
AKTUALNO

Vzorno  
sodelovanje sosed
Nekateri vidiki sodelovanja med 
Slovenijo in Koroško, na primer 
pri prometu, so pomembni tudi za 
vso Evropo, so ugotovili na koncu 
petkovega zasedanja skupnega 
odbora Koroška - Slovenija na 
Brdu pri Kranju.
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GORENJSKA

V Kamniku sledijo  
Maistrovim vrednotam
Občinski praznik občine Kamnik, 
ki ga praznujejo na rojstni dan Ru-
dolfa Maistra, je bil letos še bolj 
slovesen, saj mesto praznuje 
790-letnico. Na slavnostni seji so 
podelili tudi občinska priznanja.

7

ŠPORT

Poslovili so se od zime
S smukaško tekmo za državno 
prvenstvo se je na Krvavcu konča-
la sezona alpskih smučarjev, dru-
ženje smučarjev pa je popestril 
ekshibicijski dvoboj Boštjana Kli-
neta in Filipa Flisarja. Navijači v 
Kranjski Gori so pozdravili Team 
Kranjska Gora.
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KRONIKA

V Radovljici uboj in 
kasnejši samomor
Gorenjska policija je po obdukciji 
trupel radovljiške občinske svetni-
ce Nevenke Osterc in Zdravka Bla-
gojevića iz Kranja potrdila, da je 
šlo za partnerski prepir, ki je na 
koncu privedel do uboja Osterče-
ve in samomora storilca.
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VREME

Danes bo delno jasno z 
občasno oblačnostjo. Jutri 
in v četrtek bo večinoma 
oblačno, občasno se bodo 
pojavljale padavine. 

6/14 °C
jutri: večinoma oblačno
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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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128.
Glasova preja

Med evangelijem  
in filozofijo
Filozof, teolog in nadškof dr. Anton Stres (roj. 1942) 
je avtor monumentalnega, tisoč strani obsegajočega 
Leksikona filozofije (2018).  
Z njim se je po prenehanju nadškofovske funkcije 
vrnil k svoji stari ljubezni – filozofiji. Izid Leksikona 
filozofije je seveda samo povod za vabilo na Glasovo 
prejo, z eminentnim gostom se bomo pogovorili še  
o drugih vprašanjih v Cerkvi in družbi nasploh. Prejo 
bo vodil Miha Naglič, po stroki tudi sam filozof.

Preja bo v ponedeljek, 15. aprila 2019, ob 19. uri v 
Sokolskem domu v Škofji Loki, Mestni trg 17.

Pokrovitelj Preje je Občina Škofja Loka.

Veseli bomo, če boste svojo udeležbo na Glasovi preji 
najavili na tel. št.: 04/201 42 10 v času uradnih ur:   
v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 16. ure, v sredo 
do 17. ure in v petek do 15. ure, ali po e-pošti na: 
info@g-glas.si.
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Marjana Ahačič

Mojstrana – Pristojni so pred 
kratkim na zboru krajanov v 
Mojstrani domačinom pred
stavili načrt dokončne sana
cije plazu na Belci. Še ta me
sec bo Gozdno gospodarstvo 
Bled začelo graditi obvozno 
cesto do vrha podora, pod
jetje Minerva pa bo nato s 
postopnim miniranjem do
končno odstranilo grozečo 
skalno gmoto nad vasjo.

Geolog dr. Tomaž Beguš 
že od leta 2014, ko se je pr
vič v zadnjem obdobju poru
šil del skalnega bloka in za
sul gozdno cesto, spremlja 
območje podora. Pojasnil 
je, da so večjo dinamiko gi
banja skalnega bloka z me
ritvami zaznali, še preden se 

je februarja lani proti poto
ku Belca zvalilo novih dvaj
set tisoč kubičnih metrov 
materiala. Ker so po dogod
ku ocenili, da bi bila nadalj
nja sanacija zaradi možno
sti ponovnega plazenja pre
nevarna, so strokovnjaki kot 
najbolj optimalno možnost 
predstavili prestavitev goz
dne ceste nad podor, od ko
der bodo nato izvajali posto
pno miniranje skalne gmo
te. Zgornji del bloka, ki je 
ogrožal hiše, so razstrelili in 
odstranili že decembra. Sa
nacija se bo zdaj nadaljeva
la s postopno odstranitvijo 
in ureditvijo etaž na pobočju 
nad vasjo, na hudourniku pa 
bodo zgradili zaplavno pre
grado s čim večjo kapacite
to in možnostjo praznjenja.

Začenja se gradnja ceste nad Belco
Še ta mesec bodo nad vasjo Belca pri Mojstrani začeli graditi obvozno cesto, ki bo omogočila 
postopno, a dokončno odstranitev skalne gmote, ki še vedno grozi, da bo zgrmela v dolino.

Plaz bodo dokončno sanirali s postopnim miniranjem.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Triindvajset družin
skih zdravnikov iz Zdrav
stvenega doma (ZD) Kranj 
je včeraj do poldneva odpo
vedalo delovno razmerje, pa 
številka ni nujno dokonč
na. To je več kot dve tretjini 
zdravnikov, saj je v ZD Kranj 
skupaj 34 ambulant družin
ske medicine. »Zdravniki 
imajo dvomesečni odpove
dni rok, ki začne teči od da
tuma prejema njihovih od
povedi. Vsi zdravniki ima
jo še del letnega dopusta iz 
leta 2018 in sorazmerni del 

dopusta iz leta 2019, tako da 
v primeru, da se odločijo za 
koriščenje dopusta v času 
odpovednega roka, lahko 
nastane problem pri nekate
rih že konec aprila, zagotovo 
pa v maju. Kakšen bo dogo
vor glede izrabe letnega do
pusta, bo odvisno od odloči
tve zdravnikov, OZG bo pri
pravljen pristopiti k vsem 
možnim zakonskim reši
tvam,« je povedal direktor 
OZG Jože Veternik in dodal, 
da bodo pristopili k pripravi 
akcijskega načrta in obve
ščanju pacientov in občanov 
takoj, ko bodo imeli točne 

podatke o številu odpovedi 
in dogovor o izrabi dopusta. 

Zdravniki družinske me
dicine v ZD Kranj so dlje 
časa opozarjali na to, da ima
jo preveč opredeljenih paci
entov, da zaradi preobreme
njenosti (tudi z administra
cijo) svojega dela ne more
jo več opravljati kakovostno 
in varno. Že s februarjem so 
prenehali vpisovati nove pa
ciente. Ker ministrstvo za 
zdravje ni pokazalo interesa 
za razrešitev situacije, kot so 
poudarili, so napovedali od
povedi delovnih razmerij. 

Triindvajset zdravnikov že dalo odpoved
Včeraj do poldneva je triindvajset družinskih zdravnikov v Zdravstvenem 
domu Kranj odpovedalo delovno razmerje, je potrdil direktor Osnovnega 
zdravstva Gorenjske. Zdravnikom je začel teči dvomesečni odpovedni rok, 
nekaj malega časa je torej ostalo, da pristojni preprečijo izredne razmere.

Če se bo uresničil črn scenarij, bo po odpovednem roku brez izbranega zdravnika v ZD Kranj 
ostalo več kot 40 tisoč ljudi iz občin Kranj, Jezersko, Preddvor, Šenčur, Cerklje in Naklo. 44. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme FILIP ZUPAN z Brezij.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Kristijan Krajnčan – DrummingCellist

DrummingCellist, trenutno eden najbolj navdušujočih soli
stičnih projektov na evropski džezovski sceni, in Big band RTV 
Slovenija napovedujeta unikatno glasbeno odisejado. Bobnar, 
violončelist in skladatelj Kristijan Krajnčan ter aranžer in di
rigent Lojze Krajnčan sta združila svoje glasbene veščine v 
avtorsko vizijo džeza, filmske in etno glasbe. Vabljeni v soboto, 
6. aprila 2019, ob 20. uri v Linhartovo dvorano Cankarjevega 
doma na unikaten glasbeni dogodek! 

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
zgoščenko Kristijana Krajnčana z naslovom Abraxas. V žrebu 
boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: 
Katera dva inštrumenta igra Kristijan Krajnčan (Drumming
Cellist)? Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede,  
10. aprila 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@gglas.si.

Nagrajenec

V nagradni igri, ki je bila objavljena 22. marca 2019, prejme dve 
vstopnici za koncert Željka Joksimovića Mitja Slapar iz Križ. 
Nagrajencu čestitamo!

Jože Košnjek

Brdo – Sodelovanje med 
Slovenijo in Koroško je pred 
letom 2013 potekalo pod 
okriljem tako imenovane-
ga »kontaktnega komite-
ja«. Tega leta sta se obe stra-
ni dogovorili za ustanovitev 
skupnega odbora, ki se je 
prvič sestal aprila leta 2014 
na Brdu. Julija leta 2017 je 
bila v Celovcu četrta seja od-
bora, zadnja, peta, pa je bila 
pretekli petek na Brdu, dele-
gaciji pa sta vodila slovenski 
minister za zunanje zadeve 
dr. Miro Cerar in koroški de-
želni glavar dr. Peter Kaiser. 

Oba sta na konferenci za 
novinarje po koncu zase-
danja izražala zadovoljstvo 
nad sodelovanjem med so-
sedama, ki je na nekaterih 
področji vzorno, na primer 
pri varovanju pred narav-
nimi in drugimi nesreča-
mi, kjer načrtujejo še letos 
veliko skupno vajo, pri izo-
braževanju, čezmejnih pro-
jektih, pri turizmu, energe-
tiki in športu. Tu je sloven-
ska stran izjemno hvaležna 
Koroški, ki je podprla našo 
kandidaturo za organizacijo 
svetovnega prvenstva v nor-
dijskih disciplinah leta 2023 
v Planici. Nekateri skupni 
projekti presegajo sodelova-
nje med Koroško in Sloveni-
jo, ampak imajo širše evrop-
ske razsežnosti, zlasti pri 
prometni politiki in skrbi 
za karavanški železniški in 
cestni predor. Leta 2026, 
ko bo dvocevni karavanški 

predor zgrajen, bo popol-
na tudi cestna povezava 
med Baltikom in Jadranom, 
je poudaril koroški dežel-
ni glavar. Dr. Peter Kaiser, 
ki mu je Cerar pripisal veli-
ko zaslug za boljše odnose 
med Slovenci na Koroškem 
in nemško govorečo manj-
šino ter koroško deželno 
vlado, je pohvalil Slovenijo 

zaradi zgledne vodne poli-
tike. »Slovenija je usmerje-
na v prihodnost in je zašči-
tila pitno vodo tudi v ustavi. 
Po tej poti želimo tudi mi,« 
je povedal glavar dr. Kai-
ser, ki je še posebej pohva-
lil napredek pri izobraževa-
nju. »Dvojezično šolstvo na 
Koroškem je pozitivna per-
spektiva in je edino, ki raste 

in se širi.« Slovenski mini-
ster za zunanje zadeve Ce-
rar je sogovorniku posre-
doval pobude, ki so mu jih 
na srečanju pred sejo odbo-
ra posredovali predstavni-
ki Slovencev na Koroškem. 
Prepričan je, da bo dosežen 
napredek tudi pri teh vpra-
šanjih. Deželni glavar dr. 
Kaiser pa je vnesel v pogovor 
problem jedrske elektrarne 
Krško in čezmejnih vplivov 
na okolje ter položaja nem-
ško govoreče skupnosti v 
Sloveniji. Obe strani sta po 
seji odbora na Brdu poudar-
jali, da poteka sodelovanje 
med sosedama v dobro lju-
di na obeh straneh meje in v 
duhu evropskih vrednot. 

Vzorno sodelovanje sosed
Nekateri vidiki sodelovanja med Slovenijo in Koroško, na primer pri prometu, so pomembni tudi za vso 
Evropo, so ugotovili na koncu petkovega zasedanja skupnega odbora Koroška  Slovenija na Brdu.

Dr. Miro Cerar (levo) in dr. Peter Kaiser na konferenci za novinarje po seji skupnega odbora. 
S koroškim deželnim glavarjem je prišlo na Brdo še pet članov deželne vlade, kar potrjuje, 
da daje Koroška sodelovanju s Slovenijo velik pomen. / Foto: Gorazd Kavčič

Kot se za take sestanke spodobi, si delegaciji izmenjata 
darili. Slovenski zunanji minister dr. Miro Cerar je 
deželnemu glavarju dr. Kaiserju izročil z belim zlatom 
okrašen zavitek piranske soli, ta pa je podaril gostitelju 
koroški mlinček za poper. Dr. Cerar je poskrbel, da ni 
ostalo le pri soli in popru, ampak je goste iz Koroške 
povabil na kosilo. 

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Stranke postopoma 
razkrivajo svoje kandidate 
za poslance v Evropski par-
lament, ki jih bomo volili 
prihodnji mesec. Konec te-
dna so kandidate predstavili 
v strankah SDS, SLS in SAB.

Organi strank SDS in SLS 
so potrdili in javno predsta-
vili skupno listo za evrop-
ske volitve. Prvi trije na li-
sti bodo sedanji evropski po-
slanci SDS: nosilec liste je 
Milan Zver, sledita Roma-
na Tomc in Patricija Šulin. 
Četrti je kandidat SLS Franc 
Bogovič. Naslednji je na kan-
didatni listi nekdanji mari-
borski župan Franc Kangler 
iz Nove ljudske stranke, sle-
dijo še trije kandidati SDS: 

Alenka Forte, Davorin Kop-
še in Alja Domjan.

Kandidate je razkrila tudi 
stranka SAB. Predsednica 
Alenka Bratušek je presene-
tila z novico, da bo nosilka 
liste koroška Slovenka in tre-
nutna avstrijska evroposlan-
ka Angelika Mlinar (Alde), 
ki sicer ni članica SAB, nima 
slovenskega državljanstva, 
ima pa v Sloveniji prebivališ-
če in izpolnjuje vse pogoje za 
kandidaturo v Sloveniji. Os-
tali kandidati stranke so še: 
generalni sekretar SAB Jer-
nej Pavlič, državna sekretar-
ka v uradu za Slovence v za-
mejstvu in po svetu Olga Be-
lec, poslanec Andrej Rajh, za 
njimi pa še Đorđe Berak, Ma-
teja Zupan, Andrej Šušmelj 
in Nina Mauhler. 

Znanih še nekaj kandidatov

Suzana P. Kovačič

Tržič – Občinski odbor Zdru-
ženja za vrednote Slovenske 
osamosvojitve (VSO) Tržič je 
v Kavarni Stara godba v pred 
dnevi organiziral pogovorni 
večer na temo Obramba Slo-
venije 1991 in danes. Gosta 
sta bila predsednik Združe-
nja VSO Aleš Hojs in posla-
nec v državnem zboru mag. 
Branko Grims. Poudarila 
sta, da je leta 1991 mnogo 
fantov stalo v vrsti pred voja-
šnicami, da bi pomagali ub-
raniti slovensko osamosvoji-
tev, v narodu pa je bila moč-
na zavest domoljubja. Grims 
je govoril o problemu migra-
cij v današnjem času in po-
jasnil razliko med aktualni-
mi migracijami in begunci 
po letu 1995, po koncu do-
movinske vojne na Hrva-
škem in v Bosni in Herce-
govini ter ovrednotil pomen 

vključitve Slovenije v EU in 
Nato. Hojs je govoril tudi o 
problematiki statusa vojnih 
veteranov, zlasti po zadnjem 
zakonu, ko je večina socialno 
že tako ogroženih veteranov 
zaradi minimalnega dviga 

pokojnine in s tem poveza-
no prekoračitvijo cenzusa iz-
gubila veteranske dodatke. 
Predstavil je pobudo za iz-
boljšanje socialnih pravic ve-
teranov vojne za Slovenijo, ki 
jo je vložilo Združenje VSO 

vsem poslanskim skupinam 
in analiziral stanje v Sloven-
ski vojski. Gosta sta si bila 
enotna, da je pomembno, 
da ubranimo vrednote, iz ka-
terih je nastala samostojna 
Slovenija.

Pomembno je, da ubranimo vrednote

Gosta pogovornega večera v Tržiču sta bila Aleš Hojs in Branko Grims. / Foto: Gorazd Kavčič

Naklo – Občina Naklo vabi na uradno odprtje prenovljene 
Krajevne knjižnice Naklo danes ob 18. uri pod šotorom v špor
tnem parku Naklo. Obenem bo predstavljena novost Knji
gobežnica. Program bodo sooblikovali Osnovna šola Naklo, 
Mestna knjižnica Kranj in Waldorfska šola. 

Uradno odprtje knjižnice, novost Knjigobežnica 
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V mnogih krajih so te 
dni pripravili čistilne 
akcije. Večina naj-

mlajših je čistila okolico vrtcev 
in šol, akcijam so se pridružili 
po krajevnih skupnostih, na 
teže dostopnih delih, kjer je 
bila potrebna pomoč strokov-
nih ekip, so se pridružile enote 
Civilne zaščite, jamarji, gasil-
ci, celo Društvo za podvodne 
dejavnosti. 

V Kranju so letos že 18. čis-
tilno akcijo znova povezovali 
taborniki. Vsi skupaj so poskr-
beli, da vsaj nekaj časa Kranj 
ne bo več »usran«. Akcija na-
mreč poteka pod zgovornim 
naslovom Očistimo Kranj – 
Kranj ni več usran. Taborniki 
so ji dodali prav tako pomem-
ben podnaslov Ozaveščamo–
opozarjamo–vzgajamo. In ta 
podnaslov, ki se je izoblikoval 
v letih čistilne akcije, je zago-
tovo tisto, kar si taborniki vsa-
ko leto želijo bolj poudariti kot 
ogromen kup smeti, ki jih na 
koncu odpeljejo na smetišče. 

Dejstvo je namreč, da je oza-
veščanje pomembno. Ko bomo 
vsi prepričani, da odpadki so-
dijo zgolj v smeti, čistilne ak-
cije ne bodo več potrebne. Prav 
tako je potrebno opozarjanje. 
V Kranjski občini (pa tudi še 
kje drugje) je trenutno eden 
največjih izzivov komunalnih 
podjetij, kako krajanom do-
povedati, čemu so namenjeni 
tako imenovani ekološki otoki. 
Ne pomaga niti ozaveščanje 
niti opozarjanje. Edino, kar je 
pomagalo, je odstranitev za-

bojnikov z njim namenjenih 
prostorov in zaračunavanje 
kazni za napačno odložene 
odpadke. Človeška brezbriž-
nost in malomarnost jih je pri-
peljala tako daleč, da so (ker 
kamere niso dovoljene) postav-
ljali zasede, s katerimi so našli 
in oglobili tiste, ki so na ekolo-
ške otoke vozili odpadke, ki bi 
jih sicer brezplačno lahko od-
peljali v zbirni center. Od tedaj 
menda vsaj na tistem mestu ni 
več na kupe smeti.

Pred dnevi smo dobili tudi 
pismo bralke, ki nas je opozo-
rila na pasje iztrebke, ki jih 
kljub številnim temu namenje-
nim košem latniki pustijo ob 
sprehajalni poti v Podlubniku 
v Škofji Loki. Spraševala se je, 
kaj bi še potrebovali, da bi la-
stniki psov iztrebke za svojimi 
ljubljenci vendarle pospravili. 
So ozaveščanje, vzgajanje in 
opozarjanje zadosti? Ali bi res 
pomagal le pasji inšpektor, ki 
bi hodil za lastniki psov in jim 
pisal kazni? 

Žal je za zdaj tudi pri čis-
toči podobno, kot ugotavljajo 
pri prometnih prekrških. Dok-
ler te ne udari po žepu, tudi 
opozarjanje ne pomaga veli-
ko. Morda pa vsaj takrat, ko 
čistimo nepotrebne odpadke, 
pomislimo, da bomo nasled-
njič tistega, ki ga vidimo, da 
za seboj pusti smeti ali pasje 
iztrebke, opozorili, kam sodi-
jo. In hkrati upamo, da nam 
ne bo – podobno kot znanki 
pred kratkim – zabrusil: »Bri-
gaj se zase!«

Smeti niso samo moje

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

Urša Peternel

Jesenice – Novi direktor 
Razvojne agencije Zgor-
nje Gorenjske (RAGOR) je 
postal Mark Toplak, ki je 
zamenjal dolgoletnega di-
rektorja Steva Ščavničar-
ja. Toplak je po izobrazbi 
univerzitetni diplomirani 
strojnik, ki je študij MBA 
zaključil v Veliki Britani-
ji. Skoraj celotno kariero je 
delal v družbi IBM, zadnjih 
nekaj let pa je deloval kot 
samostojni podjetnik. Kot 
je dejal, se je lani decem-
bra ponudila priložnost, da 
kandidira za mesto direk-
torja RAGOR-ja. 

»RAGOR sem spoznal kot 
občinski svetnik in predse-
dnik odbora za gospodarstvo 
na Občini Radovljica. Rado-
vljica je ena od ustanovite-
ljic in vsa leta smo spremlja-
li delo, sprejemali poročila 

in program dela javnega za-
voda,« je povedal. 

V RAGOR-ju je ta čas 
osem zaposlenih, v prvih te-
dnih direktorovanja pa se je 
Toplak predvsem seznanil s 

sodelavci, delom in projekti, 
ki jih je veliko; ta čas je aktiv-
nih kar 35. »Takoj je bilo tre-
ba začeti podpisovati pogod-
be, predstavljati poročilo o 
delu v letu 2018 in program 

za leto 2019 občinam. Kot 
sem zapisal že v programu, 
nameravam nadaljevati delo 
predhodnika, revolucionar-
nih sprememb pa ne bom 
uvajal,« je pojasnil.

Ustanoviteljice RAGOR-
-ja so občine Jesenice, Kranj-
ska Gora, Radovljica in Bo-
hinj, programe pa izvaja na 
območju vseh sedmih občin 
Zgornje Gorenjske. Kot je 
dejal Toplak, si bo v prihod-
nje prizadeval, da bi usta-
noviteljica ponovno postala 
Občina Žirovnica (ki je pred 
leti izstopila iz ustanovitelj-
stva) ter da bi se ustanovite-
ljicam pridružili tudi Obči-
na Bled in Občina Gorje.

Novi direktor je sicer 
doma iz Zapuž, po rodu je iz 
Ljubljane, a na Gorenjskem 
živi že 33 let. Je oče dveh od-
raslih otrok (starejša hčerka 
je arhitektka, sin zdravnik) 
ter maturantke.

Novi direktor RAGOR-ja
Prvega marca je vodenje Razvojne agencije Zgornje Gorenjske prevzel Mark Toplak. 

Mark Toplak, novi direktor RAGOR-ja

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je na četrtko-
vi seji potrdila spremem-
be zakonov o dohodnini ter 
o pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju, s kate-
rimi bo delodajalcem in za-
poslenim omogočila, da jim 
že pri letošnjem regresu za 
letni dopust ne bo treba pla-
čati davkov in prispevkov za 

socialno varnost. S tem je iz-
polnila obljubo socialnim 
partnerjem, da bo iz svežnja 
predlogov za davčno razbre-
menitev dela izvzela razbre-
menitev regresa za letni do-
pust in že letos omogočila 
izplačilo regresa po novem. 
Po predlagani spremembi 
zakona o dohodnini že letos 
v davčno osnovo dohodka iz 
delovnega razmerja ne bodo 

vštevali regresa od zakonsko 
predpisanega zneska v viši-
ni minimalne plače (letos je 
to 886,63 evra bruto) do viši-
ne povprečne bruto plače za-
poslenih v Sloveniji, pri če-
mer bodo pri določanju tega 
zneska upoštevali zadnji po-
datek statističnega urada (ja-
nuarja je bilo to 1729,15 evra 
bruto). Državni zbor naj bi 
spremembe obravnaval po 

nujnem postopku, zakon pa 
predvideva tudi vračilo pre-
več plačane dohodnine in 
prispevkov v primerih, če bo 
delodajalec izplačal regres 
že pred uveljavitvijo zakon-
skih sprememb. Vračilo bo 
po uradni dolžnosti izved-
la finančna uprava, in sicer 
bo akontacijo dohodnine in 
prispevke zaposlenega vrni-
la neposredno zaposlene-
mu, prispevke delodajalca 
pa delodajalcu. Minister za 
finance Andrej Bertoncelj je 
prejemnike regresa pozval, 
naj čim več regresa porabi-
jo v Sloveniji in tako dvigne-
jo domačo potrošnjo. 

Že letošnji regres brez 
dohodnine in prispevkov

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Gorenjski banki so 
na zahtevo glavnega delni-
čarja, to je AIK banke, skli-
cali za 29. april v prostorih 
Mestne občine Kranj skup-
ščino delničarjev, na kate-
ri bodo odločali o izključitvi 
manjšinskih delničarjev iz 
družbe ter o spremembah v 
nadzornem svetu. 

Glavni delničar AIK banka 
je po uspešno končanem po-
stopku prevzemne ponudbe 
postal imetnik 349.557 del-
nic Gorenjske banke, kar 
predstavlja 98,267 odstotka 
njenega osnovnega kapitala. 
Tolikšen delež mu zakonsko 
omogoča izključitev manj-
šinskih delničarjev iz druž-
be oziroma sprejetje skup-
ščinskega sklepa, na podlagi 

katerega bi po plačilu denar-
ne odpravnine 298 evrov za 
delnico prenesli nanj še pre-
ostalih 6166 delnic. Denar-
na odpravnina je enaka ceni, 
kot jo je AIK banka ponudila 
v prevzemni ponudbi.

Na skupščini naj bi se tudi 
seznanil z odstopom čla-
nov nadzornega sveta Mate-
ja Podlipnika in Aleša Aber-
ška, prvi je odstopil 15. mar-
ca letos in drugi 28. marca, 
ter imenovali nova člana. V 
banki za to predlagajo Fran-
ca (Braneta) Selaka, direk-
torja družbe Marmor Hota-
vlje in častnega občana obči-
ne Gorenja vas - Poljane, in 
Petra Graška, predsednika 
uprave Fundacije Parus, ki 
ima veliko izkušenj pri vode-
nju in nadzorovanju gospo-
darskih družb.

Manjšinske delničarje 
bodo izključili iz banke

Simon Šubic

Ljubljana – Letošnji preje-
mniki priznanja najboljšim 
zaposlovalcem zlata nit, ki 
ga je dvanajstič podelila ča-
sopisna hiša Dnevnik, so 
prejeli Droga Kolinska med 
velikimi podjetji (nad 250 
zaposlenih), RLS Merilna 
tehnika iz Komende med 
srednje velikimi podjetji (od 
51 do 250 zaposlenih) in SAP 
med malimi podjetji (do pet-
deset zaposlenih). Od go-
renjskih podjetij je bilo med 
finalisti v kategoriji malih 
podjetij tudi Med in mleko 
iz Domžal. Kranjska druž-
ba Iskratel je prejela prizna-
nje za najboljšo zlato prakso 
2018, in sicer za projekt po-
VEZovalne kulture VEZ: Vo-
denje. Energija. Zaupanje. 

Priznanja jim je minuli če-
trtek podelila ministrica za 
delo Ksenija Klampfer.

Pod okriljem projekta Zla-
ta nit so v sodelovanju z Jav-
nim štipendijskim, razvoj-
nim, invalidskim in preživ-
ninskim skladom Republi-
ke Slovenije drugič podeli-
li priznanje natečaja Starej-
šim prijazno podjetje. Preje-
la so ga podjetja MI Elektro-
nika, Prevc, saloni pohištva, 
Radio Sora, Trgotur, Vistra, 
Zaposlitveni center Avan-
tus, Albaugh, TKI, Kovinar-
stvo Bučar, Mikrocop in Va-
ris Lendava. Posebna pri-
znanja so prejeli: Danfoss 
Trata med velikimi podjetji, 
Mikro+Polo med srednje ve-
likimi podjetji in Zeus, dav-
ki in računovodstvo med 
malimi podjetji. 

Med najboljšimi 
zaposlovalci tudi RLS
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Svet Srednje šole Jesenice je na 2. redni seji dne 27. 3. 2019  
sprejel sklep o razpisu delovnega mesta

RAVNATELJA (m/ž)

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne 
zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaci-
ji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 -  ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 
46/16, 49/16 –popr. in 25/17 – Zvaj). 

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge 
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. 

Predviden začetek dela bo 1. 9. 2019.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Man-
dat ravnatelja traja 5 let.

Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem 
mestu ravnatelja. 

Pisno vlogo z overjenimi fotokopijami dokazil:
– potrdilo o izobrazbi, nazivu;
– potrdilo o strokovnem izpitu;
–  potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu – kandidat  

lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, a si ga mora pridobi-
ti v roku enega leta;

–  opis dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju;
–  potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje in ob 

oddaji vloge naj ne bo starejše od trideset dni);
–  potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku (izda ga sodišče 

in ob oddaji vloge naj ne bo starejše od trideset dni);
– program vodenja zavoda
je treba poslati s priporočeno pošiljko v roku 8 dni od objave razpisa v za-
prti ovojnici na naslov: Srednja šola Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 
Jesenice, z oznako: »Prijava za razpis ravnatelja« – Ne odpiraj!

Nepopolne vloge bodo izločene in zavržene.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev morajo biti overovljena ali originalna. 

