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Razočaran, ker so  
na gasilce pozabili
Med dobitniki regijskih priznanj 
Civilne zaščite ni bilo prizadevnih 
prostovoljnih jelendolskih gasil-
cev, na kar je opozoril Jože Stei-
ner, podpredsednik PGD Jelendol 
- Dolina. Srčni gasilec je razoča-
ran, ker so nanje pozabili.
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ŠPORT

Izziv so tudi  
olimpijske igre
Kranjčanka Tjaša Ristič se je z 
evropskega prvenstva v karateju, 
ki je minuli teden potekalo v Špa-
niji, domov vrnila s srebrno meda-
ljo, kar je nov podvig ne le za Tja-
šo, ampak tudi za slovenski ženski 
karate.

11

GG+

Nobelovčev rod še živi 
Konec marca je profesor Duncan 
Haldane, Nobelov nagrajenec za 
fiziko, postal tudi slovenski držav-
ljan. Sin koroške Slovenke in Škota 
je že dolgo v ZDA, a redno prihaja 
v Slovenijo, kjer v Srednji vasi pri 
Begunjah še živijo sorodniki nje-
govega starega očeta.
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GG+

Praznujejo s  
skrinjo zlatnikov
Letos mineva sto let od objave ro-
mana Ivana Tavčarja Visoška kro-
nika. Jubilej bodo v občini zazna-
movali z dogodki pod skupnim 
naslovom 100 let Visoške kronike 
– vest na preizkušnji. Sočasno po-
teka tudi obnova dvorca.
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VREME

Danes popoldne bo dež 
ponehal. Jutri bo delno 
jasno s spremenljivo 
oblačnostjo. V nedeljo bo 
pretežno oblačno in toplo.

3/17 °C
jutri: delno jasno

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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Prilogi:  Zgornjesav ć
jeseniške novice 

Grega Flajnik,  
Simon Šubic

Kranj – V sredo zvečer so se 
bivši in sedanji zaposleni v 
tiskarni Gorenjski tisk stori
tve, ki je od 1. februarja v re
dni likvidaciji, dobili na slo
vesnosti ob koncu 131 let tra
jajoče grafične dejavnosti v 
Kranju. Zbralo se je več kot 
dvesto ljudi, ki so bili tako 
ali drugače povezani s pod
jetjem. Navzoči so bili tudi 
nekateri poslovni partner
ji, vodstvo podjetja in Mar
ko Mohar, eden od dveh las
tnikov. Nekateri zaposle
ni so celotno aktivno življe
nje preživeli v tem podjetju, 

med zaposlenimi so se sple
tle mnoge prijateljske vezi 
in tudi ljubezni, zato je bilo 
slovo od podjetja ganljivo, 
a hkrati dostojanstveno, za 
kar so poskrbeli organiza
torji. 

Po kratkem nagovoru re
žiserja dogodka Boruta Gar
tnerja in povezovalke pro
grama Lucije Omejc pred 
stavbo podjetja so prisotne 
peljali skozi večino prosto
rov, kjer so se odvijale ključ
ne faze tiskarskega procesa. 
V vsakem večjem prostoru je 
bil krajši kulturni program, 
v katerem so nastopali Tam
buraški orkester Bisernica 
Veterani, Škofjeloški oktet, 

Mešani pevski zbor iz Reteč 
ter mladi instrumentalistki 
Larisa Demšar in Eva Krži
šnik, ki sta prisotnim obuja
li spomine na preživete dni 
v tiskarni. Prikazani so bili 
tudi vidnejši tiskarski do
sežki grafičnih mojstrov, ki 
so ob gorenjskih narodnih 
nošah folkloristov iz Stare 
Loke dobili še lepši sijaj. Pri
sotne sta pozdravila duhov
nik, jezuit in režiser Marjan 
Kokalj, ki je spregovoril o po
menu Biblije, katere imeni
tno knjigo so pred časom na
tisnili tudi v Gorenjskem ti
sku, in zdajšnji likvidacijski 
upravitelj Bojan Kos.

Slovo od tiskarne za mnoge ganljivo
Okoli dvesto bivših in sedanjih zaposlenih se je v sredo zbralo na slovesu od 
tiskarne Gorenjski tisk storitve v likvidaciji. Ta poteka po načrtih. 

Okoli dvesto, večinoma že nekdanjih zaposlenih se je v sredo še simbolično poslovilo od 
Gorenjskega tiska, ki je od 1. februarja v redni likvidaciji.413. stran

Ob reki bolj varni
V Šmarci so v sredo tudi uradno svojemu namenu 
predali protipoplavne ukrepe v reki Kamniška 
Bistrica.                                                                                           49. stran

Simon Šubic

Kranj – Kranjskogorski žu
pan Janez Hrovat v torek na 
Okrožnem sodišču v Kranju 
ni priznal krivde za kaznivo 
dejanje preprečitve uradne
ga dejanja uradni osebi, ki 

naj bi se po navedbah tožil
stva zgodilo 12. aprila 2017. 
Tedaj naj bi Hrovat ob čišče
nju poti v Pišnico odrinil na
ravovarstvenega nadzorni
ka, da je ta padel po strmem 
pobočju in se poškodoval.

Hrovat: nisem 
odrinil nadzornika
Župan Občine Kranjska Gora Janez Hrovat je na 
kranjskem sodišču zavrnil očitke tožilstva, da je 
pred dvema letoma v Mali Pišnici z ozke poti zrinil 
nadzornika Triglavskega narodnega parka. 

Kranjskogorski župan Janez Hrovat (desno, ob njem odvetnik 
Luka Podjed) zanika, da bi odrinil naravovarstvenega 
nadzornika Triglavskega narodnega parka. / Foto: Simon Šubic414. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme FRANC BELA iz Cerkelj.

VSAK PRVI PETEK V MESECU

Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Na hrb tni stra ni mo ra jo ime ti 
od tis njen na slov na ročni ka. Mali oglas, od dan po te le fo nu 
ali brez ku po na, za ra ču na va mo po ce ni ku, s po pu stom  
za na roč ni ke (20 %). Ku pon ni ve lja ven za ob ja vo pod  
šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas nem od del ku. Brez
plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve ljav lja ti pra vne ose be 
(tudi s. p.).  Ogla se spre je ma mo na na slov Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj ali po te le fo nu 04/201  
42 47; za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 
14. ure in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V  
ma lo oglas nem od del ku na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju pa  
smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek in če tr tek od 8. 
do 16. ure, v sre do od 8. do 17. ure, v petek od 8. do 15. ure.  

MALI OGLAS april/19
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

❑ prodam          ❑ kupim          ❑ oddam          ❑ najamem    

❑ podarim           ❑ iščem           ❑ nudim          ❑ zamenjam

✂

RUBRIKA:

Vsebina:

Tel.: _ _ / _ _  _ _  _ _ _

Mobitel: _ _ _ / _ _ _  _ _ _

✂

Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

Kristijan Krajnčan – DrummingCellist

V soboto, 6. aprila 2019, vas ob 20. uri vabimo v Linhartovo 
dvorano Cankarjevega doma v Ljubljani, kjer boste doživeli 
nepozabno glasbeno odisejado. Posebej za ta koncert sta s 
kakovostjo Big Banda RTV Slovenija svoje glasbene veščine 
združila vrhunski bobnar, violončelist in skladatelj Kristijan 
Krajnčan ter maestro Lojze Krajnčan, aranžer in dirigent, v 
avtorsko vizijo, kjer se prelivajo džez, filmska in etno glasba. 

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
zgoščenko Kristijana Krajnčana z naslovom Abraxas. V žrebu 
boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: 
Kdo je oče Kristijana Krajnčana? Odgovore s svojimi po
datki pošljite do torka, 16. aprila, na naslov: Gorenjski glas,  
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@gglas.si.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenec

V nagradni igri, ki je bila objavljena 26. marca 2019, prejme dve 
vstopnici za koncert, na katerem bodo nastopili Benjamin Cle
mentine in His Parisian String Quintet, Darko Vajt z Golnika.
Nagrajencu čestitamo!

Matevž Pintar

Narava se prebuja tudi v 
Arboretumu Volčji Potok. 
Za občane Domžal so tudi 
letos na voljo letne vstopni-
ce po znižani ceni, saj obči-
na sofinancira obisk parka. 
Kako pogosto obiščejo arbo-
retum, smo vprašali 280 so-
delujočih Domžalčanov. Re-
dno arboretum obiskuje pet 
odstotkov vprašanih, večina 
vprašanih, 78 odstotkov, ga 

obiskuje občasno, slaba pe-
tina pa ga ne obišče nikoli. 

V zadnjih letih so v Dom-
žalah uredili več poti in kana-
lizacijskih vodov, zagotovili 
so več pitne vode, prav tako 
pa bodo Domžale kmalu bo-
gatejše za pet novih polnil-
nih postaj za električna vozi-
la. Zanimalo nas je, kako so 
krajani zadovoljni z razvo-
jem kraja. Dobra desetina je 
zelo zadovoljna, slaba polo-
vica je zadovoljna, medtem 

ko 38 odstotkov sodelujočih 
meni, da bi lahko na tem po-
dročju storili več. Štirje od-
stotki vprašanih so z razvo-
jem kraja nezadovoljni. 

Anketirani so odgovarja-
li tudi na vprašanje, ali me-
nijo, da je v njihovem kra-
ju dovolj dobro poskrbljeno 
za varnost krajanov in vseh 
udeležencev v prometu. Da 
je za varnost dobro poskr-
bljeno, meni 45 odstotkov 
vprašanih, 47 odstotkov jih 

meni, da bi lahko na tem po-
dročju storili več, slaba dese-
tina pa, da za varnost v pro-
metu v njihovem kraju ni 
dobro poskrbljeno. 

Zahvaljujemo se vsem, ki 
ste si vzeli čas za našo an-
keto. Če bi želeli Gorenj-
ski glas redno prebirati, nas 
lahko pokličete v kontaktni 
center invalidskega podje-
tja v Škofjo Loko na številko 
04/51 16 440 in si ob naroči-
lu izberete eno izmed daril.

Domžalčani obiskujejo Arboretum Volčji Potok

Urša Peternel

Zgornje Gorje – Župani 
zgornjegorenjskih občin so 
v torek ponovno gostili mi-
nistrico za kmetijstvo Ale-
ksandro Pivec. Koordinaci-
je županov se je udeležila že 
februarja, takrat je sestanek 
potekal v Žirovnici, tokrat pa 
je bil gostitelj župan Gorij 
Peter Torkar. Obisk je mini-
strica ponovila, ker je po nje-
nih besedah takrat zaradi ča-
sovne stiske ostalo nekaj od-
prtih tem. Tako so govorili 
o možnostih prijav na raz-
pise s področja kmetijstva, 
gozdarstva in ribištva. Mini-
strica je opozorila zlasti na 
razpise s področja ribištva, 
kjer ostajajo sredstva neiz-
koriščena. Govorili so tudi 
o razpisih za razvoj podeže-
lja in možnostih promocije 
senenega mleka in senene-
ga mesa v povezavi z upora-
bo kozolcev. 

Osrednja tema srečanja 
pa je bila obnova gozdnih 
in občinskih cest, ki so za-
radi prevoza posekanega 
lesa močno obremenjene 
in poškodovane. Ministrica 

je županom povedala, da bo 
država letos občinam na-
menila več sredstev za ob-
novo in novogradnje ome-
njenih cest. 

Robert Režonja, v. d. di-
rektorja direktorata za goz-
darstvo in lovstvo, je ob tem 
dejal, da naj bi občine Zgor-
nje Gorenjske za obno-
ve in novogradnje gozdnih 
cest letos in prihodnje leto 

prejele za 140 tisoč evrov 
več denarja. S tem bo mini-
strstvo skušalo ublažiti pro-
blematiko poškodovanih 
gozdnih cest, ob čemer pa je 
Režonja poudaril, da je pro-
blematika obsežna, saj je v 
vsej državi kar 12 tisoč kilo-
metrov gozdnih cest.

Župana občin Gorje in 
Bohinj, kjer imajo največ 
kilometrov gozdnih cest 

med zgornjegorenjskimi 
občinami, sta po sestan-
ku izrazila zadovoljstvo, 
da bo država zagotovila več 
denarja za obnovo. V Bo-
hinju, denimo, so najbolj 
uničene gozdne ceste na 
Jelovici, za obnovo je Obči-
ni Bohinj obljubljenih do-
datnih 32 tisoč evrov, tako 
da naj bi bilo skupaj na vo-
ljo 107 tisočakov.

Ministrica znova med župani
Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec je že drugič letos gostovala pri zgornjegorenjskih županih. 
Govorili so zlasti o obnovi gozdnih cest.

Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec je tokrat gostovala v Zgornjih Gorjah. 
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Marjana Ahačič

Mojstrana – Štirideseto oble-
tnico vzpona prvih Sloven-
cev na vrh Mount Everesta 
bodo v Slovenskem pla-
ninskem muzeju obeležili 

z evidentiranjem in zbira-
njem predmetov, fotogra-
fij in drugih spominov, ki 
so na različne načine pove-
zani s streho sveta. »Mor-
da so to predmeti, s kateri-
mi ste dosegli vrh, morda 

pripomoček iz baznega ta-
bora ali pa kamenček, ki 
vam je ostal v žepu s trekin-
ga na območju Everesta? Če 
bi predmete, ki zagotovo no-
sijo zanimivo zgodbo, po-
sodili ali podarili muzeju, 

jih bomo uvrstili na občas-
no razstavo ob slovesnosti, 
ki jo v sodelovanju s Planin-
sko zvezo Slovenije priprav-
ljamo 13. maja, na dan, ko 
sta Andrej Štremfelj in Nejc 
Zaplotnik kot prva Slovenca 
stopila ''na vrh'',« pojasnju-
jejo v muzeju. Predmete zbi-
rajo do 25. aprila. 

Zbirajo predmete z Everesta
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Ali je bila odpoved de-
lovnega razmerja 23 
zdravnikov družinske 

medicine v Zdravstvenem 
domu Kranj prvoaprilska 
potegavščina, me je tudi kdo 
vprašal. Verjetno zato, ker je 
težko vsem nam, pacientom, 
sploh doumeti, da se to v res-
nici dogaja. Čisto preresno pa 
je, da bi se iz tega sploh kdo 
upal šaliti. Družinskih am-
bulant je 34, odpovedi 23, kar 
pomeni, da bi brez zdravnika 
ostalo več kot štirideset tisoč 
pacientov iz Kranja in oko-
liških občin. Ne gre samo za 
odpovedi v Kranju, pač pa 
tudi že za odpovedi in napo-
vedane odpovedi družinskih 
zdravnikov v več slovenskih 
krajih, če se v kratkem ne bodo 
uresničile zahteve družinskih 
zdravnikov po njihovi razbre-
menitvi – s številom opredelje-
nih pacientov in z birokratski-
mi opravili. A če se dejansko 
zgodi črni scenarij, bo javno 
zdravstvo razpadlo, je opozo-
rila direktorica ZD Kranj Lili 
Gantar Žura. 

V tem trenutku pacienti, ki 
imamo svoje izbrane družin-
ske zdravnike znotraj kranj-
skega zdravstvenega doma, iz-
rednega stanja še ne občutimo. 
Zdravniki imajo dvomesečni 
odpovedni rok, ki pa se zara-
di še neizrabljenih dopustov 
lahko precej skrajša. Odpove-
di so pripravljeni preklicati v 
primeru, če bodo odločevalci 
uresničili njihove zahteve. Za 
zdaj se zdi, da se je novi mi-

nister za zdravje Aleš Šabeder 
aktivno vključil v reševanje 
problematike, vprašanje pa 
je, ali mu v namerah sledijo 
(želijo slediti) ostali deležniki. 
Bi mu že morali, saj v javno 
zdravstvo vplačujemo vsi. 

V zadnjih dneh se pogos-
to pojavlja vprašanje, kdo so 
»kranjski« zdravniki, ki so dali 
odpoved, kar paciente upravi-
čeno skrbi. Direktor Osnovne-
ga zdravstva Gorenjske Jože 
Veternik je povedal, da so na 
informacijsko pooblaščenko 
naslovili vprašanje, ali smejo 
ta podatek razkriti javnosti. 
Ravnali bodo po njenem odgo-
voru, ko ga dobijo, je pojasnil. 
In kje bodo zdravniki, ki so dali 
odpoved, dobili nove službe? 
Odpovedi niso dali, ker bi želeli 
v službo drugam, ampak zara-
di neurejenega sistema, je pou-
darila Žurova. Delen odgovor 
je v sredinih televizijskih Od-
mevih dal tudi podpredsednik 
sindikata družinskih zdravni-
kov Praktik.um Rok Ravnikar. 
Dejal je, naj nikogar ne skrbi, 
kje bodo našli službe, poudaril 
pa, da pa si želijo delati v svo-
jih krajih, med svojimi ljudmi. 

Kako se ob vsem tem po-
čutimo pacienti? Nemočni. 
Zelo zaskrbljeni. Tudi jezni; 
na koga najbolj in zakaj, so 
mnenja med ljudmi različna. 
In kdo je resnična žrtev? Pa-
cienti prvi in v največji meri. 
Kdor »zdravi« družinsko me-
dicino v imenu zdravja paci-
entov, naj ima to vsak trenu-
tek pred očmi.

Kdo bo resnična žrtev

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Aleš Senožetnik

Kranj – Nedavno je vlada 
prenovila uredbo o samo-
oskrbi z električno energi-
jo iz obnovljivih virov ener-
gije (OVE). Prejšnja uredba 
je namreč omogočala vklju-
čitev v samooskrbo samo in-
dividualnim končnim odje-
malcem, kar je pomenilo, da 
so bili v samooskrbo vključe-
ni le končni odjemalci v in-
dividualnih hišah in poslov-
nih objektih. Nova uredba 
tako vključitev v samooskr-
bo omogoča tudi gospodinj-
skim in malim poslovnim 
odjemalcem v večstanovanj-
skih poslopjih oz. poslovnih 
objektih, kar znatno razširja 
krog interesentov za vklju-
čitev v samooskrbo iz obno-
vljivih virov energije. 

Na ministrstvu za infra-
strukturo se nadejajo, da 
bo imela uredba pozitivne 
učinke tudi za gospodar-
stvo, saj bo pospešila razvoj 
panoge, večanje samooskr-
be pa bo razbremenjevalo 
tudi omrežje. Hkrati pa raz-
širitev predstavlja tudi ko-
rak k doseganju zavezujo-
čih ciljev s področja obno-
vljivih virov energije, h ka-
terim je zavezana Slovenija. 
Do leta 2020 moramo na-
mreč doseči 25-odstotni de-
leč obnovljivih virov energi-
je v bruto končni rabi ener-
gije. »V letu 2016 je bil de-
lež OVE v bruto končni rabi 
energije v Sloveniji 21,3-od-
stoten. Ocenjeni delež OVE 
v bruto končni rabi energi-
je je v letu 2017 znašal 21,8 
odstotka in je bil za 0,5 od-
stotne točke večji kot v letu 
2016. Do cilja v letu 2020 bo 
treba delež OVE tako pove-
čati še za 3,2 odstotne točke. 
Glede na opredeljeni delež 
električne energije iz OVE 
v skupni bruto končni rabi 
električne energije pa bo tre-
ba delež električne energije 
iz OVE do leta 2020 poveča-
ti za 7,2 odstotne točke. Za 
ciljnim deležem torej precej 

zaostajamo in ga bo tež-
ko doseči,« pojasnjujejo na 
Agenciji za energijo. 

Na Gorenjskem 258 
naprav za samooskrbo

Po podatkih agencije je ob 
koncu lanskega leta v Slo-
veniji delovalo 2190 naprav 
za samooskrbo iz obnovlji-
vih virov energije. Prevlado-
vale so naprave, ki za proi-
zvodnjo električne energije 
uporabljajo sončni vir, teh 
je bilo 2179. Naprav, ki upo-
rabljajo vodni vir, je bilo de-
set, samo ena pa je izkorišča-
la energijo vetra. Na podro-
čju elektrodistribucijske-
ga podjetja Elektro Gorenj-
ska je bilo na Gorenjskem 
258 naprav za samooskrbo, 
kar predstavlja 12-odstotni 
delež vseh delujočih samo-
oskrbnih naprav v Sloveniji. 
Vse naprave na Gorenjskem 
uporabljajo sončni vir. 

Lani za dobrih 135 
milijonov evrov podpor

Proizvodnja in izplačila 
podporne sheme se zmanj-
šujejo od leta 2015. Leta 
2017 je bilo proizvajalcem 
električne energije iz ob-
novljivih virov soproizvo-
dnje toplote in elektrike z 

visokim izkoristkom na fo-
silno gorivo (SPTE) razde-
ljenih 143,5 milijona evrov 
državne pomoči, lani pa je 
znesek znašal 135,12 milijo-
na evro; 46 odstotkov vseh 
izplačil pa so prejele sončne 
elektrarne. Kot pojasnjuje-
jo na agenciji, je potreba po 
državni pomoči za energi-
jo, proizvedeno iz OVE, si-
cer vsako leto manjša, k če-
mur prispeva padec cen po-
sameznih komponent teh 
naprav na trgu, pomem-
ben vpliv na obseg podpo-
re pa ima tudi konkuren-
čen postopek izbire projek-
tov. Ker je referenčna tržna 
cena električne energije viš-
ja, podpora pa opredeljena 
kot razlika med t. i. ponu-
jeno ceno za enoto proizve-
dene električne energije in 
referenčno tržno ceno ele-
ktrične energije, je potreba 
po državni pomoči na enoto 
proizveden energije za nove 
projekte načeloma manjša 
kot v prejšnjih pozivih.

Do 26. aprila imajo sicer 
prijavitelji možnost odda-
ti vlogo tudi na razpis, prek 
katerega bo država do leta 
2022 razdelila deset mi-
lijonov evrov kohezijskih 
sredstev za nakup in gradnjo 

sončnih elektrarn. Z razpi-
som, ki bo odprt do 25. sep-
tembra prihodnje leto, bodo 
upravičencem pokrili petino 
investicije, vendar ne več kot 
dvesto evrov za kilovat naziv-
ne moči elektrarne.

Iz obnovljivih virov 
tretjina energije

Delež električne energi-
je, ki jo v Sloveniji proizve-
demo v hidroelektrarnah in 
elektrarnah na druge obno-
vljive vire, se letno spremi-
nja glede na hidrološke in 
druge razmere kot tudi gle-
de na obseg vlaganj v izgra-
dnjo elektrarn. Lani smo 
tako iz obnovljivih virov pro-
izvedli 34,5 odstotka vse pro-
izvedene električne energi-
je, od tega so hidroelektrar-
ne proizvedle 31,9 odstot-
ka vse energije, 1,5 odstotka 
sončne elektrarne, 1,08 od-
stotka elektrarne na bioma-
so, vetrne elektrarne pa le 
0,04 odstotka. Največji de-
lež, 36,5 odstotka, proizve-
de Jedrska elektrarna Krško, 
elektrarne na fosilna goriva 
pa k skupni proizvodnji pri-
spevajo približno 29 odstot-
kov. Slabo polovico, 47,5 od-
stotka, energije pa v Sloveni-
ji uvozimo.

Spodbude za samooskrbo 
z električno energijo
Na Gorenjskem je dvanajst odstotkov v Sloveniji delujočih naprav za samooskrbo z električno energijo 
iz obnovljivih virov energije. Po nedavni spremembi uredbe, s katero vlada samooskrbo omogoča tudi 
v večstanovanjskih oziroma poslovnih objektih, se število samooskrbnih elektrarn utegne povečati.

Velika večina samooskrbnih elektrarn pri nas izkorišča sončno energijo. Fotografija je 
simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Državni sekre-
tar na ministrstvu za zdrav-
je je postal Tomaž Pliber-
šek, doktor znanosti s pod-
ročja gradbeništva, doma s 
Ptuja. Do prvega februarja 

je bil, večinoma pod man-
datom nekdanjega župana 
Marka Mravlje, direktor na-
kelske občinske uprave. Od-
poved, ki je prišla na Pliber-
škovo željo, je bila sporazum-
na, je pred časom pojasnil 
sedanji nakelski župan Ivan 

Meglič. Novo službo, prav 
tako na mestu direktorja ob-
činske uprave, je Pliberšek 
zatem nastopil bližje domu 
pri županu Občine Raden-
ci Romanu Leljaku. Zanimi-
vo: po poročanju Dela je bila 
že 27. marca spisana odločba 

o razrešitvi Pliberška z mes-
ta direktorja občinske uprave 
v Radencih, domnevno zara-
di razhajanja v pogledih na 
vodenje občine, vendar je bil 
Pliberšek medtem že imeno-
van za desno roko ministra 
za zdravje Aleša Šabedra. 

Direktor občinske uprave postal državni sekretar
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Spoštovani uporabniki poštnih storitev, 

s 3. majem 2019 se spremeni delovni čas pogodbene 
pošte 4223 Poljane nad Škofjo Loko.
Delovni čas pogodbene pošte 4223 Poljane nad 
Škofjo Loko:

ponedeljek:  13.00 – 17.00,
torek, četrtek, petek: 9.00 – 13.00,
sreda: 14.00 – 18.00,
sobota:  9.00 – 11.00.

Ob nedeljah in praznikih bo pošta zaprta.

Veselimo se vašega obiska.

Po
št

a 
Sl

ov
en

ije
 d

.o
.o

., 
Sl

om
šk

ov
 tr

g 
10

, M
ar

ib
or

www.posta.si

Suzana P. Kovačič

Jelendol – Na regijski pri-
reditvi ob nedavnem dne-
vu Civilne zaščite so podeli-
li več kot petdeset priznanj 
najbolj zaslužnim v sistemu 
zaščite in reševanja, v enem 
od nagovorov je bila ome-
njena tudi oktobrska ujma 

na Tržiškem. Med dobitni-
ki priznanj pa ni bilo priza-
devnih prostovoljnih jelen-
dolskih gasilcev, na kar je 
opozoril Jože Steiner, srčni 
prostovoljni gasilec; več kot 
trideset let je bil poveljnik 
PGD Jelendol - Dolina, zdaj 
je podpredsednik, je tudi ob-
činski nagrajenec. Tudi v tej 
ujmi je nesebično pomagal, 
zadolžen je bil za koordina-
cijo in opravljal je vse nujne 
prevoze s kombijem od Je-
lendola do predora v Dovža-
novi soteski, kjer je odneslo 

cesto in so bili domačini zato 
odrezani od sveta. Okrog 
šeststo kilometrov je opra-
vil. Dvanajst dni so bili jelen-
dolski gasilci noč in dan na 
terenu, kot je prav vse svoje 
kolegice in kolege v isti sapi 
pohvalil Steiner. O tem, da 
so jih spregledali na regijski 
podelitvi priznanj, pa meni, 
da svoje dolžnosti ni opravi-
lo (nekdanje) vodstvo občin-
ske Civilne zaščite. »Razmi-
šljam, da bi v znak protesta 
vrnil priznanje Civilne zaš-
čite, ki sem ga dobil pred ne-
kaj leti,« je poudaril Steiner 
in dodal, da je edino doma-
činka Petra Laharnar preje-
la priznanje Civilne zaščite, 
a je teža tega priznanja po 
njegovem premajhna zanjo 
in za vse jelendolske gasilce.
 

