencu z vrha Jelenka /Foto: Jelena Justin
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Miroslav Cvjetičanin

Brno – Slovenski mladin-
ski reprezentanci (U 16) sta 
se tudi letos udeležili že tra-
dicionalnega tekmovanja za 
European Olympic Hopes 
Trophy 2017, ki je bilo od-
lično organizirano, tokrat na 
igrišču Kaskada blizu Brna. 
Obe ekipi sta dosegli izvrstna 
rezultata.

Vremenske razmere igral-
cem, na že tako razgibanem 
in zahtevnem igrišču res 
niso bile naklonjene, saj je 
med tekmovanjem celo sne-
žilo. Igralo se je pri zelo niz-
kih temperaturah, igro pa je 
vseskozi še dodatno oteže-
val močan veter. Turnirja so 
se udeležile reprezentance 
Nemčije, Slovaške, Poljske, 
Češke republike, Madžar-
ske in seveda Slovenije. Re-
prezentanca mladincev v 
postavi Luka Strašek, Kra-
njčan Gal Patrik Štirn, Kri-
stjan Burkeljca, Vid Potočar, 
Maks Popovič, in Britofljan 

Jakob Balkovec je po izena-
čenih borbah uspela izboriti 
odlično drugo mesto. Zma-
gala je reprezentanca Nem-
čije.

Slovenske mladinke so bile 
tokrat nepremagljive. Premoč 
nad nasprotnicami je uspeš-
no pokazala reprezentanca 

mladink v postavi: Pia Bab-
nik, Lara Ječnik z Drulovke, 
Blejka Vida Obersnel, Neža 
Šiftar, Tijana Jovičevič in Bri-
tofljanka Kaja Teran, ki je v 
dvobojih premagala vse tek-
mice in prvič na tem tekmo-
vanju osvojila prvo mesto in 
pustila za seboj favorizirani 

reprezentanci Češke Repu-
blike in Nemčije. Ekipi sta 
odlično in zavzeto vodila ka-
petana Damjan Murgelj (za 
mladince) in Janez Grilc (za 
mladinke), ki sta tudi po-
membno prispevala k ta-
kemu odličnemu rezultatu 
obeh reprezentanc.

Izjemen uspeh mladih golfistov
K zgodovinskemu uspehu je pripomoglo kar šest gorenjskih golfistov.

Češki Brno je srečen kraj za mlade slovenske golfiste.

Maja Bertoncelj

Kranj – V nedeljo, 7. maja, 
bo mednarodni dan bose-
ga teka. Zadnjih šest let je 
v Kranju potekal Slovenski 
bosi tek, ki je bil dobro obi-
skan. Letošnji v sedmi izved-
bi pa bo poseben. Oblikovali 
si ga boste lahko kar po svo-
jem okusu.

Ekipa, ki je doslej izvedla 
šest bosih tekov, in tudi kar 
nekaj tekačev, ki so sodelo-
vali pretekla leta, namreč le-
tos ravno prvi konec tedna 
v maju potuje na maraton 
v Prago, zato so se odločili, 
da letošnji bosi tek zastavijo 
drugače. »Mi bomo v Pragi 

češko prestolnico premeri-
li tudi z bosimi nogami, vse 
vas, ki boste ostali v Sloveni-
ji, pa vabimo, da se nam pri-
družite na daljavo. Kjerkoli 
že boste na ta dan, vas izzi-
vamo, da se med vašimi pod-
vigi tudi sezujete,« sporo-
ča ekipa Slovenskega bose-
ga teka. Med bosim tekom 
se fotografirajte in jim poš-
ljite fotografijo za objavo na 
družbenem omrežju. Naj-
boljšo bodo tudi nagradili.

»Prepričani smo, da bomo 
tudi na virtualni način v digi-
talni dobi pokazali svetu, da 
smo slovenski bosonogci še 
vedno najštevilčnejši na sve-
tu,« še pravijo organizatorji.

Letošnji Slovenski bosi  
tek bo virtualen

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Wings for Life 
World Run je globalno teka-
ško tekmovanje, ko en dan 
ves svet teče kot eno za tis-
te, ki tega ne morejo. Sto od-
stotkov vseh startnin in do-
nacij je namreč namenje-
nih fundaciji Wings for Life, 
ki financira raziskave hrbte-
njače z namenom, da najde 
zdravilo za poškodbe hrbte-
njače.

Tek ima še eno veliko po-
sebnost: ciljna črta tukaj na-
mreč tekače lovi. Dlje ji uspeš 
ubežati, boljši imaš rezultat. 
V Sloveniji se bo tek začel v 
nedeljo, 7. maja, s startom 
ob 13. uri na Kongresnem 
trgu v Ljubljani. Pol ure po 
startu tekačev bodo na trase 
zapeljala zasledovalna vozi-
la in začela loviti tekače. Zad-
nji tekač, ki ga bo ujelo zasle-
dovalno vozilo, bo zmagova-
lec. Po vsem svetu se morajo 
vozila za tekaškimi karava-
nami premikati enako hitro, 
ko tekače ujamejo, pa preb-
rati njihove čipe in s tem do-
loči končne rezultate. Vozi-
ti se začne s hitrostjo 15 kilo-
metrov na uro, uro in pol po 

začetku teka se pospeši na 
16, čez še eno uro pa na 17. 
Ko odbije tri ure in pol teka, 
hitrost poskoči na 20, nato 
pa čez dve uri še na 35 kilo-
metrov na uro. Le najboljši 
tekači zmorejo pred vozilom 
bežati tako dolgo, da ta dose-
že končno hitrost, a nekate-
rim uspe tudi po tem še ne-
kaj časa braniti prednost. V 
Sloveniji bo za volanom zas-
ledovalnega vozila tudi letos 

Aleks Humar, večkratni dr-
žavni prvak v reliju. Kako 
dolgo mu boste bežali? Te-
kače bo trasa s Kongresnega 
trga v centru Ljubljane vodila 
proti Domžalam, Kamniku, 
Cerkljam na Gorenjskem, 
Smledniku, Spodnjim Pirni-
čam ter nazaj v Ljubljano. 

Med prijavljenimi po 
vsem svetu so številna zna-
na imena in tako je tudi pri 
nas. S svojimi prvimi tremi 

izvedbami je tek Wings for 
Life World Run pritegnil več 
kot 280 tisoč ljudi 193 na-
rodnosti, ki so tekli v več kot 
38 državah na šestih konti-
nentih. Zbrali so 13,8 mili-
jonov evrov in pretekli več 
kot 2,8 milijona kilometrov. 
Lani je največ kilometrov 
pretekel italijanski tekač, 
(88,44 km), na slovenskem 
teku pa Vid Senica (64,58 
km), skupno na 22. mestu.

Ves svet bo četrtič tekel  
za tiste, ki tega ne morejo
V nedeljo, sedmega maja, bo letošnja izvedba dobrodelnega svetovnega teka Wings For Life World 
Run, ki bo po številu tekačev največji do sedaj. Tek bo četrto leto zapored potekal po vsem svetu  
z začetkom ob istem času. Start slovenske izvedbe bo v Ljubljani, trasa pa zavije tudi na Gorenjsko.

Wings for Life World Run je globalni dobrodelni dogodek z edinstvenim konceptom. Je tek, 
na katerem udeleženci po vsem svetu startajo istočasno, lovi pa jih ciljna črta - spremljevalni 
avtomobil. Pravijo, da je poseben občutek, ko te cilj ujame in ti še čestita. / Foto: Bor Dobrin

Maja Bertoncelj

Ljubljana – SlovenijaPleza 
je eden ključnih projektov 
Planinske zveze Slovenije 
od vstopa športnega pleza-
nja v olimpijsko družino, s 
katerim napovedujejo osve-
žen, proaktiven in profesi-
onalen pristop k novi olim-
pijski disciplini ter skrb za 
prihodnost športnega pleza-

nja v Sloveniji ob zavedanju, 
da se pri nas kalijo najboljše 
športne plezalke in plezalci 
na svetu, hkrati pa plezanje 
doživlja pravi razcvet kot re-
kreativna dejavnost. 

Projekt so pred kratkim 
predstavili predstavniki Pla-
ninske zveze Slovenije, Olim-
pijskega komiteja Slovenije 
in slovenske reprezentance v 

športnem plezanju. Osredo-
toča se še vedno na najbolj-
še športne rezultate, novo-
sti pa prinaša tudi na podro-
čju rekreativnega plezanja. 
Dogajanje bo tudi na Gorenj-
skem. »V dolgoročnem načr-
tu in središču projekta #Slo-
venijaPleza so povezovanje 

plezalnega sveta v Sloveniji, 
popularizacija športnega ple-
zanja med širšo javnostjo, šir-
jenje prepoznavnosti športne 
panoge tako na profesionalni 
ravni skozi dosežke naših re-
prezentantov kot na rekreativ-
ni ravni vseh ljubiteljev pleza-
nja, poleg tega pa še vzposta-
vitev enotnejšega sistema or-
ganizacije državnih prven-
stev, opozarjanje na pomen 

in problematiko opremljanja 
športnoplezalnih smeri v na-
ravnih plezališčih ter večanje 
tržne vrednosti slovenske re-
prezentance v športnem ple-
zanju,« je povedal generalni 
sekretar Planinske zveze Slo-
venije Matej Planko. 

V sklopu projekta bo lah-
ko širša javnost spoznala 
športno plezanje na različ-

nih dogodkih. Naslednji bo 
na Tednu mladih v Kranju 
(13. maja), sledili bodo Tri-
glav The Rock Ljubljana (20. 
maja), Gremo v hribe na Ma-
riborski koči na Pohorju (3. 
junija), Dan slovenskih pla-
ninskih doživetij na Domu 
pod Storžičem (17. junija) ...

Slovenija pleza
Plezanje doživlja pravi razcvet tudi kot rekreacija.

Plezanje je vse bolj priljubljeno tudi zaradi uspehov naših 
plezalk in plezalcev. / Foto Sebastjan Plavec 

V sklopu projekta bo širša javnost lahko spoznala 
športno plezanje na različnih dogodkih. Naslednji bo 
13. maja na Tednu mladih v Kranju.
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Simon Šubic

Kranj – Primeri, ko poli-
cisti uporabijo strelno orož-
je, četudi samo za opozo-
rilni strel, so zelo redki. Po 
podatkih Policijske uprave 
Kranj gorenjski policisti v 
zadnjih petih letih pri izva-
janju policijskih pooblastil 
sploh niso uporabili strel-
nega orožja proti obravnava-
nim osebam, v dveh postop-
kih pa so v varno smer izstre-
lili opozorilni strel. Ob tem 
so na policiji razložili, da se 
za uporabo strelnega orožja 
kot prisilnega sredstva šte-
je samo pri neposrednem 
delovanju na osebe, zato se 
opozorilni strel ne šteje za 
uporabo strelnega orožja.

Zadnji primer upora-
be opozorilnega strela se je 
zgodil na velikonočni pone-
deljek v Tržiču, kjer je, kot 
smo poročali minuli petek, 
policist po ugotovitvah po-
sebne komisije policije up-
ravičeno uporabil opozorilni 
strel v svojo zaščito pred zelo 
agresivnima napadalcema 
napadalcema. Drugi primer 
uporabe opozorilnega strela 
pa je star dobro leto, zgodilo 
pa se je na Jesenicah. Aprila 
lani so namreč kranjskogor-
ski in jeseniški policisti šele 
na ta način umirili mlade-
niča, ki se je nadnje spravil 
z vključeno motorno žago. 
Tako kot v tržiškem prime-
ru je tudi preiskava okoliščin 
uporabe opozorilnega strela 
na Jesenicah pokazala, da 

policisti pri tem niso preko-
račili svojih pooblastil. 

V pred kratkim uveljav-
ljeni noveli zakona o nalo-
gah in pooblastilih policije 
so določbe, ki urejajo podro-
čje uporabe strelnega orož-
ja, ostale nespremenjene. 
Zakon sicer določa, da sme-
jo policisti uporabiti prisil-
na sredstva za preprečitev za 
preprečitev ali odvrnitev ne-
varnosti, če z opozorilom, 
ukazom ali izvedbo drugih 
pooblastil ne morejo uspeš-
no opraviti policijske nalo-
ge. Pred njihovo uporabo so 
obvezani osebi ukazati, kaj 
mora storiti ali opustiti, in 
jo opozoriti, da bodo ob ne-
upoštevanju ukaza upora-
bili prisilno sredstvo, razen 
če bi opozorilo onemogoči-
lo izvedbo policijske naloge 

ali če okoliščine opozorila 
ne dopuščajo. V primeru, da 
se zaradi uporabe prisilnih 
sredstev oseba poškoduje, 
ji morajo policisti, takoj ko 
okoliščine dopuščajo, zago-
toviti prvo pomoč ali zdrav-
niško oskrbo, o zdravljenju 
ranjene osebe v zdravstveni 
ustanovi pa morajo čim prej 
obvestiti njene bližnje.

Prisilnih sredstev policisti 
ne smejo uporabiti proti ot-
rokom, vidno bolnim, sta-
rim, onemoglim osebam, 
vidno težkim invalidom in 
vidno nosečim ženskam, ra-
zen če jih je treba privesti ali 
pridržati in policisti ne mo-
rejo drugače obvladati nji-
hovega upiranja ali napa-
da. Proti šibkejšim skupi-
nam lahko uporabijo prisil-
no sredstvo tudi, če ogrožajo 

svoje življenje, življenje lju-
di, premoženje ali če je zara-
di drugih okoliščin njihovo 
življenje ali zdravje nepos-
redno ogroženo.

Strelno orožje kot najskraj-
nejše prisilno sredstvo sme-
jo policisti pri opravljanju 
policijskih nalog uporabiti 
samo, če ne morejo drugače 
odvrniti od sebe ali koga dru-
gega sočasnega protipravne-
ga napada, s katerim je ogro-
ženo življenje, ali preprečiti, 
da bi imel storilec za upora-
bo pripravljeno strelno orož-
je, eksplozivna sredstva ali 
druge nevarne predmete ali 
snovi, s katerimi bi ogrozil 
življenje prisotnih.

Zakon določa, da se za na-
pad na policista šteje tudi, 
če oseba seže po orožju ali 
drugem nevarnem predme-
tu oz. snovi, s katero lahko 
v trenutku pride do napada. 
Preden pa policist uporabi 
strelno orožje, mora, če oko-
liščine to dopuščajo, osebo, 
zoper katero naj bi upora-
bil strelno orožje, opozoriti 
s klicem »Stoj, policija, stre-
ljal bom!« ter z opozorilnim 
strelom v varno smer. Če 
se oseba, zoper katero poli-
cisti smejo uporabiti strel-
no orožje, umika proti sku-
pini oseb ali se v njej naha-
ja, smejo policisti streljati le, 
če oseba neposredno ogroža 
življenje oseb. V bližini dr-
žavne meje morajo policisti 
ob uporabi strelnega orožja 
paziti, da izstrelek ne preleti 
državne meje.