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku. 

Svet Srednje šole Jesenice

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Občina 
Kranjska Gora skupaj z obči-
nama Kamnik in Bohinj so-
deluje pri projektu speciAlps, 
katerega cilji so prepoznava-
nje naravnih bogastev ter nji-
hovo ohranjanje in vrednote-
nje. Projekt spodbuja regije 
h krepitvi naravne pestrosti 
alpskega prostora na medob-
činski ravni in omogočanju 
doživljanja narave kot vsako-
dnevno izkušnjo. 

»Velik del območja pred-
stavlja neokrnjena narava, 
ki privablja številne turis-
te. Vse bolj se namreč razvi-
jajo pohodništvo, kolesarje-
nje in prostočasni turizem. 
Regija se hitro razvija v vse 
bolj priljubljeno in pogos-
to obiskano turistično desti-
nacijo. Težave, ki vznikajo v 
soju takšnega razvoja, se po-
rajajo predvsem na podro-
čju prometa, pritisk na pros-
tor je vedno večji in posledič-
no izginjajo površine, bogate 
z raznovrstnim cvetjem, ze-
lišči ali drugim zanimivim 
rastjem. Kmetijstvo, kjer se 
je še ohranilo, postaja vse bolj 
intenzivno in tako se spremi-
njajo nekdanji cvetlični trav-
niki, pašniki pa se zarašča-
jo,« pojasnjuje Vida Černe 
iz kranjskogorske občinske 
uprave, ki meni, da bi z vidi-
ka prizadevanj za ohranjanje 
narave o tem morali spodbu-
jati več razprave o tej temi 
predvsem med domačini.

V ta namen so v Kranjski 
Gori že pripravili dve delav-
nici; na prvi so izoblikovali 

seznam najpomembnej-
ših območij naravnih vre-
dnot na območju občine in 
v okviru tega kot prvo pou-
darili mokrišče Ledine v Ra-
tečah, pri čemer so opozori-
li na ogroženost območja in 
nujnost ukrepanja. 

»Območje Ledin je po-
membna naravna vredno-
ta z izjemno floro in boga-
to favno, pomembno kot 
ogrožen habitat. Zaradi po-
nikanja Trebiže in bifur-
kacijskega fenomena tega 

predela med Savo in Dravo 
je pomembno tudi s hidro-
loškega vidika. Je mokrišče 
s prehodnim in nizkim bar-
jem z veliko pestrostjo ha-
bitatnih tipov, življenjski 
prostor ogroženih barjan-
skih ter močvirskih rastlin-
skih in živalskih vrst,« je že 
ob svetovnem dnevu voda 
poudarila Polona Petrovič 
Erlah z Društva za naravo – 
Jalovec, Rateče.

Zato, opozarja, so Ledi-
ne kot mokriščni biotop 

izjemno občutljive za zu-
nanje posege in dejavno-
sti in zanje veljajo podrob-
nejše varstvene usmeritve. 
»Množične hrupne prire-
ditve, obiski skupin z avto-
busi, ki si na Ledinah nare-
dijo veselico in pustijo od-
vržene odpadke v snegu in 
ledu, večno zasipanje, ve-
černe hrupne zabave ob 
reflektorjih na ledeni plo-
skvi, odlaganje fekalij avto-
domarjev, vožnja z avtomo-
bili, odmetavanje odpad-
kov, še posebno cigaretnih 
ogorkov, množično parki-
ranje na neurejenih parki-
riščih, frezanje snega kot 
ovira prehodu dvoživk in 
podobno prav gotovo ne oh-
ranjajo naše naravne vred-
note, ampak jo nepovratno 
uničujejo.«

Ohranjanje in izkoriščanje
Domačini v občini Kranjska Gora so kot naravne vrednote, ki jih je treba posebno varovati, na najvišja 
mesta postavili mokrišče Ledine in lipe v Ratečah, omenili pa so tudi Zelence, slap Peričnik in planiško 
moreno Kamnje.

Mokrišče Ledine pri Ratečah so ena od tipičnih naravnih vrednot, ki so ogrožene in si 
jih domačini po eni strani zelo želijo ohraniti, po drugi strani pa predstavljajo turistično 
privlačen prostor, ki je prav zaradi uporabe v te namene posebno ogrožen.

Družinski zdravniki so se 
zdaj zavili v molk, ker so, kot 
so poudarili, jasno izrazili 
svoje zahteve že pred odpo-
vedmi. Če jim bodo pristoj-
ni v tem času prisluhnili in 
jih pravočasno razbremeni-
li, bodo odpovedi delovnih 
razmerij tudi preklicali. 

Vmes smo ostali še brez 
ministra za zdravje, novi 
minister Aleš Šabeder je bil 
po nastopu mandata v petek 
na delovnem sestanku v več 
zdravstvenih domovih, med 
drugim tudi v Kranju. Sesta-
ti se je želel tudi z zdravni-
ki, a ko so ti predlagali, da 

bi bili na sestanku priso-
tni tudi sindikalisti, do sre-
čanja z zdravniki ni prišlo. 
Minister je naknadno pojas-
nil, da je bil namen sestan-
ka natančna in neposredna 
seznanitev z razmerami na 
terenu, da bi lahko čim prej 
ukrepali, in ne pogajanja. 
Za ta teden je že napovedal 

ustanovitev posebne delov-
ne skupine na področju pri-
marnega zdravstva, social-
nega dialoga ne izključuje ... 

Ministrovega petkovega 
sestanka v Kranju so se ude-
ležili direktor in strokovni 
direktor OZG Jože Veter-
nik in Aleksander Stepano-
vić ter pomočnik direktorja 

ZD Kranj Matjaž Žura. Ve-
ternik je povedal, da so si 
izmenjali stališča in mne-
nja, ministru so predstavili 
tudi svoje predloge in zah-
teve družinskih zdravnikov 
kranjskega zdravstvenega 
doma, s katerimi je bilo mi-
nistrstvo sicer že predhod-
no seznanjeno. Minister 
se je zavezal, da bo skušal 
čim prej prek vlade spreje-
ti aneks številka ena k splo-
šnemu dogovoru za to leto, 
ki ga je upravni odbor Zavo-
da za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije zavrnil. A Ve-
ternik opozarja, da čas ni 
zaveznik, in apelira na mi-
nistrstvo, naj zadeve reši-
jo že aprila. Predlog kranj-
ske občine, da bi zadevo za-
časno reševali s prerazpo-
reditvijo zdravnikov iz dru-
gih gorenjskih zdravstve-
nih domov, po Veterniko-
vem mnenju ni realen, ker 
družinskih zdravnikov pri-
manjkuje po celoti regiji. 

Triindvajset zdravnikov  
že dalo odpoved
31. stran

Vilma Stanovnik

Brdo pri Kranju – Minuli četr-
tek je na Brdu pri Kranju po-
tekala konferenca o e-mobil-
nosti v občinah. Konferenco 
sta v sodelovanju z Vlado RS 
organizirala društvo Emobi-
lity in založba Adria Media 
Ljubljana. Ključni namen 
konference je bil omogoči-
ti kakovostno izmenjavo in-
formacij, znanja in idej o 
tem, kaj lahko in kaj bi mora-
le storiti lokalne skupnosti v 
povezavi z e-mobilnostjo in 
s tem za izboljšanje življenj-
skega okolja za občane. 

Na konferenci je bilo moč 
spoznati dobre prakse iz tuji-
ne, namenjena pa je bila tudi 
predstavitvam dosedanjih 
dosežkov občin in prepozna-
vanju dobrih domačih praks, 
načrtov na področju e-mo-
bilnosti na državni ravni in 
tudi primerom dobrih praks 
domačih podjetij in podjetij 
ter organizacij iz tujine. Ob 
tem je treba omeniti številno 

udeležbo tujih gostov, med 
katerimi sta bila veleposla-
nica Madžarske njena eksce-
lenca Edit Szilagyine Bator-
fi, in veleposlanik Kraljevi-
ne Norveške ekscelenca Olav 
Berstad. 

Mestna občina Ljubljana v 
Sloveniji velja na tem podro-
čju za najbolj razvito, saj je v 
prestolnici vse bolj razširjen 
sistem souporabe (električ-
nih) avtomobilov, sistem so-
uporabe koles, za promet je 
zaprt mestni center, dodano 
vrednost razvejani mreži av-
tobusov mestnega prometa 
pa dajejo parkirišča sistema 
P+R (parkiraj in se pelji). To 
so bili tudi nekateri izmed ar-
gumentov, zakaj je bila Lju-
bljana izbrana kot najboljša 
mestna občina v Sloveniji na 
področju e-mobilnosti. Dru-
go mesto je pripadlo mestni 
občini Maribor, tretje pa me-
stni občini Novo mesto.

Med preostalimi obči-
nami je prvo mesto osvojil 
Bled, ki že nekaj let vztraj-
no predstavlja različne ob-
like trajnostne mobilnosti, 
poleg tega pa sodeluje v raz-
ličnih mednarodnih projek-
tih. Na Bledu že nekaj časa 
ponujajo možnost izposoje 
električnih koles, v uporabi 
je flota električnih vozil, ele-
ktrificirati pa nameravajo še 
vozila komunalnih služb ter 
turistični vlak, ki vozi okrog 
jezera. Drugo mesto je med 
občinami osvojila Sežana, 
tretje pa Piran.

Bled skrbi za 
trajnostno mobilnost
Na konferenci o e-mobilnosti je bilo moč spoznati 
številne dobre prakse iz tujine in Slovenije, med 
nagrajenimi občinami pa je tudi Bled.

Na Bledu že nekaj časa 
ponujajo možnost 
izposoje električnih 
koles, v uporabi je 
flota električnih 
vozil, elektrificirati pa 
nameravajo še vozila 
komunalnih služb ter 
turistični vlak, ki vozi 
okrog jezera.

Če bodo zdravniki res odšli, sledi razpad sistema, 
napoveduje direktorica ZD Kranj Lili Gantar Žura. V 
tem primeru bi morali vzpostaviti izredne razmere in 
vse bolnike s tega območja usmeriti v nujne urgentne 
ambulante, kjer bi obravnavali nujna stanja. To bi 
pomenilo velik pritisk na dežurne ambulante, katerih 
nenujne storitve so na Gorenjskem za bolnike plačljive.

»Množične hrupne prireditve, obiski skupin z 
avtobusi, ki si na Ledinah naredijo veselico in pustijo 
odvržene odpadke, hrupne zabave ob reflektorjih na 
ledeni ploskvi, odlaganje fekalij avtodomarjev, vožnja 
z avtomobili in odmetavanje odpadkov ne ohranjajo 
naše naravne vrednote, ampak jo uničujejo.«
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Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica 

razpisuje prosto delovno mesto  

VZDRŽEVALEC JAVNIH POVRŠIN,  
STROJNIK (m/ž)

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• IV. stopnja strokovne izobrazbe ustrezne tehnične smeri,
• vozniški izpit kategorije B,
• priporočljive kategorije C, F, G, TGM,
• fizične sposobnosti,
• znanje slovenskega jezika.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pisne prijave z dokazi-
li pošljejo do 12. 4. 2019 na naslov: Komunala Radovljica, 
d.o.o., Ljubljanska c. 27, 4240 Radovljica z oznako »Prijava 
na razpis«.

Svet šole 
Gimnazije Škofja Loka

Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka

razpisuje delovno mesto  

RAVNATELJA/RAVNATELJICE
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja –ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – pop.,  65/09 – 
popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-
popr.  in 25/17 – Zvaj).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacij-
ske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predviden začetek dela bo 1. 11. 2019 oziroma skladno s skle-
pom o imenovanju oziroma s soglasjem ministra k imenovanju.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za pet let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
(dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, 
oprav ljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgo-
ji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanju in potrdilo sodi-
šča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od 30 
dni), kratek življenjepis in program vodenja zavoda za razpisano 
mandatno obdobje pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na 
naslov: Svet šole Gimnazije Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Ško-
fja Loka, s pripisom »Prijava za razpis ravnatelja – NE ODPIRAJ«.

Kanditati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v 
zakonitem roku.

Suzana P. Kovačič

Bled – Letošnje Srečanje 
blejskega turističnega go-
spodarstva v petek v Festi-
valni dvorani je v ospred-
je postavilo teme digitaliza-
cije, inovativnosti in trajno-
stnega razvoja. Kot je pove-
dala Maja Pančur iz Turiz-
ma Bled: »Ponudnike na-
stanitev in doživetij je treba 
spodbuditi k razvoju na tem 
področju, predvsem pa ime-
ti vzvode, da bomo kot de-
stinacija lahko ustrezali so-
dobnim trendom in nasto-
pali na svetovnem trgu. Tu-
rizem Bled kot destinacijska 
spletna stran oziroma lokal-
na turistična organizacija pa 
mora povezovati vse deležni-
ke.« V Turizmu Bled so se le-
tos odločili za prenovo sple-
tne strani, ki jo pričakujejo 
zgodaj jeseni in s katero so 
si zadali nove cilje in strategi-
jo komuniciranja. Med glav-
nimi poudarki je aktivnejši 
pristop k predstavitvi dožive-
tij na sami destinaciji, pri če-
mer se opirajo na nacionalno 
shemo petzvezdičnih dožive-
tij, ki poudarja avtentičnost, 
trajnost in butičnost. 

Ponudba nastanitev in 
doživetij z roko v roki

S predavanji in primeri 
dobre prakse so želeli spod-
buditi udeležence k prido-
bivanju ustreznega zna-
nja in jih navdihniti za na-
daljnji razvoj. Prepoznava-
nje potreb gostov je predsta-
vil Gregor Jamnik, direktor 
ljubljanskega Best Western 
Premier Hotela Slon. Bog-
dan Capuder, zunanji sode-
lavec v Garden Village Bled, 
je bil prepričljiv v sporoči-
lu, kako pomembna je ino-
vativnost v turizmu in za-
kaj zgolj ponudba nastani-
tve brez dodatnih storitev 

– na primer petzvezdičnih 
doživetij – ni (več) dovolj. 
Predstavljeni primeri dob-
rih praks so bili prvi sloven-
ski glamping Gozdne vile v 
Campingu Bled, družinska 
zgodba s prenovo Vile Mile 
v apartmajsko hišo v naselju 
Grad na Bledu in Noč v hišici 
na drevesih, sredi gozda in z 
lastnimi vrtovi v Garden Vil-
lage Bled. 

Strategija: višja kakovost

Poglavitna želja in izziv 
pa je, kot je poudaril direk-
tor Turizma Bled Tomaž Ro-
gelj, pravilno usmerjati turi-
stične tokove: »V zadnjih le-
tih smo priča rasti turizma 
na Bledu. Samo lani smo 
imeli več kot osemodsto-
tno rast, imeli smo milijon 
sto tisoč nočitev, kar je res 
veliko. Vendar pa se mora-
mo posvetiti predvsem viš-
ji kakovosti ponudbe, zato 

organiziramo takšna sreča-
nja tudi s prikazom prime-
rov dobrih praks; na eni stra-
ni za izboljšanje poslovanja 
in prihodek, predvsem pa 
zadovoljstvo gosta.« Udele-
ženci so bili hotelirji, sobo-
dajalci, predstavniki penzi-
onov, agencij, prevoznikov, 
ponudniki doživetij, snoval-
ci produktov Izbrano z Bleda 
(Bled local selection) ... 

Turizem in odpadki

A so tudi drugi vsakdanji 
izzivi, povezani s turizmom. 
Odpadki na primer, na kar je 
med drugim opozoril direk-
tor Infrastrukture Bled Ja-
nez Resman. Povedal je, da 
so leta 2013 na Bledu imeli 
4500 ton odpadkov, lani kar 
6600 ton. Manj je sicer me-
šanih komunalnih odpad-
kov, narasle pa so količine 
embalaže, veliko je gradbe-
nih odpadkov. »Turistična 

dejavnost proizvaja že več 
kot petdeset odstotkov vseh 
odpadkov skupaj, zato turiz-
mu dodatno zaračunavamo 
nekatere storitve, brez tega 
ne gre. Ali pa da obremeni-
mo občane, ki s turizmom 
nimajo nič?« Podjetnik in 
turistični vodnik Niko Rako-
vec želi, da se postavijo table, 
da na parkovnih površinah 
ni dovoljeno ležanje, kaj-
ti turisti tega brez opozoril 
ne morejo vedeti. Resman je  
na to odgovoril, da so table 
že postavili, da so imeli zato 
tudi že težave z inšpekcijo, a 
je zagotovil, da bodo table še 
stale. Je pa Rakovec pohvalil 
občino, da je v zadnjem letu 
in pol v proračunu našla ne-
kaj več denarja za ocvetliče-
nje. Udeleženka Mateja Reš 
je v predstavitvi svojega pog-
leda na (turistične) poslovne 
priložnosti poudarila še eno 
pomembno dimenzijo: po-
vezovanje.

Izziv, kako pravilno usmeriti 
turistične tokove
Turizem Bled je za predstavnike blejskega turističnega gospodarstva organiziral letno srečanje, ki je 
potekalo pod sloganom Digitalizirani, inovativni, trajnostni, povezani.

Direktor agencije za digitalni marketing Forward Matej Kalan je na primeru Kranjske Gore 
ponazoril, kako so se lotili digitalnega trženja v turizmu v zadnjih štirih letih in kje so se 
pojavile največje težave, s katerimi se soočajo danes. / Foto: Gorazd Kavčič

Jesenice – Obnova glave ceste skozi Jesenice, ki je nekaj me-
secev stala zaradi zapletov s pridobivanjem zemljišč, se ven-
darle nadaljuje. Prejšnji teden so delavci začeli urejati uvoz do 
slaščičarne Metuljček, čaka pa jih še ureditev mostu čez potok 
Jesenica. Zaradi zapletov je rok za dokončanje del podaljšan 
do 31. avgusta letos (prvotno bi dela morala zaključena že do 
sredine lanskega leta). Pogodbena vrednost vseh del znaša 
1,4 milijona evrov, gre za državni projekt, Občina Jesenice 
pa sodeluje s sofinanciranjem v višini pol milijona evrov. Na 
Občini Jesenice so zadovoljni, da se dela nadaljujejo, občane 
pa prosijo, naj upoštevajo prometno signalizacijo na tem ob-
močju, ki jo bodo izvajalci sproti prilagajali poteku del. Doslej 
je država že obnovila odseka Hrušica–Splošna bolnišnica Je-
senice in Restavracija Turist–Petrol na Koroški Beli. Zgrajeno 
je bilo tudi novo krožišče na Hrušici.

Nadaljuje se obnova ceste skozi Jesenice

Dela na odseku državne ceste R2 skozi Jesenice (od 
zdravstvenega doma do bolnišnice) se vendarle nadaljujejo.

Urša Peternel

Jesenice – Na četrtkovi seji 
občinskega sveta, tretji redni 
v tem mandatu, so jeseni-
ški občinski svetniki potrdi-
li predlog Zaključnega raču-
na proračuna občine Jeseni-
ce za leto 2018 s poročilom o 
porabi splošne proračunske 
rezervacije in prerazporeja-
nju proračunskih sredstev. V 
lanskem letu je občina reali-
zirala za 17,3 milijona evrov 
prihodkov in za 17,6 milijona 
evrov odhodkov, proračun-
ski primanjkljaj pa je znašal 
292 tisoč evrov. V letu 2018 
se Občina Jesenice ni zadol-
ževala, je pa odplačala nekaj 

manj kot 770 tisoč evrov glav-
nic domačega dolga po že 
prej sklenjenih kreditnih po-
godbah. Investicijska poraba 
je v letu 2018 znašala 4,2 mi-
lijona evrov. 

Med predvidenimi toč-
kami dnevnega reda je bil 
tudi predlog rebalansa pro-
računa Občine Jesenice za 
leto 2019, a so ga predhod-
no z dnevnih redov umakni-
li na sejah vseh delovnih te-
les oziroma odborov. Župan 
Blaž Račič je zato umik toč-
ke predlagal tudi na seji ob-
činskega sveta; predlog je 
bil potrjen in rebalans bodo 
predvidoma obravnavali na 
aprilski seji. 

O rebalansu 
proračuna aprila
Rebalans proračuna so umaknili z dnevnega reda 
seje občinskega sveta na Jesenicah.
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Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica 

Komunala Radovljica, d. o. o., objavlja prosto delovno mesto: 

 SMETAR (m/ž)
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• II. stopnja strokovne izobrazbe,
• vozniško dovoljenje kategorije B,
• fizične sposobnosti,
• znanje slovenskega jezika.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pisne prijave z dokazi-
li pošljejo do 12. 4. 2019 na naslov: Komunala Radovljica, 
d.o.o., Ljubljanska c. 27, 4240 Radovljica z oznako »Prijava 
na razpis smetar (m/ž)«.

Simon Šubic

Stražišče – V Šmartinskem 
domu v Stražišču je v petek 
potekal občni zbor Gasilske 
zveze Gorenjske, ki letos 
praznuje desetletnico usta-
novitve, vanjo pa je poveza-
nih deset gasilskih zvez s 128 
prostovoljnimi gasilskimi 
društvi. Med gosti občnega 
zbora sta bila tudi minister 
za notranje zadeve Boštjan 
Poklukar in državna poslan-
ka Mateja Udovč. 

Predsednik zveze Jože 
Derlink je poudaril, da so v 
lanskem letu načrtovani pro-
gram v celoti izvedli. Med 
problemi, ki jih je navedel, 
je tudi izvajanje novega pra-
vilnika o zdravstvenih spo-
sobnostih operativnih gasil-
cev. Preglede bi namreč mo-
rali po 3. členu pravilnika iz-
vajati družinski zdravniki, 
vendar ti tega dela ne želijo 
opravljati. »Zdravstvo v tem 
vidi izpad dohodka in zahte-
va, da se ti pregledi opravljajo 
samo v ambulantah za medi-
cino dela, kjer pa nam te sto-
ritve zaračunavajo. Žal na 
vse gledajo samo skozi de-
nar,« je dejal. Med drugim 
so v sodelovanju z Gasilsko 
zvezo Slovenije, Upravo RS 
za zaščito in reševanje Slove-
nije in Gasilsko šolo na Igu 
izvedli vsakoletni strokov-
ni posvet Borisa Stevanoviča 
na Rogli, ki se ga je udeleži-
lo 150 slušateljev, večinoma 
operativni gasilci. 

Poveljnik Gasilske zve-
ze Gorenjske Tomaž Vilfan 
je povedal, da so prostovolj-
ni gasilci v letu 2018 na Go-
renjskem in tudi širše opravi-
li 955 intervencij (1283 inter-
vencij sta izvedli poklicni ga-
silski enoti), največ med nji-
mi na območju Gasilske zve-
ze Škofja Loka (332 interven-
cij). Spomnil je na interven-
cije zaradi hudega neurja, ki 
je v noči na 30. oktober 2018 
povzročilo ogromno škodo v 
vasi Belca v občini Kranjska 
Gora ter v Jelendolu in Doli-
ni v občini Tržič. V prvi inter-
venciji je sodelovalo 61 pro-
stovoljnih in poklicnih gasil-
cev, v drugi, ki je potekala do 
10. novembra, pa skupno 365 

gasilcev. Štiri gasilske zveze 
so sredi novembra sodelova-
le tudi na obsežni iskalni ak-
ciji na Krvavcu, 213 gorenj-
skih gasilcev pa je junija po-
magalo pri odpravljanju pos-
ledic po hudi toči v Črnomlju. 

Notranji minister Boštjan 
Poklukar, še lani vodja Re-
gijskega centra za obvešča-
nje v Kranju, je poudaril po-
membnost dobrega sodelo-
vanja ministrstva in policije z 
gasilci, zaradi katerega so, se-
veda ob sodelovanju ekip nuj-
ne medicinske pomoči, na in-
tervencijah rešena mnoga živ-
ljenja. Dejal je, da si vlada pri-
zadeva izboljšati status tako 
policistov in vojakov kot tudi 
poklicnih in prostovoljnih 

gasilcev. Prostovoljnim gasil-
cem se je tudi zahvalil za pros-
ti čas, ki ga posvečajo različ-
nim gasilskim aktivnostim. 

Državna poslanka Mateja 
Udovč pa je napovedala vlo-
žitev predloga novele zakona 
o voznikih v državni zbor, ki 
bo omogočila, da bodo lahko 
manjša gasilska vozila GV-1 
in GVV-1 na podlagi potrdi-
la vozili tudi gasilci z vozni-
škim dovoljenjem kategori-
je B, ki niso vozniki začetni-
ki. Pri tem je izrazila upanje, 
da bodo usposabljanja za pri-
dobitev ustreznega potrdila, 
za kar bo zadolžena uprava 
za zaščito in reševanje, za ga-
silce brezplačna oziroma za 
simbolično ceno. 

Lani skoraj tisoč intervencij
Prostovoljne gasilske enote so lani na Gorenjskem in širše opravile 955 intervencij, največji sta bili 
konec oktobra zaradi hudega neurja v Belci ter v Jelendolu in Dolini. 

Občnega zbora Gasilske zveze Gorenjske sta se udeležila tudi notranji minister Boštjan 
Poklukar in državna poslanka Mateja Udovč. / Foto: Simon Šubic

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli petek so se 
zbrani v Vojašnici Petra Pe-
triča s priložnostno slove-
snostjo spomnili dogodkov, 
ki so se zgodili marca 1942. V 
kulturnem programu so na-
stopili učenci Osnovne šole 
Staneta Žagarja ter Osnov-
ne šole Stražišče, podružni-
ce Žabnica, poleg njih pa s 
skladbo ter recitacijo mez-
zosopranistka Darja Resnik 
Debevc. Venca na grob Sta-
neta Žagarja so poleg povelj-
nika vojašnice Franca Kali-
ča in župana Mestne občine 
Kranj Matjaža Rakovca polo-
žili tudi predstavniki Obmo-
čnega združenja zveze bor-
cev Vodovodni stolp.

»Zelo sem zadovoljen, 
da skupaj gojimo tradicijo 
spomina na pomembnega 

moža Staneta Žagarja, ki je 
bil intelektualec in domo-
ljub. Vsako leto se srečuje-
mo tukaj v vojašnici, saj spo-
min nanj ne sme zamre-
ti. Bil je človek naprednih 
misli, ljudski učitelj, ki je 

spodbujal razvoj znanja in 
pomagal, da so ljudje lažje 
živeli. Bil je velik borec za 
svobodo Slovenije,« je pou-
daril Franc Kalič in dodal, da 
njegovo ime še vedno nosijo 
nekatere šole, zbori, njegov 

spomin pa se ohranja tudi v 
kranjski vojašnici.

Na 77-letnico preboja Sel-
ške čete Cankarjevega ba-
taljona iz sovražnikovega 
obroča in 15 partizanov so se 
v soboto spomnili tudi zbra-
ni na spominski slovesnosti 
pri spomeniku NOB na Pla-
nici nad Crngrobom. Slav-
nostni govornik je bil župan 
Matjaž Rakovec, zbrane pa 
sta pozdravila predsednik 
sveta krajevne skupnosti 
Jošt Peter Zaletelj in sekre-
tar Zveze koroških partiza-
nov Andrej Mohar. Kulturni 
program so pripravili Pihal-
ni orkester Mestne občine 
Kranj, učenci osnovnih šol 
Staneta Žagarja in Žabni-
ca, mešani pevski zbor Svo-
boda Stražišče in z recitaci-
jo poslanka državnega zbora 
Mateja Udovč. 

Spomin na borce in Staneta Žagarja
S priložnostno slovesnostjo v Vojašnici Petra Petriča in spominsko slovesnostjo so se spomnili 
narodnega heroja Staneta Žagarja in soborcev.

