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GORENJSKA

Z mehkimi ukrepi nad 
promet 
Gorenjska turistična središča se 
na letošnjo turistično sezono pri-
pravljajo z vrsto mehkih ukrepov 
za obvladovanje turističnih tokov. 
Tudi tršim prijemom pa se pri ob-
vladovanju pločevine ne bo mogo-
če izogniti. 

4

KRONIKA

Izsiljevanje sta  
zanikala 
Na kranjskem sodišču so začeli 
obravnavati nov primer domnev-
nega izsiljevanja, ki naj bi lani na 
Gorenjskem potekalo zaradi spora 
glede lastništva zemljišč. 

12

ZANIMIVOSTI

Dišeči sneg na Golici 
Britanski Guardian je med deset 
evropskih krajev, ki najbolj navdu-
šijo s spomladanskim cvetjem, 
uvrstil tudi Golico z narcisnimi 
travniki. 

21

ZADNJA

Začela je s pečo 
Sonja Porenta je na medgeneracij-
ski delavnici v besedi in sliki pred-
stavila posamezne izdelke naše 
oblačilne dediščine in postopek 
njihove izdelave. Je ena redkih, ki 
posamezne kose narodne noše iz-
deluje po starem, vse na roke in z 
vezenjem. 

24

VREME

Danes se bo pooblačilo.  
Jutri bo oblačno z obča-
snim dežjem. V četrtek  
popoldne bo dež oslabel. 
Deloma se bo zjasnilo.

6/12 °C
jutri: oblačno z dežjem

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik 
se je prve obnove Maistro-
ve rojstne hiše lotila že med 
letoma 2000 in 2004, ko 
so obnovili fasado, a so no-
tranjščino stavbe takrat pu-
stili nedotaknjeno. Hiša je 
namreč nekaj let kasneje z 
denacionalizacijo prešla v 
last Župnije Kamnik in ob-
čina je kasneje zaradi izje-
mnega pomena hiše odku-
pila polovico pritličja in tam 
uredila muzejsko-informa-
cijsko sobo in stalno posta-
vitev. A prostora je začelo 
primanjkovati, dobri odnosi 

med občino in župnijo pa so 
lani pripeljali do odkupa še 
severnega dela pritličja, ki 
je tako v celoti prešlo v ob-
činsko last (zgornji del stav-
be ostaja župnijski). Občina 
se je skupaj z Zavodom za 
varstvo kulturne dediščine 
Kranj lotila obnove in uredi-
tve dodatnih muzejskih pro-
storov, ki jih upravlja Med-
občinski muzej Kamnik.

»Leta 2012, ko smo odprli 
spominsko sobo, smo se za-
vedali, da nas čaka še veliko 
dela. A čas je terjal svoje, pre-
teklo je kar nekaj let, treba je 
bilo urediti lastništvo in da-
nes tako odpiramo pritličje 

v celoti in odslej o tej mu-
zejski enoti govorimo kot 
o Rojstni hiši Rudolfa Mai-
stra, in ne le več kot o spo-
minski sobi. Ta pridobitev 
je pomembna predvsem za 
mlade generacije, da se bodo 
zavedali, kakšna je naša zgo-
dovina in katere so bile Mai-
strove vrednote,« je povedal 
župan Marjan Šarec, direk-
torica Medobčinskega mu-
zeja Kamnik mag. Zora Tor-
kar pa je dodala: »Današnje 
odprtje je eden od dokazov, 
da se Kamnik ne imenuje 
zaman Maistrovo mesto.« 

Spominska soba zrasla v hišo
V Kamniku so ob občinskem prazniku odprli preostanek prenovljenega 
pritličja v Maistrovi rojstni hiši. Spominska soba Rudolfa Maistra se odslej 
imenuje Rojstna hiša Rudolfa Maistra.

Prenovljeno pritličje rojstne hiše Rudolfa Maistra so uradno odprli direktorica muzeja mag. 
Zora Torkar, župan Marjan Šarec in kustosinja Alenka Juvan. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Otočec, Podbrezje – Najbolj-
šo med najbolj prepoznavni-
mi slovenskimi sladicami je 
pred veliko nočjo na festiva-
lu izbirala strokovna komisi-
ja, ki so jo sestavljali etnolog 
dr. Janez Bogataj, senzorič-
na preizkuševalka živil mag. 
Marlena Skvarča in svetoval-
ka za zdravo prehrano Janja 
Strašek. Komisija se je sesta-
la dan pred zaključno prire-
ditvijo in prispele potice oce-
njevala na podlagi zunanje-
ga videza, notranje struktu-
re, okusa in tehnološke ka-
kovosti izdelave. Med šest-
desetimi poticami je komi-
sija podelila pet nazivov zla-
ta, tri nazive srebrna in tri 

bronasta. Štiri od petih zla-
tih priznanj so prejele pod-
breške gospodinje (Irena 

Zupan, Tatjana Aljančič, 
Veronika Aljančič in Barba-
ra Pogačnik), ki so spekle 

Podbreško potico. Najbolj-
ša med vsemi pa je bila po-
tica Irene Zupan, ki se spo-
minja svojega prvega odzi-
va: »Sodelujoče podbreške 
gospodinje smo si ogledova-
le že ocenjene potice in svo-
je nikakor nisem našla med 
njimi. Nazadnje sem jo za-
gledala na najvišje postavlje-
nem mestu, a sem se samo 
začudila, kaj neki dela tam. 
Še preden sem se dobro za-
vedala, so me obkrožili no-
vinarji. Sploh nisem mogla 
govoriti, priznanje je bilo 
zame veliko presenečenje. 
Poleg tega javne pozornosti 
nisem vajena; naslednjič bo 
že bolje.« (smeh)

Kraljica je potica Irene Zupan
Na gradu Otočec je bil drugi Festival velikonočnih potic, strokovna komisija je med šestdesetimi 
raznovrstnimi poticami kot najboljšo ocenila Podbreško potico, ki jo je spekla Irena Zupan. 

Ireni Zupan je za vrhunsko Podbreško potico že v 
Podbrezjah čestital Franci Jezeršek, priznano ime slovenske 
kulinarike. Med njima je Marlena Skvarča, ki je potice 
ocenjevala tudi na Otočcu. / Foto: Primož Pičulin

47. stran
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Urša Peternel

Jesenice – V Zdravstvenem 
domu Jesenice so slovesno 
odprli prenovljene prosto-
re dispanzerja za žene in 
Zdravstveno vzgojnega cen-
tra. Velike, svetle prostore so 
uredili v prvem nadstropju 
stavbe levo od vhoda, kjer 
je nazadnje delovala uprav-
na enota. 

Kot je ob tem dejal direk-
tor Zdravstvenega doma Je-
senice Saša Letonja, so z no-
vimi prostori močno izbolj-
šali pogoje tako za pacien-
te kot tudi za zaposlene. V 

novem dispanzerju za žene 
po novem delata dva gineko-
loga, in sicer dosedanja gi-
nekologinja Anamarija Pe-
tek ter nova moč, sicer izku-
šeni in poznani specialist gi-
nekologije in porodništva 
Drago Sredanović. Vsak od 
njiju ima svojo, svetlo ambu-
lanto, bistveno večja kot do-
slej je tudi čakalnica (v sta-
ri, majhni čakalnici ni bilo 
niti oken) in sprejemni pro-
stor. V prihodnje bodo ure-
dili tudi babiško ambulanto 
za nosečnice. 

Novi prostori  
v zdravstvenem domu
V Zdravstvenem domu Jesenice so odprli 
prenovljene prostore dispanzerja za žene in 
Zdravstveno vzgojnega centra. Pridobili so še 
enega ginekologa.

45. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANA AVSENIK z Brezij.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Koncert Ne bodi kot drugi

S koncertom uglasbene poezije v petek, 20. aprila 2018, v 
Cerklje na Gorenjskem prihajata pevka Ditka in pesnik Feri 
Lainšček s spremljevalno zasedbo. »Glasba mora napolniti 
dušo, to je njeno bistvo,« pravi pevka, kitaristka in komponist-
ka Ditka, ki s tem motom gradi svojo zgodbo že več kot deset 
let. V svet glasbe je vstopila kot deklica. Njen oče Gorazd, 
profesor glasbe, pianist, komponist, pevec, jo je navdušil nad 
glasbo in kmalu sta začela skupaj ustvarjati. Zgodba, ki jo piše-
ta danes, je kombinacija uglasbene poezije znanih slovenskih 
pesnikov Ferija Lainščka, Toneta Pavčka, Cirila Zlobca in av-
torske glasbe v angleškem jeziku. Ne bodi kot drugi je pesem 
Ferija Lainščka, ki jo je leta 2012 uglasbil Ditkin oče Gorazd 
in je med poslušalci postala zelo priljubljena. V sodelovanju 
z omenjenim pesnikom je izdala dve zgoščenki: Ne bodi kot 
drugi (2013) in Ne spreminjaj me (2016). Njen aktualni pro-
jekt so koncerti uglasbene ljubezenske lirike v družbi Ferija 
Lainščka in spremljevalne zasedbe. Vse informacije dobite pri 
Maruši Korelc na e-naslovu: center.cveka@gmail.com. 

Enemu naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili CD pev-
ke Ditke, če boste odgovorili na nagradno vprašanje: Kdo bo 
20. aprila sodeloval na koncertu Ne bodi kot drugi s pevko 
Ditko? Odgovore pošljite do torka, 10. aprila 2018, na na-
slov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.

Jože Košnjek

Kranj – Na skupščini Društva 
generala Rudolfa Maistra so 
sklenili, da ga bo še naprej vo
dil dosedanji predsednik Ja
nez Tavčar. Člani, med kate
rimi je nekaj novih, so mu s 
tem izrekli priznanje za do
sedanje delo. Med nalogami 
prihodnjega obdobja so po
stavili na prvo mesto proslavi
tev 100. obletnice začetka bo
jev za severno mejo, ki jih je 
novembra pred sto leti v Ma
riboru začel takratni major 
Rudolf Maister s pesniškim 
imenom Vojanov. Ker so leta 

1918 in 1919 boji za severno 
in tudi zahodno mejo pote
kali tudi na Gorenjskem in 
je v njih sodelovalo precej go
renjskih fantov in mož, na
meravajo izdati zbornik o go
renjskem delu bojev za naše 
meje. Nekaj gradiva je zbra
nega, nekaj pa so ga priprav
ljeni prispevati poznavalci in 
raziskovalci tega pogumne
ga in domoljubnega dejanja 
v slovenski zgodovini. K sode
lovanju bodo povabili tudi ob
čine Tržič, Jesenice in Kranj
ska Gora. Boji so namreč po
tekali na njihovem območju. 
O gorenjskih bojih za severno 

mejo je bil februarja v kranj
ski knjižnici že organiziran 
odmeven pogovor. Za sode
lovanje na tradicionalnih sve
čanostih ob Maistrovem pra
zniku  so še posebej hvaležni 
vodstvu in dijakom Gimnazi
je Kranj. 

Kranjsko društvo bo pri ne
govanju in spodbujanju do
moljubja sodelovalo z drugi
mi veteranskimi organizacija
mi. Še naprej se bo zavzema
lo za prestavitev generalovega 
kipa na uglednejše mesto na 
Maistrovem trgu. Po večlet
nih prizadevanjih nastaja se
znam udeležencev bojev za 

severno mejo. Sekretar Zve
ze društev generala Maistra 
Rudolf Pfajfar je povedal, da 
bo na seznamu nad 12.000 
imen udeležencev bojev za se
verno mejo. Ker je bil general 
Maister tudi pesnik, bo Zveza 
skupaj z Radiotelevizijo Slo
venija poskrbela za uglasbi
tev nekaterih njegovih pesmi. 
Poudaril je, da je vodstvo zve
ze proti prekopu generalovih 
posmrtnih ostankov, ker za to 
ni nobene potrebe. Tudi sam 
general je želel biti pokopan 
na Pobreškem pokopališču, 
kjer počiva od smrti leta 1934 
naprej. 

Mejo so branili tudi Gorenjci
Na skupščini kranjskega Društva generala Rudolfa Maistra so se odločili za izdajo zbornika o bojih za 
severno mejo na Gorenjskem.

Kranj, Jesenice – v Stranki Alenke Bratušek so prejšnji teden 
na stojnicah po Sloveniji zbirali podpise podpore za spre-
membo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
Želijo namreč, da se poviša odmerni odstotek pokojnin za pet 
odstotnih točk, kar pomeni približno devet odstotkov višje 
pokojnine. »Med revnimi v Sloveniji so na žalost tudi upoko-
jenci, nedostojne pokojnine pa se obetajo tudi tistim, ki smo 
zdaj še v službi. Nujno je treba ukrepati,« pravijo v stranki. 
»Za predlog bomo zbirali podpise podpore po Sloveniji. To 
smo naredili že pri akciji #ZApokojnine, zaradi katere so čisto 
vsi upokojenci lani prvič po letu 2012 prejeli regres. Skoraj 
6000 podpisov našemu predlogu za odpravo varčevanja pri 
upokojencih je bil dovolj velik pritisk na vlado.« Pričakujejo, 
da bodo v tokratni akciji zbrali še več podpisov kot v prejšnji, 
računajo namreč tudi na podporo Zveze društev upokojencev 
Slovenije. Minuli petek so podpise zbirali tudi na Gorenjskem, 
v Kranju in na Jesenicah.  

Zbirajo podpise za pokojnine

Podpise podpore spremembi zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju so zbirali tudi v Kranju. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – V nedeljo je začel ve
ljati zakon o dajatvah za mo
torna vozila, ki uvaja daja
tev na odjavljeno vozilo. Pla
čevati jo bodo morali tisti la
stniki vozil, ki v enem letu 
po odjavi vozila iz prome
ta tega ne bodo ponovno re
gistrirali ali predali v razgra
dnjo pooblaščenim izvajal
cem. Na ministrstvu za infra
strukturo pojasnjujejo, da cilj 
novega ukrepa ni v plačeva
nju dajatve, temveč da bi la
stniki kar se da hitro poskrbe
li za odjavljena vozila, ki tako 
ne bodo več končala na div
jih odlagališčih v naravi ali na 
parkiriščih, kjer onesnažuje
jo okolje. Pooblaščeni izvajal
ci bodo namreč ob razgradnji 
vozila poskrbeli tudi za okolju 
nevarne snovi in materiale. 

Lastniki vozil morajo torej 
odslej bolj skrbeti, da bodo 
po odjavi vozila in morebi
tni prodaji poskrbeli za pre
nos lastništva vozila na no
vega lastnika. Če bo namreč 
vozilo odjavljeno več kot 
eno leto in ne bodo prenesli 

lastništva, bodo postali za
vezanci za plačilo dajatve. 
Spremembo lastništva vo
zila (tudi odjavljenega) lah
ko lastniki uredijo na istih 
mestih, kjer urejajo registra
cijo vozila, torej na upravnih 
enotah in pri nosilcih javne
ga pooblastila oziroma na 
tehničnih pregledih. 

Nova dajatev se nanaša na 
vozila, ki so registrirana za 
prevoz največ devetih oseb 
skupaj z voznikom, vozila za 
prevoz blaga z največjo do
voljeno maso do 3,5 tone in 
trikolesna vozila. Dajatev bo 
treba plačati po letu dni od 
odjave vozila iz prometa in v 
vseh naslednjih letih, razen 

če bo iz evidence registrira
nih vozil razvidno, da je bilo 
vozilo predano v razgradnjo 
v skladu s predpisi o varstvu 
okolja, če je bilo vozilo zno
va registrirano ali če bo la
stnik upravni enoti ali nosil
cu javnega pooblastila pred
ložil potrdilo o uničenju vo
zila v skladu z okoljevarstve
nimi predpisi. Dajatve bo op
roščen tudi lastnik, ki mu je 
bilo vozilo ukradeno in o tem 
obstaja policijski zapisnik. 
Prav tako dajatve ne bo tre
ba plačati v primeru dokazi
la, da je bilo vozilo registri
rano v drugi državi, ali izvo
zne carinske deklaracije s po
trditvijo izstopa vozila iz ca
rinskega območja Evropske 
unije. Dajatev za odjavljeno 
vozilo se bo plačevala največ 
deset let od zadnje odjave vo
zila. Če se to v tem času zno
va registrira, začne ta rok po
novno teči ob naslednji odja
vi vozila. Dajatev se ne plaču
je za vozila s statusom staro
dobnega vozila, kar pomeni 
tudi za vozila, ki so nacional
no bogastvo, so še pojasnili 
na ministrstvu.

Dajatev na odjavljena vozila
Z dajatvijo želijo preprečiti odlaganje odsluženih vozil v naravi ali na parkiriščih. Plačevali jo boste deset 
let po odjavi vozila, razen če boste pravočasno poskrbeli za prepis lastništva ali strokovno razgradnjo.

Na ministrstvu za infrastrukturo pojasnjujejo, da želijo z 
novo dajatvijo preprečiti, da bi odjavljena vozila končala na 
divjih odlagališčih v naravi ali na parkiriščih. / Foto: Simon Šubic

Jesenice – Jesenice so dobile nov uradni prostor za sklepa-
nje zakonskih zvez v času uradnih ur, in sicer konferenčno 
dvorano v Upravnem centru Jesenice, kjer je sedež Upravne 
enote Jesenice. Kot je povedala načelnica Alenka Burnik, je 
sicer večina zakonskih zvez še vedno sklenjena ob sobotah 
v Kosovi graščini. Izven uradnih prostorov se največ parov 
poroča na območju občine Kranjska Gora ob jezeru Jasna, v 
Liznjekovi domačiji, v Gozdu - Martuljku ob hotelu Špik, na 
Jesenicah v Kolpernu, v občini Žirovnica pa v Čopovi hiši. Kar 
nekaj je porok tudi na vrtovih ob domačih hišah. V letu 2017 
se je sicer močno povečalo število sklenjenih zakonskih zvez; 
če je bilo v letu 2016 sklenjenih 54, jih bilo lani kar 82. V letu 
2017 pa je bila na območju jeseniške upravne enote sklenjena 
tudi ena istospolna poroka.

Poroke odslej tudi v prostorih upravne enote

Kranj – Že dlje časa se krajani Šenčurja in nekaterih delov 
kranjske občine, zlasti Planine in Primskovega, pritožujejo za-
radi hrupa, ki ga povzročajo letala z bližnjega Letališča Jožeta 
Pučnika. Ta je za nekatere zelo moteč. V poletnem času bo 
vzletov letal zagotovo še več, kot kaže, pa se kmalu ne bo spre-
menilo na bolje. »Osebno sem opravil pogovore z direktorjem 
direktorata za letalstvo, ki je pojasnil, da se je hrup povečal 
zaradi izrecne želje Adrie Airways, da spremeni vzletno stezo, 
s čimer prihranijo stroške. To je direkcija oziroma država tudi 
odobrila, spremenjeno vzletno stezo pa sedaj uporabljajo tudi 
drugi prevozniki. Mi redno, lahko rečem, da vsake tri mesece, 
apeliramo na Adrio Airways in državo naj spremeni vzletno pot 
v takšno, kot je bila prej. Več vpliva kot toliko pa pač nimamo,« 
pojasnjuje kranjski župan Boštjan Trilar.

Hrup letal je za nekatere moteč
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KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Novela zakona o paci-
entovih pravicah in 
pravilnik o naročanju 

in upravljanju čakalnih sezna-
mov, ki določata novo stopnjo 
nujnosti zelo hitro (na napotni-
cah), v okviru katere bi moral 
bolnik biti obravnavan v 14 
dneh, sta se začela uporabljati 
21. januarja letos. Prve kritike 
so bile skoraj hitrejše kot uve-
ljavitev novosti same; da je to 
samo črka na papirju, da nova 
stopnja nujnosti pomeni novo 
prerazporejanje pacientov po 
čakalnih seznamih, da javne 
zdravstvene ustanove ne mo-
rejo zagotoviti obravnave v tem 
roku in da nekateri izvajalci 
niti niso posodobili sistema, ki 
bi omogočal novo napotnico 
v korist zdravja pacientov ... 
»Opremljena« predvsem z od-
zivi v javnosti, da je izvedba 
praktično nemogoča, sem pred 
nekaj dnevi pričakovala podob-
ne pojasnitve tudi v gorenjskih 
bolnišnicah. Pa se situacija 
na Gorenjskem ne kaže tako 
brezizhodna – in recimo, da 
so gorenjske bolnišnice v svojih 
odgovorih iskrene. Iz Splošne 
bolnišnice Jesenice so sporočili: 
»Z 21. januarjem smo začeli 
z obravnavanjem pacientov z 
napotnico s stopnjo nujnosti 
zelo hitro. Z ustrezno organi-
zacijo ambulantnega in hospi-
talnega dela za zdaj še uspemo 
zagotavljati vsem pacientom 
z omenjenimi napotnicami 
časovno ustrezno obravnavo.« 
Služba za naročanje v Kliniki 
Golnik pravi takole: »V Kliniki 
smo imeli v določenih ambu-

lantah že pred uveljavitvijo za-
kona termine, rezervirane za 
hitre preglede, zato v teh ambu-
lantah nimamo težav. Težave 
se pojavijo, ko napotni zdravni-
ki izdajajo napotnice s stopnjo 
nujnosti zelo hitro za bolnike, 
ki do tega niso upravičeni. 
Take težave rešujemo s triažo, 
ko triažni zdravnik spremeni 
stopnjo nujnosti v hitro ali re-
dno.« Tudi pogovor z vršilko 
dolžnosti direktorice Bolnišnice 
za ginekologijo in porodništvo 
Kranj Polono Podnar ni prine-
sel odgovora, ki bi se bistveno 
razlikoval od zgornjih dveh. 

Slabe zgodbe so se tako za-
jedle v nas, da ne znamo več 
prepoznati, se prilagoditi in 
dati veljave tudi tistemu nove-
mu, kar je (potencialno) dobre-
ga. Ni dolgo nazaj, ko mi je na 
primer ortodontka za šolsko 
mladino dejala, da je Slovenija 
še ena redkih držav, ki te sto-
ritve za mladoletne pokrije iz 
naslova zdravstvenega zavaro-
vanja. 

Se bojim, da bodo predvolil-
ne kampanje, ki so že v pogo-
nu velikih hitrosti, za področje 
javnega zdravstva zapadle v 
neargumentirane f loskule z 
več všečnimi, a nerealnimi ob-
ljubami kot pa ga obravnavale 
kot zelo občutljivo temo, ker 
zadeva vse nas. Res si želim 
kvalitetnih debat. Naj bodo ob 
bok kdaj slabim, nedovršenim 
odločitvam izpovedane tudi 
dobre. Le tako bo javno zdra-
vstvo ohranilo svoj smisel in 
namen v dobro vseh zavaro-
vancev. 

Stopnja nujnosti: zelo hitro

Suzana P. Kovačič

Tržič – V Domu Petra Uzar-
ja so v četrtek gostili predse-
dnika državnega zbora dr. 
Milana Brgleza, ki je obi-
skal enoto Deteljica, kjer bi-
vajo stanovalci z demenco, v 
nadaljevanju pa sodeloval v 
razpravi z vodstvom doma 
in drugimi gosti. Osnutek 
zakona o dolgotrajni oskrbi 
ter zastavljena izhodišča de-
institucionalizacije sta temi, 
ki bosta pomembno zazna-
movali položaj starejših v 
bližnji prihodnosti. Direk-
torica Doma Petra Uzarja 
dr. Anamarija Kejžar je po-
vedala, da se v domu že lo-
tevajo deinstitucionalizacije 
z večjo avtonomijo stanoval-
cev ter povezanostjo s svoj-
ci, zaposleni pa morajo biti 
nujno vključeni v vse proce-
se na odgovoren in spoštljiv 
način. Kejžarjeva ne pristaja 
na kdaj slišane očitke, da so 
za domove značilni hladni 
prostori: »Hladna instituci-
ja postane za stanovalca šele 
tedaj, ko ga svojci prenehajo 
obiskovati.« 

Nekaj dejstev je poudarila 
Kejžarjeva. Do do leta 2030 
se bo število ljudi, starejših 
od osemdeset let, dvignilo 
za 57 odstotkov. V deželah 
evropske kulture je danes 
trikrat več starega prebival-
stva, kakor ga je bilo v času 
mladosti današnjih starih 
ljudi. V razvitem svetu pot-
rebuje 25 odstotkov ljudi, ki 
so stari nad 65 let, pomoč pri 
vsakdanji oskrbi, od tega jih 
15 odstotkov potrebuje so-
razmerno malo pomoči, ok-
rog deset odstotkov pa ve-
liko oskrbe in nege. Poleg 
tega družina, kot jo tradici-
onalno razumemo, pogosto 

ne more več skrbeti za starej-
šega. Predsednica Društva 
upokojencev Tržič Zvonka 
Pretnar je omenila projekt 
Starejši za starejše, v kate-
rem pri njihovem društvu 
sodeluje 31 prostovoljcev. A 
je obenem opozorila, da je 
treba urediti status prosto-
voljcev, ki pri ohranjanju so-
cialne mreže nosijo že (pre)
veliko breme. 

Odločimo se že: bo 
starejšim bolje ali ne?

Sekretar Skupnosti soci-
alnih zavodov Jaka Bizjak 
je poudaril, da se moramo 
najprej kot družba odločiti, 
ali bo starejšim bolje ali ne. 
Slovenija za področje dolgo-
trajne oskrbe namenja 0,9 
odstotka BDP-ja, povprečje 
v Evropi je 1,4 odstotka. Do-
movi postajajo bolj podobni 
negovalnim bolnišnicam in 
ustanovam za rehabilitacijo 
starejših. S strategijo je zato 
najprej treba doreči vlogo 
domov in tudi neformalne 

oblike skrbi za starejše. Kot 
je še dejal, je sofinancira-
nje socialnovarstvene stori-
tve pomoči na domu odvis-
no predvsem od dobre volje 
in finančnih zmožnosti po-
samezne občine, vprašanje 
pa je, kako dolgo bodo to še 
zmogle manj razvite občine. 

Dolgotrajna oskrba ni 
privesek k zdravstvu

Da bi sistem dolgotraj-
ne oskrbe moral biti samo-
stojen in ne privesek k zdra-
vstvu, je prepričana Zvon-
ka Pretnar, ki bi dala več po-
oblastil svetom zavodov, ki 
imajo zagotovo več informa-
cij kot nekdo na ministrstvu. 
Kejžarjeva je povedala, da 
projekta Gerobus v Tržiču 
zaradi zgolj enega podpisa 
na ministrstvu za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo ne 
morejo spraviti v življenje. 
Za Gerobus je Dom Petra 
Uzarja iz LAS Gorenjska ko-
šarica dobil sofinanciranih 
75 tisoč evrov. Cilj Gerobusa 

je ozaveščanje ljudi v lokal-
nem okolju o različnih vse-
binah (preprečevanje pad-
cev, pravice starejših ...) Po-
godba za Gerobus je dvole-
tna, velja od začetka letoš-
njega leta, a izvedba zaradi 
manjkajočega podpisa stoji. 
Poslanka državnega zbora iz 
Tržiča Andreja Potočnik se 
je zavezala, da bosta to uredi-
la z Milanom Brglezom. Ob 
koncu obiska je Brglez pov-
zel: »Kot primer dobre pra-
kse si bom zapomnil social-
ne pristope, ki se jih loteva-
jo v Domu Petra Uzarja, še 
zlasti pri celostni obravna-
vi bolnikov z demenco. Za-
vedati se je treba tudi vseh 
problemov, ki jih še imamo 
z dolgotrajno oskrbo, ume-
ščenostjo domov za starej-
še znotraj tega, predvsem 
pa ne želim, da se iz domov 
dela zgolj specialiste za de-
menco. To so naloge, ki naj 
bi bile na ravni koncepta jas-
ne tistim, ki bodo sestavljali 
naslednjo vlado.« 

Odgovorno v skrbi za starejše
O vsebinah, ki se nanašajo na sodobne oblike oskrbe starejših, in aktualnih težavah so z gosti 
razpravljali v Domu Petra Uzarja v Tržiču.

Levo so Jaka Bizjak, direktorica občinske uprave Občine Tržič dr. Metka Knific Zaletelj, 
predstavnica vlade Jana Jenko, desno so dr. Milan Brglez, Andreja Potočnik, Zvonka Pretnar 
in dr. Anamarija Kejžar. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Finančna uprava je v 
prvem svežnju z datumom 
odpreme 30. marec poslala 
959.789 informativnih iz-
računov dohodnine za leto 
2017. Zavezanci jih bodo na 
dom prejeli po navadni pošti 
v prvih dneh aprila. Rok za 
vložitev ugovora se izteče 
30. aprila, rok za doplačilo 
premalo plačane dohodni-
ne je 30. maj, preveč plača-
na dohodnina pa bo zave-
zancem na njihove račune 
nakazana 28. maja. Nasled-
nji sveženj informativnih 

izračunov bo odpremljen 
31. maja. 

Zavezanci naj informa-
tivne izračune natančno 
pregledajo. Če ugotovijo, da 
podatki v njih niso pravilni, 
so pomanjkljivi ali pa je nji-
hova davčna obveznost pre-
nizko ali previsoko ugoto-
vljena, morajo najpozneje 
do 30. aprila podati ugovor. 
V nasprotnem primeru sto-
rijo davčni prekršek, za ka-
terega je zagrožena globa od 
250 do 400 evrov. Ugovor 
lahko zavezanci vložijo elek-
tronsko prek sistema eDav-
ki tudi zgolj z uporabniškim 

imenom in geslom preko ra-
čunalnika, tabličnega raču-
nalnika ali pametnega mo-
bilnega telefona. Če bodo 
oddali obrazec v papirnati 
obliki, ga bodo lahko preje-
li na vseh finančnih uradih 
ali si ga natisnili s spletne 
strani Finančne uprave RS. 
Na podlagi ugovora bo davč-
ni organ zavezancu izdal do-
hodninsko odločbo. Zave-
zanci, ki do izdaje informa-
tivnega izračuna dohodni-
ne niso uveljavljali posebne 
olajšave za vzdrževane dru-
žinske člane, lahko to stori-
jo še v ugovoru. Če pa se z 

informativnim izračunom 
strinjamo, nam ni treba sto-
riti ničesar, ker ta po poteku 
roka za ugovor samodejno 
postane odločba. 

V prvem svežnju bo to-
rej informativne izračune 
prejelo skoraj milijon zave-
zancev, od tega 30 odstot-
kov z doplačili, 27 odstot-
kov z vračili in 43 odstotkov 
brez vračila ali doplačila do-
hodnine. V tej tranši bo sku-
paj za 43.171 evrov doplačil 
in 62.749 evrov vračil. Pov-
prečni znesek doplačila zna-
ša 152, povprečni znesek vra-
čila pa 242 evrov. 

