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GORENJSKA

V samostan  
se vrača življenje
Občina Kamnik je dve leti po pre-
jemu mekinjskega samostana v 
dar zagnala prvi projekt, s katerim 
želijo v zgodovinsko pomembno 
stavbo vrniti življenje, prav tako 
bodo z evropskim denarjem obno-
vili nekaj prostorov.
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FINANCE

BKS Bank  
tudi v Kranju
BKS Bank je lani dosegla najboljši 
rezultat v zgodovini banke. S pre-
vzemom Gorenjske borznoposre-
dniške družbe prihaja tudi na Go-
renjsko. V prihodnjih mesecih na-
črtuje odprtje poslovalnice v Kra-
nju.
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GG+

Kavarniška  
popravljalnica
Na Jesenicah je zaživel prvi go-
renjski Repair Cafe, kavarniška po-
pravljalnica, v katero lahko občani 
v popravilo prinesejo različne 
predmete, obenem pa spijejo kavo 
in se družijo z ljudmi, ki jim je mar 
za okolje.
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GG+

Preveč je  
individualizma
Pred mednarodnim praznikom 
dela smo se o sedanjem položaju 
delavcev in boju za njihove pravice 
pogovarjali s predsednico Sveta 
gorenjskih sindikatov Nežko Bo-
zovičar. »Delavske pravice niso 
samoumevne,« pravi.

18

VREME

Danes popoldne bodo  
pogoste plohe in nevihte. 
Jutri bo oblačno. V soboto 
bo deloma jasno, popol-
dne so možne plohe. 

8/18 °C
jutri: oblačno

080 23 23 jelovica-hise.si/projekt-belca.html

Paketna rešitev
NIZKOENERGIJSKA
 HIŠA + PARCELA

Vse na enem mestu v naselju Belca.
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Urša Peternel

Hrušica – V torek so odprli 
novo krožišče na regional
ni cesti pri Hrušici, ki je za
menjalo nekdanje nevarno 
nesemaforizirano križišče. 
Slovesnosti sta se udeležila 
tudi evropska komisarka za 
promet Violeta Bulc in mini
ster za infrastrukturo Peter 
Gašperšič. Država je za ure
ditev krožišča namenila 636 
tisoč evrov, poleg samega 
krožišča so uredili tudi povr
šine za pešce in kolesarje ter 
avtobusna postajališča. Kot 
je ob tem poudaril minister 
Gašperšič, bo novo krožišče 
omogočilo predvsem boljšo 
prometno varnost. 

Krožišče za večjo varnost
Na Hrušici so ob prisotnosti evropske komisarke za promet Violete Bulc in ministra za infrastrukturo 
Petra Gašperšiča namenu predali novo krožišče.

Novo krožišče na Hrušici / Foto: Gorazd Kavčič

Priloge: jeseniške novice
 deželne novice 
 kranjske novice
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Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Včeraj po
poldne je na brniškem leta
lišču potekal protestni shod 
delavcev, zaposlenih na Fra
portu Slovenija, ki sta ga or
ganizirala Sindikat poklic
nega gasilstva Aerodrom 
Ljubljana in Svobodni sin
dikat Aerodrom Ljubljana. 
Pred upravno stavbo Fra
porta Slovenija se je zbralo 
približno sto protestnikov, 
ki so glasno zahtevali svo
je pravice. Po besedah Davi
da Švarca s Sindikata poklic
nega gasilstva Slovenije je 

protest podprlo še kakšnih 
deset drugih sindikalnih or
ganizacij, katerih predstav
niki so prišli podpret zahte
ve delavcev.

Kot smo že poročali, je po 
mnenju obeh omenjenih 
sindikatov vodstvo podjetja 
z novo kolektivno pogodbo 
grobo poseglo v pravice za
poslenih. Ta je bila, kot pra
vijo, usklajena le s Sindika
tom družbe Aerodrom Ljub
ljana, medtem ko sta bila 
preostala dva sindikata s po
gajalskega procesa izločena.

V sindikatih delodajal
cu očitajo, da so v novi 

pogodbi, ki je v veljavi od za
četka aprila, oklestili števil
ne že pridob ljene pravice in 
vanjo zapisali člene na ško
do delavcev. Med drugim 
vodstvu očitajo, da so skraj
šali odpovedne roke, ukini
li pravico do solidarnostne 
pomoči, iz pogodbe izloči
li sistem napredovanj in na
grajevanj. Sindikati zahteva
jo tudi višje vrednotenje ne
deljskega in nadurnega dela 
ter priprav ljenosti na domu. 

Vodstvo podjetja je včeraj
šnji protest označilo kot »ne
potrebno zaostrovanje«. 

S protestom zahtevajo svoje pravice
Sindikata zaposlenih na Fraportu Slovenija sta uresničila napovedi o protestu 
zaradi sprejema nove kolektivne pogodbe. Pred upravno stavbo podjetja se 
je zbralo kakšnih sto protestnikov.

Po mnenju protestnikov je vodstvo podjetja grobo poseglo v njihove delavske pravice. 43. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme SABINA LAVTIŽAR s Hrušice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

V Halo Tivoli prihaja največji športni spektakel 
pomladi 

Organizacija WFC prinaša v Ljubljano šport, ki velja za naj-
hitreje razvijajočega se na svetu, šport, ki nikogar ne pusti 
ravnodušnega. Mešane borilne veščine od športnika zahtevajo 
talent, voljo in moč. WFC je sinonim za borilne dogodke v 
Sloveniji in širše. Po krajšem premoru se vračajo v legendarno 
Halo Tivoli, ki bo 19. maja gostila 11 borb v različnih katego-
rijah. Glavno borbo večera bosta uprizorila aktualni prvak v 
srednji kategoriji Svetlozar Savov in Brazilec Jose Landi, pionir 
tega športa. Gledalci bodo imeli takrat priložnost videti tudi 
kopico drugih tekmovalcev – že uveljavljenih v svetu borilnih 
veščin in tudi mladih upov, ki se želijo dokazati med pro-
fesionalci. Bodite del spektakla v ljubljanski Hali Tivoli. Več 
informacij lahko najdete na uradni spletni strani www.wfc.si. 

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo po dve 
vstopnici. Nagradno vprašanje: Kdo bo sodeloval v glavni bor-
bi večera? Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 
7. maja 2018, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Risi proti Kazahstanu – kdo bo boljši?

Slovenska hokejska reprezen-
tanca se bo jutri, 27. aprila 2018, 
na svetovnem prvenstvu v ho-
keju na ledu divizije 1, skupine 
A pomerila z reprezentanco Ka-
zahstana. Tekmo si boste lahko 
ogledali ob 15.50 na TV SLO 2, 
www.rtvslo.si ali pa ji prisluhnili 
na valovih Vala 202. Komentator 
tekme na TV SLO 2 bo Andrej 
Stare. 

RTV Slovenija podarja dve-
ma naročnikoma Gorenj-

skega glasa majico s 
kratkimi rokavi RTV 

Slovenija. 
V žrebu 
boste so-
delovali, 

če boste pravilno odgovorili na vprašanje: V kateri državi bo 
med 4. in 20. majem 2018 potekalo svetovno prvenstvo v 
hokeju na ledu elitne skupine? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do srede, 9. maja 2018, na naslov: Gorenjski glas, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Posvet je prip-
ravila stranka Levica, njen 
poslanec iz Škofje Loke 
Miha Kordiš ga je začel z za-
dovoljstvom, ker je stranki 
uspelo, da je državni zbor 
sprejel novelo zakona o so-
cialnovarstvenih prejem-
kih, ki zvišuje osnovni zne-
sek denarne socialne pomo-
či. (Državni svet je včeraj na 
izredni seji odločal o odložil-
nem vetu na zakon. -op. p.) 
Tistim, ki so v dvomih, češ 
da ljudje potem ne bodo ho-
teli delati in bodo raje žive-
li od socialne pomoči, pa od-
govarja, naj delodajalci dvig-
nejo tudi minimalno pla-
čo, za kar si v stranki že lep 
čas prizadevajo. Tako ljudje 
ne bodo delali za bagatelo in 
bodo tudi bolj motivirani.

Arne Zupančič pa je s so-
govornikoma iz sindikalnih 
vrst razpredal o različnih 
vidikih sindikalizma. Jel-
ka Mlakar, medicinska se-
stra že 40 let, ki je na kon-
gresu sindikata delavcev 
v zdravstveni negi ravno v 
teh dneh končala svoj dva-
najstletni mandat, je deja-
la, da je sindikalno delo bit-
ka na dolgi rok, ki prinese 
več manjših uspehov in ve-
liko padcev. Dosežki so od-
visni tudi od sogovornika 
na drugi strani. In ker se je 
v 12 letih v državi zamenja-
lo 14 ministrov za zdravje, 
na drugi strani ni bilo stabil-
ne situacije, ki bi omogoča-
la dober dialog. Medicinske 
sestre, pravi, se ne borijo le 
za boljše plače, pač pa za nor-
mative in standarde, saj bo 

tako v njihovi oskrbi varnejši 
tudi pacient. Branimir Štru-
kelj pa je dejal, da se pomen 
izobraževanja v naši druž-
bi z vsako neoliberalno vla-
do bolj zmanjšuje, najbolj 
pa ga je marginaliziralo var-
čevanje v času krize. Ohra-
nitev kakovosti javnega šol-
stva je osnovni cilj delovanja 
sindikata SVIZ, ki ga vodi. 
Sogovornika sta spregovo-
rila tudi o letošnjem stav-
kovnem valu in o tem, kako 
razdrobljeno so sindikati na-
stopali s svojimi zahtevami. 
Sicer je prav, da se vsak sin-
dikat bori za svojo ciljno sku-
pino, a ob večji enotnosti bi 
bili tudi učinkovitejši. Tako 
pa ima javni sektor 42 re-
prezentativnih sindikatov 
in zgodilo se je, da so v po-
gajanjih z vlado nekateri do-
segli svoje, drugi ne in tako 

se je sistem plač v javnem 
sektorju porušil. Zaradi to-
likih skupin se med sindi-
kati vzpostavlja konkurenč-
nost, kar je zanje uničujo-
če, a voda na mlin njihovim 
nasprotnikom. Sindikalni 
pluralizem slabi moč in sin-
dikalno držo, zato sogovor-
nika vidita prihodnost v po-
novnem združevanju sin-
dikatov javnega sektorja ali 
vsaj v konsenzu med njimi. 
Ob tem so omenili tudi na-
črtni konflikt, ki se ustvar-
ja med zasebnim in javnim 
sektorjem, ki slednjega pri-
kazuje kot parazita v breme 
gospodarstva. Toda brez 
šolstva, zdravstva, socialne 
in drugih dejavnosti javne-
ga sektorja tudi zasebni ne 
bi mogel dobro delovati. 

Moč sindikatov je v član-
stvu, to pa se v zadnjih 

desetletjih dramatično zni-
žuje. Današnja individuali-
zacija, ko ljudje ne čutijo več 
pripadnosti, pa tudi neolibe-
ralni ideološki obrat, da je 
sindikalizem stvar preteklo-
sti, sta vplivala na zmanjše-
vanje članstva v sindikatih. 
Še pred 20 leti je bilo v sindi-
katih 60 odstotkov zaposle-
nih, danes jih je še petina. To 
je težava tudi drugje v Evropi 
(zlasti v njenem vzhodnem 
delu), razen v Skandinaviji. 
Za sindikat SVIZ to ne ve-
lja, v njem je včlanjenih oko-
li 70 odstotkov zaposlenih v 
vzgoji in izobraževanju, je 
dejal Štrukelj. Jelka Mlakar 
pa meni, da bi morali ljudje 
ozavestiti prepričanje, da ni 
nič dano samo po sebi in da 
če se ne bodo sindikati bori-
li za pravice delavcev, se ne 
bo nihče.   

Sindikati za blaginjo vseh
V Škofji Loki so za okroglo mizo na temo Blaginja za vse, ne le za peščico spregovorili poslanec 
levice Miha Kordiš, prvi mož šolskega sindikata Branimir Štrukelj, Jelka Mlakar iz sindikata delavcev v 
zdravstveni negi in Arne Zupančič, aktivist in voditelj Radia Študent.

Na posvetu Levice v Škofji Loki (od leve): poslanec Miha Kordiš, sindikalista Branimir 
Štrukelj in Jelka Mlakar ter voditelj Arne Zupančič

Jasna Paladin

Kamnik – O tem, kako zdra-
vstvo narediti boljše za ljudi, 
in ne bolj dobičkonosno, so 
razpravljali zelo zanimivi go-
stje: kirurg dr. Erik Brecelj, 
častni občan občine Kamnik 
in ustanovitelj ambulante 
Pro bono za nezavarovane, 
diplomirana medicinska se-
stra Darinka Klemenc in di-
rektor Zdravstvenega doma 
Kamnik Sašo Rebolj. Raz-
pravljali so o neurejenem 
trgu alternativne medicine, 
vse večjem številu nezavaro-
vanih v zdravstvu, dolgih ča-
kalnih vrstah, problematiki 

pisanja napotnic in drugih 
težavah, s katerimi se sooča 
naše zdravstvo.

»Slovenci smo zelo nai-
ven narod, verjamemo vsa-
kemu. Ko je človek v stiski, 
je pa sploh pripravljen nare-
diti vse in verjame tudi 'ču-
dežnim' zdravilom. Bolni-
ke moramo zato zaščiti pred 
spornimi zdravilci, da se z 
njihovimi stiskami ne bodo 
okoriščali,« je dr. Erik Bre-
celj komentiral vse večji trg 
alternativne medicine, ki pri 
nas ni pod nadzorom. Niti 
zdravilci niti javno zdravstvo 
pa ni zainteresirano za ljudi 
v stiski, torej tiste, ki nimajo 

zdravstvenega zavarovanja. 
»Takih je pri nas vedno več. 
Politika države je slaba, saj 
dopušča tako velika social-
na odstopanja. Če deloda-
jalec ne plačuje prispevkov, 
zaradi česar delavec nima 
zdravstvenega zavarovanja, 
pri nas ni kaznivo, in najhu-
je je, da na cedilu pustimo 
malega človeka, in to legal-
no, z vsemi zakoni. Revni 
tako ne morejo do zdravlje-
nja iz javnih sredstev,« je bil 
kritičen Aleksander Dopli-
har. »Ni res, da čakalne dobe 
delamo zdravniki. Dela jih 
plačnik, torej zdravstvena 
zavarovalnica, napovedim o 

kaznovanju pri pisanju na-
potnic pa se vsi resni v zdra-
vstvu lahko le nasmehne-
mo. Javno zdravstvo trenu-
tno deluje le zato, ker v zdra-
vstvenih domovih in bolni-
šnicah veliko stvari naredi-
mo brezplačno,« je sistem 
financiranja komentiral 
Sašo Rebolj. A kljub vsem 
aferam je zaupanje ljudi v 
zdravnike in zdravstvo pri 
nas še vedno zelo veliko, 
je prepričana Darinka Kle-
menc. Se bo pa za dosto-
pno javno zdravstvo treba 
še naprej boriti, saj ni tako 
samoumevno, kot se nam 
morda zdi.

Zdravniki delajo, sistem pač ne
Na posvetu o zdravstvu, ki ga je v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik gostila poslanka Julijana Bizjak 
Mlakar, so gostje ugotavljali, kaj vse v slovenskem zdravstvu ne deluje in kako bi to lahko spremenili.

Tržič – Stečajni upravitelj tržiške družbe Trifix, tovarne pritr-
jevalne tehnike, Milorad Vidović je sporočil, da je tudi javna 
dražba prodaje upravne stavbe družbe Trifix uspela: »Objekt 
je bil po izklicni ceni 98 tisoč evrov prodan podjetju Prima-
kem, ki je sosed stečajnega dolžnika in je bil na dražbi edini 
dražitelj.« Kot je še povedal stečajni upravitelj, v Trifixu ni več 
neprodanega premoženja, in ko bo razdeljena stečajna masa, 
bo predlagal zaključek stečaja. Stečajni postopek Trifixa je 
sicer potekal vse od junija leta 2013.

Prodana še upravna stavba Trifixa v stečaju 
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Shperblimi je bil droben 
temnolasi deček, ki se je 
kot prvi novorojenček v 

letu 2013 rodil v jeseniški po-
rodnišnici. A ko smo malčka 
le dan po porodu obiskali v 
bolnišnici, da bi o njegovi sre-
či, da se je rodil prvi v letu, 
napisali novinarski prispevek, 
se je zataknilo … Izkazalo se 
je namreč, da dečkova mlada 
mamica, Albanka s Kosova, ne 
zna niti besedice slovensko. Pri 
komunikaciji si nismo mogli 
pomagati niti s srbohrvaščino 
niti z angleščino, na koncu 
smo do nekaj podatkov prišli s 
pomočjo govorice rok in prija-
znih medicinskih sester …

Da je jezikovna prepreka 
lahko velik problem, potrjuje 
tudi Sandra Jerebic iz Splošne 
bolnišnice Jesenice. Kako naj 
ugotovijo, kakšne zdravstvene 
težave pestijo pacienta, kako 
naj mu razložijo zdravstvene 
postopke, če ne razume sloven-
sko? V preteklosti so si pomaga-
li kar z zaposlenimi, ki govorijo 
različne jezike, nekateri tudi 
albansko. Ko so v občini letos 
tudi uradno dobili prevajalko, 
so njeno pomoč z odprtimi ro-
kami sprejeli tudi v bolnišnici. 
Prevajalka Resnija, ki obvlada 
vse jezike nekdanje Jugoslavi-
je, tudi albanščino, pomaga v 
vseh jeseniških javnih zavodih, 
šolah, vrtcu, bolnišnici. Kot ka-
žejo izkušnje, je njena pomoč 
neprecenljiva. Nujnost zapo-
slitve prevajalke so že pred leti 
prepoznali na jeseniškem cen-
tru za socialno delo, od letos 
je tudi uradno zaposlena na 

Ljudski univerzi Jesenice, med-
tem ko 15 tisoč evrov za njeno 
delo prispeva Občina Jesenice.  

Dejstvo je, da se število tuj-
cev na Jesenicah povečuje. 
Po podatkih Upravne enote 
Jesenice so lani obravnavali 
več kot 40-odstotno povečanje 
števila vlog za izdajo dovoljenj 
za prebivanje in delo. V letu 
2106 je bilo takšnih vlog 208, 
lani že 361. 

Po besedah Faile Pašić Bišić 
iz društva UP gre v veliko pri-
merih za združitev družin, ko 
v Slovenijo za možmi, ki tukaj 
že delajo, pridejo še žene in ot-
roci. V društvu UP z različni-
mi projekti že vrsto let skrbijo 
za lažjo integracijo priseljenk. 
Seveda je prvi nujen korak ta, 
da se naučijo slovenščine. A po 
besedah Pašić Bišićeve zgolj to, 
da se naučijo jezika in da zač-
nejo delati, še ne pomeni, da so 
te ženske tudi socialno vključe-
ne. Možje so v službah po dva-
najst ur, ženske so v tem času 
doma, same ali z otroki, izo-
lirane. Ne hodijo na kulturne 
prireditve, v gledališče, ne sode-
lujejo v lokalni skupnosti. A to 
so kljub vsemu mlade ženske, 
ki imajo svoje sanje, želje, cilje. 
In ki lahko tudi marsikaj pri-
spevajo v družbo. Pri tem pa 
seveda potrebujejo pomoč in 
razumevanje. Včasih ni pot-
rebno veliko. Takrat, leta 2013, 
bi drobna pomoč prevajalke 
lahko ubesedila neskončno 
mamičino srečo. In mi bi brez 
pomoči spletnega prevajalnika 
izvedeli, da ime Shperblimi po-
meni – nagrada ...

Shperblimi

KOMENTAR
Urša Peternel

Mateja Rant

Škofja Loka – V Sloveniji 
bomo jutri praznovali dan 
upora proti okupatorju. Na 
ta dan leta 1941 naj bi v Lju
bljani ustanovili Protiimpe
rialistično fronto, ki se je po 
nemškem napadu na Sov
jetsko zvezo 22. junija iste
ga leta preimenovala v Osvo
bodilno fronto slovenskega 
naroda. Osvobodilna fron
ta je bila sicer ustanovljena 
dan prej, 26. aprila 1941, ko 
so se v hiši književnika Josi
pa Vidmarja v Rožni dolini v 
Ljubljani sestali predstavni
ki Komunistične partije Slo
venije Boris Kidrič, Boris Zi
herl in Aleš Bebler, sokol Jo
sip Rus, krščanski socialist 
Tone Fajfar ter kulturniki 
Ferdo Kozak, Franc Šturm 
in Josip Vidmar. 

Slovesnost ob dnevu upo
ra proti okupatorju so mi
nulo nedeljo pripravili tudi 
v Sokolskem domu v Škofji 
Loki, na kateri je slavnostni 
govornik Ludvik Kaluža po
udaril, da dan, ko obujamo 
spomin na vstajo in odpor 
proti okupatorju in ko pou
darjamo njegove vrednote v 

Sloveniji, ni več tako samo
umeven kot v nedavni pre
teklosti. To je po svoje prav, 
meni Kaluža. »Tako je očiš
čen patetičnega in postavlja
škega hrupa ter vsakovrstne
ga prazničnega kiča, zato 
pa toliko bolj poglobljen, 
iskren in zaresen, ker ga pra
znujemo in držimo pri živ
ljenju tisti, ki nas k temu ne 
zavezujejo take ali drugačne 

funkcije in družbeni polo
žaji, temveč notranja potre
ba po ohranjanju vrednot, za 
katere so se borili naši pred
niki in krvaveli naši tovari
ši, borci, ki jim velja moj po
klon.« Na ta dan je po nje
govih besedah slovenski na
rod po svojih zavednih pred
stavnikih na pobudo Komu
nistične partije zavestno 
sklenil, da se za vsako ceno 

odločno in z orožjem v roki 
upre okupatorju, ki je nasil
no vdrl v naš prostor. Pou
daril je še, da moramo dan 
spomina na upor proti oku
patorju praznovati s pono
som, saj se v njem napajajo 
korenine naše samostojno
sti. »In praznujmo ga z za
vestjo, da nismo na napačni 
strani zgodovine,« je končal 
Kaluža. 

Korenine naše samostojnosti
Na predvečer državnega praznika, dneva upora proti okupatorju, bo nocoj v Športni dvorani Kočevje 
osrednja državna slovesnost, na kateri bo zbrane nagovoril predsednik vlade Miro Cerar. Številne 
prireditve so že ali še bodo pripravili tudi na Gorenjskem.

S prireditve ob dnevu upora proti okupatorju v Sokolskem domu v Škofji Loki / Foto: Andrej Tarfila

 Po mnenju vodstva druž
be namreč »ostre dejavno
sti sindikata, ki zastopa in
terese le dela zaposlenih, 
škodujejo ugledu družbe in 
vsem zaposlenim«. Zanika
jo tudi obtožbe sindikatov, da 
naj bi z ustrahovanjem po
skušali preprečiti udeležbo 

zaposlenih na protestu, in do
dajajo, da nov sistem pozdrav
lja velika večina delavcev in ga 
ne morejo spreminjati »zara
di nezadovoljstva dveh delov
nih skupin«.

Kot med drugim poudar
jajo, so najnižje osnovne pla
če povečali za 19 odstotkov, 
v povprečju pa za sedem od
stotkov, nova pogodba pa 

uvaja tudi brezpogojno letno 
rast plač v višini 0,8 odstot
ka. Prav tako zanikajo, da so 
z novo kolektivno pogodbo 
posegli v pravice delavcev. 
Kot pravijo, so odpovedni 
rok z devetdeset na osemde
set dni skrajšali le v primeru 
odpovedi iz razloga nespo
sobnosti. Tudi odmor za ma
lico je še vedno zagotovljen v 

času tridesetih minut, razen 
v izjemnih okoliščinah. Do
dajajo tudi, da nov plačni sis
tem skupaj s pravilniki zago
tavlja tudi že vnaprej potrje
na in rezervirana finančna 
sredstva, kar s prejšnjo ko
lektivno pogodbo ni bilo za
gotovljeno.

Kljub temu sindikata in 
vodstvo ostajata na različnih 
bregovih. Kot pravi Ignac 
Švab, predsednik Sindika
ta gasilcev Aerodroma Ljub
ljana, jim do danes z vod
stvom podjetja ni uspelo zbli
žati stališč. »Uprava vztra
ja pri tem, da se srečamo ko
nec leta in dorečemo nereše
ne stvari, zdaj pa se niso bili 
pripravljeni pogajati,« pra
vi Švab. Podobno so tudi na 
Fraportu Slovenija zagoto
vili, da se po celotni vpelja
vi plačnega sistema in sis
tema napredovanj sestane
jo za skupno mizo in preve
rijo, ali ima sistem pomanj
kljivosti in jih je treba odpra
viti. Kakšni bodo naslednji 
koraki sindikatov, Švab še ni 
mogel povedati, saj da bosta 
končno odločitev sprejela iz
vršna odbora obeh sindika
tov. Kot pa je že pred časom 
povedal Švarc, ni izključena 
niti možnost stavke. 

S protestom zahtevajo svoje pravice
31. stran

Klemen Lavrič s Svobodnega sindikata Aerodrom Ljubljana, Ignac Švab s Sindikata 
poklicnih gasilcev Aerodrom Ljubljana in David Švarc s Sindikata poklicnih gasilcev 
Slovenije na včerajšnjem protestnem shodu / Foto: Gorazd Kavčič



4 Gorenjski glas
četrtek, 26. aprila 2018

info@g-glas.si

Urša Peternel

Jesenice – Splošno bolnišni-
co Jesenice so v okviru pro-
grama OrientAkcija obiska-
le Albanke in druge tujke, 
ki živijo na Jesenicah in v 
okolici. Kot je povedala San-
dra Jerebic iz bolnišnice, je 
bil namen obiska v tem, da 
ženskam predstavijo bolni-
šnico, da vsaj približno spoz-
najo, kakšen je postopek 
obravnave in kateri so glavni 
oddelki. V primeru, da bodo 
one ali njihovi svojci pomoč 
v bolnišnici kdaj zares potre-
bovali, jim bo tako vsaj mal-
ce lažje.

Število tujcev, ki poiščejo 
pomoč v jeseniški bolnišni-
ci, se sicer povečuje, pri če-
mer jim v skladu z zakonom 
o pacientovih pravicah mo-
rajo zagotoviti tudi tolmača. 
Pri tem si pomagajo s tisti-
mi zaposlenimi, ki govorijo 
tuje jezike, pri albanščini ali 
makedonščini pa jim običaj-
no na pomoč priskoči preva-
jalka, ki so jo Jesenice dobile 
v sodelovanju Ljudske uni-
verze Jesenice in Občine Je-
senice. Kot je poudarila Je-
rebičeva, imajo v bolnišni-
ci že nekaj let najpomemb-
nejše obrazce, denimo pri-
volitev v zdravstveno oskr-
bo, prevedene v nemščino, 

angleščino, italijanščino 
in albanščino. »Jezikovna 
prepreka je lahko zelo veli-
ka ovira, sploh pri poteku 
zdravljenja,« je ob tem opo-
zorila Sandra Jerebic. Po-
moč prevajalke, predvsem 
iz albanščine, najpogoste-
je potrebujejo na ginekolo-
ško-porodniškem oddelku 
in na pediatričnem oddelku, 
kjer se pogosto zgodi, da bol-
nice ali mame otrok ne znajo 
prav nič slovensko. 

V sproščenem vzdušju, ob 
soku in slaščicah, ki so jih za 
gostje pripravili v bolnišnič-
ni kuhinji, so obiskovalkam 
najprej predstavili bolnišni-
co, zatem pa so jim razkaza-
li urgentni center, ginekolo-
ško-porodniški oddelek in 
pediatrični oddelek. 

Kot je dejala Faila Pašić Bi-
šić iz društva UP, v projek-
tu OrientAkcija želijo opol-
nomočiti ženske, zlasti Al-
banke, s funkcionalnimi 

znanji. Zelo pomembno za-
nje je spoznavanje lokalnega 
okolja in obiskovanje usta-
nov, kot so Občina Jesenice, 
knjižnica, bolnišnica, pod-
jetja kot potencialni deloda-
jalci ... Na ta način ženske 
spodbujajo, da se vključuje-
jo v okolje in da pridobivajo 
nova znanja, glavni cilji pro-
jekta pa so učenje slovenšči-
ne, aktivacija na trgu dela in 
zmanjšanje socialne izklju-
čenosti.

Priseljenke na obisku v bolnišnici
Skupini žensk, ki so se na Jesenice priselile s Kosova, iz Albanije, Bosne, Makedonije, Maroka in celo 
Dominikanske republike, so predstavili jeseniško bolnišnico.

Ženske so v sproščenem vzdušju izvedele več o bolnišnici. Nekatere so s seboj pripeljale 
tudi otroke. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Rateče – Gradbena dela za 
novo kolesarsko stezo in 
pešpot med Ratečami in Pla-
nico bi se morala po pogod-
bi, ki jo je z Direkcijo RS za 
infrastrukturo sredi januar-
ja podpisala Gorenjska grad-
bena družba, začeti že ko-
nec januarja, projekt pa za-
ključen do sredine junija, a 
je letošnja dolga in s snegom 
bogata zima projekt nekoli-
ko zavlekla. Kot je povedal 
kranjskogorski župan Janez 
Hrovat, je občina že odkupi-
la vsa zemljišča za to 840 ti-
soč evrov vredno investici-
jo, zdaj pa upajo, da se bodo 
dela vendarle kmalu začela.

Kolesarska steza s pešpo-
tjo ob cesti v Planico je, kot 
poudarja podžupan Kranj-
ske Gore Bogdan Janša, 
eden najbolj pričakovanih 
projektov v tem delu Go-
renjske. »Ko kolesarji pri-
dejo iz smeri Kranjske Gore 
proti Ratečam, se znajdejo 

na nevarni in zelo prome-
tni cesti proti Planici, ena-
ko je veljalo za pešce,« dose-
danje razmere za obisk Pla-
nice opisuje podžupan Jan-
ša. »Nova kolesarska po-
vezava bo tudi ob velikih 

prireditvah velikega pome-
na, saj bo omogočila tudi in-
tervencijskim vozilom, da v 
dolino nemoteno dostopajo 
in izstopajo iz nje.« 

»Ob takšnem številu kole-
sarjev, ki poleti iz leta v leto 

narašča, je kolesarska ste-
za za kolesarje nujna, zato je 
bomo v Planici veseli,« pravi 
vodja nordijskega centra Jure 
Žerjav. Potrjuje, da je center 
postal prava turistična atrak-
cija tudi ob dnevih brez po-
sebnih prireditev. »Na ve-
likonočni ponedeljek, ko je 
bilo lepo vreme, smo našte-
li več kot tisoč obiskovalcev. 
Lani avgusta pa smo jih šteli 
na sončno soboto in jih naš-
teli več kot dva tisoč,« pravi. 

Kolesarsko stezo pa bi, 
kot pravi Bogdan Janša, radi 
vzpostavili tudi pred vsto-
pom v Mojstrano, kjer bi jo 
morali zgraditi slaba dva ki-
lometra. »Tam se morajo ko-
lesarji vključiti na cesto, kjer 
je dovoljena hitrost devetde-
set kilometrov na uro. Da bi 
bilo kolesarjenje tudi tu var-
nejše, želimo kolesarsko ste-
zo vzpostaviti vzporedno s 
cesto. Idejno zasnovo smo 
že izdelali, zdaj potekajo po-
govori z lastniki zemljišč,« 
še pojasnjuje Janša. 

Steze še niso začeli graditi
V Kranjski Gori upajo, da se bodo dela za izgradnjo dva kilometra dolgega odseka kolesarske steze in 
pešpoti med Ratečami in Planico čim prej začela.

V Kranjski Gori upajo, da bo kolesarska povezava med 
krožiščem v Ratečah in Planico zgrajena do začetka glavne 
poletne sezone. / Foto: Gorazd Kavčič

Minister Peter Gašperšič 
je ob odprtju krožišča izrazil 
tudi zadovoljstvo nad že do-
končanimi deli in investici-
jami na območju jeseniške 
občine. Tako so v zadnjem 
obdobju obnovili vozišče na 
dveh odsekih ceste Žirov-
nica–Javornik in Javornik–
Hrušica, ta čas poteka obse-
žna obnova ceste od bolni-
šnice proti zdravstvenemu 
domu, obnovili bodo most 
čez Savo na Javorniku. Mi-
nister je napovedal tudi sko-
rajšnji začetek gradnje dru-
ge cevi cestnega predora Ka-
ravanke, izbira izvajalca še 
poteka, pogodba naj bi bila 
predvidoma sklenjena juli-
ja, zatem pa naj bi se začela 
dela. Še letos naj bi začeli ob-
navljati tudi karavanški žele-
zniški predor. 

Evropska komisarka Vi-
oleta Bulc je ob tem dejala, 

da bodo v novi finančni per-
spektivi na voljo nepovrat-
na evropska sredstva prav 
za predore, ki povezujejo dr-
žave Evropske unije. Dru-
ga predorska cev bo na Je-
senicah omogočila razmah 
razvoja turizma, gospodar-
stva in povezovanja lokalnih 
skupnosti na obeh straneh 
meje, je menila.

Zadovoljstvo, da je drža-
va zgradila novo krožišče, 
pa je izrazil tudi župan ob-
čine Jesenice Tomaž Tom 
Mencinger. Kot je pouda-
ril, se bo močno izboljša-
la prometna varnost, saj je 
bilo vključevanje v promet s 
Hrušice zelo težavno, doga-
jale pa so se tudi prometne 
nesreče. Pa še to: v nasprot-
ju s trendom postavljanja 
različnih skulptur v krož-
išča so se na Jesenicah za 
zdaj odločili, da bodo novi 
sredinski otok le hortikul-
turno uredili.

Krožišče za večjo 
varnost
31. stran

Naklo – Na aprilski seji je občinska uprava svetnikom poročala 
o zaključnem računu proračuna Občine Naklo za leto 2017. 
Dohodkov je bilo za približno 4,6 milijona evrov, odhodkov za 
približno 4,2 milijona evrov, razlika se prenese v tekoče leto. 
Novega zadolževanja lani ni bilo. Realizacija tekočih odhodkov 
je bila med osemdeset in devetdeset odstotki, medtem ko je 
bila realizacija investicijskih odhodkov lani dosti nižja. Župan 
Marko Mravlja je pojasnil, da so o investicijah lahko začeli 
razmišljati šele, ko so Gorenjski gradbeni družbi odplačali kup-
nino za zemljišče v Gobovcah, za kar je občina izgubila sodni 
spor. Bo pa več investicij realiziranih letos, je zagotovil župan.

Manj je bilo realiziranih investicij od načrtovanih

Mateja Rant

Gorje – Zadnji konec tedna v 
aprilu bo v Gorjah v zname-
nju tradicionalnega Jurjeve-
ga semnja, ki ga organizira 
Športno društvo Gorje. Začel 
se bo v soboto ob 9. uri s pro-
dajo na stojnicah. Ob 13.30 se 
bo mogoče pomeriti na Jur-
jevem pomladnem krosu, ob 
15. uri bo sledila razglasitev 
rezultatov in nastop mladih 
glasbenih talentov. Od 20. 
ure dalje bo za veselo vzduš-
je skrbela pevka Manca Špik, 
pripravili bodo tudi srečelov 
z bogatimi nagradami. V ne-
deljo ob 11.15 se obeta tradi-
cionalna Jurjeva povorka ko-
njenikov, kočij, narodnih 

noš in Godbe Gorje. Pred 
tem bo ob 10. uri slovesna 
maša v farni cerkvi sv. Juri-
ja in ob 11.10 blagoslov konj 
pri kapelici nasproti cerkve. 
Ob 12.30 bo mogoče prisluh-
niti koncertu Godbe Gorje, 
od 15. ure dalje pa sledi vese-
lica z ansamblom Gorenjski 
kvintet in srečelov z bogati-
mi nagradami. Že v petek ob 
17. uri pa bodo v dvorani Gor-
janskega doma odprli razsta-
vo ročnih del vezenja in kvač-
kanja. Sredstva, ki jih zberejo 
z organizacijo prireditve, na-
menjajo petdesetim športni-
kom njihovih paradnih disci-
plin, to sta tek na smučeh in 
biatlon, ter za ostale rekrea-
tivne dejavnosti.

Jurjev semenj v Gorjah

Obvestilo o javni dražbi zemljišča
Dne 17. maja 2018 bo izvedena javna dražba za prodajo  

stavbnega zemljišča parcelne številke 1304/5, k. o. Primskovo, 
za izklicno ceno 22.000,00 EUR (znesek brez DDV).