Kranjski župan Matjaž Rakovec in poveljnik Vojašnice Petra 
Petriča Kranj Franc Kalič sta položila venec k spomeniku 
Staneta Žagarja. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Preddvor – V prvem staro-
stnem obdobju se cena v 
teh dveh vrtcih zvišuje za 
štiri odstotke, nova cena je 
495,57 evra, v drugem sta-
rostnem obdobju se cena 
zvišuje za osem odstotkov, 
nova cena je 361,16 evra, 
v kombiniranem oddelku 
pa za 26 odstotkov, nova 
cena je 465,11 evra. Potrje-
ne cene v deležu pokrivajo 
starši in občina, razmerje 
je približno trideset odstot-
kov starši, ostalo občina; vi-
šino plačila staršev določi 
pristojni Center za socialno 
delo (CSD). Povišanje cen 
je v največji meri posledica 
povišanja stroškov dela, na 
izračun cene posameznega 
programa pomembno vpli-
va tudi število otrok v oddel-
kih. Na občinskem svetu je 
bila pestra debata o meto-
dologiji, postavkah, ki defi-
nirajo cene, več sestankov v 
zvezi s tem je imel tudi žu-
pan Rok Roblek. Dejstvo pa 
je, kot je opozoril župan, da 
je metodologija za vse ob-
čine enaka in je zakonsko 
določena. »Že v prejšnjem 
mandatu je prišlo do dvi-
ga cen vrtca, vendar je šlo 
za minimalno spremem-
bo, še vedno pod ekonom-
sko vrednostjo,« je povedal 
župan in pojasnil še, zakaj 
tolikšna podražitev v kom-
biniranem oddelku: »Prej 
so starši otrok, ki so bili v 
prvem in drugem staro-
stnem oddelku, pokrivali 
razliko za kombinirani od-
delek, zdaj je to urejeno pra-
vičneje. Lahko pa povem, 
da je kombinirani oddelek 
odprt samo v primeru, ko 
so zasedena vsa vrtčevska 
mesta v prvem in drugem 
starostnem obdobju. Bo pa 

26-odstotno povišanje ob-
čutilo malo družin, večino-
ma imajo starši odločbe o 
znižanem plačilu CSD.«

Občinski svet se je sez-
nanil tudi z novimi cena-
mi obdelave in odlaganja 
odpadkov, ki jih je s prvim 
marcem uveljavila Sna-
ga Ljubljana, ki je po kon-
cesijski pogodbi izvajalec 
storitev obdelave in odla-
ganja odpadkov za občino 
Preddvor. Skupna cena na 
tono odloženih odpadkov 
se je s 124 evrov na tono po-
večala na 152 evrov na tono 
oziroma za 22,8 odstotka. 
Komunala Kranj, ki kot ob-
vezna gospodarska javna 
služba zbira odpadke, za 
obdelavo in odlaganje pa 
za Snago samo zaračuna-
va storitev uporabnikom, 
je pripravila primer izraču-
na: štiričlanska družina v 
hiši, ki ima osemdesetlitr-
ski zabojnik za mešane ko-
munalne odpadke (odvoz 
na tri tedne) in osemdese-
tlitrski zabojnik za biolo-
ške odpadke (tedenski od-
voz) je po stari ceni plača-
la 19,67 evra na mesec, po 
novem bo 20,11 evra na me-
sec. Razlika v izdatkih tako 
znaša 0,44 evra mesečno. 
V primeru, ko ima gospo-
dinjstvo 120-litrski zaboj-
nik, znaša razlika 0,66 evra 
mesečno, kot so preračuna-
li na Komunali Kranj. »Ko 
se je v preteklem mandatu 
podpisovala pogodba s Sna-
go, je bilo rečeno, da se cene 
ne bodo spreminjale,« je si-
cer opozoril župan Roblek.

Svetniki so v prvem bra-
nju sprejeli tudi Odlok o 
lokalni turistični vodniški 
službi v občini Preddvor, 
kar je napredek v smeri pro-
fesionalizacije vodenja do-
mačih in tujih turistov.

Podražili so se 
vrtec in odpadki
Preddvorski občinski svetniki so na sredini seji 
sprejeli nove cene programov v javnih vrtcih v 
enotah vrtca Storžek v Preddvoru in Čriček na 
Zgornji Beli, ki veljajo od prvega aprila dalje. 



7Gorenjski glas
torek, 2. aprila 2019 info@g-glas.si

e v r o p s k o  š t u d e n t s k o

t e k m o v a n j e

GTCupBled

BLED & ŠOBEC 
2. - 4. APRIL 2019

www.vgs-bled.si

oglas_gg.indd   1 18/03/2019   15:18

VS
Š 

BL
ED

, P
RE

ŠE
RN

O
VA

 C
ES

TA
 3

2,
 B

LE
D

Jasna Paladin

Kamnik – Osrednje praznova-
nje so v petek, 29. marca, na 
občini začeli s podpisom do-
natorske listine, saj je Mais-
trov vnuk Borut Maister da-
nes Medobčinskemu muze-
ju Kamnik oz.  Rojstni hiši 
Rudolfa Maistra,  s tem pa 
tudi občini Kamnik, poda-
ril okvir diplome, ki jo je pre-
jel Rudolf Maister kot častni 
meščan Kamnika leta 1924 
in ga je izrezljal kamniški 

rezbar Ivan Klemen, ter stol s 
posestva Unec, ki ga je upora-
bljal general.

Številni občani so si nato 
ogledali promenadni nastop 
Mestne godbe Kamnik, nato 
pa se v velikem številu zbra-
li pri spomeniku Rudolfa Ma-
istra na Trgu talcev, kjer je žu-
pan Matej Slapar s svojimi so-
delavci sprejel slavnostnega 
govornika, predsednika vla-
de in svojega predhodnika 
Marjana Šarca. Spomenik v 

središču mesta so Kamniča-
ni postavili že v 70. letih prej-
šnjega stoletja kot prvega v 
Sloveniji.  »Danes se spomi-
njamo občinskega praznika 
in rojstnega dne našega veli-
kega rojaka. Leta 1918 je na-
redil neprecenljivo dejanje, ki 
se ga spominjamo še danes. 
Priključil nam je dobršen del 
Slovenije, da imamo danes 
svojo državo in lahko praznu-
jemo svojo državnost.  Veli-
kokrat, premnogokrat je bil 
zamolčan. Toda ne v Kamni-

ku. V Kamniku so takrat vele-
možje imeli pogum. Postavi-
li so mu spomenik in takrat 
je Kamnik na novo zaživel z 
imenom Rudolfa Maistra. 
Njegovo ime nosijo spome-
nik, šola in ulica. Tudi naro-
dna zavest je tukaj doma. Ru-
dolf Maister ni pomemben 
samo zaradi leta 1918, ampak 
je pomemben tudi za to, ker 
nas opominja, da moramo 
imeti pogum, da moramo 
imeti domoljubje v svojem 

srcu, predvsem pa, da domo-
ljubje ni samo privilegij ne-
katerih, ampak je pravica in 
dolžnost vsakega izmed nas. 
Danes nam včasih tega manj-
ka. Včasih nam manjka zave-
danja, kaj pomeni imeti svo-
jo državo. Kaj pomeni držav-
nost in kaj pomeni častiti nje-
ne simbole. Državne prazni-
ke včasih dojemamo samo 
kot dela proste dneve, da jih 
lahko izkoristimo za izle-
te, druženje in druge prosto-
časne dejavnosti. To je lepo, 

ampak v prvi vrsti so držav-
ni prazniki in praznovanje 
državnosti namenjeni temu, 
da damo poklon tistim, ki so 
dali premnoga življenja za to, 
da danes uživamo v svobodi. 
Njim smo dolžni spoštova-
nje,« je dejal Šarec in skupaj 
z županom k spomeniku po-
ložil venec.

Nato so se zbrani preseli-
li v bližnji Dom kulture Ka-
mnik, ki je na osrednji slove-
snosti znova pokal po šivih. 

Tu je bila osrednja pozor-
nost namenjena občinskim 
nagrajencem. Župan Matej 
Slapar je zlato priznanje po-
delil Janezu Sedušaku za iz-
redno življenjsko delo – pet-
deset let aktivnega in nese-
bičnega dela na področju 
športa in humanitarnosti in 
Knjižnici Franceta Balantiča 
Kamnik oz. njeni direktori-
ci Bredi Podbrežnik Vukmir 
za vrhunske uspehe in dosež-
ke, ki so pomembni za razvoj 
in ugled občine Kamnik. Pre-

jemnika srebrnega prizna-
nja sta Justin Klanšek in Ja-
nez Repanšek, bronasto pri-
znanje je prejel Dušan Let-
nar, posebno priznanje Ob-
čine Kamnik pa so podelili 
zdaj že nekdanjemu predse-
dniku Društva general Mais-
ter Kamnik Ivanu Miroslavu 
Sekavčniku. Za častnega ob-
čana so posmrtno imenovali 
Staneta Simšiča, priznanje je 
prejela njegova hčerka Dani-
ca Simšič.

V Kamniku sledijo 
Maistrovim vrednotam
Občinski praznik občine Kamnik, ki ga praznujejo na rojstni dan Rudolfa Maistra, je bil letos še bolj 
slovesen, saj mesto praznuje 790-letnico. Ob Maistrovem spomeniku je spregovoril predsednik vlade 
Marjan Šarec, na slavnostni seji pa so podelili tudi občinska priznanja.

Letošnji občinski nagrajenci z županom Matejem Slaparjem / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Kranj – Poslovni sistem Mer-
cator prodaja več poslovnih 
prostorov, tudi na območju 
Gorenjske. Gre za nekate-
re prodajalne, ki so še odpr-
te (večina prek najemnikov), 
več pa je praznih poslovnih 
prostorov oziroma že zapr-
tih prodajaln.

Na Jesenicah, denimo, 
prodajajo prostore zaprtih 
trgovin na Titovi 41 in Tav-
čarjevi 4 in prodajalno na 

Benedičičevi 2. Naprodaj je 
tudi poslovni prostor na Poti 
Otmarja Novaka in pisarniš-
ki prostori na Titovi. Merca-
tor se je odločil prodati tudi 
skoraj 16 tisoč kvadratnih 
metrov veliko nezazidano 
stavbno zemljišče sredi Je-
senic, na Hrenovci, po izho-
diščni prodajni ceni skoraj 4 
milijone evrov. Spomnimo, 
pred leti so tam želeli zgra-
diti trgovski center, a so kas-
neje zaradi gospodarske kri-
ze projekt zaustavili.

Na Blejski Dobravi proda-
jajo poslovno stavbo, v kate-
ri je bila včasih trgovina (del 
stavbe je oddan v najem), na 
Breznici prodajajo poslovni 
prostor, v katerem je proda-
jalna, ki pa je oddana v na-
jem za nedoločen čas. V Les-
cah prodajajo prostore že za-
prte trgovine na Alpski ces-
ti, v Kranju prostore zapr-
te prodajalne SP Rivoli, bi-
vše prodajalne Planina Cen-
ter in zaprte slaščičarske de-
lavnice.

Prodajajo tudi nekaj po-
slovnih prostorov, v katerih 
prodajalne še delujejo: v Že-
leznikih SP Trnje, v Tržiču 
SP Zrno, v Kropi SP Kropa, 
vse pa so oddane v najem za 
nedoločen čas. V Tržiču pro-
dajajo tudi poslovni prostor 
prodajalne Ravne 9 in poslov-
ni prostor na Ste Marie aux 
Mines, ki je oddan v najem.

Prodajajo še travnik na Je-
zerskem, zemljišče v Škofji 
Loki ter stanovanji v Lescah 
in na Bledu.

Mercator prodaja poslovne prostore

Aleš Senožetnik

Mengeš – Mengeški občinski 
svetniki so potrdili predlaga-
ne kandidate za občinske na-
grade. Ob občinskem prazni-
ku, ki ga v Mengšu praznuje-
jo 29. maja, bo zlato prizna-
nje prejel Franc Urbanc, sre-
brni pa Slavko Sedeljšak in 
Igor Loparič. Med tremi do-
bitniki bronastih priznanj pa 
so Primož Jeretina, Nina Reš-
čič in Robert Pogačar.

Urbanc si je zlato pri-
znanje prislužil za dolgole-
tno aktivno udejstvovanje 

v Prostovoljnem gasilskem 
društvu Loka pri Mengšu, 
prav tako iz vrst loških ga-
silcev prihaja tudi »srebrni« 
Slavko Sedeljšak. Igor Lopa-
rič je klarinetist pri Mengeški 
godbi, član upravnega odbora 
in blagajnik društva. Bronas-
to priznanje bo prejela tudi 
Nina Reščič, ženska z najdalj-
šim stažem v Mengeški god-
bi. Primož Jeretina bo bro-
nasto priznanje prejel za ak-
tivnosti v Kolesarskem klubu 
Mengeš, Robert Pogačar pa 
za udejstvovanje v Športnem 
društvu Loka pri Mengšu.

Zlato priznanje gasilcu

Mengeš – Mengeški občinski svetniki so potrdili predlaga-
ne cene programov za predšolsko vzgojo v Vrtcu Mengeš. 
Cene programov za prvo starostno obdobje bodo tako višje 
za 3,65 odstotka, za drugo starostno obdobje pa za 4,22 od-
stotka. Cena dnevnega programa bo tako od začetka aprila 
dalje znašala dobrih 510 evrov na otroka za obdobje od prvega 
do tretjega leta starosti ter slabih 384 evrov za obdobje od 
tretjega do šestega leta. Višino cene, ki jo plačajo starši, pa 
določi center za socialno delo na podlagi lestvice, ki starše 
razporeja v devet plačnih razredov. Cene vrtcev so se tako 
kot po drugih občinah zvišale zaradi povečanja plač vsem 
delavcem v vzgoji in izobraževanju za en plačni razred ter 
višjega regresa in povečanja višine vplačil premij za dodatno 
kolektivno pokojninsko zavarovanje.

Dražji vrtci tudi v Mengšu

Kranj – Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je včeraj 
za drugega podžupana imenoval Roberta Nograška. Zadolžen 
bo za področja sociale in šolstva ter področje krajevnih skup-
nosti. »Skladno s predvolilnim programom župana Matjaža 
Rakovca bomo krajevne skupnosti obravnavali kot enakovred-
ne partnerje pri načrtovanju razvoja mestne občine. Zato 
bom veliko časa preživel na terenu z namenom, da čim bolje 
spoznam potrebe ljudi in jim učinkovito pomagam pri iskanju 
rešitev. Vseskozi bom deloval v javnem interesu, v dobro vseh 
občank in občanov. Moje delo bo transparentno, pošteno in 
kooperativno,« je ob imenovanju povedal Nograšek.

Podžupan je še Robert Nograšek
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Igor Kavčič

Kranj – Že enajsto po vrsti 
komunikacijsko akcijo, 
tema tokratnega oblikoval-
skega natečaja je bila pove-
zana s problematiko nasilja 
nad ženskami, je TAM-TAM 
Inštitut zasnoval v sodelova-
nju z nevladno organizacijo 
Društvo SOS telefon. Nate-
čaj za oblikovanje mestnega 
plakata se je namreč dotak-
nil problematike med štiri-
mi stenami in jo je prezrca-
lil na medij, ki zajema naj-
širšo javnost. Cilj je bil poi-
skati vizualno sporočilo, ki 
bo na področju nasilja nad 
ženskami preseglo vsakda-
nja sporočila in hkrati opo-
zarjalo na družbeno nespre-
jemljivost kakršne koli obli-
ke nasilja nad ženskami, žrt-
vam partnerskega nasilja pa 
sporočalo, da je izhod iz na-
silnega odnosa možen.

Na oblikovalski natečaj 
Plaktivat z naslovom Ni opra-
vičila, ki se je sicer zaključil 
konec lanskega novembra, 
je bilo prijavljenih 336 del, 

kar je krepko preseglo števi-
lo iz preteklega leta. Sodelo-
valo je 191 različnih obliko-
valcev, umetnikov in agen-
cij, od tega 61 iz Slovenije in 
130 iz tujine. Dela so prispe-
la iz 31 držav, med drugimi 

tudi iz Alžirije, Mehike, Taj-
ske, Romunije, Kitajske, Ira-
na, ZDA, Finske, Rusije, 
Poljske in Zimbabveja. Se-
demčlanska strokovna žirija 
je za zmagovalnega izbrala 
plakat (Lj)ubil te bom avtorja 

Blaža Ritmaniča, ki ga je bilo 
do začetka marca moč videti 
tudi na več kot petsto TAM-
-TAMovih plakatnih mestih 
po vsej Sloveniji. 

Del teh plakatov je na 
ogled v Galeriji Stolpa Škrlo-
vec, izbor pa je pripravila Ka-
tja Ložar iz TAM-TAM Inšti-
tuta v sodelovanju z Layer-
jevo hišo: »Rdeča nit razsta-
ve je nesmrtna barvna tro-
jica črna-rdeča-bela, lahko 
bi rekli sinonim za žalost-
-jezo-strah. Nekatere krea-
tive z minimalnimi likov-
nimi elementi izražajo ek-
spresije brutalnosti, podobe 
trpljenja, druge v bolj detaj-
lni, gosti pripovedni mani-
ri prikazujejo zapiranja vase 
in srhljivi drget ogroženos-
ti. Bistvo plakatov pa je tudi 
izpostavljena telefonska šte-
vilka Društva SOS telefon 
080 11 55 za pomoč žrtvam 
partnerskega nasilja. Ključ 
do rešitve je torej tu, v napra-
vah, ki jih ne znamo več od-
ložiti. Uporabimo jih tudi v 
tem primeru.« Plakati so na 
ogled še do konca tedna.

Izbor plakatov Ni opravičila
V Galeriji Stolpa Škrlovec je na ogled razstava izbranih plakatov enajstega mednarodnega natečaja 
Plaktivat z naslovom Ni opravičila. Tema je bila tokrat nasilje nad ženskami.

Na razstavi si lahko ogledamo zelo raznolike oblikovalske 
rešitve za plakate, povezane s problematiko nasilja nad 
ženskami. / Foto: arhiv TAM-TAM Inštituta

Igor Kavčič

Tržič – V popolnosti velja, 
kar je k razstavi zapisala 
umetnostna zgodovinarka 
vodja galerijske dejavnosti v 
Tržiškem muzeju Janita Ko-
šir: da gre za izrazito čutno 
multimedijsko umetnico, ki 
svoja vsebinska in idejna iz-
hodišča izraža skozi umet-
nost kot neposredno obliko 
sporočilnosti na neki višji 
ravni, ki zahteva globoko fi-
lozofsko, literarno in ume-
tniško znanje. Tak je tudi naš 
prvi vtis, ko vstopimo v Ga-
lerijo Paviljon NOB, kjer se 
Eva Petrič prvič predstavlja v 
kolektivni zavesti lokalne de-
diščine z deli, ki jih je zdru-
žila pod naslov Vrhnja koža. 
Tržič ima v njeni družini po-
sebno mesto, kar umetnica 
poudari tudi v posvetilu v ka-
talogu k razstavi, ki jo posve-
ča očetu Ernestu in teti Mar-
leni, ki sta se oba rodila v Tr-
žiču, a ga pozneje zapustila, 
in babici Angeli ter dedku Jo-
sipu, ki ju ni poznala, a ju je 
poznal ves medvojni in po-
vojni Tržič.

»Očetu njegovo rojstno 
mesto veliko pomeni, sama 
nanj gledam nekako od zu-
naj, saj nisem tu nikoli žive-
la. Tržič je zanimivo majhno 

mesto s prostori, polnimi 
energije, a hkrati zaradi pro-
padle industrije nekateri 
deli danes ne dajejo več ob-
čutka nekdanjega življenja 
in mogoče delujejo celo ne-
koliko fantomsko,« je po-
vedala Eva Petrič, ki razs-
tavišče označuje za čudo-
vit prostor, ki jo je od prve-
ga trenutka fasciniral: »Ga-
lerijski prostor je lep, zani-
miv, harmoničen in kot tak 

nudi ogromno možnosti za 
umetniško postavitev. Po-
leg tega ga določata svetlost 
in dialog z zunanjo okolico. 
Posamezno delo je na neki 
način na ogled 24 ur.«

Petričeva pri tokratni raz-
stavi izhaja iz treh razisko-
valnih izhodišč, za kar je 
uporabila dela iz različnih 
serij, v središču njene zgod-
be pa so instalacije čipkastih 
asemblažev in fotografije. 

Kontekst k razstavi je vseka-
kor Tržič. Nekdanjo tekstil-
no industrijo je simbolno 
povezala s čipkami, ki v nje-
nem opusu tudi sicer pred-
stavljajo organizme življe-
nja. Tekstilna industrija je 
bila v Tržiču povezana z živ-
ljenjem in razvojem. »Eva 
Petrič nadaljuje idejno iz-
hodišče človeške kože, ko je 
za razstavo v tržiški galeri-
ji izbrala ključno izhodišče 

projekta diptih asemblažev, 
sestavljenih iz recikliranih 
ročno izdelanih čipk z nas-
lovom Kolektivna koža iz se-
rije Hematoma. Parafrazi-
ra ju kot membrano človeš-
ke kože, ki simbolizira vrh-
nje oblačilo, kot sta usnje in 
tekstil, ki sta v Tržiču stole-
tja predstavljala ''glavno ar-
terijo Tržiča'',« zapiše Ko-
širjeva.

Avtorica v razstavo s fo-
tografijami vključuje po-
jem sence kot lika. »Ker se 
nenehno spreminjajo, sen-
ce predstavljajo potenci-
al, v kaj se nekaj lahko raz-
vije, istočasno pa v naši ko-
lektivni zavesti morda delu-
jejo kot simbol preteklosti in 
spominov,« razstavo pove-
zuje umetnica, ki sicer živi 
in ustvarja v New Yorku, na 
Dunaju in v Sloveniji, širo-
ko pa je tudi njeno razstav-
no polje, ki sega tako rekoč 
na vse celine.

Za tokratno razstavo ji 
je izziv predstavljala ma-
nipulacija s človeškim ge-
nomom. Gre za zastrašu-
jočo lahkotnost prirejanja 
človeških genov in vprašlji-
vo etičnost uporabe tehnike 
CRISPR, ki sicer obeta učin-
kovito zdravljenje, vendar pa 
jo je mogoče uporabiti tudi 

v druge, sporne, manipula-
tivne namene. Napredek po-
leg pozitivnih vplivov na člo-
veštvo s seboj nosi tudi sla-
bosti. »Mogoče je zdaj člo-
vek zadnjič tak, kakršnega 
dandanes poznamo. V pri-
hodnosti bo zagotovo rezul-
tat nečesa, kar za človeka 
menimo, da je dobro – pove-
čanja spomina, podaljšanja 
življenjske dobe, odstranje-
nja bolezni ...«

V prepletu črno-belih ana-
lognih fotografij, instala-
cij kože in združitev senc 
in čipk lahko zaznavamo 
Evino raziskovanje njene 
lastne življenjske filozofije, 
ki jo iskreno in sproščeno 
prenaša v sodobni vizualni 
svet. V celoto umetniške po-
stavitve v Paviljonu je avtori-
ca ne nazadnje umestila tudi 
zvok. Uporabila je glasbo av-
strijskega skladatelja Ruper-
ta Hubra ter dodala svoj glas. 
V zvočni podlagi slišimo iz-
govorjene oziroma zapete 
besede adenin, timin, gva-
nin, citozin – štiri gradnike 
DNK. Glasbo Petričeva ra-
zume kot direktno povezavo 
s čustvi, ta pa določajo našo 
človečnost. Razstava bo od-
prta do 5. maja in tudi na tak 
poseben dan, kot bo četrti če-
trti v četrtek.

Vrhnja koža Eve, Tržiča in človeštva
V Galeriji Paviljon NOB so v četrtek odprli razstavo multimedijske umetnice Eve Petrič z naslovom Vrhnja koža.

Eva Petrič v središču svoje vrhnje kože, ki se na razstavi povezuje v kolektivno kožo. 
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Igor Kavčič

Bled – Letošnje že 51. Medna-
rodno srečanje PEN, združe-
nja pesnikov, esejistov in pi-
sateljev, ki se z močjo pere-
sa odziva na aktualna doga-
janja doma in v svetu, bo na 
Bledu in drugod po Gorenj-
skem potekalo med 2. in 5. 
aprilom. Že prvi dan se bo 
na Bledu sestal ženski od-
bor Mednarodnega PEN, v 
sredo dopoldan bodo litera-
ti obiskovali slovenske sre-
dnje šole, popoldan pa se bo 
sestal Odbor Pisatelji za mir 
Mednarodnega PEN ter Bal-
kanske mreže in mreže Al-
pe-Jadran. Zvečer bo ude-
ležence na Brdu pri Kranju 
sprejel minister za kultu-
ro Zoran Poznič. Četrtek bo 
namenjen okrogli mizi Do-
mišljija in stvarnost – pre-
bujanje mladih za literatu-
ro, v nadaljevanju pa bodo 

podelili nagrade za najboljše 
srednješolske eseje. Popol-
dan bo sledila okrogla miza 
Predstava o drugem: pot do 
miru ali pod do vojne. Zve-
čer bodo v različnih krajih po 
Gorenjskem potekali literar-
ni večeri z gosti srečanja. V 
Škofji Loki bodo gostili Ma-
riane Gorczyca (Romunski 
PEN), Colette Klein in An-
dréasa Beckerja (oba Franco-
ski PEN), pogovor pa bo vo-
dila Tanja Tuma, predsedni-
ca Ženskega odbora Sloven-
skega centra PEN Mira. V pe-
tek je v programu sestanek 
UO Odbora Pisatelji za mir, 
zvečer pa si bodo udeležen-
ci v Ljubljani ogledali razsta-
vo fotografij Janeza Bogata-
ja. Sobota bo namenjena iz-
letu udeležencev v Bohinj, 
kjer bo v Centru Triglavske-
ga narodnega parka literarno 
branje udeležencev izleta in 
obisk lokalnih znamenitosti.

Gorenjska gosti  
51. srečanje PEN

Kranj – Jutri, v sredo, ob 19. uri bo v Galeriji Planika v nekda-
nji tovarni Planika v drugem nadstropju ob ateljeju Boštjana 
Gunčarja odprtje fotografske razstave Silva Zalarja z naslovom 
Kovina in glina.

Fotografska razstava Kovina in glina
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Vilma Stanovnik

Krvavec, Kranjska Gora – 
Državna prvenstva alpskih 
smučarjev in smučark na 
Krvavcu so se začela že prej-
šnji teden, ko je bil na spore-
du najprej veleslalom, prva-
ka pa sta postala Štefan Ha-
dalin in Neja Dvornik. Dru-
go mesto je v moški kon-
kurenci osvojil Žan Kra-
njec, tretje pa Boštjan Kline. 
Med ženskami je bila dru-
ga Rebeka Oblak, tretja pa 
Saša Brezovnik. Hadalin in 
Dvornikova sta nato posta-
la državna prvaka tudi v sla-
lomu. V moški konkuren-
ci si je nov naslov podprva-
ka prismučal Kranjec, tretje 
mesto pa je osvojil Borut Bo-
žič. Med dekleti je bila dru-
ga Saša Brezovnik, tretja pa 
Jera Kompan. 

V superveleslalomu je nato 
slavil Klemen Kosi, drugi je 
bil Miha Hrovat in tretji Ti-
len Debeljak, v alpski kom-
binaciji pa je slavil Hrobat 

pred Kosijem in Nejcem Na-
raločnikom. V ženski kon-
kurenci je državna prva-
kinja postala Saša Brezov-
nik, drugo mesto je osvoji-
la Jera Kompan, tretja pa je 
bila Nika Murovec. Tudi v 
alpski kombinaciji je zma-
gala Brezovnikova, druga je 
bila Jera Kompan, tretja pa je 
bila Lina Knific. V soboto je 
državni prvak v smuku pos-
tal Klemen Kosi, drugi je bil 
Boštjan Kline, tretji pa Nejc 
Naraločnik. V ženski kon-
kurenci je do zlatega odlič-
ja prišla Jera Kompan, dru-
ga pa je bila Anja Drev.

Hkrati je na Krvavcu po-
tekal tudi ekshibicijski dvo-
boj, imenovan Dila 2019, ki 
sta ga pripravila Boštjan Kli-
ne in Filip Flisar. Kline je 
imel po smukaškem delu iz-
ziva 1,70 sekunde prednosti. 
Flisar je nato sicer dobil obe 
vožnji na kros progi, a je do 
zmage na koncu vseeno pri-
šel Kline.

Dogodek na Krvavcu je 

zaznamovala tudi skupina 
Tuš, saj so že drugo leto za-
pored odstotek od nakupa 
Tuševih izdelkov nameni-
li v posebni sklad in v dveh 
mesecih ob pomoči kupcev v 
akciji Podprimo mlade smu-
čarske upe zbrali več kot 71 
tisoč evrov. 

Junaki zime v Kranjski 
Gori

Naša odlična 21-letna 
smučarka Meta Hrovat, ki jo 
je takoj po zaključeni sezo-
ni svetovnega pokala čaka-
la operacija poškodovanega 
gležnja, na tekmah državne-
ga prvenstva ni nastopala, se 
je pa udeležila tako druženja 
alpskih smučarjev na Krvav-
cu kot nedeljske prireditve v 
domači Kranjski Gori, ki so 
jo poimenovali Junaki zime. 
Na Turizmu Kranjska Gora 
so se namreč odločili za prav 
poseben projekt, s katerim 
so podprli mlade športni-
ke. Poimenovali so jih s 

skupnim imenom Team 
Kranjska Gora. »To so špor-
tniki, ki z uspešnimi nasto-
pi na tekmovanjih zastopa-
jo Slovenijo in širijo dober 
glas o Kranjski Gori doma 
in v svetu. Trenutno ekipo 
sestavljajo alpska smučar-
ka Meta Hrovat iz Podkore-
na, smučarski skakalec Bor 
Pavlovčič iz Mojstrane ter 
smučarska tekača Benjamin 
in Vili Črv iz Rut. Seveda pa 
za njimi prihajajo še mlaj-
ši  športniki,« je na priredi-
tvi, ob množici navijačev, 
poudaril direktor Turizma 
Kranjska Gora Blaž Veber. 

Uvod v prireditev v Kranj-
ski Gori je popestril igralec 
Matjaž Javšnik, čestitkam 
junakom zime pa se je prid-
ružil tudi domači župan Ja-
nez Hrovat, ki je po občin-
skem rekordu 234,5 me-
tra moral letos znova seči v 
svojo denarnico in nagraditi 
odličnega smučarskega ska-
kalca Bora Pavlovčiča.