Policisti le redko streljajo
V zadnjih petih letih so gorenjski policisti le dvakrat opozorilno streljali – na Jesenicah in v Tržiču,  
v obeh primerih pa je preiskava pokazala, da upravičeno.  

Gorenjski policisti v zadnjih petih letih nikdar niso streljali 
neposredno na osebe, dvakrat pa so opozorilno streljali v 
varno smer. / Foto: Tina Dokl (arhiv)

Simon Šubic

Kamnik – Praznični dnevi so 
bili za kamniške gorske reše-
valce precej naporni. Začelo 
se je že na praznični četrtek 
okoli 23. ure, ko je v bližini 
Zelenega roba na Veliki pla-
nini skupina petih tujih pla-
nincev v deževni in vetrov-
ni noči zašla s poti iz Mačk-
ovega kota do najete koče in 
se izgubila. Kamniški gorski 
reševalci so jih k sreči našli. 
Najprej so jih s pomočjo te-
lefona usmerili do zasilne-
ga zavetišča na Zelenem 
robu, kjer so rahlo podhlaje-
ni in povsem premočeni po-
čakali na rešitelje. Potem ko 
so ti poskrbeli za prvo oskr-
bo premraženih planincev, 
vsi so bili mlajših let, so jih 

reševalci pospremili do za-
vetišča GRS na Veliki plani-
ni. Franc Miš in Marjan Šer-
kezi iz GRS Kamnik sta ob 
tem opozorila, da je bil to le-
tos že šesti primer, ko so nji-
hovi reševalci na Veliki pla-
nini reševali turiste. 

»Velika planina je obmo-
čje, ki je v slabem vremenu 
pogosto pokrito z gosto meg-
lo, razmere pa dodatno ote-
žujejo veter, nizke tempera-
ture, močne padavine. Gor-
ski reševalci smo že večkrat 
omenili, da se na Planino ni-
koli ne odpravimo, kot bi šli 
na kratek sprehod v Volčji 
potok. Zgodilo se je že, da je 
gondola zaradi vetra nehala 
voziti in na planini so ostali 
turisti v slabi obutvi in nep-
rimernih, pičlih oblačilih 

- z »mufkom« okrog vratu. 
Velika planina je sredogor-
je, njen najvišji vrh Gradi-
šče je visok 1666 metrov in 
na takšni višini, pokrajini, ki 
ni pokrita z gozdom, lahko 
tudi avgusta doživimo snež-
ni metež. Tokratni planinci 
so ponovno imeli srečo, saj 
so bili podhlajeni in njihova 
pustolovščina v stilu Pet pri-
jateljev, se bi lahko konča-
la kaj hitro klavrno,« sta po 
končani akciji zapisala Miš 
in Šerkezi. Ob tem sta pohva-
lila, da so bili mladi planinci 
dovolj prisebni, da so pokli-
cali na pomoč na številko 112, 
bili so tudi primerno obuti in 
oblečeni, s seboj pa so imeli 
tudi primerno opremo.

Nekaj kritičnih besed sta 
ob tem dogodku namenila 

tudi lastnikom zavetišč, sta-
nov na Veliki planini, ki jih 
oddajajo turistom: »Oddati 
stan za počitnice ne pome-
ni samo 'pokasirati' in izdati 
naročilnico. Pomeni poskr-
beti za turista, mu povedati 
točno lokacijo, po možnosti 
kaktuse opremiti s smerni-
mi tablami stanov, ki se od-
dajajo v najem.«

Srečno se je končalo tudi 
iskanje trinajstletnika, ki se 
je na Veliki planini izgubil 
v nedeljo. Pri iskanju so jim 
izdatno pomagali tudi dru-
gi planinci, ki so mladeni-
ča videli in o tem informira-
li gorske reševalce, z dvema 
planincema, na katera je na-
ključno naletel, pa je izgub-
ljenec nato sestopil po pla-
ninski poti čez Dol. Gorski 

reševalci, ki so jim šli nap-
roti, so fanta nazadnje z vo-
zilom odpeljali v dolino. 
»Kmalu zatem, ko smo z vo-
zilom odpeljali proti doli-
ni, se je dan prevesil v noč. 
Nizke temperature, vlaga 
in pičla oblačila izgubljene-
ga fanta, bi v primeru, da bi 
moral noč preživeti na pros-
tem lahko bile zanj usodne. 
Ne predstavljam si, kaj vse 
bi preživljal trinajstletnik v 
temni noči, osamljen, pre-
zebel in sredi krute gorske 
narave,« je sporočil Šerke-
zi. V reševalni akciji je si-
cer sodelovalo osem gorskih 
osem gorskih reševalcev, po-
licist gorske enote in reševal-
ni pes Lucky. 

Na praznični ponedeljek 
so kamniški gorski reševal-
ci priskočili na pomoč po-
hodniku, ki se je pozno po-
poldne poškodoval pri ses-
topu s Svetega Miklavža na 
Gori nad Šmartnim v Tu-
hinju. Pohodnik je pri ses-
topu nesrečno padel oziro-
ma zdrsnil slabih sto me-
trov globoko po strmem in 

težko dostopnem gozdnem 
pobočju. V bližini se je tedaj 
nahajal tudi eden od članov 
GRS Kamnik, ki je ponesre-
čenemu moškemu skupaj 
s še enim pohodnikom ta-
koj priskočil na pomoč, za-
njo pa zaprosil še svoje ko-
lege gorske reševalce, ki so 
ponesrečenca zaradi suma 
poškodbe hrbtenice in glave 
na kraju nesreče najprej os-
krbeli, nato pa ga na nosilih 
varno prenesli do vasi Gra-
dišče, kjer so ga predali v os-
krbo reševalni ekipi Nujne 
medicinske pomoči Dom-
žale. V triurni intervenciji 
je sodelovalo osem gorskih 
reševalcev, policist gorske 
enote, ekipa NMP Domža-
le, v veliko pomoč pa jim je 
bil eden od domačinov, ki 
jih je pravilno usmeril do 
poškodovanega. 

Prav tako v ponedeljek ne-
kaj pred polnočjo je eden od 
gorskih reševalcev na Veliki 
planini naletel še na dve iz-
gubljeni osebi, ki ju je varno 
pospremil v tamkajšnje za-
točišče GRS Kamnik.

Po Veliki planini iskali planince
Kamniški gorski reševalci so v prazničnih dneh na Veliki planini najprej pomagali skupini petih 
izgubljenih planincev, nato trinajstletniku, nazadnje so pomagali še dvema izgubljenima planincema. 

Simon Šubic

Šenčur – V ljubljanskem kli-
ničnem centru je v petek 
umrl voznik, ki se je prej-
šnji teden hudo ponesrečil v 
Šenčurju. Kot so pojasnili na 
Policijski upravi Kranj, je 25. 
aprila zvečer voznik oseb-
nega vozila zaradi neprila-
gojene hitrosti na mokri in 
spolzki cesti izgubil nad-
zor nad avtomobilom ter tr-
čil v kapelico ob cesti. Huje 
poškodovanega so odpeljali 
v ljubljanski klinični center, 
kjer je v petek umrl.

Gorenjski policisti so si-
cer zadnji konec tedna 

obravnavali deset prometnih 
nesreč, v dveh sta se udele-
ženca tudi poškodovala. V 
petek je voznik med premi-
kom vozila trčil v peško, ki 
se je nepravilno zadrževala 
na cesti. Pri tem se je peška 
poškodovala. V nedeljo pa je 
med vožnjo skozi ovinek na 
cesti z Jamnika proti Kropi 
po cesti padla še motoristka 
in se poškodovala. Na cesti je 
bil pesek, ki je pogosto vzrok 
za padce motoristov in kole-
sarjev, so pojasnili policisti. 
Ostale nesreče so se končale 
le z materialno škodo, kar šti-
ri pa so se zgodile zaradi po-
voženja divjadi. 

Umrl v kliničnem centru

Selca – V petek popoldne so v Selški Sori v Selcih našli utoplje-
no osebo. Posredovali so prostovoljni gasilci iz Škofje Loke 
in Selc ter kranjski poklicni gasilci, ki so s pomočjo dvigala 
utopljeno osebo izvlekli iz vode.

V reki našli utopljeno osebo

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti 
so v zadnjih dneh znova 
obravnavali več vlomov in 
drznih tatvin. V petek oko-
li 19.30 je na kranjskem po-
kopališču mlajši moški sta-
rejši oškodovanki iz rok iz-
trgal torbico, v nedeljo malo 
pred 12. uro je mlajši moški 
v Lipici v Škofji Loki oškodo-
vanko dohitel s hrbtne stra-
ni in ji odtujil nahrbtnik, 
okoli 18. ure istega dne pa 
je neznani storilec v proda-
jalni v Kranju trgovki iz pre-
dala na prodajnem pultu od-
tujil denar in jo odrinil, ko 
ga je hotela zadržati. V vseh 

treh primerih so žrtve storil-
ca, ki je vsakič pobegnil, opi-
sale podobno. Šlo naj bi za 
moškega, ki je star med 30 
in 40 let, suhe postave, ob-
lečen pa je bil v modre kav-
bojke in pisano jakno.

V Zasipu je nekdo v petek 
ponoči vlomil v stanovanjsko 
hišo in odtujil zlatnino. V ne-
deljo ponoči je iz poslovne-
ga objekta na Savski cesti v 
Kranju neznani vlomilec od-
nesel manjši znesek denar-
ja, v Vrbnjah je iz stanovanj-
ske hiše izginilo več različnih 
predmetov, na Bregu ob Kok-
ri pa so vlomilci iz gospodar-
skega poslopja odnesli mo-
torne žage in vrtalnik.

Zmikavti niso počivali



Jože Košnjek

V
reme je bilo 
mesecu pri-
merno: v torek 
je deževalo in 
pihalo, v sredo 

pa je bilo vedro. Šoferja Bri-
gita in Miha sta se varno, z 
milimetrsko natančnostjo 
prebijala po tržaških ulicah, 
naša pota pa so bila v rokah 
Grege Flajnika, organiza-
torja izletov Gorenjskega 
glasa. Da smo v Trstu vide-
li tudi tisto, kar običajnemu 
obiskovalcu ni dano, je zas-
luga tržaškega Slovenca Iva 
Corva, sodelavca slovenskih 
organizacij v Italiji, ki nam 
je dva dni potrpežljivo odkri-
val skrivnosti in bisere trža-
škega mesta, »mesta v zali-
vu«, kot mu reče domačin 
pisatelj Boris Pahor. Raz-
cvet mesta v pomembno 
morsko in železniško pro-
metno vozlišče in v bančno, 
zavarovalniško, trgovsko in 

kulturno središče, v mes-
to kave se začne z letom 
1382, ko postane del habs-
burške monarhije. Z letom 
1920, ko ga dobijo Italija-
ni, je kozmopolitsko obdo-
bje mesta in okolice konča-
no. Po drugi svetovni vojni 
je ostal italijanski, uradno 

leta 1954. Danes ima mesto, 
ki je tudi prestolnica deže-
le Furlanije - Julijske Kraji-
ne, okrog dvesto tisoč pre-
bivalcev. Kako pomemben 
je bil Trst za avstro-ogrsko 
monarhijo, pove podatek, 
da je Dunaj planiral širitev 
mesta na petsto tisoč ljudi. 

V Trstu in okolici živi okrog 
štirideset tisoč Slovencev.

Naše tržaško potovanje se 
je začelo v novem Sloven-
skem knjižnem središču na 
Trgu Oberdan (nekdaj Trg. 
sv. Frančiška) v središču 
mesta. Središče je bilo odpr-
to pred poldrugim letom. V 

njegovi bližini je nekdan-
ji slovenski in tudi tržaški 
ponos Narodni dom, ki so 
ga fašisti v sovraštvu do Slo-
vencev požgali 13. julija leta 
1920. Dom bi moral biti po 
italijanskem zakonu znova 
slovenski, pa še ni. Z ogle-
dom judovske sinagoge, ki je 
druga največja v Evropi, srb-
ske pravoslavne cerkve sv. 
Spiridiona in grške pravosla-
vne cerkve sv. Nikolaja smo 
spoznali narodnostno in 
versko pestrost Trsta, z obis-
kom rimskega amfiteatra pa 
davno zgodovino mesta. Trg 
Unita, Trg zedinjene Italije, 
nekdaj Veliki trg z mestno 
hišo, poslopjem prefekture 

in deželne vlade, vodnja-
kom štirih celin ter slovito 
kavarno Caffe degli Specchi, 
veliki pomol Audace oziro-
ma Karlov pomol ter stolna 
cerkev ter grad svetega Jus-
ta na istoimenskem trgu nad 
mestom so bile zadnje pos-
taje ogleda mesta. Po kosi-
lu je sledil še ogled roman-
tičnega gradu Miramare, ki 
ga je leta 1856 za svojo ljube-
zen, belgijsko princeso Šar-
loto, začel graditi nadvojvo-
da Ferdinand Maksimili-
jan Habsburški, mlajši brat 
cesarja Franca Jožefa. Mak-
similijan ni dočakal konca 
gradnje gradu, saj je bil ubit 
v Mehiki.

TRST JE BIL DVA DNI NAŠ
Izleti Gorenjskega glasa v kraje za mejo s sosednjimi državami, kjer živijo Slovenci, so uspešnica. Tako 
sta v nekdaj gospodarsko in kulturno cvetoče in tudi danes zelo slovensko mesto Trst potovali kar dve 
skupini izletnikov Gorenjskega glasa: prva je Trst obiskala v torek, 18. aprila, druga dan kasneje.

Izletniki prve skupine v novem Tržaškem knjižnem središču / Foto: Tina Dokl

Druga skupina izletnikov Gorenjskega glasa je za kraj fotografiranja izbrala Trg Unita. / Foto: Grega Flajnik

Da so v Trstu izletniki Gorenjskega glasa videli tudi tisto, 
kar običajnemu obiskovalcu ni dano, je zasluga tržaškega 
Slovenca Iva Corva (skrajno levo), sodelavca slovenskih 
organizacij v Italiji, ki je dva dni izletnikom potrpežljivo 
odkrival skrivnosti in bisere tržaškega mesta. / Foto: Tina Dokl

Pult v Slovenskem knjižnem središču spominja na fasado 
leta 1920 požganega Narodnega doma, ki ga je leta 1904 
projektiral Maks Fabiani. / Foto: Grega Flajnik

Pano v preddverju obnovljenega Narodnega doma 
pripoveduje o preteklosti in sedanjosti doma in Slovencih  
v Italiji. / Foto: Tina Dokl
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Mateja Rant

D
eveto gledališko 
srečanje pod-
ružničnih šol 
Slovenije, ki je 
potekalo med 

18. in 20. aprilom, so orga-
nizirale štiri podružnične 
šole, in sicer PŠ Mlinše, Šen-
tlambert, Ribno in Vrh Sve-
tih Treh Kraljev. V Zadruž-
nem domu Ribno je tokrat 
nastopilo pet otroških gleda-
liških skupin iz PŠ Trstenik, 
PŠ Goriče in PŠ Ribno, iz OŠ 
prof. dr. Josipa Plemlja Bled 
pa so gostili mlade lutkarje.