Zadnikar: Predloge smo 
vedno poslali z občine

Drago Zadnikar, do nedav-
nega poveljnik civilne zašči-
te Občine Tržič je opomnil, 
da je bila praksa, da dobitni-
ke priznanj civilne zaščite 
predlaga občina. »Bil sem 
tudi direktor tržiške občin-
ske uprave, zato lahko zatr-
dim, da smo predloge, ki 
smo jih zbrali na pobudo ci-
vilne zaščite, gorske reševal-
ne službe, gasilcev, občine, 
vedno poslali iz občine. Še za 
leto 2016, ko sem zaključe-
val mandat direktorja občin-
ske uprave, je bilo tako, žal 
pa tudi za leto 2018 občina 
ni opravila svojega dela,» je 
pojasnil Zadnikar in dodal: 

»Tudi za lani smo bili do-
govorjeni z županom, da se 
zberejo predlogi na ta način. 
Za prostovoljne gasilke in 
gasilce PGD Jelendol pa je 
bil dogovor, da se jim na ob-
čnem zboru Gasilske zveze 
Tržič, ta je bil pred kratkim, 
podeli županovo prizna-
nje. Žal nanj nisem bil po-
vabljen, sicer bi to pojasnil.«

Sajovic: Vsi naenkrat ne 
morejo biti nagrajeni

»Gasilci ne delamo za pri-
znanja, pač pa za to, da poma-
gamo sočloveku in rešujemo 
njegovo premoženje,« je po-
udaril župan Borut Sajovic, 
kar je sicer potrdil tudi Jože 
Steiner, a pozabiti nanje ven-
darle ne bi smeli, je prepri-
čan. Župan je povedal, da to-
vrstna priznanja običajno 
predlagajo gasilske zveze in 
štabi civilne zaščite, pa tudi 
ostala društva in skupnos-
ti, najbrž tudi posamezniki: 
»Iz Tržiča je priznanje pre-
jelo kar pet posameznikov 

in ena gasilka iz Jelendola 
pa tudi eno tržiško društvo 
ob izjemnem jubileju. Vsi 
so sodelovali tudi v ujmi ko-
nec lanskega leta. Na račun 
ujme so priznanje dobili še 
trije posamezniki iz regij-
skega štaba v Kranju. Regij-
ska priznanja se običajno po-
deljujejo za enkratne dosež-
ke, življenjsko delo in tudi v 
širšem okvirju. V ujmi je so-
delovalo nekaj sto ljudi in vsi 
naenkrat ne morejo biti na-
grajeni, ker bi tako stvari raz-
vrednotili. Jih pa nekaj s stra-
ni župana zagotovo še pride 
na vrsto, ko bomo predaja-
li namenu obnovljeno in-
frastrukturo v prizadeti do-
lini. Vedno, kadar je nagra-
jen posameznik, pomeni to 
tudi priznanje sredini, iz ka-
tere izhaja.« Župan je dodal, 
da so jelendolski gasilci gle-
de na številčnost eni izmed 
najbolje nagrajenih v obči-
ni: »Gasilcem iz PGD Jelen-
dol Dolina sem se tudi že 
večkrat javno zahvalil in se 
jim še bom.«

Razočaran, ker so na 
jelendolske gasilce pozabili
Med dobitniki nedavnih regijskih priznanj Civilne zaščite ni bilo prizadevnih prostovoljnih jelendolskih 
gasilcev, na kar je opozoril Jože Steiner, podpredsednik PGD Jelendol - Dolina. Srčni prostovoljni gasilec 
je razočaran, ker so nanje pozabili. In kdo predlaga kandidate – občina ali občinska Civilna zaščita?

Jože Steiner razmišlja, da 
bo v znak protesta vrnil 
priznanje Civilne zaščite, ki 
ga je dobil pred leti. 

Drago Zadnikar Borut Sajovic 

Urša Peternel

Jesenice – Družba T-2 je v 
sredo sklenila pogodbo za 
nakup podjetja Telesat z Je-
senic. Telesat je operater ka-
belsko-distribucijskih sis-
temov, ki ima več kot 3700 
uporabnikov na širšem ob-
močju Jesenic, ponuja pa 
storitve digitalne televizi-
je, interneta in IP-telefoni-
je. Kot so zatrdili v podjetju 
T-2, bo Telesat z novim la-
stnikom lahko zaokrožil po-
nudbo fiksnih in mobilnih 
komunikacijskih storitev. 
Napovedali so tudi naložbe 

v nadgradnjo omrežja, Tele-
satovi uporabniki bodo po-
leg storitev, ki jih že upora-
bljajo, lahko dostopali tudi 
do najnovejših in najsodob-

nejših telekomunikacijskih 
rešitev. Zeleno luč k nakupu 
pa mora prižgati še Agencija 
za varstvo konkurence. 

Podjetje Telesat, ki je bilo 
doslej v večinski lasti Slavka 
Humerce, je bilo eden prvih 

ponudnikov kabelskega sis-
tema na Jesenicah. Začetki 
segajo v leto 1992, sistem pa 
so v naslednjih letih širili in 
posodabljali. 

Dosedanji lastnik Slav-
ko Humerca nam je pove-
dal, da na trgu telekomuni-
kacij prihaja do koncentra-
cije, veliki operaterji prev-
zemajo male. A po Humer-
čevih besedah v primeru 

Telesata ne gre za sovražni 
prevzem, nakup podjetja s 
strani T-2 pomeni združe-
vanje moči in znanja. Novi 
lastnik bo prinesel poso-
dobitev sistema, uporab-
nikom pa ponudil še doda-
tne možnosti izbire tehno-
logije. Koliko bo T-2 moral 
odšteti za nakup, Humerca 
ni želel razkriti.

Družba T-2 ima ta čas z 
41,5 odstotka največji delež 
uporabnikov, priklopljenih 
na optično omrežje, in je 
med najuspešnejšimi ponu-
dniki telekomunikacijskih 
storitev na trgu.

T-2 kupuje družbo Telesat
Jeseniški operater kabelsko-distribucijskih sistemov Telesat bo dobil novega lastnika – podjetje T-2. 

Dosedanji lastnik Telesata Slavko Humerca je dejal, 
da za naročnike ne bo sprememb, zamenjalo se bo le 
lastništvo podjetja.

Suzana P. Kovačič

Tržič – V povprečju gre za po-
višanje cen do dva evra me-
sečno. Od leta 2012, odkar 
velja enotna Uredba MEDO 
– Uredba o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev ob-
veznih občinskih gospodar-
skih javnih služb varstva 
okolja, je to tretja podraži-
tev v občini Tržič. Do sedaj 
veljavne cene, ki so se upo-
rabljale od 1. januarja 2016, 
so bile oblikovane na pod-
lagi kalkulativnih elemen-
tov in izhodišč iz leta 2015, 
spreminjali so se le posa-
mezni elementi cene, kot 
je pojasnil direktor Komu-
nale Tržič Primož Bajželj: 

»Dejansko gre za uskladi-
tev cen (nekatere se znižu-
jejo, le posamezne se viša-
jo). Spremembe so potreb-
ne zaradi stroškov, vezanih 
na infrastrukturo, stroškov 
storitev zunanjih izvajalcev 
in količin posamezne stori-
tve. S subvencijami Občine 
Tržič za uporabnike prak-
tično ne bo sprememb.« Na 
Komunali Tržič so pripravili 
primer izračuna. Za gospo-
dinjstvo s štirimi člani s pov-
prečno porabo 4,16 kubič-
nega metra vode mesečno 
na osebo, s priključkom na 
kanalizacijsko omrežje, za-
bojnikom za mešane komu-
nalne odpadke in zabojni-
kom za biološko razgradlji-
ve odpadke se skupni znesek 
položnice zniža za 0,51 evra 
(brez DDV) na mesec. Če pa 
ima takšno gospodinjstvo 
namesto priključka na jav-
no kanalizacijo še greznico, 
se skupni znesek položnice 

zviša za 0,13 evra (brez 
DDV). Za gospodinjstvo s 
štirimi člani s povprečno po-
rabo 4,16 kubičnega metra 
vode na mesec na osebo, ki 
ni priključeno na javni vo-
dovod in odpadno vodo od-
vaja preko greznice, ima le 
zabojnik za mešane komu-
nalne odpadke, pa se sku-
pen znesek položnice zviša 
za 1,59 evra (brez DDV). Za 
izvajanje obdelave in odlaga-
nja odpadkov ima Komuna-
la Tržič podpisano začasno 
pogodbo s podjetjem JEKO, 
d. o. o. Svetnik Drago Zad-
nikar je opozoril, da je bilo 
občutno premalo časa, da so 
tako zahtevno gradivo spre-
jeli na samo eni seji občin-

skega sveta. Svetnik Pavel 
Rupar pa je menil, da je bila 
predstavljena primerjava 
cen storitev med občinami 
nekorektna, ker je tudi pov-
prečni dohodek na prebival-
ca po občinah različen. 

Svetniki so sprejeli tudi 
ceno 24-urne dežurne služ-
be, ki je nova storitev skla-
dno z veljavno zakonodajo. 
»Gre za prevzem pokojnika 
na kraju smrti in prevoz do 
hladilnih prostorov izvajal-
ca. Komunala Tržič je kon-
cesionar za področje izva-
janja v občini Tržič. Veljav-
na cena za to storitev od 1. 
aprila dalje znaša 220 evrov 
(brez DDV),« je pojasnil Baj-
želj. Potrjene so bile tudi pri-
lagojene cene storitev poko-
pališke dejavnosti ter grob-
nin skladno z novimi občin-
skimi odloki, po zagotovilih 
direktorja tržiške komunale 
za uporabnike ni bistvenih 
sprememb.

Z aprilom tudi 
nove cene 
S prvim aprilom v občini Tržič veljajo nove 
cene oskrbe s pitno vodo in nove cene zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov, ki so jih 
občinski svetniki potrdili na nedavni seji. 
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Svetniki so sprejeli tudi ceno 24-urne dežurne službe, 
ki je nova storitev skladno z veljavno zakonodajo. 
Veljavna cena za to storitev od 1. aprila dalje znaša 220 
evrov (brez DDV).
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Vilma Stanovnik

Kranj – Kot je ob začetku 
nove sezone povedal po-
džupan Janez Černe, kranj-
ski sistem izposoje koles, ki 
velja za največji elektrifici-
ran tovrsten sistem v državi, 
v novo sezono vstopa s sed-
mimi dodatnimi postajami. 
Tako po novem sistem ob-
sega 25 postaj in 87 običaj-
nih ter 58 električnih ko-
les. Sedanji sistem bodo v 
prihodnosti še širili, kma-
lu pa bodo med uporabniki 
izvedli tudi anketo, s katero 
bodo preverili želje po novih 
postajah.

Po zaključku promocij-
skega obdobja sistem KR-
sKOLESOM prinaša nekaj 
novosti. Cena letne naroč-
nine za paket, ki vsebuje 
izposojo običajnih koles, je 
25 evrov, medtem ko je cena 
paketa, ki vključuje izpo-
sojo tudi električnih koles, 
petdeset evrov. Registraci-
ja novih uporabnikov in po-
daljšanje članarin je mogo-
ča na spletu, in sicer na na-
slovu www.krskolesom.si, 
in v Kranjski hiši na Glav-
nem trgu v starem Kranju, 
kjer so uporabnikom na vo-
ljo tudi dodatne informaci-
je o uporabi sistema. No-
vost so tudi kazni za kršit-
ve pri uporabi sistema, saj 

so v promocijskem obdob-
ju imeli nekaj negativnih 
izkušenj. Tako bodo za-
računavali kazni za poso-
janje uporabniške kartice 
drugemu, za nezaklepanje 
kolesa in za poškodovanje 
kolesa. »S temi ukrepi že-
limo uporabnike pozvati k 
odgovornejši uporabi siste-
ma,« je poudaril vodja ura-
da za gospodarstvo in GJS 
na kranjski občini Marko 
Čehovin.

Predsednik Komisije var-
no kolesarim Andrej Zalo-
kar je ob naštetih novostih 
povedal, da so se v minulih 
letih posvečali predvsem iz-
boljšanju kolesarske infra-
strukture, sedaj pa se bodo 
bolj posvetili kolesarski kul-
turi in varnosti. 

Kranj bo namreč letos in 
v prihodnjem letu dobil sko-
raj devet kilometrov novih 
kolesarskih stez in Center 
trajnostne mobilnosti, ki 

ga bodo zgradili na Planini. 
Center bo namenjen ozave-
ščanju prebivalstva o trajno-
stni mobilnosti in njeni pro-
mociji. V centru bodo prebi-
valci lahko najeli mesta za 
hrambo koles, opravili pre-
gled stanja kolesa in se sez-
nanili z uporabnimi infor-
macijami.

Kot je pojasnil Simon 
Sušanj s Policijske upra-
ve Kranj, so bili na obmo-
čju Gorenjske kolesarji lani 
udeleženi v 155 prometnih 
nesrečah, od tega so jih sami 
povzročili približno polovi-
co. Umrl ni noben kolesar, 
leto prej sta umrla dva, prvo 
žrtev med kolesarji pa so za-
beležili tudi letos. Največ ne-
sreč kolesarjev, okoli štiride-
set odstotkov, se je lani zgo-
dilo v Kranju, razlog pa je v 
velikosti Kranja in v tem, da 
prebivalci za vožnjo po mes-
tu vse več uporabljajo kolo. 

»Kar se prometa na De-
lavskem mostu tiče, pa 
zdajšnja opažanja kažejo, da 
stvari – kar se tiče pešcev in 
kolesarjev – potekajo nemo-
teno. Prijav prometnih ne-
sreč od zaprtja nismo ime-
li, niti sami nismo ugotovi-
li nobenih posebnosti. Zato 
naj še naprej velja, naj obo-
ji površino uporabljajo var-
no in odgovorno«, je še po-
vedal Simon Sušanj.

Nove postaje, cene in kazni
Sedaj že uveljavljen sistem KRsKOLESOM v novi sezoni, ki se je začela minulo sredo, prinaša več 
novosti, predvsem pa sedem dodatnih postaj za izposojo. Na Planini se obeta Center trajnostne 
mobilnosti.

Kranjski podžupan Janez Černe je simbolično odprl novo 
sezono sistema KRsKOLESOM. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Komisija za pri-
znanja je sicer prejela 16 
predlogov, in ker so bili vsi 
zelo kakovostni, je imela po 
besedah predsednice Vanje 
Umnik težko delo, da je iz-
brala najboljše. Za zlato pri-
znanje so predlagali Stašo 
Pavlič z Visokega, ki vrsto 
let aktivno deluje na podro-
čju športa in kulture, vodila 
je tudi krajevno skupnost. 
Med štirimi predlogi za sre-
brno plaketo občine Šenčur 
so svetniki pritrdili le ene-
mu, tako bo srebrno prizna-
nje prejel Jožef Rekar, gasi-
lec, lovec in kulturnik iz Tr-
boj. Predlagani so bili trije 
prejemniki bronastih pla-
ket, dobili ju bosta Slavka 
Weisseisen, ki aktivno dela 
na področju prometa in vodi 
AMD Šenčur, drugi mandat 
pa je tudi občinska svetni-
ca, in Darja Knific, tri dese-
tletja zapisana gasilstvu. Za 
tretjega nominiranca je pre-
dlagatelj predlog umaknil, 
saj je bil predlagan za sre-
brno plaketo. Svetniki so na 
glasovanju zavrnili tudi oba 
predloga za spominsko pri-
znanje. Pač pa se je župan 
Ciril Kozjek naknadno odlo-
čil, da v okviru svojih pristoj-
nosti spominsko priznanje 
podeli Mitji Rakarju, dolgo-
letnemu zavzetemu špor-
tnemu delavcu, tudi avtor-
ju knjig o športu, ki je spi-
sal tudi kroniko šenčurske-
ga nogometa. 

V razpravi so se svetni-
ki dotaknili tudi dileme, ali 

lahko komisija spreminja 
rang priznanja, če je pre-
dlagatelj kandidata nomi-
niral za višje. Komisija se je 
pač držala meril, po katerih 
priznanja dodeljuje in se že 
več let drži enake prakse, je 
povedala predsednica, ki 
je odgovarjala še na števil-
ne druge pomisleke. V pri-
hodnje bo treba po mnenju 
nekaterih svetnikov pravil-
nik o dodeljevanju občin-
skih priznanj prevetriti in 
merila jasneje določiti. Pri-
pombe so imeli tudi na dej-
stvo, da je komisija zavrnila 
nepopolne vloge, češ da bi 
morala predlagatelje poz-
vati k dopolnitvi, saj naj bi 
za to imela dovolj časa. V 
komisiji odgovarjajo, da je 
bilo kakovostnih vlog že do-
volj, zato niso pozivali k do-
polnitvi nepopolnih, tudi 
sicer ima komisija pristoj-
nost, da »loči zrno od plev« 
in pogosto težko opravi se-
lekcijo. V prejšnjih letih so 
podeljevali precejšnje šte-
vilo občinskih priznanj, 
zadnja leta so njihovo šte-
vilo zmanjšali, da ne bi bila 
razvrednotena. Letos pa so 
po glasovanju občinskih 
svetnikov tako rekoč zde-
setkana. Toda ljudje, ki zav-
zeto prostovoljno delajo na 
številnih področjih, bodo 
lahko še v naslednjih letih 
dobili priložnost za nagra-
do, je bilo razumeti iz raz-
prave, ki je po ugotovitvi 
enega od svetnikov že dob-
ra podlaga za razmislek o 
spremembi na področju 
občinskih priznanj. 

Zdesetkali 
občinska priznanja
Letos je bilo predlaganih deset prejemnikov 
priznanj ob prazniku občine Šenčur, a so svetniki 
ob glasovanju za vsakega posebej potrdili le štiri.

Vilma Stanovnik

Kranj – Kaže, da je vse bli-
že dolgo pričakovana pre-
nova zapuščenega in degra-
diranega objekta nekdanje 
srednje ekonomske šole v 
Kranju. Kot je znano, bo 
prenovljena stavba name-
njena štirim enotam vrt-
ca, osmim enotam osnov-
ne šole in prostorom upra-
ve osnovne šole. Prenovili 
bodo fasado, skupne jedil-
nice in zunanje površine s 
šolskim igriščem. Preno-
vo bosta sofinancirali drža-
va in Evropska unija, vredna 
pa naj bi bila dobrih 4,5 mili-
jona evrov (brez DDV).

Ta teden so na kranjski 
občini odprli ponudbe v 

okviru dveh ponovljenih 
javnih razpisov. Dobili so 
namreč šest ponudb, od 
tega dve znotraj zagotovlje-
nih sredstev. Če ne bo pri-
tožb na izbiro izvajalca, naj 
bi pogodbo z njim podpisa-
li že naslednji mesec, dela 
pa naj bi se začela v mese-
cu juliju. Pogodbeni rok za 
izvedbo del je eno leto, kar 
pomeni, da naj bi bila pre-
nova končana poleti pri-
hodnje leto. 

Poleg prenove stavbe 
bodo za vrtec in Osnovno 
šolo Simona Jenka, Podru-
žnično šolo Center, naro-
čili za okoli 250 tisoč evrov 
opreme (brez DDV), za kar 
so dobili tri ponudbe znot-
raj zagotovljenih sredstev.

Korak proti prenovi 
vrtca in šole
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Blejski župan Janez Fajfar je z 
doseženim zadovoljen. »Kako tudi ne bi 
bil,« pravi, »saj smo lani dobili prvi del 
tistega, za kar si na Bledu prizadevamo 
že desetletja, to je severno razbreme
nilno cesto, zdaj nas čaka še južna.« 
In tu mu optimizma ne manjka, kar je 
seveda prav, saj je ministrica za infra
strukturo Alenka Bratušek ob lanskem 
obisku Bleda obljubila, da bo država 
držala besedo in zgradila še južno 
obvoznico. 
»Medtem pa na Bledu seveda ne spimo, 
ampak delamo in snujemo nove načrte. 
Novi občinski svet je sprejel proračun 
za letos, kar pomeni, da lahko nadalju
jemo delo, ki smo ga zastavili,« pravi 
župan. Tako se nadaljujejo gradnje na 
Selišah, oskrbovana stanovanja so bolj 
ali manj končana, bencinska črpalka 
v delu, nov trgovski center odprt, 
knjižnica, medgeneracijski center in 
še en sklop oskrbovanih stanovanj, 
ta bodo najemniška, pa tik pred 
začetkom gradnje. »S tem bo območje 
Seliš postalo zaookroženo območje ob 
severni obvoznici, namenjeno bivanju 
in druženju, predvsem domačinov, kar 
me zelo veseli,« še pravi Janez Fajfar in 
hkrati izrecno poudarja, da je Sparov 
trgovski center zadnji tovrstni trgovski 
center na Bledu. 
Bled se zadnjih nekaj let zapored sooča 
z zelo povečanim številom nočitev in s 
tem še utrjuje svoje mesto med najbolj 
prepoznavnimi turističnimi destinaci
jami v Sloveniji; še več, po raziskavi 
Slovenske turistične organizacije je 
Bled prepoznavnejša blagovna znamka 
Slovenije, kar pomeni, da nekdo lahko 
pozna Bled, ne zna pa ga povezati s Slo
venijo. Kaj to pomeni? »To pomeni, da 
je naš košček raja dobil mesto, ki si ga 
zasluži, hkrati pa domačinom nalaga še 
večjo odgovornost in skrb za okolje in 
kulturno dediščino. Vsi vemo, da veliko 

število obiskovalcev prinaša turistični 
razcvet, ki pa ni nujno najboljše za 
okolje, kar pomeni, da je v tem tre
nutku naša največja naloga ohranjati 
ravnovesje med varovanjem okolja in 
sledjo, ki jo pustijo turisti. Varovanje 
okolja pa ne pomeni samo ohranjanja 
čiste narave, pač pa tudi ohranjanje 
poseljenosti vasi in Bleda. Bled brez 
domačinov je samo lepa kulisa, ki pa 
nima duše,« je zelo jasen blejski župan 
Janez Fajfar. 
Največja investicija, ki bo Bledu 
prinesla neslutene možnosti razvoja in 
hkratnega varovanja okolja, bo seveda 
južna razbremenilna cesta, ki prinaša 
tudi kolesarsko povezavo Bled–Bohinj. 
Občina Bled bo svoj del gradnje začela 
letos, ostalo je spet na državi. »Ne 
vem, kako naj povem drugače, vendar 
na Bledu zares trdno računamo na 
zavezo države, da se bo gradnja južne 
razbremenilne ceste začela z gradnjo 
betinskega križišča še pred letošnjo 
zimo,« poudarja župan in dodaja, da bo 

šele južna obvoznica Bledu zagotovila 
resnične možnosti za dolgoročni traj
nostni razvoj. »Ko bo zgrajena, bo okoli 
jezera območje miru, zelene mobilnosti 
in sožitja med človekom in preostalo 
naravo.«

Za investicije ima Občina Bled letos 
na voljo skoraj šest milijonov evrov 
lastnih sredstev, še okoli 300 tisoč 
evrov investicijskega potenciala pa gre 
drugim proračunskim porabnikom. 
Daleč največ se tudi letos porablja za 
ceste. Med investicijami, ki so letos 
že končane, je zaključeno komunalno 
urejanje poslovnostanovanjske cone 
na Selišah, med večjimi investicijami 
so še vzpostavitev centralnega ogre
vanja v Zadružnem domu Ribno, odkup 
zemljišč in obnova pristana za pletne 
na Mlinem, ki je vredna okoli  160 tisoč 
evrov. 
»Ob prazniku Občine Bled iskreno 
čestitam vsem občankam in občanom 
ter jih seveda vabim na slovesnost, s 
katero bomo počastili letošnje na
grajence,« še pravi župan. Pa še nekaj: 
Blejski gasilci bodo maja dobili novo 
vozilo s cisterno, ki bo namenjeno 
prevozu pitne vode in gašenju večjih 
požarov, ki jih je po njihovih besedah 
in izkušnjah vedno več, pa tudi suše so 
vedno hujše. Občina Bled je za vozilo 
prispevala okoli 180 tisoč evrov, blejski 
gasilci pa jih potrebujejo še okoli 200 
tisoč. »Prosim in pozivam vse občane in 
občanke ter podjetja in organizacije, da 
če lahko, naj po svojih močeh tudi oni 
pomagajo blejskim gasilcem. Pomoč 
gasilcem je pomoč skupnosti, naj nas 
dobro druži!« poziva župan Janez Fajfar.

Ob prazniku Občine Bled
V spomin na prvo omembo Bleda v zgodovinskih virih si je Občina Bled 10. april izbrala za svoj 
občinski praznik. Česa se bomo veselili letos in kaj nas še čaka? 

Župan Janez Fajfar

Seliše dobivajo novo vsebino.

Novo mednarodno okoljsko nagrado je Bled dobil na turistični borzi v Berlinu.

Dela na Mlinem so končana. 

Poleg župana Janeza Fajfarja so se dogodka udeležili Matjaž 
Završnik, direktor Zavoda za kulturo, Srečko Vernig, predsed
nik Muzejskega društva Bled, in Vojko Zavodnik, avtor 
nove izjemne monografije o Rikliju. Prav polstoletno blejsko 
delovanje Arnolda Riklija, ki je bil leta 1823 rojen v Wangnu, 
je bil povod za medsebojno združevanje že dobrih dvajset let, 
ki so ga lani poleti »okronali« s podpisom listine o pobraten
ju. Na ustanovno skupščino je bila povabljena tudi slovenska 
veleposlanica v Švici, Marta Kos, ki je okoli petdeset prisotnih 
navdušila s svojim govorom.

»Prislovično zadržani Švicarji so se še enkrat dokazali, 
kako topli in gostoljubni znajo biti, ko si pridobiš njihovo 
zaupanje. V uglednem Berner Zeitungu je danes izšel precej 
dolg članek z naslovom Od kremšnit do državnega obiska. 
Zdaj je tudi na nas, da med seboj povežemo prebivalce obeh 
občin na kar se da različnih področjih, kar je sploh glavni 
namen takih in podobnih mednarodnih občinskih povezav,« 
je povedal blejski župan Janez Fajfar. Bled se bo v Wangnu 
ponovno predstavil na srednjeveških dnevih sredi oktobra.

Medobčinsko  
partnerstvo
Pobratena švicarska občina Wangen an der Aare je 
predstavnike blejske občine povabila na ustanovitev 
društva Medobčinsko partnerstvo med Wangnon in 
Bledom.

V Wangnu so ustanovili društvo Medobčinsko partnerstvo med 
Wangnon in Bledom.

Sredi marca je blejska osnovna 
šola gostila prvi dogodek iz cikla 
evropskega projekta BeeAware!, 
ki želi alpske občine spodbuditi k 
sprejemanju ukrepov za varstvo in 
zaščito medonosnih in divjih čebel 
ter zaščito njihovega življenjskega 

okolja. V okviru dogodka je čebelar Blaž Ambrožič predaval o 
čmrljih in med drugim poudaril: »Tako kot medonosna čebela 
se tudi divji opraševalci zaradi sprememb v okolju soočajo s 
številnimi težavami. Tudi čmrlje in čebele samotarke ogrožajo 
pesticidi, pomanjkanje hrane in bolezni. Zaradi intenzivnega 
kmetijstva vedno težje najdejo varno mesto za gnezdenje, 
pestrost divjih opraševalcev upada, kar negativno vpliva na 
kmetijsko pridelavo in naravne ekosisteme.« 
Učenci 6. razredov OŠ Bled so pod mentorstvom 
učiteljic Alenke Kogoj, Tine Perše, Petre Dermota in Helene 
Vojvode v okviru tehničnega pouka izdelali sedemdeset 
čmrlnjakov, t. i.  panjev  za čmrlje, in jih v sklopu dogodka 
razdelili med obiskovalce. Enega izmed njih bomo ob nasled
njem dogodku predavanja na temo Izziv ureditve balkonov 
z medovitimi trajnicami v družbi ČD Bled  Gorje in Mojce 
Rehar Klančič 6. aprila ob 10. uri v Infocentru Triglavska roža 
Bled namestili ob skalnjak, ki ga bomo zasadili s trajnicami. 
Vabljeni, da se nam pridružite!