Prvi sveženj dohodninskih izračunov 
Finančna uprava je izdala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine, ki jih lahko zavezanci v 
poštnih nabiralnih pričakujemo v teh dneh.
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Radovljica – Državni svetnik Bogomir Vnučec je v sredo v 
prostorih Občine Radovljica odprl svetniško pisarno. »Ker 
sem izvoljen kot predstavnik desete volilne enote, ki obsega 
občine Jesenice, Radovljica, Bled, Bohinj, Žirovnica, Gorje in 
Kranjska Gora, naj bi bil v teh občinah vsaj enkrat mesečno 
tudi navzoč,« je pojasnil Vnučec, ki je pisarno že odprl na 
Jesenicah, v ostalih občinah pa se zanjo še dogovarja. Uradne 
ure, ko bo svetnik prisoten v radovljiški pisarni in na voljo 
občanom, bodo vsako drugo sredo v mesecu med 15. in 16. 
uro. Župan Ciril Globočnik je ob tem poudaril, da delovanje 
svetniške pisarne predstavlja tudi priložnost za občinsko upra-
vo in vse institucije, ki so vezane na delovanje in sodelovanje 
z državo, saj bodo prek državnega svetnika lahko posredovale 
svoja mnenja in predloge na nivo države. »Verjamem, da bo 
delovanje državnega svetnika v korist vseh zgornjegorenjskih 
občin, ki sicer zelo dobro sodelujemo,« je še povedal župan 
Globočnik.

Odprli pisarno državnega svetnika

Radovljiški župan Ciril Globočnik in državni svetnik 
Bogomir Vnučec pred vrati male sejne sobe na Občini 
Radovljica, kjer bo vsako drugo sredo v mesecu delovala 
svetniška pisarna. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Radovljica – V radovljiški 
Linhartovi dvorani so prip-
ravili slovesnost ob 25. oble-
tnici samostojnega delova-
nja Osnovne šole Antona 
Janše, v kateri se izobražu-
jejo otroci s posebnimi po-
trebami iz štirih zgornjego-
renjskih občin: Radovljice, 
Bleda, Bohinja in Gorij.

»Imamo lepo urejeno, so-
dobno, dobro opremljeno 
šolo. A šola smo ljudje – z 
vsakim pogovorom, učno 
uro, z vsakim nasmehom, z 
vsako rešeno nalogo, s sme-
hom, trudom in uspehi. 
Starši so nam zaupali svo-
je otroke v varstvo in imamo 
nalogo, da jih skupaj z nji-
mi pripravimo na življenje. 
Ko otroci čutijo varnost v ob-
jemu zaupanja, se odpre-
jo očke, se odprejo ušesa in 
srkajo. Zato je pomembno, 
kaj jim dajemo, kaj jih uči-
mo. Učimo jih, kako je tre-
ba premagovati ovire, učimo 
jih življenja,« je zbrane na 

slovesnosti nagovorila rav-
nateljica šole Jelena Horvat.

»Pri delu imamo rezulta-
te in mnogi nam zaupajo. 
Imamo prave ljudi, ki jim je 
pomemben prav vsak otrok. 
Imamo znanje. Razvili smo 

veliko novih programov, 
zaposlili dober strokovni 
ustvarjalni kader, vpeljali 
mnoge sodobne učne in te-
rapevtske metode. Vključeni 
smo v projekte, ki bodo v pri-
hodnje oblikovali strokovne 

centre za otroke s posebni-
mi potrebami. Umetnostno 
ustvarjanje, šport in delovno 
usposabljanje so temelj, na 
katerem gradimo znanja in 
so način življenja v šoli. In 
imamo vizijo. Želimo biti 
dobri in še boljši. Želimo, 
da je v naši hiši doma zna-
nje, želimo, da se v naši hiši 
smejijo srečni in zdravi otro-
ci, se veselijo življenja in sle-
dijo svojim sanjam.«

Začetki vzgoje in izobra-
ževanja otrok s posebnimi 
potrebami v radovljiškem 
okolišu segajo sedem dese-
tletij nazaj v tedanji zavod za 
otroke z motnjami v dušev-
nem razvoju v Kamni Gori-
ci – danes CUDV Radovljica 
– pod katerega je sodila tudi 
enota v Radovljici. Leta 1965 
so se začeli odpirati oddelki 
takrat t. i. posebne šole v Bo-
hinjski Bistrici, leto kasneje 
na Bledu in Radovljici. Sa-
mostojno šolo, ki so jo poi-
menovali po čebelarju Anto-
nu Janši, so v Radovljici us-
tanovili pred 25 leti.

Četrt stoletja šole Antona Janše
Likovno ustvarjanje, glasbeno ustvarjanje, šport in delovno usposabljanje so temelji, na katerih v 
Osnovni šoli Antona Janše gradijo znanja in predstavljajo način življenja v šoli.

Slovesnost ob obletnici šole je bila pravi umetniški biser, 
na katerem so se na odru radovljiške Linhartove dvorane 
skupaj predstavili učenci in učitelji OŠ Antona Janše. 

»Želimo, da je v naši hiši doma znanje, želimo, da se 
v naši hiši smejijo srečni in zdravi otroci, se veselijo 
življenja in sledijo svojim sanjam.«
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Andraž Sodja

Stara Fužina – V Stari Fuži-
ni so pred začetkom osre-
dnje turistične sezone naj-
večji turistični kraji na Go-
renjskem predstavili ukre-
pe za obvladovanje prome-
tnega pritiska, ki je z rastjo 
turizma in poplavo pločevi-
ne vsako leto večji.

»Turistični obisk se po-
večuje iz leta v leto, kar po 
eni strani prinaša veliko po-
zitivnih učinkov, po drugi 
strani pa tudi nekaj težav, 
ki zahtevajo smiselne rešit-
ve in upravljanje,« je dejal 
bohinjski župan Franc Kra-
mar. Težave so zlasti s pro-
metom, kjer zaradi poveča-
nega obiska prihaja do za-
stojev, nepravilnega parki-
ranja, zmanjšanja prometne 
varnosti, negativnih vplivov 
na okolje in splošnega neza-
dovoljstva tako na strani go-
stov kot tudi prebivalcev teh 
krajev. V Bohinju so se reše-
vanja lotili s pripravo akcij-
skega načrta urejanja pro-
meta in mobilnostnega na-
črta, ki predvideva širitev 
brezplačnega parkirišča v 
Danici v Bohinjski Bistri-
ci, vzpostavitve parkirišč 
P+R v Srednji vasi in v Rib-
čevem Lazu, parkirišča za 

avtodome v Senožetih, vsa 
pa bodo povezana z dvema 
linijama transferjev. »Obi-
skovalcem s tem zagotavlja-
mo, da bo mobilen tudi brez 
osebnega vozila,« je dejal di-
rektor Turizma Bohinj Kle-
men Langus. 

Podatke o prometu bo obi-
skovalec dobil že pred Bo-
hinjsko Bistrico in v Rib-
čevem Lazu, kjer bodo in-
formacijske table z zase-
denostjo parkirišč, podat-
ki o zasedenosti parkirišč 
bodo na voljo tudi na sple-
tu. Z namenom umikanja 
mirujočega prometa stran 
od jezera se bo z vzpostav-
ljanjem alternativnih mož-
nosti parkiranja, postopo-
ma ukinjalo parkirna mesta 

ob jezeru, temu pa bo sledi-
la tudi cenovna politika. V 
ta vse bolj pereči problem 
so zagrizli tudi v Kranjski 
Gori, kjer bodo povečali šte-
vilo parkirišč in vzpostavi-
li modre cone, olajšali nad-
zor nad prometnim tokom 
in izboljšali varnost udele-
žencev v prometu, je napo-
vedal kranjskogorski podžu-
pan Bogdan Janša in opozo-
ril tudi na projekt kolesarske 
povezave med Ratečami in 
Planico ter pomemben pro-
jekt umirjanja prometa v do-
lini Vrata.

Usmerjanja se bodo loti-
li tudi na Bledu, kjer bodo 
naredili nova parkirišča pod 
gradom, kjer bo na voljo 
tristo mest za avtomobile, 

štirideset za avtobuse in 25 
za avtodome, parkirišča pa 
bodo obiskovalce čakale tudi 
ob vhodu na Bled pod Betino-
vim klancem, kjer bo nasta-
lo novih osemdeset brezplač-
nih parkirišč. Temu se bodo 
prilagodile tudi cene, bližje 
jezeru bo parkiranje dražje, 
je pojasnil direktor Turizma 
Bled Tomaž Rogelj, ki je do-
dal, da bodo uredili tudi sis-
tem informiranja o prostih 
parkiriščih, posneli promo-
cijski film in angažirali infor-
matorje prostovoljce po siste-
mu: »Vprašajte me, sem do-
mačin – Ask me, I'm local«. 

Kot so še dodali, se krepi 
tudi medobčinsko redarstvo 
s tremi novimi redarji ter eki-
pa nadzornikov TNP, saj po-
večanje obiska pomeni tudi 
povečanje različnih kršitev, 
ki so pogosto posledica sla-
be informiranosti. Direktor 
TNP Janez Rakar je vesel, da 
se k reševanju težav pristopa 
celovito, in je prepričan, da 
vse aktivnosti vodijo v pravo 
smer: »Gre za proces, ki ga 
je treba izpeljati predvsem 
v naših glavah. Tujci z ukre-
pi trajnostne mobilnosti in 
usmerjanja turističnih to-
kov večinoma nimajo težav, 
prav tako kot jih Slovenci ni-
mamo v tujini.«

Z mehkimi ukrepi nad promet
Gorenjska turistična središča se na letošnjo turistično sezono pripravljajo z vrsto mehkih ukrepov za 
obvladovanje turističnih tokov. Tudi tršim prijemom pa se pri obvladovanju pločevine ne bo mogoče izogniti.

Predstavniki največjih turističnih krajev na Gorenjskem o 
ukrepih za obvladovanje prometa

Suzana P. Kovačič

Tržič – Kot pravi direktorica 
Doma Petra Uzarja dr. Ana-
marija Kejžar, je v domu že 
čutiti utrip pomladi, dogod-
ki, ki so se že v marcu doga-
jali eden za drugim, pa po-
lepšajo dneve stanovalcem. 
Moški komorni zbor Lek iz 
Mengša je navdušil s čudo-
vitim izborom pesmi, sta-
novalke in stanovalce je ob 
dnevu žena in dnevu muče-
nikov obiskala skupina bliž-
njega vrtca in priredila na-
stop, nageljčki pa še vedno 
krasijo sobe vseh stanoval-
cev. Tržiški dom je gostil 
skupine stanovalcev domov 

gorenjske regije, ki so v 
družbi delovnih terapevtk 
izvedli delavnico polstenja. 
Stanovalce so obiskale tudi 
prikupne baletke iz Osnov-
ne šole Tržič. Prav poseb-
no darilo je priredila Glas-
bena šola Tržič ob materin-
skem dnevu s tradicionalno 
odličnim nastopom mladih 
glasbenikov. »Vse obiske in 
aktivnosti v domu izvaja-
mo za stanovalce, ki ne mo-
rejo več obiskovati priredi-
tev. In takih je večina, zato 
so medgeneracijski obiski, 
koncerti, srečanja še toliko 
več vredni, saj so hrana za 
dušo,« je sklenila Anamari-
ja Kejžar. 

Pomlad v tržiškem 
domu starejših
V tržiškem Domu Petra Uzarja se dogodki vrstijo 
eden za drugim, med drugim so marca gostili 
skupine stanovalcev domov gorenjske regije.

Zanimiva je bila tudi izkušnja z delavnico polstenja. 
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Na avstrijskem Koroškem zaposlimo

tesarje m/ž 
(Zimmerer/in) 

Plača po kolektivni pogodbi 13,55 EUR na uro

pomožne tesarje m/ž 
(Zimmererhelfer/in)

Plača po kolektivni pogodbi 11,46 EUR na uro

Pogoj so delovne izkušnje. V primeru boljše kvalifikacije 
smo pripravljeni plačati tudi več. 

 
 Veselimo se vaše pisne vloge na:

RM Fertighausproduktion GmbH, 
Franz-Wurm-Gasse 4, A- 9065 Ebenthal/Žrelec

oz. po e-pošti na: office@rm-wohnen.at
ali pa se nam javite po telefonu +43/463/890693

 

Na avstrijskem Koroškem zaposlimo

tehničnega risarja m/ž
(Bauchtechnisch(en)e Zeichner/in) 

Mesečna plača na osnovi polnega delovnega časa 1.845,79 EUR bruto
  

Delo za skrajšan oz. polovični delovni čas. Pogoj je poz-
navanje področja gradbeno-tehničnega risanja, delovne 

izkušnje ter poznavanje programske opreme SEMA. 

Veselimo se vaše pisne vloge na:
RM Fertighausproduktion GmbH, 

Franz-Wurm-Gasse 4, A- 9065 Ebenthal/Žrelec
oz. po e-pošti na: office@rm-wohnen.at
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Zmagovalka ima nadev iz 
suhih jabolčnih krhljev

Že nekaj dni pred fe-
stivalom na Otočcu je 15 
podbreških gospodinj svoje 
potice, izdelane po tradicio-
nalnem receptu iz lokalnih 
sestavin, predstavilo na oce-
njevanju v Podbrezjah. Go-
spodinje, podbreški kmeto-
valci in KD Tabor Podbrez-
je so se povezali v interesno 
združenje, ki je že začelo 
postopek registracije znaka 
Podbreška potica in zaščite 
te potice kot zajamčene tra-
dicionalne posebnosti. »Vča-
sih so bile hude zime in so 
orehi radi pomrznili. Da pa 
so gospodinje kljub temu 
spekle potico za večje pra-
znike, so se domislile nade-
va iz suhega sadja; sadjar-
stvo ima v Podbrezjah tradi-
cijo,« je pojasnila Zupano-
va. V Podbreški potici smejo 
biti zgolj trije različni nadevi: 
suhi jabolčni krhlji, suhi krh-
lji hrušk viljamovk in suhe 
tepke s suhimi jabolčnimi 
krhlji, z vsemi tremi so se 
predstavile podbreške gospo-
dinje na Otočcu. Zmagovalna 

potica ima nadev iz suhih ja-
bolčnih krhljev. Kar med lo-
kalnimi sestavinami še pade 
v oči, je tudi to, da je beli moki 
primešana pirina ...

Ireno Zupan smo obiskali 
na domu v Podbrezjah v so-
boto sredi priprave veliko-
nočnih dobrot. Že je imela 
pripravljen nadev za potico; 
z ročnim mlinčkom je zmle-
la suhe jabolčne krhlje in jih 
namočila v mleko, da so se 
omehčali. Šele potem se je 
lotila priprave testa. Vmes je 
pripovedovala, da je vedno 
rada kuhala in pekla, odkar 

pa je upokojena, ima za to 
več časa. Kaj dobrega speče 
tudi za pogostitve na priredi-
tvah v kraju (cerkvenih, gasil-
skih, kulturnih ...), znana je 
po peki rulad in rogljičkov s 
sirom in šunko. Zdaj tudi po 
Podbreški potici. »Lahko da 
spečem kaj ''po svoje'', a kar 
je meni najbolj pomembno 
in tu se ustvarijo razlike med 
gospodinjami, je to, da sesta-
vine vedno dodajam lepo po 
vrsti in sem pozorna na po-
drobnosti; ne sme se zgoditi, 
da se pri pripravi vzhajanega 
testa ''zapari'' kvas ali da sol 

pride med kvas. Oboje pripe-
lje do tega, da je testo zbito 
namesto rahlo.«

Potičnica namesto pekača

Zupanova je prej potico 
pekla v pekaču, originalna 
Podbreška potica mora biti 
pečena v potičnici iz žgane 
gline. »Mojstri izdelave po-
tičnic so povedali, da se pra-
vi rezultat pokaže po nekaj 
pečenjih, ko so potičnice že 
prepečene. V potičnici peče-
mo pri nižjih temperaturah, 
ker toplota počasneje prodi-
ra skoznjo kot v pekaču.« 

Irena Zupan, otroštvo je 
preživela v Sebenjah, se vse 
življenje rada uči. Ko je mo-
rala s 14 leti namesto z nada-
ljevanjem šolanja, kot je žele-
la, s trebuhom za kruhom v 
Švico, si je rekla, da če že tako 
mora biti, se bo vsaj jezika 
naučila. Svojo pot si je utira-
la tudi, ko se je vrnila v Slove-
nijo. Končala je trgovsko-ko-
mercialno šolo, razvila obču-
tek za aranžiranje ... Nabira-
nje znanja in izkušenj ter ra-
dovednost jo še vedno žene-
ta; ne nazadnje je tudi peka 
Podbreške potice je pravšnja 
zmes vsega tega. 

Kraljica je potica Irene Zupan
31. stran

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Bohinj-
ci poleg slovenskega kultur-
nega praznika že vrsto let 
obeležujejo tudi svoj kul-
turni praznik, ki ga praznu-
jejo 26. marca, torej ob roj-
stnem dnevu pisatelja dr. Ja-
neza Mencingerja.

Prireditev že tradicional-
no pripravlja osnovna šola 
iz Bohinjske Bistrice, ki nosi 
ime dr. Janeza Mencinger-
ja. Ob letošnji 240. obletnici 
prvega pristopa na Triglav, 
ki so ga zabeležili štirje srč-
ni Bohinjci, so otroci pripra-
vili pester kulturni program 
z vrsto gostov pod naslovom 
Oj, Triglav, moj dom. Pri-
reditev so pripravili učen-
ci Osnovne šole Dr. Janeza 
Mencingerja Bohinjska Bi-
strica in Podružnične šole 
Srednja vas ter Glasbene 

šole Radovljica, gostje so 
bili trobentači Godbe Bo-
hinj in Moški pevski zbor 
Franc Urbanc. Skozi vsebi-
no nastopov pa so najmlaj-
ši na zabavni način prikaza-
li vrsto tematik, povezanih z 
vzponi na Triglav nekoč in 
danes. Prireditev pa je dobi-
la še dodatno človekoljubno 
noto, saj so pred prireditvi-
jo v avli Doma Joža Ažmana 
odprli tudi razstavo risb Ta-
tjane Lukan z Nomenja, ki jo 
je z nagovorom in recitacijo 
pesmi Janke Gardener iz Bo-
hinjske Bistrice pospremila 
Alenka Bole Vrabec. Pobu-
do za humanitarno gesto je 
podalo Občinsko združe-
nje Rdečega križa Radovlji-
ca, ki je s predstavniki obči-
ne obiskovalo domačine po 
decembrski ujmi, ravno do-
mova Janke in Tatjane pa sta 
bila med huje prizadetimi.

Kulturno-humanitarni 
praznik
Bohinjci so ob koncu marca obeležili svoj kulturni 
praznik. 

Prav pridobitev še ene-
ga ginekologa je po bese-
dah direktorja Saše Letonje 
zelo pomembna, kajti odslej 
bodo lahko neprekinjeno 
skrbeli za ženske, tudi no-
sečnice; prej so se namreč 
v času dopusta edine gine-
kologinje za nadomeščanje 
morali dogovarjati z gineko-
logi v bolnišnici.

Novih prostorov (prav tako 
v prvem nadstropju levo od 
glavnega vhoda) so se raz-
veselile tudi zaposlene v 
Zdrav stveno vzgojnem cen-
tru. Pridobile so nove pisar-
ne in učilnico, v kateri bodo 
potekale različne preventiv-
ne dejavnosti. V prihodnje 
naj bi preventivo še razširi-
li, tihi cilj je Center krepitve 
zdravja, je dejal Letonja.

Za prenovo so nameni-
li 350 tisoč evrov lastnih 

sredstev; denar za investici-
je so namensko varčevali kar 
dve desetletji. 

Lastnica prostorov je si-
cer Občina Jesenice in žu-
pan Tomaž Tom Mencin-
ger je izrazil zadovoljstvo, 
da so prostore, v katerih je 
nekdaj delovala občina, za-
tem pa upravna enota, zdaj 
spet lahko v celoti namenili 
zdrav stveni dejavnosti. 

Odprtja se je udeležil 
tudi direktor Osnovnega 
zdravstva Gorenjske Jože 

Veternik, ki je poudaril, da 
se s prostorsko stisko sreču-
jejo tudi v drugih gorenjskih 
zdravstvenih domovih, za-
vod pa je v zadnjih letih v ob-
novo in ureditev prostorov 
vložil štiri milijone evrov. 
Obnova jeseniškega zdrav-
stvenega doma se je začela 
pred leti in se bo v prihodnje 
še nadaljevala, je napovedal 
Veternik.

Novi prostori v 
zdravstvenem domu
31. stran

V novem dispanzerju za žene po novem delata dva ginekologa, specialista ginekologije in 
porodništva, in sicer dosedanja ginekologinja Anamarija Petek ter nova moč, sicer izkušeni 
in poznani specialist ginekologije in porodništva Drago Sredanović. / Foto: Gorazd Kavčič

»Včasih so bile hude zime in so orehi radi pomrznili. Da pa 
so gospodinje kljub temu spekle potico za večje praznike, 
so se domislile nadeva iz suhega sadja.« / Foto: Primož Pičulin

V prihodnje jih čaka še obsežna ureditev in širitev 
prostorov pediatrije in razvojne ambulante. Pediatrija 
se bo delno razširila v dosedanje prostore reševalcev, 
razvojno ambulanto pa bodo uredili v izpraznjenih 
prostorih ginekologije. Tudi ta investicija je ocenjena 
na približno 300 tisoč evrov. 
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Predstavniki 
Občine Preddvor so v okvi-
ru prijateljskega sodelova-
nja z občino Blace znova 
obiskali Srbijo. Povod tok-
ratnega obiska je bilo bal-
kansko prvenstvo mladih 
v šahu, ki so se ga na po-
vabilo blaškega in ob pod-
pori preddvorskega župa-
na udeležili tudi uspešni 
mladi šahisti iz šahovskega 
krožka Osnovne šole Mati-
je Valjavca Preddvor. Šeste-
rici šahistov in njihovemu 
mentorju Matjažu Šlibar-
ju so se na potovanju v dob-
rih 800 km oddaljeno mes-
to pridružili župan Miran 
Zadnikar, podžupan Janez 
Brolih, ravnatelj šole Bog-
dan Sušnik, učiteljica Pe-
tra Lombar Premru in navi-
jač Martin. Na cilj jih je var-
no pripeljal Janez Polajnar. 
»Šahisti so z osvojenima 
pokaloma za prvo in drugo 
mesto med dečki do 11 let, ki 
sta ju z odlično igro pribori-
la brata Miha in Luka Šlibar, 
ter dobrimi nastopi vseh 
ostalih več kot izpolnili pri-
čakovanja in zelo uspešno 
končali svoj prvi nastop na 
mednarodnih turnirjih,« 

je sporočila učiteljica Petra 
Lombar Premru.

Obisk Blaca je bil name-
njen tudi snovanju novih na-
črtov za sodelovanje obeh ob-
čin. »Dogovorili smo se, da 
bodo tamkajšnji mladi šahis-
ti v maju nastopili na šaho-
vskem turnirju v Preddvoru 
ter en dan sodeloval pri po-
uku na preddvorski šoli. Na-
daljevalo se bo tudi sodelo-
vanje na področju folklore: 
preddvorski folkloristi bodo 
junija nastopili na medna-
rodnem folklornem festiva-
lu v Blacu. Svojevrstno za-
dovoljstvo je vsem udeležen-
cem prineslo tudi spoznava-
nje druge dežele. Postanek 
na potovanju v Srbijo smo 
združili s sprehodom skozi 
staro mestno jedro Beogra-
da in občudovanjem soto-
čja Save in Donave,« dodaja 
Lombar Premrujeva. V Blacu 
pa so si med drugim ogledali 
osnovno šolo in jo primerja-
li s preddvorsko. »Našo obi-
skuje pol manj učencev in 
je dosti bolj sodobno in mo-
derno opremljena, njiho-
va je pa bolj razgibana, ima 
več kotičkov na hodnikih, 
zanimive pa so tudi stenske 
poslikave,« so ugotavljali 
preddvorski šolarji. 

Preddvorčani na obisku v Srbiji
Delegacija občine Preddvor je obiskala prijateljsko srbsko občino, mladi šahisti na balkansko prvenstvo.

Preddvorski šahisti uspešni v Srbiji / Foto: Petra Lombar Premru

Na mednarodnem turnirju so se pomerili s šahisti 
iz Srbije, Hrvaške, Turčije, Bolgarije, Makedonije, 
Slovenije ter Bosne in Hercegovine. Preddvorčani so 
se dobro odrezali: v konkurenci fantov, letnik 2007 
in mlajši, je Miha Šlibar zmagal z osmimi točkami 
iz devetih partij. Drugi je bil njegov brat Luka Šlibar 
(7,5 točke). Tudi ostali fantje iz OŠ Preddvor so dobro 
igrali: Aljaž Podpeskar je dosegel 4,5 točke, Andrej 
Bone štiri točke in Luka Ekar tri točke. V konkurenci 
deklic, letnik 2007 in mlajše, je Preddvor zastopala 
Teja Prestor, ki je dosegla štiri točke. 

Jezersko – Na Jezerskem so začeli s prvimi gradbenimi deli 
pri rekonstrukciji cestnega odseka od Korotana do občine. 
»Najprej se bo obnovil vodovod in vse napeljave pod cesto, 
zatem sledijo dela na sami cesti. Ob tem bomo delno v tla 
položili tudi kanale za prihodnji toplovod, ki je sicer od ceste 
finančno povsem ločena investicija. Gre za ureditev 300 me-
trov dolgega odseka, vrednost projekta je okoli pol milijona 
evrov. Z naložbo, ki jo za cestni del financira država, občina 
pa vso dodatno infrastrukturo, bomo pridobili pločnik, dve 
avtobusni postajališči, prehod za pešce, urejene in bolj pre-
gledne dovoze,« je povedal župan Jurij Rebolj in napovedal, 
da bodo dela predvidoma končana v treh mesecih. Prometni 
režim v času gradnje bo spremenjen, bodo delne in občasno 
tudi popolne zapore, poskrbeli bodo za obvoze, občane pa 
prosijo, naj bodo potrpežljivi. O vsem jih bodo obveščali na 
občinskih spletnih straneh.

Na Jezerskem začeli rekonstrukcijo ceste 

Na Jezerskem se z obnovo vodovoda začenja rekonstrukcija 
odseka državne ceste od občine do Korotana. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Občina Škofja Loka in Biotehniška fakulteta Uni-
verze v Ljubljani v spomin na škofjeloškega rojaka, znanstveni-
ka prof. dr. Frana Jesenka, jutri prirejata Jesenkovo popoldne. 
Potekalo bo od 12. ure naprej v Sokolskem domu. V prvem 
delu se bodo diplomanti magistrskega študija predstavili svoje 
naloge, in sicer po eno z vsake smeri in študija Biotehniške 
fakultete. Predstavitev je namenjena osnovnošolcem in sre-
dnješolcem, ki še razmišljajo o študiju. Zvečer ob 19. uri pa bo 
letošnji Jesenkov nagrajenec prof. dr. Borut Bohanec predaval 
o tem, kako smo spreminjali sortiment kmetijskih rastlin, in se 
spraševal, kaj je pred nami. Predavanje je namenjeno širši jav-
nosti in bo še posebej zanimivo zato, ker nagrajenec nadaljuje 
Jesenkovo delo na področju razvoja žlahtnjenja in genetike 
rastlin. Dogodek vsako leto z glasbo popestrijo učenci Glas-
bene šole Škofja Loka, v sodelovanju z Razvojno agencijo Sora 
pa domači pridelovalci ponudijo izdelke iz blagovne znamke 
Dedek Jaka in babica Jerca. 

Jutri Jesenkovo popoldne

Vilma Stanovnik

Kranj – Po uspešnem po-
slovanju taksi prevoznika 
Cammeo na Hrvaškem ter v 
Sloveniji v Ljubljani in Ma-
riboru se bo od tega četrtka, 
5. aprila, s petimi ekološki-
mi vozili na plin moč peljati 
tudi v Kranju in okolici.

Storitev bo tako kot v pre-
ostalih mestih mogoče naro-
čiti prek mobilne aplikacije 
Cammeo ali klicnega centra. 
Uporabniki operacijskih sis-
temov Android in IOS si lah-
ko v spletni trgovini Google 
Play na svoje mobilne tele-
fone že prenesejo aplikacijo 
Cammeo, ki jo je Cammeo 
razvil v luči sodobnih pris-
topov k naročanju prevo-
za in pričakovanj uporab-
nikov. Aplikacija omogoča 
enostavno naročanje prevo-
za in plačevanje s plačilnimi 

karticami Visa ali Master-
Card. V aplikaciji ima upo-
rabnik vpogled v lokacijo vo-
zila, stalno nadzira čas priho-
da ter je vnaprej seznanjen z 
voznikom in njegovo oceno, 
na koncu vožnje pa ima tudi 
možnost oceniti storitev in 
s tem dodati svoj del k stal-
ni nadgradnji storitve. Poleg 
mobilne aplikacije bodo upo-
rabniki prevoz lahko naroči-
li tudi s klicem v klicni cen-
ter, ki jim bo na voljo 24 ur na 
dan in vse dni v tednu.

Na začetku delovanja v 
Kranju bo Cammeo zagoto-
vil deset delovnih mest, pri 
čemer bodo vsi vozniki mo-
rali opraviti usposabljanje 
na Cammeovi izobraževal-
ni Taxi akademiji. Za upo-
rabnike storitve bodo tako 
poskrbeli profesionalni in 
izučeni vozniki v črno-belih 
službenih oblačilih.

V Kranju ekološki taksiji
Ponudbo taksijev v gorenjski prestolnici bo ta 
teden obogatilo pet vozil na plin.

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so na marčevski spre-
jeli zaključni račun proraču-
na za lansko leto. Kot je po-
vedal vodja urada za finance 
Mirko Tavčar, so načrtova-
li za nekaj več kot 58 milijo-
nov evrov prihodkov in dru-
gih prejemkov, dobili pa so 
jih nekaj več kot 49 milijo-
nov, kar pomeni dobrih 84 
odstotkov. »Kot običajno je 
največ davčnih prihodkov, 
to je 38 milijonov in 450 ti-
soč, nedavčnih prihodkov pa 
je osem milijonov in 340 ti-
soč. Največji delež davčnih 
prihodkov predstavlja de-
lež prejete dohodnine, to je 
nekaj manj kot 26,5 milijo-
na,« je pojasnil Mirko Tav-
čar in dodal, da je iz nedav-
čnih prihodkov občina naj-
več denarja dobila iz plačila 
najemnin komunalne infra-
strukture. »Izpad dohodka 
je predvsem iz načrtovanih 
sredstev kohezijskega skla-
da, kjer je bilo načrtovanih 
štiri milijone sredstev, do-
bili pa smo le nekaj več kot 
trideset tisoč evrov,« je tudi 

pojasnil Tavčar in povedal, 
da so v proračunu za lansko 
leto načrtovali tudi za do 3,2 
milijona evrov zadolževa-
nja, ki pa zaradi nerealizaci-
je nekaterih večjih projektov 
ni bilo potrebno.