»Oder je prostor, kjer vsa-
kdo lahko postane, kar si 
želi. Oder nam ponuja nes-
končno mnogo besed, gibov, 
dogodkov … Oder nas uči in 
druži,« poudarjajo v Druš-
tvu učiteljev podružničnih 
šol Slovenije. Zato se na nji-
hovih srečanjih vsako leto 
zbere velika množica mla-
dih gledališčnikov s podru-
žničnih šol, ki predstavijo 
svoje zgodbe. »To so zgodbe 

polne smeha, plesa ali joka. 
Zgodbe, ki zaživijo prav zara-
di njih. In to je bistvo gleda-
lišča,« je poudarila vodja PŠ 
Ribno Meri Poklukar. V Rib-
nem so se predstavili mladi 
igralci iz Gorič z Rdečo kapi-
co, mladi s Trstenika so odi-
grali Pepelkin čevelj, učenci 
PŠ Ribno pa so uprizorili kar 

dve predstavi, Pikapolonico 
in pike ter Kresnička. Učen-
ci OŠ prof. dr. Josipa Plem-
lja Bled so se predstavili z 
Ovčko, ki je prišla na večerjo. 
»Predstave nadobudnih gle-
daliških skupin si je v Zad-
ružnem domu v Ribnem 
ogledalo 337 učencev razre-
dne stopnje, ki so uspešno 

zaključili Finžgarjevo bralno 
značko,« je pojasnila Meri 
Poklukar in dodala, da so 
učenci matične šole Bled ter 
podružnic Bohinjska Bela in 
Ribno uživali ob raznolikih, 
zanimivih in poučnih pred-
stavah, v katerih se izraža-
ta iznajdljivost mentoric in 
skupinsko trdo delo.

ODER JIH UČI IN DRUŽI
Mlade gledališčnike, ki so sodelovali na devetem gledališkem srečanju Društva učiteljev podružničnih 
šol Slovenije pod naslovom Majhno je lepo, so gostili tudi v Podružnični šoli (PŠ) Ribno.

V Zadružnem domu Ribno so gostili mlade gledališčnike, ki so sodelovali na devetem 
gledališkem srečanju Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije. / Foto: Gorazd Kavčič
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Uroš Brankovič

O
d več zanimi-
vih ciljev, ki 
so se ponu-
jali v okolici 
Lvova, sem si 

izbral mesto Černovcy, sre-
dišče ukrajinskega dela zgo-
dovinske pokrajine Bukovi-
na. To je bilo pred drugo sve-
tovno vojno celo bolj kozmo-
politansko kot Lvov, saj so 
njegovo prebivalstvo z ena-
kovrednimi deleži sestav-
ljali Judi, Romuni, Nemci 
in Ukrajinci. Danes se mes-
to ponaša predvsem s svojo 
veličastno univerzo, ki je od 
leta 2011 na seznamu sveto-
vne kulturne dediščine Une-
sca in med sedmimi arhite-
kturnimi čudesi Ukrajine. 
Njena velikost, impozant-
na arhitektura ter čudovi-
te stenske poslikave so zas-
luga tega, da je bila sredi 19. 
stoletja zgrajena kot sedež 
Bukovinsko-Dalmatinske-
ga metropolita. Po koncu 

druge svetovne vojne je pos-
tala glavni kompleks tukajš-
nje univerze, v ozadju pa jo 
še vedno hladi obsežen in 
razkošen park. V času moje-
ga obiska njeni hodniki še 
niso bili polni študentov, 
zato sem nemoteno odpi-
ral vrata učilnic, dvoran ter 

občudoval stebrišča, ki so 
podpirala strope s čudoviti-
mi barvnimi mozaiki. Opre-
ma veliko učilnic je bila v 
nasprotju z zunanjim raz-
košjem, sicer bolj podobna 
tistim iz predvojnih sloven-
skih kmečkih povesti. Zato 
pa je bila kantina oziroma 

kavarna v svojem realsocia-
lističnem usnju rahlo kičas-
ta, a vseeno očarljiva. Podob-
nega stila je bila tudi nataka-
rica v njej. Kot skoraj edine-
ga gosta me vljudno vpraša-
la, če bom »supčik« – juhico, 
kar sem z veseljem sprejel. 

Da Ukrajinke, tudi štu-
dentke, veliko truda posve-
čajo svojemu (lepemu) vide-
zu, sem ponovno opazil, ko 
sem si z občudovanjem ogle-
dal slike članov študentske-
ga parlamenta. Med večino-
ma ženskim članstvom je ni 
bilo, da si ne bi po brezhib-
ni urejenosti in videzu pris-
lužila manekenskega odra. 
V tem delu je zaradi bližine 
Poljske pa tudi Romunije in 
Moldavije, lepota nasploh še 
bolj raznovrstna, od plavola-
sih do takih s temnejšimi pri-
mesmi. Kot je rekel moj novi 
ameriški prijatelj John, sicer 
učitelj angleščine v poljskem 
Krakovu: »Stari, tako lepe so. 
Jaz se zaljubim takole, enkrat 
na vsako minuto.« 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Zahodna Ukrajina (4)

VELIČASTNA UNIVERZA 

Le majhen del velikega kompleksa univerze v mestu Černovcy.

Lepota stebrišč in stenskih poslikav notranjosti univerze 
spominja na arabske palače.

Notranjost učilnic pa je pogosto skromnejša. 

OTROŠKA PERESA

Učenci od 1. do 5. razreda smo obiskali dom za slepe, slabo-
vidne in starejše v Škofji Loki. V domu smo se najprej pripra-
vili na nastop. Nastopali smo v dvorani. Program smo imeli 
skoraj enak kot ob materinskem dnevu. Predstavili smo se z 
recitacijami, pesmicami in spisi. Starejši v domu so nas bili 
zelo veseli. Nekdo med gledalci je kar pel zraven. Na koncu so 
bili vsi nasmejani. Posebej smo pozdravili še tiste, ki so doma 
v Selški dolini. V domu so nam potem pripravili piškote in 
limonado. S kombijem smo se odpeljali nazaj v šolo. 
Srečni smo, da smo razveselili starejše v domu. Vem, da bodo 
učenci PŠ Dražgoše šli na nastop tudi prihodnje leto. Mene ne 
bo več zraven, ker grem jeseni v šolo v Železnike.

Jakob Kavčič, 5. razred  
PŠ Dražgoše

Odšli smo v dom za ostarele

Maj

Prišel je med nas,
tiho je stopal,
previdno in narahlo.

Objel je
mene, tebe,
vse nas.

Prinesel je sonce,
ljubezen,
veselje.

Prišel je med nas,
prešerno nasmejan,
mesec maj.

Klavdija

Prav zares je prišel, mesec maj namreč. Z njim tudi dež, 
ampak za vsakim dežjem posije sonce. Lepa pesmica, 
Klavdija. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali na naslov 
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.
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Po dveh 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + p oštnina

15 
EUR

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

V soboto, 22. aprila, so na Bledu zakonsko zvezo sklenili 
Ružica Lukić in Luka Kramar, Simona Pernat in Tomaž 
Bauman ter Sabina Gorše in Alen Štalcer, v Škofji Loki 
sta se poročila Mojca Dolenc in Marko Jelenc, na Jeseni-
cah Sanela Šolak in Alen Mulalić, v Kranju Darja Dabić in 
Bojan Trivundža, na Zgornji Beli pa Milena Tkachenko in 
Marko Gašparin.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 66 novorojenčkov. 
V Kranju je prvič zajokalo 16 deklic in 22 dečkov. Najlažja je 
bila deklica z 2410 grami, najtežjemu dečku pa je tehtnica 
pokazala 4150 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 12 deklic 
in 16 dečkov, tudi dvojčka. Najlažja je bila deklica s 1700 
grami, najtežji pa deček s 4200 grami porodne teže.

Novorojenčki

Kranj – V soboto, 6. maja, bo v Prešernovem gledališču 
potekala regijska revija plesnih skupin Namig, in sicer ob 
10.30 ter ob 15. uri.

Regijska plesna revija Namig

Samo Lesjak

N
a tradicional-
ni priredit-
vi s kresovan-
jem, ki jo pri-
reja tamkajš-

nje prostovoljno gasilsko 
društvo, so tako na pred-
praznično nedeljo nastopili 
legenda slovenske rokerske 
scene Pero Lovšin, priljub-
ljena skupina Tabu in zve-
zde domačih televizijskih 

zaslonov Poskočni muzi-
kanti. Ti so odprli eno 
izmed največjih prvomaj-
skih prireditev na Gorenj-
skem: svojim skladbam 
Adijo madam, Lubi, Pok-
varjeni fantje in Ne veš 
so dodali tudi nekaj trših 
pop-rok glasbenih ritmov, 
ki so jih muzikanti odigra-
li suvereno, predvsem pa 
poskočno. Zasedba Tabu 
tudi po prihodu nove pev-
ke ostaja še vedno, za neka-
tere poslušalce pa bolj kot 

kdajkoli, v srcih ljubiteljev 
njihovih sedaj že zimzele-
nih uspešnic. To vsekakor 
velja tudi za Pera Lovšina, 
ki je z zvestimi Španskimi 
borci poskrbel za udaren 
sklep prvega koncertnega 
večera.

Naslednje jutro so za pra-
znični pridih vsepovsod 
po Gorenjskem poskrbe-
le pihalne godbe, dogajanje 
pod velikim šotorom v Zalo-
gu, kjer so organizatorji pos-
krbeli tudi za kulinarične 

užitke, pa se je nadaljevalo 
zopet v večernih urah s kon-
certoma mnogim priljublje-
nih zasedb Mambo Kings in 
Gadi, ki so privabili še več 
obiskovalcev kot večer prej.

Z razgibanim glasbe-
nim sporedom in preostalo 
ponudbo prireditev v Zalogu 
upravičeno vsako leto priva-
blja več obiskovalcev – pred-
vsem pa je v času prvomaj-
skih praznikov pomembna z 
vidika druženja, za kar nam 
prepogosto zmanjkuje časa.

PRVOMAJSKA BUDNICA
Dvodnevna glasbeno-družabna prireditev Zbudi me za 1. maj, ki je potekala v Zalogu pri Cerkljah,  
je bila letos še pestrejša.

Samo Lesjak

G
lasbenik Kle-
men Markelj 
je svojo glasbe-
no pot začel že 
v osnovni šoli z 

igranjem kitare, ki jo je kma-
lu zamenjal za bobne, nato 
pa se je glasbeno izobraževal 
v Los Angelesu. Devetintride-
setletnik sedaj uspešno vodi 
šolo bobnov v Škofji Loki, kjer 
poučuje nadarjene glasbeni-
ke vseh generacij. Program 
je zasnovan tako, da učen-
ci v času enega ali več let pri-
dobijo osnovno znanje vseh 
glasbenih žanrov, vključno 
z branjem not, je dejal Kle-
men, ki pripravlja tudi dela-
vnice za ljudi s posebnimi 

potrebami, vodi programe 
bobnov za osnovne in srednje 
šole, poletne delavnice, tudi 
sam je član številnih zasedb 
(Obidil, Antorino, The Drin-
kers, Unspoken, Nessy, Pre-
vara, Arina, Sašo Guščin), v 
svojem studiu pa snema tudi 
za druge znane domače glas-
benike.

Na tokratnem predstavi-
tvenem koncertu se je na 
odru Kluba Jedro predstavi-
lo kar 27 učencev z rokov-
sko obarvanim repertoar-
jem skladb legendarnih 
izvajalcev. Pisana drušči-
na navdušenih bobnarjev 
iz gorenjske in osrednjes-
lovenske regije, je zaigrala 
dve pesmi iz rok repertoarja 
skupaj z spremljevalno sku-
pino glasbenikov, ki sicer 

igrajo pri zasedbi Sams 
Fever. Nekateri so izbrali 
tudi malce trši žanr heavy 
metala – pridružili so se jim 
legendarni domačini, zase-
dba Metalsteel! Med bob-
narji sta izvrstno nastopi-
la tudi dva gluha bobnarja, 

Borut Brezovec in Anton 
Gryban: oba sta navduši-
la in dokazala, da ne poz-
nata ovir. V kar tri ure tra-
jajočem bobnarskem veče-
ru pa so na svoj račun priš-
li tudi vsi obiskovalci, ljubi-
telji pravih udarnih ritmov.

BOBNARJI 
PRIHODNOSTI
V medvoškem Klubu Jedro so nastopili nadarjeni, perspektivni učenci glasbene šole znanega bobnarja 
Klemena Marklja.

Mladi bobnarji so navdušili, po koncertu je vsaj izmed nastopajočih prejel zasluženo diplomo. / Foto: arhiv prireditve (Jadran Tomšič)

Za prihodnost bobnarjev pri nas se ni treba bati. 
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Igralci in ustvarjalci Ene žlahtne štorije, ki se s peto sezo-
no poslavlja od malih zaslonov, za svoje oboževalce v 
nedeljo, 14. maja, pripravljajo posebno slovo. Potovanje z 
muzejskim vlakom, ogled snemalnih lokacij ter druženje 
z igralci v osrčju lepe briške pokrajine, ki jih je gostila kar 
dve leti in pol, kolikor je trajalo snemanje ene najbolj pri-
ljubljenih slovenskih serij. Udeleženci druženja bodo na 
poti izvedeli tudi kakšno skrivnost in slišali anekdote, ki 
so se pripetile na snemanju Ene žlahtne štorije. Na koncu 
pa se bo karavana ustavila v Kleti Brda, kjer ustvarjalci za 
obiskovalce pripravljajo prav poseben program. 

Z muzejskim vlakom in ekipo slovenske najbolj 
žlahtne štorije

S peto sezono se serija Ena žlahtna štorija poslavlja od 
malih zaslonov. / Foto: arhiv Gorenjskega glasa
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Pred dobrim tednom sta v 
Gostilni Marinšek župan 
Občine Naklo Marko Mravlja 
in Društvo upokojencev (DU) 
Naklo gostila jubilante, obča-
ne, ki so od januarja do konca 
aprila praznovali življenjski 
jubilej – 80, 90 in več let. Od 
leve sedijo Marija Šemrov, 
Marija Lunar, Marija Urankar, 
Rudolf Studen, od leve stoji-
jo Jožef Cankar, predsednica 
socialne komisije pri DU Naklo 
Miša Čimžar, Jožef Špilak, 
župan Marko Mravlja, Albina 
Troha, Ivana Perč, Marija Dov-
žan, zakonca Rozalija in Milan 
Jezeršek in tajnica DU Naklo 
Slavka Jelenc. Druženje so s 
plesnimi pravljicami popestri-
le drugošolke Frajle, ki plešejo 
pri skupini Skokice pri mento-
rici Nataši Zaletelj. / Foto: Tina Dokl

Alenka Brun

P
red slabim tedn om 
dni – v sredo, 26. 
aprila – sta usodni 
da po devetih letih 
rekla Alenka Dolin-

šek in Marjan Kos. 
Alenka in Marjan živi-

ta v Voklem, imata pa tudi 
že tri otroke: sedemletnega 
Aleksandra, petletno Juli-
jo in Jakoba, ki je dva dni po 
poroki – sedaj zakoncev Kos 
– dopolnil leto dni. 