Blejske travnike  
bodo krasili čmrlnjaki
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V hotelu Bellevue**** s štirimi zvezdicami ob 
Milštatskem jezeru / Millstätter See na avstrijskem 

Koroškem od sredine maja naprej zaposlimo

pomočnika v kuhinji m/ž
 z ustreznimi delovnimi 

izkušnjami
 Küchenhilfe mit Kochkenntnissen 

und Erfahrung

Zaželene so delovne izkušnje. Delo poteka v poletni 
in zimski sezoni. Zagotavljamo vam odlično plačo 
(višjo od kolektivne pogodbe), prijetno delovno 

vzdušje ter brezplačno bivanje in oskrbo.  

Svoje prijave v nemščini pošljite na:
Herr Wolfgang Preiml
hotel@bellevue.or.at
0043 4762 813 46 0

Hotel Bellevue GesmbH & Co KG
Am Waldrand 24, 9871 Seeboden, Avstrija

www.bellevue.or.at

V. S., U. P., S. K., M. A., J. P.

Kranj – V nekaterih gorenj-
skih občinah smo vprašali, 
koliko nazivov častnega ob-
čana so podelili doslej, kako 
pogosto jih podelijo, kdo so 
najbolj znani častni občani ... 

Kranj: na seznamu tudi 
Tito

V kranjski občini se naziv 
častni meščan ali občan naj-
večkrat podeli za izjemen pri-
spevek na področju gospo-
darstva, znanosti, umetno-
sti, kulture, športa in huma-
nitarnih ali drugih dejavno-
sti, ki imajo trajen pomen za 
razvoj in ugled mesta doma 
in v tujini. Priznanje od leta 
1994 podeljuje Mestni svet 
Mestne občine Kranj. Med 
častnimi občani pred tem 
letom so na seznamu znani 
Slovenci pa tudi Josip Broz 
Tito. Nekaj priznanj so po-
delili tudi posthumno (Nejc 
Zaplotnik, Rudi Šeligo, Ni-
kolaj Bevk, Nace Šumi, Mar-
ko Aljančič ...). Med častni-
mi občani sta tudi zakonca 
Tatjana Dolenc Veličković, 
ki je naziv prejela leta 2009, 
in Milivoj Veličković Perat, 
ki je naziv prejel leta 2017. 
Zadnji naziv častnega obča-
na je na decembrski podeli-
tvi prejel Andrej Babič, ki je 
letos januarja umrl. Skupaj 
je na seznamu sedemintri-
deset častnih občanov in ob-
čank.

Jesenice: vsako leto 
največ en častni občan

Občina Jesenice ima dvaj-
set častnih občanov, med 
njimi so denimo legendar-
ni igralec Miha Baloh, eko-
nomist prof. dr. Jože Men-
cinger, nekdanji hokejist Al-
bin Felc, bivša župana Boris 
Bregant in dr. Božidar Bru-
dar, nekdanji republiški se-
kretar za notranje zadeve 
Tomaž Ertl ... Med častnimi 
občani so le tri ženske. Vsa-
ko leto lahko podelijo največ 
en naziv častni občan. Kot 
zanimivost omenimo, da je 
letos ta naziv prejel prvi ob-
čan iz vrst priseljencev, in si-
cer Peter Papić, ki na Jeseni-
cah živi še 66 let in kot ino-
vator, prostovoljec in huma-
nitarec že več desetletij sou-
stvarja razvoj občine.

Kranjska Gora: doslej pet 
častnih občanov

Tudi v občini Kranjska 
Gora v skladu s pred dobrim 
desetletjem sprejetim odlo-
kom lahko imenujejo ene-
ga častnega člana na leto, a 
so jih doslej imenovali le pet. 

Prvi je bil leta 2007 zdaj že 
pokojni Stanko Košir, med 
najbolj prepoznanimi za šir-
šo skupnost pa je prav goto-
vo Marica Globočnik, legen-
darna Teta Pehta. Kranjska 
Gora ima trenutno tri še ži-
veče častne občane, to so Vid 
Černe, Janez Brojan in od 
lani Marko Butinar.

Radovljica: po petnajstih 
letih spet častni občan

Občina Radovljica ima pet 
častnih občanov: prvi je bil 
že leta 1970 imenovan ar-
hitekt Ivan Vurnik, nasled-
nji skoraj tri desetletja kas-
neje Slavko Avsenik in za 
njim skladatelj Uroš Krek 
ter umetnostni zgodovinar 
dr. Cene Avguštin. Lani so 
po petnajstih letih v Rado-

vljici spet imenovali častne-
ga občana; naziv je prejel 
skladatelj in glasbeni peda-
gog Egi Gašperšič. Se je pa 
v Radovljici pred desetimi 
leti zgodilo, da tedanji žu-
pan zaradi velike razklanos-
ti med koalicijo in opozicijo 
v občinskem svetu ni uspel 
zagotoviti dvotretjinske ve-
čine predlogu, da častni ob-
čan postane vrhunski špor-
tnik, veslač Iztok Čop.

Bled: letos dva nova 
častna občana

V občini Bled se bos-
ta dvanajstim častnim ob-
čanom letos pridružila še 
dva. Upokojeni ekonomist 
in plodoviti glasbeni ustvar-
jalec Franc Podjed ter Mir-
ko Vovk, ambasador Bleda, 

čigar življenje je tesno pove-
zano s turizmom, fotogra-
fijo in športom. Prva pa sta 
ta naziv prejela brata, legen-
darna glasbenika Slavko Av-
senik in Vilko Ovsenik. Na 
mandat lahko občinski svet 
imenuje dva častna občana, 
torej dva na vsaka štiri leta. A 
le dve ženski doslej sta pos-
tali častni občanki, akadem-
ska slikarka Melita Vovk in 
igralka Milena Zupančič.

Škofja Loka: na seznamu 
štirinajst zaslužnih

V občini Škofja Loka je bil 
naziv častnega občana do 
zdaj podeljen štirinajstim 
zaslužnim posameznicam 
in posameznikom. Ta častni 
naziv je leta 1991 prvi prejel 
prof. dr. Anton Polenec, lani 

ga je prejela dr. Jožica Rejec. 
Pravila za podelitev tega na-
ziva ureja Odlok o podeljeva-
nju priznanj Občine Škofja 
Loka, ki določa, da se ta na-
ziv lahko podeli vsako leto, 
predlagani kandidat ali kan-
didatka pa mora za imenova-
nje imeti dvotretjinsko pod-
poro občinskih svetnikov. 
Do sedaj se še ni zgodilo, da 
bi občinski svet zavrnil pred-
log za imenovanje v naziv ča-
stni občan. 

Tržič: prvi naziv podelili 
Bojanu Križaju

V tržiški občini so prvi na-
ziv častnega občana podeli-
li legendarnemu smučarju 
Bojanu Križaju leta 1988. 
Skupaj je devet častnih obča-
nov, lani so ta naziv podelili 

slikarju in dobrotniku Vin-
ku Hlebšu. Pokojna sta Paul 
Baumman in Elizabeta Or-
tner Born, dipl. ing. Janku 
Tišlerju pa so naziv podeli-
li posthumno. Podelitev na-
ziva ni vsakoletna obveza, 
v občinskem odloku piše 
samo, da se predlogi zbere-
jo na podlagi javnega pozi-
va, ki ga enkrat letno objavi 
komisija. Sedanje občinsko 
vodstvo se ne spominja, da 
bi kdaj koga zavrnili, se jim 
pa zdi pomembno, da kandi-
dat uživa zelo široko zaupa-
nje javnosti in tudi enotnost 
občinskega sveta.

Kamnik: še brez častne 
občanke

V občini Kamnik so v času 
od osamosvojitve Slovenije 
imenovali petnajst častnih 
občanov, na občinski spletni 
strani pa evidenco vodijo še 
precej dlje v preteklost. Prvi 
častni občan je bil še v Av-
stro-Ogrski leta 1903 imeno-
van Jan Vaclav Lego, v pred-
vojni Jugoslaviji so ta častni 
naziv pridobili Rudolf Ma-
ister, Oton Župančič in Jo-
sip Nikolaj Sadnikar, v po-
vojni Jugoslaviji pa pet po-
sameznikov, med drugimi 
tudi Josip Broz Tito in Ed-
vard Kardelj. Po letu 1990 
so ta naziv dobili številni ve-
liki možje, med drugim To-
maž Humar, France Tomšič 
in Aleksandar Doplihar, za-
nimivo pa je, da v vsej zgodo-
vini naziva častni občan niso 
podelili niti eni ženski. Med 
častnimi občani sta živa še 
dva: Jože Berlec in Aleksan-
dar Doplihar. Kakšnih ome-
jitev pri imenovanju častnih 
občanov občina oz. občinski 
svetniki, ki imenovanja potr-
dijo, nimajo.

Kdo so častni občani
Nejc Zaplotnik, Rudi Šeligo, Miha Baloh, Jože Mencinger, Ivan Vurnik, Milena Zupančič, Melita Vovk, 
Jožica Rejec, Bojan Križaj, Tomaž Humar – to je le nekaj zaslužnih posameznikov, ki nosijo naziv 
častni občan v gorenjskih občinah. Ta naziv podeljujejo za izjemne prispevke na različnih področjih, od 
športa, umetnosti, kulture, humanitarnih dejavnosti ...

Častni občani z dolgoletnim delom prispevajo k ugledu in razvoju občine. Letos je na 
Jesenicah ta najvišji naziv prejel prvi občan iz vrst priseljencev Peter Papić, ki na Jesenicah 
živi že 66 let. / Foto: Gorazd Kavčič

V Kranju in Kamniku sta v povojni Jugoslaviji naziv 
častni občan prejela tudi Josip Broz Tito in Edvard 
Kardelj.

Vilma Stanovnik

Kranj – V Društvu za zašči-
to živali Kranj so doslej v ak-
cijah zbrali 650 ton papir-
ja. V društvu ozaveščajo o 
tem, kako pravilno ravnati 
z živalmi, in krijejo stroške 
za sterilizacijo ali kastracijo 
mačk, predvsem lastniških 
v socialno šibkih okoljih. 
Prav tako priskočijo na po-
moč pri finančno zahtevnej-
ših operacijah in drugi vete-
rinarski oskrbi, s hrano pa 
redno oskrbujejo tudi hra-
niteljice kranjskih prostoži-
večih mačk, ki so bile vete-
rinarsko urejene s pomoč-
jo pristojnega zavetišča. Po-
leg tega pomagajo pri odda-
ji mačk in psov v nove odgo-
vorne domove. 

Društvo za zaščito živali 
Kranj, ki je 1. februarja pra-
znovalo devet let svojega de-
lovanja, je prostovoljno in 
neprofitno društvo. Vsi člani 
so prostovoljci, ki svoje delo 
opravljajo v prostem času iz 
ljubezni do živali, zato celo-
ten izkupiček vsake akcije 
ter vseh prodanih izdelkov 

in vse prejete donacije na-
menijo za oskrbo brezdo-
mnih in zapuščenih živali, 
ki jih je še vedno veliko pre-
več. 

V ta namen bodo tudi jut-
rišnjo akcijo, ki bo med 8. 
in 19. uro potekala pred tr-
govskim centrom Merkur 
na Primskovem v Kranju, 
izkoristili za ozaveščanje 
obiskovalcev o problemati-
ki brezdomnih živali in po-
membnosti pravočasne ste-
rilizacije in kastracije živa-
li, predvsem mačk. Kot ved-
no bo tam tudi stojnica z nji-
hovimi ročno izdelanimi, 
unikatnimi izdelki, obisko-
valci pa bodo lahko prines-
li tudi zamaške, ki jih v dru-
štvu kot zbirajo za Fundacijo 
Naš kuža. Tradicija je postal 
tudi bogat srečelov, v kate-
rem zadene vsaka srečka, in 
darilce za vsakega obiskoval-
ca, predvsem pa seveda pas-
je prijatelje, ki bodo obiska-
li akcijo. Poleg tega se bos-
te lahko s članicami in čla-
ni društva tudi pogovorili o 
njihovem delu ter pravilni in 
odgovorni skrbi za živali.

Star papir za živali
V Društvu za zaščito živali Kranj jutri pripravljajo 
16. akcijo zbiranja starega papirja.

Domžale – Sedmi april je mednarodni dan bobra. Potem ko je 
bil tako v Sloveniji kot nekaterih drugih državah že iztrebljen, 
se je k nam vrnil leta 1998 in začel poseljevati porečja Krke, 
Kolpe, Save, Sotle, Drave in Mure. Med drugim bo 13. aprila 
voden ogled v organizaciji Prirodoslovnega muzeja Slovenije 
ob potoku Rača na Gorjuši pri Domžalah, zbor bo ob 11. uri 
pred Jamarskim domom. 

Ob mednarodnem dnevu bobrov
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Delovni dnevi ob mlaju
v letu 2019:

ned., praznik

6., 7., 8., 9., 10.
4., 5., 6., 7., 8.
6., 7., 8., 9., 10.
5., 6., 7., 8., 9.
5., 6., 7., 8., 9.
3., 4., 5., 6., 7.
2., 3., 4., 5., 6.
1., 2., 3., 4., 5.-30., 31.
1., 2., 3.-28., 29., 30.
1., 2.-28., 29., 30., 31.
1.-26., 27., 28., 29., 30.
26., 27., 28., 29., 30., 
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Mateja Rant

kofja Loka – Jesenkove po
poldneve v Škofji Loki prip
ravljajo z namenom promo
cije in popularizacije znano
sti, tudi letos pa so na ta na
čin povezali prof. dr. Frana 
Jesenka, njegov rojstni kraj 
Škofjo Loko in biotehniško 
fakulteto, ki vsako leto po
deljuje Jesenkova prizna
nja za izjemne dosežke na 
področju biotehniških ved. 
Tudi širši javnosti tako že
lijo predstaviti pomen zna
nosti, pri čemer poseben po
udarek namenijo področ
jem, ki jih razvija Biotehni
ška fakulteta Univerze v Lju
bljani, to pa so tudi nekatera 
področja, na katerih je delo
val škofjeloški rojak Fran Je
senko.

Zbrane je najprej nagovo
ril dekan biotehniške fakulte
te Emil Erjavec, ki je prepri
čan, da bi morali znanstvene 
izsledke v večji meri promo
virati med ljudmi in tako zna
nosti dati še novo veljavo. »V 
Sloveniji smo navdušeni nad 
športniki, tudi nad glasbe
niki, zelo slabo pa poznamo 
znanstvenike. Stoletnica lju
bljanske univerze, ki jo pra
znujemo letos, je zato ideal
na priložnost, da univerzi 

namenimo večjo veljavo. 
Brez odličnih univerz ni ra
zvoja ne družbe in ne gospo
darstva.« Vzor na področju 
znanosti jim je po njegovih 
besedah lahko tudi škofjelo
ški rojak Fran Jesenko, pri
znani botanik in soustano
vitelj Triglavskega narodne
ga parka. Praznovanje stole
tnice univerze so začeli prav 
s podelitvijo Jesenkovih na
grad. Zgodovinski dolg do 
znamenitega rojaka so po be
sedah župana Tineta Radinje 
v Škofji Loki poravnali s po
stavitvijo njegovega doprsne
ga kipa v Aleji zaslužnih Lo
čanov. »Jesenko je bil pionir 
svojega časa, s svojimi dosež
ki na področju križanj žit je 
dosegel svetovno odmevne 
rezultate, doma pa smo bili 
nanj premalo ponosni.« 

V nadaljevanju je Jesen
kov nagrajenec za življenj
sko delo prof. dr. Peter Dovč 
pripravil predavanje z nas
lovom 'Kako se nas geneti
ka dotakne?'. Ob najavi nje
govega predavanja je Emil 
Erjavec poudaril, da živimo 
v času, ko se stvari odvija
jo tako hitro, da jim je tež
ko slediti, zlasti hitre in obe
nem pomembne so spre
membe na področju biozna
nosti. Kot je v nadaljevanju 

pojasnil Peter Udovč, se nas 
genetika v vsakdanjem živ
ljenju dotakne na različne 
načine. »Ti dotiki so lahko 
prijetni in navdušujoči ali 
boleči in celo usodni.« Pri
jetno srečanje z genetiko 
imamo že pri zajtrku, saj bi 
bila hrana brez genetske va
riabilnosti manj pestra, pret
resljivo srečanje z geneti
ko pa predstavljajo različne 
genetske okvare pri ljudeh. 

»Mogoče bi lahko dobili vtis, 
da gre za nekakšno ujetost v 
genetsko determiniranost, 
vendar je poznavanje genet
skih mehanizmov in njiho
vo sprejemanje lahko tudi 
temelj za boljše medseboj
ne odnose, boljše razumeva
nje sveta okoli sebe in mož
nost za učinkovito blaženje 
najbolj bolečih posledic nji
hovega delovanja,« poudar
ja Udovč.

Znanosti dati več veljave
V okviru 8. Jesenkovega popoldneva v Škofji Loki je svoja magistrska dela predstavilo osem nekdanjih 
študentov ljubljanske biotehniške fakultete, v nadaljevanju pa je Jesenkov nagrajenec za življenjsko delo 
prof. dr. Peter Dovč spregovoril o tem, kako se nas genetika dotakne.

Jesenkov nagrajenec za življenjsko delo prof. dr. Peter  
Dovč je spregovoril o tem, kako se nas genetika  
dotakne. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – S poljudno
znanstveno prireditvijo Je
senkovo popoldne so se v 
Škofji Loki ta teden zače
le trajnostne aktivnosti pod 
imenom Loško je ekološko. 
April je po besedah župana 
Tineta Radinje že tradicio
nalno posvečen varovanju 
okolja, toda trajnostne dejav
nosti potekajo vse leto. Naj
bolj konkretna je bila akci
ja čiščenja, ki je v Škofji Loki 
zajela štirideset društev, kra
jevnih skupnosti in drugih 

organizacij, ki so v krajih po 
občini nabrali 11 ton odpad
kov. Nekatere krajevne skup
nosti jih bodo priredile to so
boto, sicer pa jutri, 6. aprila, 
vabijo tudi na mobilno zbira
nje odpadne električne in ele
ktronske opreme. V četrtek, 
11. aprila, bo v Škofji Loki po
tekala okrogla miza o kakovo
sti zraka in zdravju ljudi, 16. 
aprila pa bodo v okviru pro
jekta NEKTEO (iz čezmejne
ga partnerstva), namenjene
ga energetski učinkovitosti, 
na trgu Pod gradom predsta
vili najsodobnejšo mobilno 

ekološko prikolico. V Loški 
hiši so že postavili samosto
ječi interaktivni zaslon, kjer 
se lahko ljudje poučijo o pro
jektu in energetski učinkovi
tosti.

Poleg desetih dogodkov v 
okviru akcije Loško je eko
loško (zadnji bo oktobra), so 
predstavili tudi naloge obči
ne, povezane z varstvom oko
lja. Predvsem se bodo posve
tili urejanju javnih površin in 
izboljšavam v javnem prome
tu. Za krajše prevoze po mes
tu želijo med drugim uvesti 
manjše električno vozilo.  

Loško je ekološko vse leto

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Jutri, 6. aprila, bo že 
desetič po vrsti Dan za spre
membe, velika vseslovenska 
prostovoljska akcija, ki v or
ganizaciji Slovenske filantro
pije povezuje organizatorje 
po vsej Sloveniji, letos zlasti 
z namenom odpravljanja dis
kriminacije. Tako se lahko 

jutri vsak pridruži kateri od 
prostovoljskih akcij, ki pote
kajo v 79 krajih po državi. Pri
reditelji so društva, vrtci, kra
jevne skupnosti, občine, jav
ni zavodi, posamezniki, sode
lujejo tudi nekatera podjetja. 
Prijavljenih je 168 akcij, med 
njimi medgeneracijske ak
tivnosti, ozaveščevalne akci
je, druženja in obiski, akcije 

odpravljanja predsodkov, 
stereotipov in sovražnega 
govora, čistilne akcije, ureja
nje javnih prostorov, medso
sedske pomoči, zbiralne ak
cije, posredovalnice veščin, 
raznih prireditev, športnih 
in rekreativnih akcij. Med 
79 sodelujočimi kraji so tudi 
štirje gorenjski: Jesenice, Ka
mnik, Kranj in Radovljica. 

Jutri bo Dan za spremembe

Šmarca – Razstava z naslovom Dobro vzgojena mladina, sreč-
na domovina, ki so jo pripravili Kulturno društvo Jože Gostič 
Homec, Društvo Peter Naglič Šmarca, KS Homec - Nožice, 
KS Šmarca in Župnija Homec in je bila 23. in 24. marca na 
ogled na Homcu, se zaradi velikega zanimanja javnosti seli v 
Šmarco, kjer bodo še večji poudarek namenili 60-letnici smrti 
krajevnega kronista in fotografa Petra Nagliča. Večina razsta-
vljenih fotografij o življenju v krajih pod Homškim hribom v 
obdobju med obema vojnama, je namreč iz njegove bogate 
zapuščine. Razstavo bodo odprli jutri, 6. aprila, ob 10. uri, na 
ogled pa bo še v nedeljo, 7. aprila, ter v soboto in nedeljo, 13. 
in 14. aprila (v soboto od 10. do 12. ter od 16. do 20. ure, ob 
nedeljah pa od 9. do 12. ter od 16. do 19. ure).

Razstava se s Homca seli še v Šmarco

Ljubljana – Slovenska turistična organizacija (STO) namerava 
v naslednjih treh letih nameniti devetsto tisoč evrov v pre-
poznavnost Slovenije kot avio destinacije, s čimer želijo po-
večati povpraševanje po novih letalskih povezavah in povečati 
frekvence obstoječih linij na brniškem letališču. V ta namen 
so objavili javni razpis, s katerim vabijo agencije k zakupu 
medijskega prostora v medijih letalskih prevoznikov. Gre za 
prvo fazo javnega naročila, s katero iščejo izvajalce, ki bodo 
nato v drugi fazi izvedli dvoletni medijski zakup in promocijske 
aktivnosti na tržno-komunikacijskih kanalih letalskih prevo-
znikov, ki bodo na brniškem letališču vzpostavile nove linije 
ali povečale frekvence letov v obdobju naslednjih treh let. Kot 
navajajo v razpisu, ki je odprt do 23. aprila, bodo v prvem letu 
obratovanja za nove linije namenili 150 tisoč evrov, za poveča-
nje števila frekvenc pa devetdeset tisoč evrov, v naslednjih letih 
pa bodo ti zneski manjši. Kot ključne strateške trge pa poleg 
Nemčije, Združenega kraljestva, Rusije in drugih evropskih 
držav vidijo tudi arabske zalivske države, Japonsko in ZDA.

Sredstva za krepitev letalskih linij

Preddvor – Drevi ob 19. uri bo v Preddvoru pogovorni večer. 
Ivka Sodnik bo gostila znanega slovenskega zgodovinarja in 
pisca številnih knjig o zgodovini Slovencev dr. Staneta Gran-
do. Z njim se bo pogovarjala o zgodovinskih dogodkih, ki so 
pripeljali do samostojne slovenske države, pa tudi o tem, kako 
da Slovenci ne znamo svoje države upravljati tako, da bi bila 
vsem njenim prebivalcem prava domovina. Slovenija nima 
načrta, kam in kako naprej. Upada duhovna moč naroda, pravi 
dr. Stane Granda. Ljudje so premalo politično izobraženi, zato 
nekritično nasedajo medijem in vedno novim političnim obra-
zom. Slovenci ne znamo vzeti usode v svoje roke. Je mogoče 
slovenski narod zaradi svoje pasivnosti in apatičnosti danes 
ogrožen bolj kot kadarkoli v svoji zgodovini?  

Pogovorni večer s Stanetom Grando

Domžale – Jutri, 6. aprila, se na osrednji domžalski tržnici 
začenja že četrta sezona Kuhne na plac, ki je zaradi kuhanja 
na odprtem, ponudbe manjših obrokov, raznovrstnih kulina-
ričnih dobrot in tudi mednarodnih okusov med obiskovalci 
postala zelo priljubljena. Kot obljubljajo na Občini Domžale, 
ki je organizator Kuhne na plac, bodo na svoj račun prišli tako 
ljubitelji jedi na žlico, burgerjev, jedi iz t. i. smokerja, morskih 
dobrot, vegetarijanskih, sadno-zelenjavnih smutijev in doma-
čega sladoleda kot tudi tisti, ki prisegajo na tipične slovenske 
jedi. Predstavili se bodo mikropivovarji, na voljo pa bo tudi 
bogata izbira vin na kozarec in koktajlov. Kuhna na plac bo 
odprta od 10. ure dalje in vse do mraka.

Začenja se četrta sezona Kuhne na plac

Tržič – Tržiški občinski sve-
tniki so na nedavni seji odo-
brili 45 tisoč evrov iz sredstev 
občinskih rezerv za izdelavo 
projektnih dokumentacij za 
sanacijo po oktobrski ujmi 
ceste Slap–Grahovše in ge-
ološke poti v Dovžanovi so-
teski. Potrdili so tudi višino 
enkratnega denarnega pri-
spevka za novorojence, ki se 
s 1. julijem dviga na 250 evrov. 

Denar za sanacijo
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V dobrih 70 letih 
povezali tri generacije
Kranjski Iskratel je v 72 letih delovanja pomembno 
zaznamoval gospodarski razvoj in življenja ljudi 
na Gorenjskem. Z njim so povezane mnoge 
družine, pogosto celo več generacij. Med njimi je 
tudi družina Mirjane Bogataj.

Njen oče, Marjan Jugovic, danes 83-letni upokojenec, je bil 
eden izmed prvih »Iskrašev«, ki so orali ledino v danes naj-
večjem slovenskem IKT-podjetju. Nanj ga vežejo lepi spomi-
ni, služba je bila zanj pravzaprav način življenja. Čeprav je bilo 
dela veliko, so ga s sodelavci zaradi iskrenih in odprtih odno-
sov z veseljem opravljali. Napredovali so ob delu in se veliko 
izobraževali, tudi v tujini. Pred upokojitvijo v letu 1991 je de-
lal v kontroli avtomatskih telefonskih central in še danes doma 
hrani različne dokumente s svoje poklicne poti.

Hči Mirjana Bogataj je bila z Iskratelom – poleg skozi očetove 
pripovedi in pripovedi sestre Mojce, ki je bila prav tako zapo-
slena v podjetju 10 let – povezana že od srednje šole. “Že kot 
gimnazijka sem bila Iskratelova štipendistka in tam sem vsa 
leta oprav ljala tudi počitniško delo,” je povedala. V podjetju 
se je zaposlila leta 1989, po opravljeni diplomi iz ekonomije, 
smer zunanja trgovina.
“V trideset letih sem delala na različnih oddelkih – od prodaje, 
v začetku za turški trg, pa na izvozu, kjer sem delala predvsem 
z Rusijo in Ukrajino, do projektne pisarne, kjer trenutno delam 
kot projektni vodja,” pravi in poudari, da ji je prav to omogoča-
lo stalno učenje in rast. Kot veliko prednost vidi tudi fleksibilni 
delovni čas, kar kot mati petih otrok izredno ceni.  “Brez poslu-
ha podjetja za usklajevanje družinskega in poklicnega življe-
nja to enostavno ne bi bilo mogoče,” pove.
Svojo prihodnost v Iskratelu vidi že tretja generacija družine, 
Mirjanin sin, Marjan Bogataj. 21-letni študent multimedije, in-
terdisciplinarne smeri Fakultete za elektrotehniko in Fakulte-
te za računalništvo in informatiko, je namreč Iskratelov štipen-
dist.
“Vesel sem, da je podjetje investiralo vame. Malce bolje sem 
ga spoznal tudi med počitniškim delom v razvoju, kjer sem se 
od mentorjev veliko naučil,” pravi Marjan. Po njegovih bese-
dah je v večjih podjetjih 'z neko zgodovino' več možnosti za 
pridobivanje novih znanj.
“Danes so pravi hit start-up podjetja z bolj negotovo priho-
dnostjo. Če imaš srečo, ti sicer lahko uspe, veliko jih pa tudi 
propade,” razmišlja mladenič, ki je s podjetjem povezan že od 
otroštva. “Spomnim se, kako smo prihajali k dedku Mrazu, tudi 
šola računalništva med šolskimi počitnicami mi je ostala v zelo 
lepem spominu,” sklene.