Izdatkov je bilo načrtova-
nih dobrih šestdeset milijo-

nov evrov, realizacija pa je 
za nekaj več kot 44,6 milijo-
na evrov. 

Svetniki so imeli v raz-
pravi pomisleke, zakaj niso 
bili uresničeni nekateri po-
membni načrti občine, zlas-
ti projekt Gorki 2. »Razlog 
za to je, da država ni objavi-
la razpisov, zato se nanje nis-
mo mogli prijaviti. Sredstva 
so prenesena na letošnje leto 
in prav ta teden sem podpi-
sal sklep o ponovni objavi 
javnega naročila za izved-
bo projekta Gorki 2, za ko-
munalno infrastrukturo na 

področju Britofa, Predoselj 
in Mlake. Denarja namreč 
nismo porabili za druge za-
deve, ampak je ostal v pro-
računu in ga bomo porabili, 
ko bomo lahko začeli dela-
ti. Če bo vse kot načrtujemo, 
bomo imeli v treh mesecih 
izbranega izvajalca in delo 

se bo lahko začelo,« je pojas-
nil župan Boštjan Trilar.

Svetniki so na sredini seji 
sprejeli tudi odlok o javno-
zasebnem partnerstvu za iz-
gradnjo vrtca v Bitnjah. »Z 
Odlokom o javno-zasebnem 
partnerstvu za gradnjo Vrt-
ca Bitnje je bila dana zele-
na luč za objavo razpisa. Ko 
bomo dobili ponudbe, bomo 
izbrali najugodnejšo. To bo 
nato dobil v presojo in potr-
jevanje mestni svet,« je po-
vedal župan Boštjan Trilar. 
»Hkrati lahko napovem, da 
bom najkasneje na majski 

seji predlagal svetu v obrav-
navo in potrjevanje nasled-
nje javno-zasebno partner-
stvo, in sicer za gradnjo te-
lovadnice, šestih razredov 
in večnamenskega prostora 
na Osnovni šoli Staneta Ža-
garja,« je pojasnil župan Bo-
štjan Trilar.

Svetniki so na seji spreje-
li tudi zemljevid določitve 
prednostnih območij ogre-
vanja stanovanjskih objek-
tov, po katerem bodo lahko 
občani zaprosili za subven-
cijo Eko sklada in si zagoto-
vili modernejše, predvsem 
pa bolj ekološko in bolj traj-
nostno naravnano plinsko 
ogrevanje.

V proračunu za letošnje 
leto so se svetniki strinja-
li s prerazporeditvijo denar-
ja za nekatere nove projekte, 
med njimi tudi za nadgra-
dnjo prostorov za izvajanje 
preventivnih programov v 
Zdravstvenem domu Kranj, 
za urejanje kolesarskih nad-
strešnic pri osnovnih šolah 
in javnih objektih v kranjski 
občini ter izvedbo avtobu-
snih nadstrešnic in kolesar-
nic na avtobusnih postajah. 

Manj dobili, manj porabili
Kranjski mestni svetniki so na seji prejšnji teden sprejeli zaključni proračun občine za minulo leto, s 
sprejetimi odloki pa sta bliže tudi začetek gradnje vrtca v Bitnjah in možnost subvencij za ogrevanje.

Od konca minulega tedna naprej je na parkirišču 
Stara Sava v Kranju mogoče dve uri parkirati zastonj, 
kar je nov ukrep Mestne občine Kranj za oživljanje 
starega mestnega jedra.
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Gostinsko podjetje ob Vrbskem jezeru, Seerestaurant Sille 
am Wörthersee, od začetka maja naprej zaposli

 slaščičarja m/ž
(Patissier)

Mesečna plača 1.800,00 EUR neto

kuharja v hladni kuhinji m/ž
(Gardemanger)

Mesečna plača 1.800,00 EUR neto

Poleg zelo dobre plače vam nudimo tudi bivanje in oskrbo. 
Potrebno je znanje nemščine. Prosimo, javite se nam na:

Seerestaurant Sille • Süduferstraße 108 • A-9081 Reifnitz
0043/42 73/22 37 • reservierung@hotel-sille.com

www.hotel-sille.com

Strandhotel

V naši poslovni enoti Treffen/Villach/Beljak 
na avstrijskem Koroškem zaposlimo

mehanika koles m/ž
(Fahrrad-Mechaniker)

Pogoj so delovne izkušnje, samostojnost pri delu in 
osnovno znanje nemščine. Zanimalo naj bi vas tudi 
nadaljnje izobraževanje s področja električnih koles. 

Sezonsko delo vsako leto od februarja do konca oktobra. 
Mesečna plača 1.600,00 EUR neto + dve dodatni plači 

vsako leto. Prosimo, javite se nam na:

tel.: +43 4248 3833

Bike-Paradies Härle
St. Ruprechterweg 3 • A-9521 Treffen

»Nova pridobitev je pravi 
način, da bo muzej še nap-
rej dostojno predstavljal Ma-
istrovo ime in njegovo vlogo 
tako slovenski kot evropski 
javnosti. Ti dodatni prostori 
so bili že kar nuja. Leta 2013, 
ko smo odprli prvi del, smo 
uredili muzejsko-informa-
cijsko sobo in stalno posta-
vitev, manjkali pa so prosto-
ri za občasne razstave – in to 
smo danes dočakali. Obno-
vili smo vežo, sobo za obča-
sne razstave in manjšo peda-
goško sobo, saj so naši zvesti 
obiskovalci tudi otroci.«

Maistrova hiša je nekaj 
posebnega

Nad obnovo je vseskozi 
bdela odgovorna konserva-
torka mag. Maja Avguštin iz 
Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Kranj. 

»Ta hiša je izjemnega 
zgodovinskega pomena, 
poleg tega pa tudi izjemne-
ga arhitekturnega pome-
na za mestno jedro Kamni-
ka. Malo je nenavadna zato, 
ker je delovala kot meščan-
ska kmetija s svojim lastnim 
gospodarskim poslopjem, 
vrtom in sadovnjakom in 
je tudi ločena od stavbnega 
niza na Šutni; nobena dru-
ga hiša se je ne dotika. To je 
ena posebnost, seveda pa to 
niso bili kmetje v klasičnem 
pomenu besede, ampak 

precej premožni meščani, 
ki so celo hišo poslikali s 
šablonsko poslikavo, s tem 
da nas najlepše preseneče-
nje čaka v prvem nadstropju 
– tam so poslikave fantastič-
ne, a jih moramo še odkriti. 

Izjemnega pomena je 
glavna veža, ki je bila posli-
kana v celoti. To niso freske, 
ampak poslikava, ki imiti-
ra gradnjo iz opek in je bila 
značilna za sredino 19. sto-
letja in tudi zelo priljubljena 
v Kamniku. Poslikava je bila 
skrita pod devetimi plastmi 
beleža, a dobro ohranjena,« 
je le nekaj zanimivosti, ki 
nam jih je o obnovi Maistro-
ve hiše povedala mag. Maja 
Avguštin.

Prva vojna iz zasebnih 
zbirk na Kamniškem

Z novimi prostori so odpr-
li tudi začasno razstavo z na-
slovom Oj, ta soldaški boben 
(Prva vojna iz zasebnih zbirk 
na Kamniškem), s katero že-
lijo počastiti spomin na stoto 
obletnico konca prve svetov-
ne vojne. Razstavo je pripra-
vila Alenka Juvan iz Medob-
činskega muzeja Kamnik, 
gradivo zanjo pa so prispeva-
li Kamničani, ki imajo boga-
to zapuščino iz tega obdob-
ja ali pa so zbiratelji: Fran-
ce Stele, Matjaž Šporar, Egi-
dij Merčun, Zvonka Senica, 
Miroslav Potočnik in Jernej 
Brajer. Razstava bo na ogled 
do marca prihodnje leto.

Spominska soba 
zrasla v hišo
31. stran

Jasna Paladin

Kamnik – »Po odstopu vla-
de smo bili v dvomih, ali mi-
nistra, ki je že v odhajanju, 
kljub vsemu povabiti ali ne, a 
ne glede na vse politične igre 
človeka, ki ima toliko drago-
cenih izkušenj v gospodar-
stvu, kot je Zdravko Počival-
šek, težko najdemo,« je raz-
loge za okroglo mizo z mi-
nistrom v odhajanju navedel 
predsednik Podjetniškega 
kluba Kamnik Aleš Juhant.

Ministru so v uvodu 
predstavili Podjetniški klub 
Kamnik, KIKštarter, nedav-
no ustanovljeno Zadrugo 
KIKštarter ter tesno in zelo 
uspešno sodelovanje med 
podjetniki, občino in mladi-
mi. »V Kamniku ste uspeš-
no preživeli katarzo iz indu-
strijskega mesta, kjer so na 
pogorišču tovarn zrasla šte-
vilna uspešna, predvsem 
mala in srednje velika pod-
jetja. V tem ste specifični v 
Sloveniji, kar pomeni, da že 
mora biti nekaj na ljudeh, 
ki živite tu,« je podjetnike v 
uvodu nagovoril minister, 
nato pa pohvalil KIKštarter 
in sodelovanje podjetnikov.

Sledila je okrogla miza na 
temo izvoza, na kateri so po-
leg ministra sodelovali tudi 
nekateri uspešni kamniški 
podjetniki, ki večino prome-
ta ustvarijo v tujini oziroma 
s tujci – Tomaž Lah iz pod-
jetja Nektar Natura, Matevž 
Kirn iz Calcita in Ivan Hri-
bar iz Term Snovik. Strinja-
li so se, da je gonilo gospo-
darske rasti v Sloveniji izvoz 
(ta je vse večji in zraste za 11 

odstotkov na leto), da je go-
spodarska rast pri nas ta hip 
med najvišjimi v EU, da pa 
bi vlada lahko naredila še 
več in da se moramo zave-
dati tudi tveganj. Ta so pred-
vsem v delovni sili, ki jo pri-
manjkuje, javnofinančnih 
apetitih ter administrativnih 
ovirah. Minister je poudaril, 
da bo država morala zagoto-
viti lažje zaposlovanje in od-
puščanje. 

V razpravi je sodeloval 
tudi mag. Miran Breznik, 
izvozni svetovalec iz Celov-
ca, koroški Slovenec, ki po-
vezuje slovenske in avstrij-
ske podjetnike. Povedal je, 
da so odnosi med Sloveni-
jo in Avstrijo zelo dobri, da 
slovenski podjetniki veljajo 
za dobre in zanesljive, da pa 
je avstrijski trg zahteven, na 
kar se je treba dobro pripra-
viti.

Podjetništvo je za zgled
Tako meni minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki je pred kratkim na 
povabilo članov Podjetniškega kluba Kamnik obiskal KIKštarter.

Predsednik Podjetniškega kluba Kamnik Aleš Juhant je ministru predstavil tudi nedavno 
ustanovljeno Zadrugo KIKštarter. / Foto: Gorazd Kavčič

Družba Knauf Insulation (KI) 
opravlja svojo dejavnost v skladu 
z izdanim okoljevarstvenim do-
voljenjem (OVD), ki je bilo pri-
dobljeno med prvimi v Sloveniji 
v letu 2007, zadnja sprememba 
okoljevarstvenega dovoljenja (v 
nadaljevanju OVD) v povezavi 
z novo plinsko pečjo za taljenje 
kamenin in izdelavo izolacijske 
mineralne volne je bila izdana s 
strani ARSO v decembru 2016. 
Prav tako pa je bila izdana 
sprememba okoljevarstvenega 
dovoljenja po uradni dolžnosti 
v februarju leta 2016, ko je Mi-
nistrstvo RS za okolje in prostor 
preverilo delovanje tovarne in 
usklajenost z vsemi zahtevami 
najboljših razpoložljivih teh-
nik, ki veljajo na območju EU. 
V vsej svoji dobi proizvodnje 
celovitih rešitev na področju ter-
mične in zvočne izolacije pod-
jetje nikoli ni presegalo mejnih 
vrednosti izmerjenih emisij v 
okolje, kar je razvidno iz letnih 
poročil. Skladno z zakonodajo 
je podjetje redno posredovalo le-
tna poročila tako na ARSO kot 
tudi na Občino Škofja Loka na 
oddelek za okolje in prostor.
Dne 24. marca 2017 je občina 
Škofja Loka na svoji interne-
tni strani Loško je ekološko 
objavila nepopoln in napačen 

dokument modelni izračun 
monitoringa kakovosti zuna-
njega zraka, ki ga je pripravil 
izvajalec NLZOH Maribor.
Že dejstvo, da je bil modelni 
izračun pripravljen samo za 
parameter formaldehid, iz-
postavlja podjetje KI. Dne 26. 
4. 2017 je podjetje KI občini 
Škofja Loka in izvajalcu pos-
redovalo dopis s popravki, ki so 
potrebni v modelnem izračunu, 
da bo dokument pravilen. Na-
vedene napake so: napačna 
navedba mejnih vrednosti za 
faktor 1000, napačna naved-
ba neobstoječih izpustov iz KI, 
napačno navedena periodika 
meritev monitoringov, ki jih po 
OVD izvaja KI za posamezne 
parametre. Dne 8. 5. 2017 smo 
v podjetju KI prejeli odgovor 
izvajalca meritev NLZOH 
Maribor z razlago, da ugota-
vljajo, da je prišlo do tiskarske 
napake in tudi da njihove na-
vedbe temeljijo na predhodno 
izdanih OVD-jih ter da ni bilo 
možno razbrati vseh potrebnih 
podatkov za korektno izvedbo 
naloge. V sklepu so navedli, da 
do nadaljnjega nove verzije ne 
bodo izdali, dokler se ne razjas-
nijo vsi dvomi glede ustreznosti 
vhodnih podatkov, zahtev iz 
veljavnih OVD in strokovnosti 
modelnega izračuna. Vendar 
bo nova verzija izdana le ob 
naročilu popravka s strani na-
ročnika modelnega izračuna, 
Občine Škofja Loka.
S takšnim prikazom rezulta-
tov, vezanih na izvedene meri-

tve, ki je objavljen na občinski 
internetni strani, se posledično 
v javnosti družbo KI neuteme-
ljeno prikazuje kot problema-
tično v zvezi z emisijami snovi 
v zrak. Enako velja za članek 
z dne 2. 3. 2018, ki v predsta-
vitvi meritev kakovosti zraka 
in hrupa na petih lokacijah v 
Škofji Loki, nepovezano glede 
na vsebino prispevka, navaja to 
napačno pripravljeno poročilo 
o modelnem izračunu širjenja 
formaldehida. S tem občina 
ponovno poskuša prikazovati 
družbo KI kot problematično, 
kljub temu da v opisanih me-
ritvah kakovosti zraka, ki so v 
teku in se bodo izvajale od ja-
nuarja do aprila 2018, NI mer-
jen parameter formaldehid, ki 
v primerjavi z drugimi one-
snaževalci ne povzroča večjega 
onesnaževanja.
Družbi KI je nerazumljivo in 
nesprejemljivo opisano rav-
nanje Občine Škofja Loka, ki 
družbi s strokovno napačnimi 
ugotovitvami posredno očita 
močno obremenjujoče onesna-
ževanje okolja, kar škoduje dob-
remu imenu podjetja in se mu 
povzroča materialna in nema-
terialna škoda. Družba bo na 
osnovi navedenih dejstev zah-
tevala ugotovitev odgovornosti 
pristojnih za takšen način pri-
kazovanja družbe in odpravo 
navedenih kršitev z uporabo 
razpoložljivih pravnih sredstev.

KNAUF  
INSULATION, d. o. o.

Odgovor družbe 
Knauf Insulation

PREJELI SMO

Kranj – V kratkem naj bi se 
začela obnova dotrajanega 
mostu čez Savski otok, s 
katerega je letos februarja 
znova zgrmel tovornjak. Ob 
popolni zapori v času grad
nje bo eden izmed obvozov 
Delavski most, ki pa ga prav 
tako čaka obnova. Kot je po
vedal kranjski župan Boštjan 
Trilar, se je za most čez Sav
ski otok začela z uvedba iz
vajalca v delo. Že ta teden 
naj bi se župan Trilar sestal 
s predstavniki ministrstva za 
infrastrukturo in Direkcije RS 
za infrastrukturo, s katerimi 
bodo podrobno razdelali ter
minski načrt.

Prenova mostu čez 
Savski otok

Škofja Loka – Jutri, v sredo, 
4. aprila, ob 19.30 bo v cerkvi 
Žalostne Matere Božje (Špi
talski cerkvi) na Spodnjem 
trgu v okviru Dnevov Škofje
loškega pasijona Pasijonski 
koncert. Nastopila bosta 
Godalni kvartet Bêlebend 
ter recitator Tomaž Hostnik. 
V programu bodo izvedli Se
dem poslednjih besed Kris
tusa na križu, op. 51 Josepha 
Haydna. Koncert organizira 
Glasbena šola Škofja Loka v 
sodelovanju z Župnijo Ško
fja Loka in ob podpori Občine 
Škofja Loka.

Pasijonski koncert

KRATKE NOVICE
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Igor Kavčič

Kamnik – Tokratna razstava 
z naslovom Woman's power 
(Moč ženske) kar nekako 
sovpada z mesecem marcem, 
ki je z dvema praznikoma bolj 
kot preostali meseci posvečen 
ženskam. Z žensko energijo 
in močjo bi lahko poimeno-
vali prenekatero delo slikar-
ja Boštjana Plesničarja, ki se 
predstavlja s slikami iz zad-
njega ustvarjalnega obdob-
ja. Seveda lahko potrdimo, 
da je ženska v središču nje-
govega likovnega razmišlja-
nja. »Plesničar slika za vsako-
gar, ''govori'' o vsem in zapi-
suje vse – tisto v nas in tisto 
zunaj. Svojstvena izraznost 
ga spremlja, odkar ustvar-
ja, zato v njegovem širokem 
razponu mnogokrat le nje-
mu znane svojevrstne mito-
logije včasih le stežka poišče-
mo pravo zgodbo. A to nam 

avtor tudi dopušča – da smo 
tudi sami sebi razlagalci nje-
govih zgodb, ki imajo (lahko) 
številne interpretacije,« o raz-
stavljavčevem likovnem delu 
razmišlja kustosinja razstave 
in vodja galerije Pogled, Saša 
Bučan, da Plesničar ni prav 
običajen umetnik, čeprav so 
njegova dela – strogo gleda-
no – klasična. Klasična v for-
matu, v ploskvi, na kateri s 
klasičnimi barvami neneh-
no vznikajo nove podobe. V 
njegovi umetnosti ni prosto-
ra za likovne teorije, razpre-
danje o višjem v tem ali onem 
delu. Nasprotno pa njegova 
dela v sebi nosijo številne li-
kovne provokacije, ki so naj-
večkrat komentarji na sodob-
ni svet in na svet, ki nepresta-
no kroži, se menjava in vznika 
v umetniku samem – vsebina 
je torej tudi razmislek o oseb-
ni vlogi znotraj tega sveta. V 
Galeriji Pogled še do 9. aprila.

Ženska moč
V Galeriji Pogled razstavlja Boštjan Plesničar.

Maša Likosar 

Kranj – Mladi moški zbor 
Cantores Carnioli pod vod-
stvom zborovodje Erika 
Šmida je uradno začel de-
lovati letos januarja. Že na 
prvi vaji se je zbrala skupi-
na 25 nekdanjih in sedanjih 
gimnazijcev. Kot pravi pred-
sednica kulturnega društva 
Gimnazije Kranj Barba-
ra Kušar, v okviru katerega 
Cantores Carnioli deluje, so 
moški zbori redki. Gorenj-
ska razen manjših vokalnih 

zasedb in zborov starejših 
generacij mladega moške-
ga zbora nima. Prav zara-
di tega sta z Erikom prepri-
čana, da bodo z novim zbo-
rom zapolnili praznino, za-
radi svoje edinstvenosti pa 
bodo privlačni tudi za občin-
stvo. Zbor je klasičen, a so 
pevci zelo prilagodljivi in od-
prti drugim zvrstem, kot so 
džez, pop, spiritualna glas-
ba, gospel.

Svoj pevski potencial so 
prvič naznanili na Območ-
ni pevski reviji v Cerkljah. 

»Pripravljali smo se le dva 
meseca, a odzivi so bili nad-
povprečni,« pravi Erik. »Tre-
nutno intenzivno pripravlja-
mo program, s katerim se 
bomo konec maja pokazali 
širši javnosti.« Junija načr-
tujejo udeležbo na mednaro-
dnem tekmovanju v Tuhlju – 
in ne glede na to, da so še ne-
izkušen zbor, so prepričani, 
da se bodo uspešno predsta-
vili. Novembra imajo zago-
tovljen nastop na akademi-
ji ob občinskem prazniku 
na Brdu, kjer bodo prepevali 

skupaj z ženskim pevskim 
zborom Carmen manet, s ka-
terim tudi sicer nameravajo 
aktivno sodelovati. 

Delo s pevci zbora Canto-
res Carnioli je Eriku navdi-
hujoče in v velik užitek: »Vi-
dim, kako velike korake dela-
mo iz vaje v vajo. Vsak pevec 

je pomemben del celote in 
pri njih čutim neverjetno pri-
padnost in željo. Fantje zori-
jo kot posamezniki in s tem 
se razvija celoten zbor.«

Seveda pa moški zbor 
Cantores Carnioli v svo-
je vrste vabi vse pevce. 
Omejitev ni, predznanje 

je nepomembno, nujna je 
le želja po petju in kanček 
posluha, saj bo vsak nov 
član pred uradnim pristo-
pom moral opraviti avdicijo. 
Vaje, ki jih lahko tudi obiš-
čete, imajo vsak torek ob 19. 
uri v prostorih Gimnazije 
Kranj.

Sloveče petje pevcev 
kranjskih
Na Gimnaziji Kranj je dve leti zorela ideja o ustanovitvi moškega pevskega 
zbora. Pobuda je prišla iz vrst nekdanjih gimnazijcev, ki po maturi niso našli 
svojega mesta v nobenem obstoječem zboru – in tako so nastali Cantores 
Carnioli oziroma kranjski pevci.

Moški zbor Cantores Carnioli v svoje vrste vabi nove pevce. / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana – Danes, v torek, 3. aprila, ob 19. uri bo v Kinu Šiška 
odprtje razstave z naslovom Centralizacija, na kateri bo svo-
ja dela predstavila slikarka Suzana Brborović, Kranjčanka, ki 
zadnja leta živi in ustvarja v Leipzigu v Nemčiji.

Centralizacija Suzane Brborović

Igor Kavčič

Kranj – Drama Zrno soli ali 
Vse najboljše, Marina! je 
nastala v koprodukciji Pre-
šernovega gledališča in Na-
rodnega gledališča Tuzla, na 
katerega povabilo jo je napi-
sala in režirala Neda R. Bric. 
Premierna uprizoritev je 
bila tako že lani novembra 
v Tuzli in je požela velik us-
peh, na njeno krstno uprizo-
ritev v Sloveniji pa so v Pre-
šernovem gledališču name-
noma počakali do začetka 
Tedna slovenske drame. Z 
razlogom – gre za slovensko 
besedilo, ki je bilo uprizorje-
no v tujini, predstava pa se 
prek osebnih zgodb glavnih 
likov posredno dotika tudi 
življenja Slovencev in Boš-
njakov v nekdanji skupni 
državi in v času po njej, po-
tem ko je to v Bosni na še po-
sebno brutalen način raz-
kosala vojna.

Zgodba, ki ji sledimo v 
predstavi, se zgodi v enem 
dnevu, delno v Tuzli, del-
no v Kranju. Prva se odvi-
ja na odru, druga je posne-
ta na film. Adem in Mari-
na, brat in sestra iz meša-
nega zakona, njun oče je bil 
Bošnjak mama pa Sloven-
ka, na predvečer Marininega 
rojstnega dneva pričakujeta 
obisk Hajrudina, sina Ade-
movega v vojni padlega pri-
jatelja, ki že dvanajst let živi 
na Švedskem. Pričakovanje 
in veselje vnovičnega snide-
nja ob sicer zapletenem brat-
sko-sestrskem odnosu pa 

namesto praznovanja ska-
zi odpiranje usodnih ran iz 
preteklosti. Dogajanje na 
odru se prepleta z videom, 
istega dne se namreč Ibro, 
pred vojno Marinin fant, po 
več kot dvajsetih letih iz Slo-
venije odpravlja nazaj v Bo-
sno, da bi poiskal svojo nek-
danjo ljubezen. Pri tem se 
odkrivajo delčki zgodbe – 
Ibro, ki je bil v Sloveniji izbri-
san, brez dokumentov ni mo-
gel zapustiti države, ker bi si 
s tem zaprl pot nazaj, v rah-
lih obrisih pa nam je ponu-
jen tudi odgovor, zakaj Mari-
na v vseh teh letih ni odpisa-
la na niti eno njegovo pismo 
in je prekinila vsakršen stik z 
Ibrom. Kljub prepiru trojice 
s skorajda usodnimi posledi-
cami v Bosni konec ostaja od-
prt. Se bosta Ibro in Marina 
vendarle srečala? 

Avtorica besedila in reži-
serka Neda R. Bric je v gle-
dalcu razmeroma jasen in 
odprt okvir zgodbe ume-
stila številne podtone, ki so 
v preteklosti – in na neko-
liko drugačen način to ve-
lja še danes – slikali barvi-
to mavrico sobivanja po kul-
turnih vzorcih sicer različ-
nih si narodov na »brdovi-
tom Balkanu« (hribovitem 
Balkanu), kot je prostor bi-
vše skupne domovine (zdaj 
pa več samostojnih držav) 
nekoč označil Branimir Joh-
nny Štulić iz nekdanje glas-
bene skupine Azra. V drami 
se sicer srečujemo s stereoti-
pi, na eni strani o pridnih, po 
možnosti nekvalificiranih 

delavcih – »Bosancih«, kot 
se je za priseljence z juga 
prijelo skupno ime, na dru-
gi strani pa o navideznem 
redu in disciplini Slovencev, 
ki brez težav izbrišejo več kot 
dvajset tisoč ljudi, ob tem pa 
pustijo, da jim pod kožo zle-
ze kapitalizem, ko eni »mo-
rajo« z otroki na smučanje, 
drugi pa komaj izbrskajo de-
nar, da bi prvim plačali naje-
mnino za sobo. 

Avtorica pri tem presega 
lokalne okvire, saj poudari 
človekovo intimo, ko posa-
meznik v kritičnih trenut-
kih spoznava, da mu je živ-
ljenje zaradi različnih razlo-
gov pravzaprav spolzelo v 
nič. Občutja, ko človek beži 
zaradi vojne ali pa v tujo dr-
žavo odide s trebuhom za 
kruhom, so enaka ljudem 
v katerem koli koncu sve-
ta. Neda R. Bric je mojstrica 
kombiniranja videa in odr-
ske igre. Če so trije igralci 

iz Tuzle – Remira Osma-
nović, Midhat Kušljugić in 
Edis Žilić – suvereno pelja-
li odrsko zgodbo, so v to sko-
rajda neopazno, a koreni-
to na velikem platnu v film-
skem posnetku vstopali ak-
terji v Sloveniji: Peter Mu-
sevski, Aljoša Ternovšek in 
Damir Avdić, tudi avtor glas-
be v predstavi. 

Predstava Zrno soli ali 
vse najboljše, Marina! seže 
v dušo, saj smo vanjo po-
sredno vpleteni vsi – ker so 
iz Bosne naši sosedi, ker je 
bil izbrisan naš prijatelj, ker 
poznamo življenjske zgodbe 
svojih sodelavcev, ker ima-
mo tak ali drugačen odnos 
do migracij, ker tudi sami ži-
vimo življenje, kamor piše-
mo svetle pa tudi temne tre-
nutke. Predstavo bodo v Pre-
šernovem gledališču uvrsti-
li v abonma v prihodnji se-
zoni. Ne gre je zamuditi, saj 
govori o vseh nas.

Ko se sol življenja stopi
Predstava Zrno soli ali Vse najboljše, Marina!, s katero so v Prešernovem gledališču odprli letošnji 
Teden slovenske drame, nam seže v dušo – ker ni le iz Tuzle, ampak je tudi naša, slovenska.

Midhat Kušljugić v vlogi Adema, udeleženca v bosanski 
vojni, ki življenje utaplja v alkoholu. / Foto: Samir Aganović
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Jesenice – Hokejska zveza Slovenije ter finalista končnice 
državnega prvenstva v članski konkurenci HDD SIJ Acroni 
Jesenice in HK SŽ Olimpija so se, potem ko sta oba klu-
ba zaključila tekmovanje v Alpski hokejski ligi, dogovorili o 
terminih tekem za naslov letošnjih državnih prvakov. Tako 
bo prva finalna tekma na sporedu to soboto, 7. aprila, na 
Jesenicah. V torek, 10. aprila, ob 19.15 bo tekma v Tivoliju, 
tretja pa v četrtek, 12. aprila, spet na Jesenicah. Morebitna 
četrta in peta tekma bosta 12. aprila v Tivoliju in 16. aprila 
na Jesenicah.

Prva finalna tekma hokejistov bo v soboto

Vilma Stanovnik

Kranj – Po podatkih Olimpij-
skega komiteja Slovenije je 
bilo v začetku letošnjega leta 
v Kranju kar 365 kategorizi-
ranih športnikov, od tega se-
dem s svetovnim razredom, 
17 jih ima status mednaro-
dnega razreda, 35 pa je tudi 
perspektivnih športnikov. 
Kar 147 športnic in športni-
kov ima status državnega ra-
zreda, 159 pa mladinskega. 