Javni razpis za izvedbo javne dražbe bo objavljen na spletni 
strani Mestne občine Kranj predvidoma 26. aprila 2018.
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BVG, d. o. o., Savska cesta 16, 4000 Kranj

Uveljavljeno mednarodno podjetje vabi k sodelovanju  
kandidate za delovno mesto:

VODJA KONTROLE  (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– V. stopnja izobrazbe strojne smeri
– aktivno znanje angleškega jezika
–  poznavanje ISO standarda in standardov avtomobilske  

industrije
– izkušnje z uporabo merilnih instrumentov
– poznavanje obdelav kovinskih materialov

Opis del in nalog:
– izvajanje vhodne, medfazne in končne kontrole
– reševanje reklamacij
– izdelava kontrolnih postopkov in kontrolnih planov
–  ukrepanje v primeru ugotovljenih odstopanj – preventivni / 

korektivni ukrepi
– preverjanje skladnosti dokumentacije
– druga dela v kontroli

Osebnostne lastnosti:
– natančnost
– dober vid
– ročne spretnosti
– organizacijske sposobnosti
– samoiniciativnost

Nudimo:
– zaposlitev za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim delom
– priložnost za osebni in strokovni razvoj
– delo v urejenem in prijetnem kolektivu
– stimulativni dohodek

PROIZVODNI DELAVEC  (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– osnovnošolska izobrazba
– izkušnje z delom v proizvodnji

Opis del in nalog:
– delo na stroju za obdelavo kovin
– opravljanje proizvodnih del
– urejanje in čiščenje delovnega okolja
– čiščenje in pakiranje proizvodov
– druga dela v proizvodnji

Osebnostne lastnosti:
– natančnost
– dober vid
– ročne spretnosti
– zanesljivost

Nudimo:
– delo v urejenem in prijetnem kolektivu
– možnost napredovanja
– stimulativni dohodek

Prijave z življenjepisom pošljite na e-pošto andreja.bergelj@bvg.si.
Več informacij o podjetju lahko pridobite na naši spletni strani 
www.bvg.si.

Maša Likosar

Voklo – Edinstven most, ki 
velja za enega izmed največ-
jih v Sloveniji, most, ki bo 
zvečer osvetljen, in most, 
čigar pohodna plošča bo v 
zimskem času ogrevana, 
so uradno predali namenu. 
Župan Občine Šenčur Ci-
ril Kozjek in predstavnika 
krajevnih skupnosti Šen-
čur Miro Peternel in Vok-
lo Marko Lončar so prere-
zali trak in se prvi spreho-
dili čezenj. Takoj za njim 
so se po mostu zapeljali sta-
rodobniki, kolesarja Ana in 
Tine Marinšek, škofjeloški 
Rovtarji in člani kolesarske-
ga društva BAM.Bi iz Tr-
boj, mimohod pa je z glas-
bo pospremila šenčurska 
godba. Otroci Podružnične 
šole Voklo skupaj z vrtcem 
so pod vodstvom Alenke 
Kern s pesmicami kolesar-
jem in pešcem zaželeli var-
no in srečno kolesarjenje. 
Most je blagoslovil župnik 
Urban Kokalj. 

Župan Šenčurja Ciril Koz-
jek je podal osnovne podatke 
o cesti in mostu: »Cesta Vo-
klo–Šenčur je bila zgrajena 
leta 1984 in vse do leta 2013 
ni bilo urejeno zemljiškok-
njižno stanje zemljišč. Ob-
čina se je z lastniki dogovo-
rila za potrebna zemljišča, 
kjer bi potekala kolesarska 

steza. Lotili smo se projek-
ta, ki je izključno občinsko 
financiran, vreden šeststo 
pet tisoč evrov. Tako ima-
mo danes približno tri kilo-
metre dolgo varno pot, na-
menjeno izključno kolesar-
jem in pešcem. Most je za 
našo občino izjemnega po-
mena, kaže pa predvsem na 
to, da nam je varnost udele-
žencev v prometu na prvem 
mestu, hkrati pa s tem spod-
bujamo tudi športno aktiv-
nost občanov.«

Odprtja mostu so se ude-
ležili številni gostje, med 
njimi tudi minister za in-
frastrukturo Peter Gašper-
šič, ki je ob tej priložnos-
ti poudaril pomembnost 
spodbujanja varnega kole-
sarskega turizma ter česti-
tal Občini Šenčur za izje-
men inženirski objekt. Pra-
vi, da se bo tudi sam kma-
lu popeljal po tej kolesar-
ski stezi, saj meni, da so go-
renjski kraji prelepi za ko-
lesarjenje. 

Gradnjo mostu je ves čas 
budno spremljal direktor 
Gorenjske gradbene druž-
be Stane Remic. »Verja-
mem, da ta most ne bo pove-
zoval le dveh krajev, ampak 
bo tudi povod za zbliževanje 
različnih mnenj in znanilec 
boljših odnosov. Najvažnej-
še je, da med gradnjo mo-
stu, ni prišlo do nobene de-
lovne nesreče. Upam, da bo 
ta jeklena lepotica povod za 
investitorje, da se bodo lotili 
podobnih projektov.«

Most, ki povezuje in zbližuje 
Kolesarska in pešpot iz Voklega do Šenčurja je zdaj popolna. Na dan sv. Jurija, ko šenčurska občina 
slavi praznik, so slavnostno odprli most nad avtocesto.

Kolesarski most je velika pridobitev tudi za šolarje, saj se bodo zdaj lahko varno vozili s 
kolesom. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Naklo – Za projekt prostor-
ske širitve Doma starejših v 
Naklem je po konceptu četr-
te generacije – gospodinjske 
skupnosti zagotovljenih tris-
to petdeset tisoč evrov v okvi-
ru regionalnega razvojnega 
programa. Skupaj je investi-
cija vredna slabih devetsto 
tisoč evrov, razliko bo mo-
rala zagotoviti Občina Nak-
lo. S prizidkom bi zagotovi-
li dodatnih 15 ležišč. Nekaj 
občinskih svetnikov je že ob 
prvi predstavitvi na decem-
brski seji predlagalo, naj se 
dopolni idejni projekt širitve 
s podkletitvijo, ki bo omo-
gočila še večjo širitev doma 
kdaj v prihodnosti. Dopol-
njeni idejni projekt v dveh 
različicah je arhitektka Mo-
nika Fink Serša svetnikom 
predstavila na aprilski seji, 

kot pa se je izkazalo, bi bil v 
obeh različicah – s podkletit-
vijo in širitvijo za trideset lež-
išč – končni znesek investici-
je več kot dva milijona evrov. 
To bi investicijo za trikrat 
podražilo, med drugim seda-
nja delilna kuhinja ne bi več 
zadostovala, ampak bi mo-
rali organizirati samostojno 
kuhinjo, kar pomeni tudi več 
kadra, pa ne samo v kuhinji. 
Še več takih zahtev je, ki pa bi 
s širitvijo normirale dom kot 
samostojni zavod, čemur je 
naklonjen svetnik Peter Ce-
lar; dom zdaj deluje kot eno-
ta Doma starejših Preddvor. 
Župan Marko Mravlja je sve-
tnikom dejal, da se bo treba 
odločiti: ali bodo investirali v 
nov športni park z nogomet-
nim igriščem ali v tako (am-
biciozno) širitev doma sta-
rejših? Obojega z občinskim 
proračunom ne bodo zmogli 

zagotoviti. Ne nazadnje, kot 
je opozorila arhitektka, ima-
jo zdaj zagotovljeno (zdra-
vstveno) kvoto samo za do-
datnih 15 stanovalcev in ni 
garancije, da bo pristojni dr-
žavni organ soglašal s še 15 
dodatnimi. 

Podžupan Jure Renko je 
po novo pridobljenih podat-
kih dejal, da bi bil koristen 
elaborat, v kolikem času bi 
se investicija povrnila, in da 
mora biti pri tej pomemb-
ni odločitvi dobro zastopa-
na tudi volja občanov. Sve-
tnik Marjan Babič je imel po-
mislek, ali ne bodo s prvot-
no načrtovano širitvijo zgolj 
za 15 ležišč samo reševa-
li prostorske stiske v domu 
v Preddvoru, ki bo moral 
čez nekaj let izprazniti pro-
store v gradu Turn. Svetnik 
Ivan Meglič je menil, da če 
ni izvedljiva edina smiselna 

večja širitev, potem je bolje 
investicijo ustaviti in poča-
kati na kak ugodnejši raz-
pis, saj imajo trenutno za 
svoje občane dovolj prostora 
v domu v Naklem. Župan je 
opozoril, da bodo, če se bodo 
odrekli že dodeljenemu sofi-
nanciranju, 350 tisoč evrom, 
težko v prihodnosti še priš-
li zraven za sofinanciranje. 
Petru Celarju je žal, da je žu-
pan svetnike o tem sofinan-
ciranju obvestil šele zatem, 
ko je bil denar že odobren 
in je za svetnike odločitev še 
težja. Župan je točko umak-
nil z dnevnega reda, odprtih 
vprašanj je bilo le preveč, da 
bi odločili, bo pa preveril pri 
BSC – Regionalni razvojni 
agenciji Gorenjske, kakšne 
bi bile posledice, če bi se ob-
čina sofinanciranju prvot-
nega projekta prostorske ši-
ritve odpovedala.

Širitev doma breme ali potreba?
Občina Naklo ima zagotovljenih 350 tisoč evrov za sofinanciranje širitve doma starejših za 15 ležišč. 
Investicija je vredna nekaj manj kot devetsto tisoč evrov, razliko mora zagotoviti občina. Pa ima smisel 
dom širiti za samo 15 ležišč in zakaj so bili svetniki o tem obveščeni šele, ko je bil denar že odobren?

Komenda – Komendski občinski svet je na zadnji seji potrdil 
predloge letošnjih občinskih nagrajencev, ki bodo nagrade 
prejeli ob občinskem prazniku, ki ga občina praznuje 15. maja. 
Zlato priznanje bo šlo letos v roke Veronike Kepic, srebrno bo 
prejela Angelca Žerovnik, bronasto pa Franc Podjed.

Znani občinski nagrajenci v Komendi

Maja Bertoncelj

Medvode – Občinski svet Ob-
čine Medvode je dal soglas-
je k imenovanju mag. Mar-
jete Tomšič Matić, dr. med., 
spec., za direktorja Zdra-
vstvenega doma (ZD) Med-
vode, in sicer za mandatno 
dobo štirih let. Tomšič Ma-
tićeva je bila doslej vršilka 
dolžnosti direktorja. Na raz-
pis sta prispeli dve pravočas-
ni in popolni vlogi, svet za-
voda Zdravstveni dom Med-
vode se je odločil za Tomšič 
Matićevo, ki v ZD Medvode 

dela v otroškem dispanzer-
ju. Občinski svetniki so na 
isti seji imenovali tudi pred-
stavnike ustanovitelja, Obči-
ne Medvode, v svet javnega 
zavoda ZD Medvode. Po no-
vem ima v sedemčlanskem 
svetu Občina štiri predstav-
nike, to so: Blanka Trampuš, 
Luka Kajtna, mag. Zvonka 
Hočevar in Vito Klavora. Po 
dva člana izvolijo zaposleni, 
eden pa je predstavnik za-
voravancev oziroma drugih 
uporabnikov in ga imenuje 
Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije.

Nova direktorica 
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V enem najbolj priznanih gostinskih podjetij v Beljaku na 
avstrijskem Koroškem takoj zaposlimo

KUHARJA m/ž (KOCH)
Obseg dela po dogovoru, 5 oz. 6 dni na teden. Mesečna plača 

1.600,00 EUR neto, 14 x letno. Potrebno je osnovno znanje 
nemščine. Delo za nedoločen čas. Delo običajno od 14. do 22. ure.

Prosimo, javite se nam na:
Hr. Günther Treiber, Café-Restaurant Goldenes Lamm

A-9500 Villach/Beljak, Hauptplatz 1
restaurant@goldeneslamm.at

+43 676 8417 3711 • +43 4242 219 333

CAFÉ-RESTAURANT
 Hauptplatz 1 • Villach

Mizarsko podjetje Tischlerei Hafner iz Galicije na 
avstrijskem Koroškem (Gallizien/Kärnten) zaposli

MIZARJA ZA IZDELAVO IN 
VGRADNJO POHIŠTVA

(BAU-u. MÖBELTISCHLER)

Mesečna plača po dogovoru, najmanj 1.900,00 EUR bruto, 
14 x letno. V primeru boljše kvalifikacije in ustreznih delov-
nih izkušenj smo vam pripravljeni plačati tudi več. Potrebno 
je osnovno znanje nemščine. Veselimo se vaše vloge:

Fr. DI Michaela Hafner-Cerne 
office@tischlereihafner.at • tel. 0043-4221-2213

www.tischlerei-josefhafner.at

T   I   S   C   H   L   E   R   E   I

Jože Košnjek

Ljubljana – Upokojeni du-
hovnik in profesor sociologi-
je in pedagogike na Škofijski 
gimnaziji v Vipavi Ivan Al-
breht je lani pri založbi Dru-
žina izdal knjigo Filip Ter-
čelj – duhovnik v primežu 
dveh svetovnih vojn in treh 
zločinskih režimov. V njej je 
o zadnjih urah življenja Fili-
pa Terčelja in njegovega pri-
jatelja, soriškega in davške-
ga župnika Franca Krašne 
zapisal, da so ju umorili 7. 
januarja leta 1946 v Štulče-
vi grapi v Davči. Ujeli so ju 
ta dan zjutraj na poti med 
Sorico in Železniki, verje-
tno v bližini Podrošta, in ju 
pred smrtjo mučili v Pla-
šajtarjevi hiši. Dan prej, na 

praznik Svetih treh kraljev 
6. januarja, sta zjutraj ob os-
mih najprej maševala v Dav-
či, kamor sta prišla že v so-
boto, 5. januarja, in prespala 
pri Jemčevih, po maši pa se 
jima je mudilo v Sorico, kjer 
je bila ob pol enajstih maša, 
Terčelj pa je sodeloval še pri 
prekopu padlega partiza-
na. Naglica je bila tolikšna, 
da sta pri Jemčevih pozabila 
vzeti darilo … V noči z nede-
lje, 6. januarja, na ponede-
ljek, 7. januarja, sta prespala 
v Sorici, nato pa odšla na pot, 
kjer so ju ujeli. Pri nedeljski 
maši na Sorici sta tudi ozna-
nila, da župnika nekaj dni ne 
bo, ker odhaja v Ljubljano. 
Tu naj bi Terčelj in Krašna 
posredovala za zaprte prebi-
valce Danj.

Jedro spora kraj aretacije
Skupina Davčanov, še po-

sebej Franc Peternelj, Jure-
žev, in Matevž Čemažar, 
Hlipov, pa ima dokaze, da 
Albrehtovo pisanje o zad-
njih urah življenja duhovni-
kov ne ustreza resnici in da 
so duhovnika ujeli na poti iz 
Davče v Sorico, in ne na poti 
med Sorico in Železniki bli-
zu Podrošta. Na osnovi pri-
čevanj ljudi iz Davče, ki so 
pred nasilno smrtjo srečali 
in se pogovarjali z duhovni-
koma, trdijo, da sta Filip Ter-
čelj in Franc Krašna na pra-
znik Svetih treh kraljev 6. ja-
nuarja ob pol enajstih maše-
vala v Davči, in ne v Sorici. 
Po maši sta se najprej usta-
vila pri Zakovkarjevi mami, 
ki je na Poreznu izgubila 

moža partizana in sina, ki je 
kot partizan padel nad Idri-
jo, nato pa odšla k Jureževim 
oziroma Peterneljevim na 
kosilo. Peterneljev oče je bil 
organist. Po kosilu sta odšla 
proti Sorici in na tej poti so 
ju ujeli, ponoči mučili v Bre-
lihovi hiši in naslednji dan, 
7. januarja, ubili v Štulčevi 
grapi. Terčelj naj bi se sicer 
pogosto zadrževal v Davči.

Pred nedavnim so v Gale-
riji Družine v Ljubljani Dav-
čani Franc Peternelj - Jurež, 
Matevž Čemažar in Peter 
Prezelj predstavili svoj pog-
led na zadnje ure življenja 
obeh duhovnikov, Ivan Al-
breht pa svojega. Davčani so 
zavrteli pol ure trajajoč film 
s pričevanji Franca Peterne-
lja - Zakovkarjevega, ki je 6. 
januarja leta 1946 dopoldne 

ministriral pri maši v Dav-
či, Franca Peternelja - Jure-
ža, kjer sta bila duhovnika 
tega dne na kosilu, Tatjane 
Rejec, soproge Alberta Rej-
ca, političnega vodje organi-
zacije TIGR, ki je prijatelje-
val s Terčeljem, in Cirila Pri-
možiča. Avtor knjige Ivan 
Albreht pa je ponovil svoja 
stališča glede kraja aretaci-
je duhovnikov in dokumen-
tov, ki potrjujejo njegove tr-
ditve in sejejo dvome v vero-
dostojnost pričevanj nekate-
rih Davčanov.  

Pogovor je bil načrtovan 
kot strpen, krščanski pri-
spevek k celovitejši podo-
bi zadnjih ur življenja du-
hovnikov Krašne in Terče-
lja, ki je predlagan za blaže-
nega. Zaradi različnih pog-
ledov na smrti Terčelja je bil 

proces njegove beatifikaci-
je za mučenika ustavljen. 
Vendar pogovor v celoti ni 
bil tak, kot je bil načrtovan. 
Glasovi so bili na trenut-
ke povzdignjeni, besede pa 
ostrejše, tudi z očitki o spre-
minjanju stališč, spreneve-
danju, postavljanju prič na 
laž in vplivih nanje in na nji-
hovo pričevanje. Pojavilo se 
je vprašanje, v kolikšni meri 
so lahko pričevanja verodo-
stojen in primaren vir za 
zgodovinopisje. 

Dopolnjen morebitni 
ponatis knjige

Po pogovoru je vsak os-
tal pri svojem. Dogovorjeno 
je bilo, da bo Ivan Albreht 
v morebiten ponatis knji-
ge vključil tudi pričevanja, 
ki jih je zbrala skupina Dav-
čanov. Franc Peternelj, Ma-
tevž Čemažar in Peter Pre-
zelj so bili po eni strani zado-
voljni, da so imeli možnost 
s filmom in besedo povedati 
svoje dokaze o zadnjih urah 
življenja duhovnikov. Po 
drugi strani pa so bili razo-
čarani in užaljeni, ker so bili 
preslišani, čeprav so prav oni 
prvi oživili spomin na umor-
jena duhovnika in zbrali iz-
virna pričevanja o njuni na-
silni smrti. V nevarnem času 
leta 1947 pa so poskrbeli za 
tajni prekop njunih trupel iz 
Štulčeve grape na davško po-
kopališče. 

Zadnje ure umorjenih duhovnikov
V Galeriji Družine v Ljubljani je skupina Davčanov svoje ugotovitve o zadnjih urah življenja januarja leta 1946 ubitih duhovnikov Filipa Terčelja in 
Franca Krašne soočila s stališči Ivana Albrehta, avtorja knjige o Filipu Terčelju.

Na pogovoru so sodelovali tudi (od leve) David Ahačič 
(Družina), avtor knjige o Terčelju Ivan Albreht in zgodovinar 
dr. Renato Podberšič.

Udeleženci pogovora. Levo Franc Peternelj, po domače Jurežev iz Davče. Spominja se 
pokojnih duhovnikov, ki sta bila 6. januarja leta 1946 po dopoldanski maši pri njih na kosilu.

Vilma Stanovnik

Kranj – Na Mestni obči-
ni Kranj so konec lanskega 
maja prejeli odločitev mini-
strstva za okolje in prostor o 
podpori projektu Odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda v 
porečju Zgornje Save in na 
območju kranjskega in sor-
škega polja – 2. sklop (2. faza) 
oz. krajše Gorki – 2. sklop (2. 
faza). Druga faza projekta je 
nadaljevanje konec leta 2015 
zaključene prve faza projek-
ta odvajanja in čiščenja ko-
munalnih odpadnih voda v 

porečju zgornje Save in na 
območju Kranjskega in Sor-
škega polja in pomeni izgra-
dnjo komunalnega omrež-
ja v aglomeraciji Britof - 
Predoslje in Mlaka pri Kra-
nju in pomeni bistveno iz-
boljšanje življenjskega oko-
lja tamkajšnjih prebivalcev. 
Poleg vložka MO Kranj bo za 
izvedbo – skladno s prejeto 
odločitvijo o podpori – kranj-
ska občina pridobila tudi še 
državna sredstva in evrop-
ska sredstva kohezijskega 
sklada. Podporo projektu 
Gorki sta namreč lansko leto 

izrekla tako Služba Vlade RS 
za razvoj in evropsko kohe-
zijsko politiko kot tudi mini-
strstvo za okolje in prostor 
kot posredniški organ. 

»Z ustrezno infrastruk-
turo za odvajanje in čišče-
nje komunalnih odpad-
nih voda na območjih Mla-
ka pri Kranju in Britof - Pre-
doslje bomo dosegli naj-
manj 97-odstotno priklju-
čenost na enoten kanaliza-
cijski sistem, ki se zaključu-
je s Centralno čistilno napra-
vo Kranj. Poleg infrastruk-
ture za odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda bo obnovljen 
tudi vodovod, obnovljeni in 
dograjeni pa bosta tudi me-
teorna kanalizacija ter javna 
razsvetljava. S projektom se 
bodo zmanjšale tudi emisi-
je v vode,« pojasnjujejo od-
govorni.

Kot so sporočili z Mestne 
občine Kranj, so po preje-
tju soglasja ministrstva za 
okolje in prostor objavi-
li novo javno naročilo za iz-
vedbo gradbenih del za pro-
jekt Gorki – 2. sklop (2. faza). 
Če ne bodo prejeli zahtevka 
za revizijo, ki se nanaša na 
razpisno dokumentacijo, bo 
odpiranje ponudb izvedeno 
v sredini meseca maja. Po 
prejemu ustreznih ponudb 
in če na izbor najugodnejše-
ga ponudnika ne bo pritožb, 
bi lahko občina pogodbo z 
izbranim izvajalcem podpi-
sala v mesecu juliju, začetek 
del pa bi sledil avgusta.

Nov razpis za Gorki
Ker na prvem razpisu javnega naročila za izbor izvajalca del za nadaljevanje 
projekta Gorki na kranjski občini niso dobili primerne ponudbe, so pred 
dnevi objavili novo javno naročilo.

Podkoren – Krožek za ročna dela, ki deluje v okviru KPD Podko-
ren, prihajajoči konec tedna pripravlja tradicionalno razstavo 
svojih izdelkov. Odprli jo bodo v soboto, 28. aprila, ob 18. uri 
v prostorih gasilskega doma, na ogled pa bo od nedelje od 
srede, vsak dan med 10. in 18. uro.

Razstava ročnih del

Medvode – Knjižnica Medvode ima novega direktorja. Med-
voški občinski svet je dal soglasje k imenovanju za to funkcijo 
Igorju Podbrežniku, ki stanuje v Kamniku. Na razpis je prispe-
lo sedem prijav, svet zavoda pa je za direktorja izbral Podbre-
žnika. Nasledil bo Jano Krašovec, ki se na razpis ni prijavila.

Kamničan novi direktor Knjižnice Medvode



Občina Borovlje ima številna naravna bogastva, kot so vode in gozdovi, k napredku pa veliko prispevata tudi obrt in industrija. V 
zadnjih letih so veliko sredstev vložili tudi v infrastrukturo.

Borovlje, mesto s številnimi zanimivostmi
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Borovlje je občina z velikim številom zaposlenih. Na 7200 
prebivalcev pride kar 3000 delovnih mest, kar prinaša v 
občinsko blagajno tudi precej denarja. To pa je hkrati tudi 
eno najboljših razmerij med številom prebivalcev in de-
lovnih mest v Avstriji. To je tudi razlog, da vseh delovnih 
mest ni mogoče zapolniti z ljudmi iz lastne občine. Tako 
se vozi na delo v Borovlje kar 1200 ljudi, med drugim tudi 
precej iz Slovenije. Župan Ingo Appe je zelo ponosen na 
dejstvo, da občina zagotavlja idealne pogoje vsem, ki bi 
v njej radi poslovali. Vendar občina ni vzorna zgoilj na 
poslovnem področju. Borovlje in okolica imata tudi mno-
ge zgodovinske, naravne in kulturne posebnosti. V mestu 
je sodoben tehnični muzej, v katerem so poseben pou-
darek namenili puškarstvu. V Borovljah pa so uredili tudi 
lovski muzej. V bližnjem kraju Kožentavra/Kirschentheur 
je na ogled tudi čebelarski muzej. 

Foto: Ingo Appe, župan občine Borovlje Lekarna Adler Apotheke
V poslovni stavbi sredi Borovelj, poleg poslovalnice Po-
sojilnice Bank, ima že nekaj časa svoj „dom“ lekarna 
Adler Apotheke. Njena preteklost je slavna in uspešna. 
Ugled je uspela obdržati do danes, za kar sta zaslužni 
predvsem lastnica mag. Jutta Rosian in njena hčerka 
dr. Eva Rosian, ki skupaj z vrhunsko izšolanimi sode-
lavkami znata svetovati na področju zdravja in dobrega 
počutja strank. Lekarna zagotavlja strankam hitre in 
zanesljive informacije o zdravilih in njihovi dobavi ter o 
drugih iskanih izdelkih. Sploh pa ni treba priti osebno v 
lekarno, ampak je mogoče zdravila naročiti ali izvedeti 
za druge informacije enostavno kar po elektronski pošti 
adler@apothekeferlach.at. Da delamo dobro, potrjuje 
tudi vedno večje število strank iz Slovenije, pravijo v le-
karni Adler Apotheke. 

Informacije: www.apothekeferlach.at

Tourismusinfo / Informacije 
Schloss Ferlach / grad Borovlje:

Tel.: +43 4227 / 4920

ODPRTA OD 23. APRILA
DO 26. OKTOBRA

Vsak dan (odvisno od vremena)

22.

Soteska Čepa/Tscheppaschlucht

ODPRTA OD 28. APRILA
DO 26. OKTOBRA

Narava nas je skozi zgodovino obogatila s 
čudovitimi stvarmi. Ena takih je soteska 
Čepa/Tscheppaschlucht na koroški stra-
ni ljubeljske doline, ki jo je na svoji poti 
k izlivu v Dravo med skalnimi ostenji pod 
Žingarico/Singerberg izdolbel Ljubeljski 
potok ali Ljubeljska Borovnica.

Ljubeljski potok ali Ljubeljska Borovni-
ca/Loiblbach je na svoji poti do Drave 
na koroški strani Ljubelja tisočletja izje-

dal sotesko, ki so jo domačini imenovali 
Čepa/Šum oziroma Tscheppaschlucht po 
nemško. Vhod v sotesko je pred vasjo Pod-
ljubelj/Unterloibl na koroški strani, kjer je 
urejeno veliko parkirišče. Pot po soteski 
je slikovita in varna. Pohodnika vodi ob 
reki, pod pečinami, po lestvah in galerijah. 
Obiskovalec se lahko odloči za krajšo ali 
daljšo pot. Obe poti se lahko končata pri 
gostilni Dojčpeter/Deutscher Peter pod 
Ljubeljem. Daljša pot pa poteka tudi mimo 

slapu Sopot/Tschaukofall v slikovito do-
lino Poden/Bodental v bližini Slovenjega 
Plajberka/Windisch Bleiberg. Pri izhodih iz 
soteske so postajališča, od koder avtobusi 
pohodnike pripeljejo do parkirišča. Vozni 
redi so na ogled na postajališčih. Sama 
soteska je dolga kilometer in pol. Izredno 
dobro varovana pot poteka mimo čudovitih 
slapičev, tolmunov, balvanov, melišč in 
drugih naravnih znamenitosti. V njej pa je 
urejen tudi park za adrenalinski spust po 

jekleni vrvi Waldseilpark Tscheppa-
schlucht/Čepa. Soteska je ena od naj-
bolj obiskanih koroških znamenitosti, 
saj jo na leto obišče nad 70 tisoč ljudi. 

Sotesko bodo odprli za obiske v soboto, 
28. aprila 2018 (odvisno tudi od vreme-
na). Vstopnina za odrasle je 8,50 evra, 
za skupine nad 15 oseb 7,50 evra, za 
upokojence, študente in člane alpskih 
društev 6,50 evra, za otroke do 15 let 
5,50 evra in za otroke v šolskih skupinah 
4,50 evra. Za imetnike Koroške kartice/
Kaernten Card je vstop brezplačen. V 
ceno je vključena tudi avtobusna vožnja 
do parkirišča. Cena parkiranja je 2 evra 
za vozilo.

Popotnik se po obisku Čepe lahko 
okrepča v številnih gostilnah: Deut-
scher Peter/Dojčpeter, Loibltal/Brodi; 
Sereinig/Serajnik, Bodental/Poden; 
Bodenbauer/Podnar, Bodental/Po-
den; Feidlwirt, Windisch Bleiberg/Slo-
venji Plajberk; Kirchenwirt, Windisch 
Bleiberg/Slovenji Plajberk; Zur Post/Pri 
Pošti, Unterbergen/Podgora in Klagen-
furter Hütte/Celovška koča, Karavanke.

ZANIMIVO: Ime soteske Čepa izvira iz 
stare pravljice. V soteski naj bi obtičala ve-
lika skala v obliki čepa. Če tega čepa ne bi 
bilo, bi se obe strani soteske – Singerberg/
Singerjev hrib in Ferlacher Horn/Borovelj-
ski rog – sčasoma združili. 

NOVO: Avtobusni prevoznik Alpe Adria 
Line vozi večkrat dnevno od ponedeljka do 
sobote na relaciji Ljubljana–Celovec–Ljub-
ljana, s postankom na AP Kranj. Izstop oz. 
vstop v avtobus je večkrat dnevno možen ne-
posredno ob parkirišču soteske Čepa ali pa 
pri gostilni Deutscher Peter/Dojčpeter. Voz-
ni red najdete na www.alpeadrialine.com.

Obiščite nas tudi na Facebooku: 
www.facebook.com/ferlach.rosental
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+
A-9170 Borovlje/Ferlach • Glavni trg/Hauptplatz 16
telefon 0043/4227/2225 • faks 0043/4227/2572

adler@apothekeferlach.at
www.apothekeferlach.at

+

ODPRTO:
pon. - pet., 8:00 - 12:30 in 14:30 - 18:00

sob., 8:00 - 12:00 

ADLER
APOTHEKE 
Mag. pharm. Jutta Rosian 

  LEKARNA V BOROVLJAH Z BOGATO TRADICIJO

Dr. Eva Rosian, Mag. Jutta Rosian 
in Tamara Rigelnik
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• Naročila za zdravila
   sprejemamo tudi po
   telefonu in e-pošti 
• Ekspresna dobava
   zdravil iz NEMČIJE
• Bachovi cvetni 
   pripravki
• Schüsslerjeve soli

  GOVORIMO 
  SLOVENSKO
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MUSIKANTENFEST

Facebook: 32. Alpski vecer 2018
INFO & VSTOPNICE:
TURISTIČNO DRUŠTVO BOHINJ, t: ++386(0)4 5746 010, e: info@bohinj-info.com  |  www.bohinj-info.com

Sobota, 12. maj 2018 ob 20. uri, DVORANA DANICA Bohinjska Bistrica

Alpski kvintet

Lechner Buam

Trio Denis Novato

Ansambel Roka Žlindre
Ensemble Osttirol

Slovenski muzikantje

Kraški kvintet & Braco  Koren in Anka Čop

Moderator:  
Vinko Šimek
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Jasna Paladin

Kamnik – Če so bili na Ob-
čini Kamnik zaradi števil-
nih stroškov nad darom se-
ster uršulink, ki so jim pok-
lonile Samostan Mekinje, 
sprva zelo skopi z navduše-
njem, se zdaj že zavedajo, da 
ta pomemben in kar približ-
no 5000 kvadratnih metrov 
velik objekt s svojo kulturno 
dediščino za občino pred-
stavlja ogromen potencial in 
tudi poslovno priložnost.

»Na občini na projekte ne 
smemo gledati sanjaško, 
ampak tudi tako, da bodo fi-
nančno vzdržni, zato smo si 
kar dolgo belili glavo, kaj z 
nekdanjim samostanom na-
rediti in kako sploh začeti. K 
nam je prihajalo veliko ljudi 
z najrazličnejšimi predlogi, 
po tehtnem premisleku pa 
smo se odločili za ustanovi-
tev javnega zavoda. Naredili 
smo prvi korak, ne bo pa šlo 
tako hitro, kot bi si marsikdo 
želel, a smo na dobri poti,« 
je o novi prelomnici nekda-
njega samostana povedal 
župan Marjan Šarec. Javni 
zavod Mekinjski samostan 
bo sledil vsebinski zasnovi, 
ki jo je pripravila posebna 

komisija. Poudarek bodo 
namenjali izobraževalnim, 
kulturnim, humanističnim, 
zdravstvenim in podobnim 
vsebinam. In da bo začetek 
nekoliko lažji, je bila Občina 
Kamnik kot vodilni partner 
uspešna pri pridobivanju 
nepovratnih sredstev Evrop-
skega sklada za regionalni 

razvoj. Projekt s polnim nas-
lovom Revitalizacija samo-
stana Mekinje kot orodje za 
oživitev opuščenega objek-
ta kulturne dediščine in kre-
pitev zmogljivosti prebival-
cev urbanih območij ali na 
kratko Preobrazba je bil na-
mreč potrjen na javnem po-
zivu Lokalne akcijske skupi-
ne Srce Slovenije.

V projektu sodelujeta tudi 
partnerja Zavod Vezal in 
Noah Charney kot pomemb-
na deležnika za vsebinski 
del projekta.

Kot je povedala v. d. di-
rektorice Javnega zavoda 
Mekinjski samostan Saša 
Ceglar Vidmar, bo projekt, 
ki je vreden okoli 200 tisoč 
evrov (delež sofinanciranja 

je 80-odstoten), trajal 25 
mesecev, v tem času pa 
bodo prenovili pritličje sa-
mostana v izmeri dobrih 
700 kvadratnih metrov ozi-
roma dve dvorani in atrij, 
uredili spletno stran, ki je 
že zaživela, ter začeli s šte-
vilnimi brezplačnimi pre-
davanji, ki jih bodo izvaja-
li Leonida in Albert Mrgo-
le iz Zavoda vezal in Noah 
Charney.

V zavodu si želijo tudi 
tesnega sodelovanja z drugi-
mi javnimi zavodi, instituci-
jami in posamezniki iz obči-
ne in okolice ter številnih do-
godkov, ki bodo pripomog-
li, da bo nekdanji samostan 
postopoma lahko zaživel v 
še širšem obsegu.

V samostan se vrača življenje
Občina Kamnik je dve leti po prejemu mekinjskega samostana v dar zagnala prvi projekt, s katerim 
želijo v veliko in zgodovinsko pomembno stavbo vrniti življenje, prav tako bodo z evropskim denarjem 
obnovili nekaj prostorov.

Samostan Mekinje je že dve leti v lasti občine, z različnimi aktivnostmi pa ga želijo čim bolj 
približati občanom pa tudi strokovni javnosti. / Foto: Gorazd Kavčič

V. d. direktorice Javnega zavoda Mekinjski samostan Saša 
Ceglar Vidmar / Foto: Gorazd Kavčič

Projekt Preobrazba rešuje problematiko 
neizkoriščenih prostorskih kapacitet nekdanjega 
samostana, hkrati pa z naborom kakovostnih, socialni 
problematiki prilagojenih vsebin v stavbo vrača 
življenje.

Aleš Senožetnik

Vodice – V občini Vodice še 
vedno zaznavajo povečano 
število velikih tatvin (vlomov 
v stanovanjske hiše, objekte 
in vozila), ki jih je bilo lani 38 
(za zdaj raziskanih 25 odstot-
kov), kar je sicer sedem manj 
kot leto poprej. Leta 2015 so 
jih denimo zabeležili le 17. Ve-
čina se jih zgodi v popoldan-
skih urah in v času pogrebov, 
veselic ali drugih večjih slavij, 
ko stanovalcev ni doma. Feli-
ks Strehar, komandir Policij-
ske uprave Medvode, pose-
bej opozarja na nepridiprave, 
ki zamotijo občane in med-
tem izvršujejo tatvine v nji-
hovih domovih. Zato poli-
cisti opozarjajo, naj stanovalci 

prijavijo vsako sumljivo vede-
nje neznanih oseb.

V Vodicah sicer stalne pri-
sotnosti policistov ni, za po-
dročje so pristojni policisti 
iz Medvod, a kot je na torko-
vi seji občinskega sveta po-
udaril komandir Feliks Stre-
har, si tako občinska uprava 
kot policisti prizadevajo, da 
bi že letos na območju obči-
ne nekajkrat tedensko zago-
tovili pisarno, v kateri bi bili 
nekajkrat tedensko prisotni 
policisti. »Želja sicer je, da 
bi bili ves čas prisotni trije 
do štirje policisti, ki bi skr-
beli za okoliš. Če bo kadro-
vska projekcija stoodstotno 
zapolnjena – zdaj je le 75-od-
stotno – bi ta ideja lahko za-
živela,« je poudaril Strehar.

Stalna prisotnost 
policistov v Vodicah?

Visoko – Na Visokem republiška direkcija za infrastrukturo 
končuje sanacijo tamkajšnje brežine, ki jo bodo utrdili z glo-
boko sidranimi mrežami. Dela bi sicer morali končati že konec 
preteklega leta, a so med samo gradnjo ugotovili, da je količina 
sider, predvidenih s projektom, manjša od dejansko potreb-
nih, zato je bilo treba projekt dopolniti in nabaviti nova sidra, 
so pojasnili na direkciji. »V tem času se dela niso izvajala, 
zato se je izvedba zavlekla v neugoden zimski čas. Februarja 
in skoraj ves marec se dela niso mogla izvajati zaradi nizkih 
temperatur in razmočenosti terena.« V primeru, da bodo vre-
menske razmere ugodne, bodo zdaj dela končali do konca 
maja. Vse do takrat je potrebna polovična zapora, saj obstaja 
neposredna nevarnost padanja materiala na cesto, so ob tem 
še dodali na Občini Gorenja vas - Poljane.