Mirjana Bogataj z očetom Marjanom Jugovicem in sinom 
Marjanom

Jasna Paladin

Kamnik – Proračun, ki je bil 
že pri obravnavi osnutka de-
ležen številnih kritik, so sve-
tniki potrdili s 17 glasovi za 
in devetimi proti. Najbolj so 
mu nasprotovali svetniki iz 
vrst LMŠ, ki so mnenja, da 
proračun ni razvojno narav-
nan in da se jim ob tako ve-
likem kreditu, ki ga bo ob-
čina morala najeti za grad-
njo nove Osnovne šole Fra-
na Albrehta, zdi povsem ne-
smiselno vložiti pol milijona 
evrov v sklad za šole, zato so 

pripravili enajst amandma-
jev v skupni višini dobrih 
348 tisoč evrov, pri čemer bi 
denar povečini vzeli prav iz 
sklada za šole. Z amandmaji 
niso bili uspešni.

Prav pol milijona v skladu 
za novo šolo je največja spre-
memba od prvega do druge-
ga branja. Kot je pojasnila po-
močnica vodje oddelka za po-
dročje finančnega poslovanja 
Marija Kos, je teh sprememb 
še kar nekaj – med drugim 
med prihodki v proračunu na 
novo najdemo 70 tisočakov 
za nakup novega reševalnega 

vozila za Zdravstveni dom 
Kamnik in deset tisočakov 
več za obnovo mekinjskega 
samostana, med odhodki pa 
je v sprejetem proračunu za 
razliko od osnutka za dobrih 
40 tisočakov denarja manj za 
plače funkcionarjev in 15 ti-
soč evrov manj za material-
ne stroške občinske uprave, 
odvzeli so 120 tisoč evrov za 
sanacijo poškodovanih mo-
stov, 30 tisočakov za različne 
projektne dokumentacije in 
20 tisočakov za prometno si-
gnalizacijo na cestah, poleg 
tega pa tudi več kot 30 tisoč 

evrov za promocijo turizma. 
335 tisoč evrov so med dru-
gim dodali za stroške nakupa 
zemljišč.

Skupni načrtovani pri-
hodki proračuna Občine Ka-
mnik za leto 2019 sicer zna-
šajo 24.647.313 evrov, prenos 
sredstev iz preteklega leta zna-
ša 3.529.180 evrov, kar skupaj 
predstavlja 28.176.493 evrov. 
Odhodki za letošnje leto pa so 
ocenjeni v višini 28.176.493 
evrov. Od osmih milijonov, 
namenjenih za investicije, bo 
dober milijon evrov namenjen 
obnovi poškodovanih cest in 
dva milijona za gradnjo se-
kundarnih kanalizacijskih vo-
dov v Tuhinjski dolini. Gradi-
li bodo hodnik za pešce v Sta-
hovici, kanalizacijo v Bistričici, 
odkupili prostore za Glasbeno 
šolo Kamnik, uredili sistem iz-
posoje koles v Kamniku …

Proračun v Kamniku potrjen
Kamniški svetniki so po večurni razpravi in petnajstih (neuspešnih) 
amandmajih sprejeli proračun za leto 2019.

Jasna Paladin

Šmarca – Sanacija struge 
Kamniške Bistrice in izved-
ba številnih protipoplavnih 
ukrepov od Titanove brvi do 
Qlandie v dolžini 2200 me-
trov je bila uspešno zaklju-
čena že lansko leto, končna 
vrednost investicije pa je zna-
šala 1,2 milijona evrov, in kar 
občane še najbolj veseli – kar 
84 odstotkov potrebnega de-
narja je v poplavno varnost 
namenila država. Kot smo 
lahko slišali na uradnem od-
prtju, ki so ga pripravili ob 
občinskem prazniku, je bilo 
sodelovanje vseh deležnikov 
pri projektu odlično, kar do-
kazuje tudi precej nenava-
den podatek za slovenske 
gradbene projekte – izvajal-
cem je projekt uspelo zaklju-
čiti kar sedem mesecev pred 
pogodbenim rokom.

Dela še niso zaključena, 
kar je poudaril tudi direktor 
Direkcije za vode pri ministr-
stvu za okolje in prostor To-
maž Prohinar, saj bo treba 
sanacijo v smeri proti občini 
Domžale nadaljevati, a je op-
timistično napovedal, da po-
govori z občino o nadaljnjih 
aktivnostih že potekajo.

Hkrati s protipoplavnimi 
ukrepi so svojemu namenu 
uradno predali tudi 560 me-
trov dolg odsek rekreacijske 

poti, ki je del zelene osi ob 
Kamniški Bistrici, namenje-
ne pešcem in kolesarjem, s 
katero občina Kamnik sle-
di končnemu cilju, to pa je 
zgraditev rekreacijske pove-
zave z občino Domžale. To 
naložbo je občina financira-
la sama, in sicer v višini dob-
rih 52 tisoč evrov. V Šmarci 
manjka še en odsek in pove-
zava med obema občinama 
bo sklenjena, a tudi tu aktiv-
nosti potekajo. Trenutno se 
namreč ureja in projektno 
rešuje poplavna varnost.

Vseh pridobitev so seve-
da najbolj veseli krajani iz 
Šmarce in poslovni subjek-
ti z obeh bregov Kamniške 
Bistrice na tem južnem delu 
občine. »Prebivalci Šmarce 
in vseh drugih naselij južne-
je ob tem obrečnem svetu z 
veseljem pozdravljamo po-
zitiven odnos države, da svo-
jo pozornost namenja tudi 
celoviti ureditvi reke Kam-
niške Bistrice, ki je danes si-
cer prijetnega videza, zna pa 
pokazati precej bolj neprija-
zen obraz. Obe investiciji, 

tako protipoplavni ukre-
pi kot rekreacijska pot, po-
membno doprinašata h ka-
kovosti bivanja in varnosti 
naših krajanov. Vodna žila 
Kamniške Bistrice je sestav-
ni del naše življenjske osi, je 
pa tudi del urbanega gospo-
darskega okolja, kjer je s svo-
jim sistemom mlinščic že v 
preteklosti privlačila življe-
nje. Njen velik potencial je 
tudi v turističnem smislu,« 
je ob odprtju povedal pred-
sednik Krajevne skupnosti 
Šmarca Matjaž Šporar.

Ob reki zdaj bolj varni
V Šmarci so v sredo tudi uradno svojemu namenu predali protipoplavne ukrepe v reki Kamniška 
Bistrica, v katere je država namenila več kot milijon evrov, in del rekreacijske poti ob njej.

Protipoplavne ukrepe ob Kamniški Bistrici in del rekreacijske poti ob njej so s prerezom 
traku odprli direktor Direkcije za vode pri ministrstvu za okolje in prostor Tomaž Prohinar, 
župan Matej Slapar in predsednik Krajevne skupnosti Šmarca Matjaž Šporar.

Aleš Senožetnik

Medvode – V nedeljo so po-
tekale nadomestne volitve 
štirih članov v svet Krajevne 
skupnosti Pirniče. V volilni 
enoti 1 je bil v svet izvoljen 

Matic Plaznik, v volilni eno-
ti 3 Aleksander Hiršman in 
Blaž Končan, v volilni enoti 
štiri pa Sašo Šulc. Kot smo 
že poročali, so bile nado-
mestne volitve potrebne, 
ker je bilo na novembrskih 

lokalnih volitvah v svet kra-
jevne skupnosti izvoljenih le 
šest od devetih članov. V eni 
volilni enoti namreč ni bilo 
nobenega kandidata za dve 
prosti mesti, v eni pa je kan-
didirala le ena kandidatka za 

dve prosti mesti. Poleg tega 
je bil v svet krajevne skup-
nosti izvoljen tudi Ivo Rep, 
ki je nato postal medvoški 
podžupan in je moral zara-
di nezdružljivosti funkcij z 
mesta člana sveta odstopiti.

Izvolili člane sveta krajevne skupnosti
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Vljudno vabljeni na 

koncert stare glasbe
v torek, 9. aprila 2019, ob 19. uri  

v grad Khislstein. 

Ansambel viol da gamba musica cubicularis:
Domen Marinčič, Christoph Prendl,  
Tore Eketorp, Christoph Urbanetz,  

Cristiano Contadin  
nam bo predstavil glasbo 16. stoletja, ki je bila 

ustvarjena za člane rodbine Khisl.

Igor Kavčič

Kokrica – Zadnjih 22 let je 
bila v času pred veliko noč-
jo na Kokrici tradicional-
na prireditev Pevski večer 
na Kokrici, na katerem se je 
predstavila domača Vokal-
na skupina Kokr'čan, v gos-
te pa so vselej povabili še ne-
kaj pevskih sestavov iz dru-
gih koncev Slovenije. Letoš-
nji koncert bo nekoliko dru-
gačen, saj bo Kokr'čan do-
polnil četrt stoletja, kar je več 
kot prepričljiv povod za slav-
nostni koncert.

Pravzaprav se je vse sku-
paj začelo s Folklorno sku-
pino Lipa – oziroma njenim 
zatonom. Ko so fantje tak-
rat razmišljali, kako bi nado-
mestili folkloro, so najprej 
pomislili na pevski sestav. 
Kakšno leto je trajalo, da je 
pevovodja Ignac Gorjanc, 
ki je v tej vlogi tudi po 25 le-
tih, ob sebi zbral nekaj pev-
cev: Antona Križaja, Naceta 
Vidmarja, Aleksandra Zu-
pana, Janka Pirca ... Kma-
lu pa so se pridružili še Bo-
štjan Fende, Igor Platiša, 
Franc Lombar in Klemen 
Naglič. Glavnina sestava iz 
tistega časa pevsko ekipo, ki 
šteje 14 ubranih glasov, tvori 
tudi danes. Izbrali so si ime 
Kokr'čan, znani karikaturist 
Jože Trobec pa jim je narisal 
zaščitni znak z žgolečim pti-
čem namesto opuščaja. 

Ena prvih odmevnejših 
prireditev je bil leta 1996 
prvi Pevski večer na Kokri-
ci, ki je kasneje prerasel v 
tradicijo in zapisal lepo in 

uspešno zgodovino, na njem 
pa je doslej nastopilo štiride-
set pevskih sestavov iz vse 
Slovenije, sedemkrat so na 
oder povabili tudi glasbeni-
ke, dvakrat plesni skupini, 
enkrat celo domačo gledali-
ško skupino Gardelin. Men-
da so v vseh teh letih zabele-
žili skoraj 1500 različnih pev-
skih aktivnosti, od tega nekaj 
manj kot štiristo nastopov. 
Med drugim so nekajkrat 
nastopili na Taboru sloven-
skih pevskih zborov v Šen-
tvidu pri Stični, prva leta so 
se udeleževali tudi občinskih 
pevskih revij, zadnje čase pa 
ne tekmujejo več. Predvsem 
stavijo na pesem in druženje 
ob njej. Vaje imajo dvakrat 
na teden od septembra do ju-
nija, in sicer v domačem Kul-
turnem domu.

Povprečna starost članov 
skupine je okrog petdeset let, 
mogoče kako leto čez, priha-
jajo pa v glavnem s Kokrice in 

okoliških krajev. Kot pove Kle-
men Naglič, ki sicer poje dru-
gi bas, je vodilo sestava, da so 
pevsko čim boljši, predvsem 
pa jih skupaj drži tudi druže-
nje ob različnih priložnostih, 
pa naj bo to hoja v hribe, mar-
tinovanje ali pa kolesarjenje. 
»Radi pojemo podoknice za 
različne dogodke, predvsem 
pa za obletnice od petdeset do 
devetdeset let. Takrat je vedno 
veselo in sproščeno vzdušje,« 
doda Naglič.

V program slavnostnega 
koncerta so uvrstili različne 
pesmi, od največjih dosežkov 
skupine do pesmi, ki jih naj-
raje pojejo, publika pa rada 
posluša. Razen dveh pesmi 
je repertoar povsem sloven-
ski. Za prvi del so izbrali ne-
koliko zahtevnejši program, v 
drugem pa bodo prevladovale 
ljudske in umetne pesmi, ki 
so med poslušalci prepoznav-
ne. Če bodo v prvem delu na-
stopili v oblekah, bo drugi del 

v znamenju gorenjskih noš. 
Da bi si pevci nekoliko odda-
hnili glasilke, bo med obema 
deloma nastopil citrar Zvone 
Horvat. Na večer so povabili 
tudi nekatere prijateljske se-
stave, zato zna biti v družab-
nem nadaljevanju pevsko še 
zelo veselo.

»Hitro je minilo teh 25 
let,« prizna Naglič, a dodaja: 
»Ko govorimo o pevskem se-
stavu, pa je to kar dolga doba. 
Po toliko letih smo še vedno 
homogen sestav in trdno 
držimo skupaj, kar je naša 
odlika.« Ena od posebnosti 
Vokalne skupine Kokr'čan 
je, da imajo v svoji sredini 
tudi pevko, ki pomaga pri te-
norskih linijah. Kako gre že 
tista, da mora v vsaki moš-
ki družbi biti poleg vsaj ena 
ženska ... Pri Kokr'čanih je. 
In bo tudi v prihodnje, saj 
nameravajo še dolgo prepe-
vati. Za začetek jutri na slav-
nostnem koncertu.

Za četrt stoletja petja 
S slavnostnim koncertom v Kulturnem domu na Kokrici bo jutri, v soboto, 6. aprila, ob 20. uri Vokalna 
skupina Kokr'čan obeležila 25-letnico delovanja.

Lani je Vokalna skupina Kokr'čan nastopila ob 185. obletnici rojstva Josipine Urbančič 
Turnograjske v Preddvoru. / Foto: arhiv Vokalne skupine Kokr'čan

Igor Kavčič

Kranj – Ob obsežni razstavi o 
družini Khisl, ki je ta čas na 
ogled v Gorenjskem muzeju 
v dvorcu, ki je bil v preteklo-
sti v posesti omenjene druži-
ne, so v muzeju pripravili šte-
vilne spremljevalne dogod-
ke. Eden izmed njih je tudi 
predstavitev glasbe, ki so jo 
skladatelji nekoč pisali za čla-
ne družine Khisl. Na koncer-
tu stare glasbe jo bo v torek, 
9. aprila, ob 19. uri v gradu 
Khislstein predstavila med-
narodna zasedba Ansambel 
viol da gamba musica cubi-
cularis, ki jo poleg Dom-
na Marinčiča sestavljajo še 
Christoph Prendl, Tore Eke-
torp, Christoph Urbanetz in 

Cristiano Contadin. Zased-
ba s petimi violami da gam-
ba izvaja madrigale, canzo-
nette, motete, kanone in ri-
cercarje iz sedmih zbirk, ki so 
izšle med letoma 1574 in 1615 
v Benetkah in so bile posve-
čene članom družine Khisl. 
Na podlagi izvirnih tiskov so 
nastale nove transkripcije in 
večina skladb bo zazvenela 
prvič po več stoletjih.

Gre za sedem od devetih ti-
skov, ki so jih različni avtor-
ji (Michael Praetorius, Phi-
lippe de Duc, Pietro Anto-
nio Bianco, Matthia Ferra-
bosco, Angelo Barbato, Lo-
dovico Balbi, Romano Michi-
eli, Claudio Merulo) posveti-
li članom družine Khisl. »Iz-
pustil sem le dva, ki sta delo 

Giacoma Gorzanisa, ker sta 
bolje znana in več izvajana. 
Zbirke so izhajale v obdobju 
štiridesetih let (1574–1615) in 
že število avtorjev zagotavlja 
raznoličnost. Daleč najbolj 
znan med skladatelji je slavni 
beneški organist Claudio Me-
rulo,« o glasbi, ki jo zasedba 
izvajala, pove Domen Marin-
čič in dodaja: »Tiski so zdaj 
v raznih knjižnicah po Itali-
ji, Nemčiji, na Švedskem in 
Poljskem. Bili so seveda že 
zdavnaj popisani in že dolgo 
je znano, da so bili posvečeni 
članom družine Khisl. A ve-
činoma niso na voljo v sodob-
nih edicijah, zato sem za kon-
cert pripravil nove transkrip-
cije na podlagi izvirnih tiskov. 
Fotografije izvirnikov so zdaj, 

z eno izjemo, na voljo na sple-
tu, na spletnih straneh ustrez-
nih knjižnic.« Marinčič je na 
novo prepisal prav vse sklad-
be, ki jih bodo izvajali. Z red-
kimi izjemami je to glasba, 
namenjena tri- do petglasne-
mu pevskemu ansamblu, a 
znano je, da so takšen reper-
toar izvajali tudi z glasbili. Kot 
je povedal, so viole da gamba 
še posebno primeren, tudi 
zgodovinsko ustrezen medij. 
Spored bodo dopolnili s ple-
si nemškega zgodnjebaroč-
nega mojstra Michaela Pra-
etoriusa.

Ansambel deluje od leta 
2004 in se posveča izvajanju 
starejše glasbe na ustreznih 
zgodovinskih glasbilih in v 
svoje sporede pogosto vklju-
čuje manj znana in še ne-
objavljena dela, tudi operne 
arije iz arhiva grofov Attems 
iz Slovenske Bistrice, dialo-
ge iz arhiva koprske stolnice, 
duhovno glasbo iz novome-
škega frančiškanskega sa-
mostana in koncerte iz ptuj-
ske zbirke. 

Glasba za družino Khisl 
Zasedba Ansambel viol da gamba musica cubicularis bo izvajala glasbo,  
ki so jo na prehodu iz 16. v 17. stoletje skladatelji pisali za družino Khisl.

Igor Kavčič

Kranj – Na različnih lokacijah 
v Kranju se bo med 6. in 20. 
aprilom odvijal Festival kera-
mike Kroginkrog. Festival se 
bo »vrtel« okoli gline, sodob-
nih in tradicionalnih načinov 
uporabe keramike ter njene 
čutne zaznavnosti. Razstav-
ni projekti predstavljajo ši-
rino v raziskovanju materi-
ala in senzoričnih potencia-
lov, s programom delavnic 
pa festival poudarja stik z gli-
no. Aprilsko dogajanje v Kra-
nju bodo popestrile skupin-
ske delavnice na keramič-
nih vretenih in igre z ognjem 
s predstavitvijo načinov žga-
nja v različnih pečeh, od ra-
kuja, obvare, rakete in tradi-
cionalne črne peke. Ustvar-
jalni program bo ob zaključ-
ku festivala popestrila kulina-
rična sobota, manjkalo pa ne 
bo tudi glasbe; v Stolp Škrlo-
vec prihajata domači zasedbi 
Širom in ŠKM banda.

Že v nedeljo, 7. aprila, ob 
18. uri bo v Layerjevi hiši na 
sporedu predavanje mojstra 
keramike Urbana Megušar-
ja. Festival se bo sicer začel s 
pisanim naborom delavnic. 
Prva z naslovom Kanjonska 
dogodivščina: delavnica 
oblikovanja in žganja v nara-
vi bo na sporedu že to sobo-
to med 11. in 17. uro. Vodil jo 
bo vsestranski raziskovalec 
materialov David Almajer. V 
prvem delu delavnice bodo 
ustvarjali iz gline nabrane v 
kanjonu Kokre, sledilo pa bo 

oblikovanje s pomočjo »oro-
dij«, ki jih nudi narava. Dru-
gi del delavnice se bo začel s 
pripravo peči iz materialov, 
nabranih v kanjonu Kokre 
(kamenje, mivka in glina), 
sledilo bo nabiranje drv in 
žganje izdelkov. Naslednji 
dan bodo udeleženci pobrali 
izdelke iz peči.

V ponedeljek bo v Stolpu 
Škrlovec od 10. do 12. ure 
sledil prvi del delavnice Av-
toportret iz gline za slepe in 
slabovidne, ki jo bo vodila 
Nina Koželj, naslednji dan 
v torek pa bo med 17. in 20. 
uro na dvorišču Layerjeve 
hiše potekal prvi del delav-
nice oblikovanja in žganja v 
tehniki obvare, ki ga bo vo-
dil Miha Štiglic. V prihod-
njih dneh vse do 20. aprila 
bo sledilo še sedem delav-
nic. Iz Layerjeve hiše sporo-
čajo, da so zaradi števila ude-
ležencev prijave na delavni-
ce obvezne na elektronski 
naslov rezervacije@layer.si.

Festival keramike  
v »Layerci« 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Tjaša Ristič, ki je med 
drugim tudi slovenska kara-
teistka minulega leta, saj je v 
kategoriji do 61 kilogramov 
lani na evropskem članskem 
prvenstvu v Novem Sadu 
osvojila bronasto odličje, 
se je z letošnjega evropske-
ga prvenstva, ki je minuli te-
den potekalo v španski Gua-
dalajari, vrnila z novim zgo-
dovinskim odličjem. Po lan-
skem vrhunskem rezulta-
tu se ji je namreč prvič med 
elitno konkurenco uspelo 
uvrstiti v finale, tam pa je le 
malo manjkalo, da bi prese-
netila tudi prvo favoritinjo 
prvenstva.

»Naša reprezentanca je 
šla na evropsko prvenstvo v 
maloštevilni zasedbi, saj nas 
je bilo samo pet. Zase lahko 
povem, da sem čutila malce 
pritiska glede rezultata, saj 
sem lani na prvenstvu osvo-
jila bronasto medaljo in sem 
upala, da mi to uspe tudi tok-
rat. Tudi ekipa je zelo raču-
nala na moj vrhunski rezul-
tat – in tega sem se zaveda-
la. K sreči zadnja leta veli-
ko sodelujem s psihologi-
njo Tanjo Kajtna, ki mi je 
pomagala, da sem se resnič-
no skoncentrirala zgolj na 
borbo in nasprotnico, različ-
ne pritiske pa sem skušala 

čim bolj odmisliti,« je pove-
dala 25-letna karateistka, ki 
je nato v Španiji najprej pre-
magala izraelsko tekmoval-
ko, nato je bila boljša od nor-
veške in nizozemske kara-
teistke ter se uvrstila v pol-
finale, kjer sta se pomerili s 
slovaško tekmovalko. Tjaša 
je bila znova boljša in v ve-
likem finalu jo je čakal obra-
čun s turško tekmovalko. 

»Turkinja Merve Coban 
je zelo dobra tekmovalka in 
vedela sem, da bo izredno 
težko, saj je doslej še nisem 
premagala. Je tretja na sve-
tovni lestvici, jaz pa sem se 
s srebrno medaljo sedaj pov-
zpela na dvanajsto mesto. 
Kljub temu sem se na obra-
čun dobro pripravila, čeprav 
je bilo jasno, da ne bi sme-
la zmagati, kar so po borbi, 
ko sem bila nekajkrat oško-
dovana, priznali tudi sodni-
ki. Vseeno sem z medaljo za-
dovoljna,« je povedala Tja-
ša Ristič, ki so ji na poti do 
medalje pomagale tudi iz-
kušnje in seveda zelo dobra 
priprava. 

»Trening karateja imam 
vsak dan, poleg tega vsaj trik-
rat na teden hodim v fitnes, 
poleti pa precej tudi tečem,« 
je povedal študentka zadnje-
ga letnika magistrskega štu-
dija ekonomije, ki jo poleg 
študija in karateja zanima še 

marsikaj, od turizma in po-
tovanj do zdrave prehrane in 
kozmetike. 

»Kljub temu da imam ve-
liko načrtov, sem sklenila, 
da se bom do olimpijskih 
iger 2020 v Tokiu posveča-
la zgolj treningom, tekmo-
vanjem in študiju. Do tak-
rat je še celo leto in v moji 
kategoriji se na olimpijske 
igre uvrstijo prve štiri tek-
movalke s svetovne lestvice. 

Jaz sem trenutno dvanajsta 
in za to, da mi uspe priti me 
prve štiri, je malo možnosti. 
Računam pa, da bi mi lahko 
uspelo na katerem od kvali-
fikacijskih turnirjev, kjer se 
moram uvrstiti v finale,« je 
še povedala Tjaša Ristič, ki 
ima veliko podporo med do-
mačimi, ki jo zelo spodbuja-
jo, oče Drago pa je tudi eden 
od trenerjev v Karate klubu 
Kranj. 

Izziv so tudi olimpijske igre
Kranjčanka Tjaša Ristič se je z evropskega prvenstva v karateju, ki je minuli teden potekalo  
v Španiji, domov vrnila s srebrno medaljo, kar je nov podvig ne le za Tjašo, ampak tudi za  
slovenski ženski karate.

Tjaša Ristič s srebrno medaljo z evropskega prvenstva 

Jože Marinček

Kranj, Jesenice – Hokejisti 
Triglava in Crvene zvezde so 
v sredo odigrali drugo tekmo 
finala Mednarodne hokejske 
lige (IHL). Kranjčani so prvo 
tekmo v Srbiji izgubili, ker je 
finale potekal na dve zmagi, 
pa se je v sredo v Kranju že 
zaključil. Ekipa Triglava je 
tudi v domači Dvorani Zla-
to polje morala priznati pre-
moč profesionalnega moštva 
iz Beograda, saj so triglavani 
izgubili kar z 0 : 4 (0 : 1, 0 : 2, 
0 : 1). Tokrat so Kranjčani tek-
mo odigrali veliko slabše kot 
pa v soboto v Novem Sadu, 
zato tudi rezultat ni presene-
tljiv. Tako so se za konec se-
zone morali zadovoljiti z dru-
gim mestom v Mednarodni 
hokejski ligi, v državnem pr-
venstvu pa je Triglav osvojil 
tretje mesto.

Hokejisti v Alpski hokej-
ski ligi pa so v sredo odigrali 

drugi tekmi končnice. Eki-
pa SIJ Acroni Jesenice, ki se 
v polfinalu meri s hokejisti 
moštva Pustertal Wölfe, je 
ponedeljkovo prvo tekmo v 
Brunicku izgubila s 3 : 2 (0 
: 1, 1 : 1, 1 : 0, 1 : 0). Jeseni-
čani so klonili po podaljšku, 
saj so vodili že z 2 : 0, po re-
dnem delu pa je bil rezultat 
2 : 2. V podaljšku so bili sreč-
nejši domačini, ki so v zma-
gah – polfinale se igra ne tri 
zmage – povedli z 1 : 0. Za-
detka za SIJ Acroni Jesenice 
sta dosegla Philippe Paradis 
in Mathieu Gagnon. 

Drugo tekmo sta nato eki-
pi že v sredo odigrali na Je-
senicah. Tokrat je bilo obr-
njeno kot pred dvema dne-
voma v Brunicku. Hokeji-
sti ekipe Pusterltal Wölfe so 
povedli in vodili že z 0 : 2, a 
se Jeseničani niso predali in 
so z zadetkoma Mihe Brusa 
in Plilippa Paradisa izenači-
li, v drugi minuti podaljška 

pa je za zmago 3 : 2 (0 : 1, 0 : 
1, 2 : 0, 1 : 0) zadel še David 
Rodman. 

Novi tretji tekmi bodo od-
igrali danes. Hokejisti HDD 
SIJ Acroni Jesenice bodo go-
stovali v Brunicku, nov obra-
čun z ekipo Pustertal Wöl-
fe pa jih nato čaka v nedeljo 

v domači dvorani na Jeseni-
cah. 