Poslovili so se od zime
S smukaško tekmo za državno prvenstvo se je v soboto na Krvavcu končala sezona alpskih smučarjev, 
druženje smučarjev pa je popestril tudi ekshibicijski dvoboj, ki sta ga pripravila Boštjan Kline in smučar 
prostega sloga Filip Flisar. V nedeljo so navijači v Kranjski Gori pozdravili Team Kranjska Gora.

Dvoboj med Filipom Flisarjem in Boštjanom Klinetom je na 
koncu dobil Kline. / Foto: Primož Pičulin

Pred domačimi navijači se je predstavil Team Kranjska 
Gora. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – V Košarkarskem klu-
bu Triglav so bili organiza-
torji zaključnega turnirja v 
košarki za mladinke. Na pet-
kovih polfinalnih tekmah je 
najprej domača ekipa Trigla-
va kar z 80 : 44 premagala 
Konjice, ekipa Cinkarne Ce-
lje pa je bila z 68 : 40 boljša 
od Aksona Ilirije. Tako sta se 
na nedeljski tekmi za tret-
je mesto pomerili ekipi Ko-
njic in Aksona Ilirije, zmaga-
la pa je ekipa Aksona Ilirije. 
Najbolj napet in zanimiv je 
bil finalni obračun med mla-
do ekipo Triglavovih košar-
karic in ekipo Cinkarne Ce-
lje,. Na krilih glasnih navija-
čev so na koncu slavile doma-
činke, ki so Celjanke ugnale z 
rezultatom 57 : 54.  »Mislim, 
da je to vrhunec mladinske 

sezone tukaj v Kranju. Do 
konca smo verjeli vase in za-
služeno osvojili naslov prva-
kov. Čestitke igralcem in tudi 

vodstvu kluba, ki je pripravilo 
zaključni turnir. Hvala tudi 
čudoviti publiki,« je po kon-
cu turnirja povedal Gašper 

Sluga. Najboljša strelka do-
mačih je bila Ana Šarić, ki si 
je prislužila tudi naslov naj-
koristnejše igralke (MVP).

Triglavove košarkarice so prvakinje

Košarkarice Triglava so mladinske državne prvakinje. / Foto: Gorazd Kavčič

Krško, Domžale – Konec tedna so v prvi slovenski nogometni 
ligi Telekom odigrali tekme 24. kroga. Domžale so gostile 
Olimpijo in izgubile z 1 : 3, Triglav pa se je iz Krškega vrnil z 
zmago 3 : 1. V drugi SNL je NK Roltek Dob z 1 : 2 izgubil z AŠK 
Bravo, Kalcer Radomlje pa z 1 : 2 z Brdi. Rezultati v tretji SNL 
– zahod: Bled Hirter – NK Arne Tabor 69 1 : 0, Žiri – Ivančna 
Gorica 1 : 2, Brinje Grosuplje – Sava Kranj 3 : 1 in Komenda 
– Tinex Šenčur 0 : 1. Vodi Bled Hirter. Rezultati 12. kroga v 
gorenjski nogometni ligi: Zarica Kranj – SIJ Acroni Jesenice 
1 : 0, Visoko – Bohinj 0 : 1, Škofja Loka – Polet 2 : 1, Niko Že-
lezniki – Velesovo 3 : 0, Preddvor – Bitnje dobrozasenči.si 2 : 
0 in Britof – Šobec Lesce 1 : 1.

Zmaga nogometašev Triglava, poraz Domžal

Škofja Loka – Ekipa Urbanscape Loka je v soboto v domači 
dvorni gostila Gorenje Velenje in izgubila kar s 13 : 29 (5 : 
14). Nov krog Ločane čaka 19. aprila, ko gostujejo pri Celju 
Pivovarni Laško.

Visok poraz loških rokometašev

Kranj – Kranjska karateistka Tjaša Ristić je na evropskem 
prvenstvu v španski Guadalajari osvojila srebrno kolajno. V 
finalu v kategoriji do 61 kilogramov je izgubila boj za zlato 
odličje s Turkinjo Merve Coban z 0 : 4, a kljub temu dosegla 
največji uspeh slovenskega ženskega karateja.

Tjaša Ristić je evropska podprvakinja

Novi Sad – V soboto so hokejisti Triglava odigrali prvo finalno 
tekmo v Internacionali hokejski ligi (IHL). V Novem Sadu so 
slavili hokejisti SKHL Crvena zvezda s 3 : 1, in sicer predvsem 
po zaslugi sodniške pomoči. Povratna tekma bo jutri, v sredo, 
ob 18. uri v Dvorani Zlato polje. Včeraj pa so hokejisti v Alpski 
hokejski ligi (AHL) odigrali prvi polfinalni tekmi, ki jih igrajo 
na tri zmage. Hokejisti moštva SIJ Acroni Jesenice so tekmo s 
hokejisti moštva Pustertal Wolfe odigrali v Brunecku, a se do za-
ključka naše redakcije še ni končala. Drugo tekmo bodo jeseniški 
hokejisti odigrali jutri v domači dvorani. Začela se bo ob 19. uri.

Hokejisti Triglava izgubili v Srbiji

Aleš Senožetnik

Mengeš – Več kot sedemsto 
tekmovalcev se je udeležilo 
državnega prvenstva v stre-
ljanju z zračnim orožjem, ki 
ga je minuli konec tedna v 
Mengšu organiziralo Strel-
sko društvo Trzin. 

V soboto so se za naslove 
državnih prvakov potegova-
li tekmovalci v mlajših staro-
stnih kategorijah, nedelja pa 
je bila namenjena članom in 
mladincem. Med 64 društvi 
so največ medalj osvojili 
strelci iz Kočevja, drugi pa so 
bili domači tekmovalci iz Tr-
zina, ki so osvojili pet zlatih 
in dve srebrni medalji. Med 

gorenjskimi društvi so bili 
deveti strelci iz Železnikov.

Med člani je državni prvak 
v streljanju z zračno puško 
postal Maj Kadunc iz trzin-
skega društva, v streljanju z 
zračno pištolo pa je njegov 
klubski kolega Mario Hološ 
dobil srebrno medaljo. Sre-
brna med članicami je bila 
v streljanju z zračno pišto-
lo tudi Romana Prelec (SD 
Lotrič Železniki).

Ekipno so državni prva-
ki v streljanju z zračno pu-
ško postali člani SD Trzin, 
ženska članska ekipa SD 
Lotrič Železniki pa je v stre-
ljanju z zračno pištolo osvo-
jila tretje mesto.

Strelci za naslove 
državnih prvakov
V Mengšu se je končalo državno prvenstvo  
v streljanju z zračnim orožjem, ki ga je 
organiziralo Strelsko društvo Trzin.

Več kot sedemsto tekmovalcev se je udeležilo državnega 
prvenstva v Mengšu.



GNU/Linux in Windows 
sta operacijska sistema. Win-
dows je plačljiv operacijski 
sistem in se je začel prodaja-
ti leta 1985. Prostodostopni 
in odprtokodni projekt GNU 
je svojo pot začel leta 1984. 
Leta 1992 je pridobil še svoje 
jedro oz. kernel po imenu Li-
nux. To je bila zadnja manj-
kajoča komponenta za nasta-
nek GNU/Linux, ki je v celoti 
zaščiten z licenco GPL.

Ta skrbi, da bo GNU/Li-
nux vedno brezplačen in do-
stopen, kar že izkoriščajo 
najboljša svetovna podjetja. 
Amazon, Google, Facebo-
ok, Dell, IBM, Intel, AMD, 
Microsoft ... so odvisna od 

razvoja GNU/Linux. V boju 
za prevlado na trgu sponzo-
rirajo razvoj tistih kompo-
nent GNU/Linux, ki jim za-
gotavljajo konkurenčo pred-
nost. GNU/Linux ima torej 
zajamčen dolgotrajni razvoj 
in močno podporo s strani 
podjetij, ki potrebujejo tudi 
ogromno strokovnjakov za 
Linux! Na spletni strani, 
npr. https://careers.google.
com/jobs/ vtipkajte iskalni 
niz “Linux” in preverite ko-
pico razpoložljivih delovnih 
mest. So vaše sanje delati za 
Google? Potrebno se bo uči-
ti GNU/Linux!  

Microsoft se že zaveda, da 
je Windows izgubil bitko z 

GNU/Linux in zato gradi-
jo nov operacijski sistem 
Azure, ki uporablja jedro Li-
nux. Tako kot GNU/Linux! 
Direktor podjetja Microsoft 
zato popolnoma utemelje-
no izjavlja: »Microsoft lju-
bi Linux.«

Uspeh GNU/Linux je raz-
viden iz primerjave delnic 
podjetja Microsoft in pod-
jetja Red Hat, ki distribui-
ra GNU/Linux. Primerjavo 
lahko naredite sami preko 
spletne strani https://finan-
ce.yahoo.com, kjer primer-
jajte delnice MSFT in RHT. 
Opazili boste, da je Red Hat 
leta 2010 prehitel Micro-
soft in do danes že podvojil 

prednost. Jasno je torej, da 
se bomo v prihodnosti sre-
čevali z GNU/Linux. 

Razpoznavnost Win-
dowsa se je začela, ko ga je 
tehnološki gigant IBM pre-
dnaložil na svoje najnovej-
še računalnike, IBM pa je 
leta 2018 za 34 bilijonov 

ameriških dolarjev kupil 
podjetje Red Hat. Gre za 
največji nakup programske 
opreme do sedaj. 

Vprašanje je torej: Zakaj 
ne bi preklopili na GNU/
Linux, ko pa to počno vsi 
giganti računalniške indu-
strije?
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T e h n i š k i  k o T i č e k

Žiga Lausegger,  
prof. fizike in tehnike

Bi se že morali učiti GNU/Linux?

Jelena Justin

Čudovita vremenska napo-
ved nas vedno zvabi nekam v 
naravo. Bi turno smučali ali 
naredili lepo turo s krpljami? 
Potem je tale izlet kot nalašč. 
Dolžina ture bo sicer močno 
odvisna od snežnih razmer, 
in če se odpravljamo po sne-
ženju, ne pozabimo na lavin-
skega trojčka. 

Obiskali bomo Mokri-
ne / Nassfeld, eno največ-
jih in najboljših smučišč bli-
zu naše rodne grude. A ven-
darle, Mokrine niso le smu-
čišče, so tudi izhodišče za 
različne gorske ture preko 
celega leta. Tod naokoli vsak 
ljubitelj narave najde nekaj 
za svojo lačno dušo. 

Zapeljemo se skozi Zgor-
njesavsko dolino do Rateč, 
od koder nadaljujemo skozi 

Trbiž do Tablje / Ponntebe. 
Zavijemo desno in se zač-
nemo po ožji cesti vzpenjati 
na Mokrine / Passo di Pra-
mollo / Nassfeld. Malce pod 
prelazom je na ostrem des-
nem ovinku na levi opuš-
čena vojašnica, kjer je tudi 
manjše parkirišče. To je 
naše izhodišče. 

Na parkirišču se usme-
rimo na makadamsko, 
gozdno cesto, ki je za pro-
met zaprta. Tej cesti sledimo 
približno 15 minut, ko pri-
demo do prostrane planine, 
kjer je na desni Baita Winkel 
(1470 n. m.). Nadaljujemo 
proti črni koči z rdečo streho 
in rdečimi polkni, povzpne-
mo se nad kočo po dolini-
ci navzgor. Če bomo imeli 
srečo, bo narejena »špura« 
s smučmi, če je pa ne bo, 
pa predlagam naslednje: Ko 

smo nad kočo, sledimo doli-
ni v desno, visoko nad sabo 
pa vidimo zgornjo posta-
jo žičnice, ki s severne stra-
ni pripelje na naš vrh. Če je 
snega manj, bomo celo vide-
li tablo, ki nas usmeri desno. 
Če pa table ne vidimo, pa sle-
dimo dolinici v desno, ki teče 
pred nami, in na enem od 
dreves bomo zagledali mar-
kacije. Vzpenjamo se v smeri 
markacij. Pot vzpona je pov-
sem logična. Strmina naraš-
ča, potem pa pot zavije v levo, 
rahlo preči pobočje in nas 
pripelje na prostrano pobo-
čje. Žičnica je že precej bliž-
je. Sledimo vzponu v desno 
in po vsej verjetnosti bomo 
dosegli še eno od poti turnih 
smučarjev. Zavijemo levo in 
prečimo pobočje. Dosežemo 
smerokaz za planino Win-
kel, ki je daleč pod nami. Ko 

dosežemo greben, se v zmer-
nem vzponu povzpnemo do 
vrha Monte Madrizze. Pred 
nami se odprejo razsežnosti 
smučišča Mokrine. Razgled 
je navdušujoč: pred nami so 
Visoke Ture, na dosegu roke 
so Krniške skale in Auernig, 
južno je Alto Mauve rich, 
Konjski špik, Torre Winkel 
in Veliki Koritnik. 

Če smo s smučmi, predla-
gam, da odsmučamo po 
smučišču, nato zavijemo v 

gozd in po steptani stezi na-
zaj na izhodišče. Če pa smo 
s krplji, pa se na izhodišče 
vrnemo po poti vzpona. 

Tisto soboto na začetku fe-
bruarja je bila prava zimska 
pravljica, a zaradi pršiča se je 
bilo treba za vzpon na Monte 
Madrizze zelo potruditi. 

Če imamo še kaj energije, 
se z Monte Madrizze lahko 
po grebenu sprehodimo vse 
do Cima Madrizze, ki pa je 
pod vrhom malce bolj strma. 

Tudi s Cima Madrizze sesto-
pimo po poti vzpona. Če je 
varno, lahko sestopimo tudi 
v smeri proti planini Win-
kel in se potem v zložnem 
spustu po senčni dolini pod 
Konjskim špikom vrnemo 
do Baite Winkel in nazaj do 
izhodišča.

Nadmorska višina: 1818 m
Višinska razlika: 550 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Monte Madrizze (1818 n m.)

Zimska pravljica
Tura s krpljami v kraljestvo vrhov nad prelazom Mokrine. Vzpon po južni 
strani, a s severne strani na naš vrh pripelje tudi sedežnica, saj je del 
razvejanega smučišča.

Hišica iz pravljice, Baita Winkel na višini 1470 n. m. / Foto: Jelena Justin

Monte Madrizze, če jo pogledamo iz smeri Cime Madrizze / Foto: Jelena Justin

Konjski špik in Torre Winkel. Sneženo kraljestvo. / Foto: Jelena Justin
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Vilma Stanovnik

Gorenja vas – Športno dru-
štvo Marmor Hotavlje 
(ŠDMH) je gotovo eno naj-
bolj delovnih športnih dru-
štev na Gorenjskem, saj mo-
rajo celo člani društva paz-
ljivo naštevati vse dogodke 
in akcije, ki so jih pripravili 
v zadnjih 25 letih, odkar so 
društvo pogumno ustanovi-
li Niko Gartnar, Miran Šin-
kovec, Roman Demšar, Bo-
ris Dvojmoč, Marko in Mar-
jan Peternelj, Milan Celec, 
Jakob Jezeršek, Miloš Ča-
dež ter Rafael in Anton Mra-
vlja. Zadnji je bil tudi pravi 
predsednik društva, na so-
botni prireditvi v Sokolskem 
domu v Gorenjski vasi pa sta 
spomine na začetke obujala 
skupaj z Romanom Dem-
šarjem.

Na ustanovnem občnem 
zboru se je zbralo 28 čla-
nov, največ članov društva 
doslej pa so našteli leta 2011, 
kar 168. Večji del članov je 
doma na Hotavljah in v sose-
dnjih vaseh, člani pa so tako 
najmlajši kot tisti, ki so si že 
upihnili osemdeset svečk. 

»Če je volja, energija in 
složnost, če so ideje in vi-
zija, potem je moč narediti 
marsikaj. Zato je tudi slogan 

našega praznovanja Če ho-
čemo, zmoremo. In to že 
25 let!« je na sobotni slove-
snosti, ki jo je popestril odli-
čen koncert Slavka Ivanči-
ča, poudaril aktualni pred-
sednik ŠDMH Niko Strži-
nar, ki je lahko zgolj ome-
nil številne prireditve, ki so 
jih v društvu zasnovali sku-
paj. Društvena pripadnost 
se je namreč začela z igra-
njem košarke in floorballa, 
se nadaljevala z badminto-
nom, namiznim tenisom in 

telovadbo ter tudi z udelež-
bami na rekreativnih prire-
ditvah. Kmalu so začeli orga-
nizirati prireditve, med ka-
terimi je znan zlasti vzpon 
z gorskimi kolesi na Ble-
goš. Letos že 25 let praznuje 
tako imenovana Hotaveljska 
grča, ki so ji dodali še t. i. su-
pergrčo. Veliko prireditev je 
povezanih s tekom, zadnjih 
deset let je glavni tako ime-
novani KBK trail. Vsi rekre-
ativci dobro poznajo izziv, 
ki so ga na čelu s pokojnim 

Lojzetom Oblakom poime-
novali 6 ur Slajke in je nato 
prerasel v Slajkatlon, Hota-
veljski izziv – tek generacij. 
V društvu pripravljajo tudi 
smučarske dneve, predava-
nja in veselice, izlete, pikni-
ke, delovne akcije in še kaj, 
kar jih združuje in ohranja 
aktivne. 

»Morda 25 let društva ni ve-
liko, smo pa v tem času nare-
dili toliko, da gotovo zadošča 
za petdeset let,« je pred števil-
nimi zbranimi povedal pred-
sednik Niko Stržinar ter se 
zahvalil vsem, ki so v teh le-
tih društvu pomagali s spon-
zorskimi sredstvi. To sta zlas-
ti Marmor Hotavlje in doma-
ča Občina Gorenja vas - Polja-
ne, sodelujejo pa tudi z dru-
gimi klubi in društvi v kraju 
in okolici. »Hvala tudi vsem, 
ki smo vas iz foteljev spravi-
li v naravo. Priporočam pa, 
da poiščete tudi preostale, da 
sem nam pridružijo pri giba-
nju in pridejo v našo druž-
bo,« je še dodal predsednik 
Stržinar.

Namesto nagrad sodelav-
cem in članom društva so 
se v društvu odločili, da za 
to namenjen denar ob jubi-
leju poklonijo hotaveljskim 
gasilcem za lažji nakup no-
vega vozila.

Iz foteljev so šli v naravo
V Športnem društvu Marmor Hotavlje so ob srebrnem jubileju ponosni, da so številne domačine in 
okoličane znali motivirati za gibanje in zdravo rekreacijo. 

Županu Milanu Čadežu in direktorju Marmorja Hotavlje 
Branku Selaku je predsednik ŠDMH Niko Stržinar izročil 
priznanji, ček za pomoč pri nakupu gasilskega vozila pa 
predsedniku PGD Hotavlje Blažu Mravlji.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Društvo upo-
kojencev Škofja Loka je bilo 
organizator gorenjskega pr-
venstva v šahu, na katerem 
so se pomerili člani gorenj-
skih društev upokojencev. 
Srečali so se v športni dvora-
ni na Trati, da je bila orga-
nizacija tekmovanja na vi-
sokem nivoju, pa so poskr-
beli člani Šahovske sekcije 
Tomo Zupan iz Kranja na 
čelu s Simono Orel Mušič. 

Tekmovanja se je udele-
žilo 36 šahistk in šahistov, 
najstarejša pa je bila Jeseni-
čanka Alojzija Pongrac.

»Igrati me je naučil oče, 
ko sem živela še v Celju. Se-
daj sem že skoraj šestde-
set let doma na Jesenicah. 
Na Jesenice sem se preseli-
la prav zaradi šaha, saj sem 
bila takrat slovenska prvaki-
nja in so me ''shecali'', da 
pridem na Gorenjsko. Pa 
sem prišla in ostala. Sedaj 
igram za upokojence. Šah 
igram iz navade, za upoko-
jence pa tekmujem v šahu, 

ker pač drugega ne znam – 
nogometa na primer,« je bil 
dobre volje 88-letna moj-
strica Alojzija Pongrac, ki 
je bila med najboljšimi ša-
histkami tudi v nekdanji Ju-
goslaviji, v Škofji Loki pa je 
bila najboljša v ženski kon-
kurenci.

Najboljši v moški konku-
renci je bil Marjan Karnar 

(DU Domžale) s petimi toč-
kami, enako število točk pa 
je zbral tudi najboljši med 
domačimi upokojenci Tase 
Ristov (DU Škofja Loka). 
Na tretje mesto se je uvrstil 
Primož Bajželj (DU Rado-
vljica), ki je osvojil pet točk. 
Prav tako pet točk je na če-
trtem mestu osvojil Boris 
Skok (DU Domžale).

Upokojenci šahisti so bili 
veseli druženja in so poveda-
li, da jim šah popestri dneve, 
še kako pa jim pomaga tudi 
pri miselni kondiciji. »Šah 
igram že od mladih let, na-
učil pa sem se ga v bolnišni-
ci, ko sem bil pri 15 letih na 
pediatrični kliniki. Nato sem 
ga igral vse življenje in tudi 
sedaj me ta lepa igra še ved-
no privlači. Ob šahu čas hit-
ro mine, če želiš dobro igra-
ti, pa moraš znati tudi teori-
jo. Včasih sem igral tudi na 
gorenjskem prvenstvu. Se-
daj igram manj, tekmovanj 
upokojencev pa se udeležu-
jem, odkar sem se upokojil. 
To pa je že deset let,« je pove-
dal 68-letni domačin iz Pod-
pulfrce Alojz Homan.

V ekipni konkurenci so 
že četrtič zapored gorenjski 
prvaki postali člani Društva 
upokojencev Domžale (19, 5 
točke), drugo mesto je osvo-
jila ekipa Društva upoko-
jencev Radovljica (18,5 toč-
ke), tretje pa ekipa društva 
upokojencev Jesenice (17 
točk).

Šah tudi za miselno kondicijo
Gorenjski upokojenci so se minuli teden zbrali v Škofji Loki in se pomerili v šahu.

Šahisti upokojenci so na gorenjskem prvenstvu tekmovali 
na Trati, najstarejša med vsemi pa je bila 88-letna 
Jeseničanka Alojzija Pograjc, nekdaj tudi slovenska 
šahovska prvakinja.

Andraž Sodja

Jesenice – Minulo soboto 
je amaterska hokejska liga 
pripravila prvi memorial v 
spomin na dolgoletnega ho-
kejskega delavca dr. Slavka 
Ažmana, nekdanjega pred-
sednika HK Acroni Jeseni-
ce, člana predsedstva hokej-
ske zveze in kandidata za čla-
na sveta mednarodne hokej-
ske zveze, ki je odigral po-
membno vlogo v slovenskem 
hokeju. 

Na ledu Dvorane Podme-
žakla se je pomerilo šest ekip, 
slavila pa je ekipa Outwet. 
Drugo mesto je zasedla zdru-
žena ljubljansko-cerkniška 
ekipa Ščuke Pavza, tretje pa 

Red Stars. Četrto mesto so 
zasedli Ižanci, peto celjski 
Ledeni celjski grofje in šesto 
HK Velenje. Poleg pokalov 
ekipam so podelili tudi vrsto 
nagrad, ki jih je podeljeval 
Slavko Ažman mlajši. Nagra-
do za najboljšega podajalca je 
tako prejel Aljoša Čamdžić iz 
ekipe Outwet, največ golov je 
dosegel Miha Bremec iz iste 
ekipe, ki je dosegel tudi naj-
več točk na turnirju, najboljši 
vratar pa je bil Blaž Zore, rav-
no tako iz ekipe Outwet. Or-
ganizatorji si želijo, da bi tur-
nir postal tradicionalen, kako 
in kdaj ga bodo organizirali v 
prihodnje, pa se še odločajo, 
saj bi jim bolj ustrezal termin 
pred začetkom sezone.

Zmagala ekipa Outwet

Zmagovalne ekipe prvega Ažmanovega memoriala v družbi 
organizatorjev Tomaža Ranta in Miha Tancka / Foto: Sara Ros

Aleš Senožetnik

Stahovica – Več kot sto teka-
čev vseh starosti se je v sobo-
to udeležilo 24. izvedbe Teka 
k Sv. Primožu v organizaci-
ji Ivana Urha in Kluba gor-
skih tekačev Papež. Tekači v 
mlajših starostnih kategori-
jah so tekmovali na petsto, 
1200 in 1800 metrov, preos-
tali pa so se podali na 3,5 ki-
lometra dolgo progo, na ka-
teri so morali premagati še 
380 metrov višinske razlike.

Pričakovano je k cerkvi sv. 
Primoža najhitreje pritekel 
Timotej Bečan, ki je odlično 
formo iz lanske sezone očitno 

prenesel tudi v letošnjo. Član 
domačega kluba KGT Papež 
je s progo opravil v točno 16 
minutah, približno minuto 
in pol več pa sta potrebovala 
drugi Simon Alič in tretji Kle-
men Spanring. 

Med dekleti je zmagala 
mladinka Špela Gonza, ki je 
do cilja porabila 20 minut in 
52 sekund. Sledili sta ji Tina 
Klinar in Ana Vrečar. 

S Tekom k Sv. Primožu se 
je tako začel Tekaški pokal 
Občine Kamnik, hkrati pa je 
bila to tudi prva tekma za Po-
kal Slovenije v gorskih tekih 
za otroške in mladinske ka-
tegorije.

Bečan dobil Tek  
k Sv. Primožu
S Tekom k Sv. Primožu se je odprla sezona 
gorskih tekaških prireditev.

K Sv. Primožu je teklo več kot sto tekačev.
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Andraž Sodja

Kranj – Pred kranjsko okro-
žno sodnico Marjeto Dvor-
nik je pred dnevi stopil 
38-letni Jeseničan Armin 
Skenderović, ki ga obtožni-
ca bremeni, da naj bi 9. sep-
tembra 2017 poskušal ubi-
ti svaka Elvirja Dizdarevića. 
Tega dne sta se na Jesenicah 
sprla in stepla, nakar naj bi 
Skenderović najprej skušal 
Dizdarevića zadaviti z veriži-
co, ki jo je oškodovanec nosil 
okoli vratu, kasneje naj bi se 
nanj spravil še z desko, v ka-
tero so bili zabiti žeblji. Ko se 
je Dizdarević nazadnje od-
peljal z avtomobilom, naj bi 
se obtoženi odpeljal za njim 
in ga dohitel na enem od kri-
žišč na Jesenicah, na kate-
rem se je Dizdarević ustavil 
pri rdeči luči. Obtoženi naj 
bi se tedaj vanj nalašč dvak-
rat silovito zaletel. Oviranja 
pravosodnih oziroma držav-
nih organov pa je Jeseničan 
obtožen, ker naj bi 5. marca 
lani z grožnjo vplival na eno 
od prič v kazenskem postop-
ku, da ne bi pričala v njego-
vo škodo. 

Svoj pogled na dogajanje 
tistega dne je najprej predsta-
vil obtoženi Skenderović, ki 

je povedal, da se je vse zače-
lo, ko je prišel domov in na 
dežju našel kup svojih stva-
ri iz garaže, v katero naj bi 
svak že večkrat vstopil brez 
njegovega dovoljenja in od-
našal stvari. Po začetnem 
besednem spopadu naj bi se 
moška najprej stepla, pri če-
mer naj bi Dizdarević padel 
na obtoženega, ki naj bi te-
daj začel vleči za svakovo ve-
rižico. Pretep se je po bese-
dah Skenderovića končal za-
radi otrok, ki so ju opazova-
li. Kasneje se je spor nadalje-
val, ko pa je Dizdarević med 

prekinjanjem na skuterju 
zapustil dvorišče, se je obto-
ženi usedel v avtomobil, ga 
zasledoval in pri enem od 
semaforjev tudi zbil z vozi-
lom. Ko se je Dizdarević pob-
ral in stekel proti avtomobi-
lu, pa je avto zaklenil in se 
odpeljal, je razložil obtože-
ni. Glede očitanih groženj 
priči je Skenderović pove-
dal, da se je pri priči oglasil, 
ko je dobil zapisnik, po nje-
govem poln laži: »S pričo sva 
preživela skupaj celo otro-
štvo in sem bil presenečen, 
da je pripravljen tako lagati. 

Vse je nameščeno s sodelav-
ci. Ker me je izjava presene-
tila, sem ga šel vprašat, zakaj 
laže, nisem mu grozil,« je še 
povedal Skenderović, ki pri-
čakuje od priče, da bo pove-
dala resnico, saj naj bi ta del 
dogajanja zvočno posnel.

Oškodovanec Dizdare-
vić je na sodišču vztrajal pri 
povedanem na zaslišanju v 
sodni preiskavi. Tedaj je po-
vedal, da ga je oče obtožene-
ga, torej tast, že poleti 2017 
prosil za sanacijo garaže. Za-
nikal je, da bi povzročal ško-
do v garaži, in dodal, da so 
uporabne stvari nosili v klet. 
Ko je prišel obtoženi, naj bi 
začel kričati, ga žaliti in mu 
groziti, zato sta se spoprije-
la, pri tem pa ga je začel da-
viti z verižico. Otroci naj bi 
se igrali okoli dvesto metrov 
stran. Ko sta končala ruva-
nje po tleh, naj bi Skendero-
vić pobral še kos lesa z žeb-
lji in ga poskušal udariti. Na 
kraj je tedaj prispela njego-
va žena, nato so dvorišče za-
pustili. Kasneje ga je obtože-
ni na enem od križišč zbil s 
skuterja in ga pri tem poško-
doval, je še povedal.