Dela naj bi končali do konca maja
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Aleš Senožetnik

Komenda – Občinski svetniki 
so na aprilski seji obravnava-
li predloga o razporeditvi pre-
sežka prihodkov nad odhodki 
Osnovne šole Komenda Mo-
ste in Vrtca Mehurčki. Zavo-
da sta namreč v lanskem letu 
izkazovala vsak za dobrih 13 
tisoč evrov presežka. Prese-
žek osnovne šole bodo v Ko-
mendi namenili za sofinan-
ciranje projekta izgradnje 

telovadnice pri šoli v Mo-
stah. Ob poslopju šole je na-
mreč občina odkupila prib-
ližno 1700 hektarov zemljiš-
ča, izdelane pa so že tudi lo-
kacijske preverbe in prve idej-
ne zasnove telovadnice, ki jo 
nameravajo v Mostah graditi 
v prihodnjih letih. Telovadni-
ca bo predivoma stala na za-
hodni strani objekta šole, kjer 
so zdaj parkirišča, ta pa bodo 
preselili na odkupljeno ze-
mljišče. Na občinski upravi 

nameravajo pridobiti grad-
beno dovoljenje in poiskati 
možnosti za morebitna ne-
povratna sredstva.

V Vrtcu Mehurčki pa bodo 
presežek namenili za me-
njavo oken na severni stra-
ni enote Mehurčki v starem 
delu vrtca. Investicija je bila 
sicer načrtovana že v finanč-
nem načrtu za leto 2015, 
vendar so zaradi omejenih 
sredstev zamenjali le okna 
na južni strani objekta.

Presežka za okna in 
sofinanciranje telovadnice
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Igor Kavčič

Šenčur – Galerijski prostor 
Muzeja Občine Šenčur je v 
torek znova zaživel v zname-
nju keramike. V sklopu pra-
znovanj v počastitev 24-le-
tnice Občine Šenčur so od-
prli razstavo keramičnih del 

z naslovom Po znanje v Šen-
čur. Koliko znanja s področ-
ja umetniške keramike je v 
Vogljah, natančneje v zavo-
du V-oglje in v rokah Barbe 
Štembergar Zupan in Nika 
Zupana, vedo ljubitelji in av-
torji keramike po vsej Slove-
niji. Mojstra keramike svoje 

znanje vsako leto oplemeni-
tita tudi gostujočimi ume-
tniki z vsega sveta, ki v Vog-
lje prihajajo na mednaro-
dni simpozij umetniške ke-
ramike. Letos julija bo ta po-
tekal že trinajstič po vrsti. 
Znanja ne skrivata, ampak 
ga prenašata naprej. Tokrat 

sta namreč k razstavljanju v 
šenčursko galerijo povabila 
trinajst avtorjev, ki so svoje 
znanje v preteklosti pridobi-
vali prav v Vogljah.

Za čudovit uvod v predsta-
vitev avtorjev del na tokra-
tni razstavi je poskrbel mla-
di harmonikar Štefan Ko-
sirnik z Bachovim Preludi-
jem. Ustvarjalci se s kerami-
ko ukvarjajo različno dolgo, 
desetletje, nekaj let ali zgolj 
nekaj mesecev, svoja dela pa 
so z različnimi vrstami gline 
izdelali v različnih tehnikah. 
Gre za dela, ki so jih izdelali v 
svojih domačih delavnicah. 
Razstavljavce je prestavila 
Barba Štembergar Zupan. 
Lidija Zdešar, ki sicer izde-
luje uporabno lončenino, 
se tokrat predstavlja z luč-
mi, ki so okrašene z oksidi, 
na ogled pa je postavila tudi 
sklop skulptur na temo dre-
ves. Majda Odar je v galerijo 
obesila dve stenski sliki sim-
boličnih portretov in grajski 
stolpič. Petra Markič je na 
razstavo prinesla večjo am-
bientalno luč valjaste oblike 

ter tri stenske keramike, dva 
križa in visečo vazo, Sara Pe-
ternel pa je na ogled posta-
vila dve ptici, okrašeni z en-
gobami, glazuro in nadgla-
zurnimi barvami. Zakonca 
Branka in Primož Poklukar 
sta pripravila uporabno ke-
ramiko, različne poslikane 
skodelice. Ko Primož izde-
la dodatke iz lesa, pa nasta-
ne keramična »kahlica«. Z 
nekaj večjimi kosi abstrak-
tnih oblik se predstavlja Jer-
neja Stanonik, partnerja Ur-
ška Aljančič in Robi Možina 
se predstavljata z ročno mo-
deliranimi predmeti, Matic 
Lovšin pa v svoje keramič-
ne izdelke na unikaten na-
čin dodaja les. Likovno izje-
mno nadarjeni avtor Andrej 
Volčič je svoj slikarski ta-
lent prenesel v poslikavo in 

dekoracijo posod in jim tako 
dodal tudi likovni prestiž. Po 
stažu najmlajši keramičarki 
Petra Rant in Sanja Manoj-
lovič pa se predstavljata z 
dvema dekoriranima skle-
dama iz bele gline oziroma 
z ročno oblikovanim vrčem 
in čajnikom s kozarčkoma. 
Razstavo je s pohvalo, da 
gre za ustvarjalce različnih 
generacij, odprl podžupan 
Šenčurja Aleš Perič Močnik. 

Razstava bo na ogled do 
20. maja, muzej pa je od-
prt ob torkih in petkih od 17. 
do 19. ure in ob nedeljah od 
10. do 12. ure. Prvih 14 dni 
v juliju bo v Vogljah potekal 
že 13. Mednarodni simpozij 
umetniške keramike, na ka-
terem bodo letos ustvarjali 
umetniki iz ZDA, Češke in 
Slovenije.

Učenci razstavljajo pri učiteljih
V Muzeju Občine Šenčur so v torek odprli razstavo keramičnih del trinajstih avtorjev, ki so svoje prve 
korake v izdelovanju in oblikovanju keramike pridobivali v zavodu V-oglje. Na ogled so zelo raznolika 
dela tako umetniške kot uporabne keramike. Od »kahlice« do stenske dekoracije.

Ob mentorjih Barbi Štembergar Zupan in Niku Zupanu se je torkovega odprtja razstave 
udeležila večina razstavljavcev, v glasbenem programu pa je nastopil harmonikar Štefan 
Kosirnik. / Foto: Igor Kavčič

Svoj slikarski talent na keramiko uspešno prenaša nadarjeni 
Andrej Volčič iz Kranja. / Foto: Igor Kavčič

Marjana Ahačič

Kropa – V Kropi bodo letos 
pripravili že peti zaporedni 
festival gledališča, je v ime-
nu organizatorjev sporočil 
vodja festivala Anže Habjan. 
Od 15. junija do 6. julija se 
bo na odru kulturnega doma 
v Kropi zvrstilo deset gleda-
liško-glasbenih dogodkov. 
Otvoritveni predstavi Slo-
venskega stalnega gledališča 
iz Trsta Kako postati Sloven-
ci v 50 minutah bodo sledile 

predstave za odrasle in otro-
ke; večinoma gre za profesi-
onalne produkcije, med ka-
terimi organizatorji posebej 
omenjajo uveljavljena ume-
tniška imena, kot so Domen 
Valič, Daniel Malalan in Feri 
Lainšček. Anže Habjan na-
poveduje tudi pester spre-
mljevalni program in ob-
ljublja, da bo, tako kot vsa leta 
doslej, vstop na vse predsta-
ve brezplačen. Festival gleda-
lišča se bo tudi letos zaključil 
z uvodom v Kovaški šmaren.

V Kropi bo spet 
gledališki festival
Že peti festival gledališča z naslovom Dnevi 
gledališča in glasbe bo Kropa letos gostila od 
sredine junija pa vse do prvega tedna v juliju.

Uvodna predstava Slovenskega stalnega gledališča iz Trsta 
Kako postati Slovenci v 50 minutah / Foto: arhiv festivala

Igor Kavčič

Kranj – Na Mednarodnem fe-
stivalu mladih glasbenikov v 
Litvi se pomerijo, ker pa ne 
gre za tekmovanje, glasbeni-
ki v prvi vrsti v sproščenem 
vzdušju pokažejo svoj glas-
beni talent in potencial. Na 
festivalu nastopijo le izbra-
ni. Organizatorji festivala 
vsako leto izberejo približno 
deset udeležencev iz Evrope, 
večinoma na podlagi rezul-
tatov na različnih glasbenih 

tekmovanjih. »Organizator-
ju me je priporočil Simon 
Perčič, vodja tekmovanja 
Svirel, mednarodnega glas-
benega tekmovanja in festi-
vala za soliste ter komorne 
skupine, ki že deset let pote-
ka v Sloveniji. Verjetno zato, 
ker sem trikrat na tem tek-
movanju dosegel prvo mes-
to in ker vsako leto sodelu-
jem na poletni orkestrski 
šoli OrkesterkamP,« suve-
reno odgovori mladi klari-
netist Gaber Avsec.

Nanj so zelo ponosni tudi v 
Glasbeni šoli Kranj, kjer kla-
rinet igra v razredu Eve Kraj-
nčan. »Gaber ni dober le v 
igranju klarineta. Redno je 
osvajal tudi po sto točk na tek-
movanjih iz solfeggia, zaklju-
čil je tudi šest razredov klavir-
ja. Po duši pa je tudi plezalec 
in plezanju prav tako name-
nja kar nekaj prostega časa. Je 
super fant od glave do peta, ki 
pa kljub številnim uspehom 
ostaja skromen,« o njem raz-
mišlja ravnateljica glasbene 
šole Petra Mohorčič, ki je v 
Kaunasu Gabra spremljala 
s klavirjem. Poleg tega, da je 
odigral za 14-letnika zelo zah-
tevno solistično točko, je fan-
tastično odigral tudi svoj so-
listični nastop z orkestrom. 
Zadnji večer festivala je na-
mreč v solo točkah s simfo-
ničnim orkestrom nastopi-
lo vseh enajst vabljenih mla-
dih glasbenikov, dva pianista 
iz Nemčije, pianistki iz Dan-
ske in Litve, pianist iz Poljske, 
violinistka in čelistka iz Latvi-
je, violinistka iz Italije, violi-
nistka iz Ukrajine, rogistka 
iz Norveške in naš slovenski 
klarinetist. Orkestru je dirigi-
ral priznani litovski dirigent 
Vilmantas Kaliunas.

V en koncert je bilo tako 
združenih enajst različnih 
koncertov s solisti, med ka-
terimi jih vsaj polovica še ni 
imela izkušenj z orkestrom. 
Mladi so delovali, kot pravi 
profesionalci, tako na odru 
kot v sodelovanju z dirigen-
tom in orkestrom. »V aku-
stično odličnem okolju in v 
družbi somišljenikov sem 
užival,« o izkušnji pove Ga-
ber in dodaja: »Kaunas je 
lepo mesto s prijaznimi ljud-
mi. Super je bilo vse, od hra-
ne, organizacije do vreme-
na. Najpomembneje zame 
pa je, da sem lahko igral s 
tako dobrim orkestrom in 
sovrstniki, odličnimi solisti. 
Ta teden v Litvi je bil do se-
daj moj najboljši teden v živ-
ljenju.«

Gaber Avsec bo v prihod-
njem letu devetošolec, hkra-
ti pa bo že obiskoval pouk 
klarineta na Konservatori-
ju za glasbo in balet Ljublja-
na. V ponedeljek, 14. maja, 
ob 19.30 bo v dvorani Glas-
bene šole Kranj imel svoj 
zaključni recital, seveda pa 
bo igral tudi kot solist 20. ju-
nija na vsakoletnem zaključ-
nem koncertu glasbene šole 
na Brdu.

Med najboljšimi glasbeniki v Litvi
Sredi aprila se je na 27. mednarodnem festivalu mladih glasbenikov v litovskem Kaunasu predstavil tudi 
Gaber Avsec, učenec klarineta v Glasbeni šoli Kranj.

Mladi klarinetist Gaber Avsec s svojo mentorico v Glasbeni 
šoli Kranj Evo Krajnčan / Foto: Janez Avsec
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sreda, 2. 5., ob 15. uri

Vilma Stanovnik

Kranj – »V klubu neradi ko-
mentiramo sojenje. Odnos 
do sodnikov je bil vedno več 
kot korekten, pred tekma-
mi in po njih poskrbimo za 
okrepčilo, vselej zagotovi-
mo vse, kar potrebujejo za 
nemoteno delo. Ugotavlja-
mo pa, da je sodniških na-
pak vedno več. In v večini v 
našo škodo. Sojenje na zad-
njih dveh domačih tekmah 
pa je bilo katastrofalno. Se-
veda se ti potem prikradejo 
v misli različni scenariji. Od 
tega, da je to načrtovano, da 
se utira pot klubom, ki po-
menijo večjo perspektivo 
za prvo ligo, do osebnih za-
mer. Upam, da ni tako. Da 
gre le za neznanje, slabo pre-
sojo. A ključno je, da so vse 
te odločitve vplivale na potek 
tekme. Nezadovoljstvo navi-
jačev do takšnega sojenja 
je ogromno. To lahko hitro 
privede do posameznih in-
cidentov, za zdaj jih obvla-
dujemo in jih bomo tudi v 
prihodnje. Imamo pa velika 
pričakovanja do NZS, priča-
kujemo, da nas zaščiti, da 
zaščiti naše delo z mladimi 

igralci,« je o svojih pomi-
slekih po zadnji tekmi med 
drugim zapisal predsednik 
NK Triglav Kranj. »Zače-
lo se je s kontroverzno tek-
mo prvega dela sezone, ko 
so Domžale gostovale v Kra-
nju in je sodnik Ponis po-
polnoma brez potrebe iz-
ključil Krciča po ''dvoboju«'' 
z Balkovcem. Tedaj smo se 
prvič oglasili, omenjeni sod-
nik je prejel suspenz, mi pa 
obljubo, da se to ne bo več 

dogajalo. In tudi tu so os-
tale le besede. Dogajanje v 
zadnjih tednih nima veliko 
povezave z regularnim bo-
jem na zelenicah, zato se v 
tem trenutku javno sprašu-
jemo – zakaj? Če so nogo-
metni sodniki v državi ne-
kakovostni in je število nji-
hovih napak tolikšno, ima 
NZS sistemsko težavo. Če 
je po sredi kaj drugega, pa 
ima ves slovenski nogomet 
še toliko večji problem, tega 

pa ne želimo verjeti,« pra-
vijo v klubu in nadaljujejo: 
»Ne zahtevamo javnega od-
govora s strani krovne orga-
nizacije, toliko smo že izku-
šeni, da vemo, kako se stva-
rem streže, niti ne pričaku-
jemo, da bomo pomilovani 
ali uslišani. A kot smo pou-
darili že pred časom, nismo 
nepomembni, imamo zgo-
dovino, uspešno akademijo, 
bazo navijačev, čist obraz in 
račune ter stabilen klub. Saj 
to so sanje vsake nogome-
tne zveze, mar ne? Prepros-
to želimo vedeti, kje leži te-
žava, da Triglav ne uživa 
enakih pogojev za boj med 
elito, se vlečejo kakšne za-
mere iz preteklosti? Je mor-
da težava, da ne bomo mir-
no sprejemali ponižujoče-
ga odnosa s strani uradnih 
oseb, pa čeprav bi se lahko 
kar konkretno sprehodili po 
imenih in priimkih sodni-
kov in naštevali oblike žali-
tev in psihološkega terorja, 
ki smo ga deležni?«

Za konec pa pravijo še: »Za-
vedamo se svojih limitov, ni 
jih malo. A to je cena, če se 
klub odloči med elito nasto-
pati z domačim kadrom, ne-
izkušenimi fanti, ki se toliko 
težje spoprijemajo s pritiski 
elitnega tekmovanja. To so 
naše težave, ki jih vestno re-
šujemo, od ostalih deležni-
kov pa zahtevamo enakoprav-
no obravnavo in regularne 
pogoje za tekmovanje.«

V Triglavu protestirajo
V kranjskem nogometnem prvoligašu so prepričani, da so bili na zadnjih 
tekmah oškodovani, zato so se odločili, da ne bodo več tiho.

V Triglavu zagotavljajo, da se bodo borili do konca sezone, 
pričakujejo pa enakopravno obravnavo. / Foto: Tina Dokl

Jože Marinček

Kranj – Kranjski olimpijski 
bazen je bil prejšnjo nedeljo 
prizorišče zaključnih bojev 
državnega prvenstva za va-
terpoliste do 13. leta starosti. 
Na tekmovanje so se uvrsti-
li vaterpolisti AVK Triglav, 
AVK Branik, VK Ljubljana 
Slovan in VD Koper 1958. V 
polfinalu je ekipa VK Triglav 
s 17 : 1 premagala VD Koper 
1958, AVK Branik pa VK Lju-
bljana Slovan z 8 : 4. Poražen-
ca sta nato odigrala tekmo za 
tretje mesto, 7: 2 pa so zma-
gali vaterpolisti VK Ljublja-
na Slovan. V finalu sta se po-
merila AVK Triglav in AVK 
Branik. Boljši je bil AVK Tri-
glav in zmagal z 10 : 4. Kra-
njčani so pod vodstvom tre-
nerja Tadeja Peranoviča na-
stopili v postavi: Nejc Osel, 
Nejc Peric, Jaka Grabec, Ni-
kola Lukič, Maks Bečič, Ni-
kola Rajlič, Anej Grabec, 
Amar Radžematovič, David 

Laketič, Filip Cvijanovič Te-
pina, Nace Štromajer in Bor 
Udovč.

Minulo soboto pa so v Ko-
pru finalni turnir državne-
ga prvenstva odigrali va-
terpolisti do 15. leta. Nanj so 
se uvrstili AVK Triglav, VD 
Kamnik, AVK Branik in VD 
Koper 1958. V prvem polfi-
nalu je AVK Triglav s 16 : 7 
premagal VD Koper 1958, 
v drugem pa je VK Kamnik 
AVK Branik premagal s 7 : 
5. Tekmo za tretje mesto je 
dobila ekipa VD Koper 1958, 
tekmo za naslov prvaka med 
vaterpolisti AVK Triglav in 
VD Kamnik pa so s 17 : 4 do-
bili vaterpolisti AVK Triglav. 
Pod vodstvom trenerja Rada 
Čermelja so nastopili v pos-
tavi: Nejc Osel, Nejc Peric, 
Jaka Grabec, Nace Štroma-
jer, Jaša Lah, Jure Zupanc, 
Nikola Rajlič, Aleksander 
Paunovič, Juš Vončina, Rok 
Bečič, Bor Kaloper, Maks 
Bečič in Tim Dragaš.

Mladi vaterpolisti 
Triglava so prvaki

Kranj – Naša hokejska reprezentanca, ki je na svetovno pr-
venstvo divizije I, skupine A v Budimpešto odpotovala z željo, 
da se vrne v elito svetovnega hokeja, je za začetek dvakrat 
izgubila. Najprej je bila od Risov boljša reprezentanca Velike 
Britanije, nato pa so z 2 : 4 morali priznati premoč še Poljski. 
V torek so imeli prost dan, včeraj zvečer pa jih je čakala tekma 
z domačo ekipo Madžarske, ki pa se do zaključka naše redak-
cije še ni končala. Jutri se bodo naši hokejisti pomerili z ekipo 
Kazahstana, v soboto pa še z ekipo Italije. Kot kaže, se bodo 
na zadnjih tekmah morali potruditi, da bodo v prvoligaški 
konkurenci sploh obstali.

Namesto za elito se borijo za obstanek

Škofja Loka – Minulo soboto so škofjeloški košarkarji ekipe LTH 
Castings v elitni slovenski košarkarski ligi z izidom 106 : 102 
premagali polzelske Hopse. Čeprav jim zmaga ni pomagala, da 
bi v novi sezoni igrali med prvoligaši, zadnja tekma te sezone v 
domači dvorani zanje pomeni svojevrsten rekord. Kar 54 točk 
je namreč dosegel njihov mladi košarkar 19-letni Ljubljančan 
David Kralj, ki je tekmo končal pri statističnem indeksu 54. Ko-
šarkarska zveza Slovenije je postregla s podatkom, da gre za 
absolutni rekord – tako kar se tiče doseženih točk kot tudi konč-
nega statističnega indeksa v zadnjih desetih sezonah slovenskih 
klubskih tekmovanj, morda pa celo za rekord vseh časov.

Za zaključek zmaga in rekord

Kranj – Konec tedna v Kranj prihajajo na priprave mladi va-
terpolisti Turčije, kar bo izkoristila naša mladinska reprezen-
tanca in z njimi odigrala dve prijateljski srečanji. Tekmi bosta 
jutri in v soboto z začetkom ob 20. uri. Priprave za prihajajoče 
kvalifikacije za letošnje evropsko prvenstvo, ki jih bo repre-
zentanca odigrala od 9. do 12. maja v kranjskem pokritem 
olimpijskem bazenu, je reprezentanca začela s turnirjem v 
Bečeju in nadaljevala v Banjaluki. Reprezentanco vodi trener 
Aleš Komelj, njegov pomočnik pa je Jaka Mikoletič. 

Reprezentančne priprave s turškimi vaterpolisti

Vilma Stanovnik

Ljubljana – Tako kot doma-
če pokalno tekmovanje in 
srednjeevropsko ligo so od-
bojkarji Calcita Volleyja le-
tošnje državno prvenstvo, 
končali na drugem mestu. V 
tretji finalni tekmi končnice 
1. DOL za moške so še tret-
jič morali priznati premoč 
ACH Volleyju, ki je v dvo-
rani Tivoli slavil s 3 : 0 (17, 
16, 20). Ljubljančani so tako 
prišli že do 15. naslova dr-
žavnih prvakov, Kamničani 
so ostali pri treh. 

»Letošnja sezona je bila za 
našo ekipo nekaj posebnega. 
Veliko je bilo vzponov, veli-
ko je bilo tudi padcev, po ka-
terih smo se vedno pobra-
li. Realno letos v finalu nis-
mo mogli parirati ACH Vol-
leyju. Letos je bila kakovo-
stna razlika med njimi in 
nami za kakršno koli prese-
nečenje vendarle prevelika. 
Mislim, da smo na koncu 
lahko zadovoljni tudi s tem 
drugim mestom, sploh gle-
de na to, da smo že v polfi-
nalu končnice imeli težave 
s Salonitom,« je po zadnji 

tekmi med drugim povedal 
kapetan Calcit Volleyja An-
drej Štembergar Zupan.

»Mislim, da smo odigra-
li toliko, kot smo v tem tre-
nutku lahko, vendar mora-
mo biti na koncu vseeno za-
dovoljni tudi z drugim mes-
tom. Še zlasti glede na vse 
poškodbe v drugem delu 

sezone sem vesel, da smo 
v polfinalu premagali Salo-
nit in da smo prišli v finale 
končnice. Moram pa prizna-
ti, da je ACH Volley igral od-
lično in mu lahko samo čes-
titam,« je dejal trener Calcita 
Volleyja Gašper Ribič.

Že prejšnji teden pa so se-
zono prav tako na drugem 

mestu končale odbojkarice 
Calcita Volleyja. V treh final-
nih tekmah končnice 1. DOL 
za ženske so trikrat morale 
priznati premoč Novi KBM 
Braniku. Varovanke Gregor-
ja Ropreta so tako po dveh na-
slovih državnih prvakinj še 
drugič zaporedoma sezono 
končale na drugem mestu.

Presenečenja ni bilo
Tudi na torkovi tretji tekmi finala državnega prvenstva v odbojki za moške odbojkarji kamniškega Calcita 
Volleyja ekipi ACH Volley niso odvzeli niti niza in so državno prvenstvo končali na drugem mestu.

V vseh treh finalnih obračunih so morali odbojkarji Calcita Volleyja (v belih dresih) priznati 
premoč ekipi ACH Volleyja, ki je zasluženo osvojila nov naslov državnih prvakov. 
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Aleš Senožetnik

Kranj – Uvedba novega pod-
pornega sistema Spot, Slo-
venske poslovne točke, je 
usmerjen v nadgradnjo sto-
ritev in informacij za po-
slovne subjekte. Gre za vlad-
ni projekt, ki ga izvajajo mi-
nistrstvo za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo, ministr-
stvo za javno upravo in javna 
agencija Spirit Slovenija. Vo-
dilo projekta je slediti nače-
lu »samo enkrat in na enem 
mestu«. Cilj pa je, da bi sis-
tem postal digitalna pisarna 
za vsakega, ki opravlja dejav-
nost in posluje z državo.

Tako pod okrilje sistema 
prehaja tudi dosedanji sis-
tem točke VEM in portala 
e-VEM. Kot zagotavljajo po-
budniki, bo nov sistem nu-
dil izboljšane elektronske 
storitve za hitro in enostav-
no poslovanje z državo. Eno-
stavnejša bo tudi registraci-
ja podjetij in drugih elek-
tronskih postopkov, stori-
tev podjetniškega svetova-
nja, informiranja, usposa-
bljanja in regionalnega po-
vezovanja prav tako pa tudi 
storitve s področja internaci-
onalizacije in tujih investicij 
za izvoznike in investitorje. 
Vse storitve sistema bodo za 
uporabnika brezplačne.

Sistem združuje štiri rav-
ni delovanja. Spletni portal 
postaja ključna povezoval-
na točka različnih institu-
cij, ki nudijo storitve za pod-
poro poslovnim subjektom. 
Drugi nivo so fizične točke 
(dosedanje točke VEM), kjer 
uporabnik lahko opravi po-
stopke registracije podje-
tja in druge elektronske po-
stopke s pomočjo referenta. 
Tretji nivo predstavlja 12 re-
gijskih točk Spot Svetovanje, 
ki poleg ostalih nudijo tudi 
strokovno pomoč svetoval-
cev, organizacijo delavnic in 
usposabljanj za potencial-
ne podjetnike, povezovanje 

akterjev ter splošno promo-
cijo podjetništva v okolju. 
Spot Global pa bo prek javne 
agencije Spirit Slovenija za-
gotavljal pomoč izvoznikom 
in večjim domačim in tujim 
investitorjem.

Štiri regijske točke so bile 
vzpostavljene tudi na Gorenj-
skem. Delujejo v okviru Regi-
onalne razvojne agencije Go-
renjske, BSC Kranj, RAzvo-
jen agencije SORA, Razvojne 
agencije Zgornje Gorenjske, 
RAGOR, in Območne zbor-
nice za Gorenjsko, GZS.

Projekt, ki ga poleg države 
sofinancira Evropski sklad 
za regionalni razvoj, bo stal 
35,8 milijona evrov.

Vse na enem mestu
Sistem enotne poslovne točke bo poenostavil 
poslovanje podjetnikov z državo.

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Čisti poslovni 
izid družbe s sedežem v Ce-
lovcu je lani znašal 68 mili-
jonov evrov, kar je največ v 
zgodovini banke. Predse-
dnica uprave Herta Stock-
bauer uspeh pripisuje ugo-
dnemu razvoju na kapital-
skih trgih, kar jim je zagoto-
vilo dobre prihodke iz provi-
zij in pomembno povečanje 
rezultata pri finančnih sred-
stvih. 

Konjunktura se odraža 
tudi v investicijski priprav-
ljenosti podjetij, banka pa 
je tudi na strani prebivalstva 
zabeležila rast kreditnega 
povpraševanja. V letu poro-
čanja so dosegli obseg novih 
poslov v višini 1,5 milijarde 
evrov, obseg kreditov pa se 
je v primerjavi z letom 2016 
povečal za 2,2 odstotka.

Največji vir refinancira-
nja za BKS Bank predsta-
vljajo vloge strank, ki niso 
banke. Te so lani dosegle 
rekordnih 5,67 milijarde 
evrov, kar pomeni poveča-
nje za 1,8 odstotka. V ban-
ki opažajo, da klasični pro-
dukti varčevanja zaradi niz-
kih obrestnih mer izgublja-
jo privlačnost, narašča pa 
interes strank za produkte 
na kapitalskem trgu. 

Poslovalnice v Sloveniji 
so k letnemu dobičku kon-
cerna prispevale 2,9 mili-
jona evrov, hčerinska druž-
ba BKS-leasing pa 1,1 mili-
jona evrov. Kot ocenjujejo 

v banki, Slovenija sodi med 
najpomembnejše rastoče 
trge za BKS Bank, zato so 
lani v svojih upravnih pro-
storih v Ljubljani odprli svo-
jo sedmo poslovalnico.

Kot je povedal Alexander 
Novak, vodja BKS Bank v 
Sloveniji, ki bo septembra 
nastopil tudi položaj člana 
uprave, banka pri nas zapo-
sluje sto ljudi, spremlja pa 
16.500 strank. Število pa se 
bo kmalu povečalo. 30. apri-
la bodo namreč prevzeli fi-
nančne instrumente in vo-
denje računov nemateria-
liziranih vrednostnih pa-
pirjev več kot devet tisoč 
strank Gorenjske borzno-
posredniške družbe (GBD), 
s čimer za Alto postajajo 
drugi največji borzni pos-
rednik pri nas.

Kot je povedal Novak, 
bodo strankam GBD s tem 
omogočili še dodatno sve-
tovanje in produkte banke, 
ki jih prej niso bili deležni, 
s prevzemom pa stranke ne 
bodo imele nobenih stro-
škov ali drugih obveznosti. 
Kaj to pomeni za vodstvo 
GBD Novak še ni znal poja-
sniti, je pa s prevzemom po-
vezana nova širitev mreže 
poslovalnic. V prihodnjih 
mesecih namreč načrtujejo 
odprtje poslovalnice v Kra-
nju, s čimer bodo poveča-
li prisotnost na širšem Go-
renjskem, kjer do sedaj (z 
izjemo poslovalnice v Dom-
žalah) niso bili prisotni. Po-
leg večje prisotnosti na trgu 
vrednostnih papirjev in sve-
tovanja vlagateljem namreč 
v družbi poudarjajo tudi 

pomen drugih klasičnih 
bančnih storitev in njihove-
ga potenciala.

»Proučujemo, kaj se do-
gaja na trgu, in skušali 
bomo izkoristiti vse mož-
nosti, ki se nam bodo ponu-
dile, konkretnih poslov pa 
za zdaj ne moremo komen-
tirati,« je povedal Novak o 
morebitnih nadaljnjih po-
tezah družbe na trgu vre-
dnostnih papirjev. A kot po-
udarjajo v družbi, želijo na 
tem področju nadaljevati 
rast. »Ali bo ta naravna ali 
bo prišlo še do kakšnih dru-
gih prevzemov, pa je vpra-
šanje situacije na trgu. Stra-
tegija pa je, da povečujemo 
svoje poslovanje na trgu,« 
je dodal Boštjan Dežman, 
vodja Bančne podružnice 
BKS Bank v Sloveniji.

BKS Bank tudi v Kranju
BKS Bank je lani dosegla najboljši rezultat v zgodovini banke. S prevzemom Gorenjske 
borznoposredniške družbe pa prihajajo tudi na Gorenjsko.

Josef Morak, Herta Stockbauer, Alexander Novak in Boštjan Dežman so na novinarski 
konferenci predstavili lanskoletne rezultate BKS Bank.

Simon Šubic

Kranj – Prejšnji teden se je 
v Kranju v okviru projek-
ta Model M Slovenija kon-
čalo regionalno usposablja-
nje brezposelnih mladih za 
podjetništvo, nevladništvo 
in aktivno iskanje zaposli-
tve. Cilj dveletnega projek-
ta Model M Slovenija, kate-
rega nosilec je Inštitut za ra-
zvoj družbene odgovornosti 
IRDO, je, da v sedmih sta-
tističnih regijah za zaposlji-
vost in zaposlenost uspo-
sobijo vsaj 140 mladih od 
24. do 29. leta z najmanj 
srednješolsko izobrazbo, 
32 od njih pa pomagajo 

tudi zaposliti. Doslej je bilo 
v projekt, ki sta ga s 340 ti-
soč evri podprli država in 
Evropska unija, v šestih re-
gijah vključenih 112 mla-
dih, do konca marca pa jih 
je 38 že dobilo zaposlitev. 

Na Gorenjskem se je pro-
jekta udeležilo 20 mladih, 
od katerih sicer zaposlitve 
do konca usposabljanja ni 
pridobil še nihče, imajo pa 
nekateri od njih že podrob-
no izdelano podjetniško ide-
jo, nekaj pa jih je že naveza-
lo stike s podjetji, je razloži-
la Daniela Žagar, direktorica 
Obrtno-podjetniške zborni-
ce Kranj, regionalnega par-
tnerja v projektu. 

Model M Slovenija pome-
ni biti mlad in biti vzor dru-
gim, kako inovativno najdeš 
zaposlitev ali ustvariš svo-
jo lastno, je razložila direk-
torica IRDO Anita Hrast. 
Na enomesečnem usposa-
bljanju so se tako mladi po-
vezali s podjetniki, nevlad-
niki in dosedanjimi udele-
ženci projekta, si ogledali 
dobre prakse v gorenjskih 
podjetjih in nevladnih or-
ganizacijah, se pogovarja-
li z delodajalci ter spozna-
vali življenjske in poslovne 
zgodbe uspešnih podjetni-
kov in nevladnikov. S tem 
so pridobili kompetence, ki 
jim bodo zagotovo olajšale 

iskanje zaposlitve, je pouda-
rila Hrastova.

V projektu je sodeloval 
tudi kranjski zavod za zapo-
slovanje, kjer so predvsem 
poiskali primerne udeležen-
ce usposabljanja. »Upam, 
da ste od projekta čim več 
odnesli ter spoznali oziro-
ma pridobili nove prijatelje, 
saj je za uspeh pomembno 

tudi mreženje,« je mlade 
nagovoril direktor zavoda 
Drago Perc. 

»Ta projekt nas je spod-
budil, da postanemo aktiv-
ni, prebudimo svoj potenci-
al in ga začnemo izkorišča-
ti. Doma na kavču nas služ-
ba zagotovo ne bo čakala,« je 
povedal predsednik skupine 
modelovcev na gorenjskem 

usposabljanju. Podpredse-
dnica skupine Tjaša Jenko pa 
je poudarila, da je usposablja-
nje preseglo njena pričakova-
nja: »Poleg novega znanja, ki 
so nam ga podajali izkuše-
ni predavatelji, in poznan-
stev mi je prinesel še veliko 
več – sprejemanje različnih 
mnenj, pogledov na svet in 
odkritost do same sebe.«

Mladi nočejo čakati 
na kavču
Dvajset mladih Gorenjcev se je v okviru projekta Model M Slovenija 
usposabljalo, kako inovativno najti zaposlitev ali si ustvariti lastno.

Na Gorenjskem se je za boljšo zaposljivost usposabljalo dvajset modelovcev. / Foto: Gorazd Kavčič

Cilj projekta Spot, Slovenske poslovne točke, ki sledi 
načelu »samo enkrat in na enem mestu« je, da bi 
sistem postal digitalna pisarna za vsakega, ki opravlja 
dejavnost in posluje z državo. Štiri regijske točke so 
bile vzpostavljene tudi na Gorenjskem. 



Cveto Zaplotnik

Žirovnica – Generalna skup-
ščina Organizacije združenih 
narodov (OZN) je decembra 
lani na zasedanju v New Yor-
ku sprejela resolucijo, s kate-
ro je 20. maj, rojstni dan zače-
tnika sodobnega čebelarstva 
Antona Janše z Breznice, raz-
glasila za svetovni dan čebel, v 
okviru katerega naj bi svetov-
no javnost ozaveščali o pome-
nu čebel in ostalih opraševal-
cev za človeštvo. Slovenija se 
na prvo praznovanje svetov-
nega dne zavzeto pripravlja, s 
potekom priprav se je na neda-
vni seji seznanila tudi vlada. 

Maja bodo po vsej Sloveni-
ji potekali različni čebelarski 
dogodki, praznovanje pa bo 
doseglo vrhunec med 18. in 
20. majem, ko bo več dogod-
kov na državni in mednarodni 

ravni. V petek, 18. maja, bo v 
Žirovnici svetovna čebelar-
ska konferenca z naslovom 
Globalni izzivi v čebelarstvu, 
na kateri bodo domači in tuji 
čebelarski strokovnjaki raz-
pravljali o opraševanju, prob-
lematiki pesticidov, pomenu 
uporabe čebeljih pridelkov v 
prehrani in apiterapiji, skrbi 
za kakovost in varnost čebe-
ljih pridelkov, sonaravnem 
zatiranju varoj, prenosu zna-
nja v čebelarstvu, upravljanju 
paše za čebele ter o promoci-
ji čebel in čebeljih pridelkov. 
Še isti dan bodo v Višnji Gori 
pri Ivančni Gorici odkrili spo-
minsko obeležje avtohtoni 
Kranjski sivki, ki je del naci-
onalne identitete Slovenije. 
Naslednji dan, v soboto, 19. 
maja, bo v Kongresnem cen-
tru Brdo mednarodna mini-
strska konferenca o čebe-
lah in opraševalcih, na kateri 

bodo ministri in drugi gos-
tje iz okoli štiridesetih držav 
razpravljali o vlogi čebel pri 
zagotavljanju prehranske 
varnosti in ekosistemskih 
storitev za kmetijstvo. Svojo 
udeležbo na konferenci so že 
potrdili številni ugledni gos-
tje, med njimi generalni dire-
ktor Organizacije združenih 
narodov za prehrano in kme-
tijstvo FAO, komisar Evrop-
ske unije za okolje, ribištvo 
in pomorske zadeve in pred-
sednik svetovnega združen-
ja čebelarjev Apimondia. V 
nedeljo, 20. maja, bo na Brez-
nici prvo praznovanje svetov-
nega dneva čebel. Praznova-
nje se bo začelo s proslavo in 
nadaljevalo s srečanjem slo-
venskih čebelarjev, postavili 
pa bodo tudi »medeno vas«, v 
kateri bo možno kupiti čebe-
lje pridelke in izdelke doma-
če obrti. 