Mnogi od teh športnikov 
so se minuli četrtek kljub 
deževnemu vremenu zvrsti-
li na odru sredi starega Kra-
nja, kamor so prišli po za-
služena priznanja za leto 
2017. Športne znake Kra-
nja si je prislužilo 41 posa-
meznikov in tri ekipe. Špor-
tni znak si namreč zaslu-
žijo športniki, ki so v mla-
dinski in članski konkuren-
ci osvajali naslove državnih 

prvakov. Poleg njih so bili 
za uspehe z malo športno 
plaketo nagrajeni tisti špor-
tniki, ki so v mladinski ka-
tegoriji dosegli izjemen re-
zultat. To so bili: Rok Mar-
kelj (Atletski klub Triglav 
Kranj), Nuša Baj želj (Keg-
ljaški klub Triglav Kranj), 
Špela Mičunovič (ASK Tri-
glav Kranj), Jakob Špik (SK 
Alpetour), Lara Kozina Bu-
bnič, Eva Prevodnik in Ma-
ruša Senčar (ŽKK Triglav 
Kranj), Janez Lampič, Polo-
na Klemenčič, Živa Klemen-
čič, Tais Vozelj, Nina Zadra-
vec, Alex Cicar (TSK Triglav 
Kranj), Nik Čemažar (Ko-
lesarski klub Kranj), Ajda 
Keršič Ahlin (Karate klub 
Kranj), Zala Urh (Šahovski 
klub Stari Mayr), Monika 
Rozman (Šahovska sekcija 
ŠKPD Tomo Zupan Kranj), 
Žiga Jelar (SK Triglav Kranj) 
in Tina Čelik (Plavalni klub 

Triglav Kranj). Velike špor-
tne plakete za minulo leto 
so si zaslužili: Alpinistični 
odsek pri Planinskem dru-
štvu Kranj za sedemdeset let 
uspešnega delovanja, Kole-
sarski klub Kranj za šestde-
set let uspešnega delovanja, 
Slavko Cvetanovič za tride-
set let dela v športu in Viktor 
Vauhnik za dvajset let dela v 
športu. Velike športne pla-
kete so si zaslužili športniki, 
ki so v preteklem letu doseg-
li odličen mednarodni rezul-
tat. To so bili: Brigitte Stre-
lec, Monika Blagovič (KK 
Triglav Kranj), Skender To-
šič (KK Shotokan Kranj), 
Miha Hrobat (ASK Triglav 
Kranj), Aleš Česen (Alp-
ski gorniški klub), Anže Pe-
harec (Planinsko društvo 
Kranj), Urban Toman (OK 
Triglav Kranj), Rebeka Abra-
movič (ŽKK Triglav Kranj), 
Anamarija Lampič (TSK 

Triglav Kranj), Tjaša Ristič 
(Karate klub Kranj), Blaž 
Potočnik (ŠD Črni panter), 
Peter in Domen Prevc (SK 
Triglav Kranj), Urška Tolar 
(Judo klub Triglav Kranj) in 
Maja Povšnar (Športni klub 
Rdeči orel).

»V občini imamo kar 167 
športih objektov, za šport pa 
letno namenimo stoj tri mili-
jone evrov. Vse to pa ne bi bilo 
veliko vredno, če ne bi ime-
li vas, uspešnih športnikov. 
Hvala, ker pridno trenirate in 
nas razveseljujete z lepimi re-
zultati in računamo, da bos-
te tudi v prihodnje tako dob-
ri,« je ob čestitkah športni-
kom povedal kranjski župan 
Boštjan Trilar, navijači pa so 
na slavnostnem odru poz-
dravili tudi športnike, ki so se 
predstavili v vlogi ambasador-
jev športa. To so bili Blaž Kav-
čič, Tadej Valjavec, Natalija 
Gros in Emil Tahirovič. 

Poklon kranjskim športnikom
Četrtkovo popoldne in večer sta bila v središču starega Kranja priložnost za čestitke in poklon številnim 
uspešnim kranjskim športnicam, športnikom ter športnim klubom in društvom, ki se po svojih močeh 
trudijo, da je Kranj tudi mesto športa.

Kranjske športnice, športniki ter športni delavci, ki so se udeležili prireditve, z zasluženimi priznanji za leto 2017. 
Pridružili so se jim tudi ambasadorji športa Blaž Kavčič, Tadej Valjavec, Natalija Gros in Emil Tahirovič ter župan  
Boštjan Trilar. / Foto: Primož Pičulin

Maja Bertoncelj

Kranj – S sobotnim sprin-
tom je na Rudnem polju na 
Pokljuki padel zastor nad le-
tošnjo biatlonsko sezono. 
Državna prvaka v članski 
konkurenci sta Klemen Ba-
uer (SK Ihan) in Urška Poje 
(SK Loška dolina).

Sredi preteklega tedna 
pa so v biatlonskem taboru 
spregovorili o pretekli sezo-
ni in naznanili tudi nekatere 

spremembe. Kar se tiče tek-
movalne zasedbe, bo največ-
ja v ženski ekipi. Poslavlja se 
Blejka Anja Eržen, iz teka-
ških vrst pa se obeta prihod 
Lee Einfalt, tekačice iz Zbilj, 
ki v zimi ni dosegla tistega, 
kar si je želela, in je ostala 
tudi brez poti na olimpijske 
igre. Prav te so v biatlonski 
tabor prinesle največ veselja, 
za kar je s srebrom poskrbel 
Jakov Fak. »Sezona, kot je 
minula, je za predsednika 

lepa. Predlagam, da se manj 
posvečamo zgodovini in 
bolj gledamo naprej. Za sta-
rejšimi tekmovalci prihajajo 
mlajši. Imamo eno težavo, 
saj nam manjka generacija 
tekmovalcev, starih med 25 
in 30 let. A tekmovalci med 
20 in 25 let, ki so letos že 
tekmovali na najvišjih pri-
reditvah, so že pokazali, da 
so izreden potencial tudi za 
naprej. Ko se jim bodo prid-
ružili še tisti iz mladinskih 

kategorij, bo ta slika še malo 
bolj razpotegnjena. Imeli 
bomo več tekmovalcev in za 
prihodnost slovenskega bia-
tlona se res ne bojim,« pravi 
Marko Dolenc, predsednik 
zbora za biatlon.

S sezono je zadovoljen 
tudi glavni trener Tomaš 
Kos. Jakov Fak jo je v sku-
pnem seštevku svetovne-
ga pokala končal na šestem 
mestu, Klemen Bauer na 39. 
Slednji dobre tekaške forme 

žal ni uspel večkrat nadgra-
diti s kakšnim zadetim stre-
lom več. V ženski konku-
renci je najvišje, na 78. mes-
tu, sezono končala Anja Er-
žen. Pomemben dosežek je 
ekipni seštevek pri moških, 
kjer je Slovenija na osmem 
mestu. Na novinarski kon-
ferenci je bil prisoten tudi 
Uroš Velepec, ki je v zadnji 
sezoni znova sodeloval z Ja-
kovom Fakom, sicer pa je bil 
trener ukrajinske ženske re-
prezentance. Kot vse kaže, je 
v igri njegova vrnitev v slo-
venski biatlon.

Pred biatlonci je nekaj ak-
tivnega počitka, sledile pa 
bodo priprave na novo sezo-
no, v kateri bodo decembra 
znova tudi tekme svetovne-
ga pokala na Pokljuki.

Spremembe tudi v biatlonu
Z državnim prvenstvom so na Pokljuki biatlonci končali letošnjo sezono, katere vrhunec je bila  
olimpijska medalja Jakova Faka. Od biatlona se poslavlja Anja Eržen, obeta pa se prihod smučarske 
tekačice Lee Einfalt. 

Kranj – V soboto sta se v Kra-
nju znova srečali najboljši 
slovenski ženski košarkarski 
ekipi. Triglavanke so v sed-
mem krogu prve SKL gostile 
Cinkarno Celje, a za razliko 
od finala pokala tokrat izgu-
bile. Končni rezultat je bil 61 
: 69 (19 : 16, 12 : 14, 14 : 19, 16 
: 20). Pri Triglavu je bila naju-
činkovitejša Urška Žibert s 25 
točkami, Rebeka Abramovič 
je dala deset točk. Celjanke 
v državnem prvenstvu še 
naprej ostajajo neporažene, 
Kranjčanke pa so zabeležile 
četrti poraz in ostajajo na 
lestvici na drugem mestu. 
Za Celjankami zaostajajo za 
štiri točke. Naslednja tekma 
jih čaka jutri. Odhajajo na go-
stovanje v Maribor.

Derbi tokrat Celjankam

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi 
slovenski nogometni ligi Te-
lekom so odigrali tekme 25. 
kroga.

Kranjčani so gostovali v 
Kidričevem pri Alumini-
ju. Na derbiju ekip iz spo-
dnjega dela letvice so vknji-
žili nov poraz. Tekma se je 
končala z rezultatom 3 : 1. 
Uspešnejši so bili nogome-
taši Domžal. V Krškem so 
nadaljevali niz zmag in bili 
boljši z 1 : 2. Na lestvici so 
še naprej na tretjem mestu, 
zaostanek za drugim Mari-
borom pa je le še tri točke. 
Jutri bodo nogometaši Tri-
glava odigrali zaostalo tek-
mo 21. kroga. Odhajajo na 
gostovanje k nogometašem 
Krškega, v nedeljo pa bo go-
renjski derbi med Domža-
lami in Triglavom.

V drugi ligi so v 21. kro-
gu nogometaši Rolteka Dob 
doma z 1 : 2 izgubili z Dra-
vo Ptuj, tekma med Ilirijo 
1911 in Kalcerjem Radomlje 
je bila včeraj, tekma med 

Nafto in Zarico Kranj pa je 
bila prestavljena. Rezultati 
gorenjskih ekip v 17. krogu 
tretje lige center: Rudar Tr-
bovlje – Bohinj 0 : 0, Šobec 
Lesce – SIJ Acroni Jesenice 1 
: 0, Sava Kranj – Komenda 2 
: 0, Kolpa – Bled Hirter 0 : 2 
in Tinex Šenčur – Kočevje 3 
: 0. V vodstvu je Bled Hirter. 

Pretekli konec tedna se je 
začel spomladanski del pr-
venstva v članski nogome-
tni ligi Gorenjske. Zače-
tek je krojilo vreme. V špor-
tnem parku Zarica je bilo 
igrišče mokro in blatno, da 
so se vsi akterji strinjali, da 
tekma ne more biti odigra-
na. Tekme ni bilo niti v Ško-
fji Loki, o njeni usodi pa bo 
moral odločiti tekmovalni 
organ Medobčinske nogo-
metne zveze Gorenjske – 
Kranj. Tako so bile odigrane 
le štiri tekme 12. kroga do-
seženi pa so bili naslednja 
rezultati: Kondor Godešič 
– Velesovo 0 : 5, Preddvor – 
Visoko 1 : 3, Polet – Naklo 1 
: 2 ter Britof – Niko Železni-
ki 3 : 3. 

Domžale še naprej 
zmagujejo
Začele so se tekme v gorenjski nogometni ligi.

Kamnik – V prvi državni odbojkarski ligi za ženske se bo začel 
finale, v katerem se bosta pomerila Calcit Volley in Nova KBM 
Branik. Igra se na tri zmage. Prva tekma bo ta četrtek, 5. aprila, 
v Mariboru, druga v sredo, 11. aprila, v ŠD Kamnik, tretja znova 
v Mariboru v ponedeljek, 16. aprila, morebitna četrta tekma v 
Kamniku v četrtek, 19. aprila, in morebitna peta tekma znova 
v Mariboru v ponedeljek, 23. aprila. 

Začetek ženskega odbojkarskega finala
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coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije
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Oči – ogledalo duše (2. del)

Ali si upamo biti to, kar 
smo? 

Potreba po popolnosti je 
lahko le ideal, zahteva, že-
lja, vzorec, ki smo ga v ot-
roštvu dobili od (pre)zah-
tevnih staršev. Zakaj bi se 
oklepali želja nekoga dru-
gega, če sami čutimo dru-
gače? Ko pristajamo na zah-
teve drugih in zatajimo svo-
je lastne občutke in potre-
be, je to približno tako, kot 
da pristajamo, da nam nek-
do, ki nas sicer pozna, a še 
to le približno, kupuje oble-
ko, ne da bi vedel, katero šte-
vilko nosimo. Če je pa ob-
leka za številko ali dve pre-
majhna, se bomo počuti-
li kot v prisilnem jopiču. 
Bomo vljudni in jo nosili ali 
bomo vse skupaj odvrgli in 

se postavili zase in se oblek-
li, kot ustreza nam? 

Če sprejmemo misel, da 
smo se v tem življenju rodi-
li tudi zato, da se s poskuša-
njem in preizkušanjem na-
učimo nekaj novega in sko-
zi to rastemo in se bogatimo, 

potem je »nepopolnost« 
predpogoj, da smo pri svo-
jem učenju uspešni. Življe-
nje postane veliko bolj lah-
kotno, zanimivo in igrivo v 
trenutku, ko se poslovimo 
od želje po popolnosti. To 
seveda po drugi strani ne 

pomeni, da se nehamo trudi-
ti po najboljših močeh dose-
či tisto, kar si želimo ali je naš 
cilj. V življenju popolnosti, ki 
bi trajala in trajala, ni. 

Vsa živa bitja, narava smo 
v nenehnem gibanju, spre-
minjanju, rasti, razvoju. 
Naše življenje, telo, narava 
se spreminjajo prav v vsa-
kem trenutku – nič ne ostaja 
isto. Celo ko beremo to, kar 
zdaj pišem, nam rastejo las-
je, nohti, celice našega tele-
sa se obnavljajo, odmirajo, 
nastajajo nove, rastemo, se 
spreminjamo. Nismo isti, 
pa vendar smo popolni.

»Najtežavnejša stvar na svetu 
je poslušati in videti. Nočemo vi-
deti. Ne maramo pogledati, kaj-
ti če bi, bi se morda spremenili. 
Nočemo pogledati, kajti če pog-
ledamo, izgubimo nadzor nad 

svojim življenjem, ki ga tako ne-
gotovo živimo. In zato tisto, kar 
za prebujenje najbolj potrebuje-
te, ni energija ali moč ali mla-
dostnost ali celo visoka inteligen-
ca. Najbolj potrebujete priprav-
ljenost, da se naučite česa nove-
ga. Možnosti, da se boste zbudi-
li, so premo sorazmerne količi-
ni resnice, ki jo lahko prenese-
te, ne da bi zbežali. Koliko ste 
je pripravljeni prenesti? Koliko 
od vsega, kar vam je bilo drago, 
ste pripravljeni izgubiti, ne da bi 
zbežali? Koliko ste pripravljeni 
razmišljati o neznanem? Prva 
reakcija je strah, vendar ne strah 
pred neznanim. Ne moremo se 
bati nečesa, česar ne poznamo. 
V resnici se bojimo izgubiti tis-
to, kar je znano. To je tisto, če-
sar se bojimo.« 

(Anthony de Mello:  
Zavedanje)

Jelena Justin

Planota Medvednica, ki jo 
imenujejo tudi Zagrebška 
gora, meri v dolžino 42 ki-
lometrov, v širino devet ki-
lometrov. Njen najvišji vrh 
je Sljeme, 1033 m, ki je med 
ljubitelji zimskih rados-
ti bolj znano kot smučišče. 
Planota sicer resda nosi ime 
po medvedu, a ga na Med-
vednici niso videli že vse od 
srednjega veka. Planota ima 
urejenih več kot 70 planin-
skih poti, ki so različno zah-
tevne. Mi bomo danes obi-
skali njen najvzhodnejši 
vrh, imenovan Rog ali Lipa.

Izhodišče vzpona je vas 
Planina Donja. Zapeljemo 

se po dolenjski avtocesti pro-
ti mejnemu prehodu Dobo-
va, kjer nadaljujemo proti 
Zagrebu, zavijemo prot Va-
raždinu in avtocesto zapus-
timo na izvozu Popovec. 
Smo na stari cesti proti Va-
raždinu. V vasi Soblinac za-
vijemo v smeri Kašine. Ko 
pridemo do Kašine, na kon-
cu vasi opazimo smerokaz 
levo za vas Planina Donja. 
Izhodišče za Rog je na kon-
cu vasi, kamor nas usmeri 
velik smerokaz za planin-
ski dom Lipa. Ker je v tem 
delu malo parkirnih mest, 
predlagam, da parkiramo 
ob cerkvi, ki se nahaja nad 
vasjo. Od cerkve se spusti-
mo do asfaltne ceste, ki nas 

usmeri v strm klanec. Opa-
zimo tudi smerokaz za Rog. 
Asfaltirana cesta, Planinar-
ska ulica, se na vrhu klan-
ca konča in preide v maka-
dam. Rog je vzpetina pred 
nami. Sledimo kolovozu, 
hodimo mimo nekaj starih 
hiš, nato pa nas steza usme-
ri v redkejši gozd, a po ne-
kaj minutah smo spet na 
makadamu. Kmalu dose-
žemo zidano hišo, na kate-
ri so markacije in puščica. 
Zavijemo levo in nadaljuje-
mo strmo čez travnik. Višje 
spet dosežemo kolovoz, a ga 
le prečimo in na drugi stra-
ni po nekaj stopničkah na-
daljujemo skozi gozd. Pri-
jetna planinska steza se vije 

skozi strnjen bukov gozd 
in se ves čas zmerno vzpe-
nja. Pridemo do travnika, 
s katerega se odpre lep raz-
gled proti vzhodu. Steza je 
še ves čas prijetna in okoli 
nas še vedno strnjen bukov 
gozd. Zmeren vzpon je po-
nekod strmejši, tik pod vr-
hom pa zavijemo strmo levo 
in se strmo povzpnemo do 
Planinskega doma Lipa – 
Rog. Vmes si lahko ogleda-
mo tudi malo špiljo z Blaže-
no devico Marijo ter Kapeli-
co hrvaških mučenikov.  

Planinski dom Lipa je bil 
zgrajen leta 1967, poleg nje-
ga pa so tri leta kasneje pos-
tavili kovinsko konstruk-
cijo v obliki piramide, ki 

je odličen razgledni stolp. 
Ob jasnem vremenu na se-
verozahodu vidimo verigo 
Kamniško-Savinjskih Alp, 
vzhodni del Karavank, pog-
led proti vzhodu nas vodi na 
Ivanščico oz. Ivančico ter 
Ravno goro. Pogled na za-
hod se ustavi na Sljemenu. 
Z nekaj sreče bomo na jugu 
zagledali celo Kozaro. 

Z vrha se nazaj do Plani-
ne Donja vrnemo po poti 

vzpona. Če imamo zemlje-
vid in nekaj več časa ter že-
ljo pa raziskovanju, pa z 
Roga lahko nadaljujemo vse 
tja do Sljemena. Logistika? 
Hm, ja, to pa prepuščam 
vsakemu posebej. 

Nadmorska višina: 709 m
Višinska razlika: 400 m
Trajanje: 2 uri
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Rog (709 m)

Po medvedovih stopinjah
Najvzhodnejši vrh planote Medvednica na Hrvaškem. Idealen izlet, če preživljamo nekajdnevni oddih v 
enih od okoliških toplic. 

Pogled na Rog iz vasi Planina Donja / Foto: Jelena Justin

Zidana hiša, ki nas z markacijo in puščico usmeri na 
travnik. / Foto: Jelena Justin

Planinski dom Lipa na Rogu / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Kranj – Pred dvema letoma 
je Vesna Ažman priredila 
veteranski hokejski turnir 
v Kranju, in ker je bil tako 
množično obiskan, so nasle-
dnjo sezono ustanovili Ama-
tersko-rekreativno hokejsko 
ligo Mamut v spomin dolgo-
letnemu hokejskemu delav-
cu dr. Slavku Ažmanu.

V boju sedem ekip 

Ustanovitelji lige, ki se igra 
v Dvorani Zlato polje v Kra-
nju, so Vesna Ažman (ko-
misarka lige), Janez Sterniša 
in Miha Tancek (vodji lige). 

Glavni namen je rekreacija 
in druženje. Liga poteka pod 
okriljem HDD Mamut s Kok-
rice. V letošnji sezoni je tek-
movalo sedem ekip, v katerih 

je bilo skupaj prijavljenih 
skoraj dvesto igralcev, in si-
cer HDD Mamut Kokri-
ca, Irish pub Kranj, Ižanci, 
Ihan, Žolne, Outwet Jeseni-
ce Allstars in Komenda. Od 
septembra so se borili za na-
ziv najboljšega, ki ga je dal fi-
nalni obračun med Jeseniča-
ni in ekipo Irish pub Kranj. S 
5 : 3 (1 : 1; 2 : 0; 2 : 2) je zma-
ga pripadla članom ekipe Ou-
twet Jesenice Allstars. V boju 
za tretje mesto je Komenda s 
4 : 3 premagala ekipo Mamut 
s Kokrice. Obe tekmi sta bili 
zelo izenačeni. 

»Konkurenca je bila dob-
ra. Nekaj ekip je bilo boljših, 
nekaj malce slabših. Finale 

je bil zelo napet in skoraj do 
konca se ni vedelo, kdo bo 
zmagovalec lige. Res je, da 
smo bili favoriti, a v športu 
nikoli ne veš, kako se obr-
ne. Naša ekipa je kombina-
cija nekdanjih hokejistov in 
odličnih rekreativnih igral-
cev hokeja. Večina najbolj-
ših se nam je pridružila pre-
teklo sezono in brez njih ne 
bi bilo moč osvojiti pokala. 
Ekipa obstaja od leta 2009. 
Najprej smo igrali v Jeseni-
ški rekreativni hokejski ligi, 
ki je nato zamrla, potem v 
Kranjski hokejski ligi, ki jo 
je doletela ista usoda. Vese-
li smo, da so organizator-
ji stopili skupaj in ustanovi-
li to novo ligo, ki je, čeprav 
je vse na prostovoljni rav-
ni, organizirana odlično,« 
je povedal Tomaž Rant, vod-
ja ekipe in vratar ter z 49-
timi leti najstarejši v jeseni-
ški ekipi. Kot je dejal, bodo 
aktivni tudi v poletnih me-
secih: »V Radovljici bo veči-
na igralcev igrala v ligi hoke-
ja na rolerjih v različnih eki-
pah. Aktivni smo celo leto. 
Hokej nam pomeni sprosti-
tev, priložnost za druženje 
in seveda ohranjanje fizične 
pripravljenosti.« Ne tekmu-
jejo le s Slovenci, saj občas-
no kakšno prijateljstvo tek-
mo odigrajo tudi s tujci.

Najboljši igralec lige 
Robert Sterniša

Na zaključku sezone so 
razglasili tudi najuspešnej-
še igralce. Najuspešnejši 
po točkah je Anže Florjan-
čič (Ižanci), nekdanji hoke-
jist Olimpije, najuspešnej-
ši podajalec Milan Hafner 
(Outwet), nekdanji igralec 
Jesenic, najuspešnejši vra-
tar Jaka Čadež (Irish pub 
Kranj), najboljši igralec lige 
Robert Sterniša (Mamut), 
za najbolj »fair play« eki-
po pa je bila razglašena eki-
pa Ihan. Na ledu je bilo kar 
nekaj nekdanjih hokejistov, 
iz drugih športov pa je naj-
bolj znano ime tenisač Gre-
ga Žemlja, člana ekipe Mu-
mut s Kokrice.

Organizatorji so zadovolj-
ni. »Liga je posvečena mo-
jemu očetu, ki je v hoke-
ju vrsto let deloval s srcem 
in ljubeznijo. Naša liga je 
dokaz, da se amaterski ho-
kej razvija po vsej Gorenj-
ski do Ljubljane. Vsako se-
zono se nam priključi še 
kakšna ekipa. Povpraševa-
nje je, pridružile bi se nam 
rade še nove ekipe, a prosto-
ra v ligi je trenutno za deset 
ekip. Liga bo v prihodnji se-
zoni še boljša in močnejša,« 
je pojasnila Vesna Ažman. 

Jesenice najboljše tudi  
v amaterski hokejski ligi
Končana je sezona Amatersko-rekreativne hokejske lige Mamut. Najboljši so bili člani ekipe Outwet 
Jesenice Allstars. V ligi igra kar nekaj znanih nekdanjih športnikov, ne le hokejistov. Na drsalkah je bil  
tudi tenisač Grega Žemlja. Organizatorji pravijo, da bo liga prihodnjo sezono še boljša.

Ekipa Outwet Jesenice Allstars, zmagovalci letošnje sezone / Foto: Rok Zupan

Vesna Ažman (komisarka lige), Tomaž Rant (vodja jeseniške 
ekipe), Janez Sterniša (vodja lige in predsednik HDD 
Mamut) in Miha Tancek (vodja lige) / Foto: Rok Zupan

Robert Sterniša (HDD 
Mamut Kokrica), najboljši 
igralec lige / Foto: Rok Zupan

Maja Bertoncelj

Tržič – Pred vrati je nova se-
zona serije tekov Gorenjska, 
moj planet. Prvi bo v sobo-
to, 7. aprila, 12. Tek po uli-
cah Tržiča, ki ga organizira-
ta Športna zveza Tržič in Vr-
tec Tržič. Tek bo štel tudi za 
Tržiški pokal za leto 2018.

Trasa bo tekače vodila 
po starem mestnem jedru, 
mimo cerkvice, rojstne hiše 

pesnika Kurnika, Dvorane 
tržiških olimpijcev … Prire-
ditev je namenjena vsem ge-
neracijam tekačev. Začela se 
bo s tekom družin s predšol-
skimi otroki na štiristo me-
trov (ob 10.15), nadaljeva-
la s teki osnovnošolcev (ob 
10.30) in vrhunec dosegla z 
glavnima tekoma na deset 

in pet kilometrov (ob 11.30). 
Prireditev bo popestrilo tek-
movanje v hitri hoji, progi 
na deset in pet kilometrov pa 
štejeta tudi za državno vete-
ransko prvenstvo. Predpri-
jave potekajo še do jutri, 4. 
aprila, prijavili pa se boste 
lahko tudi na dan prireditve. 
Za otroke startnine ni.

V letošnji sezoni bo poveza-
va Gorenjska, moj planet še 
za odtenek bolj tekmovalna, 

saj poleg pokalnega točkova-
nja v absolutni konkurenci, 
ki je bilo lanska novost, uva-
jajo tudi pokalno točkovanje v 
starostnih kategorijah za od-
rasle. Zanj šteje samo glavna 
proga na posameznem teku. 
Nosilec serije, ki povezuje 
osem tekov na Gorenjskem, 
je Timing Poljane.

V Tržiču se bo 
začela nova sezona
Sobotni Tek po ulicah Tržiča bo prvi v letošnji 
seriji tekov Gorenjska, moj planet.

V Tržiču vsako leto teče tudi veliko otrok. Takole je bilo lani, 
ko so tekači tekli v dežju. / Foto: Boštjan Snoj, arhiv povezave 

Tek v Tržiču bo prvi od osmih v seriji Gorenjska, 
moj planet. Sledili mu bodo Tek Petra Levca v Trzinu 
(21. aprila), Brezjanski tek (2. junija), Radol'ška 10ka 
(22. junija), Kranjskogorska 10ka (15. avgusta), Tek 
pod svobodnim soncem v Žirovnici (1. septembra), 
Veronikin tek v Kamniku (13. oktobra) in Miklavžev 
tek v Snoviku (2. decembra). Tekači si bodo zaključna 
priznanja in nagrade prislužili z udeležbo na vsaj 
štirih tekih. 

Hraše – Društvo športnih psov Slovenije v nedeljo, 8. aprila, v 
sodelovanju s Turističnim društvom Hraše prireja šesti Mem-
orial Henrika Sečnika, športno tekmovanje z vlečnimi psi, na 
katerem pričakujejo pestro mednarodno udeležbo. Letos se 
bodo poleg slovenskih tekmovalcev prireditve udeležili tudi 
Italijani, Avstrijci, Madžari, Hrvatje, Srbi in Norvežan. Poleg 
tekmovalnih disciplin organizirajo tudi Tek s kužki, in sicer za 
vse, ki jim tekmovanje ni pomembno, temveč se radi zabavajo 
s svojimi štirinožnimi prijatelji. Lani so dodali še posebni kate-
goriji tudi za najmlajše, in sicer otroci od četrtega  do sedmega 
leta ter mladinci od osmega do 12. leta. Na prireditvi bosta 
sodelovala tudi jahalna šola kmetije Janha ter vodnik službenih 
psov Slovenske Policije. Memorial bo potekal od 10. ure dalje. 

V Hrašah bo šesti Memorial Henrika Sečnika

Stahovica – Letošnji že 23. Tek k Sv. Primožu je v soboto 
tekače pozdravil v deževni podobi. Kljub temu se jih je zbralo 
več kot osemdeset. V moški konkurenci je bil na dolgi progi 
najhitrejši Timotej Bečan s časom 16 minut in 38 sekund, drugi 
je bil Luka Kramarič, tretji pa najhitrejši veteran Simon Alič. V 
ženski konkurenci je bila s časom 20 minut in 17 sekund prva 
v cilju Jasmina Jelovšek, drugo in tretje mesto pa sta pritekli 
Nuša Mali in Ana Vrečar.

Bečan in Jelovškova najhitreje k Sv. Primožu

Maja Bertoncelj

Sv. Andrej – Najlepši in naj-
težji mali maraton po hri-
bih nad Škofjo Loko je letos 

potekal v dežju, proga pa je 
bila na nekaterih odsekih 
tudi precej blatna in spolzka. 

V moški konkurenci je 
zmagal Aleš Žontar s časom 

1 ura, 45 minut in 53 se-
kund. Drugi je bil Gašper 
Bregar (1;47:55), tretji pa 
Philipp Zewe (1;50:16). V 
ženski konkurenci je bila 

prepričljivo najhitrejša Moj-
ca Koligar (, 2;07:22) pred 
mlado domačinko Laro Ma-
retič (2;26:42) in Vesno Do-
lenc (2;28:44). 

Najlepši in najtežji letos deževen
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Simon Šubic

Kranj – Pred kranjsko okro-
žno sodnico Marjeto Dvor-
nik sta v sredo stopila 40-le-
tni Armin Vrevc z Jesenic in 
57-letni Janez Rajhard z Lan-
covega, ki ju tožilstvo obto-
žuje izsiljevanja v sostoril-
stvu, za kar jima grozi kazen 
od enega do osmih let zapo-
ra. Obtožena sta na predob-
ravnavnem naroku krivdo 
zanikala. Zagovornik prvo-
obtoženega Mitja Sever je 
sicer okrožno državno tožil-
ko Polono Košnjek pozval, 
naj spremeni pravno kva-
lifikacijo očitanih kaznivih 
dejanj, saj bi njegova stran-
ka v tem primeru razmislila 
tudi o morebitnem prizna-
nju krivde. 