Prvotno sta Alenka in Mar-
jan razmišljala le o krstu naj-
mlajšega sina, a sta se potem 

odločila, da bosta dogodka 
združila: v sredo sta imela 
tako civilno poroko v Kran-
ju, v nedeljo pa še cerkveno v 
Žireh, vse skupaj pa nadgra-
dila še z Jakobovim krstom. 

Alenkina priča je bila nje-
na mama Tanja Dolinšek, 
Marjanova pa prijatelj Fran-
ci Čepon, Alenkin oče Vin-
ko Dolinšek, ki je zadnja leta 
zaljubljen tudi v cestno kole-
sarjenje in se redno udeležu-
je vsakoletnega znamenite-
ga BAM.BI-jevega aprilske-
ga kolesarjenja Dalmacija 
tour, pa je postal boter svoje-
mu ravno enoletnemu vnu-
ku.

VZELA STA SE ALENKA IN MARJAN

Z leve: šofer in prijatelj Primož Globočnik, Tanja Dolinšek, zakonca 
Alenka in Marjan Kos, Marjanova priča Franci Čepon in Vinko Dolinšek 

Nasmejana nevesta in ženin, ki sta usodni da 
rekla po devetih letih. / Foto: Matic Zorman
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»Nova veza«
Draga Tanja, zopet se obra-
čam na vas. Že velikokrat ste 
mi pomagali. Vaši nasveti so 
bili vedno točni. Tokrat me 
skrbi za hčerko in vnukinjo. 
Jasnovidka je napovedala 
določene spremembe in me 
zanima, ali se vse to tudi zgo-
di. Trenutno kaže nasprotno, 
jasnovidka pa vztraja, da se 
njena napoved uresniči. Želim 
vam vse najboljše in da bi nas 
še dolgo razveseljevali z vašimi 
odgovori.
Popolnoma vas razumem, 
vendar ne morem prevzeti 
odgovornosti za napovedi 
drugih ljudi. Pogledala sem 
vašo hčer in seveda se že na 
daleč vidi, da v zakonu ni sre-
čna in da vidi samo minuse. 
Čeprav je prepričana, da lah-
ko v trenutku prekine zvezo, 
to ne bo čisto res. Še vedno 
so čustva. Res je, da je sedaj 

v ospredju razočaranje in 
same negativne poteze, a po 
drugi strani je z njene strani 
še vedno neko upanje. Otrok 
je na očeta precej navezan, in 
kot je videti, je tudi oče noče 
izgubiti. Tako da je še vse 
odprto, še vse se lahko zgo-
di. Oseba, ki je napovedana 
in obstaja, je po mojem vide-
nju oseba, ki išče avanturo in 
ji zvestoba ne pomeni čisto 
nič. Umaknil se je zato, ker 
je videl, da hčerka pričakuje 
veliko več, on pa nikomur 
ne bo princ na belem konju. 
Svetujem previdnost, saj 
on ni tisto, kar ona od njega 
pričakuje. V prihodnosti jo 
čakata sreča in mir v duši, 
vendar ne tukaj. Pravite, da 
jo je mož naučil kar nekaj 
realnosti v življenju. Življenje 
je lahko pravljica, so pa tudi 
trenutki, ko se je treba pravil-
no odločati. Upam, da vas s 

svojim odgovorom nisem 
razočarala. Na koncu bo vse 
tako, kot mora biti. Lep poz-
drav in srečno.

»Izgubljena«
Večkrat ste mi že pomagali in 
cenim vsak vaš odgovor. Pre-
dolgo časa se že vrtim v krogu, 
ko ne vem, kje je začetek in ne 
kje je konec. Poznajo me kot 
zelo močno osebo, v resnici pa 
sem krhka kot porcelan. Imam 
veliko želja, a v resnici samo 
eno. Želim si biti ljubljena od 
osebe, ki mi največ pomeni. Kaj 
lahko pričakujem?
Kje je začetek in kje je konec 
... v šali bi lahko rekli, da na 
sredini. Draga moja, ne bodi-
te tako zelo žalostni. Ravno 
sedaj ste v trenutku, ko ste 
popolnoma brez energije, a 
prav kmalu bo posijalo sonce 
tudi za vas. Vedno se razda-
jate drugim in razumljivo je, 

da si želite svoj košček sreče. 
Od določene osebe boste 
zelo prijetno presenečeni. 
Srečno.

»Moja prihodnost v karieri«
Glede na to, da sem za vas 
izvedela šele sedaj, vas prosim 
za odgovor glede moje kariere 
oziroma službe. Prosim za vaše 
mnenje in odgovor glede men-
jave zaposlitve. Hvala lepa in 
lep pozdrav.
V okolju, kjer ste sedaj, so 
razmere neznosne – in zad-
nji čas je, da se vam zgodi 
preobrat. Pred poletjem 
imate nov razgovor in takoj 
boste vedeli, da je to tisto 
pravo. Nova služba bi lahko 
prišla po poletju, vsekakor 
pa kmalu. Do takrat skušajte 
biti čim bolj pozitivni, čeprav 
vem, da vam je težko. A vse 
se da, če se ve, da bo na kon-
cu vse dobro. Srečno.

Imamo izbranih sedem kart: 
Upanje, Otrok, Težave, Hiša, 
Duhovnik, Bolezen in Sod-
nik. Najprej preverimo, kate-
re so tiste, ki najprej padejo 
v oči. Seveda karta Otrok in 
Sodnik. Otrok vedno prinaša 
nove začetke in same lepe 
dogodke, le v primeru, da so 
poleg nje same slabe karte – 
takrat govorimo lahko o kon-
cu nečesa. Sodnik je pred-
stavnik pravice in odločitev. 
Prva in zadnja karta imata 
večjo veljavo od sredinskih, 
čeprav potem vse združimo 
skupaj. Prva nakaže smer, 
zadnja pa cilj. Upanje pred-
stavlja naše ideale, želje in 
upanja. Na karti vidimo ladjo 
in sidro ter v bistvu ne vemo, 
ali se ladja približuje ali odda-
ljuje. Je prihod nečesa ali pa 
odhod. Ladja prinaša pot, 
premik. Sidro je znamenje, 
da si želimo stabilnosti, da 
je nekje naše mesto bivanja 
ali obstoja. Na ženski vidimo 
obe roki, kar nam da vedeti, 
da ni nič skrito, da so nameni 
jasni. Trije cvetovi prinašajo 
čustva in darove. Sodnik je 
preudaren in pošten, ureja 

dokumente in igra svojo vlo-
go. Težave in Bolezen malo 
zbegata razlago, a v bistvu 
so to le strahovi pred nezna-
nim. Karta Otrok lahko v 
tem primeru pomeni, da 
se gre za otročarije oziro-
ma za male težavice, ki se 
zelo hitro rešijo. Duhovnik 
in Hiša ponazarjata domač-
nost, željo po zasebnosti in 
družinske zadeve. Lahko bi 
čisto poenostavili in napo-
vedali, da se v krogu doma 
na samem začetku poletja 
obeta lepo potovanje. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom 'šola vedeževanja' 
in svojo šifro pošljite tri, pet 
ali sedem poljubnih kart ali 
pa karte za druge sisteme, ki 
ste jih že do sedaj spoznali. 

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Poroke, rojstva, obletnice,                     
zabave ...
Delite osebno srečo z bralci in vaše  
predloge sporočite Alenki Brun  
po e-pošti: alenka.brun@g-glas.si  
ali po telefonu: 041/699 005.  
Presenetite, razveselite, dodajte  
piko na i dogodkom z objavo v  
Gorenjskem glasu. 
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vabi na  

PRIREDITVE 
Ponedeljek, 8. 5. 2017, ob 18.00, Letno gledališče Khislstein 

Koncert harmonikarskih skupin in orkestrov GŠ Domžale, Kranj, Laško - 
Radeče, Radovljica in Škofja Loka 

 

Torek, 9. 5. 2017, ob 19.00, Prešernovo gledališče Kranj 

Igor Dekleva: UGANI MELODIJO, glasbeni kviz za godalni orkester, pevska zbora in soliste 
 

Petek, 12. 5. 2017, ob 17.30 in 18.30, Dvorana GŠ Kranj (Trubarjev trg 3) 

Dan odprtih vrat Glasbene šole Kranj – nastop s predstavitvijo glasbil ter 
možnost preizkusa vseh inštrumentov, ki jih poučujemo na GŠ Kranj 

 

Ponedeljek, 15. 5. 2017, ob 19.00, Dvorana GŠ Kranj (Trubarjev trg 3) 

GM oder – Klavirski trio Ad Hoc:  
Tim Jančar, klavir, Ana Dolžan, violina, Izak Hudnik, violončelo 

 

Sreda, 17. 5. 2017, ob 17.00, Glavni trg (v primeru dežja bo koncert v stolpu Škrlovec) 
Nastop orkestrov: Mali godalčki, Napete strunce, sMEHci, Črvički in Cici brass  

 

Četrtek, 25. 5. 2017 ob 19.00, Letno gledališče Khislstein 

Zaključni koncert orkestrov GŠ Kranj: nastopili bodo flavtistični, godalni, 
harmonikarski, kitarski in pihalni orkester 

 

Petek, 26. 5. 2017, ob 19.00, vrt Cafe galerije Pungert 

Koncert Mladinskega pihalnega orkestra GŠ Kranj  
z gosti: Pihalni orkester GŠ Sežana – podružnica Komen 

 

Četrtek, 1. 6. 2017, ob 19.00, Šmartinski dom Stražišče 

Zaključni koncert solistov in komornih skupin GŠ Kranj 
 

VABLJENI! 

Nagrade: 3 x USB ključ 16 GB

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 17. 
maja 2017, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Igralka Charlotte Rae (91), znana pred-
vsem po vlogi v seriji The Facts od Life, 
je zbolela za kostnim rakom. »Pred sed-
mimi leti sem zbolela za rakom trebušne 
slinavke in pravi čudež je, da so ga odkrili 
dovolj zgodaj. Moja mama, sestra in stric 

so umrli za tovrstnim rakom. Po šestih mesecih kemo-
terapije sem bila ozdravljena. Izgubila sem lase, vendar 
dobila čudovita krila,« je povedala igralka, ki se za zdaj še 
ni odločila za zdravljenje.

Zvezdnica Charlotte Rae zbolela za rakom

Nov dokumentarec o življenju legendar-
ne pevke Whitney Houston z naslovom 
Whitney: Can I Be Me je razkril nove pod-
robnosti o njenem življenju. Houstono-
va naj bi svojega moža Bobbyja Browna 
varala s svojo prijateljico in asistentko 

Robyn Crawford. V dokumentarcu, ki je premierno izšel v 
sklopu filmskega festivala Tribeca, je pevka prikazana kot 
biseksualka – in ravno to naj bi bil razlog, da njena družina 
ni hotela sodelovati pri nastajanju filma.

Whitney Houston je bila biseksualka

Ameriška pevka Ciara (31) in Russell 
Wilson (28) sta postala starša hčerkici, 
ki sta ji dala ime Siena Princess Wilson. 
Deklica je Wilsonov prvi otrok, medtem 
ko ima Ciara iz prejšnje zveze z raperjem 
Futurom že dveletnega sina.

Ciara in Russell Wilson imata hčerko

Na dražbi v Los Angelesu so prodali jak-
no Patricka Swayzeja iz legendarnega fil-
ma Umazani ples iz osemdesetih let prej-
šnjega stoletja. Jakno, v kateri je blestel 
priljubljeni igralec, ki je pred osmimi leti 
izgubil bitko z rakom trebušne slinavke, 

so prodali za skoraj 57 tisoč evrov. Sicer pa mineva trideset 
let od nastanka plesne uspešnice, zato bo film letos dobil 
novejšo različico. V glavnih vlogah bosta zaigrala Abigail 
Breslin in Colt Prattes.

Prodali jakno iz filma Umazani ples

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

D
anes, 3. maja, 
boste lahko ob 
20. uri ljubitelji 
Varuhov galak-
sije gledali dru-

go dejanje – in če imate radi 
združeno akcijo in znans-
tveno fantastiko, ste lahko 
zvečer med prvimi na sve-
tu, ki bodo film videli, in to 
v 3D-tehnologiji.

Varuhi galaksije studia 
Marvel še naprej sprem-
ljajo pustolovščine ekipe 
po zunanjih mejah vesol-
ja. Varuhi se trudijo ohrani-
ti novoustanovljeno druži-
no, medtem ko razrešujejo 

skrivnost pravega porekla 
superjunaka Star-Lorda ozi-
roma Petra Quilla. Stari sov-
ražniki postanejo novi zave-
zniki. Našim junakom pris-
kočijo na pomoč priljubljeni 
liki iz klasičnih stripov, saj 
se Marvelovo vesolje nene-
hno širi. 

Čez teden dni pa bo kranj-
ski Cineplexx gostil slavnos-
tno premiero (ravno tako v 
3D-tehnologiji in ob 20.uri) 
težko pričakovanega fil-
ma Kralj Artur: Legenda o 
meču. Vsi poznamo zgodbo 
o kralju Arturju, tokrat pa jo 
bomo videli skozi oči prilju-
bljenega režiserja Guya Rit-
chieja, ki je zgodbi o zna-
menitem kralju vdihnil svoj 

dinamični slog. V nadaljeva-
nju pa naj bi njegovi režiser-
ski palici zaupali tudi Dis-
neyjevega Aladina, kar bo 
priljubljenemu liku na film-
skem platnu zagotovo pusti-
lo poseben pečat. 

V vlogi Arturja boste tokrat 
spremljali Charlieja Hunna-
ma in v zgodovinsko-pusto-
lovski dogodivščini opazili 
celo Davida Beckhama. Pra-
vijo, da je Ritchiejev Artur 
prava poslastica za vse ljubi-
telje Igre prestolov in podob-
nih priljubljenih serij. 

Legendarni Lado Lesko-
var pa je že od sredine šest-
desetih let ena od osrednjih 
slovenskih pevskih osebno-
sti. Preizkušal se je v vseh 

zabavnoglasbenih zvrsteh 
in se uveljavil v slovenskem, 
jugoslovanskem in širšem 
evropskem glasbenem pros-
toru. Svojo bogato glasbeno 
kariero, šestdeset let nasto-
panja, pa je obeležil na prav 
poseben način: konec apri-
la je s številni domačimi in 
tujimi gosti ter ob spremlja-
vi Big Banda in Simfonič-
nega orkestra RTV pripravil 
gala koncert v Cankarjevem 
domu. Slišali smo vse od slo-
venske popevke, od prekra-
snih zimzelenih melodij 
do imenitnih interpretacij 
svetovno znanih šansonov. 
Besedni del koncerta pa so 
tokrat zaupali Janezu Hoče-
varju - Rifletu.