Velik čebelarski dogodek
V okviru praznovanja prvega svetovnega dne čebel se bodo maja na Gorenjskem in drugje zvrstili 
številni čebelarski dogodki, vrhunec praznovanja pa bo med 18. in 20. majem.

Trgovina Klasje vam ponuja:

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

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

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

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

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

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

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

AKCIJA  
OLJE FUCHS

www.gorenjskiglas.si

Kmetijstvo in gozdarstvo

V počastitev svetovnega dne čebel je bila do včeraj v prostorih državnega zbora na 
ogled razstava o slovenskem čebelarstvu in svetovnem dnevu čebel, ki sta jo pripravila 
Čebelarska zveza Slovenije in ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Obiskovalci so se s pomočjo mobilne aplikacije AR Bee World lahko fotografirali tudi z 
avtohtono slovensko čebelo Kranjsko sivko.

Banka Slovenije bo ob svetovnem dnevu čebel izdala 
priložnostni spominski kovanec za dva evra, ki bo 
v rednem denarnem obtoku na celotnem evrskem 
območju. Avtor izbranega idejnega osnutka za 
kovanec je Janez Bizjak, ki je za motiv uporabil globus 
v obliki satovja oziroma satovje v obliki globusa. 

Pokličite nas na 031 689 883 
Prodaja FABIJAN, d.o.o.
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NOVO V SLOVENIJI!

Vse za prehrano  
vaših živali.

 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Prvega junija bo začela 
veljati nova gradbena zakono-
daja, dotlej pa naj bi ministrs-
tvo za okolje in prostor pripra-
vilo tudi novo uredbo o razvrš-
čanju objektov. Kot ocenjuje-
jo v gorenjski kmetijski sveto-
valni službi, bo nova uredba 
glede pomožnih kmetijskih 
objektov verjetno bolj rigoroz-
na od sedanje. Po sedanji ure-
ditvi spadajo med nezahtevne 
objekte, za katere je treba pri-
dobiti le t. i. enostavno gradbe-
no dovoljenje, seniki, kmečke 
in strojne lope, skednji in še 

nekateri drugi objekti velikos-
ti do 150 kvadratnih metrov in 
do šestih metrov višine, pred-
log nove uredbe zmanjšu-
je velikost na 100 kvadratnih 
metrov. Za postavitev dvoj-
nega kozolca je zdaj največja 
dovoljena velikost 150 kvadra-
tnih metrov in brez omejitve 
v višino, novi predlog predvi-
deva velikost 100 kvadratnih 
metrov in višino do šest met-
rov. Pri jamah za gnojevko in 
gnojnico je zdaj zgornja meja 
tisoč kubičnih metrov, pred-
log nove uredbe omejuje pro-
stornino na sto »kubikov«. 
Za gradnjo koritastih silosov 

brez strehe zdaj ni potreb-
no gradbeno dovoljenje, ker 
sodijo med enostavne objekte 
ne glede na njihovo površino, 
po novem predlogu bo za več-
je silose verjetno treba prido-
biti dovoljenje. Doslej je bilo z 
enostavnim gradbenim dovo-
ljenjem možno zgraditi na 
eni parceli več nezahtevnih 
objektov iste vrste, po novem 
naj bi lahko le enega. Kmet-
je, ki se pripravljajo na grad-
njo kakega pomožnega kme-
tijskega objekta, imajo torej še 
približno mesec dni časa za 
oddajo vloge na upravno eno-
to po sedanjih pogojih. 

Gradnja pomožnih objektov
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VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

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

                     KOSILNIC 
   IN TRAKTORJEV

AKCIJA 
Prodaja vrtnih strojev različnih              
       proizvajalcev, servis 
         in popravilo vseh vrtnih
        strojev na naši lokaciji! 
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031 689 883
Prodaja Fabijan, d.o.o.

SPOMLADANSKA  
AKCIJA STROJEV
VABLJENI NA SEJEM V KOMENDO!

Cveto Zaplotnik

Kranj – »Namakalni siste-
mi so eden najpomembnej-
ših načinov za učinkovitej-
še prilagajanje kmetijstva 
na podnebne spremembe,« 
je ob objavi drugega javnega 
razpisa za naložbe v nama-
kalne sisteme dejal minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano Dejan Židan in 
dodal, da je kmetijstvo gos-
podarska dejavnost, ki je 
najbolj odvisna od vremena 
in okoljskih razmer. Prejšnji 
petek objavljeni razpis omo-
goča potencialnim vlagatel-
jem pridobitev nepovratnih 

sredstev Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj pode-
želja in državnega prora-
čuna za gradnjo namakal-
nih sistemov, ki so name-
njeni najmanj dvema upo-
rabnikoma. Če je uporab-
nik le eden, na ministrstvu 
to obravnavajo kot investi-
cijo kmetijskega gospodars-
tva, za katero pa zagotavlja-

jo finančne spodbude v okvi-
ru drugega ukrepa (razpisa).

Za naložbe v namakalne 
sisteme za več uporabnikov 
je po tem razpisu namenje-
no skupno sedem milijonov 
evrov. Za podporo se lahko 
potegujejo tako fizične kot 

tudi pravne osebe, ki so jih 
lastniki pooblastili za izved-
bo del, pogoj pa je, da pred 
vložitvijo vloge pridobijo 
vodno dovoljenje, izvedejo 
predhodni postopek oziro-
ma presojo vplivov na oko-
lje ter pridobijo odločbo o 
uvedbi namakanja. Podpo-
ro lahko uveljavljajo za ure-
ditev vodnega vira (vrtine, 
akumulacije) in črpališča 
ter za gradnjo osnovnega in 
sekundarnega namakalne-
ga razvoda, na podlagi dru-
gega razpisa, to je razpisa za 
naložbe v kmetijsko gospo-
darstvo, pa tudi za namakal-
no opremo, ki jo potrebuje 
posamezni uporabnik. Vna-
šanje vlog v elektronski sis-
tem bo možno od 30. apri-
la do vključno 31. avgusta, 
zadnji možni rok za vložitev 
zahtevka za izplačilo denar-
ja pa je 31. december 2021.   

Spodbujajo skupno 
namakanje zemljišč
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spodbuja gradnjo 
namakalnih sistemov za več uporabnikov. Z razpisom, ki ga je objavilo 
prejšnji teden, namenja za to sedem milijonov evrov.

Na nekaterih gorenjskih kmetijah, ki se ukvarjajo s pridelovanjem zelenjave, so že uredili 
namakalni sistem.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja 
pripravlja tudi tržno poro-
čilo za goveje meso. Poglej-
mo, kakšne so bile cene v 
tednu med 9. in 15. apri-
lom, ko je bilo zaklanih 372 
do dve leti starih bikov, 32 
več kot dve leti starih bikov, 
151 krav in 177 telic. K ceni 

so prišteti povprečni prevo-
zni stroški v višini 6,53 evra 
na sto kilogramov hladne 
mase. Pri kakovostnih raz-
redih se oznake U, R, O, P 
nanašajo na vizualno oce-
njevanje mesnatosti živali, 
oznake 2, 3 in 4 pa določa-
jo razvrstitev trupa glede na 
zamaščenost. Oznaka n. z. 
pomeni, da v tisti kategori-
ji ni bilo zakola.

Tržne cene govejega mesa
Kranj – V Gorenjskem lovsko 
upravljavskem območju je 
tudi lovišče s posebnim 
namenom Brdo pri Kranju, 
ki je tudi edino ograjeno lovi-
šče v Sloveniji. Na Brdu je 
od divjadi največ damjakov, 
lani so načrtovali odstrel 75 
živali, odstrelili so jih 70, 
letošnji načrt je enak lan-
skemu. Odstrel je bistveno 
manjši, kot je bil nekdaj, ko 
je v posameznih letih znašal 
od 150 do 200 živali. Druga 
najpomembnejša divjad je 
jelenjad, lani so odstrelili 
enajst živali, eno manj, kot 
so načrtovali. V lovišču je 
prisotna tudi srnjad, vendar 
jo je zelo malo, njihovo šte-
vilo ocenjujejo na deset do 
petnajst živali.  

Na Brdu od divjadi 
največ damjakov

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
objavilo razpis za naložbe v tehnološke posodobitve namakal-
nih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. S finančnimi 
podporami v skupnem znesku pet milijonov evrov želi izbolj-
šati delovanje tehnološko zastarelih namakalnih sistemov ter 
znižati porabo vode za namakanje. Vnašanje vlog v elektronski 
sistem bo možno v času od 7. maja do vključno 31. avgusta.

Denar za posodobitve namakalnih sistemov

Cene klavnih trupov oz. polovic (v EUR/100 kg)

 Kakovostni Biki, stari do Biki, stari nad Krave Telice
 razred 24 mesecev 24 mesecev
 U2 354,27 - - n. z.
 U3 357,52 - - 349,59
 R2 347,94 - - 313,14
 R3 351,54 345,67 265,33 334,16
 R4 - - 267,20 327,19
 O2 312,69 - 216,45 294,49
 O3 336,53 - 235,95 304,45
 O4 - - 219,93 318,09
 P2 - - 184,30 -
 P3 - - 212,83 -

Ministrstvo s finančno podporo v celoti krije upravičene 
stroške, s čimer spodbuja lastnike kmetijskih zemljišč 
k vlaganjem v namakalne sisteme in hkrati tudi h 
gradnji namakalnih sistemov za več uporabnikov. 

Kranj – Finančna uprava je 
v ponedeljek začela pošiljati 
odločbe, s katerimi je zave-
zancem za letos odmerila 
nadomestilo za kritje stroš-
kov vzdrževanja osuševalnih 
in namakalnih sistemov. Z 
odmero naj bi za vzdrževanje 
217 osuševalnih in namakal-
nih sistemov zbrala 680 tisoč 
evrov. Zavezanci za plačilo so 
lastniki in zakupniki kmetij-
skih zemljišč.

Odmera nadomestila
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Vilma Stanovnik

Podnart – Samo v zadnjem 
letu, od lanskega aprila nap-
rej, so policisti dobili kar dva-
najst prijav o polomljenih za-
pornicah v Podnartu. Najprej 
je 20. aprila lani zapornico 
podrl voznik tovornega vozi-
la in se odpeljal naprej. Do-
ber mesec kasneje je voznik 
tovornega vozila odlomil že-
lezniško zapornico, ko so se 
zapornice že začele spušča-
ti. Lani 23. junija je nato vo-
znik tovornega vozila odtrgal 
zapornico in se odpeljal nap-
rej. Le tri dni kasneje je ne-
znani voznik domnevno s to-
vornim vozilom znova zlo-
mil obe zapornici. Še isti dan 
je nato neznani voznik pre-
vozil rdečo luč na križišču 
ceste čez železniško progo in 
odlomil zapornico.

Slab mesec kasneje, 17. 
julija lani, je neznani voz-
nik trčil v zapornico in jo 
poškodoval. Do nesreče na 
prehodu je znova prišlo še 
isti mesec, ko je pri vožnji 
čez prehod tovorno vozilo 
s polpriklopnikom zapelja-
lo skozi rdečo luč in poško-
dovalo zapornico. Tudi lani 
na začetku avgusta je voznik 
tovornega vozila poškodoval 
obe zapornici.

Polomljeno zapornico so 
nato zabeležili še lani na za-
četku oktobra, do tega mese-
ca pa obvestil o polomljenih 
zapornicah policisti niso več 

dobili. Znova so bile poško-
dovane 9. aprila, ko je nevar-
nost in tudi materialno ško-
do znova povzročil neznani 
voznik. Policisti so bili nato 
o poškodovanih zapornicah 
prejšnji teden obveščeni kar 
dvakrat, obakrat pa sta bila v 
nesreči udeležena voznika 
tovornega vozila, ki so ju iz-
sledili in proti njima vodijo 
prekrškovni postopek. Ugo-
tovitve v obeh primerih ka-
žejo, da sta na progo zapelja-
la v trenutku, ko so že utri-
pale rdeče luči, ki naznanja-
jo spuščanje zapornic in pri-
hod vlaka.

»S takim početjem vo-
zniki zelo ogrožajo sebe, 
železniški promet in dru-
ge udeležence. Prehod je 
bil v preteklosti že usoden. 
Zato ponavljamo opozori-
lo, da ima na prehodu ceste 
čez železniško progo vlak 
prednost pred vsemi ude-
leženci cestnega prome-
ta,« pojasnjujejo policisti 
in dodajajo, da se zaporni-
ce na zavarovanih preho-
dih ne začnejo spuščati ne-
nadoma, ampak udeležen-
ce na to opozorijo utripa-
joče rdeče luči na prome-
tnem znaku. Udeleženci 

cestnega prometa se mora-
jo ustaviti pred prehodom 
čez železniško progo, ko 
svetlobni znaki naznanijo 
prihod vlaka oziroma, da 
se bodo zapornice ali pol-
zapornice začele spuščati. 
Prav tako se morajo ustavi-
ti, ko se zapornice ali pol-
zapornice spuščajo ali so 
že spuščene, ko ustavlja 
promet pooblaščeni žele-
zniški delavec s predpisa-
nim znakom, na nezavaro-
vanih prehodih pa tudi, ko 
se prehodu približuje vlak, 
čeprav za to ni bilo poseb-
nega opozorila. 

Serijsko lomljenje zapornic
Ta mesec so bile že tretjič poškodovane zapornice na zavarovanem prehodu ceste čez železniško progo 
v Podnartu, poškodbe zapornic pa so policisti v zadnjem letu obravnavali kar dvanajstkrat.

V letu dni so bile zapornice v Podnartu poškodovane kar dvanajstkrat, dvakrat samo 
prejšnji teden. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okrož-
nem sodišču se je pred krat-
kim s predobravnavnim na-
rokom začel kazenski po-
stopek zoper gorenjske-
ga sindikalista Mateja Jem-
ca iz Zveze svobodnih sin-
dikatov Slovenije, ki ga di-
rektor Adria Airways Tehni-
ke (AAT) Maksimiljan Pele 
in sama družba kot zaseb-
na tožitelja obdolžujeta sto-
ritve več kaznivih dejanj ža-
ljive obdolžitve, dvakrat tudi 
preko javnih občil. Možnosti 
za poravnavo ni, Jemec kriv-
de tudi ne priznava, tako da 
je sodnica Marjeta Dvornik 
začetek sojenja napovedala 
za 3. julij. 

Zasebna tožba se nana-
ša na čas, ko so v AAT pote-
kala pogajanja o novi pod-
jetniški kolektivni pogodbi, 

na katerih je Jemec sodelo-
val kot predsednik sindika-
ta letalsko tehničnega ose-
bja. V družbi AAT, ki jo je 
pred tem kupil poljski Li-
netech Holding, so namreč 
aprila 2016 odpovedali pod-
jetniško kolektivno pogodbo 
iz leta 2013, vodstvo družbe 
pa je januarja lani delavcem 
ponudilo nov predlog kolek-
tivne pogodbe, s katero pa se 
v sindikatu niso strinjali, ker 
da bi korenito posegla v pra-
vice zaposlenih, predvsem 
letalskih tehnikov. Jemec 
naj bi tako lansko pomlad 
v medsebojni komunikaciji 
z vodstvom AAT preko ele-
ktronske pošte in tudi v ne-
katerih medijskih objavah 
predvsem direktorju Maksi-
miljanu Peletu očital cini-
zem, strahovlado, ustraho-
vanje in različne pritiske na 
zaposlene. 

Obtoženi očitke zasebne-
ga tožitelja zavrača. Kot je raz-
ložil njegov odvetnik Mirko 
Bandelj, je Jemec v komuni-
kaciji z vodstvom AAT zgolj 
izvajal svojo funkcijo pred-
stavnika sindikata, po dru-
gi strani pa vse, kar je zapi-
sal in izrekel, temelji bodi-
si na resničnosti njegovih iz-
jav ali pa na komentarjih oz. 
na razlogih, zaradi katerih je 
utemeljeno verjel v to, kar go-
vori. Odvetnik je med dru-
gim predlagal tudi vpogled 
v več člankov, s katerimi želi 
obramba dokazati, da termi-
ni »strahovlada, ustrahova-
nje in pritiski na zaposlene« 
niti izvorno niso njegovi, am-
pak temeljijo na člankih v raz-
ličnih medijih, ki so v kritič-
nem časovnem obdobju zelo 
pozorno spremljali dogaja-
nje v družbi AAT. Da so bile 
za zaposlene tedanje razmere 

zares težke in zapletene, pa 
obramba namerava dokazati 
še z več drugimi dokazi, med 
drugim tudi seznamom de-
lavcev, ki so družbo zapustili.

»Sindikalni odziv obdol-
ženca ne opravičuje žaljivih 
in neresničnih trditev o za-
sebnem tožilcu,« pa je pou-
daril pooblaščenec zasebnih 
tožiteljev Borut Soklič in do-
dal, da ni dvoma, da so bese-
de o strahovladi in pritiskih 
na zaposlene izvorno obdol-
ženčeve. »Kdo, kdaj in zakaj 
jih je morebiti uporabil pred 
tem, za presojo kazenske od-
govornosti nima popolno-
ma nobenega pomena,« je 
poudaril. Glede seznama za-
poslenih, ki so AAT zapusti-
li, pa je odvetnik dejal, da ni 
podana vzročna zveza z oči-
tano žaljivo obdolžitvijo, niti 
ni razvidno, kdaj so družbo 
sploh zapustili.

Ne žalitev, ampak sindikalni boj
Direktor Adria Airways Tehnika Maksimiljan Pele zasebno toži predsednika sindikata letalsko 
tehničnega osebja Mateja Jemca, ker naj bi ga žaljivo obdolžil strahovlade in pritiskov na zaposlene.

Vilma Stanovnik

Golnik – Minuli torek zjut-
raj so gorenjski prometni 
policisti na pobudo občanov 
na območju Golnika me-
rili hitrost vožnje. V dvou-
rnem nadzoru so izmeri-
li hitrost vožnje 363 vozil in 
ugotovili 13 prekoračitev hi-
trosti nad 66 kilometrov na 
uro. Največja izmerjena hit-
rost je bila 82 kilometrov na 
uro. Za tak prekršek se voz-
nik kaznuje z globo petsto 
evrov in sankcijo petih ka-
zenskih točk.

»V tovrstnih nadzorih gre 
za policijske aktivnosti, ki so 
usmerjene v umirjanje hi-
trosti vožnje ter zmanjševa-
nje števila nesreč in poško-
dovanih v teh nesrečah na 
gorenjskih cestah zaradi pre-
hitre vožnje. Z doslednejšim 
spoštovanjem omejitev hi-
trosti in ustrezno prilago-
ditvijo vožnje razmeram na 
cesti bi namreč lahko obva-
rovali marsikatero življenje, 
saj stopnja poškodb naraš-
ča sorazmerno s hitrostjo,« 

pravijo policisti in dodajajo, 
da prav neprilagojena hitrost 
tudi letos ostaja med glavni-
mi dejavniki prometnih ne-
sreč. Pogosto je povezana 
tudi z nekaterimi drugimi 
dejavniki, kot so nepravilna 
stran in smer vožnje, nepra-
vilno prehitevanje in neupo-
števanje pravil o prednos-
ti. Področje hitrosti je zato 
ključno za zagotavljanje bolj-
še prometne varnosti.

Na Gorenjskem so poli-
cisti letos obravnavali 67 pro-
metnih nesreč zaradi nepri-
lagojene hitrosti. Vseh pro-
metnih nesreč je bilo letos do 
včeraj že 439. Lani je bilo ne-
sreč 1698, od tega 259 zaradi 
neprilagojene hitrosti. »De-
lež nesreč zaradi prevelike 
hitrosti je tako okoli 15-odsto-
ten, se pa začne znatno zviše-
vati, če nesrečo povežemo s 
spremljajočimi dejavniki vo-
žnje, kot so nepravilna stran 
in smer vožnje, nepravilno 
prehitevanje, neupoštevanje 
pravil o prednosti in neupo-
števanje varnostne razdalje,« 
pojasnjujejo policisti.

Tudi na Golniku prehitri

Bled, Stara Fužina – Neznani storilec je oškodovancu na Bledu 
iz žepa ukradel denarnico z gotovino in karticami, v Stari Fu-
žini pa je storilec za tatvino denarnice izkoristil neprevidnost 
lastnika. Skozi priprto okno mu jo je ukradel iz vozila.

Tatovi so vsepovsod

Bled – V torek zvečer je na Bledu občan padel v jezero. Posre-
dovali so gasilci PGD Bled in potapljača PRS Bled. Osebo so 
iz jezera pred prihodom gasilcev rešili mimoidoči. Gasilci so 
pomagali reševalcem NMP pri oskrbi premraženega občana 
in pregledali obalo ob jezeru.

Rešili so ga iz Blejskega jezera

Vilma Stanovnik

Brnik – Gorenjski prome-
tni policisti so včeraj popol-
dan na priključku avtoceste 
pri Brniku obravnavali vo-
znico, ki je zapeljala s ces-
te. Nesreča voznice je naj-
verjetneje posledica njene-
ga stanja, saj je preizkus al-
koholiziranosti pokazal kar 
1,13 miligrame alkohola na 
liter izdihanega zraka. Vo-
znico so policisti izločili iz 
prometa in proti njej vodijo 
prekrškovni postopek zaradi 
povzročitve prometne nes-
reče s samoudeležbo in vo-
žnje pod vplivom alkohola.

Ob tem policisti opozarja-
jo, da so učinki alkohola pri 
0,48 mg/l, kar je več kot dvak-
rat manj od vrednosti, ki so jo 
ugotovili pri voznici, že zelo 
skrb vzbujajoči. Bistveno je 

namreč motena reakcija oči 
na svetlobo. To pomeni, da 
se oseba težko prilagaja hi-
trim svetlobnim spremem-
bam. Bistveno je zožen zorni 
kot oči. To pomeni, da oseba 
ne more več pravočasno doje-
mati, kaj prihaja z leve in des-
ne strani, kar je lahko še zlas-
ti usodno v križiščih. Zazna-
movanje in ocenjevanje glo-
bine prostora in pozornost 
se zmanjšata za polovico. To 
pomeni, da oseba vozi pravi-
loma s premajhno varnostno 
razdaljo, da so njene reakci-
je prepozne in večinoma na-
pačne in da na določene ne-
varnosti sploh ne reagira več. 
Posledice so naleti. Reakcij-
ski čas in z njim pot ustavlja-
nja se povečujeta. Možnost 
udeležbe v prometni nesreči 
se v primerjavi s treznim voz-
nikom poveča za 25-krat.

Zapeljala je s ceste

Škofja Loka – Minuli torek nekaj po 15. uri je v Puštalu v Škofji 
Loki zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Gasilci PGD Škofja 
Loka in Stara Loka so požar pogasili, prezračili prostore, objekt 
pregledali s termovizijsko kamero, iznesli ožgane elemente in 
oskrbeli zastrupljenega z ogljikovim monoksidom do prihoda 
reševalcev NMP Škofja Loka.

V Puštalu je gorelo
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Pogovor
Nežka Bozovičar, predsednica 
Sveta gorenjskih sindikatov, o 
položaju delavcev ... Stran 18

Zanimivosti
Helga Šenk, prostovoljka v varni 
hiši in društvu za pomoč žrtvam 
nasilja ... Stran 19

Obletnice
Nekdanji evropski komisar Janez 
Potočnik je praznoval šestdeseti 
rojstni dan. Stran 20

Urša Peternel

Na svetu deluje 1544 Repa-
ir Cafejev, to je kavarniških 
popravljalnic, v katere zaha-
jajo ljudje, ki jim ni vseeno 
za okolje. V popravilo prine-
sejo različne poškodovane, 
a še uporabne predmete, jih 
ob pomoči mojstrov popra-
vijo, obenem pa spijejo kavo 
ali čaj in se družijo. Repair 
Cafeje imajo v vseh svetov-
nih velemestih, samo v New 
Yorku jih je kar trinajst, ima-
jo jih v Londonu, Tokiu ... 

Konec aprila so se na sve-
tovni zemljevid kavarniških 
popravljalnic uvrstile tudi 
Jesenice kot prvo gorenjsko 
in tretje slovensko mesto (za 
Ljubljano in Vojnikom). Kot 
je povedala Marinka Vovk, 

direktorica Centra ponov-
ne uporabe (CPU) Ormož, 
pod okriljem katerega de-
lujejo slovenske kavarni-
ške popravljalnice, ljudje 
v popravilo prinašajo raz-
lične izdelke in ob pomoči 
mojstrov zamenjajo, deni-
mo, zadrgo na krilu, popra-
vijo uhane, obnovijo dotra-
jan stol ... Obenem pa si pri-
voščijo kavo ali čaj in pokle-
petajo ter se družijo. Gre za 
ljudi, ki jim je mar za okolje 
in prihodnost rodov. Mno-
go ljudi namreč odvrže med 
odpadke še popolnoma upo-
rabne izdelke, s katerimi ni 
nič narobe in jih je mogoče 
z manjšim popravilom upo-
rabljati še naprej. »Na žalost 
je družba pozabila, da lah-
ko mnogo stvari z majhnimi 

popravili znova uporabimo 
in tako privarčujemo,« je po-
udarila Vovkova.

Eden od mojstrov, ki po-
maga pri popravilih, je mi-
zar Franc Križan, ki se je lo-
til popravila stola, ki ga je v 
popravilo kot prva obisko-
valka Repair Cafeja prinesla 
Nada iz Mojstrane. Kot je de-
jala, se je popravila stolov lo-
tila že sama, a je uvidela, da 
bo pri tem potrebovala mal-
ce pomoči ... 

Pri šiviljskih popravilih 
pomaga šivilja Irena Klan-
čar. Kot je povedala, ljudje 
prihajajo popravit različne 
stvari, zašit raztrgane hlače 
ali krilo, kakšno staro obla-
čijo pridejo predelat ali po-
lepšat. Poleg tega pod vod-
stvom šivilje lahko izdela-
jo ljubke drobne predmete, 
kot denimo vrečke za sadje 
iz starih zaves, predpasni-
ke iz odsluženih kavbojk, 
žepke za mobilni telefon 

ali toaletne torbice iz starih 
srajc ...

Repair Cafe na Jesenicah 
bo deloval vsak zadnji petek 
v mesecu v Centru ponovne 
uporabe Jesenice na Ces-
ti maršala Tita 49 (v stavbi 
JEKO). Center je sicer odprt 
od torka do sobote, vanj lah-
ko občani prinesejo še upo-
rabne predmete, denimo 
oblačila, plišaste igrače, za-
vese, posteljnino, stole, kre-
dence, knjige, športno in 
otroško opremo, gospodinj-
ske aparate in pripomočke 
... Koncept opreme centra je 
zasnovala oblikovalka Bar-
bara Jančič. Kot je dejala, 
predmete, ki so dobro ohra-
njeni in še uporabni, dobi-
vajo v zbirnih centrih, ob-
čani pa jih lahko prinesejo 

tudi v sam center. Tam jih 
očistijo, obnovijo in ponu-
dijo naprodaj po simbolični 
ceni. »Po dosedanjih izku-
šnjah drugih naših centrov 
občani prinašajo veliko raz-
ličnih predmetov, si ogle-
dajo trgovinico in pogosto 
najdejo kak 'cukrček' zase. 
Imamo tudi stalne stran-
ke, ki pridejo prav vsak dan 
pogledat, kaj imamo nove-
ga,« je dejala Jančičeva.

V projektu sodeluje javno 
komunalno podjetje JEKO z 
zbirnima centroma na Jese-
nicah in v Žirovnici ter Ko-
munala Kranjska Gora s svo-
jim zbirnim centrom. Pa še 
to: v centru občani lahko ku-
pijo tudi ekološka čistila, ki 
si jih natočijo v posode, ki jih 
prinesejo s seboj.

Kavarniška popravljalnica
Na Jesenicah je zaživel prvi gorenjski Repair Cafe, kavarniška popravljalnica, v katero lahko občani v popravilo prinesejo različne predmete, obenem pa 
spijejo kavo in se družijo z ljudmi, ki jim je mar za okolje in prihodnost planeta.

Mizarski mojster Franc Križan pomaga pri popravilih 
lesenih izdelkov, denimo barvanju in oblazinjanju stolov, 
popravilu ptičjih hišic ... 

Šivilja Irena Klančar pomaga obiskovalcem pri šivanju 
raztrganih oblačil, obenem pa izdeluje unikatne drobne 
predmete iz starih zaves, odsluženih kavbojk, starih blazin ...

Oblikovalka Barbara Jančič v »babičini izbi«, kjer kuhajo 
turško kavo na star način, obiskovalci pa se bodo na 
delavnicah tudi učili, kako porabiti vsa živila in viške hrane, 
da se ne zavržejo. 

Za kavo in čaj uporabljajo skodelice za večkratno 
uporabo iz sistema zaključenega kroga »re-use«. 
Obiskovalci si izbrano skodelico, v kateri ob popravilu 
srkajo kavico ali drug napitek, potem brezplačno 
odnesejo domov, da jih spominja na pomen kroženja 
virov.
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Od petka do petka

Mateja Rant

Zapostavljanje slovenskih 
interesov

Kazensko ovadbo zoper 
predsednika republike Bo-
ruta Pahorja je Milan Bala-
žic na okrožno državno to-
žilstvo v Ljubljani v pone-
deljek vložil, ker naj bi Pa-
hor pri sklenitvi arbitražne-
ga sporazuma o meji s Hr-
vaško zapostavljal slovenske 
interese. V ovadbi mu očita-
jo, da naj bi s svojim delova-
njem kot premier v pogaja-
njih s Hrvaško glede meje 
med državama leta 2009 
kršil 350. člen kazenskega 
zakonika. Omenjeni člen 
določa, da se slovenski dr-
žavljan, »ki poskuša spra-
viti Republiko Slovenijo v 
podrejenost ali odvisnost 
nasproti drugi državi, kaz-
nuje z zaporom od enega do 
desetih let«. Predsednik naj 
bi navedeni člen kazenske-
ga zakonika kršil s tem, ko 
je pristal na 3. člen arbitraž-
nega sporazuma, ki ni omo-
gočal razsodbe arbitražnega 
sodišča glede neposredne-
ga stika slovenskih teritori-
alnih voda z odprtim mor-
jem, in s tem, ko je pristal 
na vsebino 3. odstavka 11. 
člena arbitražnega sporazu-
ma, ki je omogočil, da je Hr-
vaška v Evropsko unijo vsto-
pila brez predhodne uvelja-
vitve arbitražnega sporazu-
ma, navajajo v ovadbi. To je 

po Balažičevem prepričanju 
neposredno škodovalo Slo-
veniji, saj jo je ob razglasitvi 
arbitražne sodbe in nedode-
litvi neposrednega stika slo-
venskih teritorialnih voda z 
odprtim morjem v razmer-
ju do sosednje Hrvaške – za-
radi dejanskega statusa sti-
ka kot neškodljivega preho-
da čez hrvaške ozemeljske 
vode – postavilo v podrejen 
položaj in odvisnost. Pahor 
je v svojem odzivu na ovadbo 
poudaril, da slovenska poli-
tika iz dveh razlogov meni, 
da je treba odločitev arbitraž-
nega sporazuma spoštovati 
– iz pravnega razloga, saj no-
bena resna stranka ne more 
imeti stališča, da odločbe so-
dišča, ki je bilo utemeljeno 
na ratificirani mednarodni 
pogodbi, ni treba spoštova-
ti. Drugi razlog pa je, da naj 
bi se vsi zavedali, da boljšega 
sporazuma ne bi mogli do-
seči, zato nihče noče reči, da 
je sporazum slab in bi torej 
morali prevzeti odgovornost 
za nova pogajanja.

Evropski in svetovni 
teden cepljenja

V tem tednu zaznamuje-
mo evropski in svetovni te-
den cepljenja, v katerem po-
udarjajo pravico do ceplje-
nja vsakega posameznika in 
odgovornost do družbe, ki jo 
s cepljenjem izraža. Na Na-
cionalnem inštitutu za jav-
no zdravje (NIJZ) cepljenje 
priporočajo, saj kot navajajo, 

gre za enega najučinkovitej-
ših javnozdravstvenih ukre-
pov za zmanjšanje breme-
na nalezljivih bolezni, pred 
katerimi lahko zaščitimo 
sebe in svojo okolico. »Cepi-
va pred nalezljivimi bolezni-
mi ščitijo tako posameznika 
kot družbo. Ko je dovolj ve-
liko število ljudi v skupnosti 
cepljenih, ni dovolj občutlji-
vih za ohranitev prenosa na-
lezljive bolezni. Skupaj ščiti-
jo tiste, ki so najbolj ranljivi, 
vključno z dojenčki.« Po po-
datkih, ki jih navajajo v zad-
nji raziskavi NIJZ, sicer ta 
čas delež slovenskih mater, 
ki zaupajo v cepljenje, zna-
ša 47 odstotkov, 34 odstot-
kov pa jih je neopredelje-
nih glede zaupanja v ceplje-
nje. Delež mater, ki so kdaj 
oklevale pri cepljenju svojih 
otrok, je 17-odstoten. A prav 
zaradi cepljenja se v Sloveni-
ji nekatere hude bolezni, kot 
sta davica in otroška parali-
za, ne pojavljajo več, je po-
udarila Tatjana Mrvič s kli-
nike za infekcijske bolezni 
in vročinska stanja Univer-
zitetnega kliničnega centra 
v Ljubljani. A ker se na ob-
močjih z nižjo precepljenos-
tjo v Evropi še vedno pojav-
ljajo določene bolezni, lah-
ko pride do vnosa teh bolez-
ni tudi v Slovenijo, je opo-
zorila. Tako so se na primer 
že pojavili primeri ošpic in 
oslovskega kašlja. Letošnji 
svetovni teden cepljenja po-
teka pod geslom Cepljenje 

deluje. V Unicefu ob tem 
poudarjajo, da cepljenja vsa-
ko leto rešijo do tri milijone 
otroških življenj. Ob tednu 
cepljenja zato pripravljajo 
dobrodelno razstavo Punčk 
iz cunj, s katerimi zbirajo 
sredstva za cepljenje otrok v 
državah v razvoju. 

Streli na portoroški plaži

V Portorožu so v sobo-
to zvečer policijo obvestili o 
streljanju na tamkajšnji pla-
ži. Po neuradnih virih, ki so 
jih navajali na Radiu Slove-
nija, naj bi šlo za mafijski 
obračun, v dogodek pa naj 
bi bilo vpleteno ljubljansko 
podzemlje. V streljanju je bil 
poškodovan 38-letni moški, 
ki pa je zunaj smrtne nevar-
nosti, pojasnjujejo na Po-
licijski upravi Koper. Prei-
skava še poteka, policija pa 
je medtem pridržala in tudi 
že izpustila tri osebe, vse dr-
žavljane Slovenije. Strelca še 
vedno iščejo.

V odpravi tudi Slovenka

Pred dnevi je mednaro-
dna ženska odprava, ki se je 
podala na osemdeset kilo-
metrov dolgo pot na smučeh 
do severnega pola, dosegla 
svoj cilj. V odpravi je sodelo-
valo enajst udeleženk, med 
njimi tudi slovenska novi-
narka Nataša Briški. Z od-
pravo so želeli ženske spod-
buditi k pogumnejšim ko-
rakom in jim pokazati, da je 
vse mogoče.

Ovadba proti Pahorju
Zaradi arbitražnega sporazuma je predsednik novoustanovljene stranke Novi socialdemokrati Milan 
Balažic vložil kazensko ovadbo zoper predsednika republike Boruta Pahorja.

Zaradi njegove vloge pri arbitražnem sporazumu so vložili 
kazensko ovadbo zoper predsednika republike Boruta 
Pahorja. / Foto: Tina Dokl

Letošnji svetovni teden cepljenja poteka pod geslom 
Cepljenje deluje. / Foto: Tina Dokl

Pri streljanju na portoroški plaži naj bi šlo za mafijski 
obračun (fotografija je simbolična). / Foto: Gorazd Kavčič

Slovenci v zamejstvu (609)

Praznik dvojezičnega vrtca
Leta 1976 so slovenski 

starši iz Celovca naglas po-
vedali, da želijo tudi v vrtcih 
dvojezično vzgojo. Oktobra 
naslednje leto je bilo usta-
novljeno društvo »Naš otrok 
– Unser Kind«, ki je nadalje-
valo prizadevanja za ustano-
vitev dvojezičnega vrtca. Ker 
za dvojezično skupino v no-
benem celovškem vrtcu ni 
bilo prostora, je ponudila re-
šitev Mohorjeva družba in v 
svoji hiši zagotovila prosto-
re za delovanje vrtca. Okto-
bra je vrtec »Naš otrok – Un-
ser Kind« sprejel prve otro-
ke. Danes, štirideset let po 
odprtju, slovi prvi dvojezič-
ni vrtec v Celovcu in eden 
prvih na Koroškem kot odli-
čen vrtec, v katerega prihaja-
jo dnevno otroci in sloven-
sko pa tudi nemško govore-
čih družin. 