Tožilka Polona Košnjek 
vsebine obtožnice še ni 
predstavila, izvedeli pa smo, 
da naj bi obtožena dva obča-
na izsiljevala zaradi zemlji-
ških zadev. Policijska upra-
va Kranj je tako konec lan-
skega leta sporočila, da so 
njihovi kriminalisti obrav-
navali primer izsiljevanja, 
v katerem naj bi dva Gore-
njca od maja lani izsiljevala 
dva oškodovanca, da bi v ško-
do svojega premoženja ene-
mu od osumljencev prepisa-
la lastništvo več svojih par-
cel oziroma da bi mu na par-
celah dala služnostno pravi-
co. Grožnje so bile »resne in 
intenzivne«, osumljenca pa 
sta pretila osebni varnosti in 
življenju oškodovancev ter 

njunemu premoženju, so 
poudarili na Policijski upra-
vi Kranj. Preiskovalna sod-
nica je decembra lani za oba 
osumljenca odredila pripor. 

Znova zaprosil  
za zagovornika

Prvoobtoženi Vrevc je v 
priporu tudi še danes, dru-
goobtoženi Rajhard pa je 
vmes začel prestajati nekaj-
mesečno zaporno kazen za 
kaznivo dejanje iz preteklo-
sti. Prav zaradi tega je na za-
četku predobravnavnega na-
roka prišlo tudi do manjše-
ga zapleta. Rajhard je na-
mreč pred sodnico stopil 
brez zagovornika, čeprav 
je bil prepričan, da ga ima. 
Sodnica mu je pojasnila, da 
mu je zagovornik po uradni 

dolžnosti pripadal le v času 
priprtja, ko so ga premesti-
li v zapor, pa mu je ta pravi-
ca potekla, prisotnost zago-
vornika pa za očitano kazni-
vo dejanje tudi ni več obve-
zna. Ob tem ga je podučila, 
da lahko zaprosi za brezplač-
no pravno pomoč. Rajhard 
je pojasnil, da je to že storil 
in mu je bil zagovornik tudi 
dodeljen, zato ne ve, zakaj ga 
ni na predobravnavnem na-
roku. Po krajši prekinitvi, da 
je pridobila dodatne infor-
macije, je sodnica obtožene-
mu povedala, da mu je bila 
izredna brezplačna pravna 
pomoč dodeljena le za čas 
sodne preiskave, saj ni za-
prosil tudi za pravno sveto-
vanje in zastopanje. Pozva-
la ga je, če si seveda še ved-
no želi zagovornika, naj zanj 
ponovno zaprosi, kar je Raj-
hard po koncu predobrav-
navnega naroka tudi storil. 

Podrobnosti domnevne-
ga izsiljevanja bodo pred 
sodnim senatom začeli raz-
čiščevati že prihodnji teden. 
Na glavni obravnavi bodo 

med drugim zaslišali oba 
oškodovanca in več drugih 
prič, ki naj bi opisale tudi 
odnose med obtoženima in 
oškodovancema. 

Tudi oškodovanec naj bi 
grozil

Obramba med drugim 
predlaga sodišču, da se sez-
nani s tožbami, ki na okraj-
nem sodišču na Jeseni-
cah tečejo med Vrevcem in 
oškodovancema zaradi mo-
tenja posesti, priposestvova-
nja in groženj, ki naj bi jih 
eden od oškodovancev izre-
kel Vrevcu. Ti in drugi pre-
dlagani dokazi naj bi po be-
sedah odvetnika Severja iz-
povedovali, da »obtožene-
mu Vrevcu za dosego svojih 
želja ali zakonitega lastni-
škega stanja ni bilo treba ni-
kogar izsiljevati«. Ob tem je 
tožilstvu tudi očital, da se je 
vsebina očitkov že nekajkrat 
spremenila, v zadnji verziji 
obtožnice naj bi tako bil tudi 
dogodek, ki pred tem nikdar 
ni bil omenjen. 

Izsiljevanje sta zanikala
Na kranjskem sodišču so začeli obravnavati nov primer domnevnega izsiljevanja, ki naj bi lani na 
Gorenjskem potekalo zaradi spora glede lastništva zemljišč.  

Okrožna državna tožilka Polona Košnjek obtoženima Arminu Vrevcu in Janezu Rajhardu 
očita, da sta zaradi zemljiških sporov v sostorilstvu izsiljevala dva oškodovanca. / Foto: Tina Dokl

V Kazenskem zakoniku je za kaznivo dejanje 
izsiljevanja zagrožena kazen do pet let zapora, če pa je 
bilo dejanje storjeno v sostorilstvu, na posebej surov in 
poniževalen način ali z uporabo orožja ali nevarnega 
orodja, pa od enega do osem let.

Simon Šubic

Log pri Bohinju – Po ugoto-
vitvah policije je v nedeljo 
okoli 15.20 med vožnjo pro-
ti Bledu motorist v ovinku 
pri Logu v Bohinju zapeljal 
naravnost in silovito trčil v 
betonsko kamnito brežino. 
Umrl je na kraju nesreče. 

Na gorenjskih cestah so 
letos umrle tri osebe, enako 
kot v istem obdobju lani, ko je 
prav tako umrl en motorist. 

Policisti udeležence v pro-
metu pozivajo k dosledne-
mu upoštevanju prome-
tnih pravil in izogibanju 

nevarnim situacijam. Pred-
vsem za motoriste pa velja, 
da njihove sposobnosti še 
niso na nivoju iz preteklega 
leta in je treba biti ob nabi-
ranju prvih kilometrov izje-
mno previden. Asfalt je tudi 
še hladen, ponekod je še pe-
sek od zimskega posipa, 
možne so tudi poškodbe vo-
zišča. Ceste so v večjem šte-
vilu zasedli tudi že kolesar-
ji, ki enako kot motoristi so-
dijo med najbolj ogrožene 
prometne udeležence. »Os-
tali vozniki obojih ne spre-
glejte,« poudarjajo na Poli-
cijski upravi Kranj. 

V ovinku naravnost v brežino
V Soteski na območju Bohinja se je v nedeljo popoldne smrtno ponesrečil motorist. 

Za motorista je bil v nedeljo usoden silovit trk v betonsko 
kamnito brežino v Soteski. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Koper – Koprska policija je 
po enoletni preiskavi, v ka-
teri je sodelovala z italijan-
skimi in drugimi slovenski-
mi organi, razbila kriminal-
no združbo, ki je na Obali 
in v Italiji preprodajala dro-
go. Sodelovanja v združbi 
so osumili enajst oseb, veči-
noma iz Kopra in Trsta, prvi 
osumljenec pa je 39-letnik 
iz Kranjske Gore, ki je sku-
paj s še dvema osumljence-
ma pristal v priporu.

Združbo so začeli preisko-
vati aprila lani, ko so koprski 
kriminalisti na obalnem ob-
močju zaznali povečano po-
nudbo kokaina in heroina. 
Po enem letu so identificirali 
skupno 11 oseb, ki so jih ova-
dili za vsaj 43 kaznivih de-
janj s področja droge. Glav-
ni osumljenec je 39-letnik z 
območja Kranjske Gore, ki 

naj bi skrbel za nakup večjih 
količin drog in jih dobavljal 
članom združbe na Oba-
li. Za preprodajo v Sloveni-
ji so skrbeli štirje državljani 
Slovenije in državljan BiH, 
pet osumljencev iz Italije pa 
naj bi poskrbelo za razpeče-
vanje droge na območju Tr-
sta. Vsi osumljenci so brez-
poselni in razen enega brez 
drugih virov dohodka. 

V zaključni akciji so krimi-
nalisti konec marca pridrža-
li šest osumljencev, med nji-
mi tudi Kranjskogorca, ko je 
na območju Svetega Antona 
pri Kopru čakal na plačilo do-
bavljene droge. Peterico Itali-
janov so prijeli že med samo 
preiskavo. Policija je ob tem 
zasegla 405 gramov heroina, 
954 gramov kokaina, nekaj 
konoplje in hašiša, revolver, 
večjo količino denarja, ukra-
deno motorno kolo in več 
naprav za komuniciranje. 

Gorenjec na Obalo 
dobavljal drogo

Simon Šubic

Begunje – Na prvoaprilsko ne-
deljo nismo praznovali samo 
velike noči, ampak tudi dan 
norcev, ko nam je dovoljeno 
povedati tudi kakšno laž, pa 
za to ne bomo nosili nobenih 
posledic, le dobro voljo bomo 
širili. No, tako bi vsaj moralo 
bilo, a žal vsi nimajo smisla 
za pravi, zdrav humor. To so v 
nedeljo na lastni koži izkusili 
tudi člani Prostovoljnega ga-
silskega društva Begunje, ki 
so neprijetno izkušnjo delili 
tudi na svoji Facebook strani. 

Begunjskim gasilcem in 
njihovim kolegom iz okoliš-
kih društev je v nedeljo umir-
jene velikonočne praznike 
prekinilo zlovešče obvesti-
lo, da je v njihovi vasi zago-
rel blok z okoli 60 stanoval-
ci. Vsi operativci, skupaj jih je 
bilo trideset iz več društev, so 
razumljivo odhiteli na zbor-
na mesta v gasilskih domo-
vih, kjer so si na hitro nade-
li »bojne oprave«, skočili v 
gasilska vozila, prižgali sire-
ne in odbrzeli proti kraju po-
žara. Kmalu zatem so prejeli 
obvestilo o preklicu interven-
cije, ker požara sploh ni bilo. 
Spet zbranim v garaži gasil-
skega doma vodja intervenci-
je, ki je prej govoril z operater-
jem na številki 112, pojasni, 
da je šlo za lažno prijavo oz. 
neslano prvoaprilsko šalo ...

»Lahko si predstavljate 
bes in jezo vseh prisotnih 

gasilcev, ki so zaradi lažne 
prijave ogrožali svoja življe-
nja, ko so hiteli na pomoč 
krajanom. Zavedati se je tre-
ba, da smo gasilci prostovolj-
ci, ki pomagamo v prostem 
času brez plačila, brez na-
domestila. Velikokrat tve-
gamo svoje zdravje in svo-
je življenje za pomoč dru-
gemu. Vsak klic na pomoč 
jemljemo zelo resno in se 
nanj odzovemo. Odhitimo 
na pomoč in nesebično po-
magamo s svojim znanjem 
in tehniko. Zato nas gasil-
ce takšni dogodki, kot je opi-
san zgoraj, upravičeno raz-
jezijo. Le upamo lahko, da 
bodo policisti prijavitelja iz-
sledili in primerno kaznova-
li,« so svoje občutke po sez-
nanitvi, da jih je nekdo grdo 
potegnil za nos, na Facebo-
ok stran zapisali begunjski 
gasilci in pozvali svoje prija-
telje, naj delijo njihovo obja-
vo, da bodo vedeli tudi ostali. 
»Pokličite nas pa le takrat, ko 
nas res potrebujete. Saj ves-
te: na številko 112 …« so še 
pristavili. 

Naj še pripišemo, da je za 
osebo, ki lažno sporoči, da 
grozi nevarnost, in s tem 
povzroči, da so državni orga-
ni ali druge pristojne organi-
zacije ukrepale brez potrebe 
ali neupravičeno uporabile 
sredstva sistema zaščite, re-
ševanja in pomoči, v Kazen-
skem zakoniku predpisana 
kazen zapora do treh let.

Prvoaprilska, ki 
nikakor ni bila šala
Begunjski gasilci so prvega aprila prejeli obvestilo, 
da gori blok v njihovi vasi. Izkazalo se je, da gre za 
neslano prvoaprilsko šalo.
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Velikonočna razstava

Vabimo vas na ogled razstave, ki bo v avli 
Gorenjskega glasa  

na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju  
vse do petka, 6. aprila 2018. 

Razstavo si lahko ogledate v  
torek, četrtek in petek  

od 7. do 15. ure ter v sredo od 7. do 16. ure. 

Lepo vabljeni!

Alenka Brun

I
linka Todorovski meni, 
da je človek tisti, ki defi-
nira funkcijo, ne funk-
cija človeka: »Vsak vne-
se nekaj lastnega znan-

ja, temperamenta in vizije. 
Varuha pravic gledalcev in 
poslušalcev zakon namreč 
ne predvideva, je pa v poklic-
nih merilih in načelih novi-
narske etike predviden nek-
do, ki je skrbnik teh načel.« 

Pa je vedela, kaj jo čaka, 
ko je vstopala v čevlje varuha 
pravic gledalcev in poslušal-
cev? Je, a ni mogla predvide-
ti obsega in globine tega. Bila 
je zelo vizionarska. »Napisala 
sem celo boljšo vizijo, kot bi jo 
morda sedaj.« Vedela je tudi, 
da je v to delo vgrajen kon-
flikt, ker so na eni strani jav-
nost, občinstvo, gledalci, pos-
lušalci, bralci RTV vsebin in 
pa tudi uporabniki RTV stori-
tev; na drugi pa so tisti, ki to 
zagotavljajo. Razumela je, da 
se lahko znajde med dvema 
ognjema. »Načeloma je moja 
funkcija ta, da sem vnaprej na 
strani občinstva – kar absolu-
tno sem; hkrati je pa res, da 
funkcija varuha vseeno ni, da 
nekritično pritrjuje in kima 
ter dovoli, da je njegov nabi-
ralnik nekakšen koš za slabo 
voljo in nejevoljo.« Kot varu-
hinja se tako vedno lahko 
znajde v poziciji, ko ji nekdo 
očita, da je že vnaprej na strani 
gledalcev ali obratno, na stra-
ni RTV-ja. »Bombardirana« 
je z ene in druge strani. Naj-
bolj pa jo preseneča, da je veli-
ko mnenj v njenem »košu« 
izrečenih z nekim strašnim 
srdom in jezo. »Ko se pogo-
varjaš, si dopisuješ in vztrajaš 

pri spoštljivem dialogu, se 
ta potem velikokrat umiri. 
Ampak da se že vse začne z 
nekim negativnim nabojem, 
me res preseneti. Pa oholost 
in samoprepričanje ustvarjal-
cev, ki mislijo, da že zato, ker 
oni to delajo, je kar vse dovolj 
dobro ...«

Pravica proste presoje

Kot varuhinja ima pravico 
proste presoje. Njeno orod-
je dela je izrekanje mnenj in 
priporočil. Seveda ne o vsa-
ki zadevi posebej, ko nekomu 
ni všeč, da voditeljica v odda-
ji Dobro jutro ni sedela dru-
gače, na primer. A če nekdo 
z vso resnostjo in argumen-
tirano poda svoje mnenje (in 
jo povpraša po njenem), se v 
zadevo poglobi. Pokriva celot-
no ponudbo RTV Slovenija in 
v zadnjem času ugotavlja, da 
je hiša kar pozabila pojasnje-
vati javnosti, kaj sploh je jav-
ni medijski servis. »Smo kar 
pustili, da nas je veliko plač-
nikov RTV prispevkov skrčilo 
na tri nacionalne televizijske 
programe ...« Redki tudi vedo, 
da so edina RTV hiša in edina 
televizija v Sloveniji, ki ustvar-
ja program, ki je dostopen za 
gluhe, naglušne, slepe in sla-
bovidne; da ima RTV Sloveni-
ja svoj simfonični orkester; da 
je po zakonu dolžna digitalizi-
rati slovenski filmski arhiv ... 
So tudi edini, ki ustvarjajo las-
ten otroški program ...

Veliko je nergačev,  
a tudi resnih pritožb

Po telefonu prejme oko-
li petdeset klicev na mesec. 
Pisnih pritožb, ki pridejo po 
klasični pošti, je zelo malo, 

so pa. Elektronska pošta je 
najbolj funkcionalna. Čisto 
anonimnih pritožb, kjer se 
ne ve, kdo je pošiljatelj, ne 
obravnava; če so pod nivo-
jem komunikacije: vulgarne, 
žaljive, napadalne – te vse 
zavrže. Veliko je tudi nerga-
čev, ki jim pač ni nič po vol-
ji in iz malenkosti izvajajo 
neke radikalne sodbe. Na pri-
mer: »Že drugič je bila sklan-
jatev srednjega spola v dvoji-
ni napačna; vi pojma nimate, 
ne bom več plačeval RTV pri-
spevka ...« Veliko pa je tudi 
resnih pritožb. »Te mi dajo 
največ dela,« pravi varuhinja.

Mlajše generacije

Zanimalo nas je njeno 
mnenje o mlajših genera-
cijah: ali morda lahko poda 
neko mnenje, kako mlajše 
generacije gledajo na insti-
tucijo varuha. 

»Mlajša generacija sploh 
ni senzibilirizana za to, tako 
da vprašanje, ali razumejo, 

kaj je javni medijski ser-
vis, da bi v tem smislu kdo 
rekel, da mu je kratena pra-
vica do Dnevnika ... Mislim, 
da je koncepta dnevnika in 
linearnega programa, da se 
ob sedmih zvečer usedeš in 
nekaj pogledaš, med mlajši-
mi čedalje manj.« 

Ljudje se odzovejo na vse

Je Informativni program 
Televizije Slovenija najbolj 
na udaru? »Na televiziji sta 
v ospredju absolutno infor-
mativni in kulturno-ume-
tniški program, ko gre za 
vprašanje etike in poklicnih 
meril. Ko gre za podajanja 
mnenj in nejevoljo, pa so še 
vsi ostali. «

Dobi tudi pohvale, sprašu-
jejo jo recimo celo o cenah 
osmrtnic. »Na vse dobim 
odzive. Ne vem, na kaj ne bi 
bilo pritožb. Sploh ni pro-
grama, na katerega ni mož-
na pritožba. V bistvu je vse 
odvisno od percepcije, kaj 

PRAVICA DO DNEVNIKA?
Marca je varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Ilinka Todorovski predstavila letno 
poročilo varuhinje za leto 2017. Poročilo je hkrati tudi pregled prvega leta njenega delovanja. Na ta 
položaj jo je lani januarja imenoval Programski svet RTV Slovenija. Pred njo sta delo varuha opravljala 
še Miša Molk in Lado Ambrožič.

pričakujete. Če menite, da je 
narodno-zabavne glasbe pre-
več, vas nihče – tudi s statis-
tiko – ne bo prepričal, da je je 
ravno prav, dovolj ali še pre-
malo. Nič ne pomaga. Vi ste 
trdno prepričani, da je tako.« 

Velikokrat jo kakšna zade-
va preseneti. Se pa resnično 
trudi, da vse obravnava na 
enak način. »Menim, da če 
se nekdo usede za računal-
nik in če je vprašanje kon-
kretno, potem mora dobi-
ti konkreten odgovor.« Kot 
varuhinja pa meni še, da je 
njena vloga tudi, da pojas-
njuje zunanji javnosti, kaj 
je javni medijski servis, kak-
šna so upravičena pričakova-
nja in kakšna ne – in tudi da 
v notranjem dialogu z zapo-
slenimi vedno znova pojas-
njuje, kaj, kako in zakaj pri-
čakuje javnost. 

Želimo si ...

Odkar je varuhinja, ugo-
tavlja, da si ljudje zagoto-
vo želijo dobrih dokumen-
tarcev. Pri radijskih progra-
mih se največ izrekajo gle-
de glasbene ponudbe. Viso-
ka so pričakovanja glede 
slovenskega knjižnega jezi-
ka. Ugotavlja, da ljubitel-
ji športa menijo, da mora 
imeti nacionalna televizi-
ja vse. »Saj imajo kot plač-
niki RTV-prispevka pravico 
do vseh prenosov in so stra-
šno razočarani, ko RTV Slo-
venija včasih kakšnih pravic 
ne more pridobiti ali plača-
ti, ker so predrage. Ko gre 
za razvedrilo, je veliko zatr-
jevanj, da hočejo več razve-
drila, je pa spet vprašanje, 
kaj je točno razvedrilo: res-
ničnostni šovi, izbori, kvizi, 

narodno-zabavna glasba 
... Kar se kulture tiče, ved-
no znova pohvalijo izbor fil-
mov, nadaljevanke, doku-
mentarne oddaje; čudijo 
se, zakaj ni še več slovenske 
produkcije … Pa zakaj ne 
ponavljamo Kekcev, Deka-
meronov. In ne razumejo 
koncepta avtorskih pravic – 
velikokrat … Pri informativ-
nem programu pa vsi želijo 
objektivno, nepristransko, 
kakovostno informacijo, a 
veliko pritožnikov seveda 
izhaja iz svoje lastne pozici-
je.« Nadaljuje, da so neka-
teri odprti za pojasnila, dia-
log, spet drugi ne, saj meni-
jo, da je tisto, iz česar oni 
izhajajo, edino pravilno.

Rada ima svoje delo

S takšnimi in podobnimi 
pritožbami se Ilinka Todo-
rovski kot varuhinja pra-
vic gledalcev in poslušalcev 
RTV Slovenija srečuje vsak 
dan, a gre vedno z veseljem v 
službo. Delo ji pomeni izziv. 
Vidi namreč področje, z veli-
ko, veliko možnosti za raz-
voj same pisarne. 

»Svet ni naklonjen javnim 
servisom vseh vrst, kaj šele 
medijskemu, ker se nam 
zdi, da je samo po sebi ume-
vno, da imamo sto radijskih 
in televizijskih postaj, zakaj 
bi morali imeti še nacional-
ko ... Hkrati pa se mi zdi, da 
nas ravno ta kompleksni svet 
uči, da potrebuješ en steber, 
pri katerem vedno veš, kak-
šna storitev je na voljo. Tako 
kot zasebno še vedno potre-
buješ javni del, ki je vedno 
na voljo in veš, da je kako-
vosten. Tudi če nisi njegov 
uporabnik.«

Ilinka Todorovski je lani prejela 1437 odzivov gledalcev, 
poslušalcev, bralcev in uporabnikov RTV storitev, kar je z 
izjemo leta 2015 največ v desetletju obstoja instituta varuha 
pravic gledalcev in poslušalcev. / Foto: Tina Dokl
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Alenka Brun

N
a koncu popo-
tovanja po 
deželi nasme-
hov se nas je 
večina odlo-

čila, da zadnjih treh dni ne 
bomo preživeli na šrilanških 
plažah, ampak bomo obiska-
li Maldive. 

Jutranji let iz Kolomba do 
Maleja je hitro minil, potem 

je skupino čakala še dvajset-
minutna dogodivščina s še 
enim letalom, saj bi sicer do 
otoka Holiday Island Resort, 
kjer smo imeli rezervirano 
nastanitev, z vodnim taksi-
jem oziroma hitrim čolnom 
potrebovali več kot dve uri. 

Holiday Island Resort je v 
zasebni lasti, a je njegov las-
tnik Maldivec, kar je redkost. 
Ima pa v lasti še en otok, več-
ji Sun Island Resort. Do tja 
je vožnje s Holiday Islanda 

z motornim čolnom kakih 
deset, petnajst minut. Za 
nas, ki smo otoček, kjer smo 
bili nastanjeni, obhodili v 
slabe pol ure, je bila tovrst-
na relacija kot naročena, saj 
smo imeli za obisk »večje-
ga brata« možnost vsakod-
nevne uporabe brezplačne-
ga prevoza. 

Sun Island je kot celota 
eno samo veliko letovišče, 
kjer lahko obiskovalci naja-
mejo kolo, da so hitreje na 
drugi strani otoka, izbirajo 
pa med bungalovi s pogle-
dom na vrt, morje ali izbere-
jo vodni bungalov, nadstan-
dardno ali standardno name-
stitev. Imajo celo predsedni-
ški apartma s pogledom na 
laguno. Na nas je največ-
ji vtis naredila globoka voda 
na koncu pomola pri italijan-
ski restavraciji, kjer lahko po 
mili volji »snorklaš« in opa-
zuješ ribe, ki so precej večje 
od tistih, kakršnih smo vaje-
ni s počitnic v Egiptu in iz nji-
hovega morja … 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Vrnitev na Šrilanko in obisk Maldivov (5)

RAJSKI MALDIVI (1)

Senco je na Maldivih kar težko najti ...

Ko pomislimo na Maldive, pomislimo tudi na bungalove na vodi. 

Sun Island Resort

Mateja Rant

V 
Glasbeni šoli 
Kranj so sredi 
marca pripravi-
li tretji koncert 
najmlajših orke-

strov njihove šole. Nastopi-
lo je več kot sto učencev, ki 
so združeni v šest orkestrov: 

orkestre Godalčkov, Napetih 
strunc, Smehcev, Črvičkov, 
ClariBand in TKO – tolkalni 
komorni orkester. 

Za pomladni nastop se 
po besedah ravnateljice Pet-
re Mohorčič učenci v orke-
stre vključijo prostovolj-
no, saj sodelujejo učenci od 
prvega do četrtega razreda 
inštrumentov, za katere sicer 

orkestrski pouk po predmet-
niku še ni obvezen. S svojimi 
nastopi jim je uspelo povsem 
navdušiti publiko, saj so na 
odru pričarali brstečo ener-
gijo, kot se za pomladni nas-
top tudi spodobi, je pouda-
rila Petra Mohorčič. »Učen-
cem bo tokratni nastop zago-
tovo ostal v najlepšem spo-
minu, saj je bilo treme zaradi 

igranja v skupini bistveno 
manj, kot kadar se morajo 
na odru predstaviti kot solis-
ti.« Najmlajšim orkestrskim 
sestavom bo znova mogoče 
prisluhniti na Paradi učenja 
16. maja v Kranju. V Glasbe-
ni šoli Kranj 11. maja priprav-
ljajo še Dan odprtih vrat, ki je 
namenjen vsem, ki jih zani-
ma vpis v glasbeno šolo. 

POMLAD NA ODRU
Na Pomladnem koncertu v Domu krajanov Primskovo v Kranju so se marca predstavili najmlajši učenci 
Glasbene šole Kranj.

Na Pomladnem koncertu v Domu krajanov Primskovo so se predstavili najmlajši učenci Glasbene šole Kranj. 
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Njegova podoba se mi je vtisnila v spomin,
nisem ga mogla pozabiti,
pustila sem se čustvom voditi,
prepričana, da čakajo me boljši časi,
ne žalostni in polni bolečin.

Oh, to srce, 
v prsi brezkončno drhti,
mi spati še zmeraj ne pusti.
Privoščljivo se mi smeji,
v prsih čudne občutke pusti.

Bil je kriv za vse neprespane noči,
vsa vprašanja neodgovorjena,
ko sem ga zagledala, bila sem brez moči,
z njim bila sem zasvojena.

Prišel je dan najlepši v mojem življenju,
ki naredil je konec mojemu srčnemu trpljenju,
on je prišel in me previdno vprašal,
prijateljem ni kaj dosti razglašal,
če midva bi hodila,
jaz skoraj bi živčni zlom dobila.

Brina Mohar

Danes beremo drugi del pesmi. »Oh, to srce, v prsi brez-
končno drhti, mi spati še zmeraj ne pusti.« Srce, če ga 
poslušamo, nam zna zapeti najlepše melodije. Metka

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.

Mlada ljubezen

PESMI MLADIH



15

GLASOV ODER

TOREK_03. 04. 2018

                        + poštnina

EUR

Velika knjiga o šoli 
jahanja spremlja skupino 
otrok pri njihovem 
učenju jahanja. 
Ute Ochsenbauer, 
dolgoletna učiteljica 
jahanja, tankočutno 
pojasnjuje, kako človek 
in konj skupaj postaneta 
dober tim in kako 
pravilno upoštevamo 
potrebe živali. 
Olimpijska zmagovalka 
Ingrid Klimke in njena 
hčerka Greta dajeta 
prave profesionalne 
nasvete! Tako je učenje 
jahanja zares v veselje!

Prevedla Katja Berden

Trda vezava
Format 278 x 227 mm 

144 strani
ISBN 97978-961-6893-93-0

Cena: 19,90  EUR

Ute Ochsenbauer 

VELIKA KNJIGA O ŠOLI HAJANJA

Velika knjiga o šoli jahanja spremlja skupino otrok pri 

njihovem učenju jahanja. Naučili se boste vsega, kar 

mora vedeti dober jahač.

Kako negujem konja?
•

Kaj moram upoštevati pri prehrani konja?

•
Kaj lahko s konjem vadim na tleh?

•
Kako pravilno lonžiram?

•
Kako jaham v maneži?

•

Na kaj moram biti pozoren pri jahanju na terenu?

Otroci poročajo o svojih izkušnjah in dajejo dragocene 

nasvete z vidika učenca. Ute Ochsenbauer, dolgoletna 

učiteljica jahanja, tankočutno pojasnjuje, kako človek  

in konj skupaj postaneta dober tim in kako pravilno 

upoštevamo potrebe živali.

Olimpijska zmagovalka Ingrid Klimke in njena hčerka 

Greta dajeta prave profesionalne nasvete!  

Tako je učenje jahanja zares v veselje!

www.narava.si

ISBN 978-961-6893-93-0        19,90 €

9 789616 893930
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Velika knjiga o

šoli jahanja

Ute Ochsenbauer

Velika knjiga o šoli jahanja spremlja skupino otrok pri njihovem 

učenju jahanja. Naučili se boste vsega, kar mora vedeti dober jahač.

  Kako negujem konja?

 Kaj moram upoštevati pri prehrani konja?

 Kaj lahko s konjem vadim na tleh?

 Kako pravilno lonžiram?

 Kako jaham v maneži?

 Na kaj moram biti pozoren pri jahanju na terenu?

Otroci poročajo o svojih izkušnjah in dajejo dragocene nasvete z vidika  

učenca. Ute Ochsenbauer, dolgoletna učiteljica jahanja, tankočutno  

pojasnjuje, kako človek in konj skupaj postaneta dober tim in kako  

pravilno upoštevamo potrebe živali. 

Olimpijska zmagovalka Ingrid Klimke in njena hčerka Greta dajeta prave  

profesionalne nasvete! Tako je učenje jahanja zares v veselje!

Velika knjiga o 

šoli jahanja

Z nasveti
olimpijske zmagovalke
Ingrid Klimke 
in njene hčerke Grete

Ute Ochsenbauer

NOVO iz založbe Narava

Z nasveti olimpijske 

zmagovalke Ingrid Klimke  

in njene hčerke Grete

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

Ta knjiga o konjih ni le sklop suhoparnih navodil za ravnanje s konji in jahanje. Gre za 

predstavitev posebnosti jahanja kot športa, v katerem s človekom enakopravno sodeluje 

čudovito bitje konj. Zato je živahna, presenetljiva in otrokom ter konjem čim bolj prijazna.

Osebnost ponija in konja ni pomembna le v vrhunskem športu. Tudi sicer konji lahko 

delajo le, če so vsestransko zdravi in zadovoljni. Takrat so tako trmasti in živahni, razgibani, 

pogumni, presenetljivi, lepi in včasih tudi divji, kot je to lahko le živo bitje. In prav zato 

imamo radi naše ponije in konje – in jahanje!