Sojenje se nadaljuje v četr-
tek, ko naj bi se predvidoma 
tudi že končalo.

Sprla sta se zaradi garaže
V Kranju so začeli soditi Arminu Skenderoviću z Jesenic, ki ga obtožnica bremeni poskusa uboja in 
vplivanja na priče, ker naj bi septembra 2017 med sporom z verižico skušal zadaviti svaka, ga kasneje 
na skuterju še zbil z motorjem, kasneje pa naj bi tudi grozil eni izmed prič.

Obtoženi Armin Skenderović (levo, ob njem odvetnik 
Tomaž Osolnik) je razložil, da se je s svakom sprl, ker je  
v njegovo garažo vstopal brez dovoljenja. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Kranj – V petek, v času jut-
ranje in popoldanske pro-
metne konice so voznike in 
druge udeležence prome-
ta na šestih lokacijah v Kra-
nju pričakali prostovoljci, ki 
so jih z različnimi sporoči-
li opozarjali, naj med vožnjo 
ne uporabljajo mobilnega te-
lefona in poskrbijo za pripe-
tost vseh potnikov v vozilu. 
Gre za posebno terensko ak-
cijo Javne agencije RS za var-
nost prometa (AVP), ki do da-
nes poteka v petih največjih 

slovenskih mestih. 
AVP ugotavlja, da je med 

vozniki vse obsežnejša upo-
raba mobilnih telefonov, ki 
poslabšuje njihov reakcijski 
čas za kar polovico. »Mobil-
ni telefoni so zaradi pogos-
te uporabe vse večji motil-
ci pozornosti za varno ude-
ležbo v prometu. In to ne ve-
lja le za voznike vozil, tem-
več tudi za pešce in kolesar-
je,« opozarjajo na AVP in 
dodajajo, da telefoniranje 
na voznika učinkuje enako, 
kot bi imel v krvi 0,8 promi-
la alkohola, med pisanjem 

SMS-sporočila pa voznik 
kar štirikrat več časa ne gle-
da na vozišče kot pri normal-
ni vožnji. 

Dosledna uporaba varno-
stnega pasu zmanjša tvega-
nje za smrtno žrtev kar za po-
lovico, skoraj toliko zmanj-
ša tudi tveganje za hude po-
škodbe, sporoča AVP. Lani 

je na primer v prometnih 
nesrečah v osebnih vozilih 
umrlo petnajst oseb (devet 
voznikov in šest potnikov), 
ker niso bili pripeti, 28 pa 
se jih je hudo poškodovalo. 
Skrb vzbujajoč je bilo med 
umrlimi skoraj polovica (se-
dem) mladih v starosti od 15 
do 29 let.  

Pripeti in brez telefona
Terenska akcija za povečanje pripetosti z varnostnim pasom in zmanjšanje uporabe telefonov med 
vožnjo je potekala tudi v Kranju. Jutri bodo policisti po vsej državi izvajali maratonsko merjenje hitrosti.

Akcija je neposredna in konkretna ter sledi jasnemu cilju: 
voznike aktivno ozaveščati, predvsem pa nemudoma 
vplivati na njihovo vedenje v prometu, so razložili v agenciji 
za varnost prometa. / Foto: Gorazd Kavčič 

Simon Šubic

Radovljica – Gorenjska poli-
cija je po opravljeni obduk-
ciji trupel radovljiške občin-
ske svetnice Nevenke Os-
terc in Zdravka Blagojevića 
iz Kranja potrdila, kar se je 
neuradno govorilo že vse od 
najdbe njunih trupel pred 
tednom dni. Šlo je za par-
tnerski prepir v zasebnem 
prostoru, ki se je stopnjeval 
v nasilje, kar je na žalost na 
koncu privedlo do tragične-
ga uboja Osterčeve in samo-
mora storilca. 

»Zaradi posledic uporabe 
ostrega predmeta je v nasil-
nem prepiru najverjetneje 
že preko konca tedna umr-
la ženska, medtem ko si je 
njen partner v istem prosto-
ru po uboju sam vzel življe-
nje. Na obeh truplih so bile 
najdene sledi uporabe ostre-
ga predmeta in težje rane, ki 
jih je storilec najprej priza-
dejal žrtvi, potem pa še sebi. 
Dogodek je glede na zbrana 

obvestila posledica spora 
med partnerjema. Druge 
osebe na kraju v času stori-
tve dejanja niso bile priso-
tne, stanovanje pa je bilo za-
klenjeno od znotraj. V do-
godku gre za uboj in samo-
mor,« je v petek sporočil Bo-
jan Kos s Policijske uprave 
Kranj.

Gorenjski policisti so nju-
ni trupli našli v noči na prej-
šnji torek v stanovanju Ne-
venke Osterc na Vurniko-
vem trgu v Radovljici. Na 
obeh so bili vidni znaki nasi-
lja z nožem. Ker je bilo stano-
vanje zaklenjeno, so krimi-
nalisti hitro izključili mož-
nost, da bi bil v dejanje vple-
ten še kdo drug. Radovljiški 
policisti so sicer intervencijo 
začeli že v ponedeljek pozno 
zvečer, ko so preverjali infor-
macijo svojcev, da se nihče 
od njiju ne oglaša na telefon. 
V stanovanje pokojne občin-
ske svetnice so vstopili v na-
daljevanju noči in v kuhinji 
naleteli na trupli. 

V Radovljici uboj in 
kasnejši samomor
Po ugotovitvah kriminalistov naj bi Nevenko 
Osterc v prepiru z nožem ubil njen partner, ki je 
nato sodil še sebi.

Simon Šubic

Kranj – Stanovalce Jelenčeve 
ulice v Kranju je v petek zve-
čer presenetil prihod okre-
pljenih policijskih enot v bli-
žino nekdanje tovarne IBI. 
Na kraj so skoraj istočasno 
prihiteli tudi gasilci in reše-
valci. Del ulice so policisti ta-
koj zaprli za ves promet (na 
sliki). Kot smo izvedeli, je 
eden od stanovalcev grozil s 
samomorom z večjim rezi-
lom, k sreči pa je svojo na-
mero po poldrugi uri pogo-
varjanja s policijo, ki je na 
kraj privedla tudi pogajalko 
in specialno enoto, opustil. 

Na Policijski upravi Kranj 
so nam razložili, da so 

njihovi policisti v petek zve-
čer posredovali po obvesti-
lu svojcev na prijavo namere 
samopoškodovanja osebe v 
zasebnem prostoru z ostrim 
predmetom. »V obravna-
vo dogodka je bil vključen 
in uporabljen tudi policij-
ski pogajalec ter kriminali-
sti in policisti Generalne po-
licijske uprave. Posredova-
nje zadnjih ni bilo potreb-
no, saj je moški po določe-
nem času od namere odsto-
pil in je sam prišel iz hiše. 
V hiši je bil sam, ogrožen ni 
bil nihče. Po postopku je bil 
predan zdravniškemu ose-
bju,« je povedal Bojan Kos, 
predstavnik za odnose z jav-
nostmi. 

Policisti zaradi grožnje  
s samomorom zaprli ulico
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Včeraj se je začela štirinajstdnevna nacionalna 
preventivna akcija Hitrost, v okviru katere bodo 
slovenski policisti jutri izvajali maratonsko merjenje 
hitrosti. Akcijo bo AVP v sodelovanju s policijo 
ponovila še junija in avgusta. Njen osnovni namen je 
zmanjšanje števila prometnih nesreč, ki se zgodijo 
zaradi hitrosti, in zmanjšanje teže njihovih posledic. 
Prehitra vožnja je namreč še vedno najpogostejši 
vzrok prometnih nesreč, še zlasti v naseljih in na 
regionalnih cestah. 



Drago Papler

I
van Sivec je orisal nas-
tanek narodno-zabavne 
glasbe, ki jo je tudi znan-
stveno utemeljil z magi-
strskim delom. Sprego-

voril je o citrah, ki so bile v 
alpskem prostoru prisotne 
že stoletja pred nastankom 
harmonike. Miha Dovžan je 
Slovencem vrnil citre in jih 
z vključitvijo v narodno-za-
bavni ansambel popularizi-
ral in ponovno približal lju-
dem. Pravo kombinacijo za 
nov glasbeni izraz je našel 
v fantastičnem Vokalnem 
kvintetu Gorenjci iz Nakle-
ga, ki je nadaljeval ljudsko 
tradicijo Fantov na vasi.

»S citrami je narodno-za-
bavna glasba dobila nov 
zven, usmerjen malo bolj v 
zabavno glasbo, kar je zaz-
venelo malo drugače od dru-
gih ansamblov. Citre so pri-
nesle svoj zven, Gorenjci, 
taki krepki fantje, pa so se 
znali tako lepo prilagoditi 
tem skladbam. Ivanka Kra-
ševec, ki je bila glavna soli-
stka, je prišla iz sveta zaba-
vne glasbe. Ampak vse sku-
paj – zlitje moških glasov, 
pevkinega glasu in tria s cit-
rami v ospredju – je bila izje-
mna zamisel,« je dejal Ivan 
Sivec.

Z močnim avtorskim 
potencialom sta brata citrar 
Miha in kitarist Ive Dovžan 

ustvarjala sodobne avtorske 
skladbe, za vokalne prired-
be je skrbel umetniški vod-
ja Vokalnega kvinteta Gore-
njci Valentin Zelnik. Kvin-
tet je bil zasnovan na boga-
ti harmoniji petih izjem-
nih vokalistov. V različnih 
zasedbah so v kvintetu peli 
kar štirje Naklanci: Valentin 
Zelnik, brata Janko in Mirko 
Poličar, v zadnjem obdobju 
pa tudi Milan Križaj. Župan 
Občine Naklo Ivan Meglič je 
dejal, da so Gorenjci že vsa 
leta največji ambasadorji 
občine Naklo. 

Predstavitve sta se udele-
žila ustanovna člana kvin-
teta Stane Novak in Mirko 
Poličar. Slednji je doživeto 
pripovedoval o prepevanju v 

gorenjskih narodnih nošah 
v glavnem odmoru v kavar-
ni Dunajske opere leta 1977 
in obudil spomin na zgod-
nje jutranje petje Gorenjcev 
pri sveti maši v Malmöju na 
Švedskem leta 1973, ko so na 
prošnjo ustregli slovenskim 
zdomcem. 

»Ob knjigi je nastala 
renesansa Dovžanove glas-
be, skladbe so se začele spet 
vrteti v radijskem progra-
mu. Ko zaslišim ansambel 
Mihe Dovžana, čutim, kot 
bi mi pobožal srce in dušo, 
kot bi se nov svet odprl,« 
je z navdušenjem zgodbo 
o Dovžanih v širšem smis-
lu v Naklem zaključil Ivan 
Sivec.

O MIHI DOVŽANU 
IN GORENJCIH
Na literarnem večeru v organizaciji Turističnega 
društva Naklo je pretekli torek pesnik in pisatelj 
Ivan Sivec predstavil zadnjo, 152. knjigo z 
naslovom Miha Dovžan, fant z zlatimi prsti,  
ki obsega 344 strani, devet poglavij in več kot 
dvesto črno-belih in barvnih fotografij.

S pripovedjo Ivana Sivca in Mirka Poličarja, igranjem 
Dejana Praprotnika na citre ter s projekcijo starih 
videoposnetkov Metoda Pavlina smo podoživljali  
bogato glasbeno delovanje in zapuščino Ansambla Mihe 
Dovžana. / Foto: Drago Papler

Igor Kavčič

Z a sobotni konce
rt sta oče in sin 
združila moči? Sta 
sodelovala že pri 
nastajanju glas

be ali ste se Lojze z aktual
no Kristijanovo glasbo spo
znali šele kot dirigent pred 
orkestrom?

Lojze: »Redno z zaniman-
jem spremljam vse, kar Kris-
tijan novega pripravlja, prav 
tako sem spremljal nastaja-
nje njegove nove zgoščenke 
Abraxas. Vsake toliko časa je 
domov prinesel sveže posne-
tke in sva jih skupaj posluša-
la. Debatirala sva predvsem 
okrog zvočne slike posnet-
kov. Kar se glasbe tiče, jo Kri-
stijan seveda ustvarja sam, ne 
vem, mogoče pa je kdaj upoš-
teval tudi kakšen moj namig. 
(smeh) Res pa je, da sva iz 
različnih generacij, v glasbi 
pa se danes v času ene gene-
racije zgodi ogromno stva-
ri. To seveda ne pomeni, da 
ne moreva sodelovati, prav 
nasprotno. Izredno zanimi-
vo in produktivno se mi zdi 
sodelovanje glasbenikov raz-
ličnih generacij. Pri konkre-
tno sobotnem koncertu sem 
si pri pisanju priredb na Kri-
stijanovo glasbo vzel več kre-
ativne svobode, saj zahte-
va zasedba big banda druga-
čen pristop. Kristijan je spre-
jel moje ideje zelo pozitiv-
no, kakšne stvari sva dorekla 
skupaj in mislim, da se obis-
kovalcem v soboto obeta izje-
men koncertni dogodek.«

Kako vidite Kristijanovo kom
poniranje, njegovo glasbo in 
smer, ki jo je ubral, še zlasti 
prepletanje bobna in violon
čela?

Lojze: »DrummingCellist 
ali projekt igranja enega glas-
benika na dva inštrumenta se 
mi zdi zelo zanimiva, hkra-
ti pa tudi zahtevna disciplina, 
saj mora glasbenik na odru 
muzicirati sam s seboj, kar ni 
ravno pogosto v glasbi. Prej bi 
rekel izjema, saj so glasbeniki 
običajno ob skupnem muzi-
ciranju na odru drug druge-
mu v podporo in inspiracijo. 
Kristijanovo solo muziciran-
je na dva inštrumenta zahte-
va tudi obvladanje tehničnih 
pripomočkov, kot so looper, 
razni efekti ... Skratka to je 
nekaj povsem novega v glas-
bi in zaradi tega zahteva tudi 
veliko kreativnega pristopa, 
eksperimentiranja, tudi veli-
ko vaje in poznavanje tehni-
čne plati. Kar se same glasbe 
tiče, bi jo imenoval sodobna 
improvizirana glasba, saj ima 
močno vlogo improvizacija, 
stilno se pa ta glasba ne nave-
zuje več na posamezno obdo-
bje, ampak svobodno izbira in 
kreira nove stile.«

Kristijan, predvidevam, da je 
to, da orkestru dirigira nek
do, ki vas in vašo glasbo poz
na najbrž bolje kot kdorko
li drug, predvsem prednost. 
Ali je hkrati tudi breme? 

Kristijan: »Seveda je 
bonus. Sodelovanje z očetom 
(ali mamo ali bratom) nikoli 
ni bilo obremenjujoče. Niko-
li nisem čutil kompleksa kot 
sin uspešnih glasbenikov, 
verjetno tudi zato, ker sem že 
od nekdaj imel svojo vizijo, 
kaj hočem početi in po kak-
šno znanje sem odšel v tuji-
no. Če pa so kdaj kakšna nes-
trinjanja, je zame edini način 
reševanja problema komuni-
kacija, ki pa se mi zdi v dana-
šnjem svetu še vedno naša 
najšibkejša točka.«

Kaj bomo poslušali na sobo
tnem koncertu, kako ste zas
tavili program. Predvide
vam, da bo v ospredju glas
ba z vašega drugega albuma 
Abraxas?

Kristijan: »Pet kompozi-
cij bo z nove plošče, dve pa 
sta starejši, ki sem ju vedno 
hotel izvajati z Big Bandom, 
pa je zdaj končno prišla pri-
ložnost. Koncert je zastav-
ljen zelo raznoliko, pomem-
bno se nama je zdelo, da je 
dramaturško raznolik; da je 
tako prostor za intimne solo 
trenutke kot tudi za bom-
bastične groovy momente s 
celotnim bandom (in gosti). 
Kompozicije so nastajale več 
let in bile večinoma inspiri-
rane iz različnih mitolo-
gij, tako da imajo v sebi tudi 
''filmsko'' oziroma pripove-
dno noto. Ne nazadnje pa je 
tudi kombinacija violonče-
lo-big band nekaj izjemno 
redkega, ne samo pri nas, 
ampak tudi v svetovnem 
merilu.«

Kako je sicer s tovrstno avto
rsko glasbo pri nas? Trg in 

občinstvo sta v primerjavi z 
bolj džezovskimi državami, 
ko sta na primer Nizozem
ska ali ZDA, pri nas precej 
omejena ...

Kristijan: »Pri nas avtor-
ska glasba večinoma nas-
taja iz entuziazma, v kultu-
ri ni dovolj sredstev, da bi 
lahko v celoti podprla veli-
ko umetniških del. Trg je 
seveda manjši, je pa danes 
manjši tudi svet, tako da je 
taka glasba zanimiva tudi za 
tujino, kjer velikokrat nasto-
pam. Rad se tudi povezujem 
z artisti z različnih področij 
umetnosti, tako da se tudi na 
ta način odpirajo nove mož-
nosti.«

Oba sodelujeta v različnih 
projektih s številnimi glas
beniki, kako pogosto se vaji
ne glasbene poti križajo?

Lojze: »Zadnje čase s Kri-
stijanom sodelujeva vedno 
pogosteje, za poletje načrtu-
jeva tudi nekaj koncertov z 
novoustanovljenim ansam-
blom The Pocket Ensemble. 
Če bo vse po sreči, bomo igra-
li tudi v Kranju in Tržiču.«

DVA KRAJNČANA, EN BIG BAND 
V soboto, 6. aprila, ob 20. uri bo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani koncert Big banda 
RTV Slovenija in Kristijana Krajnčana v okviru projekta DrummingCellist.

Na koncertu bosta moči združila oče in sin Lojze in 
Kristijan Krajnčan, prvi v vlogi dirigenta, drugi kot skladatelj 
in solist. / Foto: Irena Lesjak
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.
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Ernesta Koprivc

M
adeira je 
nastala kot 
posledi-
ca podvod-
nih vulkan-

skih izbruhov. Iz morja gle-
da zgolj tretjina otoka, otok 
sam pa je videti kot mogo-
čna gora. Vulkanski nasta-
nek je poskrbel za res svoje-
vrstno podobo, ki jo krasijo 

strmi klifi in visoke gore, 
ki ti nenehno ponujajo dih 
jemajoče razglede. Tudi če 
nisi ljubitelj aktivnih poči-
tnic, na Madeiri enostavno 
ne moreš biti pri miru, saj je 
njene lepote najlepše odkri-
vati peš. 

Pohodništvo je tu izred-
no priljubljeno, poti so spe-
ljane po celotnem otoku. 
Večinoma so tlakovane, tra-
se pa predstavljajo neizmer-
no uživanje, ki ga najdeš le 

malo kje. Vsekakor nas ena 
med bolj atraktivnimi trasa-
mi vodi do najbolj prepoz-
navne točke na otoku, Ponto 
de Sao Laurenco, ki je dobi-
la ime po ladji sv. Lovrenca, 
ki je odkrila Madeiro. Do nje 
je nekje dobri dve uri hoje, 
vsak korak pa je poplačan 
z neverjetnimi pogledi na 
obalo globoko pod teboj ter 
osupljive klife. Na koncu – 
po kratkem, a strmem vzpo-
nu – pa si nagrajen z veličas-
tnim pogledom na svetilnik 
in sosednje otoke. 

Druga priporočena tra-
sa pa je osvojitev najvišjega 
vrha otoka Pico Ruivo (1861 
n. m.). Zanimala me je dalj-
ša pot, ki se začne na vrhu 
Pico do Areiro (1818 n. m.), 
nato pa po tlakovani poti, ki je 
dobro označena in varovana, 
hodiš nad prepadnimi kan-
joni, po skalnih policah ter 
skozi številne predore, vmes 
pa vzhičeno vzdihuješ nad 
čudovito pokrajino. Čeprav 
je med vrhovoma le petdeset 
metrov višinske razlike, pa v 

eno smer kljub vsemu preho-
diš dobrih pet kilometrov in 
narediš 700 »višincev«. 

Dobro je tudi vedeti, da jav-
ni prevozi do izhodišč niso 
ravno pogosti, zato je dobro 
imeti lasten prevoz. Druga-
če pa Madeira pohodnikom 
v vseh pogledih ponuja obi-
lo užitkov, treba je le izbrati 
eno izmed številnih možno-
sti in vzeti pot pod noge. Res 
vam ne bo žal. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Prijetno presenečenje sredi Atlantika: Madeira (4)

POHODNIŠKA NEBESA

Spektakularne potke

Pico Ruivo

Premagovanje »višincev« je videti nekako takole ...

Razgledi, ki jemljejo dih

Suzana P. Kovačič

V 
petek, 22. mar-
ca, se je z držav-
nim tekmovan-
jem, ki je pote-
kalo na Osnov-

ni šoli (OŠ) Antona Ingoliča 
Spodnja Polskava, zaključil 
letošnji Ekokviz, tekmova-
nje v ekoznanju. Zmagala 
je ekipa Ekosedmarji z OŠ 
Jurija Vege Moravče, drugo 
mesto je zasedla ekipa Ano-
nimniponiji z OŠ Naklo. Na 
državnem tekmovanju Eko-
kviza se je v ekoznanju pre-
izkusilo dvanajst najboljših 
ekip s predhodnega šolske-
ga tekmovanja, na katerem 
se je kar 133 osnovnih šol 
pomerilo prek računalnika 
v poznavanju treh vsebin-
skih sklopov: podnebnih 
sprememb, ekosistemov 
in vode ter energije. Drža-
vno tekmovanje je poteka-
lo v dveh delih. V prvem 
delu so ekipe prek računal-
nika odgovarjale na trideset 
vprašanj. V drugem delu, ki 
je potekal v živo na šolskem 

odru, so se ekipe pomerile v 
igri »hitri prsti«. V finalu, v 
katerem so morali odgovo-
riti na sedem vprašanj, sta 
se pomerili ekipi OŠ Morav-
če in OŠ Naklo, slavili so 
Moravčani. Vse ekipe so 
imele veliko podporo v glas-
nem navijanju svojih sošol-
cev in prijateljev, pesti pa so 
za svoje učence stiskali tudi 
njihovi mentorji. 

»Ekokviz za osnovne šole 
je eden izmed najbolj obse-
žnih in vsebinsko zelo zah-
tevnih projektov, ki so ga 
učenci vzeli za svojega. Z 
letošnjo vsebino so pridobili 
poglobljeno znanje o odgo-
vornem ravnanju s hrano, 
znanstvenikih in krožnem 
gospodarstvu. S povezovan-
jem učnih vsebin in s projek-
ti, kot je Ekokviz, jih celovito 

izobražujemo za trajnost-
ni način življenja. Še pose-
bej si prizadevamo, da učen-
ci novo pridobljeno znan-
je in navade prenesejo tudi 
med starše in v lokalno okol-
je, s čimer jih opozarjajo, da 
mora biti skrb za okolje del 
našega razmišljanja in živ-
ljenja. S tem pa izpolnju-
jemo tudi širše poslanstvo 
programa Ekošola,« je pov-
zel mag. Gregor Cerar, naci-
onalni koordinator Ekošole. 
Poleg pokalov so zmagoval-
ne ekipe prejele tudi dona-
cije Telekoma Slovenije, 
soorganizatorja Ekokviza, 
ki je tudi letos zmagovalnim 
šolam namenil 1.500 evrov 
za okolju prijazne naložbe.

NAJBOLJŠI V EKOKVIZU 
Ekipa Ekosedmarji z Osnovne šole Jurija Vege Moravče je zmagovalka državnega Ekokviza. Drugo 
mesto je zasedla ekipa Anonimniponiji z Osnovne šole Naklo.

Odlični ekipi OŠ Naklo je za drugo mesto čestital tudi 
nacionalni koordinator Ekošole Gregor Cerar. 

Navijači OŠ Naklo so spodbujali svoje sošolce in prijatelje. 

Slovo

Občutek krivde?
Pustiti angela z napako
v peklu, na samotnem kraju?

Le odrešenje dveh duš
na robu uničenja.
Ob spremstvu mrzle noči
in očesa stvarnika mogočnosti.

Storiti nekaj,
kar si najmanj pričakoval.
Sam sebe oropati sreče
ali pa nekomu odvzeti
težko breme ljubezni.

Manca

Slovo je vedno težko, vedno pa si moramo reči, da je tako 
najbolje za vse. V takih dneh spoznamo, koliko smo v res-
nici močni. Vsak dan prinese nova presenečenja in morda 
je ravno danes tisti pravi dan. Meta

PESMI MLADIH
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»Še posebej si 
prizadevamo, da učenci 
novo pridobljeno znanje 
in navade prenesejo 
tudi med starše in v 
lokalno okolje, s čimer jih 
opozarjajo, da mora biti 
skrb za okolje del našega 
razmišljanja in življenja.« 
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TPapež Gregor III. in gregorijanski koledar
Ptički seveda niso zame-

rili, ko smo jih v nedavnem 
prispevku povezali z napač-
nim papežem. Napako pop-
ravljamo s podatki o papežu 
Gregorju XIII., ki je v resni-
ci vpeljal nov gregorijanski 
koledar. 

Po smrti papeža Pija V. se 
je razvnel hud prepir med 
kardinali glede osebnos-
ti prihodnjega papeža. Bili 
so razdeljeni med dva kan-
didata, vendar so po šest-
ih urah konklava 13. maja 
1572 za papeža izvolili tret-
jega kardinala, italijanskega 
rimskokatoliškega duhovni-
ka, škofa in kardinala Huga 
Boncompagnija (7. januarja 
1502–10. aprila 1585). Priv-
zel si je ime po njemu najlju-
bšem cerkvenem očetu Gre-
gorju Nazianškem – Gregor 
XIII; 25. maja 1552 istega leta 
je bil ustoličen in kronan. 

Odločno je podpiral kato-
liško obnovo Cerkve v duhu 
tridentinskega koncila ter 
se uspešno zoperstavil pro-
diranju reformacije v kato-
liške dežele. Podpiral je 
francoskega kralja Henri-
ka III. v borbi proti kalvini-
stičnim hugenotom, vsta-
jo Ircev proti angleški kral-
jici Elizabeti in špansko pro-
tireformacijo na Nizozem-
skem. Katoliška Cerkev na 
Poljskem se je pod njego-
vim pontifikatom prenovila 
in okrepila; brezuspešni pa 
so ostali njegovi poskusi za 
rekatolizacijo Švedske in za 
zedinjenje ali vsaj zbližanje 
z rusko Cerkvijo. Prav tako 
so se izjalovila njegova pri-
zadevanja za skupno obram-
bo pred Turki. 

Papež Gregor XIII. je 
24. februarja 1582 uvedel 
popravljeni in prenovljeni 

gregorijanski koledar. Lis-
tino o sprejetju so zaradi 
papeža opremili z letnico 
1581, tako da se je leto 1582 
začelo marca. Prenovlje-
ni koledar je potrdil natan-
čne izračune sončnega leta 
in zaradi razlike med juli-
janskim in sončnim letom 
določil, da 4. oktobru 1582 
takoj sledi 15. oktober. Dru-
ga novost je bilo določilo, 
da se namesto julijanske-
ga marca (po veliko deže-
lah 25. marca, ponekod celo 
1. aprila) začne civilno leto 
1. januarja. Tretja novost je 
bila uskladitev letnih časov 
s sončnim oziroma narav-
nim koledarjem: z enakono-
čjem (pomlad, jesen), najda-
ljšim (poletje) ter najkrajšim 
(zima) dnem. Četrta novost 
je bila ureditev glede presto-
pnih let. Papež je izdal pred-
pis, ki predstavlja bistvo 

gregorijanskega koledarja: 
prestopna so leta, ki so del-
jiva s 4, vendar z omejitvijo, 

da so od let z dvema ničlama 
na koncu prestopna le tista, 
ki so deljiva s štiristo.

Pregovori in reki
   Italijanski pregovor: Ljubezen je začetek dobrega in zla.
   Angleški pregovor: V ljubezni in vojni je vse  

dovoljeno.
   Češki pregovor: Dobitek in zgubitek se na istih  

sankah vozita.
   Nizozemski pregovor: Lahki dobički otežijo denarnico.

Smeh ni greh
   »Ali mi daš, prosim, cigareto?«
 »Ali nisi nehal kaditi ob zadnji podražitvi?«
  »To bom naredil postopoma. Sedaj sem v prvi fazi, 

ko sem cigarete nehal kupovati.« 
   Mladoporočenec: »Ali naj ženi vedno povem, kaj 

delam in kaj mislim?«
  Prijatelj: »Ni treba. Žena bo kmalu brala tvoje misli, 

kaj delaš, pa ji bo povedala kakšna od njenih  
prijateljic.«

Samo Lesjak

F
olklorna dejavnost 
skupin s svojim 
poustvarjanjem ple-
sne, pevske, glasbe-
ne in druge duhov-

ne dediščine ter z rekonstru-
kcijo tradicije s svojimi kos-
tumi in glasbili pomembno 
bogatijo področje naše kul-
turne zapuščine. Na odru 
dvorane Doma krajanov na 
Visokem se je tokrat predsta-
vilo štirinajst nastopajočih 
skupin, program pa je pove-
zoval Peter Šalamon. S svo-
jimi folklornimi skupinami, 
od otroških do veteranskih, 
ter pevskimi in glasbeni-
mi skupinami so sodelova-
li člani naslednjih društev: 
KD Brdo Kranj, SKPD Sveti 
Sava, KPŠHD Vuk Karadžić 
Radovljica, MKD Sv. Ciril in 
Metod in SKD Petar Kočić.