Zato ni nič nenavadnega, 
če je bila na sobotni prosla-
vitvi jubileja vrtca velika Tiš-
lerjeva dvorana v Mohorjevi 
hiši v Celovcu polna. Otro-
kom in njihovim staršem, 
vzgojiteljicam in drugemu 
osebju vrtca ter zastopni-
kom organizacij Slovencev 
na Koroškem so se pridruži-
li ugledni gostje, med njimi 
generalni konzul Republi-
ke Slovenije v Celovcu Mi-
lan Predan in koroški dežel-
ni glavar dr. Peter Kaiser. O 

pozitivnih plateh dvojezič-
ne jezikovne vzgoje v vrtcih 
je bilo povedanega veliko 
spodbudnega. Po besedah 
Jožeta Blajsa, predsednika 
Delovne skupnosti dvo- in 
večjezičnih vrtcev na Koro-
škem, je vanjo vključenih že 
devet vrtcev, ki jih obisku-
je nad 300 otrok. Slovenski 
generalni konzul v Celov-
cu Milan Predan pa je po-
udaril civilni pogum, ki so 
ga imeli pobudniki za usta-
novitev vrtca, čeprav bi to 

moralo biti samoumevno. 
Sprijazniti se bo treba, da 
bodo morda posamezniki iz 
narodne skupnosti izgubili 
stik s Slovenci in slovenšči-
no, vendar bo pomembno 
tudi spoštovanje, ki ga bodo 
ohranili do slovenskega je-
zika in kulture. Ustanovite-
ljem vrtca »Naš otrok – Un-
ser Kind« in vsem, ki da-
nes skrbijo za njegovo de-
lovanje, je izrekel, tudi v 

slovenščini, jubilejne čestit-
ke in zahvalo za spoštovanje 
dvojezičnosti tudi deželni 
glavar dr. Peter Kaiser. Po-
vedal je, da je deželna vlada 
znova oživila spodbude za 
uspešno delovanje vrtcev, in 
izročil voditeljici vrtca Ireni 
Brežjak priložnostno dari-
lo. Otroci pa so se staršem in 
gostom zahvalili za obisk s 
prisrčnim dvojezičnim kul-
turnim programom. 

Jutri, 27. aprila, ob 16. uri se bo na dvorišču celovškega 
gradu, kjer je bil med vojno sedež gestapa, začela hoja 
do deželnega sodišča v spomin na žrtve nacizma. V 
nedeljo, 29. aprila, ob 9. uri pa se bo v farni cerkvi 
na Selah začela svečanost v spomin na 75. obletnico 
obglavljenja 13 zavednih Slovencev iz Sel, Borovelj in 
Železne Kaple.

Deželni glavar Koroške dr. Peter Kaiser in vodja vrtca Irena 
Brežjak

Jože Košnjek

med sosedi
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Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (13)

Misli mladega muzealca
Ko sem se odločila za 

študij zgodovine, sem bila 
prepričana, da me bodo ka-
rierna pota vodila v popol-
noma druge vode. Med štu-
dijem je moja želja postalo 
delo v arhivu. In to je pome-
nilo izogib muzeologiji in 
vsemu muzeološkemu. Ra-
zen seveda ljubiteljskemu 
obiskovanju muzejev, pri če-
mer pa sem, priznam, vsee-
no uživala.

Svež diplomant zgodovi-
ne, ki se z vso zagretostjo 
loti iskanja prve zaposli-
tve, je hitro postavljen pred 
spoznanje, da zgodovinar-
ji niso ravno iskan kader. 
In takrat se je pojavilo za-
nimivo delovno mesto, ki 
je najprej privlačilo s svo-
jo lokacijo. Bohinj. Kakšna 
je možnost, da kot zgodo-
vinar dobim delo praktično 

doma? In potem razmišlja-
nje … Muzeji v Bohinju? Bo 
to zame? In ravno to, da pri-
hajam iz Bohinja, je postalo 
moja prednost pri izbirnem 
postopku in tudi kasneje pri 
mojem delu. Če me vpra-
šate danes, ko teče že sed-
mo leto, odkar sem del Go-
renjskega muzeja, dela ku-
stosa v muzeju ne bi zame-
njala za nobeno drugo. Pos-
talo je tudi način življenja 
moje družine. Ko te sin že 
sredi junija sprašuje, ali bo 
že kmalu ličkanje koruze v 
Oplenovi hiši, ali pa mu mo-
raš že desetič v enem dnevu 
razlagati, kaj se je dogajalo v 
Bohinju v prvi svetovni voj-
ni, je pač težko ločiti službe-
no in zasebno. In vsakič, ko 
grem v pisarno v Bohinju, 
grem z velikim veseljem, 
saj grem vendar »domov«. 

Bohinj mi je s svojo dedišči-
no in okoliščinami, ki so v 
zadnjih letih nudile mož-
nost priprave novih stalnih 
razstav, pomenil popoln 
poligon za utrjevanje mu-
zejskih veščin. Pomemben 
del tega sta bila tudi razisko-
vanje in priprava občasnih 
razstav s temami, ki so Bo-
hinjcem blizu. S temami, ki 
so pomembne, da jih ustre-
zno predstavimo tudi zato, 
da se ne pozabijo. 

Kot kustos za Muzeje v 
Bohinju sem hitro spozna-
la vsa področja dela v mu-
zeju – in prav vsako me ve-
seli. Prva muzejska lek-
cija je bila sicer tista o po-
membnosti dokumentaci-
je, sledilo je spoznavanje 
posameznih kustodiatov. V 
Bohinju je veliko dela na te-
renu, tudi evidentiranja za 

muzej zanimivega gradi-
va. Predvsem imam veliko 
opravka z etnološkimi pred-
meti, ki jih ljudje večkrat 
podarijo muzeju. Pri raz-
stavah z znanjem ali gradi-
vom iz lastnih zbirk sodelu-
jejo tudi domači ustvarjalci 
in zbiralci, za kar sem jim 

zelo hvaležna, saj prek tega 
bogatijo tudi moje znanje.

Uspešen in predvsem za-
dovoljen si takrat, ko delaš 
tisto, kar imaš rad. In ker 
imam rada muzeje in Bo-
hinj, je delo kustosa za Mu-
zeje v Bohinju postalo moj 
sanjski poklic.

Inventariziranje muzejskih predmetov / Fototeka Gorenjskega muzeja

Miha Naglič

Od kod migranti?

Bistvo sedanjih migracij 
nam lepo razloži Tahir Ab-
bas, britanski profesor in raz-
iskovalec, velik poznavalec 
islamofobije in islamske ra-
dikalizacije. Od kod migraci-
je? »Migracije so neizogibna 
posledica človeške civilizaci-
je. Ljudje so ves čas na poti 
in iščejo boljše priložnosti. 
Plemena, narodi, imperiji 
tekmujejo med seboj. Ljud-
je se bodo vedno želeli seliti 
iz enega kraja v drugega. Ko 
se države želijo razširiti, mo-
rajo zasesti nova ozemlja, kar 
včasih pomeni instrumen-
talizacijo teh ozemelj z na-
menom pridobiti bogastvo, 
ustvariti dobiček, ki se nato 
koncentrira v središču, na-
mesto da koristi vsem. To 
sta kolonializem in imperia-
lizem, podobno pa vidimo v 
različnih oblikah globalizaci-
je, ki koristi redkim, ne mno-
gim. Nekateri lahko potuje-
mo, imamo internacionali-
ziran svetovni nazor, a veči-
na obtiči tam, kjer so se ro-
dili. To so posledice neena-
komernega razvoja družb in 
držav. Tako bodo neizogibno 
tudi slabe plati. Globalizaci-
ja pomeni, da se vsi ti procesi 
odvijajo še hitreje. Svet je bil 
sicer vedno »globalen«, a glo-
balizacija v neoliberalnem 
smislu pomeni, da ni meja, 

posel je povsod, priložnosti 
so povsod, regulativa je vse 
bolj ohlapna. To pa ustvar-
ja še večjo premoženjsko ne-
enakost in povzroča več težav 
za svet kot pa koristi in prilož-
nosti.« Profesor Abbas nam 
razloži tudi poreklo evrop-
skega strahu pred islam-
skim svetom. »Zgodovinsko 
gledano, se evropska domi-
šljija glede muslimanskega 
sveta vleče vse do križarskih 
vojn. Tako je tudi v tem delu 
Evrope zaradi otomanskih 
sosedov in vplivov Otoman-
skega imperija na teh obmo-
čjih. Ta strah najdemo v uč-
benikih, na televiziji, je del 
ljudske domišljije. Križar-
ski boj kot odziv na širjenje 
islamskega sveta je še vedno 
del spomina številnih zaho-
dnih držav. Nato imamo iz-
kušnjo z evropskim kolonia-
lizmom, francoskim na seve-
ru Afrike, britanskim v južni 
Aziji in na Bližnjem vzhodu, 
v Afriki delno tudi nemškim. 
Prevladujoče mnenje je, da 
je obstajala legitimna pravi-
ca iti v tiste dele sveta in jim 
prinesti civilizacijo in tehno-
logijo, češ, mi smo boljši kot 
oni. Ta znanstveni rasizem 
se križa s ksenofobijo, vse 
skupaj pa se pomeša v isla-
mofobijo. To pa ni le strah 
pred islamom, temveč strah 
pred muslimani, pred musli-
mansko kulturo, pred tem, 
da so muslimani vaši sosed-
je. Gre za idejo, da nas bodo 

prišli ti muslimani klat. To je 
zelo srednjeveška fantastič-
na ideja, ki se ohranja v naši 
splošni kulturi in domišljiji. 
To počnejo tudi ustanove. V 
Sloveniji recimo tudi Katoli-
ška cerkev spodbuja pogled, 
da se za vogalom skriva pro-
blem islama, kar je nevarno. 
To sicer ni stališče papeža in 
je morda značilno za lokalno 
miselnost. Izkušnja s sirski-
mi begunci je prestrašila lju-
di. Slovenijo, ki ima dva mi-
lijona prebivalcev, je prešlo 
pol milijona ljudi. Na meji 
imate žičnato ograjo. Slove-
nija mora misliti tudi na od-
nos z EU-jem kot večjim par-
tnerjem. Če hoče biti del klu-
ba, mora Slovenija biti ob-
mejni policist, zadnja linija 
obrambe pred vse bolj groze-
čim muslimanskim jugom. 
Idejo o muslimanih določa 
popularna kultura, pa tudi 
mediji, televizijski programi, 
Hollywood, televizijske seri-
je. Nekateri novinarji in pi-
satelji ne opazijo, da njihovo 
delo vodijo njihovi predsod-
ki. S tem se utrjujejo pred-
sodki in negativna podoba o 
muslimanih. Pogosto, pred-
vsem v Sloveniji, večina lju-
di sploh še ni spoznala mu-
slimana. Od kod boš torej do-
bil vtis? Na televiziji, od po-
litikov, iz časopisov.« Kaj je 
torej islamofobija? »Islamo-
fobija ni le neki splošni strah 
pred islamom in muslimani, 
ampak se kaže v konkretnih 

ukrepih proti priseljevanju, 
na področju azilne politike, 
medijskega izkrivljanja po-
dobe, v obliki fizičnih napa-
dov na vidne muslimanske 
skupnosti.« (Več na MMC 
RTV SLO)

Njihovi in naši moški

Skrajni islamisti in skraj-
ni protiislamisti imajo več 
skupnega kot različnega. 
»Jeza in frustracije med mo-
škimi na skrajni desnici so 
enake kot pri radikalnih isla-
mistih. Čutijo, da je njihova 
prihodnost negotova. Ne po-
čutijo se udobno glede ra-
znolikosti, moči žensk, fe-
minizma, pravic LGBT, li-
beralizacije spolnosti, zato 
se umikajo v konservativne 
vrednote. Te pri islamistih 
zaznamujejo patriarhalne 
kulturne interpretacije vere, 
pri skrajni desnici pa potre-
ba po tem, da si spet moški, 
češ da so nam feministična 
gibanja odvzela prihodnost, 
zato moramo biti močnejši 
in strožji.«

Kontinuiteta na Kubi

»Ne morem si zamisliti 
preloma v naši državi. Me-
nim, da se mora predvsem 
ohraniti kontinuiteta.« To je 
izjavil novi kubanski pred-
sednik Miguel Diaz-Canel, 
Raul Castro pa ostaja šef par-
tije in vojske. Kontinuiteta 
torej ne bo problem.

Razlaga islamofobije
Strah pred islamskimi migranti je vse hujši. Pri tem se pozablja, da ti migranti niso vzrok, ampak 
posledica. Migracije je zakrivil Zahod, ki je domovine migrantov koloniziral in pahnil v vojne, pred 
katerimi zdaj ti ljudje bežijo …

Tako so peš migrirali davni predniki čez Beringov preliv 
med Azijo in Severno Ameriko, umetniška upodobitev.

Tako so z vlakom in peš potovali islamski migranti iz 
Sirije v Evropo. Na železniški postaji Keleti v Budimpešti, 
4. 9. 2015. / Foto: Wikipedija

Brata Fidel in Raul Castro v svojih boljših letih. Fidel je 
umrl, Raul skrbi za kontinuiteto režima. / Foto: Wikipedija
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Mateja Rant

Kakšen pomen ima danes 
prvi maj, je boj za delavske 
pravice še aktualen?

»Prvi maj je še vedno zelo 
pomemben praznik; dela-
vske pravice niso samou-
mevne, stalno je treba opo-
zarjati na njihov pomen in 
bdeti nad spoštovanjem de-
lovnopravne zakonodaje. Če 
samo za trenutek pozabimo 
na katero od podjetij, se ta-
koj pokažejo kršitve. Čeprav 
praznik dela mogoče danes 
praznujemo na drugačen 
način kot v preteklosti – ve-
liko ljudi se odpravi na mor-
je, v hribe in podobno in je 
tako prvotni pomen prazni-
ka malce zabrisan – pa ne 
smemo pozabiti, da se je 
treba ves čas boriti za prave 
vrednote dela, ustrezno pla-
čilo za delo, ustrezni delov-
ni čas ...«

Je v današnjih razmerah 
delo še vrednota?

»Delo bo vedno vredno-
ta, človek mora delati, da se 
čuti vrednega, pa naj bo to 
delo kakršnokoli že. Delo je 
vse, kar nas veseli, izpolnju-
je. Problem pa se pojavlja pri 
plačilu za delo – ali je to pla-
čilo ustrezno, ali skozi to lah-
ko delo še vedno vidimo kot 
nekaj vrednega.«

Je minimalna plača v seda-
nji višini po vašem primer-
no plačilo za osemurni de-
lavnik?

»Po mojem mnenju bi 
morali minimalno plačo 
usklajevati glede na osnovne 
življenjske potrebe posame-
znika in njegove družine, se 
pravi s stroški, ki jih posa-
mezna družina ima, da lah-
ko normalno živi. Res je si-
cer, da je prag revščine ta čas 
postavljen pod minimalno 
plačo, a minimalna plača ne 
more zagotavljati pokrivanja 
vseh naših življenjskih po-
treb, ki vključujejo tudi do-
pust, zabavo, kulturo ... Pro-
blem pa ni samo minimalna 
plača, ampak tudi zelo nizke 
osnovne plače po kolektiv-
nih pogodbah dejavnosti, na 
katere se potem izplačuje-
jo dodatki in morebitno do-
plačilo do minimalne plače. 
Menim, da bi bil sistem veli-
ko pravičnejši, če bi bila naj-
nižja osnovna plača enaka 
minimalni plači. Potem bi 
bili res vsi delavci pravično 
plačani tudi za pogoje dela, 
za neugoden delovni čas, za 
delovno dobo ... Tako pa de-
lavci z nizkimi osnovnimi 
plačami teh dodatkov sploh 
ne dobijo izplačanih.«

Nekateri ob tem opozarjajo 
tudi na premajhno razmerje 
med minimalno plačo in so-
cialno pomočjo ...

»Tudi sama vidim to 
majhno razliko kot velik 
problem, a ne v smislu, da 
bi bila socialna pomoč pre-
visoko postavljena, ampak 
da je minimalna plača pre-
nizka. Tudi ljudje, ki iz ka-
teregakoli razloga ne more-
jo delati, morajo preživeti, in 
mi kot socialna družba jim 
to moramo omogočati. Je pa 
res, da bi morala biti razlika 
med minimalno plačo in so-
cialno pomočjo bistveno viš-
ja, ker sicer s to minimalno 
razliko destimuliramo ljudi, 
da bi bili pripravljeni delati.«

Kakšen je ta čas položaj de-
lavcev na Gorenjskem v pri-
merjavi z drugimi regijami, 
kako je poskrbljeno za njiho-
ve pravice?

»Gorenjska regija sodi 
med bolje stoječe slovenske 
regije, kar zadeva gospodar-
ske priložnosti, in ima naj-
nižjo brezposelnost v Slove-
niji. Delodajalci imajo celo 
težave pri iskanju delavcev, 
zato prihaja do uvažanja de-
lovne sile iz tujine.«

Kaj je po vašem glavni raz-
log za to?

»Problem so nizke plače. 
Običajno ne najdejo delav-
cev v dejavnostih, kjer se zah-
teva štiriizmensko delo, delo 
ponoči, za praznike in ob 
koncu tedna, urna podstav-
ka pa je bistveno pod mini-
malno plačo. Za tako plači-
lo v tako zahtevnih pogojih 
dela ljudje niso pripravlje-
ni delati. Verjamem, da bi 
v primeru, da bi delodajal-
ci povišali osnovne plače za 

ta delovna mesta, zagotovo 
našli delavce tudi pri nas.«

Najslabše se verjetno godi 
prekarnim in agencijskim 
delavcem. Do teh ljudi sin-
dikati sploh sežete?

»V naših sindikatih je 
vključen tudi določen delež 
prekarnih delavcev; sami si-
cer spodbujamo zaposlova-
nje v podjetjih, kjer delajo, 
in smo pri tem kar uspeš-
ni, zato prekarnih delavcev 
v podjetjih, kjer so organizi-
rani naši sindikati, ni veliko, 
razen kjer se pojavlja pro-
blem, da ne najdejo sloven-
skih delavcev. Tam si poma-
gajo z delavci prek agencij, je 
pa tudi tem delavcem v inte-
resu, da se zaposlijo nepos-
redno pri delodajalcu.«

 
Katere so glavne težave, s ka-
terimi se soočajo ti delavci?

»V podjetjih s prekarnimi 
delavci prihaja do več kršitev 
delovnopravne zakonodaje, 
predvsem zaradi preobre-
menjenosti. Gre večinoma 
za delavce iz tujine, ki imajo 
sicer interes delati cele dne-
ve, ker si na ta način poviša-
jo plačo, a zato prihaja do kr-
šitev zakonodaje, ker obču-
tno preveč delajo. Ti prekar-
ni delavci večinoma zaseda-
jo delovna mesta, ki so manj 
ugodna, bodisi zdravju ško-
dljiva bodisi fizično bolj na-
porna in so že s tega vidika v 
slabšem položaju.«

Kakšna je ta čas vloga sindi-
katov, so res brezzobi tiger, 
kot menijo nekateri?

»Mislim, da so sindikati 
nujni in potrebni. Tisti de-
lavci, ki niso včlanjeni v sin-
dikat, se ne zavedajo dej-
stva, da se za vse kolektivne 

pogodbe in pravice, ki izha-
jajo iz teh pogodb, dogovo-
rijo sindikati. Če sindikatov 
ne bi bilo, bi za delavce ve-
ljal samo zakon o delovnih 
razmerjih, ki pa postavlja bi-
stveno nižja izhodišča kot 
kolektivne pogodbe.«

Kljub temu se v sindikatih 
soočajo z osipom članstva. 
Kako je s tem pri vas?

»Pri nas opažamo, da sta-
rejši člani odhajajo v pokoj, 
mladi pa ne razumejo pome-
na sindikata in se jim zato ne 
zdi pomemben. Če niso za-
dovoljni s svojim položajem, 
takoj zamenjajo službo. Pri 
njih niti ne gre za to, da bi 
jim bile kršene kakšne pra-
vice, dovolj je že, da jim kaj 
ni všeč. Starejši so priprav-
ljeni bistveno več potrpeti in 
se prilagoditi zahtevam de-
lodajalcev. Enostavno ne vi-
dijo vseh opcij, ki jih imajo v 
življenju – menijo, da drugje 
ne bi več našli zaposlitve, kar 
pa ni res. Smo le premalo po-
gumni, da naredimo korak 
naprej, če menimo, da si zas-
lužimo kaj boljšega.«

 
Nekateri opozarjajo, da so 
že izborjene delavske pravi-
ce znova pod vprašajem. Kaj 
menite o tem?

»Zagotovo, stalno priha-
ja do sprememb kolektivnih 
pogodb in pritiskov s strani 
delodajalcev po zniževanju 
pravic zaposlenih, ne glede 
na gospodarsko rast, tako da 
smo sindikati stalno podvr-
ženi temu, da se borimo za 
že izborjene pravice. Lahko 
pa rečem, da na Gorenjskem 
idej po zniževanju pravic ta 
čas ni veliko.«

 
Ali si danes delavci sploh 
upajo izraziti nezadovoljstvo 
z delodajalci?

»Mislim, da ne prav v ve-
liki meri, raje se prilagodijo 
okoliščinam. Res mora pri-
ti do hujših kršitev ali resnih 
nesoglasij z vodstvom, da se 
izpostavijo.«

Po drugi strani primer Alpi-
ne dokazuje, da delavci lah-
ko uspešno nastopijo proti 
vodstvu, če so enotni ...

»Tega se zaposleni pre-
malo zavedajo; zelo veliko 
je individualizma, delav-
ci se premalo zavedajo, da 
so v bistveni premoči nad 
delodajalcem, če nastopajo 
enotno.«

Katere so najpogostejše kršit-
ve, s katerimi se pri delodajal-
cih soočajo zaposleni?

»Ta čas je največ proble-
mov z delovnim časom, 

prerazporeditvijo delovne-
ga časa, neplačevanjem nad-
urnega dela, kršitev v zvezi s 
plačilom pa niti ne zaznava-
mo oziroma so redke. Zdaj 
več energije usmerjamo v 
dogovarjanje za višje plače 
kot kršitve; več energije je 
potrebno, da bi dosegli kak-
šen odstotek povišanja plač 
po podjetjih. Delodajalci so 
sicer pripravljeni nagraje-
vati individualno, mi pa ge-
neralno želimo doseči, da 
se plače usklajujejo, in sicer 
najmanj z rastjo življenjskih 
stroškov, da delavci ohranja-
jo vsaj realno vrednost plač.«

Ali se delavci dovolj zaveda-
jo svojih pravic? Zaradi česa 
se najpogosteje obračajo na 
vaš sindikat?

»Delavci se zavedajo pra-
vic, ustavi pa se pri uvelja-
vljanju teh pravic. Še ved-
no se dojemajo kot šibkejšo 
stranko v delovnem razmer-
ju; vprašajo sicer za nasvet, 
posredovanja pa ne želijo, 
ker se ne želijo izpostaviti.«

V javnosti se že nekaj časa 
ustvarja konflikt med jav-
nim in zasebnim sektorjem. 
Cilj je najbrž tudi še dodat-
no oslabiti moč sindikatov?

»Počasi se bodo morali 
tudi zaposleni v gospodar-
stvu začeti zavedati, da bodo 
morali tudi sami kaj narediti 
za izboljšanje svojega polo-
žaja. Tako kot v javnem sek-
torju se tudi v gospodarstvu 
že kažejo zahteve po stavki, 
sploh v dejavnostih, v kate-
rih večina ljudi prejema mi-
nimalno plačo. Izpostavila 
bi dejavnost trgovine, kjer 
sta problem tako delovni 
čas kot nizke plače. Pri do-
govarjanju o povišanju plač 
se zelo počasi premikamo, 
zato delavci že izražajo želje 
po stavki.«

Že veste, kaj boste povedali 
na letošnji prvomajski prire-
ditvi na Sv. Joštu?

»Svet gorenjskih sindika-
tov pripravlja že 44. tradici-
onalno prvomajsko srečanje 
na Sv. Joštu. S tem prazno-
vanjem želimo pri ljudeh 
ozavestiti pomen delavskih 
pravic in vlogo sindikatov in 
vedno z nekim pozitivnim 
nagovorom spodbuditi za-
poslene in jim dati voljo za 
vnaprej. Opozarjamo tudi 
na številne napake politike, 
predvsem premajhno razu-
mevanje slovenskega de-
lavca. Obenem pa se je tre-
ba zavedati, da vsak lahko 
sam največ naredi zase in za 
zadovoljstvo z delom, ki ga 
opravlja.«

Preveč je individualizma
Pred mednarodnim praznikom dela smo se o sedanjem položaju delavcev in boju za njihove pravice pogovarjali s predsednico 
Sveta gorenjskih sindikatov Nežko Bozovičar.

Nežka Bozovičar / Foto: Denis Bozovičar

Nežka 
Bozovičar

»Delavci, ki 
niso včlanjeni 
v sindikat, se 
ne zavedajo 
dejstva, da se za 
vse kolektivne 
pogodbe in 
pravice, ki 
izhajajo iz 
teh pogodb, 
dogovorijo 
sindikati. Če 
sindikatov ne 
bi bilo, bi za 
delavce veljal 
samo zakon 
o delovnih 
razmerjih, ki 
pa postavlja 
bistveno nižja 
izhodišča kot 
kolektivne 
pogodbe.«
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Suzana P. Kovačič

Helga Šenk prostovoljstvo 
nosi v sebi. Že kot deklica 
je sanjala o tem, da bo me-
dicinska sestra, da bo lahko 
pomagala ljudem. Študira-
la je na tedanji Višji šoli za 
zdravstvene delavce v Lju-
bljani, odločena, da se bo po 
študiju vrnila na rodno Can-
kovo. Že prvi dan študija je 
spoznala bodočega moža, 
doma iz Preddvora, in še kot 
študentka se je preselila na 
Gorenjsko. Prvo zaposlitev 
je dobila v Vzgojnem zavodu 
v Preddvoru, kjer je delala 15 
let, vse do reorganizacije za-
voda v manjše stanovanjske 
enote. »V tistih letih sem se 
prvič soočila s stisko otrok, 
okoliščinami, zaradi katerih 
so prišli v zavod. Marsikaj so 
mi zaupali. »Naslednjih se-
dem let je kot višja medicin-
ska sestra delala v zaporih na 
Povšetovi v Ljubljani. »Delo 
je bilo težko. Zaposlenega 
zdravnika v zaporih ni bilo, 
le občasno je prihajal. Kot 
višja medicinska sestra sem 
imela dve pomočnici, vse 

pomembne (zdravstvene) 
odločitve pa so bile na meni. 
Zaporniki so k meni hodili 
tudi na pogovor, čeprav ved-
no v spremstvu paznikov.« 
Od leta 2005 Helga Šenk, ki 
z družino stanuje na Mlaki 
pri Kranju, dela v Vzgojnem 
zavodu v Smledniku. »Lah-
ko razumem otroke in mla-
dostnike; da so bile okolišči-
ne tiste, ki so jih pripeljale v 
zavod, in ne oni sami. Spod-
bujam jih, jim pomagam, 
da pri meni najdejo zatočiš-
če. Včasih me jemljejo, kot 
da sem njihova mama, babi-
ca. Je res, da od njih pričaku-
jem neko urejenost, nimam 
pa zahtev po tem, da se mo-
rajo učiti ...« pripoveduje.

Ne sodim, samo 
pogovarjam se z njimi

Veselje, želja, potreba po 
delu z ljudmi so jo pripelja-
li tudi v prostovoljstvo. Pro-
stovoljka je v Varni hiši Go-
renjske od prvega dne od-
prtja hiše pred 15 leti, za de-
set let prostovoljnega dela je 
že prejela priznanje za naj 

prostovoljko iz rok predse-
dnika države.

Z vodjo programov Varne 
hiše Gorenjske Vilmo Re-
govc sta se spoznali v Vzgoj-
nem zavodu v Preddvoru, 
Regovčeva je bila tam social-
na delavka. Še večkrat sta se 
njuni poti prepletli, ko pa so 
odprli varno hišo, jo je Vilma 
Regovc povabila k sodelova-
nju. »Ob prvem obisku sem 
bila kar negotova, kako bo, 
kaj se bom z ženskami po-
govarjala, pa je beseda lepo 
stekla. Uro in pol sem bila 
z njimi, preden sem odšla, 
sem jih celo nasmejala. De-
jansko so ženske, ki se zate-
čejo v to ustanovo, prestraše-
ne, imajo mešane občutke, 
ali so se odločile prav, topla 
beseda jim veliko pomeni. 
Potrebujejo notranjo pomi-
ritev, spoznanje, da ne pus-
tijo nasilja nad sabo. Strah 
jih je prihodnosti, a se (žal) 

nekatere vrnejo k nasilnežu. 
Ne sodim, ne prepričujem, 
samo pogovarjam se z nji-
mi, jim pomagam pri samo-
organizaciji, samostojnosti, 
ki je pred tem niso bile va-
jene. Kakšno delavnico jim 
tudi pripravim, npr. o prip-
ravi hrane na hitro. Navado 
imam, da se objamemo, kar 
enim predstavlja kar težavo, 
enim pa dobro de,« Helga 
Šenk podeli izkušnjo. 

V življenju se vsega ne 
plača z denarjem

Da lažje razume zadeve, 
se neformalno izobražuje, 
bere strokovno literaturo s 
področja psihologije. Kot 
pravi, ima razumevajočega 
moža, ki je delal na polici-
ji in se je srečeval s podob-
nimi zgodbami. Ravnovesje 
najde tudi v naravi s kolesar-
jenjem in hojo, v druženju 

s sinovoma, vnuki. Helga 
Šenk je bila močno ganje-
na ob nedavni zahvali za 15 
let prostovoljstva. »Hvala 
vam, da vam ni vseeno. Hva-
la vam, da ste za izraz svo-
je plemenitosti izbrali tudi 
nas.« Tudi to piše na zahvali 

in lep občutek jo navdaja ob 
tem. Kot sklene: »Svoja sino-
va sem vedno učila, da se v 
življenje vsega ne plača z de-
narjem, za marsikaj je lepše 
reči hvala ... ali pa pokloni-
ti nekomu uro ali dan svoje-
ga časa.«

Lepo je, ko ti nekdo reče hvala
»Hvala vam, da gledate na svet tako, kot gledate. Da verjamete, da ima smisel pomagati drugim, da je vaš pogled širok, vaše srce odprto.« Takole piše na 
zahvali, ki jo je Helga Šenk prejela za petnajst let prostovoljstva v Varni hiši Gorenjske in Društvu za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja.

Helga Šenk / Foto: Tina Dokl 

 »Ob prvem obisku sem bila kar negotova, kako bo, 
kaj se bom z ženskami pogovarjala, pa je beseda lepo 
stekla. Uro in pol sem bila z njimi, preden sem odšla, 
sem jih celo nasmejala ...«

Marjana Ahačič

Če je šlo vse tako kot obi-
čajno, so učenci v indijski 
šoli Piali Ashar Alo, ki sta 
jo pred desetletjem v okoli-
ci Kalkute v Indiji ustanovi-
la Slovenka Mojca Gayen in 
njen mož Anup Gayen, prav 
v teh dneh spet dobili škatlo 
s šolskimi potrebščinami in 
pismom z dobrimi željami. 
Paket so jim jo poslali nji-
hovi vrstniki iz radovljiške 
Osnovne šole Antona Toma-
ža Linharta.

»Z indijsko šolo, kamor 
prihajajo otroci, ki izhajajo 
iz zelo revnih okoliščin, smo 
se pobratili že pred leti. Sode-
lovanje se je začelo na pobu-
do organizacije Lady's Circle 
(Damski krog) in kmalu pre-
raslo v pravo prijateljstvo na 
daljavo,« je povedala učite-
ljica Maja Tolo, ki na rado-
vljiški osnovni šoli skupaj s 
kolegico Anjo Porenta skrbi 
za to, da vsako leto v Indijo 
pošljejo vsaj en paket, v ka-
terem so večinoma svinčni-
ki, barvice, šilčki, radirke in 
podobne potrebščine, vča-
sih pa tudi trda mila, zobne 

ščetke in podobne potrebšči-
ne za osebno higieno ali celo 
kakšna plišasta igrača.

»Učenci šole Piali Ashar 
Alo izhajajo iz izjemno rev-
nih okoliščin – brez zunanje 
pomoči ne bi imeli možnosti 
za opismenjevanje. Šola jim 
daje tudi zdravstveno oskrbo, 
mesečni higienski paket, dva 

obroka hrane na dan, unifor-
me in vse šolske potrebšči-
ne. Posebej se zavzemajo za 
šolanje deklic,« je povedala 
Maja Tolo, zadovoljna, ker 
je učence na svoji šoli uspe-
la navdušiti za pomoč vrstni-
kom v daljni deželi.

»Najbolj me je preseneti-
lo, da so otroci v Indiji tako 

srečni, da sploh lahko hodi-
jo v šolo,« je povedala Živa 
Poljšak, ena od dveh šesto-
šolk, ki sta v preteklih me-
secih po razredih predstav-
ljali pobrateno indijsko šolo 
in vrstnike navduševali nad 
pomočjo tamkajšnjim učen-
cem. »Predstavili smo jim 
Indijo, kjer so otroci med 

poukom v uniformah, hiše 
pa so iz blata. Naše učence je 
zanimalo, kako živijo njiho-
vi vrstniki na drugem koncu 
sveta in večinoma so se za-
vedali, da potrebujejo našo 
pomoč.«

»Nabrali smo res veliko 
barvic, nihče se ni pritože-
val nad tem, da pomagamo 
drugim. Nekateri so prines-
li nove barvice, nekateri tudi 
malo rabljene,« je povedala 
Sara Mlakar, Živina sošolka. 
Učiteljica Maja Tolo doda, 
da tudi rabljena pisala pri-
dejo prav, otroci jih imajo na 
voljo v šoli.

Tudi devetošolec Oskar 
Baumgartner je pomagal po 
razredih zbirati barvice in 
svinčnike. »Sodeloval sem 
tudi na novoletnem bazar-
ju, kjer smo z voščilnicami, 
ki smo jih izdelali v šoli, zbi-
rali donacije, s katerimi pla-
čamo poštnino za pakete,« 

je povedal. Petošolca Anže 
Švab in Urban Serajnik pa 
sta v akciji sodelovala tako, 
da sta v šolo prinesla bar-
vice. »Za otroke, ki nimajo 
potrebščin niti denarja, da bi 
si jih lahko kupili,« je pojas-
nil Anže. »Sem imel že kup-
ljene, pa jih nisem potrebo-
val, zato sem jih prinesel v 
šolo,« je dodal Urban. »Star-
ši so se seveda strinjali.« 

Tokrat je šel v Indijo tudi 
velik paket barvic, risb in 
pisem, ki so jih prispeva-
li učenci OŠ Ivana Gundu-
liča iz Zagreba, s katerimi 
Radovljičani že dolgo sode-
lujejo, trenutno v dveletnem 
projektu Art@Heart (Earas-
mus+).In ker učenci iz Ra-
dovljice že tako dolgo po-
magajo vrstnikom v Indi-
ji, bodo obletnico delovanja 
šole z vsemi, ki jim stojijo 
ob strani, organizirali prav 
na OŠ A. T. Linharta.

Desetletje pomoči vrstnikom v Indiji
Sredi maja bodo na radovljiški osnovni šoli pripravili prireditev, na kateri se bosta ustanovitelja indijske šole vsem slovenskim otrokom in učiteljem, ki v 
Indijo že več let redno pošiljajo pakete s šolskimi potrebščinami, zahvalila za pomoč.

Sara Mlakar, Živa Poljšak, Oskar Baumgartner (stojijo) Anže Švab in Urban Serajnik so 
skrbno zavili zbrane barvice in svinčnike, jih zložili v škatlo in potrebščine skupaj z dobrimi 
željami poslali vrstnikom v daljno Indijo.

»Predstavili smo jim Indijo, kjer so otroci med 
poukom v uniformah, hiše pa so iz blata. Najbolj me je 
presenetilo, da so otroci v Indiji tako srečni, da sploh 
lahko hodijo v šolo.«
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Maša Likosar

Kako ste praznovali, so vas 
kako presenetili?