SŽ Olimpija, ki v dvobo-
ju z ekipo Alge Elastic Luste-
nau v Alpski hokejski ligi 
vodi že z 2 : 0 v zmagah, bo 
tretjo tekmo polfinala igra-
la danes, in sicer z začetkom 
ob 19.15 v Hali Tivoli. 

Hokejistom Triglava drugo mesto
Z zmago v Kranju so hokejisti Crvene zvezde osvojili naslov prvakov Mednarodne hokejske lige, drugo 
mesto pa je pripadlo kranjskemu Triglavu. V Alpski hokejski ligi so Jeseničani v zmagah izenačili.

Tudi na drugi finalni tekmi Mednarodne hokejske lige  
so morali hokejisti Triglava priznati premoč Crvene  
zvezde. / Foto: Primož Pičulin

Jože Marinček

Kranj, Domžale – Konec te-
dna bodo nogometaši v prvi 
SNL Telekom odigrali tek-
me 25. kroga. Jutrišnji spo-
red se bo začel v Kranju, ko 
se bodo domači nogometa-
ši ob 16.30 pomerili z ekipo 
Maribora. »Navijačem lahko 
obljubimo, da bomo dali vse 
od sebe in še več, da bi prišli 
do zmage. Vsem je jasno, da 
se bodo morali v Kranju poš-
teno prepotiti za sleherno 
točko – in to bo občutil tudi 
Maribor,« je pred tekmo po-
vedal Ivan Crnov, ki se je po 
poškodbi v moštvo Triglava 
vrnil na tekmi s Krškim in 
dosegal zadetek.

Nogometaši Domžal bo-
do jutri gostovali v Celju. 
Ekipe v drugi SNL bodo 

igrale tekme 22. kroga. Jutri 
bo Roltek Doba gostoval pri 
ekipi Fužinar Vzajemci, Kal-
cer Radomlje pa bo v nedeljo 
gostoval pri Beltincih. 

Ekipe v tretji SNL – center 
pa konec tedna čakajo tek-
me 19. kroga. Bled Hirter in 
Žiri se bosta pomerila jutri 
ob 15.30, Komenda gostuje 
v Grosuplju, Sava Kranj pa v 
Ivančni Gorici. V nedeljo ob 
16.30 bo še tekma v Zagorju, 
kjer gostuje Tinex Šenčur. 

Ekipe v gorenjski nogo-
metni ligi bodo jutri odigra-
le tekme 13. kroga. Začele 
se bodo ob 16.30 pari pa so: 
Britof – Visoko, Šobec Lesce 
– Preddvor, Bitnje dobro-
zasenci.si – Niko Železni-
ki, Velesovo – Škofja Loka, 
Polet – Zarica Kranj in SIJ 
Acroni Jesenice – Bohinj.   

V Kranj prihajajo 
nogometaši Maribora
Jutri se v Kranju obeta nov nogometni spektakel, 
saj v goste k Triglavu prihaja vodilni Maribor.

Pokljuka – Organizatorji iz Smučarskega društva Bohinj so 
minuli konec tedna pripravili zaključno tekmovanje za Pokal 
Alpina v biatlonu za vse kategorije ter državno prvenstvo v novi 
disciplini super posamično za kategorije z malokalibrskim 
orožjem. V vseh kategorijah je nastopilo več kot sto tekmovalk 
in tekmovalcev. V absolutni kategoriji pri moških je slavil Miha 
Dovžan pred Mitjo Drinovcem ter Alexom Cisarjem, medtem 
ko se je pri dekletih naslova veselila Polona Klemenčič pred 
Leno Repinc in Nino Zadravec. V točkovanju za najuspešnej-
ši klub v minuli sezoni je zmagal Smučarski klub Ihan pred 
Smučarskim klubom Triglav Kranj ter Smučarskim klubom 
Brdo. Enak vrstni red je bil tudi v razvrstitvi za delo z mladimi. 
Po kategorijah so bili najuspešnejši Rok Tršan (TSK Logatec), 
Maruša Luštrek (SK Brdo), Alex Cisar (TSK Triglav Kranj), Lo-
vro Planko (SK Ihan), Nika Vindišar (ŠD Gorje), Lena Repinc 
(SD Bohinj), Tadej Repnik in Maša Ručigaj (SK Ihan), Gašper 
Pekovec (SD Bohinj) ter Nikita Funda (SK Loška dolina).

Zaključek biatlonske sezone na Pokljuki

Vilma Stanovnik

Bled – Anže Kopitar, ki bo 
poleti dopolnil 32 let, je v po-
nedeljek ponoči odigral svo-
jo tisočo tekmo v najmočnej-
ši ligi na svetu NHL. Z eki-
po Los Angeles Kings je proti 
Calgaryju dosegel podajo ozi-
roma 886. strelsko točko. Že 
v sredo je nato odigral 1001. 
tekmo, kjer pa ni zabeležil 
nove točke. Anže Kopitar, ki 
se je hokeja najprej učil na 
Jesenicah, je z ekipo Los An-
geles Kings, katere kapetan 
je, dvakrat osvojil tudi Stan-
leyjev pokal. Čeprav je jasno, 
da Kralji letos ne bodo vide-
li končnice, jih čakata še dve 
tekmi. V noči na nedeljo se 
bodo pomerili proti mestnim 
tekmecem Anaheim Ducks, 
v noči na ponedeljek pa pro-
ti Vegasu. 

Po tej tekmi bo tudi znano, 
ali se bo Anže Kopitar prid-
ružil slovenski hokejski re-
prezentanci, ki se bo na zad-
njem pripravljalnem zboru 
pred svetovnim prvenstvom 
divizije 1A v kazahstanski 
Astani zbrala v ponedeljek, 
15. aprila, v svoji tradicional-
ni bazi na Bledu.

Sicer pa na Bledu te dni 
že trenirajo kandidati za slo-
vensko izbrano vrsto, ki so 
že zaključili klubska tekmo-
vanja. V sklopu drugega dela 
priprav pa se je Hokejska 
zveza Slovenije že pred ča-
som dogovorila s krovnima 
organizacijama Madžarske 
in Italije za tri prijateljske 
tekme: 17. aprila v Budim-
pešti proti izbrani vrsti Ma-
džarske ter 24. in 25. aprila 
ob 19. na Bledu, obakrat pro-
ti reprezentanci Italije.

Nov mejnik Kopitarja
Minuli ponedeljek je hokejist Anže Kopitar odigral 
tisočo tekmo v ligi NHL, v nedeljo pa bo znano, 
ali se bo Risom priključil na svetovnem prvenstvu.
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Upravljavci lovišč v 
Gorenjskem lovsko uprav-
ljavskem območju so lani 
kmetom in drugim lastni-
kom kmetijskih zemljišč 
in gozdov izplačali 12.277 
evrov odškodnine za ško-
do, ki jo je divjad povzroči-
la na zemljiščih, na posev-
kih in pridelkih ter na sad-
nem drevju in v gozdu. Po-
leg tega so opravili še 1044 
delovnih ur, vsako so ovre-
dnotili po pet evrov, kot na-
domestilo za povzročeno 
škodo ali za ravnanje travne 
ruše, ki so jo razrili divji pra-
šiči. Skupna odškodnina, iz-
plačana v denarju ali ovred-
notena v delu ali materialu, 
je torej znašala 17.497 evrov 
in je bila nižja kot leto prej, 
ko je znašala 19.061 evrov, 
in višja kot v obdobju 2014–
2016, ko je znašala 16.554, 
13.429 in 11.092 evrov na 

leto. Dejansko prijavljena 
škoda je bila še nekoliko viš-
ja od ovrednotene oziroma 
izplačane, saj vsi oškodovan-
ci niso zahtevali izplačila od-
škodnine ali nadomestila v 
materialu in delu. 

Tudi lani so daleč naj-
več škode, za 16.399 evrov, 
povzročili divji prašiči, 
preostalo škodo pa srne, 

navadni jeleni, lisice, kune 
belice in sive vrane. V za-
vodu za gozdove ugotavlja-
jo, da bi bile škode po divjih 
prašičih še večje, če uprav-
ljavci lovišč ne bi izvaja-
li zaščitnih ukrepov. Med 
takšne ukrepe sodijo zašči-
ta izpostavljenih kmetijskih 
zemljišč in kultur z električ-
nimi pastirji, obdelovanje 
krmnih njiv ter prepreče-
valno krmljenje, s katerim 
naj bi divje prašiče odvr-
nili od intenzivnih kmetij-
skih kultur. Lani je bilo spet 
več škode v gozdovih, saj je 
bilo zaradi pozno zapadle-
ga snega več grizenja smre-
kovih letvenjakov in dro-
govnjakov, vendar lastniki 
takšnih škod praviloma ne 
prijavijo oziroma jih prija-
vijo le takrat, ko je ogrože-
na trajnost sestojev.

Medtem ko v 27 loviščih 
lani niso prejeli nobene pri-
jave za škodo po divjadi, so v 
preostalih 17 loviščih obrav-
navali skupno 118 škodnih 
dogodkov. Večina škode je 

bila na območjih z veliko 
številnostjo divjega prašiča. 
Že tretje leto zapored je pri 
tem prednjačilo lovišče Ško-
fja Loka, kjer so lani beleži-
li 41 škodnih primerov, leto 
prej 65, še leto prej pa 20. V 
lovišču Kozorog Kamnik je 
bilo lani 26 škodnih prime-
rov, v loviščih Gorenja vas 
in Horjul po devet, v lovišču 
Selca sedem in tako dalje. 
Upravljavci so v 52 primerih 
poravnali škodo z izplačilom 
odškodnine, v preostalih pa 

na drugačen način, večino-
ma z delom (z ravnanjem 
travne ruše).  

Divjad povzroča škodo 
tudi na nelovnih površinah, 
v tem primeru je za plačilo 
odškodnine odgovorna dr-
žava. Upravljavci lovišč so 
lani prejeli 17 prijav škode 
na nelovnih površinah, oce-
njeno na 4424 evrov. Skoraj 
polovico škode so povzročile 
kune belice, preostalo pa na-
vadni jeleni, lisice, divji pra-
šiči, srne in sive vrane.  

Divji prašiči še kar rijejo
V Gorenjskem lovsko upravljavskem območju so lani največ odškodnine izplačali za škodo, ki so jo 
povzročili divji prašiči.                                                                                             

Divji prašiči največ škode povzročajo v lovišču Škofja Loka.

Po oceni zavoda za gozdove je v Gorenjskem lovsko 
upravljavskem območju v zadnjih letih prišlo do 
nenavadne situacije. Že daljše obdobje v območju 
ni bilo tako nizke gostote divjih prašičev, a še nikoli 
doslej v zgodovini tega območja ni bila problematika 
divjih prašičev v lovišču Škofja Loka tako pereča kot 
v zadnjih letih, ko jim z rednim gospodarjenjem ne 
uspeva obvladati prašičev, tako da jim je ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlani, lani 
in tudi že letos dovolilo izredne ukrepe – odpravo 
prepovedi lova z uporabo umetnih virov svetlobe in 
izredni poseg v samice.

V Gorenjskem lovsko 
upravljavskem območju 
so lani načrtovali odstrel 
250 divjih prašičev, 
upravljavci lovišč so načrt 
izpolnili 91-odstotno in 
odstrelili 227 prašičev.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih geodet-
ske uprave je bil lani obseg 
prodaje kmetijskih zemljišč 
za dobro četrtino večji kot 
pred tremi leti. Medtem ko 
je v letu 2015 lastnika zame-
njalo 5795 hektarjev kmetij-
skih zemljišč, je lani obseg 
kupoprodaje znašal 7411 
hektarjev. Največ kupopro-
daj je bilo v zadnjih treh le-
tih na pomurskem obmo-
čju, približno ena četrtina 
vseh, sledila sta ji štajersko 
in dolenjsko območje s prib-
ližno 15-odstotnim dele-
žem, blizu deset odstotkov 

pa jih je bilo na osrednjeslo-
venskem, savinjskem in po-
savskem območju. 

Povprečna cena prodane-
ga kmetijskega zemljišča je 

lani na ravni države znaša-
la 1,46 evra za kvadratni me-
ter in je bila nekoliko nižja 
kot leto prej, ko je presegla 
poldrugi evro za kvadratni 
meter. Daleč najvišja cena 

kmetijskih zemljišč je na 
Obali, v zadnjih štirih letih 
je v povprečju znašala 5,60 
evra za kvadratni meter, kar 
je po oceni geodetske upra-

ve posledica na splošno do-
kaj visokih cen nepremič-
nin na tem območju pa tudi 
špekulativnih nakupov ze-
mljišč za drug namen. Ra-
ven cen je dokaj visoka tudi 

na Gorenjskem, povprečna 
cena v zadnjih štirih letih 
je znašala okoli štiri evre za 
kvadratni meter, tudi na Go-
renjskem pa so visoke cene 
deloma posledica nakupa 
zemljišč za drug namen, še 
zlasti na turističnih obmo-
čjih, kot so Kranjska Gora, 
Bled in območje Bohinjske-
ga jezera. V zadnjih štirih le-
tih so bile cene nad sloven-
skim povprečjem še na osre-
dnjeslovenskem (2,0 evra), 
goriškem (1,80) in savinj-
skem območju (1,60), naj-
nižje pa so bile na Notranj-
skem (0,70), v Posavju (1,0) 
in v Pomurju (1,1).

Visoke cene kmetijskih zemljišč
V zadnjih štirih letih je pri kupoprodaji kmetijskih zemljišč v Sloveniji povprečna cena znašala poldrugi 
evro za kvadratni meter, na Gorenjskem pa je bilo povprečje štiri evre. 

Na Gorenjskem je bilo lani sklenjenih 66 kupoprodaj 
kmetijskih zemljišč, najmanj v zadnjih štirih letih, 
povprečna cena pa je znašala 4,31 evra in je bila 
najvišja v obdobju 2015–2018.  

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano poziva uporabnike fi-
tofarmacevtskih sredstev 
(FFS) k pravilni rabi teh 
sredstev in s tem k zmanjša-
nju možnih tveganj za zdrav-
je ljudi ter za okolje, vključno 
s čebelami ter ostalimi opra-
ševalci. V številnih primerih 
negativnih posledic nepra-
vilne rabe FFS ni mogoče za-
znati, v nekaterih pa so po-
sledice vidne in merljive in 
se odražajo v zastrupitvi če-
bel, v onesnaženosti voda ter 
v prevelikih ostankih FFS v 
živilih. Ministrstvo spodbu-
ja manjšo rabo FFS in daje 
poudarek integriranemu 
varstvu rastlin, v ta namen 
so na kmetijskem inštitutu 
vzpostavili spletno stran, na 
kateri je možno dobiti raz-
lične informacije o varstvu 

rastlin. Zakonodaja tudi pre-
poveduje uporabo herbici-
dov na javnih površinah ter 
omogoča nepoklicno rabo le 
tistih sredstev, ki so dovolje-
na za ekološko pridelavo. 

Pri uporabi FFS je treba 
upoštevati morebitne ome-
jitve in opozorila, nanaša-
ti pripravke le s testiranimi 
napravami, ob setvi s seme-
nom, ki je tretirano s FFS, 
preprečiti odnašanje prahu 
s setvene površine in se iz-
ogniti škropljenju v vetrov-
nem vremenu. Uporaba sis-
temičnih FFS, ki so nevarna 
za čebele, je v času cvetenja 
gojenih rastlin prepoveda-
na, uporaba kontaktnih FFS 
pa je dovoljena le v nočnem 
času, in sicer od dveh ur po 
sončnem zahodu do dveh 
ur pred sončnim vzhodom. 
Cvetoča podrast v trajnih na-
sadih mora biti v času treti-
ranja s FFS pokošena.   

Poziv za pravilno uporabo 
kemičnih pripravkov

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agen-
cije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja so mlekar-
ne februarja letos za mleko, 
dostavljeno v mlekarno ter s 
3,7 odstotka maščobe in 3,15 
odstotka beljakovin, plačale 
v povprečju 30,80 evra za 
sto kilogramov, kar je bilo 
enako kot mesec prej. Ker je 
mleko v povprečju vsebova-
lo 4,25 odstotka maščobe in 

3,42 odstotka beljakovin, je 
bila povprečna dejanska od-
kupna cena 34,44 evra in je 
bila za 35 centov ali za 1,01 
odstotka nižja kot januar-
ja letos. Odkupovalci so za 
mleko s 3,7 odstotka maščo-
be in 3,15 odstotka beljako-
vin plačali povprečno 28,39 
evra za sto kilogramov, 
cena, izračunana glede na 
vsebnost maščob in belja-
kovin v mleku, pa je znašala 
32,18 evra.

Odkupne cene mleka

Odkupna cena (v evrih/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka 
maščobe in 3,15 odstotka beljakovin (standardna) in glede 
na dejansko vsebnost maščobe in beljakovin (dejanska)

Mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev
  *standardna *dejanska *standardna *dejanska

December 2012  31,00  32,56  26,56  30,71

December 2013 36,23  38,36  31,06  36,12

December 2014 32,64  34,09  27,77  31,72

December 2015 28,88  30,70  24,86  28,33

December 2016 26,84  30,01  24,15  28,18

December 2017 32,87  35,25  28,63  32,97

December 2018 31,43 34,40  28,37 31,95

Januar 2019 30,80 34,79   28,23 32,56

Februar 2019 30,80 34,44  28,39  32,18

Breg ob Savi – Društvo Sorško polje bo pripravilo v sredo, 
10. aprila, ob 18. uri v prostorih gasilskega društva na Bregu 
ob Savi predavanje z naslovom Po naravni poti do zdravja. 
Predaval bo Damjan Kocjančič, ki bo predstavil, kako se pre-
hranjuje vsak dan in kako je treba ravnati v primeru bolezni.                                      

Predavanje Po naravni poti do zdravja

Za pripust na voljo  
licenciran polnokrvni 
arabski žrebec  
za vse pasme kobil.
Pokličite 031 205 134 
Tomaž Meglič, Dolina 25, Tržič
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Slednji je večinoma že bi
všim zaposlenim zaželel 
srečo v novih življenjskih iz
zivih. Na koncu so se vsi pri
sotni fotografirali in tako je 
nastal zgodovinski posnetek 
ob zadnjem dejanju bogate 
tradicije tiskarstva v Kranju, 
nato pa simbolično zapustili 
stavbo tiskarne, kar je Škof
jeloški oktet pospremil z Av
senikovo pesmijo Veselje, 
radost, srečo vam želimo.

Postopek likvidacije Go
renjskega tiska storitve sicer 
poteka po načrtih, konec po
stopka pa je odvisen od hi
trosti unovčevanja sredstev 
podjetja, poplačila njegovih 
obveznosti in izterjave terja
tev, je pojasnil likvidacijski 
upravitelj Bojan Kos. V roku 
so bile prijavljene vse terjat
ve, ki so jih imeli zavedene 
tudi v evidencah podjetja. 
»Plačila se izvajajo redno. 
Vse obveznosti bodo popla
čane v dogovorjenih rokih,« 
je zagotovil. Postopek redne 
likvidacije sicer po zakono
daji traja najmanj pol leta. 

S proizvodnjo bodo pred
vidoma prenehali konec 
aprila, ko naj bi končali vsa 
prevzeta naročila. »Po za
ključku proizvodnje bo pot
rebno še nekaj mesecev delo 
manjšega števila zaposle
nih zaradi zagotovitve izved
be zaključnih poslov in op
ravil v postopku likvidacije,« 
je razložil Kos.

Glede razreševanja pre
sežka delavcev v času po
stopka likvidacije poteka ak
tivno sodelovanje s sindika
ti, zavodom za zaposlova
nje, vsemi podjetji znotraj 
skupine MSIN, kamor sodi 
tudi Gorenjski tisk storitve 
v likvidaciji, in tudi drugimi 
podjetji. Do tega tedna se je 
na podlagi lastne odločitve 
šest zaposlenih prezaposlilo 

v podjetje EGP Škofja Loka 
iz skupine MSIN, ob tem 
pa Kos poudarja, da je bilo 
možnosti za zaposlitev pre
cej več. »Podatkov o zaposli
tvah zunaj skupine MSIN 

uradno ne beležimo. Po in
dividualnih razgovorih s 
sodelavci pa jih je že velika 
večina našla nove zaposli
tve bodisi v grafični branži 
kot tudi izven nje.« Kos ne 

pričakuje večjih težav pri po
novnem zaposlovanju veči
ne njihovih zaposlenih, saj 
gre po njegovih besedah za 
kakovosten kader, v katerem 
tudi ostali delodajalci vidijo 
dodano vrednost za svoja 
podjetja.

Po podatkih kranjske ob
močne službe zavoda za za
poslovanje je v prvih dveh 
mesecih likvidacijskega po
stopka odpovedi zaposli
tve prejelo 84 od skupno 115 
delavcev Gorenjskega tiska 
storitve, večina njih se je tudi 
prijavila v evidenco iskalcev 
zaposlitve. »Prvim prijavlje
nim je že potekel odpoved
ni rok in so se prijavili v evi
denco brezposelnih oseb. 
Na Gorenjskem je bilo takih 
17 oseb, ena izmed teh se je 
odjavila zaradi zaposlitve,« 
so sporočili in dodali, da po
datka o tistih, ki so novo za
poslitev našli v času odpove
dnega roka, nimajo, saj se ti 
ne prijavijo v evidenco brez
poselnih oseb.

Slovo za mnoge ganljivo
31. stran

V Kranju se z ukinitvijo Gorenjskega tiska storitve končuje tudi tiskarska dejavnost, ki ima 
v mestu več kot 130-letno tradicijo. / Foto: Gorazd Kavčič

Prisotne je nagovoril tudi zadnji direktor podjetja, zdaj 
njegov likvidacijski upravitelj Bojan Kos. / Foto: Gorazd Kavčič

Cveto Zaplotnik

Kranj – Skupina Triglav je 
lani dobro poslovala in pre
segla načrtovane rezultate. 
Obračunala je 1,068 mili
jarde evrov kosmate zava
rovalne premije, kar je bilo 
sedem odstotkov več kot 
leto prej. Rast je dosegla pri 
vseh vrstah zavarovanja in 
na vseh trgih. Ustvarila je 
97,5 milijona evrov dobička 
pred obdavčitvijo, 15 odstot
kov več kot predlani, višja je 
bila tudi donosnost kapita
la. Naložbeni donos je bil 

(brez donosov naložb živ
ljenjskih zavarovancev, ki 
prevzemajo naložbeno tve
ganje) za 29 odstotkov niž
ji kot v letu 2017, kar je bila 
predvsem posledica nizkih 
obrestnih mer na finančnih 
trgih.

Skupina Triglav se širi tako 
v zavarovalniški dejavnosti 
kot v dejavnosti upravljanja 
premoženja. Lani je podpi
sala pogodbo o nakupu hr
vaške družbe za pokojnin
ska zavarovanja Raiffeisen 
Mirovinsko osiguravajuče 
društvo in slovenske družbe 

za upravljanje Alta Skladi 
ter z dokupom deleža pos
tala 100odstotna lastnica 
Skupne pokojninske druž
be, letos pa je z ustanovitvi
jo družbe v Skopju vstopila 
tudi na makedonski trg po
kojninskih zavarovanj. 

Delničarji bodo na skup
ščini 28. maja sklepali tudi 
o uporabi bilančnega do
bička. Uprava in nadzor
ni svet predlagata, da bi 
ga 56,8 milijona evrov na
menili za izplačilo divi
dend. Če bo skupščina po
trdila takšen predlog, bodo 

imetniki delnic prejeli ena
ko dividendo kot lani, to je 
2,50 evra (bruto) dividende 
na delnico. Nadzorni svet je 
na nedavni seji tudi sogla
šal s predlogom predsedni
ka uprave in za člana upra
ve za obdobje petih let ime
noval Davida Benedeka, ki 
je bil v svoji poklicni kari
eri tudi predsednik upra
ve Gorenjske banke. Bene
dek bo v upravi pristojen za 
upravljanje in razvoj odvi
snih družb. Triglav ima v 
šestih državah štirideset 
družb. 

Predlagajo enako dividendo kot lani
Uprava in nadzorni svet Zavarovalnice Triglav predlagata skupščini delničarjev izplačilo enake dividende 
kot lani – 2,50 evra (bruto) na delnico.

Simon Šubic

Kranj – Višje delovno in so
cialno sodišče je ugodilo 
pritožbi sindikata na sodbo 
prvostopenjskega sodišča, 
da je bila stavka v kranjskem 
Alpetourju (zdaj Arriva Al
petour) septembra 2017 ne
zakonita, zato bi moral or
ganizator stavke, sindikat 
družbe Alpetour pri KNSS 
Neodvisnost, delodajalcu 
povrniti dobrih 5100 evrov 
stroškov. Pritožbeno sodiš
če je omenjeno sodbo De
lovnega sodišča v Kopru raz
veljavilo in mu zadevo vrni
lo v ponovno odločanje, je ta 
teden poročal spletni portal 
MMC RTV Slovenija. Viš
je sodišče je ob tem potrdilo 
sodbo prvostopenjskega so
dišča v delu, ko je to ugotovi
lo, da je bila stavka, ki jo je v 
skupini Arriva Slovenije or
ganiziral Sindikat voznikov 
avtobusov Slovenije (SVAS), 
zakonita. 

Prvostopenjsko delovno 
sodišče v Kopru je julija lani 
prisluhnilo navedbam druž
be Alpetour, ki je del skupi
ne Arriva Slovenija, da sin
dikat KNSS Neodvisnost od
ločitve o stavki ni sprejel na 
ustreznem organu, kot to 
določa njihov statut. Višje 
sodišče pa je ob sklicevanju 
na sodno prakso opozori
lo, da svoboda sindikalnega 
združevanja zagotavlja de
lavcem pravico, da svobodno 
izbirajo predstavnike in sa
mostojno organizirajo svoje 
delovanje, navaja MMC. Po 
mnenju sodišča delodaja
lec tudi ne more ugovarjati 
postopkovnim nepravilnos
tim pri odločitvah sindikata, 
»če ni izkazano nasprotova
nje samih članov sindikata 

sprejeti odločitvi«. Višje so
dišče je zato sprejelo stali
šče, da bi moralo prvosto
penjsko sodišče preveriti, ali 
je odločitev o stavki odraža
la voljo članstva, zato je »pre
soja o nezakonitosti stav
ke izključno iz razloga, ker 
sklepa ni sprejel pristojni or
gan, napačna«. 

Pritožbeno sodišče tudi ni 
pritrdilo ugovoru, da deloda
jalec ni bil seznanjen s skle
pom o začetku stavke, ki ga 
je sprejel sindikat Alpetour
ja, zato je prvostopenjskemu 
sodišču naložilo, da mora v 
ponovnem sojenju upošte
vati pravico sindikatov do 
avtonomnega urejanja nači
na delovanja in ugotoviti, ali 
je članstvo sindikata stavko 
podpiralo.

Predstavnik SVASa Da
mjan Volf, sicer generalni 
sekretar Obalne sindikalne 
organizacije KS 90 Volf, je 
dejal, da se je s pravnomoč
no sodbo glede zakonitosti 
stavke izkazalo, da so bile 
trditve podjetja o nezakoni
tosti stavke na napačnih te
meljih »in so služile le kot 
sredstvo za zastraševanje za
poslenih«. 

Spomnimo, da so v Arri
va Alpetourju lani odpus
tili sindikalnega zaupnika 
Nenada Dakića, ki je sep
tembra 2017 vodil stavko vo
znikov avtobusov v kranjski 
družbi. V podjetju Arriva Al
petour so konec avgusta lani 
za Gorenjski glas zatrdili, da 
Dakićeva odpustitev ni bila 
povezana z njegovim sindi
kalnim delom, ampak zara
di grobe kršitve delovnih ob
veznosti in za družbeno ne
sprejemljivo ravnanje za
poslenega, ko je grozil dru
gemu zaposlenemu.