Kot ugotavlja etnomuzi-
kologinja in etnokoreologi-
nja Vesna Bajić Stojiljković, 
ki je skupaj z Nevo Trampuš 
strokovno spremljala nasto-
pajoče – skupaj bosta izbrali 
najboljše, ki se bodo uvrstili 
na regijsko srečanje, kultur-
no-umetniška društva manj-
šinskih etničnih skupnosti 
postajajo čedalje bolj prepo-
znavni kulturni in izobraže-
valni centri v Sloveniji. Usta-
novljena so bila z namenom 
ohranjanja lastne tradicije 

in kulture. Pri nas skorajda 
ni regije, kjer ne bi delova-
lo vsaj eno manjšinsko druš-
tvo. Njihovo kulturno udej-
stvovanje v lokalnem okol-
ju je izrednega pomena, ne 
samo za manjšine, temveč 
tudi za lokalno prebivalstvo. 
Skozi njihove pestre aktiv-
nosti lokalno prebivalstvo 
spoznava različnost kultur, 

s katerimi živi. Ravno zaradi 
velikega števila pripadnikov 
različnih manjšin so kultur-
na društva izredno dragoce-
na oblika njihovega organi-
ziranja in vključevanja v dru-
žbo. Spodbujanje delovanja 
manjšinskih folklornih sku-
pin je prepoznal tudi Javni 
sklad za kulturne dejavno-
sti RS: v okviru območnih 

in regijskih srečanj sloven-
skih folklornih skupin vselej 
sodeluje manjšinska skupi-
na iz lokalnega območja, že 
več kot desetletje pa srečan-
ja manjšinskih folklornih, 
pevskih in godčevskih sku-
pin postajajo samostojna 
prireditvena oblika, ki pote-
ka v petih regijah Slovenije, 
tudi na Gorenjskem.

OD VARDARJA DO TRIGLAVA
Dom krajanov na Visokem pri Kranju je gostil tradicionalno Območno srečanje folklornih, pevskih in 
godčevskih skupin manjšinskih etničnih skupnosti in manjšin v organizaciji kranjske izpostave Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti.

Otroška in mladinska skupina KPŠHD Vuk Karadžić Radovljica / Foto: Gorazd Kavčič

Mladinska folklorna skupina KD Brdo Kranj / Foto: Gorazd Kavčič

Šenčur – Tudi letošnji tradicionalni Dorijev večer je v 
soboto napolnil dvorano Doma krajanov v Šenčurju. Obi-
skovalci so uživali v sproščenem vzdušju ter nastopih 
glasbenikov. Nastopili so Kvintet Dori, Tone Rus z dru-
žino, citrar Tomaž Plahutnik, Sejmarji iz Mengša, orgli-
čar Marjan Urbanija in Otroški pevski zbor Luže, v dobro 
voljo je vse zbrane spravljal humorist Užiguc, celoten spo-
red pa je povezoval Franci Podbrežnik. Začetki Kvinteta 
Dori segajo v leto 1995, tako da je kvintet na slovenski 
narodno-zabavni glasbeni sceni že skoraj petindvajset let. 
Pred koncertnim večerom je v farni cerkvi sv. Jurija pote-
kala maša, ki jo je daroval Izidor Pečovnik - Dori, župnik, 
ki službuje v Berlinu in po katerem si je kvintet tudi nadel 
ime. Na njej sta sodelovala znani slovenski organist prof. 
Tilen Bajec in Otroški pevski zbor Luže.

Tradicionalni Dorijev večer

Kvintet Dori razveseljuje že skoraj četrt stoletja. 

Naklo – V petek, 5. aprila, bo ob 17.30 v avli Osnovne šole 
Naklo potekala Revija pevskih zborov Občine Naklo. Nas-
topili bodo MPZ OŠ Naklo, Učiteljski PZ OŠ Naklo, MPZ 
Dobrava Naklo, MePZ FS DU Naklo, Mlade pevke ljudskih 
pesmi FS Podkuca, Cerkveni mešani pevski zbor Podbrez-
je, Mladi godci FS Podkuca, Pevci ljudskih pesmi FS Pod-
kuca (odrasli), MPZ Triglav Duplje in ŽPZ Dupljanke.

Revija pevskih zborov Občine Naklo
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Kranj – V četrtek, 4. aprila, bo ob 20. uri v Trainstation 
SubArtu nastopila zasedba Kultur Shock, ki v okviru 
tokratne turneje predstavlja svoj novi album D.R.E.A.M. 
Zasedba je nastala leta 1996 v Seattlu, svoje vplive pa črpa 
iz balkanskega folka, pa tudi roka, metala in punka v svojih 
najboljših različicah.

Kultur Shock v Trainu
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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TANJIN KOTIČEK

Bralec pod šifro Zakon si je 
izbral sedem kart in zani-
ma ga, kako se bodo rešile 
težave v njegovem zakonu. 
Njegove karte so Težave, 
Neiskrenost, Ljubezen, Nes-
reča, Smrt, Vdova, Sreča. 
Kot vidite, so karte v večini 
precej težke, zato verjamem, 
da so za razlago zahtevne; 
pa vseeno. Edina dobra kar-
ta je zadnja, torej Sreča – se 
pravi, da bo na koncu dober 
rezultat, vendar je do tja tre-
ba priti. Karta Izguba nam 
takoj da vedeti, da težave 
res obstajajo, in naslednja 
karta Neiskrenost izda, da 
je v tem odnosu veliko laži in 
sprenevedanja. Res je zraven 
tudi karta Ljubezen, ampak 
samo to je veliko premalo za 
dober odnos ali zakon. Imeti 
rad je širok pojem, v zakonu 
mora biti veliko več, mora 
biti pripadnost in zaupanje, 
česar pa tukaj ni opaziti. Žal. 
Karta Nesreča potrdi, da je 
upanje zaman in ne gre pri-
čakovati izboljšanja – niti to 
ne bi bilo dobro. Ker čeprav 
bi ta zakon obstal, nikoli ne 
bi bilo res tiste prave sreče 

in splošnega zadovoljstva. 
Karta Smrt pojasni, kdaj vse 
se bo dokončno zgodilo in 
da se konča vsa ta agonija. 
Dogaja pa se vse v tem tre-
nutku. Karta Vdova prikazu-
je to vmesno obdobje, ko se 
bralec počuti zapuščenega, 
osamljenega in brez pose-
bnih ciljev. In končno smo 
prišli do zadnje karte Sreča. 
Nobena stvar v življenju se 
ne zgodi brez razloga. Vse to 
bo treba doživeti, da končno 
pride sreča v vseh oblikah, 
tudi s prihodom nove, tiste 
prave ljubezni.
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih doslej že spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

V Kranju sta se 23. mar-
ca 2019 poročila Uroš 
Kralj in Petra Gašparič, 
na Jesenicah pa Metod 
Macorig in Vesna Zem-
ljič.

Mladoporočenci

»Nujno, nujno«
Pozdravljeni, Tanja. Lepo, 
lepo prosim, če moje vprašan-
je obravnavate čim hitreje, ker 
imam zaupanje v vas. Zanima 
me, ali se hčerka pozdravi in 
kako bo naprej v življenju. Naj-
lepša hvala vam.
Moje mnenje je, da ni večje 
zagate v življenju, kot ko 
zboli otrok. Ko smo kot star-
ši nemočni, čeprav bi vse 
dali, da bi bolečino in teža-
ve prenesli nase, samo da 
otrok ne bi trpel. Hčerka je 
zelo dojemljiva, čeprav je še 
majhna, čuti, zato morate 
biti pazljivi, da vas ni preveč 
strah, saj to nevede prena-
šate nanjo. Pogled v karte je 
pokazal, da se bo pozdravila 
in bo vse v najlepšem redu. 
V prvi vrsti se morate pomi-
riti in ne smete razmišljati o 
najslabšem. Kasneje ji vidim 

še dodatne preglede, a izvidi 
so dobri. Zaupajte v zdravni-
ke, saj so zato, da pomagajo. 
Vse bo v redu. Lepo vas poz-
dravljam in želim vse dobro.

»Spominčice«
Spoštovana Tanja! Naj naj-
prej povem, da sem res vesela, 
da še vedno pišete, svetujete 
v Gorenjskem glasu in vliva-
te mnogim upanje, da bo vse 
dobro, in vzbujate zavest, da 
je živeti lepo. Hvala vam. Več-
krat ste mi že odgovorili in spet 
imam prošnjo, če mi lahko 
pogledate v karte, kako zdaj 
kaže v moji družini na splo-
šno, še posebej pa me zanima 
glede hčerke. Kaj pa zdravje 
male, naše najmlajše? Predv-
sem za zdravje in medsebojno 
razumevanje me zanima. Že 
vnaprej se vam zahvaljujem 
za odgovor in vam želim, da 

se imate lepo, da uživate živ-
ljenje.
Vaše besede so potrditev 
za moje delo, zato najlep-
še hvala. In res je, živeti je 
lepo. Vsak od nas bi moral 
bolj ceniti priložnosti, ki jih 
imamo, danes, ta trenutek. 
Na obrazu imamo skrit zem-
ljevid preteklosti, v očeh pa 
iskrice prihodnosti. Karte za 
hčer in njeno družino, se pra-
vi partnerja in hčerkico, so 
pokazale lepo prihodnost. 
Partner ne bo več dolgo delal 
v tujini in videti je, da še v 
tem letu začnejo skupno živ-
ljenje. To bo prineslo same 
lepe spremembe in hči se 
bo končno umirila in začela 
delati načrte za prihodnost. 
Vidim še najmanj enega 
otroka. Kar je prav. Vnučka je 
zdrava, skrbi so odveč. Tudi 
pri vašem sinu vidim otroke. 

Trenutno ima malo več skrbi, 
ampak se bo vse uredilo. Na 
delovnem področju se mu 
obetajo dobre spremembe, 
če ne prej, pa v drugi polo-
vici leta. V odnosu z njegovo 
partnerko pričakujte izbo-
ljšanje v odnosu, saj se bo 
začela čustveno odpirati. Pri 
tej vnučki ne vidim nič naro-
be, vse je v redu. Vaš mož je 
na trenutke slabe volje, še 
sam ne ve, zakaj. Postal bo 
bolj aktiven. Bolezen ne bo 
razlog za to, da se upokoji-
te prej, kot si mislite, vidim 
pač situacijo, ki jo boste znali 
res dobro izkoristiti. In zakaj 
ne, saj vam vedno zmanjka 
časa. Razumevanje v dru-
žini je in celo se še izboljša, 
za zdravje pa pri nikomer ne 
vidim posebnosti, samo tako 
naprej. Želim vam vse lepo in 
vam želim vse dobro.

Ana Šubic

V 
ponedeljek, 25. 
marca, se mi je 
številka obrnila 
na »bolje« – z 59 
na 60, je Marjan 

Potočnik zapisal v vabilo sode-
lavcem na pogostitev in zdra-
vico ob njegovi okrogli oble-
tnici. Minuli četrtek smo se 
tako zbrali na terasi poslovne 
stavbe, v katero smo se glaso-
vci preselili lansko jesen, in v 
zanimivem ambientu z lepim 
razgledom na Kranj nazdravi-
li našemu šestdesetletniku, ki 
prihaja od Sv. Duha pri Škofji 
Loki. Leta dobro skriva, najbrž 
tudi zato, ker večino prostega 
časa posveča športnim aktiv-
nostim. »Da bi bil še naprej 
tako poskočen,« mu je zaže-
lela direktorica Marija Vol-
čjak in mu izročila darilo gla-
sovcev. Ob predpasniku, ki ga 
je potegnil iz darilne škatle, in 
škofjeloških anekdotah, pove-
zanih z njim, smo se pošteno 
nasmejali, slavljenec pa se je 
razveselil tudi darilnega bona 

za športno trgovino, kolesar-
ske majice in včlanitve v Gla-
sovo športno društvo. Ob tem 
je poudaril, da se v našem kole-
ktivu počuti odlično. Pridružil 
se nam je pred dobrima dve-
ma letoma kot vodja oglasne-
ga trženja, pred tem pa je bil 
vrsto let direktor Radia Sora. 

Športni način življenja ga 
sicer spremlja že od nekdaj. V 
mlajših letih je nekaj časa tre-
niral košarko. Danes najpo-
gosteje sede na kolo, na leto 

prekolesari kar okoli tri tisoč 
kilometrov. Občasno tudi 
teče, pozimi si natakne tekaš-
ke smuči, poleti pa se na mor-
ju ukvarja s prostim potap-
ljanjem in podvodnim ribo-
lovom … »Rad sem pa tudi 
doma, na vrtu, v prijetni dru-
žbi,« je pristavil Marjan, sicer 
tudi dedek. S soprogo Marje-
to imata že tri vnuke in vnu-
kinjo.

Šestdesetletnico je Mar-
jan ta konec tedna praznoval 
tudi v krogu svojih najbližjih 
in sorodnikov, sicer pa so mu 
že dan pred rojstnim dnevom 
domači in sosedje pripravili 
prijetno presenečenje, vnuk 
Bor mu je zaigral tudi na har-
moniko. Pozno zvečer so mu 
prišli ofirat še prijatelji, ki so s 
pokrovkami in činelami pos-
krbeli za precej glasno vošči-
lo. Živahno pa bo zagotovo 
tudi na izletu v neznano, ki ga 
Marjan pripravlja zanje.

MARJANOVIH ŠESTDESET
Naš sodelavec Marjan Potočnik iz Škofje Loke je praznoval 60. rojstni dan.

Takole sta z Marjanom Potočnikom nazdravili Alenka Bole 
Vrabec in direktorica Marija Volčjak. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

P
rijetno popoldne 
v druženju so pre-
živeli pred dne-
vi jubilanti, nakel-
ski občani, ki so 

januarja, februarja ali marca 
dopolnili osemdeset, devet-
deset in več let. K Marinšku 
v Naklo so jih povabili župan 
Ivan Meglič in Društvo upo-
kojencev (DU) Naklo, v nje-
govem imenu predsednik in 

tajnica društva Jože Kajin in 
Slavka Jelenc. Med slavljenci 
so bili Marjeta Pretnar, Fani 
Gril, Marija Šemrov, Albi-
na Troha, Marija Resman, 
Vinko Rakovec, Jožef Štilec, 
Janez Janežič, Janez Drino-
vec, Ružica Nikolaš, Franči-
ška Jožefa Jošt in Marija Bar-
tol, nekoliko kasneje se jim 
je pridružil še Jožef Špilak. 
Župan jim je zaželel dobro-
došlico, jim povedal, da so 
prav vsi zaslužni občani, 
ki so v preteklosti marsikaj 

dobrega naredili, in da so 
jim za to hvaležni. Da pa 
je takšno srečanje prilož-
nost, da kakšno rečejo in se 
poveselijo, se je županovim 
besedam pridružil predsed-
nik DU Naklo. Starejšim je 
vedno toplo pri srcu, ko se 
lahko družijo z najmlajši-
mi, tokrat jim je nasmeh s 
plesnim nastopom pričara-
la skupina Smeške iz Pod-
ružnične šole Duplje, ki tre-
nira pod mentorstvom Eve 
Zaletelj. 

NAZDRAVILI JUBILANTOM

Jubilanti z županom Ivanom Megličem ter predsednikom in tajnico DU Naklo Jožetom 
Kajinom in Slavko Jelenc / Foto: Gorazd Kavčič

Minuli teden je na Gorenjskem v obeh porodnišnicah na 
svet prijokalo 48 novih prebivalcev. V Kranju se je rodilo 
11 dečkov in 20 deklic, med novorojenčki sta bila tudi bra-
tec in sestrica. Najlažji je bil eden od dečkov – tehtal je 
2430 gramov, najtežja pa je bila deklica, ki se ji je kazalec 
na tehtnici ustavil pri 4025 gramih. Na Jesenicah je svoje 
glasilke prvič preizkusilo 10 deklic in 7 dečkov. Najlažji in 
najtežji sta bila dečka – prvemu je tehtnica pokazala 2920, 
drugemu pa 3950 gramov.

Novorojenčki
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RADOVLJICA      12. - 14. april

www.radolca.si

• Največji sejem čokolade v Sloveniji
• Degustacija čokolade in čokoladnih slaščic
• Čokoladni ruby bingo
• Kuharski šovi in delavnice
• Ulične predstave, cirkuške delavnice
• Delavnica izdelovanja čokolade
 s Hišo eksperimentov
• Športne in zabavne aktivnosti
• Koncerti: 
 Zmelkoow, Help! - A Beatles Tribute band, 
 Nipke, Ansambel Saša Avsenika, 101-ka band...

Adrenalinski spust z jamarji, Medena dogodivščina, 
kuharske delavnice za otroke, delavnice s Čebelarskim 
muzejem, čokoladna kraljica, kolesarski pump...

Obiščite največji 
in najatraktivnejši 
čokoladni dogodek 

v Sloveniji

1. nagrada: Prešernove kroglice in masaža celega telesa s čokolado
2. nagrada: veliko čokoladno jajce
3. nagrada: miks čokoladnih izdelkov

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no 
v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 17. aprila 2019, na Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 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 Nazorjevi ulici 1.
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Skupina The Rolling Stones je zaradi 
zdravstvenih težav Micka Jaggerja (75) 
prestavila turnejo po Severni Ameriki. V 
izjavi za javnost niso navedli, za kakšno 
bolezen gre, vendar so poudarili, da naj 
bi Mick popolnoma okreval. »Opraviču-
jem se vsem oboževalcem z vstopnica-

mi. Sovražim dejstvo, da sem vas pustil na cedilu, toda 
močno se trudim, da bom kmalu spet na odru,« je zapisal 
Jagger. Začetek turneje No Filter je bila načrtovan za 20. 
aprila.

The Rolling Stones prestavili turnejo

V prometni nesreči v Arizoni sta 
umrla člana britanske skupine 
Her’s Stephen Fitzpatrick (24) in 
Audun Laading (25). Življenje sta 
izgubila tudi menedžer skupine 
in še ena oseba. Nesreča se je 
pripetila medtem, ko sta promo-

virala svoj debitantski album Invitation to Her’s, in sicer 
na poti iz Phoenixa v Santa Ano. »Žalostno. Odražala sta 
ju energija, živahnost in talent. Bila sta nežna, topla in 
zabavna,« je povedal njun predstavnik.

Nesreča usodna za člana skupine Her’s

Avstralska manekenka Miranda 
Kerr (35) in ustanovitelj Snap-
chata Evan Spiegel (28) deset 
mesecev po rojstvu sina Harta 
pričakujeta drugega otroka. Ta 
se bo pridružil bratu Hartu in 
polbratu Flynnu (8), ki ga ima 

igralka iz zakona z Orlandom Bloomom. »Miranda, Evan, 
Flynn in Hart komaj čakajo, da se jim pridruži nov družin-
ski član,« je v izjavi za javnost zapisala družina Spiegel.

Miranda Kerr bo tretjič mamica

Igralec in komik Tracy Morgan (50) živi 
v razkošni vili z desetimi kopalnicami, ki 
ima poleg bovlinga, košarkarskega igri-
šča in kina nenavadne hišne ljubljenčke: 
osem lačnih morskih psov. »Poglejte moj 
grad. Ko sem bil deček, sem sanjal o veliki 
hiši,« je komentiral Tracy, ki mu največ 

pomenita zasebnost in čas s petletno hčerko Maven in 
soprogo Megan.

Tracy živi v razkošni vili z morskimi psi

VRTIMO GLOBUS

A. Š., U. P.

A
rena Casinoja 
Korona v Kranj-
ski Gori je v 
soboto gostila 
izbor Miss Alpe 

Adria Slovenija. Predstavi-
lo se je deset deklet, komi-
sijo pa je najbolj prepriča-
la 26-letna Katarina Odar 
iz Šempasa pri Novi Gorici, 
ki je tako postala mis Alpe 
Adria Slovenija 2019. Kro-
no ji je predala njena pred-
hodnica Klavdija Golija iz 
Domžal, ki je bila tudi pred-
sednica komisije. Prva spre-
mljevalka je postala Anita 
Petkovska, prav tako iz Nove 
Gorice, druga spremljevalka 

Novomeščanka Anamari-
ja Žužek, lento z napisom 
Miss Fenzy pa je osvojila 
Celjanka Urška Grčar.

V mednarodnem fina-
lu, ki bo maja v Bratisla-
vi, bodo Slovenijo zastopa-
le zmagovalka in obe spre-
mljevalki. Organizatorja in 
lastnika licence Miss Alpe 
Adria Slovenija ter novogo-
riške agencije Bker Kerstin 
in Luca Babbucci sta prepri-
čana, da imamo dobre mož-
nosti za osvojitev mednaro-
dnega naziva. Lepotni izbor 
z več kot tridesetletno tra-
dicijo sicer povezuje osem 
držav: poleg Slovenije še 
Italijo, Avstrijo, Švico, Češ-
ko, Slovaško Madžarsko in 
Hrvaško.

Na Dvoru Jezeršek na 
Zgornjem Brniku so minu-
lo sredo pripravili tradicio-
nalni rez vinske trte, potom-
ke najstarejše trte na svetu 
z mariborskega Lenta. Pri 
Jezerškovih uspeva od leta 
2008. Pod budnim očesom 
vrhunskih vinarjev, hišne-
ga viničarja Danila Steyer-
ja in mentorja Stojana Ščur-
ka, vsako leto v družbi hišnih 
prijateljev izvedejo slavnos-
tni rez, ki ga spremlja tudi 
boter. Letos je čast botrstva 
doletela primorsko pediatri-
njo Ireno Cetin Lovšin, ki z 
Jezerškovimi in kletjo Vina-
koper že vrsto let sodeluje 
pri dobrodelnem projektu 
licitacije barikov. Med dose-
danjimi botri so bili tudi 

košarkarska legenda Ivo 
Daneu, gostinec Ignac Rajh, 
nekdanji predsednik države 
Milan Kučan, etnolog Janez 
Bogataj ...

V Domu dr. Franceta Ber-
gelja Jesenice so poskrbeli 
za čudovit vstop v pomlad s 
prireditvijo Praznik pomla-
di. Nastopil je domski pev-
ski zbor Večerni zvon pod 
vodstvom Marte Rebolj in ob 
spremljavi Marsela Gombo-
ca na harmoniki in Domini-
ka Bertonclja na kitari, v gos-
te pa so povabili znano pev-
ko Eldo Viler, ki je navduši-
la z zimzelenimi popevka-
mi. Svoj kamenček v mozaik 
prireditve so dodali tudi sta-
novalci, ki so brali odlomke 
besedil slovenskih popevk.

V KORONI IZBRALI MIS
Nova mis Alpe Adria Slovenija je 26-letna Primorka Katarina Odar. Na Dvoru Jezeršek so pripravili 
tradicionalni rez trte, na Jesenicah pa so gostili Eldo Viler.

Na letošnjem lepotnem izboru Miss Alpe Adria se je predstavilo deset deklet iz vse Slovenije. / Foto: Emanuele Vrh

Mis Alpe Adria Slovenija 2019 Katarina Odar in njena 
predhodnica Klavdija Golija iz Domžal. / Foto: Emanuele Vrh

Prejemnice lepotnih nazivov: Urška Grčar, Anita Petkovska, 
Katarina Odar in Anamarija Žužek / Foto: Emanuele Vrh

Rez trte na Dvoru Jezeršek: Ivo Daneu, letošnja botra Irena 
Cetin Lovšin, Ignac Rajh, Milan Kučan in Franci Jezeršek 

Pevka Elda Viler v klepetu z voditeljem prireditve Bojanom 
Pogačnikom / Foto: Urša Peternel

Simpatična Tjaša Žibert iz Nakla je vestna učenka ter 
mlada likovna ustvarjalka, ki se je izkazala na nedavni 
razstavi del članov sekcije Mladi talenti, ki marljivo 
ustvarjajo v okviru KUD LIK Naklo. Slikanje jo izjemno 
veseli ter izpopolnjuje, tako da mu posveča obilo časa, 
pri srcu pa so ji tudi potovanja v zanimive kraje – med 
željami sta Pariz in London. / Foto: Gorazd Kavčič
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Hitro se bliža velika noč in prav je, da kakšno sladico že vnaprej 
pripravimo. Lahko jih tudi zamrznemo, le tistih, pri katerih 
uporabimo beljake, nikar, saj slabo prenašajo zamrzovanje. 
Bolje je, da jih spravite v kovinske ali kartonaste škatle, in če 
jih boste postavili kam visoko na skrito polico, bodo morda 
zdržale do praznikov.

Čokoladni poljubčki

Potrebujemo: 12 dag na palčke narezanih mandljev, 12 dag 
naribane jedilne čokolade, 2 žlici kakava v prahu, pol žličke 
zmletega cimeta, 2 beljaka in 12 dag sladkorja.
V skledi zmešamo mandlje, čokolado, kakav in cimet. V veliki 
posodi segrejemo vodo, vanjo postavimo primerno manjšo 
skodelo in v njej beljake in sladkor stepamo tako dolgo, da 
nastane masa, ki se vleče. Skledo vzamemo iz vode in belja-
kom primešamo mandljevo mešanico. Pekač obložimo s pa-
pirjem za peko in z dvema žličkama nanj nanašamo čokoladne 
kupčke. Pečico vnaprej segrejemo na 150 stopinj Celzija in pri 
tej temperaturi poljubčke bolj sušimo kot pečemo 15 minut; 
spečene povsem ohladimo, odluščimo od papirja in shranimo. 

Orehovi rogljiči

Potrebujemo: 18 dag moke, 21 dag masla, 10 dag orehov, 7 dag 
sladkorja, 1 zavitek vaniljevega sladkorja, 1 jajce.
Maslo, segreto na sobno temperaturo, penasto umešamo, 
primešamo še jajce, nato pa dodamo vse ostale sestavine. 
Testo dobro pregnetemo in oblikujemo rogljičke. Zložimo jih v 
pekač, obložen s papirjem za peko, in jih zlato rjavo zapečemo 
pri 170 do 180 stopinjah Celzija. Še vroče posujemo z mletim 
sladkorjem, ki ga zmešamo z vaniljevim sladkorjem. Lahko 
pa tudi polovice ali konice rogljičev pomočimo v čokoladno 
glazuro; bodo še bolj vabljivi.

Rozinov šarkelj

Potrebujemo: 1 kg bele moke, 12 dag masla ali margarine, 12 
dag sladkorja, 2 rumenjaka, 1 jajce, 3 dl toplega mleka ter zrav-
nano žličko soli; 2 dag kvasa, 2 žlici mleka in 1 žlico sladkorja 
za vzhajanje, naribano limonino lupinico ter 2 do 3 pesti rozin, 
namočenih v rumu. 
Maslo, sladkor, rumenjaka in jajce penasto razmešamo. Do-
damo moko, toplo mleko in vzhajan kvas, premešamo in 
nato stepamo 15 minut s kuhalnico, da postane testo gladko 
(seveda lahko stepate tudi z električnim mešalnikom). Ste-
penemu testu dodamo 1 žličko limonine lupinice in rozine, 
dobro premešamo in stresemo v pomaščen okrogel model za 
šarklje, ki ima v sredi izboklino z luknjo. Pokrito testo postavi-
mo na toplo, da vzhaja, premažemo ga s stepenim jajcem ali 
s smetano in pečemo v srednje vroči pečici približno eno uro. 

Kokosovi piškoti

Penasto umešamo 15 dag margarine, 20 dag sladkorja in 2 jajci, 
dodamo 15 dag kokosove moke in 30 dag bele moke s pol zavitka 
pecilnega praška ter zamesimo testo. Eno uro naj stoji v hladil-
niku, nato oblikujemo piškote poljubne oblike in jih spečemo.

Preprosti piškoti
Preprosto vse sestavine 

skupaj zmešamo, malo po-
čakamo, na hitro oblikuje-
mo, spečemo ter uživamo v 
izvrstnih piškotih. Da je res 
tako, se prepričajmo s pri-
pravo cimetovih ali kokoso-
vih piškotov.

Za pripravo pirinih cime-
tovih piškotov potrebuje-
mo: 270 g pirine moke, 80 g 
mletega sladkorja, 70 g mas-
la, 1 jajce, 1 vanilin sladkor, 
1 žličko pecilnega praška, 1 
zravnano žličko cimeta, ščep 
soli, 60 g kisle smetane ali 
grškega jogurta.

Moko presejemo ter ji 
primešamo pecilni prašek, 
sladkor, vanilin sladkor, 

cimet in sol. Dodamo mas-
lo, jajce in kislo smetano 
res vse skupaj zgnetemo v 
testo. Testo zavijemo v foli-
jo ter ga postavimo v hladil-
nik za pol ure. Iz ohlajenega 
testa oblikujemo za oreh ve-
like kroglice, ki jih polaga-
mo na pekač, prekrit s peki 
papirjem. Piškote pečemo 
v pečici, ogreti na 180 °C, 
približno 30 minut.