GALAKSIJA, ARTUR IN LADO
Kranjski Cineplexx danes zvečer gosti predpremiero filma Varuhi galaksije, 2. dejanje, naslednji teden 
pa v kina v dogodivščini Guya Ritchieja prihaja znameniti kralj Artur. Legendarni Lado Leskovar je v 
ljubljanskem hramu kulture konec aprila z velikim koncertom obeležil šest desetletij pevske kariere.

Kralja Arturja bomo tokrat videli skozi oči režiserja Guya 
Ritchieja. / Foto: Cineplexx (Blitz film & video distribution)

Peter Quill bo ponovno poskrbel za zanimivo filmsko 
pustolovščino. / Foto: Cineplexx (2i Film)

Lado Leskovar je letos marca dopolnil 75 let, aprila pa 
proslavil svojih šestdeset let odra z velikim koncertom. 

Eden Ladovih portretov iz mlajših let, ki so jih na koncertni 
večer videli obiskovalci slavnostnega dogodka. / Foto: Zaklop

Z glasbo sta se odzvala tudi Magnifico in Anika Horvat. In še dve legendi: Ibrica Jusić in Momčilo Bajagić - Bajaga

Tanjo Rebolj lahko srečate v hostlu Stara pošta na 
Zgornjem Jezerskem. Tokrat pa smo jo v fotografski 
objektiv ujeli na Festivalu čokolade v Radovljici, pri 
stojnici Lizinega vrta, kjer je v simpatični opravi skrbela 
za promocijo okusnih domačih likerjev. / Foto: A. B.
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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

Mojca Logar

Trst je bil od nekdaj okno 
v svet za habsburško monar-
hijo, Avstro-Ogrsko, Italijo, 
v začetku 20. stoletja je bilo 
to največje slovensko mesto. 
Cankar in Tavčar sta dejala, 
da je Ljubljana srce Sloveni-
je, Trst pa so njegova pljuča. 
Mnogo Cankarjevih dram 
so najprej uprizorili v Trstu, 
šele potem v Ljubljani. Sode-
lujemo s slovenskim Licejem 
Franceta Prešerna v Trstu 
in tako sem imela priložnost 
preživeti en dan s Tržačani, 
Slovenci v zamejstvu. V pro-
jekt je vključena tudi sloven-
ska gimnazija v Celovcu in 
takoj opaziš razliko. V Trstu 
so govorili slovensko ves čas, 
ne le v razredu, tudi na hod-
niku, na ulici in med seboj. V 
Celovcu le pri pouku, potem 
so brž čebljali po nemško. 
Profesorica slovenščine nam 
je razkazala Trst po vseh ko-
tih in kotičkih. Danes je Trst 
multikulturno mesto, v kate-
rem se zrcalijo vtisi Rimlja-
nov, Avstrijcev, judov, pravo-
slavcev, Slovencev in tujcev 
nasploh. Tu so kar nekaj svo-
jih let preživeli Joyce, Cankar, 
Kette, Slataper, Freud, Tru-
bar. Morje nam razširi misli, 
nas popelje onkraj znanega. 
Je mesto znanosti, kjer so se-
deži pomembnih inštitucij za 
fiziko, jedrsko fiziko, geneti-
ko. Je tudi mesto kave – kar 
dvajset odstotkov vse italijan-
ske kave pretovorijo v Trstu 
(Illy izvira iz Trsta). Morje 
in burja ljudem dasta zagon 
in pečat – in v mestu to zanjo 
tudi ponuditi. Burjo so celo 
želeli prodati kot spominek. 
Ne morem mimo Borisa Pa-

horja. Vprašam slovenistko, 
ali ga večkrat povabijo na 
šolo. Težko ga dobimo, ker je 
tako zaseden. Danes je v Ber-
linu, jutri v Parizu – in če pri-
de, je kvečjemu kakšno uro. 
Neverjeten je. Še vedno lahko 
začne pripovedovati na eni 
točki, obide ves svet in se zo-
pet vrne na izhodiščno mesto. 
Pogosto ga umestijo skupaj z 
Rebulo, pa sta povsem dia-
metralno nasprotna v svojih 
mislih in delih. Alojz Rebula 
se ukvarja bolj s teološkimi in 
filozofskimi vprašanji, med-
tem ko je Pahor živi pripove-
dovalec 20. stoletja. Doživel 
je fašizem, nacizem, komu-
nizem. O tem pripoveduje in 
očitno je prek literature bolj 
prodoren kot zgodovinska dej-
stva sama po sebi. Ljudje ga še 
vedno želijo poslušati. Takšna 
srečanja so mi zelo dragoce-
na. Ko se sprehajamo po Trgu 
enotnosti, ki je največji trg v 
Evropi, obrnjen proti morju, 
profesorico Nevo vprašam, 
kako je biti Slovenec v Trstu. 
»Za to se odločiš. To terja kar 
nekaj napora, zlasti ko so ot-
roci majhni in v fazi odrašča-
nja. Ko presežeš zbadanje in 
zaničevanje, to postane del 
tebe. Nisi ne pravi Slovenec 
ne pravi Italijan. Prehajam 
iz enega jezika v drugega – in 
to me bogati. Danes je mno-
go lažje in dejansko sedaj ne 
čutimo več pritiskov poita-
ljančevanja.« Na trgu slišimo 
slovensko govorico in povpra-
šamo, od kod so. »Mi smo s 
Trstenika in smo na izletu z 
Gorenjskim glasom.« Lepa 
reč, pozdravite jih.

Trst
Janez Logar

Prejšnji teden smo zapisali, 
da iščimo lastni ponos in hva-
ležnost za več sreče. Kadar smo 
bolj srečni, se nam v možganih 
izločajo posebne kemične snovi 
(dopamin, serotonin). Ljudje 
za to jemljejo tablete in si na ta 
način umetno povečajo takšna 
možganska stanja. Podobne 
(predrzno je zapisati enake) 
učinke bomo dosegli samo z is-
kanjem razlogov za ponos in is-
kanjem razlogov za hvaležnost. 

Velik korak k sreči je, da ne 
bežimo od težkih čutenj. Tam 
se lahko veliko naučimo. Ni 
potrebno, da le zdržimo, ka-
dar smo obupani. Nujno je, da 
poimenujemo, naslovimo, iz-
rečemo nekaj besed o lastnem 
stanju. Če smo obupani, si 
povejmo, da smo obupani, da 
smo na tleh, da je vse črno. 
Zavestno poimenovanje čustev 
zmanjša njihovo moč. Samo 
poimenujte, da ste prestrašeni, 
žalostni, obupani, osramočeni. 
Lahko si sicer dopovedujete, da 
to ni nič, želite potlačiti nepri-
jetna in čudna vzdušja, vendar 
vam ne bo uspelo. Imate pa 
moč besed, kar vas bo sprosti-
lo. Jasno, da je največji učinek 
notranjega sproščanja (poime-
novanje, kaj se z nami dogaja), 
ko to delamo z nekom, ki nas 
iskreno posluša. Poimenujte 
težka čustva (žalost, sram, 
strah, osamljenost, potrtost …) 
z eno ali dvema besedama in 
se bo pritisk notranjega balonč-
ka zmanjšal. Za božjo voljo, 
poskusite to že enkrat narediti 
s človekom, ki ga imate radi, 
in opazujete sebe. Govorite le v 
prvi osebi ednine in o sebi.

Nadalje: Sprejemajte od-
ločitve. Tudi majhne. Nare-

dite to zavestno. Postavlja-
nje lastnih (majhnih) ciljev 
in sprejemanje odločitev bo 
umirilo vaš nemir. Počutili se 
boste aktivni, prevzemali vas 
bodo pozitivni trenutki, da vi 
obvladate svoje življenje. Ni 
treba, da izberete idealno od-
ločitev. Naj bo le »dovolj dob-
ra« – za začetek, nato boste 
izboljševali odločitve. Ko se 
boste odločali, greste stran od 
melanholije, od brezvoljnosti, 
od prepričanja, da se nič ne 
da narediti. Vi ste gospodar 
svojega telesa, misli, počutja. 
Odločite se, da greste na spre-
hod, da boste postavili mejo 
ljudem, ki vas ne spoštujejo, 
da boste sami spekli piškote … 
Všeč vam bodo stvari, ki jih 
boste vi izbrali.

In še: Kadar nismo poveza-
ni, je boleče. Ne, ni čudno, to je 
boleče. Kadar nismo z nekom 
povezani, možgani to prepoz-
najo kot fizično bolečino. Zato 
se povežimo. Konkretno, z do-
tikom, objemom. Objemimo se 
z ljudmi, ki jih imamo radi. 
Primimo moža/ženo za roko. 
Kar tako, za lep dan. Držanje 
nekoga za roko bo zmanjšalo 
fizično in psihično bolečino. 
Naj nas ne bo sram, če držimo 
za roko nekoga, ki ga imamo 
radi. Joj, nehajmo že s temi 
zavorami. Takšne malenkosti 
potrebujemo za več sreče. To 
potrebuje vsak otrok, odrasli pa 
na to kar pozabimo. To je na-
ravna potreba. Sicer pa je pisa-
no: »Bodite kakor otroci, kajti 
v njih je nebeško kraljestvo.« 
Sreča = nebeško kraljestvo.

Kako najti še več sreče? Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: goveja juha z rezanci, piščanec s porom, 
dušen riž z grahom, berivka, jabolčna pogača; večerja: topli 
kruhki, vložena pečena paprika, hruške
Ponedeljek – kosilo: cvetačna juha, popečena kuhana gove-
dina, pražen krompir, rdeča pesa s hrenom v solati; večerja: 
polenta z ocvirki in ocvrto čebulo, zelena solata
Torek – kosilo: sadni napitek, pire krompir z omako iz pi-
ščančjih jetrc, fižol v solati s trdo kuhanimi jajci in kislimi 
kumaricami; večerja: hrenovke na žaru z gorčico, koruzni kruh
Sreda – kosilo: porova juha s krompirjem, piščančja rižota, 
zelena solata s korenjem; večerja: njoki z maslenimi drobti-
nami, sadni sok, jagode s stepeno smetano
Četrtek – kosilo: kremna juha iz bučk s tortelini, mesni polpeti 
s skuto, glavnata solata s krompirjem; večerja: jajčne omlete 
z drobnjakom, toast, sadni jogurt, drobno pecivo
Petek – kosilo: paradižnikov sok z dišavnicami, kuhane po-
strvi z vinom, zapečen krompir, kumarična solata s smetano; 
večerja: široki rezanci z orehi, češpljev kompot
Sobota – kosilo: mešano meso na žaru, omaka, zeljna solata 
s fižolom, ajvar, lepinje; večerja: solata iz belušev in jajc, fran-
coska štruca, sadna kupa z jagodami, sadni sok

Piščanec s porom

Potrebujemo piščančje prsi brez kože in kosti, 80 dag očišče-
nega pora, oljčno olje in začimbe.

Meso narežemo na tanjše rezine ali medaljone, solimo in jih 
na olju zlato rumeno zapečemo. Poberemo jih iz ponve in 
shranimo na toplem. V ponev stresemo na koščke zrezan por, 
solimo, popramo, prilijemo malo vode ali juhe ali pol kozarca 
dobrega belega vina in dušimo, dokler se por ne zmehča. 
Potem dodamo pečenega piščanca, pogrejemo in ponudimo.

Jabolčna pogača

Potrebujemo: 30 dag moke, 10 dag surovega masla, 10 dag 
sladkorja, 1 jajce, pol zavitka pecilnega praška; za nadev pa1 kg 
kiselkastih jabolk, sok 1 limone, 10 dag sladkorja, malo cimeta 
in še 5 dag masla za jabolka.

Maslo zdrobimo v moko, ki smo jo poprej presejali skupaj s 
pecilnim praškom. Dodamo še sladkor in jajce ter zgnetemo 
testo. Testo zvaljamo na velikost manjšega pekača. Pekač 
dobro namastimo in vanj položimo testo tako, da ga z ro-
kami potlačimo in ob robovih dvignemo za približno 2 cm. 
Olupljena jabolka narežemo na četrtine, te pa na tanke rezine, 
jih pokapamo s sokom 1 limone, povaljamo v 10 dag sladkorja, 
oprašimo s cimetom in zložimo po testu, da se prekrivajo 
kot opeke na strehi. Po vrhu jih potresemo še s koščki masla. 
Pečemo od 40 do 45 minut pri 170 ali 180 stopinjah.

Polpeti s tunino in salsa
Polpeti so še posebno hva-

ležni, saj jih je mogoče jesti 
na več načinov. Lahko so se-
stavni del  glavnega obroka, 
z njimi popestrimo sendvič, 
jih dodamo na solato ali pa 
jih preprosto pojemo kar take 
za malico. Poleg tega pri prip-
ravi porabimo še tisti zadnji 
kos kruha, ki je že nekoliko 
posušen in nam kot takšen 
ne tekne preveč. Čeprav so 
polpeti že sami po sebi oku-
sni, jih lahko še dodatno po-
pestrimo s salso. 

Za pripravo polpetov s 
tunino potrebujemo: 150 g 
odcejane tunine iz pločevin-
ke, 1 čebuo, pol rdeče papri-
ke, 1 korenček, 1 jajce, 100 g 
kisle smetane, 150 g starej-
šega kruha, 3 žlice olivne-
ga olja (1 za čebulo in 2 za 

premaz), ščepec soli, šopek 
peteršilja ali drobnjaka, 
krušne drobtine po potrebi.

Kruh narežemo na centi-
meter velike kocke. Čebu-
lo olupimo in sesekljamo. 
Prepražimo jo na žlici oliv-
nega olja ter jo nekoliko oh-
ladimo. V posodo stresemo 
odcejano tunino. Dodamo na 
drobno narezano rdečo pa-
priko, korenček in sesekljan 
peteršilj ali drobnjak. Pri-
mešamo ohlajeno prepraže-
no čebulo ter narezan kruh.  
K mešanici dodamo še kislo 
smetano in jajce. Posolimo 
po okusu. Vse skupaj dobro 
premešamo. Po potrebi do-
damo toliko krušnih drobtin, 
da masa ne bo preveč leplji-
va in bomo iz nje lahko ob-
likovali polpete. Oblikovane 

polpete polagamo na pekač 
prekrit s papirjem za peko. 
Po zgornji strani jih prema-
žemo z olivnim oljem. Pos-
tavimo jih v pečico, ogreto 
na 180°C. Najprej pečemo 15 
minut, nato vzamemo pekač 
iz pečice. Polpete obrnemo 
okrog, jih po vrhu premaže-
mo z olivnim oljem in peče-
mo še 15 minut.

Nasvet: preden pričnemo 
z oblikovanjem polpetov, 
lahko maso postavimo za 30 
minut v hladilnik, saj bo tako 
postala bolj kompaktna. Ne-
pečene polpete naredimo na 
zalogo, saj jih lahko za nekaj 
dni shranimo v hladilniku ali 
pa jih zamrznemo. 