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

144 strani, 178x 227 mm, trda vezava 
                                                            Cena knjige je

1499

Maša Likosar

N
a Mačjem balu, 
ki ga je društvo 
Mestni mačjak 
tokrat organi-
ziralo prvič, so 

zbirali prostovoljne prispev-
ke za sterilizacijo in kastracijo 
prostoživečih muc. Prodajali 
so tudi svoje majice, kuhinj-
ske krpe, printe, nogavice in 
emajlirane lončke. Zbrali so 
1167 evrov in zahvaljujejo se 
vsem, ki so kakorkoli prispe-
vali k uresničitvi in uspešnosti 
dogodka. Na odru stolpa Škr-
lovec so v korist zapuščenim 
mucam nastopile kranjske 
skupine Le Serpentine, Did-
ge, Smetnaki in Mutism. 

Društvo Mestni mačjak so 
ustanovili pred enim letom 
in se ukvarja predvsem s pro-
blematiko zapuščenih muc. 
Predsednica Maša Pirc nam 
je skupaj s preostalimi petimi 
prostovoljkami zaupala, da 
so že prej hranili nikogaršnje 
muce na dveh lokacijah v Kra-
nju, zdaj nudijo pomoč vsem 
kranjskim brezdomnim 

mucam, s časom pa upajo, 
da bodo lahko skrbeli tudi za 
druge živali. 

Svoje prostore so uredi-
li na Tomšičevi ulici in so v 
prvi vrsti vmesna postojan-
ka zapuščenim  mucam, ki 
iščejo ljubeč in odgovoren 
dom. Trenutno pri njih biva 
pet štirinožnih kosmatincev. 
Želijo si, da bi nekoč pridobi-
li hišo z ograjenim vrtom in 

bi tako njihov Mačjak lahko 
res postal prostor za druže-
nje,  delavnice  in  trgovino z 
unikatnimi izdelki.

Sredstva za dober namen 
in oskrbo muc pridobivajo z 
donacijami in s prodajo eks-
kluzivnih izdelkov sloven-
skih oblikovalcev. Po uspeš-
nih licitacijah se jim je poro-
dila ideja, da bi ustvarjalci 
izdelali posebne izdelke, ki 

bi bili na voljo le v Mestnem 
mačjaku. Grafike in printe so 
samo za njim ustvarili Ana 
Maraž, Zala Kalan, Romi-
na Ivančič, Franc Vozelj in 
drugi. Zelo so ponosni tudi 
na sodelovanje z  indonezij-
skim ustvarjalcem Jorda-
nom Marzukijem iz The Bal-
letcats, ki jim je velikodušno 
odstopil  dizajn Screa ming 
Cat za njihove torbe.

MAČJI BAL ZA MAČJAK
Mestni kranjski mačjak je v Layerjevi hiši priredil Mačji bal, dogodek dobrodelne narave in družabnega 
značaja. Mačjeljubci so zbirali denar, se zabavali ob veganskih burgerjih in zastavonošah progresivne 
kranjske glasbene scene.

Le Serpentine (na fotografiji), Didge, Smetnaki in Mutism so nastopali za zapuščene muce. 
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Maša Likosar

B
itka glasbenih sku-
pin oziroma BOB 
(Battle of Bands) je 
postal tradicional-
ni glasbeni natečaj 

tako mladih kakor tudi izku-
šenih izvajalcev. BOB tako 
glasbenim ustvarjalcem 
daje priložnost nastopan-
ja na koncertih in predsta-
vitev preko videospota. Vsa-
ko leto se prijavi veliko sta-
rih, novih ali morda nezna-
nih glasbenikov, ki jim nate-
čaj lahko pomeni prvi javni 
nastop. Letos so v medvoš-
kem Klubu Jedro BOB orga-
nizirali že šestič. 

Odmeval je rok, metal, pop 
in pank, osem žanrsko pisa-
nih zasedb se je pomerilo v 
dveh polfinalnih večerih in 
občinstvo je izbralo izstopa-
joče štiri, ki so merili glaso-
ve v finalu. Skupine z različ-
nih koncev Slovenije – Pur-
ple panic lady, Viperstone, 
Luxeleutheria in Buržuazija 

– so na sklepnem večeru tek-
movale za mamljive nagra-
de: organizacijo in kritje stro-
škov snemanja videospota 
s profesionalno ekipo, ki jo 
bodo tokrat prvič sestavljali 

mladi Medvoščani. Nagrada 
pa poleg videospota letos na 
novo obljublja tudi nastop na 
Rockfestu Vodice. 

Po preštetju glasov občin-
stva je prepričljivo zmagala 

edina udeležena gorenjska 
skupina Purple panic lady 
iz Reteč pri Škofji Loki. Gre 
za heavy rokersko zasedbo, 
v kateri so se zbrali prekal-
jeni glasbeniki. Aleša in Pri-
moža Jakoša, Aleša Cerarja 
in Mareta Kržana se mogo-
če še spomnimo iz različ-
nih skupin, kot so Za zmeri 
skregani, ZZS, IQ 42 in dru-
ge. Skupina deluje šele eno 
leto, združila sta jo kitarist 
Mare in basist Aleš Cerar, ki 
sta že prej petnajst let sode-
lovala. »Smo mlad, a ne 
mladosten bend, generacij-
sko sodimo bolj med stare 
fotre,« pravi Mare. Do zdaj 
niso nastopali veliko, tem-
več so pripravljali program 
in ustvarjali avtorsko glas-
bo. Posneli so material za 
»singel« ploščo, ki bo izšla v 
roku dveh mesecev, do kon-
ca leta pa nameravajo pos-
neti celoten album. Njiho-
vo glasbo pa bomo lahko sli-
šali že 20. aprila v Ivančni 
Gorici, ko bodo nastopali na 
Metal Festu Bloody Friday.

BENDI V BOJ ZA VIDEOSPOT
Tradicionalni BOB v Klubu Jedro je med seboj spopadel glasbene izvajalce, ki so tri koncertne večere 
obarvali v nianse težkih kovin, vesoljskih zvočnih podob in psihadelične senzibilnosti. Zmaga je ostala v 
domačih vodah, saj je boj dobil gorenjski bend Purple panic lady.

Zmagovalna skupina glasbenega natečaja BOB Purple 
panic lady / Foto: Klub Jedro

Območno srečanje otroških in odraslih folklornih skupin 
z naslovom Polka je ukazana je tudi letos potekalo v dvo-
rani tržiškega Kulturnega centra. Organizatorju vsakolet-
nega območnega folklornega pregleda, OI JS za kulturne 
dejavnosti Tržič, se je na razpis prijavilo sedem folklor-
nih skupin: štiri tržiške (tri iz KD FS Karavanke in ena iz 
Ljudske univerze Tržič) ter tri nakljanske (iz FS Podkuca 
Naklo/KD Dobrava). Na prireditvi, ki sta jo strokovno 
spremljala Nina Luša in Anže Kerč, povezovala pa Maja 
Tekavec, je nastopilo več kot 160 folklornikov z razgibani-
mi odrskimi postavitvami.

Polka je ukazana

Mladi folklorniki so navdušili tržiško občinstvo. 
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Kralj latinskega popa Enrique Iglesias bo spomladi prvič 
obiskal Slovenijo in uprizoril edinstveni glasbeni spekta-
kel v nadaljevanju svoje svetovne turneje Sex and Love. 
Ljubitelje njegove glasbe v Areni Stožice čaka nepozabno 
doživetje ter izjemen šov v odlični produkciji. Glasbenik 
svetovnih razsežnosti bo nastopil v soboto, 12. maja, in v 
nedeljo, 13. maja, ob 20. uri. 

Kar dva koncerta Enriqueja Iglesiasa

Ljubljana bo v petek, 13. aprila, ob 21. uri gostila koncert 
legend hrvaškega alter podzemlja, na katerem bodo 
Goran Bare in Majke predstavili svoj novi album Nuspo-
jave. Nuspojave (Stranski učinki) so sedem let po albu-
mu Teške boje ponovno navdušili najuglednejše hrvaške 
glasbene kritike, ki o njem pišejo v superlativih in kot eni 
najimpresivnejših zbirk v Baretovem pesniškem opusu. 
Na hrvaških radijskih postajah se trenutno predvaja že 
drugi single z naslovom Ljubav krvari. Album so posneli 
v novomeškem studiu RSL, poleg Bareta pa so sodelovali 
vsi člani Majk: Kruno Domaćinović, Davor Rodik, Alen 
Tibljaš, Berislav Blažević in basist Mario Rašić, ki nastopa 
tudi v vlogi producenta. 

Goran Bare in Majke v Cvetličarni
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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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Suzana P. Kovačič

S 
pesmijo Marija Ja
nc – osemdesetlet
nica avtorja Jožeta 
Megliča  Grabno
vega so jubilantki 

vse najboljše najprej zažele
li učenci in učiteljice podruž
nične šole, predstavniki Sveta 
krajevne skupnosti in Krajev
ne organizacije Rdečega kri
ža (KO RK) in vodstvo tržiš
kega RK pa odborniki Druš
tva invalidov Tržič ... Drušči
na se je zbrala pred hišo Mari
je Janc, in ker ima Marija rada 
pesem in ples, ji je šolski zbor 
zapel, Fantje s treh bregov pa 
zaigrali. Za mlaj so poskrbeli 
sorodniki, slavljenka je praz
novanje v krogu sorodnikov, 
prijateljev in ob glasbenih 
ritmih Fantov s treh bregov 
nadaljevala v dvorani Doma 
krajanov v Podljubelju. 

Marija, dekliško Hrovat 
je bila rojena v Rajnovščah 
pri Novem mestu v kmeč
ki družini kot četrti otrok od 
šestih. V Podljubelj je prišla 
leta 1957 za varuško v učitelj
sko družino Milke in Toma
ža Ahačiča. Za stanovanje in 
hrano v šoli je pazila njune
ga sina Iztoka in čistila šol
ske prostore. Leta 1958 se je 
zaposlila v BPT Tržič, kasne
je je delala v Kompasu Ljubelj 
in do upokojitve še v tovarni 
Peko. V Podljubelju je spoz
nala Bohinčevega Francija, 

se poročila z njim. Imata sina 
in hčerko, štiri vnuke in šest 
pravnukov, ki oba razvesel
jujejo. 

Marija je hvaležna vsem, 
ki so ji pripravili toliko pre 
senečenj za rojstni dan. 

Nekaj daril jo je še posebej 
ganilo; uokvirjen kolaž foto
grafij, na katerem so vsi njeni 
vnuki in pravnuki, črnobela 
fotografija, na kateri sta sku
paj z Iztokom Ahačičem, 
ko je bilo njemu komaj dve 

leti. Pa osemdeset papirna
tih rožic, ki jih je »posadila« 
snaha v vrt, ter darilo šole, 
foto knjiga, v kateri je zbra
nih veliko spominov. Marija 
Janc že od leta 1987 skrbi, da 
ima KO RK Podljubelj dovolj 
članov, s katerimi pod nje
nim vodstvom organizirajo 
izobraževanja, sprejem prvo
šolcev v Rdeči križ, srečanja 
najstarejših članov organiza
cije. Seveda je zelo pomem
bna pomoč sokrajanom, ki 
so se znašli v stiski. Marija 
je v odboru RK že vse od leta 
1963, kot pravi: »Že kot otrok 
sem imela razvit čut, da je tre
ba ljudem pomagati.« Ta dra
goceni čut ji je ostal, za dobro
delno in prostovoljsko udejs
tvovanje je prejela že več pri
znanj, tudi najvišja. 

VSE NAJBOLJŠE, MARIJA! 
Marija Janc iz Podljubelja je desetega marca praznovala osemdeset let. Tudi s pesmijo so voščili 
sokrajanki, ki je daleč naokrog znana po svojem dobrodelnem in prostovoljskem delovanju. 

Marija Janc s soprogom Francijem in prvošolcema v 
narodnih nošah

Na praznovanju v dvorani Kulturnega doma v Podljubelju z vnuki in pravnuki ...

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

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 38 novo-
rojenčkov. V Kranju se je rodilo 15 deklic in 11 dečkov. Naj-
lažja je bila deklica, ki je tehtala 2370 gramov, najtežjemu 
dečku pa je tehtnica pokazala 4200 gramov. Na Jesenicah 
se bilo tokrat vse v znamenju deklic – rodila sta se dva 
para sestric, skupaj pa 10 deklic. Pridružila sta se jim dva 
junaka moškega spola. Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 
1900 gramov, najtežji pa je bil tisti od dečkov, ki mu je 
tehtnica pokazala 3730 gramov.

Novorojenčki

»Marjetka83« 
Najlepša hvala za vašo prej-
šnjo napoved, ki je bila v celoti 
resnična, čeprav sem bila v 
dvomih. Najboljši ste. Prosim, 
še za ostalo napoved.
Hvala za prijazne besede. 
Veseli me vaša pozitivna 
naravnanost. Na področju 
zdravja je pred vami neki 
obsežnejši pregled, pri kate-
rem se bo izkazalo, da se telo 
dobro odziva na terapijo. 
Zapletov ni videti, k vam pri-
haja mirno obdobje in z zdra-
vjem se ne boste obremenje-
vali. Prijatelj iz mladosti bi 
bil vašega obiska zelo vesel, 
zato ne odlašajte. Pričakuj-
te, da bo v začetku skop z 
besedami in lahko se bo res-
nično odprl šele po drugem 
srečanju z vami. Med vama 
je ostalo polno vprašanj in 
napočil je čas, da jih skupaj 
razrešita. Pred vami so dolgi 

pogovori in predvsem lepa, 
romantična pomlad. Srečno.

»Marjetica« 
Zanima me za moje zdra-
vje, finance in odnos s hčerko. 
Želim vam vse dobro v priha-
jajoči pomladi. 
Trenutno se vam zdi, da 
namesto zadovoljstva pri-
vlačite razočaranja. Do sem 
so vas pripeljali neuspehi, 
ki pa se niso zgodili samo 
po vaši krivdi. Naredite si 
uslugo in preusmerite svoje 
misli na pozitivne zaključke. 
Presenečeni boste, ko boste 
videli, kakšne spremembe 
vas bodo doletele. Dovolili 
si boste sanjati in načrtova-
ti, saj ne boste več obreme-
njeni z vprašanji in dvomi. 
Videti je menjava delovnega 
mesta na bolje, kar pomeni 
tudi okrepitev finančnega 
stanja. Odnosi s hčerko se 

bodo izboljšali. Dajte ji čas, 
da sama najde pot do vas. Do 
takrat pa poskusite delovati 
bolj iz ozadja. Srečno.

»Ametist« 
Zanima me, kdaj lahko pri-
čakujem spremembe v službi. 
Rada bi povprašala še za finan-
ce, partnerstvo in svojo hčerko. 
Spremembe v službi prihaja-
jo, vendar ne tako bliskovito. 
Ostanite potrpežljivi in mir-
ni, kajti vmes se bo zvrstilo 
še cel kup nepričakovanih 
dogodkov. Obdržali boste 
delovno mesto in nadgradili 
svoje veščine. S finančnega 
vidika boste tako v predno-
sti. V ospredje se je tokrat 
postavila vaša situacija na 
področju partnerstva. Videti 
je, da si niste na jasnem, ali 
je to razmerje res tisto, kar 
si želite. Obdaja vas obču-
tek, da niste več svobodni, 

saj se vas partner oklepa in 
niti dneva ne more preživeti 
brez vas. Vi pa niste človek, 
ki bi po službi ostajal doma 
in čakal nov dan. Veseli vas 
tisoč in ena stvar. Ste polni 
idej in želja, kaj vse bi radi 
doživeli. Partner vam vašo 
drznost zavida, saj je po zna-
čaju veliko bolj pust in hitro 
je zadovoljen. Kompromis, 
ki ga bosta sklenila, bo obe-
ma olajšal situacijo. Poiska-
la bosta skupno dejavnost, 
v kateri se bosta oba našla. 
Škoda bi bilo zavreči vaji-
no prijateljstvo, saj se kljub 
različnima značajema zelo 
spoštujeta in razumeta. Sta-
rejša hči se za zdaj še ne bo 
selila v tujino. Odgovor, ki ga 
prejme, bo negativen. Nova 
možnost se ji bo ponudila v 
drugi polovici leta, vendar bo 
v načrtu neka druga država. 
Srečno.

Tudi danes nadaljujemo s 
pogledom za celo leto za 
bralko s šifro Pomlad 18. 
Ostala sta nam samo še 
dva meseca ob koncu leta. 
Zadnjič smo pogledali tri 
karte za mesec oktober in 
izbrane karte so bile Sreča, 
Potovanje, Poroka. Danes 
beremo karte za mesec 
november, in sicer Sporo-
čilo, Hiša, Vdova. V čem se 
pravzaprav razlikujeta karti 
Sporočilo in Pismo? Naj-
bolj v tem, da v prvi prihaja 
sporočilo, namenjeno širši 
javnosti, v karti Pismo pa so 
novice bolj zasebne narave. 
Pismo je nekoliko čustveno 
obarvano, Sporočilo pa se 
nanaša na karkoli, saj med 
pismi letijo iz dlani tudi 
cekini. Hiša v tem primeru 
predstavlja bralkin dom ozi-
roma njeno bivališče. Kot že 
veste, Hiša pomeni določe-
ne skrivnosti, ker ni vidne-
ga vhoda, po drugi strani 
pa stopnice v vodi in labod 
prinašajo dobre, čeprav 
počasne izhode. Brez truda 
se težko karkoli uresniči. In 
stopnice ponujajo določene 
izhode. Karta Vdova deluje 

morda malo bolj temačno od 
karte Vdovec. V velikih pos-
tavitvah nam Vdova prinaša 
spremembe in zaključuje 
neko obdobje. Med drugim 
jo povezujemo s preteklos-
tjo, s starimi ponavljajočimi 
blokadami, zaradi katerih 
se človek počuti osamlje-
no in ne vidi svetlih trenut-
kov. Skratka, bralka prejme 
sporočilo, ki se navezuje na 
njen dom. Novice prinesejo 
spremembe, in končno se 
zaključi težko obdobje, ko se 
je počutila nebogljeno in kot 
bi bila čisto sama na širnem 
svetu. Na naslov tanja.70@
hotmail.com ali na Gorenjski 
glas s pripisom »šola vede-
ževanja« in svojo šifro poš-
ljite tri, pet ali sedem polju-
bnih kart ali pa karte za druge 
sisteme, ki ste jih že do sedaj 
spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART
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Pred nami je nova izdaja 
praktičnega priročnika 
o vzgoji sadnih vrst od 
sajenja do rodnosti ter 
vzdrževanja v polni 
rodnosti, da bi bilo to 
obdobje čim daljše. V 
knjigi je predstavljeno 
gojenje vseh 
tradicionalnih sadnih 
vrst, ki jih poznamo v 
Sloveniji. Dodali pa smo 
tudi kar nekaj novih 
sadnih vrst (brusnice, goji 
jagode, šmarno hrušico, 
šipek, granatno jabolko, 
dren, murvo, asimino, 
rožič ...) , ki so prijetna 
popestritev vrtov 
ljubiteljskih sadjarjev.

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, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je 17

                        + poštnina

1450
EUR

www.gorenjskiglas.si

Dobrote iz gozda in vrtov so povezane z letnimi časi. V kulinariki narašča 
navdušenje nad rabo čemaža, vaneža in česnovih peskov – razvajajo nas z zelo 
pestrimi okusi. Vračajo nam energijo ter blagodejno vplivajo na naše počutje 
in zdravje. Poznavanje teh rastlin bo povečalo zaupanje in širilo krog uživalcev. 
V naravi nabrane zeli so izziv za vsako domačo kuhinjo, kot tudi za mojstre 
kulinarike, ki lahko ponudijo nove privlačne jedi.

136 strani, 
190 x 190 mm, 

integrirana 
vezava

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.

                        + poštnina

23
EUR

Knjiga prinaša dobro 
poznavanje zelišč, 
njihovih lastnosti in 
učinkov(in) ter njihove 
uporabnosti. 
Poglavja v knjigi: Zeliščni 
vrt, Zelišča v vrtu skozi 
stoletja, Načrtovanje 
zeliščnega vrta, Kako 
pripravimo zeliščni vrt, 
Uporaba zelišč, Spravilo 
in shranjevanje zelišč, 
Zeliščni pripravki v 
zdravilstvu, Pripravki 
zelišč v kulinariki, 
Opisi rastlin, Napotki 
za zeliščarje. 

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

248 strani, 170 x 240 mm, integrirana vezava

Nagrade:  3-krat DARILNI BON  
v vrednosti 15 EUR v Monokel optiki 

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, 18. aprila 2018, 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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The Weeknd (28) je izdal nov album z 
naslovom My Dear Melancholy. Na njem 
je šest pesmi, mediji pa že namigujejo, 
da je ena izmed njih osebnoizpovedna, 
namenjena Seleni Gomez, s katero se 
je pevec razšel oktobra lani, po desetih 

mesecih zveze. »Našla sva se, pomagal sem ti iz osebne 
krize, ob tebi sem se počutil lagodno, toda bila si napaka. 
Lagal sem, da mi nisi nič pomenila. Skoraj sem dal del 
sebe za tvoje življenje,« poje v pesmi Call Out My Name, 
kar bi bilo res mogoče povezati s pevkino presaditvijo led-
vic, ki jo je prestala lani.

The Weeknd poje Seleni Gomez?

Arnold Schwarzenegger (70) okreva po 
nujni operaciji srca, ki jo je prestal pred 
nekaj dnevi. Igralec je imel sicer ope-
racijo zaklopk napovedano, vendar so 
zdravniki morali zaradi zapletov opraviti 
predčasno urgentno operacijo na odpr-

tem srcu. »Vrnil sem se,« so bile njegove prve besede, ko 
se je zbudil. Schwarzenegger je prvo operacijo prestal leta 
1997, srčno bolezen pa naj bi podedoval po svoji materi.

Schwarzenegger okreva po operaciji srca

Supermanekenka in televizijska vodi-
teljica Tyra Banks (44) je skupaj s svojo 
mamo izdala knjigo, v kateri odkrito spre-
govori o lepotnem posegu nosu, čemur 
je podlegla na začetku kariere. »V nosu 
so mi kosti hitro rastle in me srbele. Diha-

la sem povsem normalno, toda odločila sem se za lepotni 
poseg. Res je, imam lasne podaljške in umeten nos,« je 
priznala Banksova, ki pravi, da podpira vsak poseg, zača-
sen ali trajen, za tiste, ki se v svoji koži ne počutijo dobro, 
in predvsem nikogar ne obsoja.

Tyra Banks izdala knjigo

Zvezdnica Chrissy Metz (37) se je razšla 
s svojim partnerjem Joshom Stancilom, 
vendar, kot pravi, ostajata prijatelja. »Z 
vsakim, ki mi je bil tako blizu, ostanem 
v dobrih odnosih. To mi je pomembno, 
saj človeka vzljubiš in se nanj navežeš,« 

je povedala igralka, ki pravi, da ima stike tudi z bivšim 
možem Martynom Eadenom. Dodala je še, da se počuti 
super tudi, ko ni v zvezi, vendar še ni rekla zadnje zakon-
skemu stanu, če bi se zanjo nekoč našel idealen moški.

Chrissy Metz je samska

VRTIMO GLOBUS

Aleš Senožetnik

L
etošnjo Lužo bi sko-
raj odplaknilo deže-
vno vreme, a orga-
nizatorjem je s spre-
membo termina s 

sobote na nedeljo uspelo pri-
čarati še eno izvedbo te zaba-
vne prireditve, s katero se na 
Krvavcu vsako leto poslovi-
jo od zimske sezone in poz-
dravijo prihod pomladi – ali 
z besedami organizatorjev: 
edinstven dogodek, kjer se 
zimska in poletna sezona 
združita v nepozabno doži-
vetje. Smučarji in deskar-
ji so tudi tokrat izvajali atra-
ktivne vragolije v zraku in 

pristali v bazenu sredi smu-
čišča.

Komu bo uspelo »pofura-
ti« Lužo, je bilo znova eno 
od glavnih vprašanj, odgo-
vor pa so ponudili tisti, ki 
so si drznili poskusiti. Pet-
indvajsetmetrski bazen ni 
majhen zalogaj, a kot je v 
navadi pri podobnih prire-
ditvah, v ospredju ni tek-
movalnost, temveč predv-
sem zabava – in te je bilo v 
nedeljo na Krvavcu na pre-
tek. Zanjo so v prvi vrsti pos-
krbeli tekmovalci z atraktiv-
nimi akrobacijami ter zaba-
vnimi kostumi, ki so vsako-
letna stalnica krvavške Luže. 
Kot se za velikonočno nede-
ljo spodobi, smo tako videli 

kostum pirha, nekateri so se 
čez lužo podali v kravati, spet 
tretje pa je želja po poletnih 
temperaturah tako pogrela, 
da so v lužo prismučali kar 
zgoraj brez. Izvirnost tudi 
tokrat ni poznala omejitev.

»Težko je primerjati prvo 
in letošnjo, trinajsto Lužo. V 
teh letih je dogodek dosegel 
profesionalno raven s široko 
medijsko pokritostjo. Poleg 
številnih sponzorjev ga 
pomaga soustvarjati še kak-
šnih trideset prostovoljcev, 
za organizacijo pa smo dobi-
li že dve nagradi. Stalnica pa 
ostaja kreativnost tekmoval-
cev, tako pri kostumih kot v 
izvedbi. Letos smo v pred-
prijavah našteli že petdeset 

tekmovalcev, večina je seve-
da Slovencev, a tudi nekaj 
Čehov in Nemcev, ki jih oči-
tno ne moti, da gre za veli-
konočni konec tedna. Tudi 
mednarodna udeležba priča 
o tem, da smo na pravi poti,« 
je bila zadovoljna Lina Doler 
iz društva Dobr, organiza-
torja Luže.

Kljub mrzli vodi, v kate-
ri so tudi letos namerili le 
kakšnih sedem Celzijevih 
stopinj, je bilo vzdušje raz-
greto, za kar sta poskrbe-
la Nataša Naneva z ogreva-
njem pred tekmo ter raper-
ski rimar RecycleMan, nek-
daj vsem dobro znan kot Ali 
En, ki sta popestrila dogaja-
nje na Krvavški plaži.

LUŽA KLIČE POMLAD
Velikonočna nedelja je na Krvavcu postregla s tradicionalno Lužo, športno-zabavnim dogodkom,  
ki je tudi tokrat pritegnil precej pogumnežev ter še več radovednežev.

... drugi so stavili na smučarsko-kolesarski »hibrid«Lužo so eni poskusili »pofurati« z veslom in smučmi ...

Po kopanju v mrzli vodi sta tekmovalcem prijala brisača in 
topel čaj.

Da je Luža primerna za mlade družine, dokazujejo 
Cudermanovi.

Zbrane sta zabavala Nataša Naneva in RecycleMan. Grega Bizjak, Jure Velikanje in Anže Kurnik iz društva Dobr

Med tistimi, ki sta zaslužni, da kateri izmed 
udeležencev krvavške Luže ni staknil prehlada, sta bili 
Monika Bučevec in Elvisa Skenderović, ki sta jim delili 
topel čaj in brisače. / Foto: Aleš Senožetnik
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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

Erika Jesenko

Rezanci s kozicami in tortilje s tuno
Če si zaželimo morsko 

obarvano red, si lahko v tre
nutku pripravimo rezance s 
kozicami ali tortilje s tuno. 

Za pripravo rezancev s ko
zicami potrebujemo: 400 g 
ozkih rezancev, 0,5 kg očiš
čenih kozic, 1 rdečo papri
ko, 2 paradižnika, 3 stroke 
česna, nekaj listov sveže ba
zilike ali 1 žličko suhe bazi
like, sol, 1 žlico olivnega olja.

Če imamo zamrznjene 
kozice, jih najprej odtajamo 
pod tekočo hladno vodo. Če
sen olupimo ter ga nasek
ljamo. Papriko operemo, jo 
očistimo semen in nareže
mo na približno 1 cm veli
ke koščke. Paradižnik prav 
tako operemo in narežemo 
na manjše kocke. V ponvi 
segrejemo olivno olje in na 

njem z obeh strani popeče
mo kozice. Dodamo česen, 
in ko ta zadiši, dodamo še 
papriko in paradižnik. Pre
mešamo in v pokriti ponvi 
kuhamo 5 do 10 minut. Na 
koncu vmešamo še nase
kljano svežo ali suho bazili
ko. Testenine skuhamo po 
navodilu proizvajalca ter jih 
vmešamo v omako. Servi
ramo na krožnik in po želji 
potresemo s parmezanom 
in baziliko.

Za pripravo tortilje s tuno 
potrebujemo (sestavine za
doščajo za 1 osebo): 2 pše
nični tortilji, 1 pločevinko 
odcejene tune, 1 topljeni 
sirček, 2 žlici kisle smetane 
ali grškega jogurta, 1 para
dižnik, 4 liste solate, 2 žli
ci koruze.

Za nadev v skodelici 
razdrobimo tuno, ji doda
mo topljeni sirček ter kislo 
smetano. Vse skupaj zme
šamo v homogeno zmes. 
Nato vmešamo še koruzo. 
Na štedilniku segrejmo po
nev in na njej iz obeh strani 

popečemo tortilje. Pečemo 
na vsaki strani eno minu
to, brez maščobe. Na sre
dino vsake popečene torti
lje nadevamo polovico pri
pravljenega nadeva. Nadev 
prekrijemo s solato in rezi
nami paradižnika. Tortilji 

zapognemo robove in zvi
jemo v zavitek.

Nasvet: Če tako priprav
ljene tortilje zvijemo bolj na 
tesno in zavijemo v folijo, so 
primerne za okusno malico 
na poti.

Mlečna kaša – otroška paša 

Jedi s proseno kašo veljajo za stare slovanske jedi, izvirala pa 
naj bi iz Srednje Azije. Nekoč naj bi preganjala lakoto ubogim. 
Za vrečico kaše so ženske še v zadnji svetovni vojni po ves dan 
delale na polju bogatih kmetov. Veliko kasneje je spet postala 
aktualna. Ugotovili so, da proso hrani v sebi vitamine in rudnine, 
ki poskrbe, da so naši lasje močnejši, nohti bolj trdni, koža bolj 
žametna … Zmelješ jo v mlinčku za kavo, zamešaš v jogurt, malo 
pustiš stati, da se kaša napne in malica je tu. Pri shujševalnih 
kurah je bila v nasvetih zaradi nizke kaloričnosti. Je pa odlična 
tudi za gostitev zelenjavnih juh. Jedi iz prosene kaše so naši ljudje 
posebno v Prekmurju pripravljali ob obredih, kot so svatba, krst, 
sedmina, košnja, žetev in podobno. In zahvaljujoč starim dobrim 
kuharicam in kuharjem, ki so recepte zapisovali, se ti še najdejo.