Sodišče vnovič o 
zakonitosti stavke
Delovno sodišče v Kopru bo moralo vnovič 
odločiti, ali je bila stavka v kranjskem Alpetourju 
septembra 2017 zakonita. V prvi sodbi, ki je bila 
nedavno razveljavljena, je odločilo, da je bila 
stavka nezakonita. 

Kranj – Podjetje Spar Slovenija je lani ustvarilo 804 milijone 
evrov bruto prometa in poslovno leto sklenilo s pozitivnim 
finančnim rezultatom. Kot so povedali na nedavni predsta-
vitvi rezultatov poslovanja, so lani z odprtjem hipermarke-
ta v Idriji odprli že svojo 101. trgovino v mreži trgovin Spar 
in Interspar. Prodajno mrežo so lani še dodatno okrepili z 
odprtjem šestih franšiznih trgovin v Sloveniji, skupno so jih 
ob koncu leta imeli že enaindvajset. Prenovili so dve trgovini 
in restavracijo, januarja lani pa so odprli tudi spletno trgovino, 
v kateri zdaj ponujajo že več kot 17 tisoč izdelkov za vsakdanjo 
rabo. Pod lastnimi znamkami ponujajo več kot 4300 izdelkov, 
med katerimi pomemben delež predstavljajo slovenski izdelki, 
označeni z oznako Slovenija, moja dežela. V nekaterih izdelkih 
blagovne znamke Spar so zmanjšali količino soli in sladkorja, 
hkrati pa so sprejeli še nove zaveze, ki jih bodo morali izpol-
niti do leta 2020. Letos načrtujejo največ novosti v ponudbi 
ekološko pridelanih živil, pri izdelkih lastne blagovne znam-
ke, pri izdelkih Spar To Go in izdelkih za kupce s posebnimi 
prehranskimi potrebami. 

Spar Slovenija širi trgovsko mrežo
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Simon Šubic

Jesenice – Policija je konča-
la preiskavo vzroka požara, 
ki je konec januarja izbruh-
nil na oddelku za zdravstve-
no nego Splošne bolnišnice 
Jesenice. Požar je z upora-
bo vžigalnika povzročil eden 
od treh umrlih bolnikov, ki 
je najverjetneje želel na ta 
način poškodovati varova-
lo na postelji, pri tem pa mu 
je ogenj ušel izpod nadzora, 
so včeraj sporočili s Policij-
ske uprave (PU) Kranj. V po-
žaru je nastalo za okoli 180 
tisoč evrov gmotne škode, 
so dodali. Kriminalisti bodo 
z ugotovitvami seznanili 
pristojno državno tožilstvo.

Gorenjski kriminalisti so 
s strokovnjaki Nacionalne-
ga forenzičnega laboratori-
ja opravili ogled kraja poža-
ra, ki je v jeseniški bolnišni-
ci izbruhnil 29. januarja po-
poldne, opravili so več deset 
razgovorov z zaposlenimi in 
pričami, obdukcijo trupel 

ter zahtevne forenzične pre-
iskave s kemijskimi in bio-
loškimi analizami zavarova-
nih sledi, pregledali so elek-
trične naprave in instalaci-
je na kraju požara in opravi-
li podroben tehnični pregled 
postelje, ki je bila žarišče po-
žara, je razložil Bojan Kos, 
predstavnik za odnose z jav-
nostmi PU Kranj. 

Po ugotovitvah krimina-
listov je najprej zagorelo na 
eni od bolniških postelj za-
radi fizične uporabe vžigal-
nika, ki so ga ob pregledu 

pogorišča tudi našli. Ogenj 
je bil večinoma omejen 
samo na posteljo ob oknu, 
medtem ko so gost dim in 
visoke temperature ško-
do povzročile še na zunanji 
strani objekta in v nekaterih 
prostorih bolnišnice. »Naj-
den vžigalnik ob ogledu je na 
podlagi rezultatov preiskave 
povezan z moškim, za kate-
rega se na podlagi vseh zbra-
nih ugotovitev utemeljeno 
domneva, da je bil povzroči-
telj požara. Zgorela je poste-
lja, na kateri je ležal on,« je 

razložil Kos. Motiva za deja-
nje kriminalisti niso mogli 
potrditi, vendar pa okolišči-
ne kažejo na to, da je moški 
vžigalnik najverjetneje upo-
rabil za poškodovanje varo-
vala na postelji, ogenj pa mu 
je pri tem ušel izpod nadzo-
ra, je dodal. 

V preiskavi so kriminali-
sti preverjali tudi morebitno 
odgovornost bolnišničnega 
osebja za dogodek, vendar v 
njihovih dejanjih niso ugo-
tovili znakov kaznivih de-
janj, je še razložil Kos. 

Požar v bolnišnici z 
vžigalnikom zanetil bolnik
Januarski požar v jeseniški bolnišnici je zanetil eden od umrlih bolnikov, ki je z vžigalnikom 
najverjetneje želel poškodovati varovala na postelji. Bolnišnično osebje ni odgovorno za dogodek. 

Za posledicami požara, ki je v jeseniški bolnišnici izbruhnil 29. januarja okoli 15. ure, so 
umrli trije bolniki; dva na kraju požara, tretji pa dober mesec dni kasneje v ljubljanskem 
kliničnem centru. / Foto: Andraž Sodja

Vodice – V gozdu ob cesti Topole–Polje pri Vodicah so v sredo 
našli štiri kovinske sode z okoli 430 litri motornega olja. Ga-
silci iz Mengša in Kamnika so kraj zavarovali, dokler sodov ni 
odstranila pristojna služba podjetja Saubermacher. 

V gozdu našli sode z motornim oljem

»Gospa sodnica, jaz tega 
ne morem priznati, kot ne 
morem priznati, da sem Pre-
šernove poezije napisal,« je 
kranjskogorski župan odgo-
voril na ponudbo okrožne 
državne tožilke Olge Troha, 
da ob takojšnjem priznanju 
krivde prejme pogojno ka-
zen sedem mesecev zapora 
z dveletno preizkusno dobo. 
Za očitano dejanje je sicer 
zagrožena zaporna kazen od 
treh mesecev do dveh let. Na 
opozorilo sodnice, da naj se 
izreče samo glede krivde, za 
ostalo pa bo čas tudi kasne-
je, je kratko odgovoril: »Ni-
sem kriv.« V izjavi za medi-
je pa je Hrovat povedal, da 
ima čisto vest. »Verjamem, 
da se bo razrešilo tako, kot je 
treba. Pričakujem, da bo ta 
zadeva čim prej za mano in 

bom opran tega grdega ma-
deža. Očitno mora biti vsak 
župan kompromitiran, in 
ker mene niso mogli druga-
če, so me pa skušali diskvali-
ficirati tukaj, a se ne bom kar 
tako pustil,« je dejal. 

Župan je pred dvema leto-
ma skupaj s prostovoljci so-
deloval v delovni akciji ure-
ditve poti v dolino Male Pi-
šnice znotraj Triglavskega 
narodnega parka (TNP), ki 
je zaprta že več kot dvajset 
let. Ker za urejanje poti niso 
imeli ustreznega soglasja, 
so naravovarstveni nadzor-
niki njihovo početje name-
ravali preprečiti. Hrovat naj 
bi pri srečanju na ozki pla-
ninski poti enega od nadzor-
nikov z bokom odrinil, da je 
ta padel vznak po strmem 
pobočju in se poškodoval. 
Župan je sicer za Gorenj-
ski glas pred dvema letoma 

povedal, da si takšnega inci-
denta pred številnimi udele-
ženci akcije, med katerimi je 
bila tudi njegova hčerka, za-
gotovo ne bi privoščil. »Ho-
dil je za mano in res ne vem, 
kako in kaj se je dogajalo, za-
čel je pa kričati. Obrnil sem 
se nazaj in nekaj metrov za 
mano je nadzornik res ležal 
v rušju,« je pojasnil.

Naravovarstveni nadzor-
nik TNP, ki si je pri pad-
cu poškodoval zapestje in 
ramo, je preko odvetnice 
Mateje Likozar Rogelj kranj-
skemu sodišču že predložil 
premoženjskopravni zah-
tevek v višini 4500 evrov za 
povzročene fizične bolečine, 
strah in zmanjšanje življenj-
skih aktivnosti. 

Pot v dolino Male Pišnice 
je sicer še vedno zaprta, po 
županovih besedah pa naj 
bi jo kmalu spet odprli, saj 

so se po obravnavanem do-
godku vsi vpleteni že nekaj-
krat sestali in vendarle priš-
li do zaključkov. Javni zavod 
TNP je tako v tem času že iz-
dal soglasje za ureditev poti, 
ki jo Kranjskogorci namera-
vajo odpreti za vodene ture. 
Hrovat pričakuje, da se bo to 
zgodilo po koncu sojenja. 

Sojenje se bo začelo 25. 
aprila, je napovedala kranj-
ska okrožna sodnica Marjeta 
Dvornik. Hrovatov odvetnik 
Luka Podjed je med drugim 
predlagal, da na njem zasli-
šijo izvedenca zdravstvene 
stroke o poškodbah naravo-
varstvenega nadzornika in 
osemnajst udeležencev de-
lovne akcije, predlagal pa je 
tudi rekonstrukcijo dogod-
ka. Tožilka se s slednjim 
predlogom ne strinja, ker da 
ima sodišče na razpolago do-
volj drugih dokazov. 

Hrovat: nisem odrinil nadzornika
31. stran

Simon Šubic

Kranj – V sredinem mara-
tonskem nadzoru hitrosti 
so gorenjski policisti obrav-
navali 88 prekoračitev hi-
trosti – 46 v naselju, 22 zu-
naj naselja ter 20 na hitrih 
cestah in avtocestah. »Žele-
li smo, da ne bi bilo nobene 
kršitve ali vsaj, da bi jih bilo 
čim manj. Številka 88 prehi-
trih voznikov pa je daleč od 
tega cilja. Vse to kljub temu, 
da je bila akcija s konkret-
nimi točkami meritev jav-
no napovedana. Zato apeli-
ramo na voznike, naj vozijo 

po omejitvah in s prilagoje-
no hitrostjo,« so sporočili s 
Policijske uprave Kranj. Me-
ritve hitrosti je sicer na Go-
renjskem izvajalo 20 poli-
cistov na 70 lokacijah. 

Škofjeloški policisti so 
med poostrenim nadzorom 
hitrosti obravnavali tudi pri-
javo o sunkovitih manevrih 
in »škripanju« s pnevmati-
kami v centru Škofje Loke. 
Voznika so izsledili in usta-
vili v dveh minutah po pri-
javi. Preizkus alkoholizira-
nosti je pri njem pokazal re-
zultat 0,77 mg/l alkohola v 
izdihanem zraku.

V sredo prehitrih skoraj 
devetdeset voznikov

Gorenjski policisti so v sredinem maratonskem nadzoru 
hitrosti obravnavali 88 prehitrih voznikov. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – V kleti na Kidričevi cesti v Škofji Loki so v to-
rek našli manevrsko strelivo jugoslovanskega izvora. Skupno 
917 kosov streliva sta odstranila pripadnika Državne enote za 
varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.

V kleti našli tisoč kosov streliva

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti so 
v zadnjih dneh obravnava-
li več kaznivih dejanj na av-
tocestnih počivališčih. Na-
zadnje je do tujke pristopil 
neznanec in jo ogovoril, kar 
je izkoristil drugi storilec in 
si na drugi strani vozila s se-
deža prilastil torbico. Vrata 
avtomobila so bila odprta.

Gorenjski policisti svetu-
jejo, da med postanki na av-
tocestnih počivališčih svo-
je vozilo ves čas nadzirate. 
Če se oddaljite, vozilo ob-
vezno zaklenite, vrednej-
ših predmetov pa ne puš-
čajte na vidnih mestih. Če 
vas med vožnjo poskušajo 
zaustaviti neznane osebe, 

zaustavljanje na avtocesti 
močno odsvetujejo, že za-
radi prometne varnosti. Če 
vas ogovorijo neznane ose-
be, je to lahko priprava na 
drzno tatvino. Bodite pozor-
ni tudi na osebe, ki vam po-
nujajo pomoč ali želijo po-
moč. Ponoči storilci lahko 
izkoristijo odsotnost vozni-
kov in vlomijo v osebna vo-
zila ali kabine tovornih vozil 
ali pa kazniva dejanja izvrši-
jo, medtem ko vozniki poči-
vajo v svojih vozilih, opozar-
jajo policisti. 

Če na počivališčih ali av-
tocesti opazite sumljive ose-
be, to takoj sporočite polici-
ji na telefonsko številko 113 
ali anonimni telefon 080 12 
00, še svetujejo. 

Tatvine na počivališčih

Kranj – V ponedeljek zvečer so policisti v Kranju obravnavali 
požar na stanovanjskem objektu. Evakuirali so tri družine, 
zaradi vdihavanja dima pa pomoč nudili dvema osebama, so 
sporočili s Policijske uprave Kranj. V požaru je nastalo za nekaj 
tisoč evrov škode, po ugotovitvah policije pa ni bil podtaknjen.

Zaradi požara evakuirali tri družine

V Splošni bolnišnici 
Jesenice bodo na 
podlagi januarskega 
požara posodobili 
dokument register 
tveganj in v okviru tega 
preučili možnosti za 
preprečevanje takšnih 
dogodkov.
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Zgodbe
Gregor Čušin je napisal knjigo 
Zgodbe iz velike knjige in 
malega predala. Stran 18

Zanimivosti
Ob obletnici Šolske košarkarske 
lige film Tonija Cahunka ŠKL – 
Šport tisočerih obrazov Stran 19

Obletnice
Letos mineva sto let od objave 
romana Ivana Tavčarja Visoška 
kronika. Stran 20

Marjana Ahačič

Duncan Haldane, pro-
fesor na ameriški univerzi 
Princeton, je fizik, ki je leta 
2016 skupaj z raziskovalce-
ma Davidom J. Thoulessom 
in Michaelom Kosterlitzem 
prejel Nobelovo nagrado za 
fiziko, in sicer za teoretske 
raziskave stanja snovi. Ko-
nec marca je v prostorih slo-
venskega veleposlaništva v 
Washingtonu slovesno zap-
risegel kot slovenski drža-
vljan, njegova mati je bila 
namreč koroška Slovenka, 
katere oče Jozef Renko je v 
začetku dvajsetega stoletja v 
Borovlje s trebuhom za kru-
hom prišel iz rodne Srednje 
vasi pri Begunjah na Gorenj-
skem.

Pol Škot, pol Slovenec

Haldanova mati Ljudmi-
la Renko se je rodila let 1919 
kot hči koroške Slovenke in 
Gorenjca, ki se je v želji po 

boljšem življenju preselil 
v Borovlje, kjer je odprl tr-
govino. Kot v odgovoru no-
vinarju časnika Slovenian 
American Times piše profe-
sor Haldane, je družina Ren-
ko na Koroškem med drugo 
svetovno vojno preživljala 
težke čase. »Nacisti so ma-
terinega očeta in brata od-
vedli v koncentracijsko ta-
borišče, moja mati pa se je 

deportaciji izognila, ker je 
bila takrat študentka medici-
ne na Dunaju. Taborišče sta 
preživela, ker je mama tam-
kajšnje uradnike podkupila 
z zlatniki, ki jih je v zemljo 
zakopal in skril njen oče. Iz 
taborišča so ju premestili na 
kmetijo v vzhodni Avstriji,« 
je v pogovoru pojasnil Hal-
dane.

Kot aktivna protinacistka 
je Ljudmila Renko ob koncu 
vojne delala kot zdravnica v 
jugoslovanski vojaški bolni-
šnici na območju britanske 
okupacijske cone na Koro-
škem. Zdravila je tudi ranje-
ne partizane. Pri delu je spo-
znala škotskega zdravnika, s 
katerim se je poročila in pre-
selila v Anglijo, kjer je druži-
na odtlej živela. S poroko je 
Ljudmila Renko izgubila ju-
goslovansko državljanstvo, 
leta 1951 Duncan Haldane 
pa se danes opredeljuje kot 
pol Škot in pol Slovenec.

»Ime Duncan sta mi oči-
tno izbrala zato, ker je mati 
želela, da bi me klicali Du-
šan, pa jo je oče prepričal, da 
je škotsko ime Duncan zelo 
podobno Dušanu in nekako 
bolj sprejemljivo za življenje 
na Škotskem,« je povedal v 
pogovoru za časopis ameriš-
kih Slovencev.

Živi in dela v ZDA

Duncan Haldane se je ro-
dil v Londonu ter v Angliji 
preživel otroštvo in mladost. 
Po doktoratu na Cambrid-
geu je konec sedemdesetih 
let prejšnjega stoletja zapus-
til Veliko Britanijo in odšel 
najprej v Grenoble, nato na 

južnokalifornijsko univer-
zo v San Diego, od tam pa v 
začetku devetdesetih let na 
univerzo Princeton v New 
Jersey. V otroštvu ga je bolj 
zanimala kemija, nato pa je 
pristal v fiziki, ki je kmalu 
postala njegova strast.

Danes je raziskovalec in 
profesor na univerzi Prin-
ceton, je tudi član  britanske 
Kraljeve družbe, Ameri-
ške akademije znanosti in 
umetnosti, sodelavec Ame-
riškega fizikalnega društva, 
član britanskega Inštituta za 
fiziko in Ameriškega zdru-
ženja za napredek znanosti. 
Je britanski državljan in stal-
ni prebivalec ZDA; z ženo 
Odile Belmont živi v Prin-
cetonu, kjer na tamkajšnji 
univerzi predava fiziko. Že 

večkrat je obiskal Sloveni-
jo, nazadnje je bil pri nas de-
cembra lani, ko je prejel na-
ziv častnega doktorja Uni-
verze v Ljubljani ter na Fa-
kulteti za matematiko in fi-
ziko predaval o sodobnih iz-
zivih fizike.

Renkovi še živijo  
v Srednji vasi

Nobelovčevo življenjsko 
pot spremljajo tudi potomci 
enega od bratov Haldaneo-
vega starega očeta, tistega od 
treh bratov Renko, ki je os-
tal na domači kmetiji v Sred-
nji vasi. »Seveda vemo, kdo 
je Duncan Haldane, čeprav 
z njim in njegovo družino 
nimamo tesnejših kontak-
tov. Pred kakimi 15 leti sta 
se z materjo Ljudmilo celo 

oglasila pri nas,« je povedal 
Tone Renko, ki danes z dru-
žino živi na domačiji Ren-
kovih v Srednji vasi. »Oko-
li leta 1900 je tu živelo pet 
otrok, štirje bratje in ena se-
stra. Dva sta s trebuhom za 
kruhom odšla na Koroško, 
moj stari oče pa je ostal na 
kmetiji.«

Tone Renko se spomni, 
da so kot otroci s starši vča-
sih obiskali sorodnike v Bo-
rovljah, kjer imajo Renkovi 
v središču mesta še vedno 
gostilno, ki jo še pred vojno 
odprl oče Ljudmile Renko. 
»Vem, da v Borovljah živita 
njegovi vnukinji, ki sta oh-
ranili priimek starega očeta 
– Renko,« je še povedal se-
danji gospodar Renkove do-
mačije.

Nobelovčev rod še živi 
Konec marca je po zaprisegi na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu profesor Duncan Haldane, Nobelov nagrajenec za fiziko, postal tudi slovenski 
državljan. Sin koroške Slovenke in Škota je že dolgo v ZDA, a redno prihaja tudi v Slovenijo, kjer še živijo sorodniki njegovega starega očeta Jozefa Renka.  
Ta je bil rojen na domačiji Renkovih v Srednji vasi pri Begunjah, od koder se je na prelomu prejšnjega stoletja v iskanju boljšega življenja izselil na Koroško.

Profesor Duncan Haldane na sprejemu pri predsedniku države Borutu Pahorju  
marca lani / Foto: Bor Slana/STA

Na prenovljeni Renkovi domačiji v Srednji vasi pri Begunjah 
še vedno živijo potomci družine, iz katere izhaja Haldanova 
mama Ljudmila Renko

Profesor Duncan M. 
Haldane je leta 2016 
skupaj z raziskovalcema 
Davidom J. Thoulessom 
in Michaelom 
Kosterlitzem prejel 
Nobelovo nagrado 
za fiziko, in sicer za 
teoretske raziskave 
stanja snovi, ki naj bi po 
napovedih prispevale k 
razvoju novih materialov 
v elektroniki.
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Od petka do petka

Simon Šubic

Klinični center začasno 
vodi Teodor Žepič

Vodenje ljubljanskega kli-
ničnega centra je po odho-
du Aleša Šabedra na čelo 
ministrstva za zdravje za-
časno prevzel Kranjčan Te-
odor Žepič, nekdanji pred-
sednik uprave Hranilnice 
Lon, nazadnje pa poslovni 
direktor pediatrične klini-
ke. Svet UKC Ljubljana ga je 
za vršilca dolžnosti general-
nega direktorja potrdil v to-
rek. Po besedah predsedni-
ka sveta zavoda Jožeta Golo-
biča je bil Žepič prva izbira 
za vodenje kliničnega cen-
tra, med drugim tudi zaradi 
rezultatov na pediatrični kli-
niki, ki so bili lani boljši od 
načrtovanih, čeprav še ved-
no v rdečih številkah, poleg 
tega se je izboljšala tudi kli-
ma med zaposlenimi. Žepič 
je dejal, da je še prezgodaj za 
odgovor na vprašanje, ali se 
bo prijavil na razpis za ge-
neralnega direktorja. Izbir-
ni postopek za novega gene-
ralnega direktorja s polnim 
mandatom naj bi se začel še 
ta mesec. 

Načelnica generalštaba 
danes poroča Pahorju

Načelnica Generalšta-
ba Slovenske vojske ge-
neralmajorka Alenka Er-
menc bo danes predsedniku 

republike in vrhovnemu po-
veljniku obrambnih sil Bo-
rutu Pahorju poročala o prip-
ravljenosti Slovenske vojske 
za leto 2018. Pisno poročilo 
je sicer predsedniku že pred-
hodno posredoval obramb-
ni minister Karl Erjavec. Er-
menčeva je bila sicer marca 
zaradi bolezni dlje časa v do-
mači oskrbi, kar je v medi-
jih sprožilo ugibanje, ali so 
ji šteti dnevi na čelu Sloven-
ske vojske, ker naj bi izgubi-
la podporo vladajoče koalici-
je. Z ministrstva za obrambo 
so odgovorili, da je Ermen-
čeva v dobri delovni kondici-
ji in brez zdravstvenih ome-
jitev opravlja dolžnost na-
čelnice, minister Erjavec pa 
je zatrdil, da o njeni menja-
vi ne razmišlja. Tudi Pahor 
je sporočil, da si ne predsta-
vlja, da bi v letu dni prišlo še 
do tretje zamenjave na vrhu 
vojske. 

Odstopil prvi revizor

Predsednik Državne revi-
zijske komisije Borut Smr-
del je v sredo državni zbor 
obvestil, da odstopa s svo-
je funkcije, na katero so ga 
imenovali septembra 2012. 
»Ko sem bil imenovan na 
navedeno funkcijo, sem 
iskreno verjel, da za nje-
no opravljanje zadostujeta 
strokovno znanje in pošte-
nje. Moje razmišljanje je 
bilo, ko se sedaj oziram na-
zaj, naivno,« je zapisal v 

odstopno izjavo. Kot je še 
pojasnil, se ob nastopu funk-
cije ni zavedal, da je »danda-
nes popolnoma sprejemlji-
vo, da se poskuša s ciljno 
usmerjenimi PR-kampa-
njami redno vplivati na delo 
neodvisnih državnih orga-
nov in na njihovo odločanje« 
in »da je povsem sprejemlji-
vo v položaju, ko je s strani 
neodvisnega državnega or-
gana ugotovljeno nezako-
nito ravnanje, kot odgovor-
nega za ta položaj prikaza-
ti organ, ki je nezakonitost 
razkril, ne pa tistih, ki so 
ravnali nezakonito«.  

Interventnega odvoza 
še ne bo

Ministrstvo za okolje in 
prostor ne bo oddalo javnega 
naročila za interventni od-
voz nakopičene odpadne ko-
munalne embalaže in odpa-
dnih nagrobnih sveč v treh 
od skupno petih opredelje-
nih sklopov javnega naroči-
la. V roku, ki ga je večkrat po-
daljšalo, namreč ni prejelo 
nobene ponudbe, in sicer za 
odvoz odpadne embalaže na 
zahodu države (t. i. območje 
C), kamor sodi tudi gorenj-
ska regija, ter za odvoz od-
padnih nagrobnih sveč na 
vzhodu države (v območjih 
A in B). Na ministrstvu se 
zdaj že pripravljajo na obja-
vo novega javnega naročila. 
Zakon o interventnem od-
vozu odpadne embalaže in 

nagrobnih sveč je sicer naj-
višjo ceno za odvoz odpadne 
embalaže postavil pri 120 
evrih na tono, za odvoz sveč 
pa pri 200 evrih na tono. Že 
ob sprejemu zakona je bilo 
slišati pripombe, da sta ceni 
prenizki, še posebej za iz-
vedbo interventnega odvo-
za iz oddaljenih krajev. Nanj 
sicer čaka 13.700 ton odpa-
dne mešane embalaže in 
695 ton odpadnih nagrob-
nih sveč.

Obsodili Bavčarja in 
Šiška

Zadnji teden sta pri nas 
odmevali dve sodbi. Okro-
žno sodišče v Kopru je nek-
danjega predsednika upra-
ve Istrabenza Igorja Bav-
čarja za zlorabo položaja in 
oškodovanja družbe zaradi 
terminskega nakupa delnic 
Intereurope v letu 2007 ob-
sodilo na dve leti in pol za-
pora. Skupaj s prejšnjo ob-
sodbo mu je izreklo enotno 
kazen sedmih let in petih 
mesecev zapora. Istrabenz 
naj bi delnice preplačal za 
3,7 milijona evrov, je na-
vedlo tožilstvo. Mariborsko 
okrožno sodišče pa je usta-
novitelja dežele Štajerske in 
Štajerske varde Andreja Ši-
ška zaradi ščuvanja k nasil-
ni spremembi ustavne ure-
ditve obsodilo na osem me-
secev zapora, soobtoženega 
Mateja Lesjaka pa na pogoj-
no kazen.

Žepič vodi klinični center
Nekdanji kranjski bankir Teodor Žepič je začasno prevzel vodenje ljubljanskega kliničnega centra. 
Odstopil je predsednik Državne revizijske komisije Borut Smrdel.