»Ni bilo velikih prazno-
vanj. Z družino smo bili na 
tradicionalnem kosilu v Ska-
ručni, ki se je, tako kot je to 
pri Žagarju običajno, kon-
čalo s prepolnimi želodci in 
obilico dobre volje. Bilo je 
tudi nekaj kosil in nazdrav-
ljanj z najožjimi prijatelji in 
odbojkarsko družbo v Bru-
slju, nekaj jih pa še bo. Naj-
večje presenečenje me je na 
rojstni dan čakalo na delov-
ni mizi v bruseljski pisarni. 
Lesena škatla, sestavljena po 
vzoru ''escape rooma'', ki je 
zahtevala kar nekaj spret-
nosti, da sem jo odprl. Z re-
ševanjem ugank, ki so bile 
v njej, sem odprl tudi klju-
čavnico, ki je vodila do dari-
la – zlatega jabolka navdiha 
in čestitke v obliki videopo-
snetka, ki so mi ga pripravili 
najbližji. Zelo izvirno darilo, 
v katero je bilo vloženega ve-
liko dela in še več zabave ob 
pripravi, ki je seveda vodila 
do enakega učinka ob odpi-
ranju in poslušanju.«

Kaj vam pomeni staranje in 
to, da je življenje minljivo?

»Staranje in minljivost je 
temeljna skrivnost, konč-
nost pa najtežje intimno 
vprašanje vsakemu od nas. 
Zato ne preseneča, da se s 
staranjem in minljivostjo 
človek, ki ga odlikuje um in 
zavedanje, težko sprijazni in 
sooči. Saj poznate tiste Pre-
šernove: ''Odprte noč in dan 
so groba vrata ...'' in ''Življe-
nje ječa, čas v nji rabelj hudi 
...''. Praktično se vsa vpraša-
nja biti in bivanja vrtijo oko-
li tega tako težko razložljive-
ga in sprejemljivega dejstva. 
In tudi marsikatere navade, 
običaji, verovanja so nastali 
kot odgovor na tesnobnost 
občutkov, ki nas spremlja-
jo. Toliko bolj pomembno 
je razumeti, da je čas naša 
najdragocenejša dobrina 
in ključno spoznanje, da je 
največ, kar lahko podarimo 
drug drugemu, prav čas, ki 
ga preživimo skupaj.«

 
Če bi čas lahko zavrteli na-
zaj, bi kaj spremenili, kaj ob-
žalujete?

»Prav veliko bi zagoto-
vo ne spreminjal. Imel sem 
srečo, da sem bil nekajkrat 
v pravem trenutku na pra-
vem mestu, in sposobnost, 
da sem to srečo dobro izko-
ristil. Ko danes opazujem 
oba svoja sinova, kako uživa-
ta življenje, mi je včasih žal, 
da ga tudi jaz v njunih letih 

nisem zajemal s tako veliko 
žlico, kot ga danes onadva. 
A takrat so bili drugi in dru-
gačni časi in ne bilo bi prav, 
če bi se ne zavedal njihove 
posebnosti. Odraščal sem s 
kmetijo in gostilno, v stiku z 
zemljo in naravo, ki je osta-
la in rasla v meni. Odraščal 
sem ob starših in bratu, ki 
so me, predvsem oče, vzga-
jali z nevidno trdo roko loče-
vanja med prav in narobe in 
me obdarili z optimizmom 
do življenja in ljudi. 

Ste zadovoljni s svojimi do-
sežki? Ali še ostajajo skrite 
želje?

Seveda sem zadovoljen z 
dosežki, če bi ne bil, bi bilo 
nekaj hudo narobe z mano. 
Imel sem veliko srečo, da 
sem bil na ključnih križpo-
tjih življenja obdan s pravi-
mi ljudmi, ljudmi, ki so za-
upali vame, in srečo, da sem 
posledično lahko počel vse 
to, kar sem počel. Za oče-
ta je bila včasih pot z vprež-
nim vozom iz Krope do Kra-
nja približno tako veliko do-
živetje, kot je danes zame 
popotovanje, na katerem za-
menjam nekaj časovnih pa-
sov. Uživam v možnosti, ki 
mi je dana, da v imenu Okolj-
skega programa Združenih 
narodov kot sopredsedujo-
či Panelu za vire (UNEP In-
ternational Resource Panel) 
potujem po svetu in ga po-
skušam spreminjati v bolj-
šega. Nimam nobenih skri-
tih želja, čeprav imam kar 
precej ponudb za to in ono, 
ki vztrajno prihajajo na moj 
naslov. Ko človek lahko dela 
tisto, kar si želi, ko ve, da je 
njegovo delo dobro sprejeto 
in cenjeno, potem ni razlo-
ga, da bi si želel več in dru-
gače. Želim si le, da bi bil še 
naprej zdrav in pri močeh, 
da bi lahko vse, kar počnem, 
počel še naprej in čim dlje. 

Na kaj ste najbolj ponosni, 
kaj je tisto najvišje, kar ste 
dosegli?

Pogajanja za vstop Slove-
nije v Evropsko unijo so bila 
seveda zgodovinska in vodi-
ti ožjo pogajalsko skupino za 
vstop v EU v dneh enotnosti 
slovenskega naroda je bilo 
nepozabno. Tudi dejstvo, da 
sem bil prvi evropski komi-
sar iz Slovenije, bo zabele-
ženo za vedno. A bolj kot na 
vse to sem ponosen, da se z 
ljudmi, s katerimi smo sku-
paj vodili pogajanja, še ved-
no redno letno srečujemo 
kot prijatelji, proč od oči jav-
nosti, in da se z ljudmi, ki so 
bili člani mojega kabineta v 
Bruslju, še vedno redno na 

nekaj mesecev srečujemo v 
lokalu blizu sedeža komisi-
je. Ponosen sem tudi na to, 
da so me varnostniki na vho-
du v sedež Evropske komisi-
je še vedno veseli, ko me pot 
zanese tja, in da si še danes z 
nasmehom na obrazu seže-
mo v roko. Pomembneje je, 
da te ljudje cenijo najprej kot 
človeka in šele potem oce-
njujejo po tvojih dosežkih. 
Doma, med prijatelji ali na 
sedežu Evropske komisije.

S čim bi se ukvarjali, če ne 
bi bili ekonomist in politik?

»Težko rečem. Že od rane 
mladosti je bila moja največja 
ljubezen šport – tokrat odgo-
varjam bolj ali manj enoroč-
no zaradi pri odbojki zlomlje-
nega prsta na roki. Še danes 
šport zelo pozorno sprem-
ljam in sem tudi še vedno ak-
tiven. Pred odločitvijo za štu-
dij sem bil celo na spoznav-
nem dnevu na Fakulteti za 
šport, pa so nas želeli nav-
dušiti za ta poklic s filmom 
o potapljanju. Pri nekom, ki 
mu je mučna že misel, da bi 
dal glavo pod vodo, to seve-
da ni učinkovalo najbolj pre-
pričljivo. No, pravzaprav je 
učinkovalo zelo prepričljivo 
– odneslo me je v ekonomi-
jo. V ekonomiji sem pristal, 
ker sem sledil bratovim sto-
pinjam, v politiki pa on verje-
tno zato, ker je sledil mojim, 
čeprav je bil resnici na ljubo 
on tisti, ki ga je politika ved-
no zanimala bolj, kot je zani-
mala mene.«

Kaj vam je pomembnejše: 
kariera ali družina?

»Morda ne bo zvenelo naj-
bolj iskreno od nekoga, ki že 
več kot desetletje dela v tuji-
ni, da mu je seveda družina 
pomembnejša od kariere. In 
tudi prijatelji. Družina je edi-
na, na katero se lahko vedno 
zaneseš. Dobrih prijateljev, 
takih, ki pohitijo z vpraša-
njem, ali ti lahko kako poma-
gajo, ko preživljaš težke tre-
nutke, takih, ki jim lahko za-
upaš tisto, česar ne moreš za-
upati nikomur, pa je, kot ves-
te, malo, zelo malo. Velja jih 
ceniti in jim temu primerno 
odmerjati svoj čas. Otroke 
poskušam vzgajati po očeto-
vem receptu. Z nevidno roko 
lastnega vzora, z oblikova-
njem občutka, kaj je prav in 
kaj narobe. Vesel sem, da sta 
oba odrasla v moža, za kate-
ra so vrednote in delati dobro 
na prvem mestu. Vesel sem 
tudi, da nikoli nista imela 
ničesar več in ničesar manj 
zato, ker bi ju ljudje povezo-
vali z menoj.« 

Kaj bi kot uspešna oseba sve-
tovali mladim? 

Ostanite zvesti sebi, svojim 
željam in ciljem. Verjemite 
vase. Bodite iskreni in pošte-
ni do vseh in vsega, tudi do 
sebe. Spoštujte vsa živa bitja, 
s katerimi si delite ta čarobni 
zemeljski trenutek. Uživajte 
življenje, ki je eno in edino, 
vaše in neponovljivo. Veliko 
preizkušenj vas čaka, a ved-
no sledite srcu. Čeprav bos-
te morda prikrajšani za kaj, 
tudi za kakšno oprijemljivo 
dobrino, delajte tisto, kar vas 
osrečuje in dela vas in svet 
okoli vas boljši. Odgovorno 

ravnajte s časom, svojim in 
tudi drugih.« 

Kako nameravate živeti v je-
seni svojega življenja?

»Želim si ostati aktiven 
čim dlje – pri delu, športu ali 
na počitnikovanju, povsod. 
In upam, da mi bo zdravje to 
omogočalo. Aktivna starost, 
optimizem, pozitivno doje-
manje sebe in svoje okolice 
so ključni za dolgo, polno in 
zdravo življenje. Verjetno se 
bo počasi začelo spreminjati 
razmerje med delom in po-
čitkom v korist slednjega, 
a trudil se bom, da ne pre-
hitro in ne preveč. Sicer pa 
nikoli ne veš, kje in kako te 
življenje preseneti. Počutim 
se dobro in pri močeh in se 
bolj ali manj držim pravila, 
da nikoli ne reci nikoli, ker 
se zarečenega kruha največ 
poje.« 

Vas bo javnopolitično življe-
nje spremljalo do konca ali 
se nameravate umakniti?

»Težko bi rekel, da sem še 
vedno aktivno prisoten v jav-
nopolitičnem življenju. To, 
da pa me bodo ljudje doje-
mali kot javno osebo, me bo 
verjetno spremljalo do kon-
ca. Vedno sem se trudil po-
vedati stvari čim bolj narav-
nost in razumljivo, bil sem 
pripravljen razpravljati o 
vsebini, problemih, izogibal 
pa sem se nepotrebnemu 
poosebljanju in sporom, ki 
bi izhajali iz drugačnih pre-
pričanj in pogledov. Vedno 
in dosledno sem se trudil za 
dobro Slovenije, čeprav jih 
ni bilo malo, ki so se prav 
tako trudili, da bi v javnosti 
ustvarili vtis, da tega ne poč-
nem zadosti. Tudi danes rad 
pomagam vsem, ki si po svo-
jih močeh prizadevajo, da bi 
stvari pri nas spremenili na 
bolje, in z veseljem tudi jav-
no podprem vse, za katere 
mislim, da si s svojim de-
lom in držo to zaslužijo. Ak-
tivno politično življenje me 
ne mika. Pravzaprav niko-
li nisem bil aktiven v smis-
lu klasičnega pojmovanja 
politike, prej tehnokrat, ki 
ga je pot zanesla v politiko 
in se je v njej dobro znašel 
in obtičal. Politika bi mora-
la biti spoštovana in cenje-
na, pa žal ni, ker je v njej vse 
preveč ljudi, ki jih je tja vodi-
la osebna in ne javna korist. 
To je nezdružljivo. Politik 
mora služiti javnemu dob-
remu in biti za svojo odgo-
vornost tudi primerno nag-
rajen. Ujeti smo v začarani 
krog talilnega lonca demo-
kracije in politokracije, iz ka-
terega žal ni videti izhoda.«

Janezu Potočniku čas ni rabelj hudi
Janez Potočnik, nekdanji evropski komisar v dveh mandatih, najprej za znanost in raziskovanje, potem za okolje, pred tem pa 
minister v dveh slovenskih vladah, danes sopredsedujoči Panelu za vire, je praznoval šestdeseti rojstni dan. 

Janez Potočnik z očetom Stojanom / Foto: osebni arhiv

»Politika bi 
morala biti 
spoštovana in 
cenjena, pa 
žal ni, ker je v 
njej vse preveč 
ljudi, ki jih je tja 
vodila osebna 
in ne javna 
korist. To je 
nezdružljivo. 
Politik mora 
služiti javnemu 
dobremu in 
biti za svojo 
odgovornost 
tudi primerno 
nagrajen.«

Janez 
Potočnik
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Anton Knaflič, žrtev povojnega rdečega terorja
V Kamniku je 25. apri-

la 1957 umrl Anton Knaflič, 
oče kamniške usnjarske in-
dustrije. Rodil se je 21. apri-
la 1893 v stari usnjarski dru-
žini v Litiji. Kot mlad usnjar-
ski tehnik je leta 1924 pri-
šel v Kamnik, kjer je iz sta-
re Terpinčeve usnjarne sča-
soma ustvaril velik industrij-
ski obrat. Tovarna v začetku 
ni imela vseh delovnih obra-
tov na enem mestu: lužilni-
ca in strojilnica sta bili v to-
varni na lokaciji med Malim 
gradom in Kamniško Bistri-
co, izdelovalnica usnja pa v 
obratu na Šutni št. 31, kjer 
je bilo tudi stanovanje la-
stnikov. Celotni pogon to-
varne je bil na vodno kolo na 
Mlinščici. Med letoma 1929 
in 1939 je Knaflič usnjarski 
obrat močno povečal in po-
sodobil. Leta 1930 je odku-
pil vrt v soseščini tovarne, da 
so leta 1931 zgradbe poveča-
li. Kupili so nove usnjarske 

stroje in za pogon lokomo-
bilo. Leta 1936 je od občine 
kupil klavnico in leta 1937 
dogradil novo tovarniško kri-
lo. Leta 1939 je s ponovnim 
nakupom zemljišča znova 
razširil tovarniško območje. 

V prvih letih Knafličeva to-
varna ni izdelovala svinjske-
ga usnja, sredi tridesetih let 
pa je bil to že eden glavnih 
izdelkov. Leta 1933 so prete-
žni del proizvodnje izvozi-
li v tujino, v Ameriko, Fran-
cijo, Švico, Nemčijo, Šved-
sko, Belgijo, Avstrijo in Ita-
lijo. Tovarna je delovala tudi 
med drugo svetovno vojno. 
Knaflič je partizansko giba-
nje med vojno denarno in 
materialno podpiral. Zato so 
ga januarja 1944 Nemci are-
tirali in odpeljali v Begunje. 
Obsodili so ga na smrt, ven-
dar so ga tik pred usmrtitvijo 
pomilostili. Do konca vojne 
je v Celovcu delal v usnjarni 
dr. Neunerja. 

Po koncu vojne se je vrnil 
v Kamnik in za leto dni prev-
zel vodenje svoje tovarne. 
Maja 1946 so ga odpeljali v 
Ljubljano na sodišče pod ob-
tožbo, da je med vojno so-
deloval z okupatorjem. Nič 
ni pomagalo, da so ga kot 
nasprotnika na smrt obsodi-
li že Nemci. Doživel je trage-
dijo mnogih premožnejših 
ljudi, ki so bili takrat ob pre-
moženje in poštenje pred-
vsem zato, da se je »osvobo-
dilna« oblast lahko dokopala 
do njihovega imetja.

Maja 1946 je moral pod 
prisilo usnjarno »podariti« 
državi, ki se je zavezala, da 
mu bo plačevala mesečno 
rento devet tisoč dinarjev, 
vendar pa je bila leta 1948 to-
varna nacionalizirana, daril-
na pogodba pa razveljavlje-
na. Tovarna se je po naciona-
lizaciji preimenovala v Utok. 
Knaflič je ostal brez sredstev 
za preživljanje. Zaprosil je 

za obrtno dovoljenje, ven-
dar so oblasti prošnjo zavr-
nile. Leta 1949 se je pod pri-
tiskom razmer moral zapo-
sliti pri cestnem podjetju 
kot fizični delavec. Upokojil 

se je leta 1951. V času svoje-
ga uspešnega življenja je bil 
podpornik mnogih društev. 
Kamniškemu Sokolu in So-
lidarnosti je poklonil zemlji-
šče za gradnjo doma. 

Zanimivi Gorenjci in dogodki dežele Kranjske:
   Na Jesenicah se je 24. 4. 1896 rodil glasbenik Filip 

Bernard. Sodeloval je pri ustanovitvi mariborske 
Opere, v Slovenski filharmoniji in Simfoničnem 
orkestru RTV Ljubljana. 

   V Novicah je bila 26. 4. 1848 prvič objavljena  
Prešernova Zdravljica. Nastala je jeseni leta 1844, 
vendar je bila zaradi posega cenzure odstranjena iz 
rokopisa Poezij. 

   V Kovorju pri Tržiču se je 27. 4. 1839 rodil misijonar 
Filip Jakob Erlah. Leta 1864 je odšel z misijonarjem 
F. Pircem v ZDA in postal v Milwaukeeju njegov 
naslednik. 

   V Novem mestu se je 28. 4. 1817 rodil zbiralec  
starin in umetnin, pravnik, pesnik, prevajalec in 
publicist Anton Edvard Jožef Strahl. Umrl je 26. 9. 
1884 na svojem gradu v Stari Loki.

Milena Miklavčič

»Kadar sem se zazrla v 
polno steklenico pelinkov-
ca, sem pozabila na grozlji-
vo izkušnjo, ki me je pope-
ljala na rob smrti. O opera-
ciji, ki mi je rešila življenje, 
tudi Leonu nisem pripove-
dovala. Bilo bi mi zoprno, če 
bi mislil, da sem šibka in ne-
bogljena. Ves čas je imel pol-
ne žepe denarja, pa nikjer ni 
delal. Rahlo posmehljivo se 
je obnašal do moje plače, ki 
niti ni bila tako majhna …«

Potem pa je Leon Meli-
ti predlagal, da bi on prodal 
stanovanje, z izkupičkom bi 
kupil hišo, v katero bi se pre-
selila. Nato pa bi to hišo, če 
bi bilo treba, adaptirala, jo 
opremila in na ta način pri-
pomogla, da bi se hiša do po-
lovice prepisala tudi nanjo.

Melita nadaljuje: »In res! 
Vsi so bili presrečni: njegovi 
starši in tudi babica! Treplja-
li so me po ramenih, prepri-
čani, da je fant prišel k sebi 
zaradi mene in mojega dob-
rega vpliva nanj. Kupca za 
stanovanje v središču mes-
ta ni bilo težko najti, ustre-
zne hiše v elitnem delu mes-
ta pa prav tako ne. Žal še ni-
sem imela službe za nedolo-
čen čas, a smo tudi to uredi-
li. Leonov prijatelj je pri neki 
tuji banki, kjer niso kompli-
cirali, uredil vse potrebno. 
Pogoji za najem kredita so 
bili tako izpolnjeni. Leon mi 
je predlagal, naj ga vzamem, 
kolikor ga le lahko. Dejal mi 
je, da bo za naju bolje, če 
nama ostane gotovina. Za 
vsak slučaj. Da si bova lah-
ko v življenju še kaj privo-
ščila. Slepa, neumna, tra-
pasta, kot sem bila, sem mu 
nasedla. Jokala sem od sre-
če, ko sva se končno vselila 
v hišo. Leon je tudi obljubil, 
da si bo našel kakšno ''res-
no'' službo. 

Potem pa sem začela sit-
nariti, kdaj bova šla naredit 
prepis. Da bo hiša tudi moja. 
Obotavljal se je in odlašal. 
Zmeraj je imel cel kup izgo-
vorov. Nekoč je naju obiska-
la njegova babica. Sam di-
rektor doma, kjer je bivala, 
jo je z vozičkom vred nalo-
žil v kombi in dostavil pred 
naša vrata. Leonova babica 
je sicer bila v vnuka zagleda-
na, da ni videla metra pred 

seboj, istočasno pa ni bila 
neumna. Med kosilom mu 
je postavila nekaj delika-
tnih vprašanj, na katera ni 
vedel odgovorov. Nazadnje 
je moral Leon z besedo na 
dan. Hiša, v kateri sva biva-
la, sploh ni bila najina, tem-
več je bila od njegovega pri-
jatelja, tistega, ki je uredil 
vse potrebno za najem kre-
dita! Tudi denarja od proda-
je stanovanje je ostalo komaj 
kaj, saj je imel Leon nešteto 
dolgov, ki jih je moral tudi 
za ceno svojega življenja po-
ravnati. Verjemite, ure, ki 
so sledile temu pogovoru, 
so bile morilske. Uničile so 
me tako psihično in materi-
alno kot moralno. Vzela sem 
kredit za prazen nič, v roki 
pa nisem imela čisto nobe-
nega dokaza. Leonom pri-
jatelj se je delal neumne-
ga, da ne ve, o čem govorim, 
ko sem pred njim padla na 
kolena in ga v solzah prosi-
la, naj mi denar vrne. Z Le-
onom sva se na zelo grd in 
brutalen način razšla. Ko 
mu je v prepiru prekipelo, 
me je udaril s takšno močjo, 
da me je odneslo v steno, sli-
ka, ki je visela na njej, pa mi 
je padla na glavo in me rani-
la. V žalostnem in usmilje-
nja vrednem stanju sem se 
vrnila h ''gazdarici'', ki me 
je, dobra, kot je bila, vzela 
nazaj na stanovanje. Osta-
la sem brez vsega, brez pri-
hrankov, brez tretjine pla-
če. Kredit odplačujem še da-
nes. Naslednje leto oktobra 
bom plačala zadnji obrok. 
V majhno zadoščenje mi je 
bilo, da je šel Leon ponovno 
sedet, spet zaradi neke go-
ljufije. Enkrat samkrat sem 
šla mimo hiše, za katero sem 

bila prepričana, da je bila do 
polovice moja. V njej je žive-
la mlada družina, ki se ji ver-
jetno ni niti sanjalo, kakšno 
preteklost imajo zidovi, med 
katerimi bivajo. Sestri si ni-
sem upala povedati, kaj se 
mi je zgodilo. Zelo bi me ob-
sojala. Imela je urejeno živ-
ljenje, dva otroka, dobrega 
moža, lepo službo. Že tako 
in tako mi je včasih, ko sva 
šli na kavo, brez pravega raz-
loga očitala marsikaj, kar je 
o mojem življenju vedela, pa 
se ji ni zdelo prav. 

Čez dobro leto, ko sem na 
Leona že malo pozabila, sem 
spoznala Damjana. Bil je 
stalen obiskovalec naše knji-
žnice. Umetnosti je bil pre-
dan z dušo in telesom. Ve-
liko je bral, na vseh priredi-
tvah, ki smo jih organizira-
li, je sedel v prvi vrsti. Poča-
si sva se zbližala, včasih sva 
šla na kavo. Nekoč me je po-
vabil k sebi domov. Če po 
pravici povem, takšnega svi-
njaka, kakršen je bil njegov, 
v življenju še nisem videla. 
Začel mi je razlagati, da si 
kaj več s socialno podporo, 
ki jo prejema, niti ne more 
privoščiti. Do tistega trenut-
ka nisem niti pomislila, da 
ima toliko časa na voljo zato, 
ker ni nikjer v službi. Iz hla-
dilnika je izvlekel že nareza-
no posebno salamo in slani-
no ter mi vse skupaj naložil 
na krožnik, češ jej, saj vem, 
da si lačna. Pa me je ves tek 
minil, saj sem hitro opazila, 
da je bilo veliko verjetnosti, 
da je tudi salamo, tako kot 
vse ostalo, prelizala njegova 
mačka, ki se je ves čas naji-
nega pogovora smukala po 
mizi sem in tja. Ko me je ne-
rodno poskušal objeti, sem 

se mu izmaknila. Potem pa 
me je kar naravnost prosil, 
ali imam kakšen evro od-
več, da mu ga posodim. Po-
ložila sem na mizo desetaka 
in odšla. Doma bi se najraje 
butala z glavo ob steno, tako 
sem bila jezna nase! Kako 
to, da se zmeraj vtaknem le 
v propalice?! Sem res tako 
slepa in gluha, da že vnap-
rej ne vidim, s kom imam 
opravka?! 

Odločila sem se, da bom 
moške pustila nekaj časa pri 
miru. Imela sem veliko časa 
in tako sem sprejela še več 
ponudb za pisanje za različ-
ne medije. Mnogim sem po-
magala tudi pri iskanju ma-
teriala za seminarske nalo-
ge, tudi za diplomske nalo-
ge. Če sem seštela, kar sem 
zaslužila, niti ni bilo tako 
malo. Žal pa na kredit ni-
sem mogla kupiti niti avto-
mobila, ker je bil stanovanj-
ski obrok prevelik. A sem 
tudi za avto prihranila! Ni-
sem se vdala! A leta so kar 
tekla, bližala sem se štiride-
setemu letu. Drugi so ime-
li na tej življenjski prelomni-
ci že vnuke, vikend na morju 
(tudi moja sestra), prepoto-
vali so svet po dolgem in po-
čez. Kaj pa jaz?! Nič od nič. 

Nekega dne me je prešini-
lo, da bi začela iskati ženske, 
ki so podobno nasankale, kot 
sem jaz. Na nekem forumu 
sem objavila rahlo prilagoje-
no lastno zgodbo. Podnjo pa 
sem pripisala, da bi bila vese-
la, če bi se mi javile ženske, ki 
so imele podobne izkušnje. 
Nisem mogla verjeti! V enem 
tednu sta mi odpisali dve, čez 
kakšen mesec se mi je oglasil 
še neki moški. Srečali smo se 
in si izmenjali izkušnje. Kar 

dlake so mi šle pokonci, kako 
podobne zgodbe smo ime-
li! Vsi smo plačevali dolgo-
ročne kredite za nekaj, kar ni 
bilo potem nikoli naše. Zelo 
žalostno zgodbo je imel tudi 
Boris. Leta 2008, ko je nasto-
pila kriza, sta z ženo prodala 
hišo, on pa je vzel tudi kredit, 
da sta potem z denarjem re-
šila njeno firmo. V najtežjih 
trenutkih, ko sta imela komaj 
za kruh, je njegova žena na-
vezala tesnejše stike s poslov-
nim partnerjem, ki je imel 
precej pod palcem. V pol leta 
se je rešila moža in obeh še 
mladoletnih otrok in se pre-
selila k ljubimcu. 

Seveda sem raziskovala 
še naprej. Pisala članke, ko-
legicam, ki so delale TV-od-
daje, sem pogosto predlaga-
la, naj se lotijo te ali podob-
ne teme. Bilo je neverjet-
no, koliko razmerij v Slove-
niji razpade prav zaradi de-
narja. Bilo mi je malo lažje, 
saj sem sedaj imela ob sebi 
tudi prijatelje, ki so imeli za 
seboj podobne izkušnje, kot 
so bile moje. Žal me je usoda 
spet udarila po prstih. Veste, 
ni vse zlato, kar se sveti. Ma-
rina, ena od teh, ki se mi je 
prva jokala na rami, kako jo 
je opetnajstil partner, je bila 
tudi svojega denarja vredna. 
Zapletla se je z Borisom, na-
ivnež ji je verjel, nakar ga je 
obrala za lepo vsoto. Posku-
šala je tudi pri meni, a sem 
imela takrat pri sebi le okoli 
sedemsto evrov …

Ja, denar je prekletstvo. 
Naivnost pa še večje zlo. Ni 
mi pomoči. Obsojena sem 
na životarjenje. Vseeno pa 
upam, da se mi nekoč na-
smehne sreča!«

(Konec)

Prekleti denar, 3. del

Prevare

usode

Peter Colnar
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Z očetom, ki je skoraj 
dvakrat starejši od mene, sva 
začela gristi v klance v Hei-
ligenblutu, dolinski vasici v 
skrajnem severozahodnem 
kotu avstrijske Koroške. Ob 
prijetnih poznopoletnih tem-
peraturah jutranjega sonca 
sva se najprej povzpela do sle-
pega kraka visokogorske ces-
te, ki pripelje do razgledišča 
na ledenik Pasterze. Od tod 
vodi na Großglockner, naj-
višjo gore Avstrije, ena naj-
krajših poti. Midva sva svo-
jo pot nadaljevala do prelaza 
Hochtor in od tam proti seve-
ru, na salzburško stran. Sle-
dil je dolg spust po slikovitih 
ovinkih do vasice globoko v 
dolini. Razgledi so bili izjem-
ni, vzponi pa kljub stotinam 

kilometrov, ki sem jih v zad-
njih mesecih napravil z bici-
klom, zelo naporni. A za vse 
to sva imela dober razlog. / 
Moje zanimanje za alpsko 
cesto pod Großglocknerjem 
se je začelo skoraj četrt stoletja 
pred tem, ko sem se priprav-
ljal na družinski izlet in sem 
po naključju doma odkril sta-
ri zloženki. Z zanimanjem 
sem ju listal, saj sta imeli na 
hrbtni strani kup črno-belih 
fotografij, v njuni notranjosti 
pa so bili zemljevidi cest na 
avstrijskem Koroškem pred 
drugo svetovno vojno. Nas-
lednji dan, ko smo vijugali 
po teh cestah, sem lahko ugo-
tovil, da se pogledi, ki so se 
nam odstirali, v vseh desetle-
tjih niso kaj dosti spremeni-
li. Vse je bilo skoraj tako kot 
na tistih starih fotografijah v 

zloženkah. Na fotografijah in 
pred našimi očmi so bili ma-
lone isti prizori – divja, a lepa 
alpska narava, ovinkaste ces-
te z dihjemajočimi skalnimi 
kulisami, ledene strmine Vi-
sokih Tur. Tudi cesta je bila, 
kot sem lahko ugotovil, sko-
raj taka kot v starih prospek-
tih, le da je bila zdaj asfaltira-
na. Bil sem prevzet. / Oče, s 
katerim sem delil svoje nav-
dušenje, je bolj kot ne mimo-
grede povedal, da se je njegov 
oče v mladosti tod čez nekoč 
podal s kolesom. Rekel je, da 
sta z bratrancem cesto pre-
vozila le dve leti po tistem, 
ko je bila odprta. Ker sem bil 
od zgodnjih najstniških let 

navdušen nad kolesarstvom 
in popotništvom, je bila misel 
na to, da se je tod nekoč davno 
s povsem navadnim biciklom 
vozil moj ded, osupljiva. Nav-
dajala me je z občudovanjem. 
Bila pa je, kot se je izkazalo, 
tudi navdihujoča.« (Str. 7–8)

Tako nas avtor, ki je po rodu 
Kranjčan, uvede v zgodbo svo-
jega starega očeta in njegove-
ga bratranca. Mladeničev, ki 
sta poleti 1937, v zadnjem po-
letju pred vojno, ko je bilo to 
še mogoče, prekolesarila pot 
iz Gorenjske čez večji del Av-
strije in delček Bavarske. Ve-
likopotezna tura za tisti čas, 
knjiga o njej pa je res prijazno 
branje. Priporočam.

Nove knjige (431)

Nad ledenikom in 
velemestnim šikom

Janez Pirc, Nad ledenikom in velemestnim šikom, 
Modrijan, Ljubljana, 2018, 184 strani

Alenka Bole Vrabec

Dramo ameriškega dra-
matika Tennesseeja Willi-
amsa so v Mestnem gleda-
lišču ljubljanskem z veli-
kim uspehom igrali v sezoni 
1959/60. Po svetu je zaslo-
vela v istoimenskem filmu 
prepričljiva, strastna igral-
ka s tisoč obrazi – Anna Ma-
gnani. Bila je nezakonska 
hči, ki je preživljala otroška 
leta z neskončno siromaš-
no babico v Rimu. Pozne-
je je pela v nočnih klubih in 
se trudila, da preživi in kon-
ča igralsko akademijo. Ro-
jena 1908 je že 1928 posne-
la nemi film Scampolo. Ne-
kaj časa je bila članica potu-
joče igralske skupine, dokler 
se ni povsem posvetila sedmi 
umetnosti. Znana je postala 
s filmom Teresa Venerdi re-
žiserja Vittoria de Sice 1941. 
Neorealistična mojstrovina 

Roberta Rossellinija »Rim, 
odprto mesto« jo je izstre-
lila v filmsko nebo. Anna 
Magnani je postala »mama 
Roma«. Nikoli se ni obnaša-
la kot zvezda, a zdaj velja za 
eno največjih filmskih ikon. 
Preigrala je paleto običaj-
nih žensk, ki so se kot tigri-
ce borile za ljubezen, za otro-
ke, za preživetje z izjemnim 
talentom in strastjo. Oglasil 
se je Hollywood. Leta 1955 
je dobila oskarja za najboljšo 
žensko vlogo za vlogo Sera-
fine v Tetovirani roži. Bila je 
polnokrvna vdova, ki je neiz-
merno ljubila svojega moža, 
čeprav jo je, ne da bi vedela za 
to, varal, in branila ljubezen 
tudi svoji hčerki. A po vseh 
razočaranjih je le našla mo-
škega, »ki bil ji je kos«. Za ne-
zakonskega sina, ki je zbolel 
za otroško paralizo, je stori-
la vse, da bi mu olajšala mla-
dost. Bila je najbolj prilju-
bljena igralka Roberta Ros-
sellinija, dokler se ta ni zag-
ledal v Ingrid Bergman in je 
bilo tudi Annine romance s 
sijajnim režiserjem konec. 
Umrla je za rakom na trebu-
šni slinavki, stara komaj pe-
tinšestdeset let. Bila je never-
jetno priljubljena in časopisi 
so pisali, da je bilo 100.000 
ljudi v žalnem sprevodu, ki 
se je vil po rimskih ulicah. 
Tennessee Willams je v svo-
jih Spominih zapisal: Bila je 
najbolj nekonvencionalen 
človek, kar se jih kdaj poznal, 
in v tej nemeščanskosti je oči-
tno koreninila tudi njena ne-
verjetna samozavest.

Pečeni cekini z bučo  
po rimsko

Za 4 osebe potrebujemo: 
80 g masla, 400 g pečene buče 
hokaido ali maslenke, 2 rume-
njaka, 250 g belega zdroba, 120 
g parmezana, 1 l polnomastne-
ga mleka, dobro sol, muškatni 
orešek, maščobo za pekač.

Bučo prerežemo na pol in 
izluščimo semenje. Potem 
jo narežemo na rezine in na 
pekaču, prekritem s papir-
jem za peko, pečemo 40 mi-
nut v pečici, ogreti na 200°.

Rezinam obrežemo lupi-
mo in jih pretlačimo skozi 
sito. Pretlačena buča naj teh-
ta 400 g. Palični mešalnik 
ni priporočljiv. V liter mleka 
damo 40 g masla, ščep mu-
škatnega oreška in solni cvet 
oziroma sol. Zavremo in v 
vrelo mleko počasi vsipamo 
zdrob. Krepko mešamo 3–4 
minute, da se ne narede gru-
dice. V kuhan zdrob zame-
šamo dva rumenjaka, pre-
tlačeno bučo in 80 g parme-
zana. Zmes namažemo na s 
papirjem za peko prekrit ni-
zek pekač 1 cm visoko in oh-
ladimo. Potem z obodom za 
krofe s premerom 5 cm izre-
žemo cekine in jih kot ope-
ke naložimo v namaščen pe-
kač. Posujemo jih s preosta-
lim parmezanom in drobni-
mi kosmi masla. Pečemo v 
pečici, ogreti na 200°, prib-
ližno dvajset minut, da pos-
tanejo zlatorumeni. 

Ponudimo jih s spomla-
dansko solato.

Pa dober tek!

Tetovirana roža
mizica, 
pogrni se

Pomladni razgledi niso vedno le v znamenju čudovite prebujajoče se narave, ampak 
razkrijejo tudi kakšne ostanke zime, recimo škrbine na cestah ali tako in drugačno smetje v 
naravi. Čistilnih akcij v zadnjem času ni manjkalo in ena takih je tudi tale s fotografije. Nič 
voajerskega, nič roparskega, zgolj čiščenje oken za lepši razgled. To, da je menda spodaj 
bančna poslovalnica, pa je zgolj nesramno namigovanje. I. K. / Foto: Tina Dokl

Tudi policisti so v pomladnih dneh imeli nekaj akcij na temo lovljenja tistih, ki delajo 
prekrške v prometu, naj gre za vožnjo pod vplivom alkohola, prehitro vožnjo ali kaj tretjega. 
V zadnjih letih naši uniformirani varuhi reda in miru – tako policisti kot vojaki – tarnajo nad 
slabo opremljenostjo in ne dvomim, da se jim bo ob tejle fotografiji stožilo po časih izpred 
šestdesetih in več let, ko so fantje v uniformah vozili take lepotce. Zdaj so to oldtajmerji, 
njihovi lastniki pa jih takole kdaj peljejo na »sprehod«. I. K. / Foto: Tina Dokl



V soboto je letošnje odprtje doživela Kranska kuhna. Za 
razliko od vtisa, ki ga je pustila lanska, je tokrat dišalo po 
osveženem pristopu in obiskovalcev ni manjkalo. Med 
ponudniki smo srečali tudi Tomaša Javureka, zmagoval-
ca enega od kulinaričnih šovov Gostilna išče šefa. Zaupal 
nam je, da je šel letos januarja na svoje in ga po novem 
lahko srečate tudi v Kozolcu v Spodnjih Bitnjah. Med pre-
ostalo in kar raznoliko ponudbo sta pritegnila pozornost 
Marija in Žiga Krek s posebnimi »spiralčki« – ocvrtim 
krompirjem v obliki spirale. Okuse je na sončno soboto 
na kranjskem Glavnem trgu nadgradila še živa glasba, za 
dodatno veselje najmlajših pa je poskrbel napihljiv prav-
ljični grad. Kransko kuhno naj bi mesto v nadaljevanju 
gostilo vsako tretjo soboto v mesecu in na tradicionalnih 
prireditvah na različnih lokacijah v starem delu mesta. 
Aprila pa je Kranj dobil tudi Kavarno Globus. Uradno 
odprtje so obeležili z obiskom Barcaffejevega barista 
Gašperja Trpina, Dolenjca, ki je v tem poslu že dvajset let. 
Streženje kave je danes pravzaprav umetnost. »Ni dovolj 
le kapučino, pomembno je, kako ga postrežemo,« pravi. 
Odtehtajo način, videz, seveda pa tudi okus. Včasih so 
bolj gledali na razmerje med kavo in mlekom, danes pa 
je odnos do kave dosegel druge sfere in tako zahteva tudi 
drugačen pristop. Gašper svoje znanje predaja naprej, a 
tudi sam se vedno znova izobražuje. To, da je kavarna 
zanimiva zaradi nekaj različnih vrst kav in sploh odnosa 
do kave, pa je poudaril tudi šef kavarne Jan Gregorec. 