Nasvet: Za bolj polnovred-
ne piškote del moke (ali v ce-
loti) nadomestimo s pirino 
polnozrnato moko.

Za pripravo kokosovih 
keksov potrebujemo: 400 
g moke, 100 g kokosove 
moke, 100 g sladkorja, 250 

g margarine ali masla, 2 jaj-
ci, ščep soli.

Moko pomešamo s ko-
kosovo moko in sladkor-
jem. Posolimo in dodamo 
na kocke narezano mas-
lo, sol in jajci. Vse skupaj 

zgnetemo v testo. Iz testa 
oblikujemo dolg pravoko-
tnik, ki naj bo širok približ-
no 3 cm in visok 2 cm. Tako 
oblikovano testo zavijemo 
v folijo in postavimo v hla-
dilnik za eno uro. Ohlajeno 

testo razvijemo iz folije ter 
ga narežemo na 0,5 cm de-
belo. Narezane piškote po-
lagamo na pekač, prekrit s 
peki papirjem, in pečemo v 
pečici, ogreti na 180 °C, 10 
do 15 minut.

Mojca Logar

Po ocenah strokovnjakov bi 
največ prispevali k zmanjšanju 
izpustov toplogrednih plinov, 
če bi manj uporabljali letalski 
promet, če bi zmanjšali število 
avtomobilov, na tretjem mestu 
je pogostejše uživanje hrane 
rastlinskega izvora. Spomnila 
sem se knjige iz otroštva, kjer 
sem opazovala shemo, koliko 
ljudi lahko prehranimo s hra-
no, ki jo pridelamo na štirih 
hektarih zemlje. Če posejemo 
sojo, lahko prehranimo 61 lju-
di, če gojimo pšenico na isti 
površini, lahko prehranimo 24 
ljudi, s koruzo deset, in če go-
jimo krmo za živali, z mesom 
od teh živali lahko prehranimo 
le dva človeka. 

Če bi primerjali prehranje-
valne navade danes in pred 
stotimi leti, je povsem jasno, 
da danes pojemo preveč mesa. 
Pomislimo na vse verige hitre 
prehrane in tudi na domače 
jedilnike. Najhitreje je priprav-
ljeno meso. Beljakovine lahko 
dobimo tudi v drugih živilih, 
le kuha je potem precej bolj 
zamudna. Mnogi se še dobro 
spominjate, da je bilo meso 
na jedilniku le v nedeljo, pa 
še takrat se ga niste do sitega 
najedli. V pogovoru z mladi-
no nekdo hitro pripomni, za-
kaj bi se jaz moral odpovedati 
mesu, da bom s tem manj one-
snaževal okolje, če ga imam 
pa rad. Vsi tisti, ki svetujejo, 
kako bi manj obremenjevali 
okolje in naš planet, se vozijo 
v luksuznih avtih in zelo po-
gosto potujejo z letali, ne da bi 
pomislil, da je to mnogo večje 
onesnaževanje kot moja ljube-
zen do mesne hrane. Prijetno 
smo se smejali in na koncu 
ugotovili, da ima čisto prav. 

No, pa morda obrnimo 
stvar drugače, spodbujajmo 

vrtičkarstvo. V tem pa smo 
Slovenci zagotovo vzorni dr-
žavljani sveta. Vrtičkarstvo 
je nacionalni hobi. Pojavi se, 
čim presežemo petdeseto leto 
starosti, pri mnogih pa že prej. 
Tudi tisti, ki živijo v bloku, si 
pogosto omislijo zeleno steno 
ali visoko gredo in ponosno 
povedo, da sami pridelajo zgo-
dnjo solato, zelišča in začim-
be, celo paradižnik in jagode. 
In še v nečem smo Slovenci 
vzorni državljani, v lastni 
pripravi hrane. Pri nas se še 
kuha. Kdor pozna obljubljeno 
deželo čez lužo in tudi razviti 
Zahod, kaj kmalu ugotovi, da 
tam nihče ne kuha doma. Je 
se v restavracijah in gostilnah. 
Pa vendar spodbujajo kuhanje 
doma in izobražujejo mlade, 
kako si pripraviš preproste 
jedi. Še vedno govorimo o pri-
delavi hrane za ljudi in krme 
za živali, kako smo lahko za-
čudeni nad pridelavo rastlin 
za predelavo v goriva, izola-
cijo stavb, cvetja in drugih lu-
ksuznih izdelkov. Kako šele to 
onesnažuje okolje … 

Torej, nadaljujmo z vrtič-
karstvom, ker to radi počne-
mo, jejmo manj mesa in hrane 
živalskega izvora, ker je bolj 
zdravo in s tem manj onesna-
žujemo okolje. In če dodam še 
naslednje: jejmo lokalno pride-
lano hrano, tisto, ki zraste na 
naših njivah, vrtovih in sadov-
njakih. Koliko energije in iz-
pustov povzročimo z nakupom 
eksotične in uvožene hrane, ki 
z dragim in energetsko zahtev-
nim transportom pride k nam 
denimo iz Argentine ali Gane 
in drugih delov sveta. 

Trg nudi marsikaj, mi pa se 
sami odločimo, kaj bomo kupi-
li, in še več, kaj bomo jedli.

Več rastlinske hrane

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Pisali smo o podzavesti, 
kjer se shranjujejo vsi naši ne-
prijetni pripetljaji. Koristno 
se je zavedati, da se v nas 
shranjuje vse, kar doživimo 
– hudo in dobro. Običajno si 
podzavest predstavljamo kot 
nekaj temačnega. Res je tudi, 
da so prva srečanja s svojimi 
potlačenimi vsebinami nera-
zumljiva, drugačna, pogosto 
obnemimo. Dejstvo pa je, da 
je to del nas. 

Še mnogo bolj pa je po-
membno, da ima podzavest 
svoje središče. Poimenujmo to 
podpodzavest. Zakaj takšno 
ime? Ker je nemogoče, da bi 
bil jaz le produkt potlačenih, 
zamolčanih, neizgovorjenih 
hudih dogodkov. V središču 
mene ni samo grdo, ni samo 
trpljenje, niso samo težki spo-
mini. V samem jedru mene 
leži neizmerna in neopisljiva 
Dobrota, Ljubezen, Svetloba, 
Toplina, Moč, Veselje, Lepota 
in Mir. Namenoma uporab-
ljamo velike začetnice, ker 
moje bistvo mene in moje te-
gobe močno presega. Z veliko 
začetnico samo simbolično 
pokažemo veliko spoštovanje. 
S temi vsebinami ali stanji 
se ukvarjajo in jih poučujejo 
vse religije tega sveta. V kr-
ščanstvu temu rečemo Rajski 
vrt. Vse življenje hrepenimo 
po stiku s tem notranjim de-
lom sebe. Zelo očitno o tem 
pripovedujejo umirajoči. Ni 
pa nam treba čakati na zad-
nje ure življenja. Prej smo 
lahko v stiku z Biserom, ki 
je v nas – zato nam je dan. 
Stalno nas spremlja in nam 
je na razpolago. Pravzaprav 
moje Jedro ni moja last, mi je 
pa vedno na razpolago v ne-
izmernih količinah. Iz njega 
črpam moč in vanj lahko pre-

nesem, vržem, spustim svoja 
težka čutenja. Stik, ne samo 
zavedanje, stik s svojim res-
ničnim, božanskim izvorom 
nas ne pusti ravnodušnih. 
Prevzame nas in nam da moč 
radosti, ki zmanjša vsakdanje 
tegobe. Dejansko spoznamo, 
da je trpljenje človeka del ce-
lote in žal pogosto nujno za 
vstop v Lepoto. Soočenje, ali 
vsaj bežno srečanje, nam vza-
me besede in poveča čudenje. 
Ljudje govorijo o čudno beli 
svetlobi, modrini, ki se je prip-
lazila, in da je zelo prijetno 
biti z njo, nekateri začnejo z 
njo neverbalno komunicirati, 
spet tretji se začnejo sprehajati 
po čudno lepi naravi in pove-
do, da niso sami, hkrati pa ne 
znajo opisati prisotnosti neko-
ga ali nečesa. Tisto, kar je ob 
njih, ni moški niti ni ženska, 
je samo neizmerno Dobro …

V našem notranjem svetu 
(podzavest) kot v našem naj-
globljem bistvu ni matema-
tične logike. Zato opisujemo, 
vidimo, slišimo ali vzpostav-
ljamo stik z notranjim člove-
kom preko simbolov. Svet, ki 
nam ni viden vsak trenutek, 
vendar je v nas, je tako zelo 
drugačen, da ga lahko zaslu-
timo le preko simbolne govori-
ce. To si izoblikuje vsak človek 
sam. Izkušnje (moje in moje-
ga dela) pa kažejo, da bomo 
najbolj zagotovo prišli do skri-
tih globin sebe (lepih in manj 
lepih) preko našega telesa. 
Naše telo je nezmotljiv spomin 
(podzavest) in hkrati hranilec 
spomina na neizmeren Biser, 
ki je v vsakem človeku. Imej-
mo zelo zelo radi svoje telo. To 
je sveti prostor mene.

Središče mojega bitja

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

Vabimo vas na Madžarsko. Najprej se bomo ustavili ob Blatnem jezeru na polotoč-
ku Tihany. V Budimpešti bomo videli znamenito Matjaževo cerkev in Ribiško basti-
jo, enega najbolj znanih simbolov mesta. Z nje je čudovit pogled na peštanski del 
mesta: novogotski parlament, Verižni most, župno cerkev sv. Štefana in Donavo. 
Bastija je ime dobila po ribičih, ki so v času turških vpadov branili ta del mesta. Vide-
li bomo veliko znamenitosti tega lepega mesta. Sledi vožnja v mesto Kaloča, ki slovi 
po papriki. Srečali se bomo z domačini, imeli pokušino mesnin in se nato odpravili 
v muzej paprike. Naslednji dan se bomo odpeljali v Pecs. Njegovo mestno jedro 
krasita bogata turška arhitektura in ena največjih katedral v Evropi. Osrednji trg 
Szechenyi zaznamuje nekdaj največja srednjeevropska mošeja paše Gazi Kasima. 
Po umiku Turkov je bila ta preurejena v katoliško cerkev, vendar vrh kupole ob križu 
še vedno krasi tudi polmesec. Pecs so med drugim razglasili tudi za mesto muzejev 
in ulici Kaptalan pravijo kar Muzejska ulica. 

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, zunanje oglede po programu, dve prenočitvi z zajtrkom 
v hotelu turistične kategorije v dvoposteljni sobi, ogled muzeja paprike, pokušino mesnin, večerjo v čardi, 
lokalno vodenje, turistično vodenje z licenco GZS, organizacijo ter DDV.

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

CENA: 249 €
(ob prijavi 40 gostov)

 

Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 13 EUR. 
Če priročnik kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le

                      + p oštnina

11 
EUR

V peti, dopolnjeni 

izdaji praktičnega 

priročnika najdete 

nasvete o izbiri 

sadne vrste glede 

na lego in tla, na 

kakšno podlago 

in razdaljo jo 

posaditi, kako 

oblikovati krošnjo. 

Rez je natančno 

predstavljen pri 

jablani, hruški, 

breskvi, češnji, 

višnji, slivi, malini, 

orehu in številnih 

drugih vrstah.  

10    
EUR

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva 
ulica 1 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.

Jasna Paladin

Volčji Potok – V Arboretu-
mu je že vse pripravljeno za 
številne obiskovalce, saj na-
rava že kaže, kar so vrtnar-
ji zasadili jeseni in pripravi-
li čez zimo.

V vodstvu tega javnega za-
voda sicer poudarjajo, da so 
za obiskovalce odprti preko 
celega leta in da pestro do-
gajanje še zdaleč ni vezano 
zgolj na tradicionalno spo-
mladansko razstavo, zato 
svojo ponudbo vsako leto 
dopolnijo in čim bolj razte-
gnejo preko celega leta. A 
pomlad je vendarle tista, ki 
privabi največ ljubiteljev na-
rave in cvetja. »Tudi letos 
bo od sredine aprila do sre-
dine maja zacvetelo približ-
no dva milijona tulipanov 
ali kar 350 različnih sort, 
še bistveno več kot prejšnja 
leta pa bo na ogled različ-
nih narcis, kar pol milijona 
vseh skupaj. Ne bodo cvete-
le vse naenkrat, saj smo jih 
posadili v različne predele – 
številne cvetijo že zdaj, cve-
tele pa bodo še vse do prve-
ga maja,« je na nedavni no-
vinarski konferenci poveda-
la Melita Miš Strgar in po-
vabila na tradicionalno spo-
mladansko razstavo cvetja, 
ki bo med 27. aprilom in 2. 
majem. Poudarila je tudi, da 
so v parku še vedno na ogled 
tudi dinozavri in morski ve-
likani, po katerih mlade dru-
žine skorajda dnevno spra-
šujejo.

Poleg večjega števila nar-
cis so letošnja novost tudi 
cvetlične iluzije, ki so jih 
pripravili z Muzejem iluzij 

iz Ljubljane. S tem so žele-
li privabiti tudi tiste, ki jih 
cvetje ne navdušuje, saj ga 
bodo prikazali v drugačni, 
zanimivi perspektivi. Tre-
nutno je v razstavnem pro-
storu v pristavi na ogled več 
deset različnih iluzij, ki so 
dokaz, kako naše oči lahko 
lažejo. 

V Arboretumu se bodo le-
tos pridružili tudi projektu 
»100 let Franceta Štiglica«, 
ki ga sicer organizirajo Slo-
venska kinoteka, Slovenski 
filmski center in Slovenski 
filmski arhiv. Štiglic, eden 
najvidnejših slovenskih 
filmskih ustvarjalcev, je film 
Dolina miru leta 1956 delo-
ma snemal prav v Arboretu-
mu, o čemer je še danes zelo 
živo tudi ustno izročilo oko-
liških prebivalcev.   Od apri-
la si bo snemalni lokaciji 

možno ogledati med obi-
skom parka, pripravili bodo 
tudi posebno razstavo, ki bo 
na ogled od 1. aprila do 14. 
julija, konec avgusta pa prip-
ravljajo Filmske večere v Ar-
boretumu.

Ena od številnih letoš-
njih novosti v parku je tudi 
hrastov gaj, ki so ga zasadi-
li minuli teden. Posadili so 
dvanajst dreves, ob njih pa 
postavili klopi zaljubljencev.

V Arboretumu Volčji Po-
tok pa imajo tudi več dolgo-
ročnejših načrtov. »Že vrsto 
let si želimo ponovno posta-
viti med vojno požgani dvo-
rec, ki je bil nekdaj središ-
če parka, oživiti namerava-
mo ruševine gradu na hri-
bu in postaviti oranžerijo 
oz. rastlinjak. Gre za dolgo-
letne želje, ki pa jim že dol-
go nismo bili tako blizu kot 

sedaj. Zelo smo optimistič-
ni predvsem zato, ker smo 
v zadnjih dveh letih za iz-
vedbo teh projektov delež-
ni res dobre podpore zavoda 
za varstvo kulturne dedišči-
ne, česar v preteklosti ni bilo. 
Za izvedbo teh projektov in-
tenzivno iščemo denar tako 
na ministrstvu kot na evrop-
skih razpisih,« pa je povedal 
direktor Arboretuma Volčji 
Potok Aleš Ocepek in potr-
dil tudi dobro sodelovanje z 
družino Souvan, ki je osno-
vala park. Po prvih ocenah 
naj bi postavitev dvorca sta-
la okoli dva milijona evrov.

Vsako leto v parku proda-
jo med pet in šest tisoč let-
nih vstopnic predvsem pre-
bivalcem iz okoliških občin, 
k čemur veliko pripomorejo 
tudi občine same, saj te letne 
vstopnice subvencionirajo.

Arboretum je že zacvetel
Ne le dva milijona tulipanov, kot je v navadi zadnja leta, letošnjo pomlad bo v Arboretumu Volčji Potok 
zacvetelo tudi okoli pol milijona narcis.

V Arboretumu bo to pomlad zacvetelo tudi skoraj pol milijona narcis.

Ana Šubic

Selca – »Začetniki šole v 
Selcih si prav zagotovo niso 
mogli zamisliti, kakšen ra-
zvoj bo doživela, prepričan 
pa sem, da bi bili nanjo po-
nosni, tako kot smo mi,« je 
na sobotni slovesnosti ob 
240-letnici šolstva v Selcih 
dejal Franc Rant, ravnatelj 
OŠ Železniki, pod okrilje ka-
tere sodi tudi podružnica v 
Selcih. Od ustanovitve v letu 
1778 je delovala na petih lo-
kacijah. »Skoznjo je v tem 
času šlo na tisoče ljudi, od 
nje je bil odvisen razvoj Sel-
ške doline. Svoj cilj je prav 
gotovo dosegla,« je poudaril 
Rant. »Tudi v prihodnosti se 
bomo trudili, da bomo iz šole 
pošiljali učence, opremljene 
z znanjem in vrednotami,« 
je obljubila Anka Rakovec, 
vodja selške podružnice, ki 
jo obiskuje 98 učencev do 
petega razreda. Župan Žele-
znikov Anton Luznar je za-
dovoljen, da je šola, v okvi-
ru katere deluje tudi vrtec, 

polna. Strinjal se je z ravna-
teljem, da je šola v Selcih da-
nes verjetno najsodobnejša v 
celotni občini, z učenci, star-
ši in drugimi obiskovalci pa 
je delil tudi prijetne spomi-
ne na leta, ko jo je obiskoval 
sam. Znanje je nabiral v prvi 
šolski stavbi, zgrajeni leta 
1890 na mestu sedanjih šol-
skih parkirišč. Novo šolo so 
zgradili leta 1982 in je bila v 
zadnjem desetletju deležna 
več posodobitev.

Prireditev, ki so jo na čudo-
vito sobotno dopoldne prip-
ravili pred šolo, so z nastopi 
obogatili učenci. Obiskoval-
ce so nato povabili še v šol-
ske prostore, kjer so si ogle-
dali, kaj vse so raziskovali 
in ustvarjali v okviru šolske-
ga zgodovinskega društva, 
ustanovljenega ob jubile-
ju šole. Pripravili so razsta-
vo starih šolskih predmetov, 
fotografij in dokumentov 
ter izdelkov učencev, ogle-
dati pa si je bilo možno tudi 
bukvarnico s starimi šolski-
mi knjigami. 

Na šolo so ponosni
V Selcih so praznovali 240-letnico šolstva.

Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali razstavo starih 
šolskih predmetov. / Foto: Gorazd Kavčič
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REŠITEV

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

2 4 6
2 3 1
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6 5 8

2 9 3
7 9 1

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

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

Sreda, 3. 4.
15.40, 17.40 SLONČEK DUMBO
19.40 NE BOM VEČ LUZERKA
17.10 MI
15.20 DEČEK NEVIHTE
19.15 ZELENA KNJIGA
21.35 ZVEZDA JE ROJENA
21.15 BOHEMIAN RHAPSODY

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 3. 4.
20.00 MAČJE POKOPALIŠČE
17.40, 20.10 SLONČEK DUMBO
16.20, 18.40 SLONČEK DUMBO, 3D
18.50 NE BOM VEČ LUZERKA
17.50, 20.40 MI
15.40 ČUDEŽNO POTOVANJE V OZ, 
sinhro.
20.30 STOTNICA MARVEL
18.00 STOTNICA MARVEL, 3D

15.50 MIA IN BELI LEV
21.00 INSTANT DRUŽINA
16.10 KORGI: KRALJEVSKI KUŽA Z VELI-
KIM SRCEM, sinhro.
16.40 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 
3, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 5. 4.
20.00 MAČJE POKOPALIŠČE

Sobota, 6. 4.
16.00 ČUDEŽNO POTOVANJE V OZ, 
sinhro.
18.00 DEČEK NEVIHTE
20.00 PUTINOVE PRIČE

Nedelja, 7. 4.
16.00 ČUDEŽNO POTOVANJE V OZ, 
sinhro.
18.00 100 REČI
20.00 MAČJE POKOPALIŠČE

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 2. aprila
18.00 49. TSD: Okrogla miza: Gledališče in/kot javni prostor (v Stolpu Škrlovec)
20.00 49. TSD: Vinko Mödrndorfer: FANT, DEKLE IN GOSPOD (v dvorani PGK)

Sreda, 3. aprila
20.00 49. TSD: Rok Vilčnik: TARZAN (v dvorani PGK)

Četrtek, 4. aprila
17.00 49. TSD: Okrogla miza: Beseda in oder (v Stolpu Škrlovec)
20.00 49. TSD: Predstavitev knjige Roka Vilčnika; sledi predstava TARZAN  
(v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
2. 4.

4/17 °C

Nedelja 
7. 4.

5/16 °C

Sreda 
3. 4.

Četrtek
4. 4. 

Petek
5. 4. 

Sobota
6. 4.

5/13 °C 5/12 °C 2/11 °C 3/12 °C

Ponedeljek 
8. 4.

Torek
9. 4.

Sreda
10. 4.

Četrtek
11. 4.

4/17 °C 4/16 °C 2/14 °C 3/12 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

2. 4. tor. Franc 6.41 19.31

3. 4. sre. Ljuba 6.39 19.32 

4. 4. čet. Izidor 6.37 19.34           

5. 4. pet. Vinko 6.35 19.35

6. 4. sob. Viljem 6.33 19.37

7. 4. ned. Darko 6.31 19.38

8. 4. pon. Albert 6.29 19.40

Črnivec – Organizacijski odbor čebelarskih društev Kamnik, 
Gornji grad, Komenda, Mengeš, Domžale, Lukovica, Krtina - 
Dob, Dolsko, Cerklje, Luče in Solčava vabi na čebelarski shod, 
ki bo v petek, 5. aprila, ob 17. uri v gostišču GTC na Črnivcu.

Tradicionalni čebelarski shod

Suzana P. Kovačič

Leše pri Tržiču – Že pred 
tem je društvo Adra Slove-
nija dvesto astro folij poda-
rilo Gorski reševalni službi 
(GRS) Radovljica in štiris-
to GRS Tržič. Predsednica 
Adre Slovenija Katja Kotnik, 
doma iz Leš pri Tržiču, je 
ob predaji zadnje donacije v 
Škofji Loki izrazila podporo 
delovanju gorskim reševal-
cem: »Čeprav Adra Sloveni-
ja in Gorska reševalna zve-
za Slovenija (GRZS) s svoji-
mi društvi delujemo na raz-
ličnih področjih, imamo to 
skupno točko, da se odziva-
mo na stiske posameznikov 
kot tudi družbe in jim poma-
gamo. Ob tej priložnosti bi 
se zahvalila za izjemne knji-
ge s področja gorskega reše-
vanja, ki so nam jih podarili 
gorski reševalci.«

Adra Slovenija ima sta-
tus humanitarnega društva 
v javnem interesu, sedež 
imajo v Ljubljani. Deluje-
jo lokalno, a so del globalne 
mreže, ki povezuje več kot 
130 držav. Adra je prosto-
voljna, nevladna, neprido-
bitna človekoljubna organi-
zacija, ki jo je ustanovila Kr-
ščanska adventistična cer-
kev. »Združujemo ljudi dob-
re volje, podjetja in ustanove 

pri izvajanju človekoljubnih 
in splošno koristnih dejav-
nosti pod geslom Od lju-
di – z ljudmi – za ljudi. Naš 
cilj delovanja je pomoč pri 
dvigu materialnega, zdra-
vstvenega, duhovnega in 

kulturnega standarda ljudi 
ne glede na njihovo versko, 
politično, narodnostno ali 
kakršnokoli drugo pripa-
dnost. Med opaznejšimi je 
program Napolnimo Slove-
nijo s srečnimi otroki, ki je 

namenjen zmanjševanju so-
cialne ogroženosti najmlaj-
ših. Preko programa us-
pešno zagotavljamo šolske 
potrebščine ob začetku šol-
skega leta, izvajamo obšol-
ske dejavnosti, ustvarjalne 
delavnice, prostočasne ak-
tivnosti, delavnice global-
nega učenja, omogočamo 
udeležbo na poletnih tabo-
rih in obdarujemo otroke,« 
je pojasnila Kotnikova. Lani 
so na primer zbrali za okoli 
19 tisoč evrov pomoči za ta 
program. 

Področja njihovega de-
lovanja so tudi promocija 
zdravega načina življenja, 
projekti proti nasilju, raz-
lična predavanja, pomoč 
socialno ogroženim posa-
meznikom in družinam in 
pri letovanju otrok iz soci-
alno ogroženih družin, od-
ziv na naravne nesreče z 
zagotavljanjem pomoči pa 
tudi globalni razvojni pro-
grami in nudenje pomo-
či. Tako je Adra Slovenija 
štiristo astro folij podarila 
tudi beguncem v Franciji. 
»Od leta 2015 smo v Adri 
Slovenija neposredno po-
magali okoli tristo tisoč po-
sameznikom, vrednost po-
moči je znašala skoraj de-
vetsto tisoč evrov,« je še po-
nazorila sogovornica.

Donirali so astro folije 
Humanitarno društvo Adra Slovenija je Gorski reševalni zvezi Slovenije in Gorski reševalni službi Škofja 
Loka v okviru svojega programa Podariš – podarim podarila tisoč dvesto astro folij za potrebe reševanja 
ponesrečencev v gorah. Adrin program je tudi Napolnimo Slovenijo s srečnimi otroki.

Predaja astro folij GRZS; od leve: Katja Kotnik, inštruktor 
letalskega reševanja pri GRZS Robert Kralj in predsednik 
komisije za informiranje in analize pri GRZS Jani Bele 

Janez Kuhar

Zgornji Brnik – V Hiši čez 
cesto Pr' Franč na Miljah 
pri Šenčurju so sredi marca 
zaključili tečaj pletenja ko-
šar iz leskovih šib in viter, 
ki ga je vodil mojster izde-
lovanja pletarskih izdelkov 
Janez Krišelj iz Preddvora. 
Vsi, ki so uspešno zaključili 
tečaj, so prejeli posebna po-
trdila, med njimi tudi Ivan 
Kropivnik z Zgornjega Br-
nika, ki je pridobljeno zna-
nje takoj preveril v praksi 

in začel samostojno plesti 
prve košare. 

Ivanu je sicer zelo blizu 
tudi humor, znan je kot re-
citator na lokalnih prosla-
vah in na slovesnostih ob 
različnih obletnicah, ple-
še v folklorni skupini Kul-
turno društvo folklora 
Cerklje, slika z akrilnimi in 
oljnatimi barvami, v paste-
lu, iz lesa hruške in oreha 
rezbari najrazličnejše fi-
gure, tudi za jaslice, izde-
luje pa tudi figure iz gline 
in butarice.

Vsestranski Ivan odslej 
plete tudi košare

Ivan Kropivnik med pletenjem prve košare za pobiranje 
sadja ali krompirja
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pogovor
VIGEVAGEKNJIGE OSEBNO
VigeVageKnjige, Zoran Smiljanić
sreda, 3. 4., od 17.00 do 19.00, 
prvo nadstropje (prodaja knjig)
sreda, 3. 4., ob 19.00, 
dvorana (pogovor z zasedbo VVK)

Mestna knjižnica Kranj • prireditve@mkk.si • www.mkk.si
• prijava na e-obveščanje: http://info.mkk.si • portal za 
otroke: modripes.si • spletni leksikon: www.gorenjci.si
Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.

literarni večer
V VROČEM SONCU VONJ PELINA: 
MIMI MALENŠEK
Alenka Puhar, Tina Primožič
torek, 2. 4., ob 19.00, dvorana

literarni večer
PEN: OBRAZI MIRU
Slovenski center PEN
četrtek, 4. 4., ob 18.00, dvorana 
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00, fak su 04/201 42 13  
ali oseb no na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov  
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Predstavitev knjige Oaza duše
Kranj – Danes, v torek, 2. aprila, bodo ob 19. uri v Knjigarni 
Ognjišče Kranj na Koroški cesti 19 predstavili pesniško zbir-
ko Oaza duše. Pogovor z avtorjem Jako Koširjem bo vodil 
Matjaž Merljak.

Velikonočni Tržni dan
Tržič – V soboto, 6. aprila, bo v atriju Občine Tržič od 9. do 
14. ure potekal tržni dan z velikonočno in spomladansko 

tematiko: animacije, delavnice, zabava, poslikava obraza, 
napihljiv grad, plesni nastopi, glasbeni gostje, brezplačne 
palačinke in veliko domačih dobrot na stojnicah … Izdelo-
vali boste lahko tudi t. i. butarce, barvali pirhe, najlepši iz-
delki bodo nagrajeni. Da bo dogajanje še bolj pestro, bodo 
poskrbeli tekači vseh starosti 13. Teka po ulicah Tržiča v 
organizaciji Športne zveze Tržič v sodelovanju z Vrtcem 
Tržič.

Petje ljudskih pesmi
Milje – V petek, 5. aprila, boste ob 19. uri v Hiši čez ces-
to, Milje 11, spet lahko prepevali. V goste bodo prišli ljudski 
pevci Folklorne skupine Društva upokojencev Naklo. Od 17. 
ure dalje je še vedno na ogled razstava pletarskih izdelkov 
Janeza Krišlja, dodani pa so izdelki tečajnikov.