Za salso potrebujemo: 4 
paradižnike, 1 žlička para-
dižnikovega koncentrata, 1 

rdečo čebulo, pol žličke čilije 
v prahu, pol žličke origana, 1 
ščepec popra, 1 ščepec soli, 1 
ščepec sladkorja, 1 žlico oliv-
nega olja.

Čebulo olupimo in jo na-
sekljamo. Paradižnik nare-
žemo na kocke. V ponvi na 
olju prepražimo čebulo in 
dodamo paradižnik. Duši-
mo 15 minut. Dodamo vse 
preostale sestavine, dobro 

premešamo ter pustimo, da 
se omaka ohladi. 

Nasvet: v pravi salsi seve-
da ne sme manjkati čili. Če 
ga imamo na voljo, ga nase-
kljamo in dodamo k oma-
ki. Salsa se postreže hladna, 
vendar se k polpetom prile-
že tudi topla. Uporabimo jo 
lahko tudi kot omako za tor-
tilje, koruzni čips in druge 
mehiške jedi.

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

WWW.GORENJSKIGLAS.SI
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sudoku_LAZJI_17_35
NALOGA

9 2 8 3 4
9 8

4 2 6 9
2 6 4 1

9 6 2 8
3 8 6 5

1 3 7 5
5 8

2 5 1

sudoku_LAZJI_17_35

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_17_35
NALOGA

4 7
8 2 5 4
9 4 5 1

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

6 4 1 7
4

sudoku_TEZJI_17_35

REŠITEV

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

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_17_35
NALOGA

47
8254
9451

326
1849
529
4731

6417
4

sudoku_TEZJI_17_35

REŠITEV

475319826
168257934
239468517
894735261
716824395
352196478
947683152
623541789
581972643

sudoku_LAZJI_17_35
NALOGA

92834
98

4269
2641

9628
3865

1375
58

251

sudoku_LAZJI_17_35

REŠITEV

962583714
135749286
784216935
826475391
519632847
347198652
491367528
653821479
278954163

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 3. 5.
20.40 V MREŽI
19.00, 21.10 KAKO BITI LATINO LJUBIMEC
18.40 MAMA
16.50 PASJI SMISEL ŽIVLJENJA
18.00, 20.30 HITRI IN DRZNI 8
15.20, 17.10 MALI ŠEF, sinhro.
15.10 SMRKCI: SKRITA VAS, sinhro.
15.40 LEPOTICA IN ZVER

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 3. 5.
20.00 VARUHI GALAKSIJE, 2. DEJANJE, 3D
20.45 V MREŽI
18.00 KAKO BITI LATINO LJUBIMEC
20.20 PASJI SMISEL ŽIVLJENJA
17.20, 18.20, 20.10, 21.00 HITRI IN 
DRZNI 8
17.00 ZAJČJA ŠOLA:  
VARUHI ZLATEGA JAJCA, sinhro.
15.50 ZAJČJA ŠOLA:  
VARUHI ZLATEGA JAJCA, 3D, sinhro.
15.20, 17.40 MALI ŠEF, sinhro.

16.20 MALI ŠEF, 3D, sinhro.
18.45 UPOKOJITEV V STILU
16.10 SMRKCI: SKRITA VAS, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Četrtek, 4. 5.
20.00 SAFARI

Petek, 5. 5.
20.00 KAKO BITI LATINO LJUBIMEC

Sobota, 6. 5.
16.30 APRIL IN NENAVADNI SVET
18.30 VARUHI GALAKSIJE, 2. DEJANJE,
21.00 NEZNANKA

Nedelja, 7. 5.
17.00 POVEDKA O GOZDU
19.00 KAKO BITI LATINO LJUBIMEC
21.00 NEZNANKA

Ponedeljek, 8. 5.
20.00 OSEM KROGOV IN POL

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
2. 5. 

8/18 °C

Nedelja 
7. 5.

8/19 °C

Sreda 
3. 5. 

Četrtek
4. 5. 

Petek
5. 5. 

Sobota
6. 5.

9/18 °C 8/17 °C 7/18 °C 9/19 °C

Ponedeljek 
8. 5.

Torek
9. 5.

Sreda
10. 5.

Četrtek
11. 5.

8/18 °C 7/19 °C 6/18 °C 8/19 °C

tedenski koledar
     vzhod zahod 

3. 5. sre. Aleksander 5.46 20.13

4. 5. čet. Cveto 5.44 20.14

5. 5. pet. Angel 5.43 20.15

6. 5. sob. Janez 5.41 20.17

7. 5. ned. Stanko 5.40 20.18

8. 5. pon. Viktor 5.39 20.19

9. 5. tor. Gregor 5.36 20.20

Kranj – Pred nedavnim so v prostorih Društva upokojencev 
Kranj pripravili literarni večer s pesnico, pisateljico, novinarko, 
publicistko in pedagoginjo Nežo Maurer. Program je prip-
ravila in povezovala Tatjana Vunšek, v društvu predsednica 
komisije za kulturo. Ob spoznavanju življenjske poti pesnice 
Neže Maurer in vsebine njenih pesmi so poslušalci preživeli 
prijeten večer, ki jim ga je popestrila pesnica s svojo radostjo 
in veseljem do življenja.

Neža Maurer med upokojenci
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Jama pri Kranju – Izbor naj-
boljših tekmovalcev in tek-
movalk v ročni košnji, ki 
se bodo uvrstili na evrop-
sko prvenstvo, ki ga bo av-
gusta letos gostil Ingenbo-
hl/Brunnen v Švici, bo pote-
kal na državnem prvenstvu. 
Prva izmed treh tekem, ki 
štejejo kot kvalifikacije za 
evropsko prvenstvo, je v ne-
deljo potekala na Jami pri 
Kranju, sledita pa še tekmi 
maja in junija na Reki in v 
Podpeči. 

Kosci in kosice so se na 
Jami pomerili v več različnih 
kategorijah, ki se razlikujejo 
glede na starost tekmovalcev 
ter tudi po velikosti parcele 
in kose. Mladinci so tako ko-
sili 16 kvadratnih metrov ve-
liko parcelo, kosci pa so se 
spopadli tudi v košnji pet 
krat sedem metrov velike-
ga travnika, kjer se je tekmo-
valcem priznal tudi bonus 
na starost. Kraljevska disci-
plina pa predstavlja košnjo 
deset krat deset metrov trav-
niške parcele, ki se je lotijo 
najboljši. 

Po besedah Mateja Piber-
nika iz Društva koscev in ko-
sic Slovenije, ki je organizi-
ralo tekmovanje, se je tokrat 
v različnih kategorijah tek-
movanja udeležilo okoli pet-
deset koscev iz vse Sloveni-
je, prišli pa so tudi gostje iz 
Avstrije na čelu z aktualnim 
svetovnim prvakom Fabia-
nom Winderjem. 

»Trava je lahka, prva košnja 
je vedno mehkejša, tokrat pa 
je bila zaradi pozebe še ne-
koliko nižja,« je o razme-
rah na tekmovališču povedal 

Pibernik, tudi sam eden od 
udeležencev kraljeve disci-
pline. Poleg dobre kondicij-
ske priprave in tehnike velik 
del uspeha predstavlja tudi 
kvaliteta. »Dobro poklepana 

in nabrušena kosa je zelo po-
membna za dober rezultat,« 
pravi Pibernik. Za končni us-
peh namreč ni važna le hit-
rost, temveč tudi čistoča po-
košenega travnika, ki ga oce-
nijo sodniki.

»Ocenjujemo tudi čistočo 
pokošenega – z ocenami od 
nič do štiri, pri čemer nič po-
meni zelo dobro, štiri pa zelo 
slabo pokošeno,« je povedal 
Rado Čelik, vodja sodnikov.

Tekmujejo tudi dekleta, 
med njimi tudi domačin-
ka Sabina Čarman in Marta 
Praprotnik iz Cerkelj. »Vse-
ga je kriv stric Tomaž Ob-
lak (ki je tudi odstopil trav-
nik za nedeljsko tekmovanje, 
op. a.), od majhnega sem ga 

spremljala in ga občudovala 
ter se začela učiti,« je poveda-
la Sabina, ki je za ta šport nav-
dušila tudi kolegico Marto, ki 
je tako že dve leti med kosica-
mi. Obe sta bili z nastopom 
zadovoljni, še posebno ker je 
časa za trening ob aktivnos-
tih v društvu in študijskih ob-
veznostih premalo.

V kraljevi disciplini je 
zmagal Winder pred Miho 
Čarmanom in Matejem Pi-
bernikom, med ženskami 
pa Marija Veršič, pred Pe-
tro Kolar in Matejo Čarman. 
Po vseh treh kvalifikacijskih 
tekmah se bo na prvenstvo v 
Švici uvrstilo najboljših de-
set kraljeve discipline ter 
najboljših pet žensk.

Kosci po vozovnico za Švico
Na Jami pri Kranju je v nedeljo potekalo prvo izmed treh tekmovanj v ročni košnji, ki bodo dala tudi 
potnike na evropsko prvenstvo v Švici.

Matej Pibernik je v kraljevi disciplini zasedel tretje mesto.

Tekmovanja na Jami se je udeležil tudi aktualni svetovni prvak Fabian Winder.

Tekmovalce so glasno spodbujali tudi navijači.
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PRIJAVE: www.ZupanovTek.si
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Vabimo vas, da se skupaj podamo na Štajersko. Peljali se bomo do 
Šentjurja, kjer si bomo najprej ogledali hišo znamenite družine 
Ipavec – zdravnikov in glasbenikov. Po ogledu se bomo odpeljali v 
vas Kalobje, kjer stoji Zeliščna kmetija Kalan. Pri njih si bomo ogle-
dali, kako pridelujejo zdravilna zelišča, pokazali nam bodo tudi 
sušilnico. Zelišča boste lahko tudi kupili. Nato se bomo odpeljali še 
na turistično kmetijo Žurej, kjer bomo imeli kosilo, nato pa nam 
bodo pokazali, kako pridelujejo ekološko pridelano hrano.

Spoznavajmo zelišča

Odhodi avtobusa: 
z AP Radovljica ob 7.00,  
z AP Creina Kranj ob 7.25
z AP Mercator Primskovo ob 7.35,  
z AP Škofja Loka ob 7.55

Cena vključuje: voden ogled hiše družine Ipavec, 
ogled in spoznavanje pridelave zdravilnih zelišč, ogled 
in kosilo na ekološki kmetiji, vodenje izleta in DDV.

Cena izleta je 34  evrov.

 IZLET  sreda, 17. maja 2017

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04 201 42 41, se oglasite osebno  
na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.  
Za odjave, ki prispejo kasneje kot v ponedeljek, 15. maja 2017, ob 10. uri,  
zaračunamo potne stroške.

Marjana Ahačič

Rateče – Kar okoli sto konje-
nikov se je v ponedeljek, na 
praznični dan, zbralo v Ra-
tečah, kamor so v sedlih ali z 
vpregami prišli iz Italije, Av-
strije in Slovenije. Ljubite-
lji konj iz treh obmejnih ob-
čin se prvega maja vsako leto 
srečujejo zato, da bi pokaza-
li, kako lepa je lahko Evro-
pa brez meja. Prvo srečanje 
so tako pred 13 leti pripravili 
ob vstopu Slovenije v Evrop-
sko unijo v Avstriji, tokrat pa 
je bil njihov gostitelj rateški 
Konjeniški klub Špik, cilj pa 
Kranjska Gora. 

Vsako leto srečanje pripra-
vi druga država, udeleženci pa 
so večinoma stalni; največ se 
jih zbere ob lepem vremenu, 
kakršno je bilo tudi v ponede-
ljek, ko so se, nekateri v sedlih, 
drugi na vozovih, odpravili na 
nekajkilometrsko pot od nek-
danjega mejnega prehoda 
Rateče mimo mokrišča Le-
dine in Podkorena do središ-
ča Kranjske Gore. Že ob poti 
na kolesarski stezi so pisano 
povorko jezdecev in vpreg, na 
čelu katere so šli konjeniki z 
zastavami, spremljali števil-
ni obiskovalci. Posebno nav-
dušeno so udeležence sreča-
nja pozdravili številni obisko-
valci in domačini v središču 
Kranjske Gore, kamor so priš-
li opoldne, nato pa pot nada-
ljevali nazaj v Podkoren, kje je 
bil pod Vitrancem tudi zaklju-
ček prireditve.

Letošnjo prireditev je torej 
gostila Kranjska Gora, v pri-
hodnjih dve letih sta spet na 
vrsti Avstrija in Italija, ko bos-
ta srečanje konjenikov pripra-
vila Bistrica na Zilji in Trbiž.

Konjeniki za Evropo brez meja
Tudi letos so se na praznični dan srečali ljubitelji konj iz Italije, Avstrije in Slovenije, iz sosednjih občin 
ob tromeji. Prvič so se srečali pred trinajstimi leti ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo, letos je srečanje 
gostil Konjeniški klub Špik iz Rateč.

Konjeniki treh dežel se že trinajst let srečujejo na prvomajskih srečanjih. Letos je bila 
gostiteljica srečanja Kranjska Gora. / Foto: Tina Dokl

Prireditev je združila ljubitelje konj iz treh dežel in vseh generacij. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Naklo – Razstava z naslo-
vom Pomlad na Dobravi je 
v Pavlinovi galeriji v Domu 
Janeza Filipiča v Naklem 
na ogled do 17. maja. Pred-
sednica Kulturnega društva 
(KD) Dobrava Naklo Katja 
Bevk je povedala, so ustvar-
jalci na slikarsko platno in 
v keramiko prenesli svo-
je občutenje pomladi – naj-
si je upodobljeno poljsko 
cvetje, teloh, domače dvori-
šče, abstrakten motiv ptič-
jih hišic ali čebelnjak z moti-
vi panjskih končnic ... Slike 
razstavljajo Ronka Kozjek, 

Barbara Pogačnik, Zdravko 
Purgar, Dana Šemrov, Mari-
ja Poklukar in Lucija Šubic. 
Uporabne in okrasne izdel-
ke iz keramike, tudi v njih 
se občuti svežina cvetnih 
popkov, je na ogled postavi-
la Tilka Purgar. In ker se vi-
zualna umetnost lepo uja-
me z glasbeno, kot je še deja-
la Bevkova, sta nedavno od-
prtje razstave obogatili Sofi-
ja Olja Kokalj s prečno flavto 
in Ivana Vita Kokalj s klari-
netom. Razstava je na ogled 
ob nedeljah od 10. do 12. ure, 
preostale dni pa po predho-
dnem dogovoru na številki 
051 664 720. 

Pomlad na Dobravi
Likovna sekcija KD Dobrava Naklo vabi na ogled 
likovnih del in keramičnih izdelkov svojih članov. 

Katja Bevk in Ronka Kozjek v svežini pomladanskih občutij, 
upodobljenih na slikarskih platnih in v keramiki. 