Prva letošnja Kranska kuhna in vse bolj 
priljubljena kava

Tomaš Javurek

Takole je nastajal krompirjev »spiralček«.

Gašper Trpin

Masa Likosar

M
atevževi akro-
batski zače-
tki segajo v 
drugi letnik 
Gimnazije 

Jesenice, kjer se je vključil 
v skupino Leteči medvedki. 
»Takoj sem začutil ugodje 
v adrenalinu, ker ko letiš po 
zraku, dejansko premaguješ 
gravitacijo, počutiš se vse-
mogočnega.« Prijatelj Vid 
Balek je pri Matevžu opa-
zil talent, gibčnost in odso-
tnost strahu, zato ga je pova-
bil na trening skupine Dun-
king Devils. 

»Devilsi veljajo za najbo-
ljše akrobate v zabijanju na 
koš, ekipnem športu, v kate-
rem so združeni elementi 
gimnastike na mali prožni 
ponjavi, podaje, vodenje žoge 
okrog telesa in drugi ekstre-
mni triki. Inovativnost, atra-
ktivnost, humor in element 
presenečenja delajo akrobat-
sko zabijanje več kot le šport, 
zato sem bil zelo vesel, da so 
me takoj sprejeli za svojega,« 
pojasni.

Matevž je v svet akrobatike 
stopal premišljeno. »Če ele-
mente izvajaš v mejah svo-
jih zmožnosti in napredu-
ješ postopoma, je akrobat-
sko zabijanje relativno varen 
šport; nevaren je pravzaprav 
toliko, kolikor si ga narediš. 
Moja najhujša poškodba so 
bile strgane križne vezi, sicer 
so pa zvini običajni,« pravi.

Trenira šestkrat na teden. 
»Ključno je ogrevanje, da 
preprečimo poškodbe, nato 
se urimo v zabijanju, tri-
kih akrobatike, v zadnjem 
času pa predvsem v novi 

disciplini ob trampolin-
skem zidu. Elemente dela-
mo ob štiri metre visokem 
zidu.« 

Dunking Devils imajo 
dva do tri nastope na mesec, 
ponavadi zunaj Evrope. »V 
Sloveniji nastopa predvsem 
naš podmladek. Nismo veza-
ni le na košarkarske dogod-
ke, vidite nas lahko na gala 
prireditvah, v cirkusu, na raz-
nih tekmah, na osebnih pra-
znovanjih,« razlaga Matevž. 
Leta 2015 so Dunking Devils 
tako pod okriljem Cheerlea-
ding zveze Slovenije organi-
zirali prvo mednarodno tek-
movanje akrobatskih sku-
pin, kamor so bile povabljene 
francoske, bolgarske, mad-
žarske in slovenske skupine. 
Naslednje leto je bilo organi-
zirano tekmovanje v sklopu 

dogodka Ljubljana Open 
2016, septembra 2016 pa je 
ekipa Face Team organizira-
la svetovno prvenstvo v akro-
batskem zabijanju v Budim-
pešti, kjer so moči merili Slo-
venci, Madžari in Američa-
ni. V kategoriji srednješolcev 
je zmagala Akademija Dun-
king Devils, v članski katego-
riji pa Dunking Devils – Pro 
Team. Matevž pove: »Enkrat 
na leto priredimo državno 
prvenstvo. Predvsem želimo 
vzdrževati in razvijati akro-
batski šport. Imamo sicer 
težave z ocenjevanjem, ker 
gre za novejši, ''freestyle'' 
šport in je videnih toliko raz-
ličnih slogov in stilov nasto-
panja. Sem pa prepričan, če 
bi ga malo bolj popularizira-
li, če bi se z njim ukvarjalo 
več ljudi, bi lahko akrobatsko 

zabijanje postalo olimpijska 
disciplina.«

Eden izmed največjih pro-
jektov skupine je spletna 
serija za zagon Facebookove 
platforme Watch. Fantje so 
kar dva meseca in pol snema-
li na desetih različnih lokaci-
jah. Devet epizod je posne-
tih v Sloveniji, ena od loka-
cij je bila tudi Velika Planina. 
»Po treh letih garanja nam je 
dejansko uspelo: dobili smo 
investitorja, kot je Mark Zuc-
kerberg. Na sončno stran Alp 
je prišla filmska ekipa iz Hol-
lywooda. To je res uspeh, o 
katerem smo le sanjali.«

Lansko leto so Dunking 
Devils pridobili tudi dvora-
no, ki jim ponuja paleto mož-
nosti treniranja. »Woop cen-
ter je največji trampolinski 
park v Sloveniji.  Dunking 
Devils smo želeli pokazati, 
da lahko športni napredek 
dosežemo tudi skozi zabavo. 
Park je namenjen tako otro-
kom, mladostnikom kot tudi 
odraslim, ki želijo ostati fit in 
poskusiti nov način vadbe.« 

Matevž pa ni le ekstremni 
športnik, trenutno zaklju-
čuje magistrski študij stroj-
ništva, kar mu je v pomoč 
pri akrobatiki. »Sami kons-
truiramo trampoline, izrisa-
li smo celoten trampolinski 
park, izračunavamo si tudi 
fizikalne možnosti,« pra-
vi. V skupini vidi svojo pri-
hodnost. »Akrobatika zame 
ni več hobi, to je profesio-
nalen del mojega življenja. 
Pred akrobatiko sem treni-
ral plezanje, a to očitno ni 
bilo dovolj noro zame, zato 
je bilo treba iti pet stopničk 
višje, poseči po samem vrhu 
adrenalina – tu uživam in tu 
bom ostal.«

NJEGOV SVET AKROBATIKE
Šestindvajsetletni Matevž Pogačar iz Radovljice je že sedem let član akrobatske skupine Dunking 
Devils, ki s svojimi privlačnimi nastopi navdušuje občinstvo. Nastopili so več kot devetstokrat v 
petintridesetih državah na petih kontinentih.

Matevž Pogačar / Foto: Tina Dokl
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HUMOR, HOROSKOP

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. Pripravila B. F.                        

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_34
NALOGA

9 7 1 5 3 2
3 1 7

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

8 6 9 1
1 9 3 5

2 3 4
6 4 2 5 7

sudoku_LAZJI_18_34

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_18_34
NALOGA

971532
317

8659
4758
3425

8691
1935

234
64257

sudoku_LAZJI_18_34

REŠITEV

964715832
531928764
728634159
476591283
319482675
285376491
197843526
852169347
643257918

sudoku_TEZJI_18_34
NALOGA

6 2 7 8
7 9 3 4

1 5
4 7 3 8

5 8
9 6 2 1
3 1

7 3 6 2
2 6 9

sudoku_TEZJI_18_34

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_34
NALOGA

6278
7934

15
4738

58
9621
31

7362
269

sudoku_TEZJI_18_34

REŠITEV

612754389
795283146
483691725
147932658
236518497
958467213
369125874
871349562
524876931

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKUTA JE DOBRA

HOROSKOP
TANJA

Alemars, s. p., vedeževanje 
Tanja  090 43 77

Cena minute je 1,69 EUR + DDV. 
Alemars vedeževanje, Dolinšek Tanja s.p., Trboje 33, Kranj

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Zaradi preteklega neuspeha se boste nekoliko težje prila-
godili na novo nastalo situacijo. Zanesli se boste na svoje 
znanje in sposobnosti, kar vas bo reševalo. V prijatelj-
skem krogu bo prišlo do velikih načrtovanj. Ne spreglejte 
pomembnega datuma. 

Bik (22. 4.–20. 5.)
Sporočila, ki jih boste namenjali okolici, bodo nejasna, 
saj bo vaše razpoloženje spremenljivo. Proti sredini ted-
na se boste sprostili in besede bodo lažje prišle na plan. 
V nastanku je pomemben dogovor, ki zna spremeniti vaš 
vsakdan.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Vznemirile vas bodo težave v službi. Tega si nikar ne 
jemljite preveč k srcu, saj bo nastali problem izjemno 
kratkotrajne narave. Nenadno boste obdarovani, kar vas 
ne bo pustilo ravnodušnih. Ljubezenski preobrat vas bo 
razveselil.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Sočustvovali boste s prijateljem v težavah in mu poma-
gali s svojimi nasveti. Previdni bodite pri velikih izdatkih 
in pred nakupom dobro premislite. Včasih za kakšno 
stvar še ni napočil pravi čas, pa četudi smo sami že dol-
go časa pripravljeni. 

Lev (23. 7.–23. 8.)
Skozi učenje boste navezali nove stike in dobro se boste 
počutili v svoji koži. Zaslužek je na vidiku in tokrat zanj 
ne bo potreben velik napor. Izpolnila se bo vaša skrita 
želja na čustvenem področju. Kot v pravljici bo. 

Devica (24. 8.–23. 9.)
Manjkalo vam bo samozavesti in vsega se boste lotevali 
previdno. Negativne misli bodo oteževale delo in težje 
boste kos običajnim situacijam. Organizacija bo ključna. 
Pomembne obveznosti boste uspešno prestavili na poz-
nejše dneve. 

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
V ljubezni boste deležni izpovedi, ki vam ne bo dala izbi-
re. Vaše misli ne bodo imele počitka, saj boste premlevali 
in sanjarili v nedogled. Prijetno preživet konec tedna se 
vam bo vtisnil v spomin. Ne ozirajte se na zavistne ljudi! 

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Vztrajati boste morali, če boste resnično želeli doseči svo-
je. Okolica vas bo nehote zmedla, vendar morate ostati 
zbrani. Na ljubezenskem področju se bodo zadeve ustali-
le, vendar brez vašega vložka sprememb ne bo. 

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Na delovnem mestu vam bo dodeljena pomembna 
naloga. Ne izgubite svoje poti in ostanite osredotočeni 
na jasen cilj. Posloviti se boste morali od stare navade, 
kar vas bo sprva razžalostilo, a kasneje se boste počutili 
zmagoslavno. 

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Z razpletom na ljubezenskem področju ne boste takoj 
zadovoljni, a kasneje boste uvideli, da je tako bolje za 
vas. Slabo voljo bo kmalu zamenjala nova energija, ki bo 
kar sijala iz vas. Skozi pogovor si boste ustvarili boljše 
mnenje o določeni osebi. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Energije vam ne bo manjkalo in popolnoma se boste pre-
dali novemu projektu. Previdni bodite in delajte raje bolj 
počasi, da se kje ne zalomi. Zdrav življenjski slog bo vaše 
vodilo v tem tednu in čaka vas lep izlet v dvoje. 

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Na ljubezenskem področju bo zacvetelo in na plan bodo 
privrela skrita čustva. Presenečenja si bodo sledila kot že 
dolgo ne. Ne boste si mogli pomagati, a za druženje s 
prijatelji si nikakor ne boste mogli vzeti časa.

Psa na vrvico 

Jože se sprehaja po parku, za njim pa pes. Srečata polici-
sta, ki počiva na klopci. Čim ju ta zagleda, zavpije: »Psa 
na vrvico!«
Jože se ne zmeni zanj. Hodi naprej, ko po dvajsetih metrih 
policist spet zakriči: »Psa na povodec, sicer bo kazen!«
Jože ne trene, pes za njim. Policist se, vidno jezen, požene 
v tek, ga zgrabi in zahteva osebno izkaznico: »Vidiva se pri 
sodniku za prekrške! Ne ubogate uradnega organa, pa še 
pobegniti ste hoteli!«
»Saj pes sploh ni moj,« odvrne Jože. 
»Ne lažite! Zakaj pa je potem tekel za vami?«
»Zakaj ste pa vi tekli za mano?«

Na rentgen bo treba 

Okostnjak pride k internistu na pregled. Zdravnik ga pre-
gleda, okostnjak pa hoče izvid. 
Smrt: »Gospod doktor, a je z menoj kaj hudo narobe?«
Internist: »Ne vem. Boste morali še prej na rentgen.«

V temi črnogorske diskoteke 

Pride fant k dekletu in vpraša: »A bi šla plesat?«
»Seveda bi šla,« se veselo odzove povabilu.
»No, potem pa končno že vstani, da bom jaz lahko sedel.«

Oči in štorklja 

»Oči, kako sem jaz prišel na svet?«
»Sinko, štorklja te je prinesla.«
»Oči! Ti si pa res car! Ti j... vse živo!«
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NAGRADNA KRIŽANKA

ČETRTEK_26. 04. 2018

1. nagrada:  družinska vstopnica  
za Arboretum  Volčji Potok

2. nagrada: knjižna nagrada
3. nagrada: knjižna nagrada

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 9. 
maja 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.

Medijski pokrovitelj:
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DRUŽABNA KRONIKA

ČETRTEK_26. 04. 2018

Švedski DJ, znan pod imenom Avicii, ki 
je s svojo elektronsko glasbo navduševal 
oboževalce po vsem svetu, je umrl star 
28 let. »Z globoko žalostjo sporočamo, 
da je umrl Tim Bergling, DJ Avicii. Dru-
žina je strta, zato prosimo, da spoštuje-

te njihovo zasebnost. Nadaljnjih izjav ne bomo dajali,« 
je sporočil njegov predstavnik. Vzrok smrti za zdaj še ni 
znan, po obdukciji pa so ovrgli sum na kriminalno dejanje. 

Poslovil se je Avicii

Na britanskem kraljevem dvoru imajo 
nov razlog za slavje. Soproga princa Wil-
liama (35) Catherine (36) je povila tretjega 
otroka. Princu Georgeu in princesi Char-
lotte se je pridružil bratec, čigar ime še 
ni znano. Družinica je po komaj desetih 

urah že zapustila porodnišnico. Kraljeva družina je spo-
ročila, da sta oba zdrava, deček, ki se je rodil minuli pone-
deljek okoli enajste ure dopoldne, pa tehta malce manj 
kot štiri kilograme.

Princ William in Catherine dobila sinčka

Igralka Paula Patton (42) te dni polni 
strani rumenih medijev, saj se je, ne le v 
javnosti, temveč tudi na rdeči preprogi, 
pojavila v družbi poročenega moškega. 
Z Zachom Quittmanom naj bi bila par 
več kot mesec dni. Igralko je spremljal na 

premiero njenega novega filma Traffic. Pattonova trdi, da 
se je s Quittmanom zapletla, ko se je ta že razšel s sopro-
go, mediji pa poročajo, da zakon ni bil končan.

Paula Patton v zvezi s poročenim moškim

Raper Eminem (45) je na Instagramu s 
svojimi oboževalci delil pomemben mej-
nik, deset let vzdržnosti od drog. Raper-
ju so pred desetimi leti stvari ušle izpod 
nadzora. Dnevno je zaužil več kot dvaj-
set tablet in bi zaradi predoziranja skoraj 

umrl. In kako mu uspeva? »Zamenjal sem slabo zasvoje-
nost za dobro – fitnes,« je povedal Eminen, ki pravi, da 
ga proč od prepovedanih substanc drži tudi ljubezen do 
treh hčerk.

Eminem obeležil desetletje treznosti

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

A
prila je obisko-
valce modno 
razvajala kranj-
ska Qulandia. V 
lepotnem kotič-

ku KE Makeup ste se lahko 
prepustili 26-letni Ljubljan-
čanki, vizažistki Kaji Elsner, 
ki je z veseljem (predvsem) 
obiskovalkam odgovarjala 
na vprašanja in svetovala v 
zvezi z ličenjem. V foto koti-
čku ste s fotografijami ustva-
rili svojo modno zgodbo in 
se tako potegovali za naziv 
TOP QL model, organiza-
torji pa so poskrbeli tudi za 
modno-zabavni otroški del 

dogajanja. Najmlajši mod-
ni navdušenci so se družili 
s plesno razpoloženo mas-
koto Qlaro, navihano papi-
go, ki nasmehe riše tudi na 
obraze odraslih, ustvarja-
li na modnih delavnicah, 
spoznavali ličenje, si omi-
slili poslikavo obraza. Azra 
Selimanović je bila tista, ki 
je tokrat z besedo in energi-
jo skrbela, da je bilo napove-
dano dogajanje zabavno in 
živahno. Vodila je tudi mod-
no revijo. To so pripravili ob 
koncu kranjskega modnega 
tedna, kot neke vrste veliki 
finale modnega razvajanja. 
Na njej so predstavili nove 
kolekcije za pomlad in pole-
tje – za odrasle in otroke. 

Niso manjkali plesalci, pro-
fesionalne manekenke, kul-
turno-umetniški ustvarjal-
ci, mali manekeni in mane-
kenke.

Izhodov je bilo kar veli-
ko. Obiskovalci so lahko na 
modni pisti videli ponudbo 
trgovin v kranjskem naku-
povalnem centru in tako 
dobili občutek, kam gredo 
modne smernice za prihaja-
joče mesece. Revija se je pre-
pletala z nagradnimi igrami, 
plesom, petjem. Predstavi-
li so se izbrani QL modeli, 
s solo show dance točko je 
nastopila sedemletna Bina 
Podjed (Plesna šola Urška 
Kranj). S taisto točko se bo 
predstavila na tekmovanju 

Dancestar. Med drugimi so 
imeli simpatičen nastop še 
eni Urškini plesalci: mala 
tekmovalna otroška hip hop 
skupina Youngsters. Plesno 
in modno vzdušje sta doda-
tno glasbeno popestrila tudi 
Marjetka in Raay oziroma 
glasbeni duo Maraaya.

Modni teden je pravzap-
rav potekal po vseh nakupo-
valnih centrih Qulandija pri 
nas, le da so lani izbirali glas-
beni talent, letos je bil pou-
darek na modi. Tako so se 
mladi do 20. aprila še lahko 
prijavili na natečaj QL mod-
ni talent. Najboljše njihove 
kreacije pa bodo jeseni pred-
stavili javnosti na veliki gala 
sklepni modni reviji.

MODNO RAZVAJANJE
Prejšnji teden so obiskovalce modno razvajali v priljubljeni kranjski deželi nakupov, kamor Gorenjci radi 
zaidejo na kavo, po nakupih ali zgolj na ogledovanje ponudbe v izložbah trgovin razstavljenih izdelkov. 
Nastopil je tudi glasbeni dvojec Maraaya, otroke pa je obiskala maskota – simpatična papiga Qlara.

Razpoloženi in nasmejani Youngsters / Foto: Tina DoklModna revija je predstavila pomladni in poletni okus 2018. 

Znan in uspešen slovenski glasbeni dvojec Maraaya Med QL modeli sta bila tudi Dejan Kavčič in Estera Bešter. 

Bina Podjed je nastopila s solo plesno točno. Na fotografiji 
v družbi Klavdije Podjed in koreografinje Ane Kurent. 

Najbolj 'kul' ptice dežele nakupov, oranžne papige Qlare, se 
otroci vedno razveselijo. / Foto: A. B.

Justyna Juralewicz je Poljakinja, ki že pet let živi 
v Sloveniji, natančneje na Gorenjskem. Obiskuje 
gimnazijo v Strahinju, kmalu pa bo dopolnila 18 let. Na 
zadnjem čokoladnem festivalu v Radovljici je stregla 
sladoled Kavarne in slaščičarne Vidic, kjer jo boste 
lahko srečali tudi v poletnih mesecih. / Foto: A. B.
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 28. 4.
16.00, 20.30 MAŠČEVALCI: 
BREZMEJNA VOJNA
18.40 RESNICA ALI IZZIV
19.20 FILMSKE ZVEZDE NE UMIRAJO 
V LIVERPOOLU
21.15 POČUTIM SE LEPO
17.30 TAKSI 5
14.20 POLDI, PUSTOLOVŠČINE 
POGUMNEGA PTIČKA, sinhro.
15.45 PETER ZAJEC, sinhro.
13.45 MARIJINA ZEMLJA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 28. 4.
14.30, 17.30, 20.30 MAŠČEVALCI: 
BREZMEJNA VOJNA
13.30, 16.30, 19.30, 22.30 
MAŠČEVALCI: BREZMEJNA VOJNA, 3D
17.20, 20.15 RESNICA ALI IZZIV

17.50, 20.00 POČUTIM SE LEPO
15.50 ŽELJA PO MAŠČEVANJU
21.10 TAKSI 5
19.20 TIHO MESTO
18.00, 22.15 RAMPAGE: 
VELIKO RAZDEJANJE
13.40, 15.30 POLDI, PUSTOLOVŠČINE 
POGUMNEGA PTIČKA, sinhro.
13.45, 22.10 NE Z MOJO HČERKO
13.50, 15.50 PETER ZAJEC, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 27. 4.
18.00 DVIGNI SIDRO, sinhro.
20.00 ZEMLJA: NEPOZABEN DAN

Sobota, 28. 4.
18.00 ZEMLJA: NEPOZABEN DAN
20.00 120 UTRIPOV NA MINUTO

Nedelja, 29. 4.
18.00 DVIGNI SIDRO, sinhro.
20.00 120 UTRIPOV NA MINUTO

KINOSPORED

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE
 

Četrtek, 26. aprila
18.30 Glasbena šola Jesenice: Baletni nastop

GLEDALIŠKI SPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v GORENJ-
SKEM GLASU,13. 4. 2018, je bilo podjetje KO-NET, d.o.o., iz Šen-
čurja pri Kranju, ki nagrajencem za rešitev križanke poklanja 
naslednje nagrade: 1. nagrado, zaščitne glušnike, prejme Pri-
mož GROS iz Tržiča, 2. nagrado, pet litrov motornega olja, prej-
me Matevž FERJAN iz Preddvora, 3. nagrado, majico Gorenj-
skega glasa, prejme Andreja HOMOVEC iz Kamnika. Nagrajen-
ci prejmejo nagrade v trgovini KO-NET, d.o.o., Beleharjeva ulica 
15, ŠENČUR, nagrado, majico Gorenjskega glasa, pa nagrajen-
ka prejme na sedežu Gorenjskega glasa, Bleiweisova 4 , KRANJ. 
Nagrajencem čestitamo.

Nagrajenci nagradne križanke DALMATINSKI VEČER z geslom 
Dalmatinski večer pod gorami,  objavljene v Gorenjskem gla-
su v petek, 6. 4. 2018, ki prejmejo po dve vstopnici za koncert, 
so: Silva Vidic z Bleda, Valentin Jeruc iz Dupelj in Šter Peter iz 
Kranja. Nagrajencem iskreno čestitamo. 

recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

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

Jasna Paladin

Kamnik – Letos mineva 
osemdeset let od izredne 
najdbe okostja mamuta v 
Nevljah, ki je danes na ogled 
v Prirodoslovnem muzeju 
Slovenije in na katerega so 
Kamničani zelo ponosni.

Zavod za turizem, šport in 
kulturo Kamnik je v sodelo-
vanju z Društvom Peter Nag-
lič, Medobčinskim muzejem 
Kamnik, Paleontološko zbir-
ko Hitij in Žalohar, Prirodo-
slovnim muzejem Slovenije 
in prof. Danijelom Bezkom 
v preddverju Doma kulture 

Kamnik tako pripravil razsta-
vo, na kateri so na ogled stare 
fotografije izkopavanj, nekaj 
fosilnih predmetov in pano-
ji, ki najdbo umeščajo v šir-
ši kontekst. Fotografije, ki so 
nastale med regulacijo poto-
ka Nevljice in posledičnem 
odkritju okostja mamuta leta 

1938, sta posnela Peter Nag-
lič in Stane Cuderman, da-
nes pa predstavljajo ključen 
vir pri ohranjanju spomina 
na najdbo.

Najdba je vrsto let velja-
la za edinstveno v Evropi, 
saj gre za kosti enega oseb-
ka. Neveljski mamut je bil 
dolg 5,75 metra in visok kar 
3,61 metra. Za okostje v Pri-
rodoslovnem muzeju Slo-
venije je odgovoren mag. 
Matija Križnar, ki je na od-
prtju razstave povedal, da je 
danes obiskovalcem muze-
ja na ogled replika, kosti pa 
so shranjene v depoju. Po-
vedal je tudi, da v prihodno-
sti želijo dodatno datira-
ti okostje mamuta, pripra-
viti temeljito publikacijo o 
samem nahajališču ter fo-
tografirati vse najdene ma-
mutove kosti.

Mamut tudi na razstavi
Ob osemdesetletnici najdbe mamuta v Nevljah je v Domu kulture Kamnik do 18. maja na ogled 
priložnostna razstava.

Razstava o najdbi mamuta v Nevljah pri Kamniku bo na ogled še do 18. maja.

Suzana P. Kovačič

Podbrezje – Čipke je ustva-
rilo 15 tečajnic in tečajnikov 
različnih starosti, od osnov-
nošolcev do upokojencev, v 
že tretji sezoni klekljanja, ki 
je v organizaciji Kulturnega 
društva (KD) Tabor poteka-
lo vse od novembra do skoraj 
zadnjih aprilskih dni. Sreče-
vali so se vsak petek zvečer 
v Podružnični šoli Podbrez-
je. Da so kleklji pravilno 
»peli«, so budno spremljale 
in tečajnike učile z vso potr-
pežljivostjo mentorice Ani-
ca Hvasti, Francka Prostor 
in Milena Hafnar Jerič. Ob 
odprtju razstave so pripra-
vili krajši kulturni program, 
ki ga je povezovala Milenka 
Jekovec. Razstava je bila lepo 
pripravljena, predstavili so 
klekljanje v živo in prikaza-
li še, kako so čipke sprem-
ljale človeka od zibelke prek 
najpomembnejših postaj 
življenja. S pomočjo men-
toric je Marjanca Ambrožič 
Jeglič razstavila čipke, stare 

več kot petdeset let, nekate-
re celo sto let, ki »kljubuje-
jo času in govorijo o kultur-
ni dediščini najžlahtnejše 
lepote in dela človeških pr-
stov,« kot je dejala predse-
dnica KD Tabor Daca Perne. 

Marjanca Ambrožič Jeglič 
je prinesla balo (posteljni-
no) svoje babice, Žgajnarje-
ve mame iz Ljubnega. Drugi 
sklop starinskih čipk je po-
sodil Viktor Strlič, te so bile 
last njegove babice Marije. 

Tretje stare čipke pa so bile 
iz bale Matijovčeve mame 
Minke Jeglič. Lep obisk raz-
stave v vseh treh dneh je obe-
nem popotnica za četrto se-
zono klekljanja, ki se bo za-
čela novembra.

Razstavljali podbreški klekljarji
V Pirčevi dvorani na Taboru je bila konec tedna na ogled razstava čipk.

Od leve: Milenka Jekovec z vnukinjo Katarino in mentorice Anica Hvasti, Francka Prostor in 
Milena Hafnar Jerič / Foto: Primož Pičulin

Jasna Paladin

Domžale – Člani Rotary klu-
ba Domžale so nedavno v 
Kulturnem domu Franca 
Bernika Domžale pripravili 
slovesnost, na kateri so po-
častili 20-letnico delovanja, 
ob tem pa podelili priznanja 

svojim članom ter štipendijo 
mladi domžalski glasbenici 
Katarini Kozjek. 

Po besedah predsedni-
ka  Rotary kluba Domža-
le Marka Podbevška  je že 
od začetka delovanja vodi-
lo kluba prispevati k lepše-
mu življenju otrok, sprva 

z nakupom aparatur kirur-
škemu oddelku Pediatrične 
klinike ter nato otrokom iz 
družin, ki izvajajo rejniško 
dejavnost na področju de-
lovanja kluba. V preteklo-
sti so jim večkrat pomaga-
li pri letovanju na morju, 
pa tudi z inštrukcijami. Vsa 

leta v začetku decembra za-
nje pripravijo tudi Miklavž-
ev večer.  Med drugim so 
doslej pomagali mladim, ki 
so podlegli drogam, in ku-
pili vozilo delovnim inva-
lidom v Domžalah. V pri-
hodnje si svojim aktivnos-
tim želijo dodati še kakšno, 
zato so se že še tesneje po-
vezali s Centrom za social-
no delo Domžale.

Dvajsetletnica Rotary kluba Domžale
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 »širimo veselje«

www.radiogorenc.si 93,8 | 95,1  | 92,1

Mi gremo gor! 
Ste z nami?

Glasbena šola Škofja Loka (v 
nadaljevanju Glasbena šola) 
je osrednja glasbena ustanova 
na Loškem, katere poslanstvo 
se odraža tudi v aktivnem so-
oblikovanju kulturne podobe 
Škofje Loke z okolico in obeh 
dolin, Poljanske in Selške. V 
Glasbeni šoli smo še posebej 
ponosni na tiste naše nekda-
nje učence, ki so si utrli pot v 
poklicno glasbeno življenje, in 
prizadevamo si, da bi še okre-
pili stike z njimi.
V tem duhu je Glasbena šola, 
v okviru letošnjih Dnevov 
Škofjeloškega pasijona, pris-
topila k organizaciji Pasi-
jonskega koncerta 4. aprila v 
cerkvi Žalostne Matere Božje 
(t. i. špitalski) na Spodnjem 
trgu v Škofji Loki, katerega 
glavna protagonista sta bila 
naša nekdanja učenca vio-
lončelist Jaka Trilar ter kon-
certni pianist in skladatelj 
Tomaž Hostnik. Slednji se je 
tokrat predstavil kot pronicljiv 
besedni umetnik z zgoščeno 
pesniško govorico in izjemno 
senzibilnostjo za jezik. Nje-
gova pesnitev Zadnih sedm 
Kristovih bised na križu se 
je na koncertu prepletala s 
Haydnovim ciklusom Sedem 
poslednjih besed Kristusa na 

Pasijonskemu 
koncertu ob rob

križu za godalni kvartet. Da 
gre pri Hostnikovi pesnitvi za 
umetniško delo par excellence, 
nehote dokazuje tudi nestrpen 
odziv škofjeloške občinske 
svetnice, gospe Mirjam Jan 
Blažić, na enem izmed druž-
benih omrežij. Prava umet-
nost nas namreč ne pušča 
neprizadetih, nasprotno, ko se 
nas v globini dotika, nas na-
vaja k prespraševanju lastne-
ga vredno(s)tnega sistema in 
pogleda na svet. In to je lahko 
tudi boleče.
Kot ravnatelja Glasbene šole 
me zelo veseli, da gospa svetni-
ca pozorno spremlja naše 
delovanje. Le želim si lahko, 
da bi tudi drugi svetniki deli-
li njeno zanimanje. V svojem 
žuganju z bodočim netolerira-
njem »tovrstnih devijacij«, in 
to kar v imenu ustanovitelja, 
pa je vendarle prestopila mejo 
dopustnega. Ustanoviteljice, 
v primeru Glasbene šole so to 
štiri občine UE Škofja Loka, 
svoje pravice izvršujejo preko 
najvišjega organa zavoda, to je 
Sveta šole, v katerega imenuje-
jo svoje predstavnike. Vse drugo 
bi se lahko razumelo kot poseg 
v avtonomijo šole in zdrs v ra-
zumevanju demokratičnega 
ustroja naše družbe.

Klemen Karlin,  
ravnatelj Glasbene šole 

Škofja Loka

Maja Bertoncelj

Žlebe – Galerijo pod kozol-
cem v Žlebeh krasi nova fo-
tografska razstava z naslo-
vom Vode Medvod. Razsta-
vljajo člani foto sekcije KUD 
Fofité Medvode.

Tokrat se predstavljajo s 14 
fotografijami, posnetimi v 
zadnjem obdobju, večina na-
mensko za to razstavo. V fo-
tografski objektiv so posku-
šali zajeti medvoške vode na 

območju celotne občine, kot 
pa so poudarili, takšen pro-
jekt zahteva daljše obdobje 
in celoletno prisotnost gle-
de na letne čase in vremen-
ske razmere. Avtorji foto-
grafij so mentor Boris Pri-
možič, Greta Skvarča, Irena 
Krasnik, Irena Marsich, Ma-
tevž Jekler in Peter Slapar. 
V Turističnem društvu Žle-
be -  Marjeta so poleg odpr-
tja fotografske razstave prip-
ravili tudi 11. Pomladanski 

koncert, na katerem so se 
predstavile Bodeče neže, 
ženska pevska skupina Aka-
demske folklorne skupine 
Ozara Kranj, in podmladek 
Sorških orgličarjev.

Razstava Vode Medvod je 
v Galeriji pod kozolcem nas-
ledila razstavo metuljev, ki 
se je preselila pred knjižnico 
oziroma Občino Medvode, 
razstava starih razglednic 
Medvod pa se seli na dobra-
vo Zbiljskega jezera.

Vode Medvod pod kozolcem
V Galeriji pod kozolcem v Žlebeh razstavljajo člani Foto sekcije KUD Fofité 
Medvode.

Odprtju razstave je sledil pomladanski koncert, na katerem so zapele Bodeče neže.

Tržič – Po nekaj letih uspe-
šnega obratovanja po ne-
katerih turističnih krajih na 
Gorenjskem turistični avto-
bus Hop-on Hop-off prihaja 
tudi v Tržič. Turistični avto-
bus, ki bo v Tržič pripeljal 
vsak petek v juliju in avgu-
stu, je namenjen turistom, 
ki bodo lahko z nakupom 
dnevne vozovnice večkratno 
vstopili in izstopili v različ-
nih krajih in si ogledali oko-
liške znamenitosti. Občina 
Tržič je s potovalno agen-
cijo Alpetour že podpisala 
sporazum o sodelovanju. 
Cena dnevne vozovnice na 
relaciji Bled – Kamp Šobec 
– Radovljica – Tržič – Rado-
vljica – Kamp Šobec – Bled 
bo znašala osem evrov, 
otroci do starosti vključno 
deset let pa bodo imeli v 
spremstvu staršev pravico 
do brezplačnega prevoza. 
Vozovnico bodo potniki 
lahko kupili na avtobusu. 
Za uporabnike bodo v Tr-
žiču organizirali tudi redna 
brezplačna turistična vo-
denja po starem mestnem 
jedru in bližnji Dovžanovi 
soteski. Pridružili se jim 
bodo lahko tudi gostje, ki 
bodo nastanjeni pri tržiških 
ponudnikih namestitev.

Turistični avtobus to 
poletje tudi v Tržiču
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Tokrat bo naš izlet čebelarsko obarvan. Pot nas bo vodila čez Jezersko in av-
strijsko Koroško v Slovenj Gradec, kjer deluje edini evropski medičar in svečar 
s tradicijo iz leta 1757. Prikazali nam bodo, kako izdelujejo sveče in lectova 
srca. Vmes boste lahko pokusili ekološke medenjake, brezalkoholno staroslo-
vansko pijačo in medeno žganje. Nato se bomo odpeljali na Kope, kjer nam 
bodo v humorističnem šovu prikazali, kako so včasih opravljali  
gozdarska opravila s starimi orodji. Vmes bo tudi „holcerska“ 
malica – pohorski lonec. Domov se bomo odpeljali skozi Sa-
vinjsko dolino in se ustavili v Mozirju, kjer nam bo čebelar 
prikazal, kako vzgaja čebele, spoznali boste, katere rastline 
dajo največ medu, nekaj izdelkov boste lahko tudi pokusili.

Vabljeni.

Cena izleta je 34 evrov in vključuje:  
prevoz, ogled izdelave medenih sveč in lectovih src, hudomušno  
predstavitev gozdarskih opravil, obisk čebelarja, degustacijo medu, kosilo in DDV.

Odhod avtobusa: ob 6.30 z AP Radovljica, ob 6.55 z AP Creina Kranj, 
ob 7.05 z AP Mercator Primskovo, ob 7.25 z AP Škofja Loka. 
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. 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. 

Koroška in čebelice
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IZLET / 9. maja 2018

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

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. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 22. 5., GRADEC PRIMARK: 19. 5., KOPALNI IZLET ŠMARJEŠKE 
TOPLICE: 21. 5., VELIKI KLEK/GROSSGLOCKNER: 5. 7., DOLOMITI: 
6. 7., BANOVCI: 6.–9. 5., POLJSKA: 29. 5.–3.6.,  prijave za morje DUGI 
OTOK in OREBIĆ že sprejemamo. www.rozmanbus.si

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brezplač-
no samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov kazi-
pot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Blagoslov traktorjev
Naklo – Konjeniško društvo Naklo vabi vse lastnike in ljubi-
telje traktorjev na »žegnanje«, ki bo v torek, 1. maja, z začet-
kom ob 10.30 na Glavni cesti pri pošti v Naklem.