Medgeneracijske dejavnosti
Kranj, Cerklje, Šenčur, Preddvor – V Medgeneracijskem 
centru Kranj bo v torek, 2. aprila, ob 17. uri delavnica Hit-
ro do novega poklica, na kateri bodo predstavili različne 
možnosti nacionalnih poklicnih kvalifikacij, isti dan bo ob 
18. uri predavanje o javnem nastopanju. Jutri, v sredo, 3. 
aprila, bo ob 18. uri interaktivno predavanje Energetsko či-
ščenje prostora, v četrtek, 4. aprila, ob 17. uri predavanje 
Kako do boljšega razumevanja v odnosih, v petek, 5. apri-
la, pa ob 17. uri predavanje o astrologiji Luna in Venera. V 
Cerkljah bo v četrtek, 4. aprila, ob 18. uri srečanje Beremo 
skupaj, v Šenčurju jutri, v sredo, 3. aprila, ob 8.30 telovad-
ba za prožno telo, v Preddvoru pa prav tako v sredo, 3. apri-
la, ob 18.30 kundalini joga. Za vse dejavnosti so obvezne 
prijave na telefon 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@
luniverza.si.

Za otroke
Jesenice – Danes, v torek, 2. aprila, bodo angleške igralne 
urice ob 16.30, jutri, v sredo, 3. aprila, bodo nemške igralne 
urice ob 16. uri, ustvarjalne delavnice pa ob 17. uri, v četrtek, 
4. aprila, bo ura pravljic ob 17. uri, v petek, 5. aprila, bo Brih-
tina pravljična dežela ob 10. uri.

Hrušica – V četrtek, 4. aprila, bodo ustvarjalne delavnice ob 
16. uri.

Slovenski Javornik – Danes, v torek, 2. aprila, bodo v Domu 
Julke in Albina Pibernik družabne igre ob 15. uri.

OBVESTILA

Brezplačne meritve glukoze in svetovanje  
o sladkorni bolezni
Kranj, Jesenice, Bled, Gorenja vas, Škofja Loka, Tržič, Ži-
rovnica, Lesce – V okviru svetovnega dneva zdravja, ki ga 
vsako leto obeležujemo 7. aprila, bodo v tem tednu v eno-
tah Gorenjskih lekarn izvajali brezplačne meritve glukoze 
in svetovanje o dejavnikih tveganja za razvoj sladkorne 

bolezni tipa 2. Meritve bodo potekale: 3. aprila: v Lekarni 
Kranj od 8. do 11. ure, v Lekarni Jesenice od 9. do 11. ure, 
v Lekarni Škofja Loka od 8. do 10. ure, v Lekarni Gorenja 
vas od 12. do 14. ure, v Lekarni Lesce od 15. do 17. ure in 
v Lekarni Primskovo od 12. do 14. ure; 4. aprila: v Lekarni 
Tržič od 8. do 10. ure, v Lekarniški podružnici Žirovnica od 
11. ure do 12.30; 5. aprila: v Lekarni Zlatorog, Bled od 8. do 
10. ure.

Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
Goriče – Krajevna organizacija Rdečega križa Goriče vabi 
krajane na preventivne meritve krvnega tlaka, krvnega slad-
korja in holesterola. Meritve bodo v prostorih doma KS Go-
riče v soboto, 6. aprila, od 7. do 9. ure. Pridite tešči. Evi-
denčno kartico prinesite s seboj.

IZLETI

Pohod k partizanski bolnici Košuta
Preddvor – Izvršni odbor borcev za vrednote NOB Preddvor 
vabi občane in ostale pohodnike na pomladanski pohod k 
bolnici Košuta. Pohod bo 6. aprila ob 9. uri nad Vaškarjem 
v Bašlju.

V hrvaško mesto Bjelovar
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica v soboto, 13. aprila, 
za svoje člane organizira izlet v hrvaško mesto Bjelovar. Pri-
jave in vplačila bodo sprejemali jutri, v sredo, 3. aprila, od 9. 
do 10. ure v pisarni društva. Dodatne informacije dobite po 
telefonu št. 031 470 582.

PREDAVANJA

Idiopatska pljučna fibroza
Kokrica – Turistično društvo (TD) Kokrica in društvo pljuč-
nih in alergijskih bolnikov Slovenije vabita na predavanje Idi-
opatska pljučna fibroza, ki bo v sredo, 3. aprila, ob 18. uri v 
Domu krajanov na Kokrici, v prostorih TD Kokrica. Predava-
la bo prim. Katarina Osolnik, dr. med., spec. int. med. Med 
16. in 18. uro se bodo izvajale brezplačne meritve pljučne 
funkcije.

KONCERTI

Ruska noč
Tržič – V četrtek, 4. aprila, ob 19.30 bo v Kulturnem centru 
Tržič koncert Mance Izmajlove z naslovom Ruska noč. 

Pomladni koncert
Škofja Loka – Mestni pihalni orkester Škofja Loka vabi na 
pomladni koncert, ki bo v soboto, 6. aprila, ob 19.30 na Lo-
škem odru v Škofji Loki. Vstop bo prost.

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Minulo ne-
deljo je v letalskem prometu 
v veljavo stopil poletni voz-
ni red. Potniki bodo z Letali-
šča Jožeta Pučnika lahko po-
tovali z več kot 260 rednimi 
letalskimi linijami na teden 
na 27 destinacij v dvajsetih 

državah. Domači prevoznik 
Adria Airways je že napove-
dal lete na 16 destinacij, o 
čemer smo pred kratkim že 
poročali. Upravljavec brniš-
kega letališča Fraport Slove-
nija pa je ob začetku poletne-
ga voznega reda predstavil 
tudi ostale povezave in no-
vosti v poletni sezoni.

Med dvanajstimi letalski-
mi prevozniki bo julija re-
dne lete z ljubljanskega le-
tališča na londonski He-
athrow začel tudi British 
Airways, in sicer ob pone-
deljkih in petkih. Ruski Ae-
roflot bo tudi v poletni se-
zoni ohranil lete v Moskvo, 
ponudil pa bo tudi večje le-
talo, z dodatnimi leti in ve-
čjim letalom pa bo povezavo 

s Parizom okrepil tudi Air 
France. Poljski LOT Polish 
Airlines bo v Varšavo julija 
uvedel dodatni nedeljski let 
in bo tako letel osemkrat te-
densko. Air Serbija bo v Be-
ograd ponujal 14 letov na te-
den, Montenegro Airlines 
pa bo v Podgorico letel trik-
rat tedensko. Z leti v Ca-
rigrad dvakrat dnevno bo na-
daljeval Turkish Airlines, ki 
bo 6. aprila operacije s stare-
ga prestavil na novo carigraj-
sko letališče. Po zimskem 
premoru pa se na brniško 
letališče vrača Finnair s pe-
timi leti na teden v Helsinke. 

Med nizkocenovniki lete 
tudi v poletni sezoni ohranja-
jo Transavia, EasyJet in Wiz-
zair. Transavia bo petkrat 

tedensko letela v Amster-
dam, EasyJet tirkrat tedensko 
v Berlin, štirikrat tedensko na 
londonski Gatwichk, deset-
krat pa na londonsko letali-
šče Stansted. V prestolnico 
Velike Britanije bodo potni-
ki lahko leteli tudi z Wizzai-
rom, ki bo lete na Luton po-
nujal štirikrat tedensko. Prav 
tako bo Wizzair dvakrat te-
densko letel tudi v Bruselj.

Poleg rednih letalskih linij 
pa je letenje prek brniškega 
letališča med poletjem na-
povedalo tudi sedem čarter-
skih prevoznikov. V sodelo-
vanju s turističnimi agenci-
jami bodo ponujali 21 čarter-
skih povezav na destinacije v 
Grčiji, Egiptu, Turčiji, Tuni-
ziji, Španiji, Italiji in Izraelu.

V voznem redu dvajset držav
Z brniškega letališča bo v času poletnega voznega reda mogoče potovati na 27 destinacij z več kot 260 
rednimi linijami na teden.

Škofja Loka – Jutri, 3. aprila, se bo v Sokolskem domu v Ško-
fji Loki opoldne začelo že osmo Jesenkovo popoldne. Gre za 
tradicionalno poljudnoznanstveno prireditev za popularizacijo 
znanosti, na kateri bodo predstavili znanstvene discipline in 
strokovna področja, ki jih razvija Biotehnična fakulteta Univerze 
v Ljubljani, nagrajena diplomska dela z vseh študijskih smeri in 
predavanje Jesenkovega nagrajenca prof. dr. Petra Dovča Kako 
se nas genetika dotakne. Na prireditvi sodeluje tudi Glasbena 
šola Škofja Loka, predstavili bodo dobrote škofjeloškega pode-
želja, v preddverju Sokolskega doma pa bo potekala razstava 
šudentskih del oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fa-
kultete. Dogodek, ki povezuje občino Škofja Loka in biotehniško 
fakulteto, poteka v spomin na prof. dr. Frana Jesenka, rojenega 
leta 1875 v Škofji Loki, uglednega botanika, čigar raziskave na 
področju genetike so odmevale daleč naokoli. Bil je tudi eden 
od soustanoviteljev Triglavskega narodnega parka.

Jutri Jesenkovo popoldne

Po lanski rekordni 
sezoni na brniškem 
letališču rast prometa 
beležijo tudi letos. V 
prvih dveh mesecih je 
bilo oskrbljenih 209.661 
potnikov, kar je za 
4,8 odstotka več kot v 
enakem obdobju lani. 

Bled, Lesce – Danes se začenja 14. evropsko študentsko bar-
mansko tekmovanje G&T Cup Bled, ki ga prirejajo študentje 
Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled. Na 
tekmovanju, ki bo potekalo do četrtka, bodo gostili trideset 
tekmovalcev iz desetih držav. Večji del bo potekal v šolskem 
hotelu Astoria na Bledu, tekmovanje v mešanju pijač pa bo 
jutri med 11. in 17. uro na terasi nove restavracije kampa na 
Šobcu in bo prvič odprto za širšo javnost. Tema tekmovanja je 
Koktajl in umetnost; naloga tekmovalcev bo povezati likovna 
dela svetovno znanih umetnikov s koktajli. »Pričakujemo, da 
bodo mladi barmani pokazali izvirnost in kreativnost, zato 
dogodka ne gre zamuditi. Vstop bo prost,« je dejal vodja pro-
jekta Žiga Merslavič.

Evropsko tekmovanje mladih barmanov



BELJENJE in glajenje sten, barvanje 
fasad, napuščev, ograj, nadstreškov, 
sanacija plesni, dekorativne omete 
in pleske vam nudi Pavec Ivan, s. p., 
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392-
909 19000587

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 19000917

LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo nudi-
mo zaključna gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasaderska dela, adaptacije 
stanovanj in hiš, suhomontaža Knauf, 
dimniki, škarpe, ometi, izkopi ..., tel.: 
041/583-163 
 19000911

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 19000920
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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

Izkušen natakar, m/ž (Škofja Loka) 
Vabimo vas v Škofjo Loko, v Kavarno na štengah, kjer medse sprejmemo novega 
sodelavca za delo v strežbi. Redno plačilo, prijeten kolektiv. Gregorc R, d. o. o., Pot 
v dolino 20u, 1261 Ljubljana Dobrunje. Prijave zbiramo do 26. 4. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Upravljalec strojev, m/ž (Škofja Loka) 
Zaradi širitve poslovanja konstantno iščemo večje število sodelavcev za delo v pro-
izvodnji. K sodelovanju vabimo dinamične in samostojne osebe za delo na delov-
nem mestu: upravljalec strojev. Filc, d. o. o., trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbira-
mo do 28. 4. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pek, m/ž (Kranj Primskovo)
Zaželeno je, da imate izkušnje z delom v trgovini, vas veseli delo z ljudmi, ste ve-
stni in zanesljivi, ste pozitivno naravnani in znate to prenašati tudi na druge ljudi, 
ste pripravljeni za učenje in nova znanja v okviru delovnega mesta. Mercator, d. d., 
Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 28. 4. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Prodajni predstavnik, m/ž (Brnik) 
Pričakujemo: izkušnje na področju prodaje, odlične pogajalske in prodajne spo-
sobnosti, aktivno znanje angleškega jezika, asertivnost, ciljna naravnanost in ko-
munikacijske sposobnosti, vozniško dovoljenje B-kategorije in poznavanje MS Of-
fice. Kuehne+Nagel, d. o. o., Zgornji Brnik 300, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 12. 4. 
2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Produktni vodja za področje estetske medicine, m/ž (Slovenija) 
Zaposlimo produktnega vodjo za področje vrhunskih izdelkov za estetsko medi-
cino (materiali, kot so npr. dermalna polnila in podobno, ter medicinske naprave). 
Ključne za zasedbo delovnega mesta je so odlične prodajne veščine ter pripravlje-
nost za terenske sestanke. Stetic, d. o. o., Industrijska Cesta 9, 1290 Grosuplje. Prija-
ve zbiramo do 28. 4. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir vzdrževanja, m/ž (Kranj) 
Opis del in nalog: samostojno izvajanje pregledov, vzdrževanja strojev in naprav v 
skladu s predpisi in navodili, izdelava programskih sprememb/programiranje kr-
milnikov, diagnosticiranje in odpravljanje napak in okvar na strojih, napravah in 

inštalacijah, sposobnost branja, popravljanja in izdelave tehnične dokumentaci-
je, vodenje evidenc, analiza okvar, planiranje dela. Goodyear Dunlop Sava Tires, d. 
o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 7. 4. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Asistent v oddelku veleprodaje, m/ž (Lesce) 
Tvoje tipične naloge: dnevno sodeluješ s poslovnimi partnerji v regiji ter oddelki 
znotraj podjetja, s tesnim usklajevanjem z logistiko vodiš vse od najave do prevze-
ma blaga s strani strank, urejaš postopke naročanja, dobav ter skrbiš za dokumen-
tarne tokove naročil in dobav, slediš finančnim tokovom, reklamacijam in priprav-
ljaš poročila, skupaj s partnerji pripravljaš marketinške materiale. Sportina Bled, d. 
o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 11. 4. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Delavec za enostavna dela v proizvodnji, m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: odgovornost za kakovostno opravljanje 
dela ter skrbno ravnanje z materialom in delovnimi sredstvi, odgovornost za pra-
vočasno opozarjanje nadrejenih ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Pri-
jave zbiramo do 28. 4. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Urejevalec, m/ž (Kranj) 
Vaše naloge bodo predvsem: nastavljanje strojev in naprav za izdelavo kovinskih 
sestavnih delov, tekoče odpravljanje zastojev na stroju, menjava orodij ... Iskra, d. 
o. o., Stegne 21, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 28. 4. 2019. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Kuhar-picopek, m/ž (Zbilje) 
Pričakujemo: gostinsko izobrazbo smer kuhar, poznavanje tehnik priprave jedi, naj-
manj 1 leto delovnih izkušenj na enakem/primerljivem delovnem mestu, veselje do 
dela v kuhinji. Dotik gostinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohorskega bataljona 34, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 28. 4. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Cestninski nadzornik (m/ž) v področju cestninjenja, Služba za cestninski nad-
zor v okviru Regijskega centra cestninskega nadzora Kompolje (LC Hrušica, 
LC Kompolje in LC Krško)
Vsebina delovnega mesta, naloge: izvajanje nadzora nad pravilnostjo plačila ce-
stnine, izdajanje odločb in plačilnih nalogov, izvajanje postopkov prekrškovnega 
organa, vodenje blagajne, posredovanje informacij, vodenje evidenc in pripravlja-
nje poročil. DARS – Družba za avtoceste RS, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje. Prijave 
zbiramo do 12. 4. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Elektromonter v KN, m/ž (Železniki oziroma Škofja Loka in Medvode) 
Pridružite se dinamični ekipi za opravljanje naslednjih del: izvajanje rednih in iz-
rednih pregledov TP-, VN-, SN- in NN-vodov, evidentiranje okvar in pomanjklji-
vosti ter izdelovanje poročil, pridobivanje soglasij lastnikov zemljišč za potrebe 
vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah in objektih, obveščanje uporab-
nikov omrežja o planiranih odklopih električne energije. Elektro Gorenjska, d. d.,  
Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 11. 4. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

Copatki za novorojenčke Drage pletilje,  
na srečanje vas vabimo 
vsako prvo sredo  
v mesecu, ob 16. uri na  
Nazorjevo ulico 1 v Kranju.

Do snidenja lep pozdrav!
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218 strani, 140 x 200 mm,  
spiralna vezava

V knjigi Moje 
najboljše pecivo se 
nahajajo recepti, 
ki ne temeljijo na 
znanju in ustvarjal-
nosti, ampak največ 
na izkušnjah bralk. 
Dvesto dokazanih 
ter na enostaven 
in dostopen 
način napisanih 
receptov z barvnimi 
fotografijami, bo 
našlo pot do vsake 
gospodinje z več 
ali manj izkušenj, ki 
bi rada presenetila 
in razveselila svojo 
družino ali goste z 
novimi in domisel-
nimi pecivi.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

ZAHVALA

V 91. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica in 
prababica

Stanislava Berčič
roj. Šušteršič, iz Škofje Loke

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelav-
cem, sosedom in znancem za izkazano pomoč, vse tople besede, 
izraze sožalja ter podarjeno cvetje in sveče. Hvala tudi vsem, ki 
ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni

V tanki plasti belega snega,
v soju sveče, kot svetinje gledal
tvoje sem stopinje ...
(B. Berčič)

NAŠEMU LJUBEMU DREJCU V SLOVO 

Misel ne najde besede,
ostane le bolečina in solza, ki spolzi iz očesa.
A najbolj skeli solza, ki ne more iz očesa in kane na ranjeno dušo.

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 37. letu starosti zapustil naš dragi

Drejc Šinkovec
Od njega se bomo poslovili v torek, 2. aprila 2019, ob 13. uri na  
kra nj   skem pokopališču. Od 10. ure dalje bo ležal v tamkajšnji mrliški 
vežici. 

Drejc, vedno boš ostal v našem spominu.

Žena Sabina, sinček Tine, mami, oči, brat Anže z družino,  
sestrica Janja in brat Domen z Elo

NEPREMIČNINE
POSLOVNI PROSTORI
KUPIM

POSLOVNI prostor, 150–250 m2, pri-
meren za mizarsko delavico. Okolica: 
Medno, Medvode, Šk. Loka, Trzin, 
Vodice, Komenda, Moste, Žeje, Dom-
žale, Kamnik, tel.: 041/712-342  
 19000909

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 
 19000489

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986  
 19000908

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 19000924

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19000857

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in 
koritom, tel.: 070/558-214 
 19000927

PRIDELKI
PRODAM

CVIČEK izredne kvalitete, nižjih ki-
slin, ugodno, možna dostava, tel.: 
031/301-013 19000881

KUPIM

JEDILNI krompir jeli ali desire, tel.: 
04/57-25-254, 031/604-918 
 19000929

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BELE purane, različnih starosti, za na-
daljnjo rejo, tel.: 041/499-143  
 19000926

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
040/616-848 
 19000925

JARKICE, rjave, tik pred nesnostjo, 
tel.: 041/820-594 
 19000907

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo in KG piščanci. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 19000916

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

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

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

Rezultati 26. kroga – 31. marca 2019
2, 12, 13, 17, 23, 27, 37 in 14

Loto PLUS: 6, 16, 27, 28, 31, 32, 33 in 20
Lotko: 4 5 9 6 0 7

Sklad 27. kroga za Sedmico: 1.500.000 EUR
Sklad 27. kroga za PLUS: 400.000 EUR
Sklad 27. kroga za Lotka: 350.000 EUR

LOTONA FARMI Roje pri Šempetru prodaja-
mo jarkice: črne, grahaste, plavo-sive, 
rjave, susex, jerebičaste italijanke, bele 
leghorn in novost – križanke leghorn s 
sv. lupino jajc, najboljša nesnost. Jože 
Dobravc, Zg. Roje 22, Šempeter, tel.: 
03/70-01-446  
 19000879

ZAJKLJE za pleme ali meso prodam 
in kupim VZ zglavnik do 3,20 m širine, 
tel.: 040/845-860  
 19000923

ZARADI zdravstvenih razlogov prodam 
več brejih krav in mladih teličk, tel.: 
031/489-666 
 19000922

OSTALO
PRODAM

SENO, 16 kock, tel.: 041/322-343  
 19000928

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235  
 19000816

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO delavca v proizvodnji 
(m/ž). Kovinoplastika Ivan Zupanc s.p., 
Mlakarjeva ul. 74, Šenčur. Pisne prija-
ve pošljite do 15. 4. 2019.  
 19000757

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasa-
de, adaptacije, tlakovanje dvorišča, 
ograje, kamnite škarpe in dimni-
ke, kvalitetno, hitro in poceni. SGP 
Beni, d. o. o., Struževo 7, Kranj, tel.: 
041/561-838  
 19000910

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 
 19000918
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Anketa

Dejan Hudoletnjak, Kranj:

»S prijateljem delujeva v 
sklopu društva Podpis nara-
ve. Naš cilj je ozaveščati ljudi 
o čistem okolju in njihovi pri-
hodnosti. Včasih tudi sama 
organizirava čiščenje, s tem 
pa dajeva zgled drugim.«

Jure Šprajc, Stražišče:

»Danes se nas je na čistilni 
akciji v Stražišču zbralo sko-
raj sto, kar je več kot v zadnjih 
letih. Želimo pokazati, da 
skrbimo za okolje, in upam, 
da bo v prihodnje to večji pra-
znik, namenjen naravi.«

Vesna Martinc, Stražišče:

»Tukaj sem zato, da poma-
gam in da sem zgled otro-
kom, kar se mi zdi še najbolj 
pomembno. Pripeljala sem 
sina in še nekaj otrok iz gasil-
skega društva. Čisto okolje bi 
moralo biti samoumevno.«

Tomaž Praprotnik, 
Stražišče:

»Na čistilno akcijo smo prišli 
z otroki iz stražiškega gasil-
skega društva. Očistili smo 
okolico šole. Največ smo 
pobrali plastike in cigaretnih 
ogorkov.«

Manca Perdan

V soboto je na območju 
mestne občine Kranj pote-
kala čistilna akcija Očistimo 
Kranj – Kranj ni več usran. 
Organizirali so jo tudi v Stra-
žišču, kjer se je je udeležilo 
skoraj sto ljudi, ki smo jih 
povprašali, zakaj so čistilne 
akcije pomembne.

Čistilna akcija

Jaka Petrovič, Orehek:

»Že nekaj let hodim na čistil-
ne akcije in prav se mi zdi, da 
se Kranj očisti vsaj enkrat na 
leto. Tukaj sem s taborniki. 
Smo mladinska organizacija 
in z ozaveščanjem otrok je 
naše poslanstvo doseženo.«

info@g-glas.si

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

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutri 
in v četrtek bo večinoma oblačno, občasno se bodo pojavljale 
padavine. Pihal bo jugozahodnik.

Jasna Paladin

Kamnik – Razstava Alpe Ja-
dran Filatelija Slovenija, ki 
je bila pripravljena pod po-
kroviteljstvom evropske or-
ganizacije FEPA in pod ča-
stnim pokroviteljstvom 
predsednika Republike Slo-
venije Boruta Pahorja, je 
šele tretja mednarodna raz-
stava filatelistov tega kova na 
naših tleh, tokrat pa so jo s 
posebnim razlogom gostili v 
Kamniku.

Letošnja razstava je bila 
posvečena številnim oble-
tnicam – stoletnici usta-
novitve Države Slovencev, 
Hrvatov in Srbov, stoletni-
ci prvih slovenskih poštnih 
znamk Verigarjev, ki jih je 
ustvaril kamniški slikar Ivan 
Vavpotič, stoletnici ustano-
vitve Ljubljanske pošte upra-
ve, stoletnici konca prve sve-
tovne vojne in sedemdese-
tletnici Filatelistične zveze 
Slovenije. Pomemben del 
pri organizaciji srečanja so 
imeli člani Filatelističnega 
društva Ivan Vavpotič Ka-
mnik, ki letos obeležujejo 
70-letnico delovanja. Fila-
telisti iz Avstrije, Hrvaške, 
Italije, Madžarske, Nemči-
je, Švice in Slovenije so svoje 

znamke in drugo filatelistič-
no gradivo razstavili v kar 
315 vitrinah, koliko znamk 
je bilo na ogled, ne vedo niti 
sami, saj »znamk ne šteje-
mo po kosih, pač pa po zbir-
kah,« so nam pojasnili; pa 
tudi to, da je »namen razsta-
ve uveljavljati filatelijo, ne-
govati in razvijati medseboj-
ne odnose in filatelistično 

kulturo med filatelisti re-
gije Alpe Jadrana  ter  pri-
kazati ustvarjalnost in ino-
vativnost z razstavljenimi 
tekmovalnimi zbirkami«. 
V častnem razredu so tek-
movale zbirke prvih znamk 
držav Češkoslovaške, Hrva-
ške in Slovenije, torej tudi 
'naši' Verigarji, ki jih je 
Ivan Vavpotič ustvaril leta 

1918. Serija znamk je ime 
dobila po motivu sužnja, ki 
trga verige.

Več kot šestdeset raz-
stavljavcev je svoje zbirke 
predstavilo tudi širši javno-
sti, ki se je lahko pobliže spo-
znala s to zanimivo dejav-
nostjo, ki združuje skrb za 
ohranjanje kulturne dediš-
čine, zgodovine in kulture.

Filatelisti zbrani v Kamniku
V prostorih nekdanjega mekinjskega samostana so minuli konec tedna gostili veliko mednarodno 
filatelistično razstavo, ki je bila med drugim posvečena tudi stoletnici prvih slovenskih poštnih znamk 
Verigarjev.

V prostorih mekinjskega samostana je bilo na ogled več dragocenih zbirk znamk, tudi prve 
slovenske znamke Verigarji. / Foto: Gorazd Kavčič

Cveto Zaplotnik

Kranj – V svežnju, v kate-
rem je 953.500 informativ-
nih izračunov, so vloge za 
zavezance, ki niso uveljav-
ljali olajšave za vzdrževane 
družinske člane, niso dose-
gali dohodkov iz dejavnosti 
ali niso imeli dohodkov iz 
osnovne kmetijske in osnov-
ne gozdarske dejavnosti. 
Nekaj manj kot tretjina izra-
čunov je z doplačilom, dob-
ra četrtina z vračilom, ne-
kaj več kot dve petini pa brez 
vračila ali doplačila. Skupni 
znesek doplačil znaša 46,2 
milijona evrov ali povpreč-
no 150 evrov na zavezanca, 
znesek vračil pa 64,6 milijo-
na evrov ali 258 evrov na za-
vezanca.

Zavezanci naj izračun na-
tančno pregledajo in preve-
rijo, ali vključuje podatke o 
vseh prejetih dohodkih, ki 
so obdavčeni z dohodnino, 
pri tem pa naj svoje podat-
ke primerjajo s tistimi, ki 
so jih prejeli od izplačevalca 
dohodkov. Če se z informa-
tivnim izračunom strinjajo, 
jim ni treba storiti ničesar in 
izračun bo po poteku roka 
za ugovor samodejno postal 
odločba. Če pa ugotovijo, da 
podatki niso pravilni ali so 

pomanjkljivi ali da je njiho-
va davčna obveznost odmer-
jena previsoko ali prenizko, 
morajo najpozneje do 29. 
aprila ugovarjati izračunu, 
sicer storijo davčni prekr-
šek, za katerega je zagrožena 

globa od 250 do 400 evrov. 
Ugovor lahko vložijo pre-
ko elektronskega sistema 
eDavki tudi zgolj z navedbo 
davčne številke in gesla pre-
ko računalnika, tabličnega 
računalnika ali pametnega 
mobilnega telefona. Ugovo-
ra jim ni treba vlagati, če raz-
lika med zneski dohodkov v 
informativnem izračunu in 
zneski dohodkov na obvesti-
lih izplačevalcev ne presega 
enega evra.

Finančna uprava bo pre-
plačilo dohodnine nakaza-
la zavezancem na njihove 
račune najkasneje do 29. 
maja, rok za doplačilo pre-
malo plačane dohodnine pa 
je prav tako 29. maj. 

Prvi sveženj 
dohodnine
Finančna uprava je v petek odposlala na naslove 
davčnih zavezancev prvi sveženj informativnih 
izračunov dohodnine za leto 2018. 

Finančna uprava bo 
naslednji sveženj 
informativnih izračunov 
dohodnine za leto 2018 
odposlala na naslove 
zavezancev 31. maja.

Maja Bertoncelj

Medvode – Koncesionar za 
vzdrževanje državnih cest 
podjetje Gorenjska gradbe-
na družba je včeraj, 1. apri-
la, začel izvajati vzdrže-
valna dela na državni cesti 
skozi Medvode. Preplastili 
bodo odsek v dolžini šeststo 

metrov (od krožišča v smeri 
proti mostu čez Soro). Dela 
bodo potekala do vključno 
jutri, 3. aprila, vsak dan od 7. 
do 19. ure. Veljala bo polovič-
na zapora z ročnim usmerja-
njem. V konicah pričakuje-
jo zastoje, zato priporočajo 
uporabo drugih cest, če je to 
mogoče.

Polovična zapora ceste