Mojstrana – Sredi maja bodo zbirko Slovenskega planinskega 
muzeja obogatili z novim eksponatom, helikopterjem z ime-
nom Burduš, ki je od leta 1968 naprej kot prvi slovenski so-
deloval na reševalnih akcijah v gorah. Helikopter, ki bo postal 
del muzejske zbirke, si bo prvič mogoče ogledati 16. maja po 
13. uri pred muzejem. Zaradi priprav bo muzej v ponedeljek, 
15. maja, od 15. ure in 16. maja ves dan zaprt.

Muzejsko zbirko bo obogatil helikopter
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Kontrolor v proizvodnji m/ž (Cerklje na Gorenjskem) 
Na delovnem mestu kontrolor v proizvodnji boste odgovorni za: vodenje in nadzi-
ranje proizvodnih in varilnih procesov, izvajanje procesne in končne izhodne kon-
trole kakovosti polizdelkov in izdelkov, pravočasno ugotavljanje odstopanja kva-
litete in izločanje slabih izdelkov, izvajanje in obvladovanje kontrolnih meritev in 
pripravo poročil po procesu merjenj ... Kovinc ključavničarstvo, d. o. o., Lahovče  
87, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 15. 5. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Razvojni inženir na področju softwara m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključena najmanj višješolska izobraz-
ba naravoslovne smeri (raven VI/1), najmanj 1 leto izkušenj pri programiranju upo-
rabniških aplikacij in objektno usmerjenega razvoja (C#, XML) ... Iskraemeco, d. d.,  
Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 14. 5. 2017. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Prodajalci m/ž (Kranj in okolica) 
Če imate dokončano trgovsko šolo oziroma zaključeno IV. stopnjo izobrazbe, lah-
ko pridobite potrdilo o nekaznovanosti, vas veseli delo z ljudmi, ste pozitivno na-
ravnani in znate to prenašati tudi na druge ljudi, potem je ta priložnost kot nalašč 
za vas. Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 7. 5. 
2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja prodajnega tima (m/ž) (Kranj) 
Za poslovalnico v Kranju vabimo zanesljive, motivirane in k cilju orientirane kandi-
date, pripravljene na nove izzive in razvoj kariere, da se prijavijo na delovno mes-
to vodja prodajnega tima. Vaše naloge: skrb za vodenje, organizacijo in nadzor po-
slovanja, vodenje in organizacija dela prodajnega tima, aktivna predstavitev naše 
mode … Takko fashion, d. o. o., Linhartova cesta 11a , 1000 Ljubljana. Prijave zbira-
mo do 8. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Elektro vzdrževalec m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: vsaj IV ali V. stopnja izobrazbe (elektro tehnik), najmanj 1 leto delov-
nih izkušenj na podobnih delovnih mestih, osnovno poznavanje elektro motor-
nih pogonov (AC in DC ), industrijske avtomatike, stikalne tehnike, senzorike, elek-
tro instalacij, področja elektro meritev, usposobljenost za branje elektro načrtov ...  
Savatech, d. o. o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 10. 5. 2017.   
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar m/ž (Kranjska Gora) 
Pričakujemo: aktivno znanje slovenskega jezika, izobraževanje s področja Haccp, 
obvladovanje hotelskih področnih standardov, izpit iz varstva pri delu in požar-
ne varnosti, poznavanje živil, receptov in priprave hrane. Hit Alpinea, d. d., Borov-
ška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 21. 5. 2017. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Receptor v kampu m/ž (Bled) 
Pričakujemo: najmanj V. stopnjo hotelske, turistične ali druge ustrezne smeri,  
aktivno znanje angleškega in nemškega jezika in vsaj pasivno italijanskega jezika,  
poznavanje dodatnih jezikov je prednost. Sava turizem, d. d., Dunajska  
152, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 8. 5. 2017. Podrobnosti na www. 
mojedelo.com.

Voznik tovornega vozila (več delovnih mest) m/ž (Mengeš) 
Pričakujemo: najmanj 3 leta delovnih izkušenj z razvozi po Sloveniji oz. Evropi, za-
želene izkušnje s silos prevozi (za voznike za prevoz razsutega tovora), vozniško 
dovoljenje kategorij C in E z veljavno kodo 95, digitalno kartico voznika, kartica 
ADR (za voznike za prevoze nevarnih snovi). Klemen Transport, Klemen Piškur, s. 
p., Gorenjska cesta 9, 1234 Mengeš. Prijave zbiramo do 25. 5. 2017. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Prodajni svetovalec Sensilab m/ž (Maribor, Ljubljana in Kranj) 
Obseg dela: prodaja in strokovno svetovanje izdelkov Sensilab ter doseganje zas-
tavljenih prodajnih ciljev, privabljanje kupcev in povečanje obiska trgovine, skrb 
za urejenost trgovine, pomoč pri oblikovanju akcij za izdelke, namestitev materi-
ala POS, organiziranje promocij, degustacij in drugih pospeševalno-prodajnih ak-
tivnosti na lokaciji trgovine. Sensilab, d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana.  
Prijave zbiramo do 10. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtomehanik m/ž (Kranj) 
V svoj kolektiv sprejmemo novega sodelavca za delovno mesto avtomehanik za 
opravljanje avtomehanskih del, tudi zahtevnejših. Pričakujemo najmanj IV. stop-
njo poklicne izobrazbe avtomehanik, avtoserviser, avtoelektričar. Prednost imajo  
kandidati z izkušnjami servisiranja vozil. Avto Močnik, d. o. o., Britof 162, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 25. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

Copatki za novorojenčke Drage pletilje,  
na srečanje vas vabimo  
naslednjo sredo,  
10. maja, ob 16. uri  
v avlo Gorenjskega glasa.

Do snidenja lep pozdrav!
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

Vodnik, ki vam bo vselej 
pri roki, lahko ga boste 
vzeli s seboj na vrt. Kot 
najkoristnejši kratki izpiski 
o vsem pomembnem: 
pripravi zemljišča, 
gnojenju, kolobarjenju, 
namakanju, varstvu 
rastlin, primeri načrtov 
vrta za določeno 
kvadraturo,… Okoli 100 
najpogostejših vrtnin je 
predstavljenih na enak 
način - kratko, z vsemi 
podatki na enem 
mestu (dobri in slabi 
sosedje, razni namigi, 
medvrstne razdalje, 
čas sajenja,...). Za 
konec pa je priložen 
še  koledar opravil 
po mesecih. 

10    50
EUR

Cena knjige je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem 
glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po 
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.

           + poštnina

11 90
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

200 preprostih 
receptov za zelo 
zaposlenega 
kuharja: zdravi 
prigrizki,  
družinska kosila, 
hitro  
pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava

Rezultati 35. kroga – 30. aprila 2017 
2, 7, 15, 23, 31, 36, 39 in 13

Loto PLUS: 1, 10, 12, 29, 33, 36, 38 in 8
Lotko: 3 9 0 6 3 3

Sklad 36. krog za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 36. krog za PLUS: 940.000 EUR
Sklad 36. krog za Lotka: 195.000 EUR

LOTO

Igor Kavčič

Bled – Mednarodno prizna-
na glasbenika mezzosopra-
nistka Manca Izmajlova in 
violinist, dirigent in sklada-
telj Benjamin Izmajlov zad-
nje mesece pogosteje kot 
doma nastopata na tujih od-
rih. Pravkar sta se vrnila z 
uspešnega gostovanja v Ar-
meniji, kjer sta sodelovala 
na tradicionalnem medna-
rodnem glasbenem festiva-
lu Renaissance Contest-Fe-
stival v drugem največjem 
armenskem mestu Gyumri. 
»Mesto je leta 1988 močno 
porušil hud potres, od tedaj 
ga postopoma obnavljajo, po-
polnoma pa se prerodi v času 
festivala. Zato tudi pomenlji-
vo ime festivala – Preporod. 
Ta v Gyumri privabi množi-
ce mladih glasbenikov in šte-
vilna znana svetovna glasbe-
na imena. V dobrem mese-
cu dni se zvrsti veliko tekmo-
vanj, na katera pripotuje več 
kot tri tisoč glasbenikov, or-
ganizirajo številne koncerte, 
mojstrske tečaje in sprem-
ljajoče dogodke,« o festivalu 
pripoveduje Manca.

In kako sta z možem Be-
njaminom prišla na tamkaj-
šnji festivalski oder? Benja-
min je lani v okviru svoje po-
letne Mednarodne Akademi-
je Giuseppe Tartini v Piran 
povabil mlade glasbenike iz 
Armenije, ki so bili nad Slo-
venijo in predavatelji izjemno 
navdušeni, zato so se v Slove-
nijo kasneje vrnili še dvakrat. 
Tako je naš umetniški par v 

Armenijo odpotoval na po-
sebno povabilo direktorice 
akademije za glasbo in festi-
vala, kjer sta nastopila kot čla-
na žirije mednarodnega tek-
movanja, ob tem pa sta tudi 
predavala mladim talentom 
v okviru festivala ter na zna-
ni šoli za nadarjene glasbeni-
ke Čajkovski v glavnem mes-
tu Erevan. Benjamin je vo-
dil mojstrski tečaj za violino, 
Manca pa petje. 

V okviru festivala sta z ve-
likim uspehom predstavila 
tudi projekt Slovanska duša 
(v mednarodnem prosto-
ru prepoznaven kot The Sla-
vic Soul) ob spremljavi Dr-
žavnega simfoničnega orke-
stra Gyumri. Izvedla sta dva 

koncerta, prvega v Erevanu, 
drugega v festivalskem sre-
dišču Gyumri. Orkestru je di-
rigiral Benjamin ter v virtuo-
zni skladbi nastopil tudi kot 
violinist solist, Manca pa se 
je seveda predstavila kot glav-
na solistka. Publika je na obeh 
koncertih z aplavzi nagradila 
njun nastop, zato sta glasbe-
nika postregla z več glasbeni-
mi dodatki. Pri tem velja do-
dati, da v programu ni manj-
kalo slovenskih pesmi, ki jih 
glasbenika izvedeta na vsa-
kem koncertu v tujini. Kot je 
povedala Manca, je bil še zlas-
ti ganljiv zaključek s stoječi-
mi ovacijami. »Za konec sva 
armenski publiki pripravila 
prav posebno presenečenje. 

Zadnji dodatek je bila prelepa 
armenska pesem, ki sem se jo 
naučila prav za to priložnost.«

Skupaj z drugimi znani-
mi glasbeniki z vsega sveta 
sta ob spremljavi Armenske-
ga državnega komornega or-
kestra nastopila tudi na kon-
certu ob odprtju festivala, ki 
ga je prenašala v živo tudi ar-
menska nacionalna televi-
zija. Manco in Benjamina v 
maju med drugim čaka kon-
cert na Dunaju in začetek no-
vega projekta v Moskvi. Man-
ca pa bo nastopila tudi na od-
prtju Festivala alpskega cve-
tja v Bohinju, po Sloveniji pa 
bosta predstavljala tudi svoj 
zadnji projekt Pesmi mojih 
krajev.

S Slovansko dušo v Armeniji
Priznani glasbeni par Manca Izmajlova in Benjamin Izmajlov sta se pred dnevi vrnila z uspešnega 
gostovanja na mednarodnem glasbenem festivalu v Armeniji.

Manca Izmajlova in Benjamin Izmajlov pred plakatom, ki napoveduje njun koncert 
Slovanska duša. / Foto: osebni arhiv Mance Izmajlove
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

                        + poštnina

EUR

Vsak letni čas prinaša 
svoje čare in darove. 
Avtorica je recepte 
razdelila glede na 
sestavine, ki so 
značilne za določen del 
leta. Na izbiro ponuja 
kopico domiselnih 
receptov za sladice, 
ki jih brez težav 
pripravijo tudi manj 
vešči peke.  Spomladi 
se lahko poskusite v 
ustvarjanju jagodne 
sladice s kokosom, 
poleti borovničeve 
torte, jeseni kakijeve 
pene in pozimi 
rožičevega peciva...

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

152 strani; 210x 210 mm; mehka vezava
Cena knjige je 
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi 
dragega moža, očeta, dedka, pradeda

PETRA PORENTE 
1930-2017

Vedno Te bomo imeli radi! V naših spominih boš ostal z nami. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, 
ki ste mu ob slovesu poklonili cvetje in sveče ter ste mu z nami izrekli zadnji tihi pozdrav.

Vsi njegovi 

O, saj ni smrti, ni smrti.
Samo tišina je, 
pregloboka, 
kakor v zelenem 
prostranem gozdu …
(S. Kosovel)

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.

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

OPEL Astro, let. 1996, registrirana, 
vozna, kosilnico BCS in mlin za mletje, 
tel.: 041/694-938  
 17001424

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

AVTO gume 195/50 R 15, ugodno, 
tel.: 031/388-843 
 17001472

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

NOVO treking kolo Merida Crossway, 
tel.: 031/388-843 
 17001473

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, dokumente in dru-
go, tel.: 030/670-770 17001506

NEPREMIČNINE

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 17001430

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir, beli in rdeči (Ru-
dolph, Adora, Concordia, Bellarosa) 
in drobni, primeren za sajenje - lanski 
uvoz, tel.: 041/282-039 17001476

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA cika, stara 14 mesecev, težka 
330 in 350 kg, za rejo ali zakol, tel.: 
04/51-46-108, 031/206-152 17001504

JAGNJETA za zakol ali nadaljnjo rejo, 
tel.: 051/349-068 17001508

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, črne, 
grahaste ter pitanci, purani, pripeljemo 
na dom, tel.: 041/710-113 17001511

PAŠNO kravo, ekološka reja in zbiram 
naročila za telečje meso, tel.: 04/25-
51-928 17001507

RJAVE jarkice in bele piščance za do-
pitanje, Stanonik, Log 9, Šk. Loka, tel.: 
04/51-85-580, 041/694-285 17001493

TELICO brejo in kravo, ki bosta telili 
maja ter seno v balah, tel.: 04/51-46-
939, 031/894-376 17001505

TELICO sivko, staro 1 mesec, tel.: 
041/694-663 17001509

ZDRAVE čebelje družine na AŽ satih, 
tel.: 040/670-456 17001515

KUPIM

ODKUP živine za Avstrijo - Kogler. Pla-
čano v parih dneh - nove višje cene. 
Kogler Franz A. d.o.o., Parmova 53, 
Ljubljana, tel.: 064/130-081 17001510

OSTALO
KUPIM

KOŠNJO prve trave, v okolici Cerkelj, 
tel.: 040/543-208 17001503

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 17001154

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 
 17001220

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov... 
Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 17001512

RAZNO
PRODAM

ČE imate še kje kakšne gramofonske 
plošče in so vam v napoto - pokličite, 
tel.: 041/220-856 17001514

VRTNA kovinska vrata, v. 105, š. 
210 cm, dvojna ter nova okna z dvoj-
no zasteklitvijo, 130, š. 90 cm, tel.: 
041/850-406 17001513

Zbiranje ponudb za oddajo gostišča Draga

Turistično društvo Begunje objavlja razpis – zbiranje ponudb za 
oddajo v najem gostinskega lokala s sobami: gostišče Draga v Be-
gunjah. Za razpisno dokumentacijo lahko zaprosite do 15. maja 
2017 na e-naslovu: td.begunje@gmail.com. 