Blagoslov traktorjev bo potekal v sklopu prvomajske para-
de, ki jo vsako leto organizira Moto društvo Oldtimer Naklo. 
Zbor udeležencev bo od 9. ure dalje na parkirišču Osnovne 
šole Naklo. Za dodatne informacije lahko pokličete: 040 13 
12 13, 031 39 27 86.

Sejem vino in turizem
Šenturška Gora – Gostinstvo in turizem Pavlin na Šenturški 
Gori organizira prireditev Sejem vino in turizem, ki bo pote-
kal v ponedeljek in torek, 30. aprila in 1. maja. Stojnice bodo 
oba dneva odprte od 10. ure do 21. ure. Uradno odprtje sej-
ma bo v ponedeljek, 30. aprila, ob 14. uri. Na sejmu bodo 
sodelovali manjši vinogradniki Slovenije iz vseh vinorodnih 
dežel. Poudarek bo na avtohtonih sortah vina.

Prvomajska budnica
Šenčur – Pihalni orkester občine Šenčur bo tudi letos izvedel 
prvomajsko budnico. Potekala bo po naslednjem razpore-
du: 6.00 Mačkovo naselje, 6.30 Srednja vas, 7.00 Luže, 10.15 
Prebačevo, 10.30 Trboje, 10.50 Voklo, 11.30 Voglje, 12.00 Ho-
temaže, 12.30 Hotemaže – Gostilna Logar.

Cvetlični sejem
Žiri – Turistično društvo Žiri vabi v soboto, 28. aprila, na 
Cvetlični sejem. Od 8. do 19. ure bo v središču Žirov pestra 
ponudba sadik rož in zelenjave ter grmovnic. Hkrati pa bo 
delovala tudi informativna točka TIT in svoje delovanje po-
pestrila s stojnico, na kateri boste lahko dobili propagandni 
material o dogajanju v Žireh ter o samem kraju, hkrati pa si 
izbrali kakšen spominek.

Večer folklore
Cerklje – Kulturno društvo Folklora Cerklje vabi na 11. Večer 
folklore, ki bo v soboto, 28. aprila, ob 19. uri v Kulturnem 
hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah.

Kresovanja
Naklo – V počastitev praznika dela bodo v Konjeniškem dru-
štvu Naklo organizirali kresovanje, ki bo v ponedeljek, 30. 
aprila, z začetkom ob 20. uri na travniku ob konjski stezi na 
koncu Gorenjske ceste. Ob kratkem kulturnem programu in 
zvokih harmonike bodo zbrani ob kresnem ognju nazdravili 
prazniku delavcev.

Visoko – Občina Šenčur, KS Visoko - Milje, ŠD Visoko, KUD 
Visoko in PGD Visoko - Milje vabljeni na tradicionalno kre-
sovanje, ki bo v ponedeljek, 30. aprila, ob 19.30 v Športnem 
parku Rapa. Poskrbljeno bo za živo glasbo ter golaž in pijačo 
po promocijskih cenah.

Golica – Planinsko društvo Jesenice vabi v ponedeljek, 30. 
aprila, od 20. ure dalje na kresovanje pri Koči na Golici.

IZLETI

Izlet predšolskih otrok na Križno goro
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj in Vrtec Živ-Žav Stra-
žišče organizirata prvi izlet predšolske skupine otrok na ne-
zahteven planinski izlet na Križno goro, in sicer v soboto, 
12. maja. Pot je lahka in nezahtevna, primerna za otroke, 
starejše od štirih let. Odhod s posebnim avtobusom izpred 
parkirišča Vrtca Živ-Žav bo ob 9. uri. Prijave, informacije in 
vplačila do srede, 9. maja, ali do zasedbe avtobusa: Alenka 
Kavčič po 16. uri na tel. 040 665 105, Tatjana Cvetko do 14. 
ure na tel. 051 603 475, v pisarni društva v Iskri Labore ob 
sredah med 17. in 18. uro ali z nakazilom na TRR društva.

Kopalni dan v Termah Ptuj
Jesenice – Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča 
člane, da sprejemajo prijave za kopalni dan v Termah Ptuj, 
ki bo v četrtek, 17. maja. Odhod avtobusa s Hrušice ob 8. 
uri. Prijave z vplačilom sprejemajo na sedežu društva v času 
uradnih ur. 

Pohod k slapu Savica
Bohinj – Turistično društvo Bohinj vabi v soboto, 28. aprila, 
na 10. pohod k slapu Savica. Štartna mesta bodo klasična: 
ob 8. uri za daljšo pot (11 km) TD Bohinj na Ribčevem Lazu, 
ob 9. uri pa za krajšo pot (4 km) Picerija Ukanc v Ukancu. 

Po poti starološkega romarja
Škofja Loka – Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka in 
Župnija Stara Loka vabita v nedeljo, 6. maja, na pohod po 
cerkvah Župnije Stara Loka. Po poti in v vseh cerkvah bo 
imel zgodovinar Vincencij Demšar kratko razlago in opis 

Slovenski invalidi so ogorčeni 
zaradi vse pogostejšega zapira-
nja tako imenovanih nedobič-
konosnih poštnih poslovalnic 
po vsej državi. Po napovedih 
sredstev javnega obveščanja 
bo Pošta Slovenije zopet zapr-
la pomembno poslovalnico v 
Mavčičah med Medvodami in 
Kranjem. Tako bo ostalo več 
kot 2000 prebivalcev omenje-
nega območja brez svoje pošte. 
Do Kranja pa je najmanj 10 ki-
lometrov ali pa še več za tiste, ki 
žive v še bolj oddaljenih vaseh.
Po statističnih kazalcih je v Slo-
veniji najmanj od pet do osem 
odstotkov prebivalcev z invali-
dnostjo, kar pomeni, da okoli 
100 do 160 ljudi s tega območja 
nikakor ne bo moglo priti do 
pošte, brez upoštevanja velikega 
števila starejših in onemoglih, 
ki nedvomno dosegajo še višji 
odstotek. To pa očitno vodstva 
Pošte Slovenije ne zanima.
Pošta Slovenije tako posega v 
vsedržavno politiko do rural-
nih območij, saj odmik pošt, 
trgovin, podružničnih šol in 
drugih objektov družbenega 
pomena nedvomno in takoj 
vpliva na srednjeročni in dolgo-
ročni obstoj tovrstnih skupnos-
ti. Pošta Slovenije je javno pod-
jetje, ki mora zastopati javni 
interes, ki pa ni samo kratko-
ročni dobiček, ampak dejavnik 
vsesplošne državne politike do 
naseljenosti v prostoru. 
Ker trenutno in očitno Slove-
nija nima več vodstva ali pa je 
to v odstopu, predlagamo, da 
vsi takšni državljani napovedo 
nepokorščino, saj so na način, 
ko so jim izmaknili pošto, pos-
tali drugorazredni državlja-
ni. Vsekakor pa bo zanimivo 
prebrati predvolilne programe 
političnih strank, če so vanje 
vključile tudi ta pomemben de-
javnik kvalitete življenja v naši 
državi.

Borut Pogačnik,  
Združenje invalidov – 

Forum Slovenije

Invalidi proti 
zapiranju pošt

Tole je moj vpogled na članek, 
ki je bil v petkovem Glasu z dne 
20. 4. 2018 objavljen na temo 
oživljanja nacizma in fašiz-
ma, ki da se zadnje čase dogaja 
pri nas in po svetu. Pohvalno, 
da se je nekaj pogumnežev 
zbralo in da so se odločili nekaj 

Oživljanje 
totalitarizmov

narediti na tem področju. Toda 
pozor, to je na žalost parcialna 
rešitev. Na rdečo zvezdo, ki je 
simbol komunizma, in na zlo-
čine, ki so se pod rdečo zvezdo 
dogajali, ste pa očitno pozabili. 
Namerno ali iz neznanja? 
Hvala bogu, da danes lahko 
rečemo bobu bob. Pod rdečo 
zvezdo se je pri nas zgodilo 
toliko zločinov, toliko gorja in 
trpljenja, kot se ga ni skupaj 
pod nacizmom in fašizmom. 
Razumljivo, saj je komunizem 
pri nas divjal do osvoboditve v 
letu 1991. Rane komunizma 
pri nas še dolgo ne bodo zace-
ljene. Pri nas se je ropalo, ple-
nilo in pobijalo še v pozna 70. 
in 80. leta prejšnjega stoletja. 
Spomnimo se samo na zloglas-
no Udbo. In danes se nekateri 
zavzemajo za obujanje vre-
dnot komunizma. Očitno za 
nekatere pod rdečo zvezdo med 
vojno in po njej ni bilo prelite 
dovolj slovenske krvi.
Če bi se zgodilo, da ste v svo-
jem stremljenju izvzeli rdečo 
zvezdo v Italiji, Avstriji ali v 
Nemčiji, kot se akterji v članku 
sklicujete, bi vas vse pozaprli. 
Ali vam ni poznano, da se je 
cela združena Evropa (EU) z 
izjemo Slovenije odpovedala 
vsem totalitarizmom, tudi ko-
munizmu, ki je od vseh tota-
litarizmov bil najhujši? Glav-
nemu akterju komunizma pri 
nas so se Hrvati odpovedali, 
slišati nočejo zanj, čeprav je 
njihov. Meni pa ni vseeno, da 
ga je rodila slovenska mati: 
šarlatana, kolaboranta, dik-
tatorja, mafijca, plenitelja … 
in zločinca s polmilijonskim 
»britofom«.
K vsem navedenim vam zau-
pam še osebno izkušnjo. Pono-
sen sem na svojega pokojnega 
očeta, ki se je vsa povojna leta 
otepal pečata domobranca z 
vsemi posledicami zase in po-
sledično za svojo družino in 
tudi zame. Lahko bi bil pono-
sen na svojo medvojno pripa-
dnost slovenstvu, vendar se je 
predobro zavedal, kaj pomeni 
živeti pod rdečo zvezdo. Če bi 
bilo kaj resnice, da so se do-
mobranci borili na strani na-
cizma, potem ga nacisti ne bi 
za 18 mesecev, do konca vojne, 
poslali »na dopust« v Dachau.
Zato, dragi moji, čas je že, da 
se s svojim zavzemanjem za 
ohranjanje rdeče zvezde ne 
sramotite pred narodom, da 
nas s tem ne žalite, da ne odpi-
rate še nezaceljenih ran in da 
se enkrat za vselej odstranite s 
političnega prizorišča. 

Janez Jančar, Kranj

Tržič – V okviru študijske ture Alpe in čokolada, ki jo je pripravilo 
Združenje zgodovinskih mest Slovenije, so pred kratkim v Tržiču 
izpeljali študijsko turo za predstavnike šestih italijanskih turistič-
nih agencij, ki se pretežno ukvarjajo s kulturnim turizmom in 
iščejo nove, še neodkrite destinacije za manjše skupine. Program 
je vključeval ogled spominskega parka Taborišča Ljubelj, spre-
hod skozi mestno jedro in vodstvo po Tržiškem muzeju, obisk 
Dovžanove soteske in domačo kulinarično pogostitev. Namen 
srečanja je bila navezava poslovnih stikov med agenti in ponu-
dniki. Kot so sporočili s tržiške občine, so bili odzivi gostov nad 
programom in ponudbo izjemni in jeseni si že lahko obetajo prve 
obiske organiziranih skupin. Poleg Tržiča so si italijanski gostje 
ogledali še Jesenice, Kranj, Škofjo Loko in Radovljico.

Tura italijanskih turističnih agentov pri nas
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          IZLET // sobota, 5. in 12. maj 2018 Vožnja po Bohinjski progi je prav gotovo posebno doživetje. Pogledi na 
Blejsko jezero, na številne soteske, grape in predore, med katerimi je 
najdaljši dolg kar 6327 m, so nepozabni. Na vlaku je za potnike dobro 
poskrbljeno, saj za vzdušje skrbijo vodniki in animatorji. V sestavi vlaka 
pa je tudi bife vagon, kjer se lahko okrepčamo.
Odhodi: Ob 9.03 odhod muzejske kompozicije z Jesenic mimo Bleda 
(prihod ob 9.17) in Bohinjske Bistrice (prihod ob 9.48) proti postaji 
Most na Soči in Kanal do Nove Gorice (prihod vlaka ob 11.59).   
Ob 16.35 se muzejski vlak iz Nove Gorice po isti progi vrača proti  
Jesenicam, kamor prispe ob 19.53.
Cena: Redna cena izleta za odrasle je 41 EUR. Če se na izlet prijavite na 
Gorenjskem glasu, je cena le 37 EUR. Redna cena za otroke, stare od 6 
do 12 let, je 25 EUR, če jih prijavite na Gorenjskem glasu, je cena le 
22,5 EUR. Otroci do 6. leta potujejo brezplačno! 
Če bi se želeli prijaviti na dodaten izlet v Goriška brda, to sporočite ob 
prijavi – DOPLAČILO.

Organizator izleta je  
ABC Rent a car in turizem. 

Prijave in rezervacije  
sprejemamo na Gorenjskem 
glasu, Bleiweisova 4, Kranj, 
po tel. št.: 04/201 42 41  
ali po e-pošti na  
narocnine@g-glas.si.

Cena vključuje:  
vožnjo z muzejskim vlakom, 
animacijski program, vodenje  
ter organizacijo izleta.

Doplačila: 
za izlet v Goriška Brda je 34 EUR,  
za kulinarični izlet pa 48 Eur na osebo
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

       Kranj:                                              
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4

       Škofja Loka:                                  
Lekarna Mesto -37
Spodnji trg 8
Center slepih, slabovidnih in starejših
Stara Loka 31
Optomed
Kapucinski trg 13 
(nad avtobusno postajo)

Očala zbirajo:

do 
6. maja 

2018

Darujte 
rabljena očala 
in pomagajte!

Doma poiščite očala, ki jih ne potrebujete več  
(očala z dioptrijo, navadna ali sončna).

Prostovoljci bodo podarjena očala pregledali, 
razvrstili in poskrbeli, da bodo prišla do tistih, 
ki jih najbolj potrebujejo. Za prebivalce manj 
razvitih držav, ki si ne morejo privoščiti prave 

okulistične oskrbe in ustreznih očal.
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                        + 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.

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

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.

Spoštovani naročniki in bralci 
Gorenjskega glasa
Male oglase in zahvale oziroma 
osmrtnice za Gorenjski glas, ki 
bo izšel v ponedeljek, 30. aprila, 
sprejemamo do četrtka, 26. apri-
la, do 14. ure;  za izid v petek, 4. 
maja, pa do četrtka, 3. maja, do 
8. ure.

NEPREMIČNINE

HIŠE
PRODAM

STAREJŠO 3-stanovanjsko hišo z vr-
tom, ki je takoj vseljiva, v Hrastju, tel.: 
040/641-660  
 18001428 

GARAŽE
PRODAM

LESENO garažo, 270 x 500 cm, tel.: 
04/25-23-273, 051/250-355  
 18001427

MOTORNA VOZILA

AVTOMOBILI
PRODAM

CITROEN C3 1.4 I SX, letnik 2006, 
158.000 km, bencin, lepo ohranjen, 
cena 2.700 EUR, tel.: 041/691-257 
 18001452

LEPO ohranjen R Modus 1.2 16 V, 
84.000 km, letnik 2009, Slov. pore-
klo, 1. last., serv. knjiga, tel.: 041/816-
528  
 18001422

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857  
 18001429

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 18001134

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

APNO, gašeno, staro nad 50 let, pre-
loženo iz apnene jame v posode po 30 
kg, tel.: 041/617-770  
 18001416

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 18001131

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

KOMBINIRAN hladilnik Gorenje, 
190-litrski, 68 litrov zamrzovalne-
ga dela, in 2 razregljiva kavča, tel.: 
040/872-350 18001449

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ČOLN – gumenjak s plastičnim dnom 
Yamaha S 310 in motor za čoln Yamaha 
9.9 K, vse na prikolici, registrirano do 
leta 2020. Dobro ohranjeno in redno 
servisirano, cena po dogovoru, tel.: 
040/215-044  
 18001442

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 18001133

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PODARITE odvečne knjige. Pokličite, 
pridem z veseljem in jih odpeljem in 
ohranim, tel.: 030/996-225  
 18001444

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE Križev pot, 14 postaj + 
vstajenje, 130 x 100 cm, ogled: Duhov-
ni utrip 6.4.2015, tel.: 040/567-544  
 18001411

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

AVTO sedež, tel.: 04/53-38-836, 
051/819-223, Podlipnik 18001441

ŽIVALI IN RASTLINE
PRODAM

UGODNO prodam sadike jagod, hibi-
skuse, asparaguse, razne trajnice, tel.: 
031/228-235 18001450

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

AGROIZBIRA Prosen Čirče – velika 
prodajna akcija za olja, filtre, akumu-
latorje Topla, z brezplačno montažo 
in 3-letno garancijo. Agroizbira Kranj, 
d.o.o., Smledniška cesta 17, 4000 
Kranj, tel.: 04/23-24-802  
 18001398

KRMILNI avtomat za vezano rejo, za 
krave, tel.: 031/726-147 18001425

TRAKTOR Zetor, letnik 1975, s kabi-
no, v voznem stanju, tel.: 041/617-
770 18001417

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah dobi-
te ugodno rezervne dele za program 
Sip, BCS, ter vse za košnjo. Agroizbira 
Kranj, d.o.o., Smledniška cesta 17, 
4000 Kranj, tel.: 04/23-24-802 
 18001399

KUPIM

IZKOPALNIK krompirja in traktorski 
vitel, tel.: 030/401-956 18001440

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 18001138

TRAKTOR, lahko je Ferguson, Ursus, 
Deutz ali podobno in njegove priključ-
ke, tel.: 031/872-029  
 18001454

PRIDELKI
PRODAM

BELI jedilni krompir, 0,20 EUR/kg, 
rdeči za sajenje desire in za krmo, tel.: 
041/894-493 18001424

BELI in rdeči jedilni krompir ter drobni 
belarosa in sora, primeren za sajenje, 
tel.: 041/390-449 18001451

JEDILNI krompir bela rosa in rdeči de-
sire, po 0,20 EUR/kg, tel.: 041/971-
508 18001423

KROMPIR, primeren za sajenje, več 
sort, ter krmni krompir in peso, tel.: 
041/416-241 18001431

SEMENSKI krompir belarosa, ostanek 
letošnjega sajenja, tel.: 041/342-350  
 18001430

SEMENSKI krompir, ostanek semena, 
tel.: 040/607-451 18001435

SILAŽNE bale ter bel in rdeč krompir, 
tel.: 031/585-345  
 18001414

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 PAŠNI telici simentalki, tel.: 
031/496-333 18001455

BIKCA simentalca, po izbiri, tel.: 
031/585-345 18001413

BIKCA simentalca, tel.: 041/472-183  
 18001453

ČEBELJE družine na 7 in 10 AŽ satih, 
tel.: 031/846-674 18001426

Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si
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V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 

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

GSM 051/320 700
Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj

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

d.
o.

o.

znamenitosti. Začetek bo ob 8.30 v župnijski cerkvi sv. Ju-
rija v Stari Loki, ob 10.30 bo sv. maša na Križni gori, po njej 
bo udeležence gostilna Pri Boštjanu kot vsako leto pogostila 
s krofi in čajem. Zaključek s šmarnicami in litanijami bo v 
kapeli Jezusovih blagrov v Papirnici ob 17. uri, nato sledi po-
gostitev in druženje. Čiste hoje bo vsega skupaj za štiri ure. 
Informacije na telefon: 051 344 119.

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma in predavanje
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi v soboto, 
28. aprila, v Dom krajanov Primskovo na proučevanje Svete-
ga pisma s temo Zveličanje in čas konca ob 9. uri ter preda-
vanje Boj med temo in lučjo ob 10.30.

OBVESTILA

Po kateri poti na Golico
Jesenice – Planinsko društvo Jesenice obvešča planince, da 
je pot na Golico na odseku od Betela do spodnje postaje 
tovorne žičnice zaprta zaradi erozije in gradnje vodovoda ter 
zbiralnika. Pot je popolnoma uničena in je planinsko dru-
štvo ne bo več obnavljalo. Pot na Golico je dostopna in ure-
jena od Korlnovega rova in Savskih jam.

PREDSTAVE

Sumljiva oseba
Smlednik – Zadnja ponovitev komedije Branislava Nušića 
Sumljiva oseba v priredbi KUD-a Smlednik bo v Kulturnem 
domu v Smledniku v ponedeljek, 30. aprila, ob 19. uri.
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ZAHVALA

V 94. letu nas je zapustil naš dragi

Franc Leben
Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili k večnemu počitku. Hva
la za darovano cvetje, sveče, za izrečena sožalja, sosedom za darova
ne svete maše, zbran denar za cerkev. Posebna zahvala gre tudi Škri
bovtovim, Avšičevim in sodelavcem Merkur TC 208. Hvala gospodu 
Lojzetu Grebencu za lepo opravljen pogrebni obred, PGD Besnica 
in ostalim gasilcem, pevcem Gorenjskega okteta, pogrebni služ
bi Navček. Zahvaljujemo se tudi Domu starejših občanov Novo 
mesto in Bolnišnici Novo mesto za oskrbo v zadnjih letih. Vsem 
imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Vsi njegovi
Besnica, 20. aprila 2018

ZAHVALA

V 85. letu starosti nas je zapustila draga mama, stara mama, 
prababica, sestra, teta in tašča

Cecilija Zor 
po domače Govekarjeva Cilka iz Moš pri Smledniku

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, pomoč in tolažbo. Hvala za vse darova
ne sveče in maše. Posebej se zahvaljujemo gasilcem PGD Smlednik  
za izvedeno nujno pomoč. Hvala nosačem in pogrebni službi Nav
ček. Hvala tudi gospodu župniku Tomažu Nagodetu za lepo pogreb
no mašo. Hvala pevcem in trobentaču, ki ste jo s pesmijo pospremili 
v hladen zadnji dom. Hvala vsem tistim, ki ste jo pospremili na zad
nji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.
Beseda HVALA je namenjena vsem imenovanim in neimenovanim, 
ki ste jo poznali in bili del njenega življenja.

Žalujoči vsi njeni 
7. aprila 2018 

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin 
bo večno ostal.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage žene in tete

Tilke Gajgar
roj. Megušar, 27. 2. 1933 
s Češnjice 7, Železniki

Dragi sorodniki, sostanovalci, sosedje, prijatelji, iskrena hvala za 
vsa izrečena ustna in pisna sožalja, darovane sveče in cvetje. Veliko 
vas je bilo, ki ste se prišli poslovit od nje. Ta zahvala je namenjena 
prav vsem. 

Vsi njeni

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin 
bo večno ostal.

ZAHVALA

V torek, 17. aprila, smo se poslovili od dragega moža, očeta, 
starega očeta, brata, strica

Stanislava Markoviča
iz Tenetiš

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, 
prijateljem, dr. Mateji Lopuh, g. župniku Branku Balažicu, pev
cem, nosačem, praporašem in Navčku. Hvala vsem, ki ste bili del 
njegove življenjske poti in ga ohranjate v lepem spominu.

Vsi njegovi
Tenetiše, 25. aprila 2018

“Sklenil si pridne roke, 
zatisnil si trudne oči, 
dragi ati,  
hvala ti za vse.”

ZAHVALA

V torek, 17. aprila 2018, smo se poslovili od dragega moža, očeta, 
ata in brata

Alojza Mlakarja
iz Škofje Loke

Ob slovesu izrekamo zahvalo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in darove za sve
te maše. Zahvaljujemo se paliativni oskrbi, predvsem dr. Lopuhovi, 
gospodu župniku Matjažu Zupanu za lepo opravljen pogrebni obred, 
prav tako tudi pogrebni službi Akris. Posebna zahvala gre vsem lov
cem, ki so ga pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvala gre tudi Lov
ski družini Šk. Loka, Lovski kinološki zvezi za Gorenjsko, škofjeloš
kemu lovskemu pevskemu zboru, selškim rogistom, praporščakom, 
govorcema Antonu Bevku in Robertu Markiču za izbrane besede slo
vesa. Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena HVALA. 

Žalujoči vsi njegovi
Škofja Loka, Žiri, april 2018

Pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči,
zdaj boš v grobu
mirno spal,
a v naših srcih
za vedno boš ostal. 

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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

AKCIJA

ZAHVALA

Na zadnjo pot smo spremili našega dedija 

Janeza Zormana
dipl. ing. strojništva, stanujočega na Kovorski 68 v Tržiču

Vsem, ki ste se od njega poslovili, darovali cvetje in sveče, iskrena hvala. Posebna zahvala gre 
dr. Kresetu za zdravljenje, pevcem, Komunali Tržič, tržiškemu župniku, sosedom iz Šenčur

ja in sosedi Grosovi ter vsem, ki ste ga obiskovali in nama dajali pogum v njegovi bolezni.

Marija z družino

Ni odšel in nikoli ne bo.
Ujet je v naših srcih.
Z najlepšimi spomini
vsak naš korak  
bo spremljal v tišini.

ENOLETNE kokoši in mlade kokoši 
pred nesnostjo, tel.: 041/378-789 
 18001432

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

KOZE in kozliče sanske pasme, tel.: 
031/424-685  
 18001438

NESNICE rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo, brezplačna dostava na dom 
po celotni Sloveniji, Vzreja nesnic Ti-
baot Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 
Ljutomer, tel.: 02/58-21-401  
 18000644

TELICO simentalko v 7. mesecu bre-
josti, tel.: 041/903-412 18001439

VEČ ČB telic, brejih 8 mesecev, tel.: 
041/938-376  
 18001447

ZAJCE obeh spolov, od 3 mesecev 
dalje, različnih pasem, so čistokrvni, 
tel.: 051/712-764  
 18001433

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh - nove 
višje cene, eko plus. Kogler Franz A. 
d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 
064/130-081 18001257

OSTALO
PRODAM

PREKLE ali fižolovke in opornice za 
paradižnik, tel.: 041/912-088  
 18001436

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 18001419

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

RESTAVRACIJA Okarina Bled zaposli 
strežno osebje. Zelo dober OD. Oka-
rina Etno, d.o.o., Koritenska c. 18, 
Bled, tel.: 041/632-369 18001443

ZAPOSLIMO voznika kamiona eno-
dnevnih prevozov po Sloveniji, izpit  ka-
tegorije C (zaželena kategorija E). Agro 
Mobil, d.o.o., Letališka 37, Šenčur, 
tel.: 041/698-385, g. Boštjan Berton-
celj 18001421

IŠČEMO – tesarje/montažne delavce, 
kot okrepitev naše ekipe, za delo v Av-
striji in Nemčiji. Plača po dogovoru. Ve-
selimo se vašega klica +386/30-758-
314, Janez Grilc. Diaplan Stahl + Holz 
GmbH, Bahnhof str. 9, Klagenfurt/
Celovec, Avstrija 18001445

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta 
na Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, roloji, 
rolete, lamelne zavese, plise zavese, 
komarniki, markize, www.asteriks.net  
 18001132

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

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 18001156

BARVANJE napuščev in fasad do vi-
šine 25 m, z lastnimi dvigali – možna 
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa sli-
kopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p., 
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-166 
 18001136

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 vam frezanje vrtov, zaščito 
cipres in škropljenje češenj. Branko 
Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 19, 
4000 Kranj, tel.: 040/993-406 
 18001253

ODDAM dvižno košaro, delovna višina 
17 m, možna dostava, Kranj z okolico, 
cena ugodna, ter GOTOVINSKI odkup 
in prodaja vseh rabljenih vozil. Avto Gr, 
Gašper Ropret, s.p, Letališka 22, Šen-
čur, tel.: 040/653-249 18001163

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 18000301

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 18001446

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 18001130

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378  
 18001402

RAZNO
PRODAM

CISTERNO za kurilno olje, 4.000 l, 
cena 200 EUR, tel.: 041/227-338 
 18001437

RABLJENO plastično cisterno za gori-
vo, 2.000-litrsko, tel.: 041/385-929  
 18001448

VOZ zapravljivček, zelo ohranjen, gumi 
kolesa, hidravlična zavora, luči, tel.: 
031/609-825  
 18001434
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Anketa

Mitja Šteblaj, Kranj:

»Za spremembo ne bom 
šel na morje, temveč si bom 
privoščil nekaj dni oddiha 
na Štajerskem. Blizu Gornje 
Radgone imam namreč so-
rodnike, ki jih bom šel obi-
skat.«

Iva Pečar, Ljubljana:

»Letošnji prvomajski prazni-
ki bodo zame precej delovni, 
saj sem zaposlena v zdra-
vstvu, tako da tokrat prav 
veliko prazničnega vzdušja 
ne bo.«

Vanda Gerlica, Kranj:
»Praznike bom izkoristila za 
oddih v naravi, za rekreacijo. 
Gotovo bom šla na Šmar-
jetno goro in še kam. Najraje 
čas preživljam v naravi, stran 
od gneče.«

Marta Strakoš, Kranj:

»Proste dneve bom izkoristi-
la za izlet na štajerski konec, 
kjer imam sorodnike. Gotovo 
bo čas za druženje, za druži-
no in kakšen piknik.«

Aleš Senožetnik

Jutrišnji dan upora proti 
okupatorju in prvomajski 
prazniki skupaj s prihajajo-
čim koncem tedna prinašajo 
dodatne dela proste dni, ki 
jih bo marsikdo izkoristil za 
oddih. Kašne načrte imajo, 
smo povprašali mimoidoče 
na kranjskih ulicah.
Foto: Gorazd Kavčič

Kam med 
prazniki?

Milorad Peranović, Kranj:

»Praznike bom preživel de-
lovno, saj delam v avtopre-
vozništvu, tako da letos prav 
veliko prazničnega vzdušja 
ne bo. Prosti čas pa bom po-
skusil čim bolje izkoristiti.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes bo oblačnost naraščala, popoldne bodo pogoste plohe 
in nevihte. Zvečer bo pihal severovzhodnik, ohladilo se bo. 
Jutri zjutraj bo oblačno, lahko tudi megleno. Popoldne se bodo 
oblaki trgali. V soboto bo deloma jasno, popoldne so možne 
plohe in nevihte. Spet bo topleje.

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

Marija Volčjak

Gorenja vas – Na slovesnosti 
v Galeriji Krvina, kjer ima Li-
ons klub Škofja Loka svoj se-
dež, je dobitnikom donaci-
je podelila predsednica Mo-
nika Tavčar, ki je dejala, da 
so izkupiček dobrodelnega 
koncerta namenili pomo-
či potrebnim družinam, po-
sameznikom in društvom. 
»Verjamem, da je podelitev 
donacij pika na i po vsakem 
dobrodelnem dogodku. Ško-
fjeloški lionsi že tradicional-
no največ sredstev zberemo 
z dobrodelnim koncertom, 
tudi letos je bilo tako. Za 
uspeli koncert se še enkrat 
zahvaljujem vsem nastopa-
jočim in obiskovalcem kon-
certa, sponzorjem ter dona-
torjem,« je dejala Monika 
Tavčar.

Luka Bergant je bil zelo ve-
sel tristo evrov, saj se bo lah-
ko udeležil mednarodnega 
tabora komunikacije in ra-
čunalništva na Hrvaškem. 
Donacijo v višini petsto 
evrov je prevzel Emil Muri, 
predsednik Medobčinske-
ga društva slepih in slabo-
vidnih Kranj, ki letos pra-
znuje sedemdesetletnico, 
denar pa potrebujejo za nov 
kombi. Predsednik Društva 

Tek štirih mostov Roman 
Oman je prevzel donacijo v 
višini petsto evrov, s tem de-
narjem bodo plačane startni-
ne za slepe in slabovidne te-
kače ter za člane terapevtske 
skupnosti Projekt Človek 
Sopotnica. Donacijo v viši-
ni petsto evrov je prejela tudi 
Gimnazija Škofja Loka za 
program Mepi, prevzela sta 
jo ravnatelj Jože Bogataj in 
vodja programa Mateja Pre-
vodnik Mayland, ki je dejala, 
da bodo denar porabili za pot 
dijakov v Veliko Britanijo.

Donacije so nameni-
li tudi trem dobrodelnim 

organizacijam. Krajevna 
organizacija Rdečega križa 
Češnjica - Železniki je preje-
la tisoč evrov. »Denar bodo 
zanesljivo dobili pomoči 
potrebni, tako je že petdeset 
let, odkar delam pri Rdečem 
križu,« je povedala predse-
dnica Tončka Goljat. Prav 
tako tisoč evrov je dobila 
krajevna organizacija Rde-
čega križa Žiri, predsednica 
Marija Kokalj je povedala, 
da bo denar dobila enostar-
ševska družina s temi otro-
ki, oče zgledno skrbi zanje, 
vsi trije so športniki, kar je 
dobro, ker oče dela na štiri 

izmene in so otroci večkrat 
sami doma. Donacijo v viši-
ni štiri tisoč evrov pa je do-
bila Župnijska karitas Ško-
fja Loka, predstavnica Ma-
teja Gartner je povedala, da 
bodo denar dobile štiri so-
cialno ogrožene družine in 
da so zelo veseli donacije, 
saj tako niso sami pri zbira-
nju pomoči. Donacijo v viši-
ni 120 evrov pa so lionsi na-
kazali za najemnino televi-
zijskega sprejemnika sta-
novalcema s posebnimi po-
trebami iz škofjeloške ob-
čine v Domu upokojencev 
Podbrdo.

Lionsi podelili donacije
Lions klub Škofja Loka je podelil sedem donacij v skupni vrednosti 7.920 evrov, denar so zbrali  
z dobrodelnim koncertom.

Prejemniki donacij s predsednico Lions kluba Škofja Loka Moniko Tavčar, ki je veliko storila 
za uspešnost letošnjega dobrodelnega koncerta.

Naslednja številka Gorenjskega glasa bo zaradi 
praznika izšla že dan prej kot običajno, torej v  
ponedeljek, 30. aprila.

Jasna Paladin

Volčji Potok – Arboretum 
Volčji Potok je že od 14. apri-
la v znamenju tulipanov. To 
pomlad jih je znova zacvete-
lo več kot 350 različnih sort, 
na razstavi po različnih kon-
cih parka pa bodo na ogled 
vse do 2. maja. 

Med 27. aprilom in 2. ma-
jem bodo razstavo tulipanov 
dopolnili z razstavo cvetja, 
vrtnarstva, vrtne opreme z 
vrtnarskim sejmom in sej-
mom domače obrti.

Se pa Arboretum Volčji 
Potok skupaj s Kamnikom 
in Škocjanskimi jamami 
to pomlad predstavlja tudi 
v tujini, in sicer obiskoval-
cem Praškega gradu v okvi-
ru razstave Od Alp do Kra-
sa. Obiskovalci te češke turi-
stične znamenitosti si lahko 
od 7. aprila do 22. maja ogle-
dajo 22 fotografij, na kate-
rih so fotografski utrinki iz 
Parka Škocjanske jame, Ar-
boretuma Volčji Potok in 
srednjeveškega mesta Ka-
mnik.

Zacvetelo več kot tristo 
sort tulipanov
V Arboretumu je te dni na ogled več kot dva 
milijona spomladanskih cvetlic.

Ljubljana – Na redni letni in volilni skupščini Planinske zve-
ze Slovenije, ki je bila v soboto, 21. aprila, v Šoštanju, je na 
čelu slovenskih planincev dosedanjega predsednika Bojana 
Rotovnika nasledil Jože Rovan (PD Ljubljana Matica), ki je bil 
tudi edini kandidat za to mesto. Kot gorski stražar, planinski 
vodnik, markacist in turnokolesarski vodnik, desetletja vpet v 
delo planinske organizacije (tri desetletja je vodil tudi tehnično 
skupino markacistov PZS, bil je urednik katastra planinskih 
poti in namestnik načelnika Komisije za planinske poti PZS), 
je nekdanji podpredsednik PD Ljubljana Matica odgovorno 
funkcijo vodenja PZS, ene največjih prostovoljskih organizacij 
v Sloveniji z več kot 57 tisoč člani, prevzel ob veliki podpori 145 
delegatov planinskih društev. Podpredsedniki v mandatnem 
obdobju 2018–2022 bodo Miro Eržen (PD Dovje - Mojstrana), 
Roman Ponebšek (PD Litija), Irena Mrak (PD Križe) in Martin 
Šolar (PD Bohinjska Bistrica). Generalni sekretar PZS ostaja 
Matej Planko (PD Slivnica pri Celju).

Planinska zveza Slovenije ima novega predsednika

Medvode – Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije se je tudi 
Občina Medvode pridružila akciji Posadi avtohtono drevo. 
Ob rojstvu vsakega novega občana staršem podarijo sadiko 
medovitega drevesa. Drevesa starši posadijo, da ostanejo 
nekakšen simbolen in trajen spomin, hkrati pa se s tem pri-
pomorejo k ohranjanju narave, čebel, okolja in biotske pe-
strosti. Občina Medvode staršem poleg kupona za prevzem 
brezplačne sadike in čestitke pokloni tudi ročno pletene copat-
ke Društva upokojencev Medvode. Podeljuje pa tudi enkratno 
denarno nagrado v znesku 220 evrov, za katero morajo starši 
vložiti vlogo.

Novo drevo za vsakega novorojenčka