Kašnati kolač
Potrebujemo: krušno testo, če ga lahko odtrgamo od hlebca, sicer 
pa ga zamesimo iz 50 dag pšenične moke, 2 dag kvasa, 1 jajca, 3 
žlic sladke ali kisle smetane, 2 dl mlačnega mleka, žličke sladkorja 
in 2 žličk soli. Nadev: 20 dag prosene kaše, 1 večja čebula, 3 žlice 
masti z ocvirki, 2 jajci, šop sesekljanega peteršilja, ščep majarona, 
poper iz mlinčka, sol po okusu, juha ali voda za kuhanje kaše.
V vroči vodi dobro operemo kašo in jo skuhamo do mehkega v 
juhi ali vodi. Ohlajeno zabelimo z ocvirki, solimo, popopramo 
ter primešamo razžvrkljani jajci, peteršilj in majaron. Medtem 
ko se kaša kuha, pripravimo testo, ga razvaljamo za pol prsta 
na debelo in ga nato premažemo s kašnatim nadevom. Testo 
zvijemo, položimo v namaščen podolgovat model in speče-
mo. Med peko ga polijemo s smetano.

Slivova kaša
Potrebujemo: pol litra suhih sliv, 2,5 dl prosene kaše, 1 žlico 
masla, 1,5 litra mleka, 1 kislo smetano, 10 dag sladkorja, cimet, 
vanilijev sladkor in sol.
Slive operemo in izkoščičimo. Kuhamo jih 20 minut v mleku, 
nato primešamo še oprano kašo in kuhamo pol ure, proti 
koncu pa primešamo še preostale sestavine. Tik preden jed 
ponudimo, po želji primešamo še kislo smetano.

Mlečna prosena kaša

Potrebujemo: 400 g prosene kaše, 8 dl mleka, sol, 30 g masti 
ali 1 dl smetane, sladkor po okusu.
V vrelo slano mleko zakuhamo prebrano in dobro oprano 
kašo. Kuhano zabelimo s stopljenim maslom ali smetano. Z 
žlico naredimo v kašo vdolbine, da se maščoba lepše razleze. 
Posladkamo jo in še vročo ponudimo.

Zabeljena kaša
Potrebujemo: 400 g kaše, vejico majarona, 2 stroka česna, 60 
g ocvirkov ali 1 dl smetane, sol.
V slan krop zakuhamo kašo, dodamo majaron in strt česen. 
Počasi naj vre 40 minut. Zabelimo in ponudimo.

Janez Logar

Pretekli mesec sem pil kavo 
v mirni restavraciji. Spotoma 
sem gledal smučanje. Na drugi 
strani so jedle kosilo tri priletne 
osebe. Nehote sem ujel nekaj 
besed. Svoje obrti so začeli še v 
času Jugoslavije, po osamosvoji-
tvi so močno povečali podjetja. 
Slišati je bilo, da imajo nasled-
nike, kajti pogovarjali so se o 
tem, koliko in kaj so oni pravič-
no in nepravično podedovali od 
svojih staršev. Skrbelo jih je, ali 
bodo morali kljub bogastvu živ-
ljenje zaključiti v domovih za 
ostarele. Zelo se me je dotaknil 
stavek: »Vesta, kaj. Svoje življe-
nje sem pustil v tej firmi. Zane-
marjal sem družino, danes z 
otroki nimam pravega stika. In 
preseneča me, da ne poznam 
veliko bogatih in srečnih ljudi.« 
No, to pa je ugotovitev za revijo 
Manager ali Finance. Le obja-
viti si ne upajo te resnice.

Seveda to ne velja za vse 
bogate ljudi. Zelo pogosto ima 
izgradnja uspešnega družin-
skega podjetja tudi stranske 
učinke. Preprosto ima dan 24 
ur. Podjetniki se trudijo za svoj 
posel, zastavijo svoje premo-
ženje, negotovosti na trgu je 
ogromno, zaradi strahu pred 
propadom ali za še več dobič-
ka vlagajo čas in energijo preko 
svojih zmožnosti, kreditov je ve-
liko, konkurence je vedno več … 
Komaj vedo, kdaj mine mesec, 
že je leto naokoli. Skrbi je toli-
ko, da družina in bližnji naj-
večkrat malo počakajo. Ne da 
bi to hoteli. Čeprav sami vedo, 
da se trudijo ravno zaradi njih. 
To je krivično tako do podjetni-
kov kot do njihovih najdražjih. 
Uspehi na poslovnem področju 
nam dajo dodatno samozavest 
in energijo. Mnogi rečejo: še to 

leto stisnem, nato se bom malo 
umiril. Žal pa je tako, da sami 
skoraj ne moremo upočasniti 
hitrosti vlaka, na katerem smo. 
In ko podjetnik ugotovi, da je 
podjetje le del njegovega živ-
ljenja, je pogosto že prepozno:  
otroci se upirajo brezglavemu 
garanju, z ženo si postane-
ta tujca – nekatere žene sicer 
pravijo, da z denarjem nado-
mestijo pomanjkanje moža 
in topline, nekatere odidejo–, 
podjetnik pa izgori in zboli, os-
tari in začne premišljevati, kje 
je zgrešil bistvo. Z leti (če je vse 
prav) in ko imamo rešene glav-
ne materialne probleme (sta-
novanje, otroci), se pomen de-
narja avtomatično zmanjšuje.

Zato je za podjetnike precej 
zahtevna naloga iskanje rav-
notežja med posli, zakonskim 
življenjem, družino, hobijem 
in še družbeno aktivnostjo. Le 
v tem ravnotežju je moč najti 
življenjsko zadovoljstvo, kajti 
podjetnik ni le »robot« za za-
poslovanje, za lastno preživetje 
in za ustvarjenje dobička. Nuj-
no je, da se postavi v center svo-
jega vesolja in da vzpostavlja 
ravnotežja v sebi: pred podje-
tjem je moje osebno poslanstvo 
– zakaj sem na svetu in komu 
in kako bom s svojo dejavnostjo 
delal dobro v času življenja: 
sebi, družini, družbi. Tudi 
podjetnik (kot vsak izmed nas) 
bo na koncu svoje poti vpra-
šan, kako dober je bil do sebe in 
do drugih ter kako so se drugi 
ljudje zaradi njegovega dela in 
odnosa ob njem počutili. Mate-
rialno bo prešlo, ostala bodo le 
naša dela.

Družinska podjetja

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

Mojca Logar

Prazniki so vedno povezani 
tudi s kulinariko in velika noč 
ima pri jedeh največji izbor, 
težo in skrb. 

Kaj se mi je letos zgodilo? 
Potico sem pekla že v četrtek, 
imela sem čas, pa sem si mi-
slila, saj bo počakala. Med 
peko zvoni telefon. Štajerski 
naglas se sliši iz zvočnika: 
dober dan gospa Mojca, nekaj 
bi vam rada sporočila … V is-
tem hipu odgovarjam: hvala, 
hvala, nič ne bom kupila, ni-
mam časa, pečem potico ... in 
odložim telefon. Naslednji dan 
dobim sporočilo. Draga gospa, 
nič ne prodajam, sem kolegica, 
profesorica s Ptuja, nekaj bi 
rada preverila (v soboto ima-
mo na Ptuju državno tekmo-
vanje iz zgodovine in je želela 
preveriti neke podatke). Ko jo 
kličem nazaj in se ji opravičim, 
se obe smejiva. Prihranila sem 
kos potice in ji ga bom v soboto 
prinesla na Ptuj. 

Najbolj priljubljena veli-
konočna jed je pri nas prata. 
Otroci vedo povedati, da je 
sošolci iz Krope, Nakla, iz 
Litije in Štajerske sploh ne 
poznajo. Kaj takega, zgrože-
ni govorijo v en glas, si moreš 
misliti, ne poznajo prate. To 
delamo le enkrat na leto in 
hrana, ki jo ješ enkrat na leto, 
ima zagotovo posebno mes-
to med vsemi drugimi, saj je 
pač na jedilniku le enkrat. Za 
prato potrebujemo bel kruh, 
mnogo jajc, suho meso, naj-
bolje kakšna rebra, ki so malo 
mastna, prepraženo čebulo, 
sladko smetano, lahko tudi ki-
slo, peteršilj. Vse to zmešamo. 
Mnogi pečejo prato v pravem 
črevu, danes lahko dobimo 
sintetično črevo, jaz pa jo spe-

čem kar v pekaču. V soboto 
dopoldne se to speče. Pokusiti 
jo je treba takoj, ko je še topla. 
Nekaj prate sem shranila za 
»žegen«, kos pa odrezala in 
nesla pokusit staršem. Pekač s 
prato sem postavila v shram-
bo na tla, le na rahlo sem jo 
pokrila s folijo. Pod njim je bil 
drugi pekač, v katerem je bila 
v več plastičnih vrečk zavita 
potica. Ko pridemo domov, 
otroci sprašujejo, kje je prata. 
V pekaču v shrambi na tleh. 
Pekač na tleh je prazen, kje 
je prata? V pekaču, drugje ne 
more biti. Prate v pekaču ni. 
Pridi pogledat. A je kar izgi-
nila, ali smo imeli roparja?? 
Spogledujemo se in vsi hkrati 
pogledamo psa. Pes s povešeno 
glavo gleda v tla. Lina, požrla 
si našo prato, tri četrtine vse 
prate si pojedla, kako moreš! 
Nekaj časa jo kregamo, jo vle-
čemo za ušesa, potem se sme-
jimo …, vendar prate ni več. 
Si je pa privoščila veliko noč. 
Prato za velikonočni zajtrk je 
dala mama. Ko pripovedujem 
zgodbo, oče pravi, ne kregajte 
psa preveč. Seveda smo jo kre-
gali, kajti takoj sem pomislila, 
kako bo to prenesla, toliko jajc 
in kruha … Pes je vse prenesel, 
mi pa tudi. V nedeljo zvečer se 
otroci spomnijo, specimo jo še 
enkrat. Kje naj dobim meso, 
celo Mercator je na velikonoč-
ni ponedeljek zaprt. Ni kaj, si 
je bomo drugo leto želeli toli-
ko bolj. In bom bolj previdna, 
kam in kako odlagati veliko-
nočne pa tudi druge dobrote. 

Pes je preživel, mi pa tudi. 
Smeh je zdravilo in karanje ne 
zaleže kaj dosti ne ljudem ne 
živalim. 

Velikonočne jedi

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 4. 4.
18.40, 21.10 IGRALEC ŠT. 1
15.10, 19.00, 20.50 NE Z MOJO HČERKO
17.00 POLNOČNO SONCE
15.20, 17.10 PETER ZAJEC, sinhro.
21.20 TRIJE PLAKATI PRED MESTOM
16.00, 19.20 MARIJINA ZEMLJA
18.00 ZADNJI LEDENI LOVCI

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 4. 4.
17.50, 20.30 IGRALEC ŠT. 1
16.30, 19.30 IGRALEC ŠT. 1, 3D
18.00, 20.10 NE Z MOJO HČERKO
21.10 OGNJENI OBROČ: VSTAJA
15.50, 19.15 POLNOČNO SONCE
15.30, 17.30 PETER ZAJEC, sinhro.
18.30 TOMB RAIDER

16.10 TOMB RAIDER, 3D
16.00 LEO DA VINCI: MISIJA MONA LISA, 
sinhro.
20.50 RDEČI VRABEC

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Četrtek, 5. 4.
20.00 JAZ, TONYA

Petek, 6. 4.
20.00 MOŠKI NE JOČEJO

Sobota, 7. 4.
16.00 ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE, sinhro.
18.00 GRINGO
20.00 PROJEKT: TITAN

Nedelja, 8. 4.
16.00 ČEBELICA MAJA: MEDENE IGRE,  
3D, sinhro.
18.00 GRINGO
20.00 MOŠKI NE JOČEJO

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 3. aprila
18.00 48. TSD: Bralne uprizoritve dramskih besedil študentov AGRFT (v Stolpu Škrlovec)
20.00 48. TDS: ČLOVEK, KI JE GLEDAL SVET (v dvorani PGK)
11.00–22.00 48. TSD: Magmalaska: BELI (K)ROG (v Layerjevi hiši)

Sreda, 4. aprila
20.00 48. TSD: Pia Brezavšček, Barbara Krajnc Avdić, Saška Rakef: IDEALNA (v dvorani PGK)
11.00–22.00 48. TSD: Magmalaska: BELI (K)ROG (v Layerjevi hiši)

Četrtek, 5. aprila
20.00 48. TSD: Evald Flisar: ENAJSTI PLANET (v dvorani PGK)
11.00–22.00 48. TSD: Magmalaska: BELI (K)ROG (v Layerjevi hiši)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 3. aprila
18.00 Gimnazija Jesenice: SPOMLADI USTVARJAMO (koncert)

Sreda, 4. aprila, in četrtek, 5. aprila
24. KEKČEVO SREČANJE (regijsko srečanje otroških gledaliških skupin Gorenjske)

GLEDALIŠKI SPORED

3. 4.  tor. Ljuba 6.38 19.33

4. 4. sre. Izidor 6.37 19.34 

5. 4. čet. Vinko 6.35 19.35           

6. 4. pet. Viljem 6.33 19.37

7. 4. sob. Darko 6.31 19.38

8. 4. ned. Albert,  6.29 19.39

9. 4. pon. Tomaž 6.27 19.41

sudoku_LAZJI_18_27
NALOGA

6 3 5 4 9 7
5 8 6 2

1 4 9 8
6 9 5 2 1

4 7
3 9 8 2 4

2 1 3 9
7 5 6 8

1 8 9 5

sudoku_LAZJI_18_27

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_27
NALOGA

2 5 8
1 2 5

6 5 3 1
2 9 1

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

sudoku_TEZJI_18_27

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_27
NALOGA

258
125

6531
291

579
8752
461
134

sudoku_TEZJI_18_27

REŠITEV

274135698
918726435
653849271
762914583
549683127
381257946
836491752
427568319
195372864

sudoku_LAZJI_18_27
NALOGA

635497
5862

1498
69521

47
39824

2139
7568

1895

sudoku_LAZJI_18_27

REŠITEV

632584917
589671243
714293685
476938521
251467839
398152476
825716394
947325168
163849752

Torek
3. 4. 

4/15 °C

Nedelja 
8. 4.

5/19 °C

Sreda 
4. 4. 

Četrtek
5. 4. 

Petek
6. 4.

Sobota
7. 4.

5/14 °C 6/13 °C 3/16 °C 4/17 °C

Ponedeljek 
9. 4.

Torek
10. 4.

Sreda
11. 4.

Četrtek
12. 4.

5/20 °C 7/18 °C 4/17 °C 6/15 °C

Aleš Senožetnik

Kranj – »Kupiš manšetne 
gumbe?« »Pokaži, kaj imaš, 
pa bova videla.«

Takšnih besednih izme-
njav je bilo polno minuli ko-
nec tedna, ko je na Gospodar-
skem razstavišču v Ljubljani 
potekal 12. mednarodni se-
jem zbirateljstva Collecta, na 
katerem je sodelovalo 125 raz-
stavljavcev iz desetih držav.

Poleg različnih delavnic, 
dražbe starih knjig in preda-
vanj, je bilo na ogled tudi 18 
razstav. Omeniti velja zbirko 
miniatur »fičkov«, ki so bili še 
pred nekaj desetletji precej po-
gosti na naših cestah, danes pa 
so prava redkost. Ob stoletni-
ci Kraljevine SHS je Nani Po-
ljanec z Zavoda Ljudski mu-
zej Rogaška Slatina pripra-
vil razstavo, ki poudarja raz-
lične predmete kraljevine Ka-
rađorđević, med njimi je za 
Gorenjce predvsem zanimiv 
osebni album kraljice Marije 
ter izrezek iz naslovnice Ilu-
striranega Slovenca, ki prika-
zuje mladega prestolonasle-
dnika Petra v gorenjski naro-
dni noši. Ena najprepoznav-
nejših fotografij mladega, še 
ne devetletnega prestolona-
slednika, je nekje v okolici Ble-
da leta 1925 posnel dvorni fo-
tograf Vlado Benčić. Ob sto-
ti obletnici smrti Ivana Can-
karja je bil dobršen del raz-
stavnega programa posvečen 
tudi enemu največjih sloven-
skih mojstrov pisane besede, 
organizatorji pa so se spom-
nili tudi stote obletnice konca 
prve svetovne vojne. Najbolj 
živahno je bilo v osrednjem 
sejemskem prostoru, kjer so 

potekale izmenjave najrazlič-
nejših zbirateljskih predme-
tov. Poleg numizmatikov je 
bilo največ seveda filatelistov, 
med njimi tudi Kamničan Be-
njamin Bezek, ki se že dolgo 
ukvarja z zbiranjem znamk, 
največje veselje pa mu pred-
stavljajo tiste s podobo nekda-
njega papeža Benedikta XVI. 
Od leta 2005, ko je Benedikt 
nastopil pontifikat, do danes 
se mu je v zbirki nabralo ka-
kšnih deset albumov znamk, 
poleg pa še precej kuvert, do-
pisnic, žigov in drugega gra-
diva. Zakaj ravno papež Be-
nedikt? »Papeža Janeza Pavla 
II. sem zamudil, ko pa je Be-
nedikt postal papež, sem za-
čel zbirati in kmalu ugotovil, 
da je materiala ogromno. Še 
danes namreč izide kakšna 
''njegova'' znamka,« pravi Be-
zek, ki podobnega podviga ne 
bo ponovil s papežem Fran-
čiškom, saj pravi, da bi bilo 
znamk preveč. »Frančišek še 
precej več potuje, kar pome-
ni, da je znamk še toliko več, 
tako da bi bilo zbiranje njego-
vih znamk tudi s finančnega 
vidika precej dražje.«

Zakonca Vili in Dana Ra-
kovc iz Kranja sta strast naš-
la v mineralih in fosilih, ki 
jih zbirata že 35 let. »Glavno 
je, da imaš odnos do narave 
in lepote, ki jih nudijo mine-
rali in fosili,« pravi Vili Ra-
kovc, ki je v desetletjih zbira-
nja navezal stik s strokovnja-
ki s tega področja in si tudi 
sam nabral precej znanja. Še 
posebno je ponosen na svo-
jo zbirko paleozojskih fosi-
lov, ki jih je našel pri nas. Si-
cer pa z ženo vodita tudi pod-
jetje, ki se ukvarja s prodajo 

mineralov in fosilov, ki jih v 
glavnem dobita na sejmih v 
tujini.

Tudi Vojko Tomič, ki smo 
ga srečali na razstavnem pro-
storu Društva prijateljev mi-
neralov in fosilov Slovenije 
s sedežem v Tržiču, goji po-
dobno strast do tega naravne-
ga bogastva. Kot pravi, je vsak 
zbiratelj še posebno ponosen 
na tisti del zbirke, ki jo je našel 
sam. »Na takšnih sejmih, kot 
je Collecta, lahko človek kupi 
tudi zelo redke in drage pri-
merke, a pravo strast začutiš 

šele takrat, ko sam najdeš kaj 
zanimivega. Tega občutka ne 
moreš kupiti,« pravi Vojko 
Tomič.

Sejem Collecta ni zanimiv 
le za izmenjavo predmetov 
med zbiratelji, temveč ponu-
ja lepo in poučno popestritev 
dneva za radovedneže vseh 
starosti. Večina zbirateljev je 
namreč prava zakladnica zna-
nja s področja, ki se mu posve-
čajo. Njihove zbirke pa po kva-
liteti in bogastvu včasih lahko 
precej presegajo okvirje pros-
točasne dejavnosti.

Strast do zbiranja
Na mednarodnem sejmu zbirateljstva Collecta je razstavljalo tudi nekaj zanimivih razstavljavcev  
z območja Gorenjske.

Dana in Vili Rakovc se že več kot trideset let ukvarjata  
z zbiranjem mineralov in fosilov.

Benjamin Bezek (s partnerico Adiso Orešek) se posveča 
zbiranju znamk, posvečenih papežu Benediktu XVI.

Zbiratelji so na sejmu Collecta lahko izmenjali 
najrazličnejše predmete.

Ob stoti obletnici smrti je bil del razstav na sejmu posvečen 
tudi Ivanu Cankarju.
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Organizator :

Češke dežele so bile v srednjem veku ene najbogatejših v Evropi, zato se 
je v vseh obdobjih v teh krajih oblikovala bogata arhitekturna dediščina. 

1. dan: Na naši poti si bomo ogledali slikoviti Telč, nato se bomo ustavili 
ob pravljičnem gradu Červena Lhota, ki se nahaja na otočku sredi jezera, 
dan pa bomo končali z ogledom mesta Česke Budejovice.  2. dan: Po 
zajtrku bomo spoznavali srednjeveško življenje v dvorcih Kratochvile in 
Hluboka, se nato odpeljali do slikovite vasi Holašovice, ki je najlepša češka va-
sica, uvrščena tudi na seznam Unesco, končali pa bomo z ogledom pivovarne 
Budweiser, pokušino piva in večerjo v pivnici.  3. dan: Po zajtrku vožnja v Češky 
Krumlov, ki mu poseben čar dajejo reka Vltava, mestni grad, drugi največji na 
Češkem, in staro mestno jedro, ki je uvrščeno na seznam Unesco. Naš zadnji 
postanek bomo naredili pri jezeru Lipno. Sprehodili se bomo na lesen razgledni 
stolp in od tu nadaljevali vožnjo proti domu. 

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, vstopnino v gradove Červena Lhota, Hlobuka ter Kra-
tochvile, vstopnini v pivovarno Budweiser Budvar in na razgledni stolp Lipno, eno prenočitev z zajtrkom in 
en polpenzion v hotelu s tremi zvezdicami v dvoposteljni sobi, južnočeški večer v pivnici (razširjen meni pri 
večerji), glasba do dve uri, dve pijači, turistično vodenje, organizacijo ter DDV.

IZLET /  OD 11. DO 13. MAJA 2018

Gradovi južne Češke  
in pivo Budweiser CENA: 243 €

(ob prijavi 40 gostov)

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve  
turistične poslovalnice:   
Kranj – 04/ 20 13 220, Škofja Loka – 04/ 51 70 305, 
Radovljica – 04/ 53 20 445; Jesenice – 04/ 58 09 755, 
Ljubljana – 04/23 08 505, Domžale – 01/ 72 20 016,  
Tržič – 04/ 59 63 280  ali pišite na turizem@alpetour.si.   

ZANIMIVOSTI kazipot@g-glas.si

Jasna Paladin

Godič – Kot so napovedova-
li organizatorji, naj bi 18 me-
trov visoko in 150 ton težko 
lovsko opazovalnico minu-
li četrtek slovesno odprla 
predsednik državnega zbo-
ra dr. Milan Brglez in ame-
riški veleposlanik Brent R. 
Hartley, a sta gosta svoj pri-
hod tik pred zdajci odpove-
dala. Prav tako naj bi prišlo 
več kot 150 lovcev iz Slove-
nije in tujine, a tudi teh ni 
bilo. Slavnostno odprtje je 
tako spremljalo le nekaj de-
set domačinov, nastopajočih 
in novinarjev.

Medtem ko častna gos-
ta svoje odpovedi nista ura-
dno argumentirala, so lovci 
že dlje časa odločni. »Na Lo-
vski zvezi Slovenije smo že 
pred meseci prejeli vabilo in 
investitorju povedali, da naj 
pridobi ustrezna dovoljenja, 
sicer pri takem dogodku ne 
želimo sodelovati. Poleg 

tega menimo, da ne gre za 
lovsko opazovalnico, s kate-
re bi bilo mogoče opazovati 
divjad, temveč preprosto za 
objekt, ki je namenjen turi-
stični dejavnosti in se naha-
ja na nelovni površini v ce-
loti ograjenega turistične-
ga naselja. Ne želimo, da se 

ime Lovske zveze zlorablja v 
kakršnikoli obliki,« so nam 
odgovorili.

Projekt lovske opazovalni-
ce, ki je pravzaprav razgled-
ni stolp, na katerega naj bi se 
hkrati lahko povzpelo dves-
to ljudi, namreč še vedno 
spremljajo inšpektorji, ki pa 

se še niso zedinili, ali gre za 
črno gradnjo ali ne.

»Za odpoved obeh gostov 
smo žal izvedeli šele nekaj 
ur pred dogodkom. Zakaj 
nista prišla, morate vpraša-
ti njiju, sam pa menim, da 
zaradi medijskega pritiska. 
To razumemo, sprejema-
mo in bomo živeli dalje. Na-
črtov nam to ni pokvarilo, se 
je pa spet pokazala majhnost 
naše Slovenije. Mi pa deluje-
mo na tujih trgih, k nam ve-
činoma hodijo tuji gostje in 
žal mi je le tega, da se nam 
smejejo, ker naša država za-
vira take projekte. Mi bomo 
svojo zgodbo peljali naprej. 
Želim si le, da bi končno de-
birokratizirali to državo in 
skrajšali postopke,« nam je 
povedal lastnik Matjaž Zor-
man in znova opozoril na 
počasne inšpekcijske po-
stopke. »Vse to traja že dve 
leti, pa nismo prišli nika-
mor. Še naprej bom vztrajen 
in trmast,« zaključuje.

Lovska opazovalnica brez lovcev
Uradno odprtje domnevno največje lovske opazovalnice na svetu, ki so jo že jeseni kot razgledni stolp 
postavili v Slovenia Eco resortu, je minilo brez častnih gostov in množice lovcev. Ti namreč ne želijo,  
da se projekt, ki kljub rekordnim dimenzijam nima gradbenega dovoljenja, povezuje z njimi.

Uradno odprtje lovske opazovalnice velikanke je pospremilo 
mnogo manj ljudi, kot so si v Slovenia Eco resortu obetali.

Urša Peternel

Jesenice – »Dišeči sneg na 
Golici« so pri britanskem ča-
sopisu Guardian poimeno-
vali cvetoče narcisne poljane 
na Golici, ki so jih izbrali kot 
eno od desetih evropskih de-
stinacij, ki najbolj navdušijo 
s spomladanskim cvetjem. 

Časopis je bralce pozval, 
naj jim sporočijo, v katerih 
evropskih krajih so spomla-
di naleteli na najlepše cveto-

čo pokrajino. Izmed teh pre-
dlogov so izbrali deset desti-
nacij, ki s spomladanskim 
cvetjem najbolj navdušijo. 
Mednje se je uvrstila tudi 
Golica z narcisnimi travniki, 
ki običajno zacvetijo maja, 
včasih tudi že aprila, lahko 
pa tudi šele junija. Pri Guar-
dianu so zapisali tudi legen-
do, po kateri je gorska narci-
sa dobila ime ključavnica, ki 
ga uporabljajo tudi domači-
ni. Po tej zgodbi je bog čebe-
le posvaril, naj ob nedeljah 

in praznikih nikar ne delajo, 
marljive čebele pa so svarilo 
prezrle in med še naprej na-
birale vsak dan v tednu. Zato 
je bog z neprehodno bunči-
co »zaklenil« cvetove. Sicer 
obstaja kar 120 ljudskih po-
imenovanj za narciso, nava-
jajo v Guardianu, in dodaja-
jo, da so pred drugo svetovno 
vojno narcisni travniki prek-
rivali vso Golico od vznožja 
do vrha, toda »napredek« je 
zmanjšal površine, na kate-

rih še rastejo. V Planini pod 
Golico pa vsako leto priprav-
ljajo tudi praznik narcis, še 
navajajo.

Narcisni travniki so se 
med deseterico najlepših 
pomladnih destinacij uvrsti-
li skupaj s cvetočimi man-
dljevci Sierre Nevade, tuli-
pani z otoka Mainau na Bo-
denskem jezeru, žafrani na 
Poljskem, divjim cvetjem 
na rdečih klifih portugalske-
ga Algarva, cvetočim gorov-
jem Pindus v Grčiji ...

Dišeči sneg na Golici
Britanski Guardian je med deset evropskih krajev, 
ki najbolj navdušijo s spomladanskim cvetjem, 
uvrstil tudi Golico z narcisnimi travniki. 

Narcisni travniki pod Golico, kot jih je v svoj objektiv ujel 
večkrat nagrajeni jeseniški fotograf Aleš Krivec. / Foto: Aleš Krivec

Tržič – V občini Tržič je na voljo socialnovarstvena storitev po-
moči na domu, s katero poskušajo starostnikom ali invalidnim 
osebam v občini, ki se ne morejo oskrbovati ali negovati sami, 
zagotoviti pomoč, ki jo potrebujejo pri temeljnih dnevnih opra-
vilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih 
stikov. Upravičenci lahko uporabijo do dvajset ur pomoči te-
densko. Obseg potrebne pomoči oceni socialna služba Doma 
Petra Uzarja Tržič, ki je na območju občine Tržič pogodbeni 
izvajalec te storitve, ki jo trenutno uporablja petdeset obča-
nov. Občina Tržič storitev pomoči na domu financira v višini 
sedemdeset odstotkov ekonomske cene storitve. V ta namen 
občina namenja 12.158,09 evra mesečno, uporabniki sami pa 
skupaj prispevajo 4.877,91 evra.

Storitev pomoči na domu aktualna tudi v Tržiču

Kranj – Na 28. nacionalnem otroškem parlamentu, ki se bo 
pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije odvijal 9. 
aprila v državnem zboru, bodo osnovnošolci razpravljali o 
šolstvu in šolskih sistemih. O tej temi so spregovorili že na 
šolskih ter občinskih in regijskih parlamentih (fotografija je z 
medobčinskega otroškega parlamenta v Kranju), na katerih 
so izbrali svoje predstavnike, ki bodo njihova razmišljanja in 
predloge predstavili na nacionalnem otroškem parlamentu. 
Projekt pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije izvajajo že od 
leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok 
k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratič-
nem postopku izberejo sami. Tako poskrbijo, da se v zvezi 
s temami, ki zanimajo mlade, sliši tudi njihov glas. Letošnja 
tema jih je spodbudila k razmišljanju o spremembah v šolstvu 
in našem šolskem sistemu.

Razmišljali o šolstvu in šolskem sistemu
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

Copatki za novorojenčke Drage pletilje,  
na srečanje vas vabimo  
v sredo, 7. februarja,  
ob 16. uri v avlo  
Gorenjskega glasa.

Do snidenja lep pozdrav!
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KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

delavnice, pravljična urica, razstava
ANDERSENOVI DNEVI
Vabimo vas na otroški oddelek, kjer bodo 
delavnica, pravljična sredica, čarobni prsti in 
razstave v tem tednu tematsko obarvane. 