Teodor Žepič je bil imenovan za v. d. generalnega direktorja 
kliničnega centra v Ljubljani. / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv GG) 

Minister za obrambo Karl Erjavec je zatrdil, da ne razmišlja 
o menjavi načelnice Generalštaba Slovenske vojske Alenke 
Ermenc. / Foto: Gorazd Kavčič

Mariborsko sodišče je Andreja Šiška obsodilo na osem 
mesecev zapora zaradi ščuvanja k nasilni spremembi 
ustavne ureditve. / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv GG)

Slovenci v zamejstvu (658)

Koroška likovnika v Ljubljani
Na odprtju 17. koroških av-

strijskih kulturnih dni pre-
tekli teden v galeriji Druži-
na v Ljubljani sta dobila čast 
predstaviti se dva koroška 
slovenska likovnika: risar 
na steklo in porcelan Izidor 
Stern, rojen leta 1959 v Kor-
tah nad Železno Kaplo, in ka-
rikaturist Mirko Malle, rojen 
leta 1984 v Celovcu. Izidor 
Stern je že v otroštvu poka-
zal izjemen talent za risanje. 
Začel je sodelovati z znano 
dunajsko manufakturo Au-
garten in postal risar na por-
celan v Augarten Porzellan, 
kjer deluje še danes. Da nik-
dar ne zataji svojega sloven-
skega porekla, pove tudi to, 
da je začel na izdelke iz por-
celana pisati besedila zna-
nih slovenskih literatov na 
Koroškem. Med drugim je 
na veliko vazo v občinski hiši 

v Železni Kapli izpisal dele 
govora, ki ga je imela njego-
va kapelska rojakinja Maja 
Haderlap na lanski državni 
proslavi na Dunaju! Na iz-
delkih iz porcelana najde-
mo znameniti rek Florjana 
Lipuša »S slovensko besedo 
smo ali nismo« in odlom-
ke iz njegovih knjig. Mirko 
Malle pa je mojster karikatu-
re. Njegov dom je na Koro-
škem, vendar veliko ustvarja 
v Ljubljani. Slaven je postal 
s svojimi karikaturami naj-
bolj znanih koroških in av-
strijskih politikov in drugih 

pomembnih ljudi iz javne-
ga življenja sosednje dežele. 
Največ jih je bilo objavljenih 
v slovenskem tedniku Novi-
ce v Celovcu. Izidorja Ster-
na je predstavila Pepca We-
iss iz Pliberka, Malle pa se je 
predstavil kar sam. 

Koroške avstrijske kultur-
ne dni in razstavo sta odpr-
la avstrijska veleposlanica v 
Sloveniji Sigrid Berka in dr-
žavna sekretarka na uradu 
za Slovence v zamejstvu in 
po svetu Olga Belec. Razsta-
va v galeriji Družina bo na 
ogled do 11. aprila. 

Koroški avstrijski kulturni dnevi bodo končani 
danes zvečer ob 19. uri, ko bo v Linhartovi dvorani 
Cankarjevega doma koncert Koroška pesem prek 
meja. Sodelovala bosta mešani pevski zbor iz Sel in 
tamburaši iz Loč. Vstopnice so naprodaj na blagajni 
Cankarjevega doma.

Mirko Malle ob karikaturi avstrijskega kanclerja Sebastiana 
Kurza z naslovom: Kurz te gleda

Izidor Stern z veleposlanico Republike Avstrije v Ljubljani 
Sigrid Berka

Jože Košnjek

med sosedi
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Leta 1996 smo dobili slo-
venski prevod poročila Med-
narodne komisije o izobra-
ževanju za 21. stoletje z nas-
lovom Učenje: skriti zak-
lad, ki je bilo pripravljeno 
za Unesco. S poročilom je 
komisija želela doseči, da 
bi v vseh državah medna-
rodne skupnosti začeli po-
novno razpravljati o priho-
dnosti našega izobraževa-
nja. Če želimo najti odgovo-
re na izzive novega stoletja, 
moramo nujno spremeniti 
cilje vzgoje in izobraževanja 
in tudi pričakovanja o tem, 
kaj nam izobraževanje lah-
ko da. Nova, razširjena za-
snova učenja bi morala po-
sameznikom omogočati, da 

odkrijejo svojo ustvarjalnost 
in jo med šolanjem obogati-
jo – da odkrijejo v sebi zak-
lad, ki je v vsakem od nas. 
Mladi morajo dobiti na izo-
braževalni poti takšna zna-
nja, ki jim bodo omogoča-
la stalno prilagajanje druž-
benim spremembam. Zato 
mora biti po mnenju med-
narodne komisije vzgojno-
-izobraževalno delo organi-
zirano v štirih temeljnih ste-
brih učenja oziroma zna-
nja: učiti se, da bi vedeli, uči-
ti se, da bi znali delati, učiti 
se, da bi znali živeti v skup-
nosti, in učiti se biti. V na-
šem šolskem sistemu je še 
vedno največji poudarek na 
prvem stebru, čeprav je prav 

uporabnost znanja v sodob-
nem življenju vse pomemb-
nejša. Prva vrsta učenja naj 
bi bila bolj kot kopičenju in-
formacij namenjena uče-
nju orodij za pridobivanje 
znanja. Vsak otrok, ne gle-
de na to, v kakšnem okolju 
živi, bi moral dobiti široko 
osnovno splošno izobrazbo, 
ki ga bo naučila radovednos-
ti, raziskovanja, razmišlja-
nja in kritičnega presojanja. 
Začetno izobraževanje nam 
mora dati vzgib za nadaljnje 
učenje skozi vse življenje. 
Po mnenju mednarodne ko-
misije o izobraževanju za 21. 
stoletje spada med bistvene 
naloge vzgoje in izobraževa-
nja učenje, da bi znali živeti 

v skupnosti in eden z dru-
gim. To je izredno težka na-
loga za sodobni svet, poln 
nasilja, tekmovalnost in iz-
koriščanja revnejših. Vzgo-
ja in izobraževanje bi mo-
rala vključevati dva dopol-
njujoča se pristopa – na prvi 
stopnji postopno odkrivanje 
drugih in na drugi, ki naj 
traja vse življenje, vključeva-
nje v skupne naloge. Druge-
ga bomo sposobni odkrivati 
šele, če bomo dobro pozna-
li sami sebe in se bomo spo-
sobni vživeti v čustva dru-
gih. Te sposobnosti morata 
otroka učiti najprej družina 
in potem vrtec in šola. Dru-
gi pristop je vključevanje lju-
di v skupne naloge in priza-
devanje za skupne cilje. Zato 
bi morali v šolah zagotovi-
ti dovolj časa in priložnos-
ti, da otroci opravljajo sku-
pne naloge, npr. športne in 
kulturne dejavnosti, social-
ne naloge, dobrodelne ak-
cije, medgeneracijsko sode-
lovanje … Najzahtevnejše in 
najbolj zapleteno področje 

izobraževanja pa je četr-
ti steber – učiti se biti. Izo-
braževanje mora prispevati 
k celovitemu razvoju vsake-
ga posameznika, k njegove-
mu duševnemu in telesne-
mu razvoju, čustvovanju, 
smislu za lepoto, k osebni 
odgovornosti in duhovnim 
vrednotam. Vsak človek bi 
se moral razviti v neodvi-
snega, kritično razmišlju-
jočega in samostojnega pre-
sojevalca razmer, da bi se 
znal v vsaki situaciji odloča-
ti po svojem prepričanju in 
za to tudi prevzeti odgovor-
nost. Samo v takšnih okoliš-
činah bi mladi lahko razvija-
li svojo nadarjenost – zaklad 
in bi bili v veliki meri spo-
sobni obvladovati svoje živ-
ljenje. Enaindvajseto sto-
letje potrebuje osebnosti z 
različnimi nadarjenostmi 
in izjemne posameznike, 
ki bodo znali sodelovati in v 
skupnih nalogah združevati 
svoje sposobnosti in znanje. 

Ali naša šola sledi tem ci-
ljem?

Za boljšo šolo (14)

Šola naj pomaga otroku 
odkriti v sebi skriti zaklad

Miha Naglič

Berlinski zid

Letos bo 9. novembra mi-
nilo že trideset let od nena-
dnega padca berlinskega 
zidu. O njem se ob tej oble-
tnici na veliko razpravlja in 
tako izvemo marsikaj zani-
mivega. Kako so bili denimo 
Sovjeti najprej proti grad-
nji, ko se je bližal čas pad-
ca, pa ga niso preprečili. O 
tem v intervjuju novinarki 
Poloni Balantič pripovedu-
je Axel Klausmeier, direk-
tor Fundacije Berlinski zid. 
»Hruščov (prvi sekretar sov-
jetske komunistične partije 
1953–1964, op. P. B.) je bil 
v osnovi proti, ker je sklepal, 
da bi zid Zahod sprejel z ve-
liko cinizma in pa sumniča-
vo, predvsem pa kot poraz 
Vzhoda. Hruščov je v dru-
gi berlinski krizi, ki je pote-
kala od novembra 1958, po-
skusil zahodne zaveznike 
prepričati v odpoved statusa 
Berlina (zahodne zavezni-
ce je soočil z ultimatom, da 
naj v pol leta zapustijo Ber-
lin, za katerega kot celoto so 
bile odgovorne vse štiri za-
veznice, op. P. B.). Nastopil 
je z motom svobodno mesto 
Berlin, vendar je s tem razu-
mel odhod zahodnih zave-
znikov in ti se na srečo niso 
odločili za to. Zahodni Ber-
lin je tako ostal nekakšna bo-
dica v telesu NDR in Walter 

Ulbricht (generalni sekre-
tar SED oziroma glavni vod-
ja Vzhodne Nemčije 1950–
1971, op. P. B.), ki je od sre-
dine petdesetih zelo pogos-
to potoval v Moskvo, je raz-
vil pravo umetnost prepriče-
vanja, da bi dosegel zaprtje 
tega zadnjega dela nemško-
-nemške meje, ki še ni bil za-
prt. In šele ko je v letih 1960 
in 1961 število beguncev za-
čelo zelo naraščati, je Hruš-
čov vendar privolil in deset 
dni po njegovi odločitvi so 
postavili zid.« Zgradili so ga 
dobesedno čez noč in v ne-
deljo, 13. avgusta 1961, zjut-
raj so se zahodni Berlinčani 
zbudili obzidani. »Akcija je 
dejansko bila logistična moj-
strovina in v tem posledi-
ca izkušenj z ljudsko vstajo 
leta 1953. Tedaj se je že izka-
zalo, da je preživetje režima 
odvisno od sovjetskih bojnih 
sil, ki so tudi zatrle vstajo. 
Zato je gradnja zidu morala 
biti presenečenje, bila je 'Na-
cht und Nebel Aktion' (akci-
ja, zavita v mrak in meglo).« 
/ Kako pa je bilo, preden je 
zid padel? »9. oktobra so po-
tekale velike demonstraci-
je v Leipzigu (šlo je za niz 
miroljubnih protestov, ki so 
potekali že od septembra in 
katerih zahteva sta bili med 
drugim pravica do svobo-
dnega gibanja in potovanja 
v tujino ter pravica do izvo-
litve demokratične vlade, 
op. P. B.), ozadje katerih je 

bilo tudi odprtje madžarsko-
-avstrijske meje. In drugače 
od zlih slutenj ni prišlo do ki-
tajske rešitve. Tanki in vojaki 
so ostali v kasarnah in tedaj 
so ljudje ugotovili, da je zdaj 
nekaj drugače. 70.000 lju-
di se je zbralo 9. oktobra in 
zaznati je bilo, da je vodstvo 
šibko in da to vodstvo ni več 
imelo brezpogojne podpo-
re in kritja Sovjetske zveze, 
ki jo je vodil Gorbačov. Gor-
bačov je z odpovedjo doktrini 
Brežnjeva priznal, da je vsa-
ka država odgovorna za svoj 
lasten razvoj, da mora sama 
skrbeti za to, v kakšnem so-
cializmu živi, in da SZ z na-
menom ohraniti socializem 
v kateri od vzhodnoevrop-
skih držav ne bo intervenira-
la. In 9. oktobra se je to potr-
dilo. To je spoznala tudi opo-
zicija in za nazaj lahko vidi-
mo, da se je eden od vodilnih 
funkcionarjev SED Horst 
Sindermann zelo dobro iz-
razil. Ko so ga vprašali, za-
kaj niso udarili nazaj in po-
segli v demonstracije, deni-
mo poslali tankov, je rekel: 
no ja, na vse smo bili prip-
ravljeni, ne pa tudi na sveče 
in molitve …« Padec zidu je 
preroško napovedal sam Mi-
hail Gorbačov. »7. oktobra 
1989 so v Vzhodnem Berli-
nu pompozno praznovali 40 
let NDR. Na cestah se je vila 
orjaška parada. Tam je bil 
tudi Gorbačov in izrekel je 
nekaj zelo pomenljivega. Ko 

so ga povprašali o NDR, je 
rekel: kdor pride prepozno, 
tega kaznuje življenje. Jasno 
je dal na znanje: ne bomo in-
tervenirali, sami morate reši-
ti položaj. Vpeljati morate re-
forme, da bodo ljudje ostali 
pri vas. A za to je bilo že pre-
pozno. Vseeno je bil padec 
zidu presenečenje.« (Vir: 
MMC RTV SLO)

Slovaška dobiva 
predsednico 

V drugem krogu volitev je 
bila za slovaško predsednico 
izvoljena odvetnica in libe-
ralka Zuzana Čaputova (roj. 
1973). Je nov in svež obraz 
na vzhodnoevropski politič-
ni sceni, ki je sicer v zname-
nju trdega konservativizma 
oblasti v slovaških sosedah 
Madžarski in Poljski. Neka-
teri komentatorji pripisuje-
jo njen uspeh dejstvu, da po-
oseblja željo številnih Slova-
kov po spremembah …

Volitve in glasovanja

Pred volitvami v evropski 
parlament je vsa Evropa v 
znamenju volitev. Za pred-
sednika Ukrajine se bosta 
na našo veliko nedeljo po-
merila Zelenski in Porošen-
ko. Na lokalnih volitvah v 
Turčiji je Erdoganova stran-
ka marsikje izgubila. Britan-
ski poslanci pa še kar naprej 
glasujejo o brexitu in nič ne 
izglasujejo …

Zidovi, trdi in večni
Vsak narod ima v svoji zgodovini kak zid. Najbolj znana sta kitajski in berlinski, zdaj hoče svojega 
postaviti ameriški predsednik Trump. Štejejo seveda tudi zidovi, zgrajeni v glavah, in ti so bolj trdi in 
večni kakor tisti iz kamna …

Trideset let po padcu je berlinski zid že arheološki pojav. 
Na sliki ostanek zidu blizu Ostbahnhofa, avgusta 2006; ker 
je poslikan, mu pravijo tudi East Side Gallery … / Foto: Wikipedija

Borka proti korupciji in odvetnica Zuzana Čaputova 
(roj. 1973) je nova predsednica Slovaške in nov obraz na 
vzhodnoevropski politični sceni. / Foto: Wikipedija

Pogled na goro Hoverla v Karpatih, najvišji vrh v Ukrajini 
(2061 n. m.). Kdo pa bo izvoljen na vrh ukrajinske države – 
Zelenski ali Porošenko? / Foto: Wikipedija

Ivka Sodnik
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Jože Košnjek

Za pogovor sva se dobila 
v torek zvečer, po dobro obi-
skani predstavi v kranjskem 
župnišču. Moje prvo vpraša-
nje zgovornemu sogovorni-
ku je bilo: Zakaj ima njegova 
knjiga naslov Zgodbe iz veli-
ke knjige in malega predala.

»Ta velika knjiga je Sve-
to pismo oziroma moj, Ču-
šinov prevod starozaveznih 
in novozaveznih evangelij-
skih zgodb. Predal pa je moj 
predalček, moja domišljija. 
Združil sem največjo knjigo 
in svojo skromno domišlji-
jo. V zgodbah iz velike knjige 
tesar Jožef pripoveduje svo-
jemu sinu, ki je še v materi-
nem, Marijinem trebuhu, 
izraelsko zgodovino. Zgod-
be so povezane z gozdom in 
lesom in so malo drugače, 
bolj zabavno, ne tako resno, 
vendar pravoverno zapisane. 
V malem predalu oziroma 
Novi zavezi pa govori Jezus, 
tesarjev sin, ki je začel živeti 
po svoje,« pove Čušin.

Gregor Čušin je človek, 
ki zna resne, globoko ver-
ske reči povedati po svoje, 

na humoren, šaljiv, lažje ra-
zumljiv način. V tem je pra-
vi mojster.

»Zakaj? Sem človek, ki 
stvari rad malo na glavo obr-
nem in se pošalim, saj verja-
mem in verujem v boga, ki 
ima smisel za humor. Pog-
lejte, kakšne ljudi nas je na-
redil! Za kaj takega moraš 

imeti smisel za humor, ki 
zna biti kdaj tudi črn. Zgod-
be, ki jih doživlja Jezus, so 
v bistvu zelo šaljive. Mi teh 
zgodb ne premislimo za-
dosti, si jih ne razložimo, 
zato se nam zdijo straš-
no resne, čeprav so zelo za-
bavne. Na primer o hlodu 
v glavi, pa o hlapcih, ki jim 

je gospodar zapustil talente 
in so dejansko veliki denar-
ji, pomembni za preživetje. 
Verjamem, da je Jezus govo-
ril s humorjem. Ljudje na-
mreč sledijo tistemu, ki je 
duhovit, in ne onemu, ki je 
zamorjen. Duhovit človek te 
lahko znova in znova prese-
neti, zato sam pri bogu ni-
koli ne vem, kaj lahko priča-
kujem od njega. Seveda zna 
biti tudi strog. Moje zgodbe 
obračam tako, da bi ljudem 
približal humor, da bi jih na-
smejal, da bi se veselili tega 
življenja, in ne le bali pekla,« 
je o svojem pogledu na božje 
povedal Gregor Čušin.

Seveda teh reči ne bi mo-
gel pisati ali igrati, če ne bi 
do podrobnosti poznal Sve-
tega pisma. Vprašal sem ga, 
kateri svetopisemski zgodbi 
sta mu najbolj pri srcu.

»Kar nekaj jih je. V Stari za-
vezi me najbolj zadene zgod-
ba o Abrahamovem darova-
nju sina Izaka. Kako je Abra-
ham, ki je pred tem barantal 
z bogom, ali naj pogubi greš-
ni mesti Sodomo in Gomoro, 
brez ugovora poslušal boga, 
naj žrtvuje svojega sina Izaka. 

Vzel ga je, šel na goro in ga 
je bil pripravljen žrtvovati. To 
je primer svete vdanosti, ki 
je v svoji dobesednosti groz-
na, vendar pove, da je vse, kar 
imam, od boga. Iz Nove zave-

ze izbiram Tomaževo zgod-
bo. Zdi se mi, da se mu godi 
krivica, saj nihče od apostolov 
ni verjel, da je Jezus vstal od 
mrtvih, Tomaž pa je kot pra-
vi možakar naglas povedal, da 
bo verjel, ko se bo sam prepri-
čal o Jezusovih ranah.«

Čušin ni nikoli skrival, 
da je veren. Pravi, da ne v 

življenju ne v gledališču ni 
čutil kakšnih silnih priti-
skov. Seveda se človeku zgo-
di kakšna krivica, vendar se 
zaradi tega ni nikoli imel 
za mučenca. V življenju pa 

vsak ubira svojo pot. Eni 
verujemo, drugi ne, pove. 
Meni je sicer žal zaradi tis-
tih, ki ne, vendar ne bom ni-
kogar z ognjem in mečem 
prepričeval, naj misli po 
moje. Enako mene ni tre-
ba prepričevati, da boga ni. 
S temi razlikami se da žive-
ti, pove Gregor Čušin. 

Bog ima smisel za humor
Gregor Čušin s Koroške Bele, dramski igralec, mojster komedije, režiser in pisatelj, je napisal novo knjigo z naslovom Zgodbe iz velike knjige in malega predala.

Gregor Čušin / Foto: Osebni arhiv

Gregor Čušin je od lanske jeseni, ko je zapustil 
Mestno gledališče ljubljansko, svobodnjak. Zapustil 
je gledališče in oder in se predal pisanju. Pravi, da 
tako lažje razvija domišljijo in ustvarja svoje zgodbe. 
V ljubljanskem gledališču še igra stare predstave, 
pomaga amaterskim gledališčem in piše za jeseniško 
gledališče. Trenutno je tako in zelo uživam, pravi. 
Veliko igra po župnijah, kjer doživlja neposreden stik 
z občinstvom, česar v gledališču, v kolektivni predstavi 
ni. Pred igralcem je črna luknja, tema v dvorani. 
Publiko čutiš in na koncu doživiš aplavz. Če pa se 
mu bo ponudila kakšna zanimiva vloga z zanimivim 
režiserjem, ne bo odklonil.  

Igor Kavčič

Delavnice dramskega pi-
sanja, ki potekajo v okviru 
vsakoletnega Tedna sloven-
ske drame, so dolgoletna fe-
stivalska stalnica in sodijo k 
iskanju in spodbujanju no-
vih avtorskih moči, ko gre 
za pisce slovenskih dram-
skih besedil. Letošnja no-
vost je bila rezidenčna de-
lavnica, saj so štirje izbrani 
mladi avtorji štiri dni prebi-
vali v Layerjevi hiši, kjer so 
svoja besedila snovali pod 
mentorstvom dramatičarke, 
dramaturginje in lektorice, 
gledališke režiserke in vod-
je izobraževanj o dramatiki 
in gledališču, občasno tudi 
igralke Kim Komljanec. 

Udeležence delavnice smo 
obiskali zadnji dan njihove-
ga bivanja v Kranju in jih 
tako kot mentorico povpra-
šali o ustvarjalnem vzduš-
ju pod streho Layerjeve hiše. 
»Rezidenčna oblika delavni-
ce je dobrodošla, saj je sobi-
vanje pomemben del učne-
ga procesa, ko lahko skupi-
na ustvarjalcev skupaj zadi-
ha, med njimi se vzpostavi 

kreativna energija, pred-
vsem pa je delo lahko bolj 
produktivno kot sicer, ko 
vsak izmed udeležencev živi 
v nekem svojem življenj-
skem ritmu, s svojimi stresi. 
Tu lahko vse to pusti za se-
boj in se osredotoči le na pro-
jekt, s katerim se ukvarja, in 
vanj usmerja vso svojo ener-
gijo in razmišljanje. O tem 
se s soudeleženci pogovarjaš 
zjutraj ob zajtrku, čez dan v 
delovni skupini in zvečer ob 
pivu,« pove Kim Komljanec 
in poudari, da so na razpis 
sicer prejeli dvajset prijav, 
izmed katerih je bilo težko 
izbrati štiri udeležence, saj 
je bila večina prijav s koncep-
ti besedil, deli dialogov, zelo 
zanimivih in so kazale na do-
ber avtorski potencial.

Mentorica se je z mladi-
mi pisci posvečala tako obrti 
dramskega pisanja – različ-
nim dramskim prijemom, 
žanrskim in tudi formalnim 
oblikam – kot na drugi strani 
temu, kako to, kar imaš kot 
avtor povedati, narediš na 
najučinkovitejši način. 

Mojca Podlesek iz Kamni-
ka, ki ta čas obiskuje prvi 

letnik magistrskega študija 
dramaturgije na AGRFT, se 
na delavnici počuti zelo dob-
ro: »Lahko sem si vzela čas, 
da sem koncentrirano mis-
lila in mlela svojo idejo za 
besedilo. Hkrati se je tu iz-
oblikovala majhna začasna 
skupnost, v kateri so lahko 
tudi drugi ''trgali'' tvojo ide-
jo in ob tem podajali kon-
struktivno kritiko.« 

Nina Kuclar Stiković iz 

Ljubljane na akademiji kon-
čuje dodiplomski študij dra-
maturgije: »Super izkušnja. 
Med seboj smo se lepo uje-
li in se povezali. Ko se soo-
čiš s svojim besedilom in ne 
veš naprej, imaš ob sebi ne-
koga, ki te razume in je mo-
goče v enaki zagati. Pozitiv-
na je tudi intenziteta dela, ko 
iz dneva v dan delaš na bese-
dilu in nekako ''rineš'' vanj. 
Zvečer izveš, kaj stoji in kaj 

ne – in naslednji dan lahko 
popraviš, predrugačiš.« 

Mlada dramaturginja Kri-
stina Mihelj prihaja z Gori-
škega: »Delavnica je zame 
pomembna kot priložnost, 
da sem lahko nekaj, kar 
sem odlagala na stran zara-
di drugih obveznosti, zdaj 
postavila v prvi plan. Zatiče 
in pregrade, na katere nale-
timo pri pisanju, smo lah-
ko lažje premagali. Konec 

koncev smo vsi šli skozi po-
doben proces.« 

Iz Idrije prihaja Iztok Je-
reb, ki zaključuje magistr-
ski študij primerjalne knji-
ževnosti in se je v preteklosti 
že udeleževal različnih de-
lavnic in predavanj na temo 
dramskega pisanja. »Delav-
nica mi je bila zelo všeč, ker 
nam je uspelo vzpostaviti 
neko varno okolje, v katerem 
smo se ukvarjali izključno s 
pisanjem. Ob tem sem sam 
dobil še en drugačen men-
torski pristop, kar mi je od-
prlo nove smeri.« 

Rezultat delavnic bodo šti-
ri enodejanke, v katerih se 
avtorji ukvarjajo z različni-
mi temami, od vprašanj na 
temo vrednot in odnosov v 
družini in družbi o intere-
sih mladih do razmislekov 
o posledicah preobremeni-
tve okolja. Bralne uprizori-
tve besedil bodo v sodelova-
nju s KUD Krik v maju, dot-
lej pa imajo novi mladi avtor-
ji še nekaj časa svoje enode-
janke dodatno izpiliti in pri 
tem uporabiti vse znanje in 
izkušnje, ki so jih pridobili 
na delavnici.

Dramatika pod cvetočo češnjo
V okviru 49. Tedna slovenske drame je v Layerjevi hiši pod mentorstvom Kim Komljanec potekala rezidenčna delavnica dramskega pisanja.

Na rezidenčni delavnici dramskega pisanja: mentorica Kim Komljanec in slušatelji Mojca 
Podlesek, Iztok Jereb, Nina Kuclar Stiković in Kristina Mihelj / Foto: Igor Kavčič
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Jasna Paladin

Člani Kulturnega društva 
Jože Gostič Homec, 
Društva Peter Naglič Šmar-
ca, KS Homec - Nožice, KS 
Šmarca in Župnija Homec 
so nedavno pripravili dru-
go razstavo v nizu treh in 
jo pospremili z bogatim ka-
talogom. Prvo razstavo so 
pripravili lani, tretja pa sle-
di prihodnje leto. Tokratna 
z naslovom Dobro vzgoje-
na mladina, srečna domo-
vina (ta misel je bila zapi-
sana na fasadi tedanje nove 
homške šole, zgrajene leta 
1938, in je še kako aktualna 
tudi danes) prikazuje življe-
nje v krajih pod Homškim 
hribom v obdobju med le-
toma 1918 in 1941 in je bila 
na ogled v Plečnikovi vili na 
Homcu. Še bolj kot sami 
razstavni panoji je dragocen 
katalog, v katerem ne manj-
ka bogatega, doslej še neob-
javljenega slikovnega gradi-
va in najrazličnejših podat-
kov, ki pričajo o razvoju kra-
jev iz današnjih kamniške 
in domžalske občine, ki sta 

jim skupni točki Homški 
hrib in reka Kamniška Bi-
strica.

Letošnjo razstavo so prip-
ravili ob 90. obletnici usta-
novitve PGD Homec in 80. 
obletnici izgradnje ljudske 
šole na Homcu, njena avtor-
ja pa sta Borut Jenko, pred-
sednik KD Jože Gostič Ho-
mec, in Matjaž Šporar, pred-
sednik Društva Peter Naglič 
Šmarca, ki sta bogato gradi-
vo zbrala in uredila ob po-
moči strokovnega sodelavca 
dr. Janeza Marolta. Ta je na 
odprtju razstave poudaril, 
da so bili kraji domžalsko-
-kamniške regije v preteklo-
sti zelo napredni in so bili 
med prvimi elektrificirani-
mi kraji tistega časa v Slo-
veniji. Leta 1908 so v Šmar-
ci zgradili društveni dom, 
med prvo svetovno vojno so 
ženske društveni dom zgra-
dile tudi na Homcu (mož-
je so bili namreč na fronti). 
Naši predniki so bili zelo ak-
tivni na številnih področjih – 
kulturnem, gospodarskem, 
družbenem … in vse to so 
avtorji nazorno predstavili 

na razstavi in opisali v knjigi.
»To obdobje je bilo zelo 

živahno na vseh nivojih te-
danje družbe, izjemen po-
men za gospodarstvo teh 
krajev sta imeli tudi Hom-
ška in Šmarska mlinščica, o 
čemer priča bogato arhivsko 
gradivo. Obe mlinščici sta 
bili speljani na desnem bre-
gu Kamniške Bistrice in 
obe sta omogočali obrato-
vanje vodnih naprav skozi 
vse leto; danes je ohranje-
na le še Homška mlinščica, 
Šmarska je namreč odtekla 
in je v naravi ni več. Dodano 
vrednost razstavnemu kata-
logu zagotovo daje fotograf-
ska zapuščina Petra Nagliča 
iz Šmarce. Letos obeležuje-
mo tudi šestdeset let njego-
ve smrti. Peter Naglič je av-
tor večine fotografij na raz-
stavi in v katalogu, ki so jav-
nosti tako prikazane premi-
erno in najbolj pristno pri-
čajo o tedanjem času in do-
gajanju v njem,« je na odpr-
tju razstave med drugim po-
vedal Matjaž Šporar.