TD BEGUNJE, BEGUNJE NA GORENJSKEM 23, BEGUNJE NA GORENJSKEM

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

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
Dobrodelna prireditev z odprtjem razstave
Duplje – Rotary International District 1912 Slovenia, Rotary 
klub Tržič - Naklo in Rotary club Škofja Loka vabijo na prire-
ditev z odprtjem razstave vseh slovenskih Rotaract klubov. 
Prireditev bo v četrtek, 4. maja, ob 18. uri pred Dupljansko 
graščino v Spodnjih Dupljah. Ob tej priložnosti bo tudi sve-
čanost ob prvi obletnici zasaditve potomke več kot 450 let 
stare vinske trte z Lenta v Mariboru. Prireditev bo dobrodel-
na, vstop prost.

Dogajanje v Medgeneracijskem centru
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj se bodo odvijale 
naslednje brezplačne aktivnosti: sreda, 3. maja, od 10. ure 
do 11.30 medkulturno v Kranju – interaktivne delavnice, kjer 
pridobivamo nova znanja, delimo izkušnje, spoznavamo slo-
vensko, orientalsko in drugo folkloro, ustvarjamo ter zabavno 
preživljamo prosti čas; četrtek, 4. maja, od 17.30 do 20. ure: 
resnične potrebe ženske v času poroda in po njem – ogled 
filma Orgazmični porod ter izmenjavi mnenj s Susano Diez 
Rupnik, porodno in poporodno doulo; sobota, 6. maja, od 
10. ure do 12.30: slikarska delavnica za otroke pod strokovnim 
vodstvom slikarja in prof. lik. kulture Skenderja Bajrovića. Ot-
roci naj s seboj prinesejo odejice (slikanje zunaj). Za prijavo 
na dogodke (kjer ni drugače navedeno) pokličite na tel. 041 
724 134 ali pišite na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

S kolesom čez Praproše
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 4. maja, 
na kolesarjenje, ki bo potekalo na relaciji Naklo–Podbrez-
je–Kovor–Praproše–Ljubno–Naklo. Odhod ob 9. uri izpred 
Doma upokojencev Naklo.

Pohodniški izlet: Volovja reber
Kranj – Društvo upokojencev Kranj organizira izlet na Volov-
jo reber, in sicer v četrtek, 11. maja, s posebnim avtobusom 
izpred Creine ob 7. uri. Hoje bo tri in pol do štiri ure, višinska 

razlika približno 200 m, prijave z vplačili v pisarni DU Kranj 
do ponedeljka, 8. maja.

Turistični izlet: Cerkniško jezero in Grad Snežnik
Kranj – DU Kranj organizira izlet na Cerkniško jezero in Grad 
Snežnik, in sicer v torek, 16. maja, s posebnim avtobusom 
ob 8. uri izpred Creine, vrnitev v Kranj do 19. ure, prijave z 
vplačili v pisarni DU Kranj do srede, 10. maja.

Planinski in pohodniški izlet na Krim
Kranj – DU Kranj organizira planinsko turo Iški Vintgar–
Krim, pohodniško turo Rakitna–Krim, in sicer v četrtek, 
18. maja. Odhod bo s posebnim avtobusom ob 7. uri 
izpred Creine, lahka označena pot za pohodnike, za pla-
nince srednje težka, hoje: planinci 3 ure, pohodniki 2 uri, 
prijave z vplačili v društveni pisarni do ponedeljka, dne 
15. maja.

Kopalni dan v Termah Lendava
Jesenice – Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obveš-
ča člane, da že sprejemajo prijave za kopalni dan v Termah 
Lendava, ki bo 25. maja 2017. Prijave sprejemajo v pisarni 
društva v času uradnih ur: vsak torek od 10. do 12. ure in od 
16. do 18. ure. Obenem obveščajo, da imajo še nekaj prostih 
mest za ohranjevanje zdravja na morju: Dugi otok – Hotel 
Luka Hrvaška od 3. do 10. julija 2017.

OBVESTILA

Meritve tlaka v mesecu maju
Kranj – RKS, OZ Kranj obvešča, da bodo meritve tlaka, ho-
lesterola in krvnega sladkorja v mesecu maju: 4. maja ob 8. 
uri v domu KS na Primskovem, 5. maja ob 7. uri v DU Kranj 
na Tomšičevi 4, 13. maja ob 8. uri v Brunarici TD v Bašlju ter 
20. maja ob 7. uri v Zadružnem domu v Žabnici.

Brezplačne kopalne ure
Škofja Loka – MDI Škofja Loka ima za svoje člane brezplač-
no kopalno uro na Bazenu Stara Loka, in sicer vsak četrtek 
do meseca junija v času od 19. do 20. ure. Prijavite se oseb-
no po telefonu 04/ 51 22 970.

Otroške dejavnosti
Jesenice, Hrušica – V Občinski knjižnici Jesenice bodo v 
sredo, 3. maja, ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 4. 
maja, ura pravljic ob 17. uri, v petek, 5. maja, pa Brihtina pra-
vljična dežela ob 10. uri. V knjižnici Hrušica bodo v četrtek, 
4. maja, potekale ustvarjalne delavnice ob 16. uri.

Planinski koči odprti
Jesenice – Planinsko društvo Jesenice sporoča, da sta Koča 
na Golici in Koča pri izviru Soče v Trenti odprti.

Začetek kolesarjenja DU Šenčur
Šenčur – Kolesarska sekcija pri DU Šenčur začenja svoje 
kolesarjenje. Kolesarili bodo vsak petek z odhodom ob 9. 
uri izpred PGD Šenčur. Kolesarjenje ni ekstremno, ampak 
rekreacijsko s poudarkom na druženju. Info.: Viktor Pravst, 
tel.: 031 512 421.

KONCERTI

Dobrodelni koncert
Škofja Loka – Župnijska karitas Škofja Loka prireja dobro-
delni koncert za družine z invalidnimi otroki. Koncert bo v 
Sokolskem domu v soboto, 6. maja, ob 20. uri. Vstopnine 
ne bo.

RAZSTAVE

Razstava Helene Tahir
Hrušica – V knjižnici na Hrušici bo od četrtka, 4. maja, do 
četrtka 29. junija na ogled razstava z naslovom Razstava 
risb iz serije Osvetlitve. Razstavljala bo Helena Tahir.
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Anketa

Lucija Berlec, Kamnik:

»O odkupu Mercatorja ni-
mam izdelanega mnenja. 
Želim, da družba poskrbi za 
dobrobit delavcev, sicer pa 
mi je vseeno, ali bi država 
odkupila podjetje ali ne.«

Matic Rems, Tunjice:

»Skrbi me, da bi bila to poten-
cialno slaba kupčija, in mislim, 
da je za to že prepozno. Poleg 
tega me skrbi, da bi s tem na 
tihem reševali Agrokor. Ned-
vomno pa je treba zaščititi de-
lovna mesta in delavce.«

Miran Avguštin, Kamnik:

»Načeloma podpiram na-
kup. Najbolj me skrbi za 
delovna mesta zaposlenih v 
Mercatorju. Bojim se, da bi 
šlo veliko ljudi na cesto, če 
država ne bi ukrepala.«

Janez Oražem, Domžale:

»Težava je, da je že veliko za-
mujenega, ta problem bi mo-
rali reševati prej. Kaj bi mo-
rala država narediti sedaj, pa 
ne vem. Upam na najboljšo 
rešitev, predvsem za dobro 
podjetja in zaposlenih.«

Aleš Senožetnik

Po vse večjih finančnih teža-
vah Agrokorja, trgovinskega 
imperija, ki obvladuje tudi 
Mercator, so v javnosti za-
okrožila mnenja, naj država 
odkupi podjetje, če bi šel ra-
zvoj dogodkov v smer proda-
je. Kaj o tem menijo naključni 
anketiranci?

Odkup 
Mercatorja? 

Grega Ugovšek, Kamnik:

»Podjetje mora voditi nek-
do, čigar finančno stanje in 
premoženje sta odvisna od 
poslovanja podjetja. Vseka-
kor pa bi država morala zava-
rovati svoj interes in seveda 
delovna mesta.«

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 in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v popol-
danskem času bodo nastajale krajevne plohe.

Mateja Rant

Žiri – Klekljarsko tekmova-
nje predstavlja pravi preiz-
kus znanja, spretnosti in 
potrpljenja. Tekmovalci, od 
moških se je tudi letos opo-
gumil le Jože Stanonik iz 
Žirov, imajo na voljo tride-
set minut, v katerih morajo 
po enotnem vzorcu s sedmi-
mi kleklji ustvariti čim lep-
šo in čim natančnejšo čip-
ko. Komisijo je s svojo čip-
ko najbolj prepričala Tinca 
Slabe. Kot so pojasnile čla-
nice komisije, so imele res 
težko delo, na koncu so od-
ločale podrobnosti. Tinca 
Slabe je tako z zmago letos 
poskrbela za pravo presene-
čenje, saj je doslej že vrsto 

let zapored zmaga vedno 
pripadla Marjeti Adam iz 
Logatca.

Tinca Slabe se je kleklja-
nja naučila pri petih letih od 
svoje mame Frančiške Gan-
tar, znane žirovske kleklja-
rice in risarke vzorcev. Prav 
Frančiški Gantar so letos 
posvetili osrednjo razstavo 
letošnjih klekljarskih dni z 
naslovom Špice po Franči-
škinih papircih. »Mama se 
spominjam kot izredno de-
lavne in sposobne ženske,« 
je pojasnila Tinca Slabe, ki ji 

gre zasluga, da je prepozna-
la mamino pomembno ži-
vljenjsko delo in ogromno 
število vzorcev ni končalo v 
ognju. »Po drugi svetovni 
vojni jih je namreč želela kar 
zakuriti, saj je bila prepriča-
na, da takih vzorcev nihče 
več ne bo klekljal,« je poja-
snila Tinca Slabe. Članice 
klekljarskega društva Cvet-
ke iz Žirov so letos s čipka-
mi, ki so nastale po teh vzor-
cih, obudile njeno bogato za-
puščino. Tako skromna, kot 
je bila njena mama, je tudi 

Tinca Slabe, ki je bila takoj 
po tekmovanju prepričana, 
da nima nobene možnosti 
za visoko uvrstitev. »Vzorec 
zame sicer ni bil zahteven, 
roka pa ni več tako čvrsta kot 
nekoč,« nam je zaupala. A se 
je krepko zmotila, saj je na 
koncu slavila prav njena čip-
ka. Drugo mesto je pripadlo 
Vandi Slana, prav tako iz Ži-
rov, na tretje mesto pa se je 
uvrstila Vlasta Mezek iz Ško-
fje Loke. Nagrade so prejele 
še Majda Cankar, Lidija Li-
kar in Valerija Krivec. 

Klekljarska »lenta« Tinci Slabe
Slovenski klekljarski dnevi so v nedeljo dosegli vrhunec s tekmovanjem v klekljanju za odrasle,  
ki se ga je letos udeležilo osemnajst tekmovalcev.

Letošnje nagrajenke klekljarskega tekmovanja v Žireh. Tinca Slabe je prva z leve.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Zavezanci, ki so na 
začetku aprila prejeli infor-
mativni izračun dohodnine 
za lani, imajo le še danes, v 
sredo, čas, da vložijo ugovor, 
če ugotovijo, da podatki v iz-
računu niso pravilni oziro-
ma so pomanjkljivi ali je nji-
hova davčna obveznost od-
merjena prenizko ali previ-
soko. Obrazec za ugovor lah-
ko dobijo v finančnem ura-
du ali si ga natisnejo s sple-
tne strani finančne uprave 

(FURS), vložiti pa ga morajo 
na naslov, ki je naveden v in-
formativnem izračunu do-
hodnine. Če pa se zavezan-
ci z izračunom strinjajo, jim 
ni treba storiti ničesar in iz-
račun bo samodejno postal 
dohodninska odločba. Rok 
za doplačilo premalo plača-
ne dohodnine je 2. junij, pre-
več plačano dohodnino pa 
bo FURS nakazal zavezan-
cem na račun 1. junija. Nas-
lednji sveženj informativnih 
izračunov bo FURS odposlal 
zavezancem ob koncu maja.

Še danes čas za vložitev 
ugovora na dohodnino

Ljubljana – Slovensko rokometno reprezentanco danes v 
Stožicah z začetkom ob 20. uri čaka kvalifikacijska tekma 
za evropsko prvenstvo proti Nemčiji, aktualnim evropskim 
prvakom. Dodatno spodbudo in motivacijo so prejeli včeraj 
dopoldan, ko je člane reprezentance v predsedniški palači 
sprejel predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in jim 
podelil odlikovanje red za zasluge za prispevek k uspešnemu 
razvoju slovenskega ekipnega športa.

Predsednik odlikoval rokometaše,  
danes jih čaka kvalifikacijska tekma z Nemčijo

Tinca Slabe je z zmago 
letos poskrbela za pravo 
presenečenje, saj je 
doslej že vrsto let zapored 
zmaga vedno pripadla 
Marjeti Adam iz Logatca. 
Tinca se je klekljanja 
naučila pri petih letih od 
svoje mame Frančiške 
Gantar, znane žirovske 
klekljarice in risarke 
vzorcev.

Gora pri Komendi – Zaradi priprave in asfaltiranja ceste na 
območju naselja Gora pri Komendi je od danes naprej zaprta 
lokalna cesta Križ–Gmajnica–Komenda. Cesta bo zaprta do 
zaključka del, najkasneje pa do vključno sobote, 13. maja. V 
času del bo občasno močno oviran dovoz do nekaterih sta-
novanjskih objektov.

Popolna zapora ceste Križ–Gmajnica–Komenda

Jasna Paladin

Trzin – Turistično društvo 
Kanja Trzin in Občina Tr-
zin vabita na že 18. Florja-
nov sejem, ki bo ta konec 
tedna na športnem igrišču 
pred osnovno šolo v Trzi-
nu. Sejem bodo uradno od-
prli v soboto, 6. maja, ob 
10. uri, na prireditvenem 
prostoru pa se bo zvrstila 
vrsta različnih dogodkov, 
od glasbenih nastopov in 

družabnih iger do predsta-
vitve poklicev za najmlaj-
še. Še posebno slovesno 
bo v nedeljo, ko bo ob 9.30 
najprej maša za gasilce, 
ob 11.20 pa povorka ga-
silcev, godbe in folklorni-
kov s potico velikanko, ki 
jo bodo razrezali ob 11.30. 
Izbrani glasbeni in kultur-
ni program bodo dopolnili 
s praktičnim prikazom ro-
kodelskih znanj in veščin 
ter sejemsko ponudbo. 

Osemnajsti Florjanov 
sejem v Trzinu