Mestna knjižnica Kranj • prireditve@mkk.si • www.mkk.si

predstavitev
ZELIŠČARNA
Kata Laštro
sreda, 4. 4., ob 18.00, dvorana

razstava
LEPOTA IN SKLADNOST
Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj
Odprtje, torek, 3. 4., ob 19.00, pritličje
Razstava bo na ogled do 28. 6. 2018.

kviz
KVIZ ZNANJA
četrtek, 5. 4., od 18.00 do 20.00 ure, 
dvorana

četrtek, 5. aprila 
v Mestni knjižnici 

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

PRIREDITVE

Ljudsko petje v Hiši čez cesto
Milje – V petek, 6. aprila, boste ob 19.30 v Hiši čez cesto na 
Miljah 11 pri Visokem spet lahko prepevali. Vabijo vse ljubi-
telje ljudskega petja. 

Slovenska narečja – tokrat gorenjsko
Bled – Predpremiera oddaje o narečjih znotraj gorenjske 
narečne skupine, ki je nastala v okviru serije Slovenska na-
rečja v produkciji Izobraževalnega programa TV Slovenija, 
bo v sredo, 4. aprila, ob 18. uri v Infocentru Triglavska roža 
Bled. Projekciji bo sledil pogovor z avtorico Nevo Novljan in 
dialektologinjo dr. Jožico Škofic ter narečnima govorcema 
Tomažem Bregantom in Jožetom Erženom o pomenu ohra-
njanja narečij in njihovi vlogi v družbi. Nastopila bo otroška 
folklorna skupina Voše z Ovsiš.

Sokolstvo na Slovenskem
Radovljica – Mestni muzej Radovljica vabi v četrtek, 5. aprila, 
ob 18. uri v Plesno dvorano Radovljiške graščine na Muzejski 
večer. Dr. Tomaž Pavlin, docent na Fakulteti za šport Univerze 
v Ljubljani, bo predaval na temo Sokolstvo na Slovenskem.

Tek po ulicah Tržiča
Tržič – Športna zveza Tržič vabi na 12. Tek po ulicah Tržiča, 
ki bo v soboto, 7. aprila, z začetkom ob 10.30. Prijavite se 
lahko na www.gorenjska-mojplanet.si.

O avtohtonih semenih in rastlinah
Kranj – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj je v če-
trtek, 5. aprila, v starem mestnem jedru Kranja in v veliki 
dvorani Mestne občine Kranj pripravil več brezplačnih do-
godkov: od 16. do 20. ure bo na Kranjski tržnici pri vodnjaku 
potekala medsebojna izmenjava semen, sadik in uporabnih 
znanj, možen bo tudi nakup ekoloških semen podjetja Ama-
rant, avtohtoni čebulček in šalotka, semen, s katerimi si sami 
pripravite kalčke ...; ob 18.30 se bo v veliki dvorani št. 15 v 1. 
nadstropju Mestne občine Kranj začelo predavanje Avtohto-
ne rastline na našem vrtu. Predaval bo Matjaž Zupančič. Ob 
19. uri bo v isti dvorani možen ogled večkrat nagrajenega 
dokumentarnega filma Seme: zamolčana zgodba.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 3. aprila, 
nemške urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 4. aprila, bodo ustvar-
jalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 5. aprila, bo ura pravljic s 
terapevtskim psom iz društva Ambasadorji nasmeha ob 17. 
uri, v petek, 6. aprila, bo Brihtina pravljična dežela ob 10. uri.
Slovenski Javornik – V Domu Julke in Albina Pibernik) se bo 
danes, v torek, 3. aprila, ob 15. uri začelo igranje družabnih 
iger.
Hrušica – V četrtek, 5. aprila, se bo v knjižnici ustvarjalna de-
lavnica Pomladni lonci začela ob 16. uri. Vodila jo bo Mojca 
Ahčin Rozman.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V prihodnjih dneh se bodo 
odvijale naslednje brezplačne aktivnosti: Medgeneracijski cen-
ter Kranj: 3. aprila Kostnica: Začetek kranjske cerkvene zgodo-
vine, zbor pred cerkvijo svetega Kancijana ob 17. uri; 5. aprila 
ob 17. uri delavnica Izobraževanje za mir – Izbira in predavanje 
Sam svoj najboljši prijatelj – VI. del; Cerklje: 4. aprila ob 17. uri 
Naravno somatsko gibanje – OŠ Cerklje, ob 9. uri Povejmo si – 
OŠ Cerklje; Preddvor: 3. aprila ob 9. uri Z dihanjem do boljšega 
zdravja – TIC Preddvor, 5. aprila ob 16.45 Vadba za zdravo hrb-
tenico – TIC Preddvor; Šenčur: 3. aprila ob 11. uri Vesele urice 
nemščine – Dom krajanov Šenčur, 4. aprila ob 17. uri Telovadba 
za vse generacije – Dom krajanov Šenčur. Obvezne prijave po 
telefonu 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Planinarjenje po Črni gori in Albaniji
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj od sobote, 21., do so-
bote, 28. julija, vabi na planinarjenje po Prokletijah (Črna 
gora in Albanija). Odhod bo v soboto, 21. julija, v nočnih 
urah. Ture so lažje do srednje zahtevne, prilagojene udele-
žencem. Podrobnejša predstavitev planinskega potepanja 

www.gorenjskiglas.si

Vabimo vas na izlet ob izvir reke Krke, da se prepričamo, ali so kraji, ki jih opisuje 
priljubljena televizijska nadaljevanka Reka ljubezni, res tako lepi. Vodil nas bo lo-
kalni vodnik, ki sodeluje tudi pri snemanju te serije. Ogledali si bomo večino zu-
nanjih prizorišč, obiskali izvir reke Poltarice, Krško jamo in si ogledali v nadaljevanki 
večkrat prikazane hiše v vasi Krka.  Na poti proti Dolenjski se bomo ustavili v Ljub-
ljani, kjer si bomo v filmskem depoju Kinoteke ogledali, s kakšnimi napravami so 
včasih snemali filme. Po kosilu pa si bomo ogledali še etnološki muzej Nose pri 
Ivančni Gorici, kjer nam bodo prikazali kmečke stroje in lepo zbirko starin.

Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva 
pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

 IZLET sreda, 25. aprila 2018

Ali je reka Krka  
res reka ljubezni?
Ali je reka Krka  
res reka ljubezni?

Cena izleta  

33 evrov

Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje po poti snemanja zunanjih prizorov nadaljevanke Reka 
ljubezni, kosilo, ogled filmskega depoja Kinoteke, ogled etnografske zbirke Nose in DDV.

Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 19. ure.

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. 

Odhod avtobusa:
ob 6.50 z AP Radovljica, ob 7.15 z AP Creina, ob 7.25 z AP 
Mercator Primskovo, ob 7.45 z AP Škofja Loka

Škofja Loka – Zavod O, Večgeneracijski center Gorenjska in Ob-
močno združenje Rdečega križa (RK) Škofja Loka so organizirali 
izmenjevalnico oblačil. Na voljo so bila različna oblačila, ki so 
jih lahko obiskovalci prejeli ob zamenjavi za trajne prehramb-
ne in higienske izdelke in čistila. Prejeti izdelki bodo dodani 
osnovnim paketom pomoči Rdečega križa. Apolonija Kandus, 
strokovna delavka Večgeneracijskega centra Gorenjska, pravi, 
da je projekt organiziran v duhu prostovoljstva, solidarnosti, 
ekološke ponovne uporabnosti ter manjšega potrošništva. Od-
ziv je bil nadpovprečen, saj so zbrali več kot en poln trgovski 
voziček hrane. Lepo ohranjenih oblek je v skladišču RK veliko, 
primanjkuje pa hrane, predvsem omak, paštet, priboljškov, sla-
ščic in izdelkov za osebno higieno. Po oblačila hodi vedno več 
mladih, ki v skladišču najdejo kose, ki so bili nosljivi nekoč, a po-
novno prihajajo v modo. Sekretarka RK Fani Mikš pove, da ima 
dobrodelni projekt več pozitivnih strani: »Koristno unovčimo 
oblačila, ki ostajajo na zalogi, hkrati pa s hrano, ki smo jo za-
menjali za oblačila, izboljšamo enolične prehrambne pakete.«

Menjavali hrano za oblačila

Izmenjevalnico hrane za oblačila obišče vedno več  
mladih. / Foto: Maša Likosar

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

 Male ogla se spre je ma mo:  
za ob ja vo v petek do srede  
do 14. ure in za ob ja vo  
v to rek do petka do 14. ure!  

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek, 
petek nep rekinjeno od  
7. do 15. ure, sreda od  
7. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

Rezultati 26. kroga – 1. aprila 2018
6, 9, 13, 22, 25, 26, 39 in 36

Loto PLUS: 4, 20, 22, 24, 31, 34, 39 in 23
Lotko: 9 0 7 1 3 7

Sklad 27. kroga za Sedmico: 1.660.000 EUR
Sklad 27. kroga za PLUS: 330.000 EUR
Sklad 27. kroga za Lotka: 150.000 EUR

LOTO

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

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

Programer (m/ž) (Škofja Loka) 
Opal informatika, d. o. o., vabi v svojo ekipo programerja za sodelovanje pri razvo-
ju poslovno-informacijskega sistema. Opal informatika, d. o. o., Sv. Duh 274, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 26. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir za IAM m/ž (Medvode) 
Pričakovana znanja in kompetence: najmanj visokošolska izobrazba (VII., VI./2) 
strojne ali primerljive tehnične smeri, 1–2 leti delovnih izkušenj na podobnem po-
dročju dela, zaželeno iz avtomobilske industrije, obvladovanje računalniških oro-
dij (MS Office), Outlook ... Sogefi Filtration, d. o. o., Ladja 11, 1215 Medvode. Prijave 
zbiramo do 29. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik (m/ž) (Žiri) 
Od vas pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe smer kovinarstvo, strojništvo, trgovska, 
poznavanje računalništva (Office, ERP) ... POCLAIN HYDRAULICS, d. o. o., Industrijska 
ulica 2, 4226 Žiri. Prijave zbiramo do  5. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji (m/ž) (Žiri) 
Od vas pričakujemo: V., IV., oz. III. stopnjo izobrazbe, zaželeno strojne ali kovinarske 
smeri, izkušnje v proizvodnji so prednost. POCLAIN HYDRAULICS, d. o. o., Industrijska 
ulica 2, 4226 Žiri. Prijave zbiramo do 10. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Gospodinjska pomočnica m/ž (Bled) 
Pridruži se ekipi mladih in kreativnih sodelavcev. Če si po naravi pozitivna oseba, 
ki ji delo ni težko, bomo veseli sodelovanja. Butični glamping resort Garden Village 
Bled išče novega sodelavca za delovno mesto: gospodinjska pomočnica m/ž Plan-
tea, d. o. o., Cesta Gorenjskega odreda 16, 4260 Bled. Prijave zbiramo do 28. 4. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir – Arhitekt in razvijalec programske opreme (m/ž) (Kranj) 
Pričakujemo: VII. raven izobrazbe tehnične smeri, splošno strokovno znanje na po-
dročju IKT, najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju programiranja, dobro po-
znavanje programskih jezikov in tehnologij – C#, ASP.NET, osnovno poznavanje MS 
SQL podatkovnih baz, Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbi-
ramo do 15. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Letališki koordinator m/ž (Brnik) 
Opis: izvajanje vseh opreativnih aktivnosti zagotavljanja odpreme in sprejema letal-
skih pošiljk, nadzor procesa raztovora in natovora letalskih pošiljk, priprava vse po-
trebne dokumentacije za izvedbo procesa letalskih pošiljk, zagotavljanje standardov 
in časovnih terminalov ... TNT Express Worldwide, d. o. o., Šmartinska 152, 1000 Ljub-
ljana. Prijave zbiramo do 6. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji m/ž (Tržič) 
Izvajanje operacij po tehnološkem postopku in izvajanje avtokontrole, ukrepa-
nje v primeru ugotovljene neskladnosti ter sprožanje preventivnih in korektivnih 
ukrepov, posredovanje informacij o zastojih in drugih posebnostih nadrejenim ... 
Cablex-T, d. o. o. , Cesta Ste Marie Aux Mines 9, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 28. 4. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Višji konstrukter m/ž (Šenčur) 
Novi sodelavec bo član skupine inženirjev, ki skrbi za razvoj, konstrukcijo in pod-
poro proizvodnji sinhronskih in asinhronskih elektromotorjev v podjetju Bosch 
Rexroth, d. o. o. Bosch Rexroth, d. o. o., Kidričeva 81, 4220 Škofja Loka. Prijave zbira-
mo do 11. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Orodjar na štancah m/ž (Lipnica) 
Opis del in nalog: izdelovanje orodij in naprav, preizkušanje orodij na strojih, 
vzdrževanje orodij in naprav … Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Pri-
jave zbiramo do 15. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Organizator mednarodnih prevozov m/ž (Kranj) 
Glavne odgovornosti: optimizacija in planiranje mednarodnih prevozov s pogod-
benimi prevozniki ter spremljanje celotnega procesa prevoza od prevzema do do-
stave, iskanje rešitev v primeru, da dejanska izvedba prevoza ne poteka skladno s 
planom, spremljanje stroškov prevozov in zagotavljanje skladnosti teh z zakono-
dajo in vzpostavljenimi sistemi skladnosti in kontrol ... Goodyear Dunlop Sava Ti-
res, d. o. o. , Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 3. 2018. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Vodja kuhinje m/ž (Kranjska Gora) 
Od kandidatov pričakujemo: V. ali VI. stopnja izobrazbe gostinske smeri, vsaj 3 
leta delovnih izkušenj z delom kuhinji oz. na področju kulinarike, aktivno zna-
nje slovenskega jezika, pogovorno znanje enega tujega jezika (angleščina /nem-
ščina/ italijanščina), poznavanje osnovnih računalniških orodij, samostojnost pri 
delu, inovativnost, kreativnost in natančnost ... Hit Alpinea, d. d., Borovška ces-
ta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 25. 4. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Razvijalec/programer m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Obseg dela: načrtovanje in razvoj novih aplikacij Vasco poslovnih; vzdrževanje ob-
stoječih aplikacij Vasco windows; sledenje programskim novitetam in uvedba le-
-teh v končne izdelke. Vasco, d. o. o., Poslovna cona A 21, 4208 Šenčur. Prijave zbira-
mo do 21. 4. 2018. 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

  »Pot med zvezde je zgodba o uspehu škofjeloških ljubiteljev   
  vertikale v času od prvih zametkov. Sledili so si uspehi,   
  veselje, tudi tragedije in pa prislovična gorenjska trma,   
  vztrajnost in privrženost cilju.« (Franc Vidic)  

30
EUR

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  
v Kranju, jo naročite po telefonu: 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

NEPREMIČNINE
POSESTI
PRODAM

GRADBENO parcelo 550 m2, k.o. 
Štinjan pri Puli, K.Č. 301/30, tel.: 
00385/98-334-347 18001121

ZAZIDLJIVO zemljišče v Kranju, 410 
m2, tel.: 070/591-227 18001118

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CITROEN Berlingo 1.6 HDI, črne bar-
ve, let. 2/2013, prevoženo 188.000 
km, cevna zaščita spredaj in ob stra-
neh, vlečna kljuka, 8 x ALU platišča 
(4x z zimskimi in 4x z letnimi gumami), 
cena 8.390 EUR, tel.: 031/767-222  
 18000934

LEPO ohranjen R Modus, let. 2009, 
1.2 16 V, 84.000 km, 1. lastnik, slov., 
sive metal barve, tel.: 041/816-528  
 18001119

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 18000568

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

4 M3, suhih smrekovih plohov, tel.: 
031/764-799 18001112

KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9–11 
m (tudi neobeljene), 041/86-55-96, 
031/33-99-28, SES, d.o.o., Opekar-
ska ul. 22, Maribor 18001032

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

STARO Lip krilo od vhodnih vrat, 95 
x 196 cm, in ostalo, ugodno, tel.: 
041/236-237 18001128

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18001126

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, s koritom in  
mizo, tel.: 031/812-210  
 18001116

KUPIM

NAKLADALKO za seno, lahko ne-
izpravno, in kosilnico, tel.: 041/204-
925 18001120

PRIDELKI
PRODAM

ZAMRZNJENE gobe – jurčke, ugo-
dno, tel.: 041/220-856 18001127

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste, pred nesnostjo, in KG pi-
ščance za dopitanje, pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 18001114

MLADE bele purane, več starosti, za 
nadaljnjo rejo, tel.: 031/499-143 
 18001113

TELIČKE simentalke, stare 6 in 16 me-
secev, in breje telice simentalke, 6 in 7 
mesecev, tel.: 031/699-145  
 18001125

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022  
 18001129

OSTALO
PRODAM

SENO v kockah, cena 3,5 EUR/koc-
ka, tel.: 051/736-513 
 18001110

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235  
 18001075

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO samostojnega & izkuše-
nega kuharja/vodjo kuhinje. Nudimo 
stimulativno plačilo, dodatna izobra-
ževanja, po potrebi garsonjero. Hotel 
Be llevue, d.o.o., Šmarjetna Gora 6, 
Kranj, tel.: 04/27-00-071 
 18001047

IŠČEMO slikopleskarja za delo na ob-
močju Gorenjske. Brom, d.o.o., Zapu-
že 13a, Begunje, tel.: 040/865-799  
 18001111

ZAPOSLIMO delavca za pomoč v avto-
remontni delavnici, zaželene so izkuš-
nje v avtomobilski stroki, obvezen izpit 
kat. B. Jelovčan, d.o.o., Žabnica 24, 
Žabnica, tel.: 041/756-188 18001051

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 18000733

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 18001123

BELJENJE, sanacija plesni, glajenje in 
brušenje sten, dekorativni ometi in op-
leski, barvanje napuščev in fasad vam 
nudi Pavec Ivan, s.p., Podbrezje 179, 
Naklo, tel.: 031/392-909 18001083

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 18001122

NUDIM rez in zaščito sadnega drevja. 
Branko Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 
19, 4000 Kranj, tel.: 040/993-406  
 18000879

IŠČEM

VAS veseli delo z rastlinami, na sve-
žem zraku, na kmetiji v okolici Tržiča. 
Iščemo pomoč pri pridelavi solate, tel.: 
040/803-066 18001106

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 18001124

RAZNO
PRODAM

MARKIZO z motorjem, 4 x 3 m, tel.: 
04/53-09-680, 031/837-520 18001117

ŽENSKO kolo, cena 60 EUR, ter otro-
ški voziček in stolček, cena 60 EUR, 
tel.: 030/348-890 18001115

bo v sredo, 16. maja, ob 18. uri v društveni pisarni PD Is-
kra Kranj na Laborah. Prijavite se lahko v turistični agenciji 
Levanta, tel. 04 583 59 00 – Biljana Branc, ali v društveni 
pisarni. Informacije: Turistična agencija Levanta, tel. 04 583 
59 00; Breda Pirc, bredapirc@gmail.com, tel. 051 397 040; 
Uroš Prelovšek, prelovsek@gmail.com, tel. 040 255 163.

Z umetnostno zgodovino v Landshut in Regensburg
Radovljica – Skupina, ki na Univerzi za tretje življenjsko ob-
dobje (Ljudska univerza) v Radovljici posluša umetnostno 
zgodovino, v soboto, 14. aprila, odhaja na izlet v Landshut 
in Regensburg. Zborno mesto bo pred Sparom v Radovljici 
ob 5. uri. Rok za prijave je najkasneje do 2. aprila do 12. ure, 
in sicer na anamarija.kunstelj@gmail.com. 

OBVESTILA
Kako leti zmaj in kako človek?
Škofja Loka – V Pedagoški delavnici Loškega muzeja na 
Grajski poti 13 se bo v soboto, 7. aprila, ob 11. uri začela de-
lavnica za otroke »Kako leti zmaj in kako človek?«. Udele-
ženci delavnice se bodo seznanili s športom skoki base in 
spoznali, kaj omogoča letenje človeku, kaj vse skakalci in 
jadralci potrebujejo, od kod vse skačejo in kako skoki pote-
kajo. Vsak si bo izdelal svojega zmaja. Delavnica je primerna 
za otroke od sedmega do dvanajstega leta starosti. Prijave: 
jana.fojkar@loski-muzej.si do petka, 6. aprila. 

Krvodajalske akcije
Kranj – Rdeči križ Slovenije – OZ Kranj obvešča, da bodo 
krvodajalske akcije potekale: v Domu KS Primskovo v četr-
tek, 5. aprila, ob 8. uri; na Društvu upokojencev Kranj, Tom-
šičeva 4, v petek, 6. aprila, ob 7. uri; v Domu KS Goriče v 
soboto, 7. aprila, ob 8. uri; v Domu KS Čirče pa prihodnjo 
soboto, 14. aprila, ob 7. uri.

RAZSTAVE
Sedemdeset let GRS Bohinj
Mojstrana – V petek, 6. aprila, bo ob 18. uri v prostorih Slo-
venskega planinskega muzeja odprtje gostujoče razstave 
Gorenjskega muzeja Čut do sočloveka in ljubezen do gora: 
70 let GRS Bohinj.

Med naravo in kozmosom
Tržič – Tržiški muzej vabi na odprtje razstave Vinka Hlebša z 
naslovom Med naravo in kozmosom, ki bo v četrtek, 5. aprila, 
ob 18. uri v Galeriji Paviljon. V kulturnem programu bo sode-
lovala Tina Blaznik, študentka violine na Akademiji za glasbo.

Dva pogleda sta več kot en sam
Radovljica – V Galeriji Šivčeve hiše bo v petek, 6. aprila, ob 
18. uri odprtje razstave risb arhitektov Dalije Tanšek in Lada 
Tratnika z naslovom Dva pogleda sta več kot en sam.
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Anketa

Monika Šolar z Brezij:

»Mislim, da se starejšim da-
nes posveča več pozornosti 
in da imajo več možnosti za 
vključevanje v dejavnosti, 
programe. Kot pa opažam, 
si starejši najbolj želijo dru-
ženja, klepeta.«

Nataša Urankar iz Naklega:

»V Sloveniji imamo premalo 
domov za starejše, čakalne 
dobe tudi po več let so pre-
dolge. Za ožje okolje, svojo 
družino pa lahko rečem, da 
medgeneracijsko lepo sode-
lujemo.«

Ljudmila Laussegger  
iz Naklega:

»Pokojnine so prenizke, tudi 
glede na to, da imajo ljudje za 
seboj zaslužena polna delov-
na leta. Nekateri starejši so 
osamljeni, čeprav mislim, da 
so na voljo dejavnosti zanje.«

Slavka Jelenc  
iz Zgornjih Dupelj:

»Pokojnine so prenizke, cene 
v domovih za starejše previ-
soke. Medgeneracijsko sode-
lovanje pa se dogaja, tudi v 
Društvu upokojencev Naklo 
lepo poskrbimo za starejše.«

Suzana P. Kovačič

Do leta 2030 naj bi se števi-
lo starejših od osemdeset let 
dvignilo za 57 odstotkov. Na-
ključno izbrane sogovornike 
na srečanju jubilantov z žu-
panom in vodstvom Društva 
upokojencev Naklo smo vpra-
šali, ali v slovenski družbi zna-
mo poskrbeti za starejše. 
Foto: Tina Dokl

Biti star v 
slovenski družbi 

Jože Kajin s Cegelnice:

»Mladi bi se prvenstveno 
morali zavedati, da bodo 
tudi oni enkrat stari, da sta-
rejši niso ''breme'', in samo 
upam, da bodo današnji mla-
di takrat še imeli ''srečo'' s 
prejemanjem pokojnin.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Maja Bertoncelj

Zavrh – V Aljaževi domačiji 
je Sonja Porenta iz Medvod, 
članica KUD JaReM, vodila 
medgeneracijsko delavnico z 
naslovom Oblačilna dedišči-
na navdih preteklosti za delo 
prihodnosti. Predstavila je 
posamezne izdelke naše ob-
lačilne dediščine, kot so avba, 
mala avbica, peča, perilo, rob-
ci, rokavci, predpasnik, in po-
stopek njihove izdelave. Iz-
delke, ki so nastali izpod nje-
nih rok, je tudi razstavila.

Sonja Porenta zaokrožuje 
deseto leto ukvarjanja z ob-
lačilno dediščino. »Imam 
narodno nošo in začelo se je 
s tem, da sem želela pokriva-
la in druge izdelke zanjo na-
rediti, izvesti sama. Pri tem 
so mi pomagali strokovni 
delavci, ki delajo na podro-
čju folklorizma in etnologi-
je. Oni so me usmerjali in 
mi še vedno svetujejo, stoji-
jo ob strani. Ugotovila sem, 
da je veliko kosov, ki imajo 
lahko tudi vezenino, in to 
me je pritegnilo. Naredila 

sem začetni tečaj klekljanja, 
tudi tečaj za pečno čipko, ki 
je tista prava za obrobo peče, 
obiskujem predavanja, ki 
jih prireja JSKD. Sicer pa 
sem samoukinja,« pravi So-
nja Porenta. Njeni izdelki so 
narejeni z veliko mero lju-
bezni, natančnosti in vztraj-
nosti pa tudi strokovnosti. 
Zanje je bila tudi že nagra-
jena. Na dnevih narodnih 
noš v Kamniku je bila leta 
2013 njena mala avbica iz-
brana za najboljšo na novo 
izdelano avbo, z rokavci pa 

je leto kasneje dobila v Vele-
nju nagrado za najboljše po 
starem zgledu vezeno obla-
čilo. Porentova je upokoje-
na in ukvarjanje s kulturno 
dediščino je hobi, ki ji vza-
me največ časa in jo je čisto 
prevzel. Najprej je naredila 
pečo, sledila je avba in na-
bor njenih izdelkov se je po-
časi povečeval. »Za en izde-
lek je potrebnega tudi po več 
mesecev dela. Pečo, ki je na-
rejena na zobce in je nasta-
jala v projektu Izdelava peče 
po muzejskih predlogah na 
Aljaževini, sem delala šest 
mesecev, ker je tako drob-
na vezenina. Je res vrhun-
ska in nanjo sem zelo pono-
sna. Poleg tega bi omenila 
še belo zavijačko. Zavijačka 
je iz dveh delov, in sicer iz 
čelnika in trikotne rute. Pri-
ložnost sem imela, da sem 
si eksponat iz muzeja ogle-
dala, tako da sem lahko po-
ustvarila izdelek. Na celi za-
vijački je okrog sto štirideset 
''zvezdic''. Izvezenih zavi-
jačk je malo, sploh so malo 
videne,« je dejala.

Pred njo so že novi izzi-
vi. Trenutno dela zasnovo za 
avbo, znova malce drugač-
no. V vzorcih se namreč ne 
ponavlja.

Začela je s pečo
Sonja Porenta je na medgeneracijski delavnici v besedi in sliki predstavila posamezne izdelke naše 
oblačilne dediščine in postopek njihove izdelave. Je ena redkih, ki posamezne kose narodne noše 
izdeluje po starem, vse na roke in z vezenjem.

Sonja Porenta izdeluje avbe, male avbice, peče ...

Danes se bo zmerno pooblačilo, pihal bo jugozahodnik. Jutri 
bo oblačno z občasnim dežjem, še vedno bo pihal jugoza-
hodni veter. V četrtek dopoldne bodo padavine pogostejše, 
popoldne bo dež oslabel in zvečer ponehal. Deloma se bo 
zjasnilo.

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

Brode – Razvojna agencija Sora in Kmetijsko gozdarski za-
vod Kranj za ponudnike na Škofjeloškem v okviru projekta 
»Marejne« organizirata predavanje z naslovom Kako pripra-
viti izdelek za trg, ki bo v četrtek, 5. aprila, ob 9. uri v Domu 
čebelarjev v Brodeh. Teme predavanja bodo priložnosti 
na trgu za male proizvajalce, oblikovanje cene, odnos do 
stranke in primerjava med individualno in skupno blagov-
no znamko. Prijave in dodatne informacije: 04/50 60 225,   
kristina.miklavcic@ra-sora.si.

Kako pripraviti izdelek za trg

Naklo – Civilna iniciativa in občinski odbor SLS vabita na ok-
roglo mizo na temo Razvoj Občine Naklo – kako naprej? v 
četrtek, 5. aprila, ob 19. uri v Dom Janeza Filipiča v Naklo. 
Vabijo vse, ki vam bivanje in delovanje na območju občine 
Naklo kaj pomeni in bi radi prisluhnili vsebini oziroma ste 
pripravljeni pri razvoju občine sodelovati tudi s predlogi, raz-
mišljanji, kritiko ali dejanji. 

Okrogla miza na temo razvoja Občine Naklo

Vatikan – Dr. Sabina Šegula in Peter Ribič iz Biotehniškega 
centra Naklo sta že tradicionalno sodelovala pri velikonočni 
krasitvi bazilike sv. Petra v Vatikanu. Kot sta sporočila, je ce-
loten videz dekoracije vesel, pisan, kot je pisana velika noč. 
»Po končani postavitvi smo bili vsi zadovoljni. Uživali smo 
ob rezultatu svojega dela in se sami sprehajali po baziliki. 
Prav posebno pozitivno vzdušje nas je prevzelo in ponovno 
smo uspešno zaključili cvetlični projekt. Naša barvita cvetoča 
čipka se lepo dopolnjuje z vsemi zlatimi dodatki,« sta strnila 
vtise. Kot zanimivost: uporabili so po sedemsto belih vrtnic, 
rumenih vrtnic in vrtnic marelične barve, tristo kosov stati-
ce, tisoč nageljnov, 120 modrih hortenzij in zelenje. Sabina 
Šegula je še dejala, da po vsaki uspešni zgodbi sledi slovo in 
hkrati že povabilo na božično krasitev: »To je lepo priznanje 
strokovnemu delu kot tudi uspešni predstavitvi Slovenije.« 

Slovenca znova krasila baziliko v Vatikanu

Sabina Šegula in Peter Ribič med cvetočo čipko v baziliki 
sv. Petra / Foto: osebni arhiv

Naklo – Sindikat kmetov Slovenije vabi na drugo okroglo mizo 
na temo Družinske kmetije – temelj ekonomskega in social-
nega razvoja podeželja, ki bo v petek, 6. aprila, ob 10. uri bo 
v Biotehniškem centru Naklo (predavalnica v 2. nadstropju). 
Pridružili se jim bodo zanimivi gostje, predstavili pa bomo tudi 
ugotovitve s prve okrogle mize, ki je potekala sredi marca v 
Škofji vasi. Projekt je sofinanciran iz Programa razvoja pode-
želja, sindikat kmetov pa ga izvaja v sodelovanju s kmetijskim 
ministrstvom in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.

Okrogla miza o družinskih kmetijah