Razstavo je s svojimi bese-
dami predstavil tudi Borut 

Jenko in tako v ospredje 
postavil bogato kulturno 
dogajanje teh krajev z gle-
dališkimi igrami (v letih 
1918–1941 so homški igral-
ci uprizorili kar 75 različnih 
iger), gasilsko dejavnost, 
šolstvo, počitniške koloni-
je, naravne nesreče, bogato 
cerkveno življenje v takra-
tni homški župniji ter šte-
vilne prizore iz vsakdanjega 

življenja takratnih krajanov 
vasi od Duplice do Preserij 
pri Radomljah.

»Kultura naroda je vidna 
tudi v odnosu do njegovih 
korenin, do ustvarjalnih do-
sežkov prednikov. Ves trud, 
ki je bil vložen v to razsta-
vo in priloženi zbornik, ima 
predvsem namen, da se med 
generacijami, ki prihajajo, 
vzbudi čut za refleksijo, da 

se ne pozabi, da je znanje, 
ki se pridobiva v šoli in nap-
rej, delo mnogih generacij. 
To je bogata dediščina, ki se 
je je treba zavedati in spošto-
vati, prav ta pogled v pretek-
lost pa naj tudi nas obogati s 
spoznanjem, da bomo zna-
nje in modrosti znali zvesto 
prenesti na mlade generaci-
je, ki prihajajo za nami,« sta 
še poudarila avtorja.

O življenju naprednih prednikov
V krajih pod Homškim hribom so bili v obdobju med obema vojnama med bolj naprednimi pri nas, zato raziskovalcem tamkajšnje zgodovine ne manjka 
gradiva za razstave in knjige.

Razstava Dobro vzgojena mladina, srečna domovina je bila predstavljena na štiriindvajsetih 
panojih, še bolj dragocen pa je slikovno bogat katalog.

Aleš Senožetnik

Veste, kaj združuje Jako 
Lakoviča, Boštjana Nachbar-
ja, Uroša Slokarja, Erazma 
Lorbka in Primoža Brezca? 
Poleg tega, da so bili vsi slo-
venski reprezentanti, ki so 
si ustvarili uspešne kariere v 
najboljših evropskih klubih 
ali celo v NBA, jim je skup-
no tudi nastopanje v Šolski 
košarkarski ligi, ki jo sre-
dnješolski in osnovnošolski 
športni navdušenci poznajo 
preprosto pod kratico ŠKL.

ŠKL letos praznuje četrt 
stoletja, odkar so bile v se-
zoni 1994/95 odigrane prve 
tekme lige, ki je iz osnovno-
šolske in srednješolske ko-
šarke naredila spektakel s 
svojo oddajo, časopisom, ki 
je izhajal v nakladi 12 tisoč 
izvodov, in finalom v polni 
Hali Tivoli.

Zgodbo lige pripoveduje 
dokumentarni film ŠKL – 
Šport tisočerih obrazov, ki je 
poleg knjige Franja Modrija-
na ugledal luč sveta ob oble-
tnici. Avtor dokumentar-
ca, ki bo 25. aprila prišel na 

redni spored kinematogra-
fov po vsej Sloveniji, je Kra-
njčan Toni Cahunek, ki je 
tudi sam prve korake v svetu 
medijev naredil prav po za-
slugi ŠKL. 

Šolska košarkarska liga 
je od svojih začetkov do da-
nes povezala okoli 350 tisoč 
mladih, ki so lahko pokaza-
li svoje raznovrstne talen-
te. Košarki so kasneje prid-
ružili odbojko, nato nogo-
met in nazadnje igro med 
dvema ognjema ter števil-
ne druge spretnostne igre, 
ki so vključile mlajše gene-
racije osnovnošolcev. V ŠKL 
so se kalili tudi člani navi-
jaških in pom pon skupin, 
med katerimi so se nekatere 
okitile celo z naslovi svetov-
nih prvakinj. Brez ŠKL ne bi 
bilo Žabcev in Dunking De-
vils in še marsikatere druge 
akrobatske skupine. V eni 
izmed njih je nastopal tudi 
Škofjeločan Jan Oblak, ki da-
nes brani mrežo Atletica iz 
Madrida. Poleg športnikov 
pa so se v okviru ŠKL kalili 
tudi fotografi, snemalci in 
novinarji. Med njimi poleg 

Cahunka tudi športna novi-
narja RTV Slovenija Aleš Po-
točnik in Tomaž Hudomalj 
ter glasbenika Tanja Žagar 
in Jani Pavec.

Kot je v dokumentarnem 
filmu povedal ustanovitelj 
ŠKL Vojko Korošec, so orga-
nizatorji v projekt dali dušo, 
mladim pa priložnost, da 

razvijejo svoje talente. Na 
vrhuncu popularnosti ŠKL 
skorajda ni bilo mogoče naj-
ti mladostnika, ki ne bi bil 
na tak ali drugačen način 

povezan z vseslovenskim 
programom, ki je kmalu pre-
rasel meje države in se razši-
ril tudi na področje Hrvaške 
in Bosne in Hercegovine.

Da je ŠKL liga, ki je zazna-
movala generacije, je jas-
no razvidno iz Cahunkove-
ga dokumentarca. Avtor je 
iz več sto ur dokumentar-
nega gradiva ustvaril uro 
in pol trajajoč dokumenta-
rec, v katerem nastopijo tudi 
Dirk Novitzki, Tina Maze, 
Goran Dragić, Sani Bečiro-
vić, Zmago Sagadin … Celo 
trenutno naš najbolj »vroč« 
športnik Luka Dončić je del 
Cahunkovega dokumentar-
ca. Čeprav še v naročju očeta 
Saše – pa je že kazal zanima-
nje za košarko.

ŠKL danes ne deluje več v 
takšnem obsegu kot v svojih 
najboljših letih. Deloma za-
radi pomanjkanja finančnih 
sredstev, predvsem pa zato, 
ker država za uspešen pro-
jekt ni nikoli našla primer-
ne sistemske rešitve. Mor-
da pa bo prav dokumentar-
ni film pripomogel k njego-
vi ponovni oživitvi.

Liga, ki je zaznamovala generacije
Šolska košarkarska liga je v petindvajsetih letih delovanja po vsej Sloveniji združila 350 tisoč mladih. Ob obletnici konec aprila v kinematografe prihaja 
dokumentarec ŠKL – Šport tisočerih obrazov Tonija Cahunka.

Avtor dokumentarca Toni Cahunek in ustanovitelj ŠKL Vojko Korošec 
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Mateja Rant

Zgodovinski roman Vi-
soška kronika je Ivan Tav-
čar objavil leta 1919 v dva-
najstih nadaljevanjih v Lju-
bljanskem zvonu. V njem 
je v obliki kronike popisal 
zgodovino rodov gospodar-
jev na Visokem. Stoletnico 
Visoške kronike bodo v ob-
čini zaznamovali z vrsto do-
godkov, osrednji bo uprizo-
ritev Visoške kronike v re-
žiji Jerneja Lorencija na Vi-
sokem v izvedbi SNG Dra-
ma Ljubljana. Loški muzej 
bo stalno muzejsko zbir-
ko v dvorcu letos obogatil 
še z zbirko o Visoški kroni-
ki, enega od vrhuncev pra-
znovanja bo predstavljala še 
uprizoritev Visoške kronike 
v poljanskem narečju, ki jo 
pripravlja Kulturno društvo 
(KD) dr. Ivan Tavčar Polja-
ne. Za simbol praznovanja 
so izbrali repliko Polikarpo-
ve skrinje, ki so jo napolni-
li s čokoladnimi zlatniki, s 
katerimi si bo lahko postre-
gel vsak obiskovalec dvor-
ca. Skrinjo, polno zlatnikov, 
pa so izkoristili tudi za prvo-
aprilsko potegavščino, saj 
naj bi jo v ponedeljek našli 
ob gradbenih delih, ki ta čas 
potekajo v dvorcu.

Pri pripravi dogodkov, s ka-
terimi bodo zaznamovali sto-
letnico Visoške kronike, se je 
zbrala ista ekipa, ki je pred 
dvema letoma poskrbela za 

uspešno praznovanje stole-
tnice Cvetja v jeseni. Dogod-
ke so tokrat razporedili prek 
celega leta, bogato dogajanje 
pa se obeta zlasti v maju in ju-
niju, je razložila predsednica 
projektne skupine za pripra-
vo prireditev ob obletnici Mi-
lena Alič in dodala, da si želi-
jo na ta način Visoko predsta-
viti ne samo kot mesto doga-
janja zgodbe, ampak tudi kot 
zanimivo destinacijo za tu-
riste, raziskovalce, zgodovi-
narje in vse, ki čas radi pre-
življajo v naravi. V pripravo 
praznovanja bodo poskušali 
vključiti vsa društva in šole v 
kraju. Vse svoje letošnje de-
lovanje so stoletnici izhaja-
nja Visoške kronike posveti-
li tudi v KD. dr. Ivan Tavčar 
Poljane. Pod njihovim okri-
ljem se bosta odvila dva naj-
pomembnejša dogodka, igra 
Visoška kronika v poljan-
skem narečju in gostovanje 
ljubljanske Drame z njihovo 
uprizoritvijo Visoške kroni-
ke na visoški domačiji. Ver-
jamejo namreč, da je prav Vi-
soko najbolj »naravno« pri-
zorišče za to predstavo. »Tu-
kaj je verjetno nastajal sam 
roman, tukaj poteka velik del 
dogajanja Visoške kronike, 
prav tukaj se prepletajo uso-
de njenih ključnih protago-
nistov,« je poudaril predse-
dnik društva Goran Šušnjar 
in dodal, da bo vse to zago-
tovo prispevalo k posebne-
mu umetniškemu doživetju 

predstave. Domačin Andrej 
Šubic pa je pripravil še dra-
matizacijo Visoške kronike z 
besedilom v poljanskem na-
rečju. Po besedah Gorana 
Šušnjarja je že zbral ekipo 
več kot tridesetih nastopajo-
čih, s katero že tri mesece va-
dijo. Dogovorili so se že gle-
de scenografije, skoraj prip-
ravljeni so že tudi kostumi za 
nastopajoče. Premiero načr-
tujejo v drugem tednu juni-
ja, predstava ljubljanske dra-
me na Visokem pa bo na ve-
čer najdaljšega dne v letu, 21. 
junija. 

Dogajanje v romanu je 
postavljeno v 17. stoletje, 
pri čemer se večji del zgod-
be odvija na Tavčarjevem 
dvorcu na Visokem. Pred 
leti se je občina Gorenja 
vas - Poljane lotila posto-
pne obnove dvorca, v kate-
ro je doslej po besedah žu-
pana Milana Čadeža vložila 
že milijon evrov. Še poseb-
no obsežne prenove, v okvi-
ru katere bodo uredili pro-
store za novo kavarno v pri-
tličju in celotno kletno eta-
žo, so se lotili lansko jesen. 
Naložba bo vredna okrog 
350 tisoč evrov. »V minulih 
letih smo delali s kratkimi 
in zanesljivimi koraki, zad-
njega pol leta pa je bil korak 
daljši in bolj naporen, zato 
se bomo morali v prihodnje 
malo ustaviti, da nam ne po-
ide sapa,« je razložil župan. 
Že jeseni so se lotili sanaci-
je temeljev in statično ojača-
li zidove, uredili toplotno in 
hidroizolacijo ter poskrbe-
li za odvodnjavanje meteor-
ne vode. Ta čas nadaljujejo 
dela v kleti, ki bi jo v prihod-
nje prav tako radi napolnili z 

vsebino, povezano z dolgo-
letnimi gospodarji doma-
čije Kalani. »Tako posestvo 
namreč ni nastalo samo s 
poljedelstvom, za to je bila 
potrebna še dodatna gospo-
darska dejavnost; v prime-
ru visoške domačije je bil to 
nakup in nadaljnja prepro-
daja vina,« je pojasnil Čadež 
in dodal, da zato razmišlja-
jo, da bi v kleti uredili vino-
teko in pivnico, kar pa bo od-
visno od dodatnih sredstev 
predvsem ministrstva za 
kulturo, saj je domačija kul-
turni spomenik državne-
ga pomena. Občina je na-
mreč doslej v obnovo dvor-
ca vlagala predvsem lastna 
sredstva, sploh zadnja pre-
nova pa je bila precej zahte-
ven finančni zalogaj. Glav-
no pridobitev zadnje preno-
ve predstavlja kavarna v pri-
tličju, ki bo svoja vrata pred-
vidoma odprla maja. V njej 

bodo lahko naenkrat spreje-
li več kot petdeset gostov in 
bo tako predstavljala izho-
dišče za oglede celotne Po-
ljanske doline tudi za večje 
organizirane skupine.

Z ureditvijo kavarne bo pri-
tličje dvorca v celoti prenov-
ljeno in oživljeno, saj so že 
pred časom v njem poleg po-
ročne dvorane uredili tudi tri 
stalne muzejske zbirke, pos-
večene zgodovinskemu in 
stavbnemu razvoju visoške 
domačije, Kalanovi rodbini 

ter zbirki Ivana in Franje Tav-
čar, na ogled pa je tudi še de-
lujoča Kalanova črna kuhi-
nja. Omenjene zbirke bodo 
ob letošnji stoletnici začetka 
izhajanja romana dopolnili 
še z zbirko o Visoški kroni-
ki, je pojasnila Marija Dem-
šar iz Loškega muzeja Škofja 
Loka. Del te zbirke je tudi re-
plika znamenite Polikarpove 
skrinje z zlatniki, ki jo je po 
avtohtoni skrinji, ki jo hrani 
Loški muzej, izdelal mojster 
Andrej Gladek.

Praznujejo s skrinjo zlatnikov
Letos mineva sto let od objave zgodovinskega romana Ivana Tavčarja Visoška kronika. Jubilej bodo v Občini Gorenja vas - Poljane v sodelovanju s Kulturnim 
društvom dr. Ivana Tavčarja Poljane zaznamovali z več dogodki pod skupnim naslovom 100 let Visoške kronike – vest na preizkušnji. Sočasno poteka tudi 
obnova dvorca na Visokem.

Večji del dogajanja v romanu Visoška kronika je postavljeno v Tavčarjev dvorec na Visokem.

Ob praznovanju stoletnice je Andrej Gladek izdelal repliko 
znamenite skrinje, v kateri pa so namesto pravih čokoladni 
cekini, s katerimi si bodo lahko postregli obiskovalci dvorca.

Ta čas končujejo gradbena dela v kleti, kjer v prihodnje načrtujejo vsebine, povezane z 
rodbino Kalanovih.

Polikarpova skrinja, ki jo hrani Loški muzej Škofja Loka 
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Zgodovinski roman Visoška kronika, ki je leta 1919 
začel izhajati kot podlistek v Ljubljanskem zvonu, 
je bil zasnovan kot trilogija, a je Ivanu Tavčarju 
pred smrtjo uspelo dokončati le prvi del. V romanu 
popisuje kroniko rodbine Kalan, ki je stoletja 
gospodarila na Visokem, obenem pa obravnava 
tri zgodovinske teme – preganjanje čarovnic in 
protestantov ter tridesetletno vojno.
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Kranjci na Hrovaškem
Je že tako, da si sosedov 

ne moremo izbrati sami, 
čeprav je še toliko težav z 
urejevanjem medsebojnih 
odnosov. Tudi samostojna 
Slovenija jih ima, tesne sti-
ke s Hrvati pa so imeli tudi 
naši predniki. O zanimivih 
odnosih v preteklosti so pi-
sali mnogi – tudi Janez Tr-
dina, ki je 4. aprila 1860 za-
čel objavljati v Novicah dalj-
ši potopis z naslovom Kranj-
ci na Hrovaškem. 

Trdina je ocenil, da je v 
njegovem času živelo na Hr-
vaškem najmanj trideset ti-
soč Slovencev, da pa drugi 
rojaki niso kazali interesa 
za stalno selitev, čeprav v 19. 
stoletju Kolpa in Sotla nis-
ta predstavljali kakšne res-
nejše ovire. Po Trdinovem 
mnenju naj bi Slovenci, ki 
so bili žitni in vinski trgovci, 

mešetarji, brodniki, krčmar-
ji, hišni posestniki, obrtniki, 
zdravniki, državni uradniki 
in učitelji, na Hrvaškem ži-
veli bolje kot doma. 

V tem času pa je bilo izred-
no razširjeno sezonsko delo 
na Hrvaškem, o čemer so pi-
sali tudi drugi avtorji. Že sre-
di 19. stoletja so ob sv. Kata-
rini, to je konec novembra, 
dekleta s slovenske Štajer-
ske odhajala na sejem v Ča-
kovec. Želela so, da bi se čez 
zimo zaposlila kot predice. 
Bilo jih je od tristo do štiris-
to na leto. Najbolj znani se-
zonski delavci pa so bili t. i. 
hrvatarji, slovenski fantje in 
možje iz Bele krajine, z Do-
lenjske (Kostela in Koče-
vske) in Notranjske, ki so s 
sekiro in culo čez ramo me-
seca oktobra vsako leto od-
hajali na delo v hrvaške in 

slavonske gozdove. Pozi-
mi so gozdarili, spomladi 
pa so se vračali domov. Vsa-
ko zimo so možje odhajali 
v stoletne hrastove gozdove 
na vzhod. Ves dan so delali, 
noči pa preživljali v skupnih 
kolibah. Prosti so bili ob ne-
deljah, ko jih je pot zanesla v 
bližnje gostilne. Vsak je do-
bil poleg denarja na mesec 
še trideset kilogramov koru-
zne moke, deset kilogramov 
bele moke, kilogram soli in 
poldrugi kilogram slanine. 
Ko so se spomladi vračali do-
mov, so po vaseh med hribi 
odmevali vzkliki: »Hrvatar-
ji gredo!« Od sonca ožgani 
možje so se šopirili po vasi 
v »špičastih šrifletih«, be-
lih srajcah in v kratkih suk-
njah iz modnega blaga, ki je 
prišlo z Dunaja ali iz Brna. 
Okoli vratu so si običajno 

zavezali pisano kravato. Na 
glavah so nosili lovske klo-
buke, v rokah dolge pipe, na 
prsih pa jim je visela srebr-
na verižica, ki je bila pritr-
jena na uro v telovniku. Te-
daj so imeli domači krojači 
in čevljarji polne roke dela. 
Tudi ženske in otroci so priš-
li na svoj račun. Manj pa so 

»hrvatarji« dali za hrano 
in še manj za kakšno novo 
stvar v svoji hiši. Vendar se 
je življenje kmalu umirilo. 
Kmete je pritegnila zemlja, 
druge moške pa tudi koče-
vski gozdovi, kjer so med te-
dnom tesali tramove in seka-
li drva. Na jesen se je začelo 
vse znova ...

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Kamniku se je 2. 4. 1748 rodil doktor znanosti, 

rektor, univerzitetni profesor in zdravnik Jurij 
Karel Starovašnik. Boril se je proti mazaštvu in 
»čudodelni medicini«. 

   V Radomljah se je 3. 4. 1856 rodil pisec Ivan Belec. 
Predlagal je, da bi ruščina postala knjižni jezik  
Slovanov. Bil je predhodnik Janeza Evangelista 
Kreka.

   V Jaršah pri Mengšu se je 3. 4. 1858 rodil mlinar 
in gospodarstvenik Vinko Majdič. Za svoj mlin 
v Kranju je kupil novi turbini. Zaposloval je sto 
delavcev.

   V Železnikih se je 5. 4. 1785 rodil duhovnik in 
teolog Jožef Dagarin. Za Prešernovo literarno  
zapuščino je naredil popis rokopisov. Pripisujejo 
mu odgovornost za njihovo delno uničenje.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

»Včasih sem doma ukrad-
la denar in v trgovini kupi-
la sladkarije. Najbolj so mi 
bile všeč rumove ploščice. 
Žal me je zasačila trgovka, 
ki me je z glasnim zmerja-
njem malodane slekla pred 
ostalimi kupci. Ko je našla 
ukradeno, me je zmerjala, 
trikrat klofnila, me prijela 
za ušesa in me kar čez celo 
vas, po cesti, odpeljala pro-
ti domu.«

Neli je komaj čakala, da 
sede na motor. V vasi so ga 
imeli le nekateri in vožnja z 
njim je bila pravi luksuz! Bra-
tranec je bil bolj cagave sor-
te in kljub širokoustenju se 
je bal pritisniti na plin. Toda 

Neli ga je toliko časa spod-
bujala, da ji je končno ustre-
gel. Na poti, ki je bila maka-
damska in polna lukenj, ju 
je premetavalo sem in tja, a 
je ni motilo. Nasprotno. Vri-
skala je od zadovoljstva! Po-
tem pa sta pridrvela do ovin-
ka, za katerim so bila kraj 
ceste zložena drva. Motor je 
na pesku spodneslo, Neli je 
z glavo priletela v drva, bra-
tranec pa je z nosom zaril po 
pesku. Vse se je zgodilo v se-
kundi. Še dobro, da je rav-
no v tistem trenutku pripe-
ljal mimo gasilski avto. Ga-
silec je bil vešč prve pomo-
či. Z Nelinim bratrancem se 
ni dolgo ukvarjal, saj je videl, 
da mu razen manjkajoče 
kože na nosu in licih ni hu-
dega. Z Neli pa je bilo druga-
če. Bila je v nezavesti, krva-
vela je iz ušes. Rešilni avto 
je prišel šele čez dobro uro, 
prej tako in tako ni mogel. 
Njeno življenje je viselo na 
nitki, in če bi prišla v bolni-
šnico le nekaj minut pozne-
je ... Kdo ve – bi sploh pre-
živela? Udarec v glavo je bil 
tako hud, da so se zdravni-
ki bali najhujšega: da bo do 
konca življenja povsem od-
visna od drugih.

»V komi sem bila več 
kot mesec dni. Priključena 
na številne cevke in apara-
ture. Sestram, ki so skrbe-
le zame, sem se smilila. 
Tako lepa in tako mlada, pa 
takšna nesreča! 

Trenutkov, ko sem se 
začela prebujati, se ne 

spominjam dobro. Bila 
sem zelo zmedena, zdelo se 
mi je, da sem nekje drugje, 
kot sem v resnici bila. Vča-
sih sem odprla oči in za tre-
nutek opazovala strop ter 
se spraševala, zakaj ni tak-
šen, kot v moji sobi. Mame, 
ki je kdaj pa kdaj sedela ob 
meni in jokala, medtem ko 
me je držala za roko, ni-
sem poznala. Zdelo se mi 
je smešno. Želela sem se 
odmakniti od nje, pa se ni-
sem mogla. Najraje bi vsta-
la, zbežala, kričala ali razbi-
jala okoli sebe. Želje so obti-
čale v glavi, kajti ne roke ne 
noge me niso ubogale.

Spominjam se, da sem se 
končno prebudila za toliko, 
da sem lahko sedla in si og-
ledovala ljudi, ki so hodi-
li noter in ven. A ne za dol-
go. Hitro sem se utrudila in 
spet zadremala. Potem sem 
se na novo učila jesti. Najte-
že je bilo hrano tudi požre-
ti. Ne vem, zakaj sem se tega 
tako bala. Sprva sem se vse-
ga, kar je bilo novega, hit-
ro naveličala. Zdelo se mi 
je brez pomena. Tako lepo 
je bilo ležati, zapreti oči in 
odplavati v sen, v katerem 
je bilo vse lahko in brez si-
ljenja, češ to moraš naredi-
ti, to bi bilo dobro zate! Na 
srečo se mi je spomin zelo 
hitro vračal. Žal najprej tisti 
najbolj zoprn. Pred očmi so 
se mi zvrstile podobe moš-
kih, ki so želeli z menoj po-
četi grde reči. Začele so me 
tlačiti nočne more, ki so bile 

pospremljene s kričanjem, 
jokanjem, tudi bruhanjem. 
Zdravnikom ni bilo nič jas-
no. Potem se je le našel nek-
do, ki si je vzel čas in mi 
prisluhnil. Vse, česar sem 
se spomnila, sem mu pove-
dala. Bil je vidno zgrožen. 
Ko me je vprašal, zakaj mi 
starši niso pomagali, sem 
mu povedala, da so me še 
okarali. Ker je starejše pač 
treba spoštovati. Potem je k 
meni začela prihajati prijaz-
na gospa. Razlagala sem ji, 
kaj vse bom počela, ko bom 
spet doma, kam bom šla, na 
katero šolo se bom vpisala. 
Niti pomislila nisem, da je 
s tem, ker nisem čutila nog, 
kaj narobe.

Po šestih mesecih so me 
želeli odpeljati še v Bolni-
šnico za predšolsko inva-
lidno mladino Stara Gora, 
pa moji domači niso dovo-
lili. Mama se je bala, kaj bo 
z menoj, saj praktično ne bi 
imeli možnosti, da me obi-
skujejo. Dobila sem inva-
lidski voziček, kar se mi je 
– neumnemu otroku – zde-
lo ''frajersko''. Sploh ker so 
sošolci kar tekmovali, kdo 
me bo peljal v šolo. Ko se 
danes spominjam tistega 
časa, se včasih vprašam, ali 
bi bilo z mojo kondicijo kaj 
drugače, če bi mi takrat po-
magali na noge strokovnja-
ki? Ne vem odgovora. Mor-
da ja, morda ne.

Svojega žalostnega sta-
nja sem se začela zavedati 
šele med počitnicami. Vsi 

so nekam odšli, bili zapos-
leni z igro, druženjem, le 
name se ni nihče spomnil. 
Ves dan sem bila praktič-
no sama v hiši, saj sta ime-
la starša čez glavo dela okoli 
nje, ni bilo misliti, da bi se 
ukvarjala še z menoj! Nekoč 
sem dobila v roke revijo Og-
njišče. Na zadnjih straneh 
sem odkrila rubriko, zapol-
njeno s tistimi, ki so se žele-
li dopisovati. 

Tako se je začelo moje 
družabno življenje, ki me je 
obvarovalo žalosti, depresi-
je in čudaštva. V zelo krat-
kem času sem si pridobila 
na desetine dopisovalcev, 
med njimi so bili fantje in 
dekleta. Pisma so dnevno 
romala sem in tja! Nekate-
ri so me prišli tudi obiskat. 

Pri devetnajstih letih 
sem bila zelo lepo dekle. 
Če sem, seveda, odmisli-
la invalidski voziček. Dolgi 
skodrani lasje so mi pada-
li do sredine hrbta. Nekate-
re glasove sem res s težavo 
izgovarjala, a sem primanj-
kljaj nadomestila z dobro 
voljo, smehom in prijaz-
nostjo. Tako sem spozna-
la Andreja. Tudi on je imel 
za seboj hudo in zelo težko 
preizkušnjo. Z očimom sta 
se sprla in ta ga je v besu 
porinil čez balkon, da je pa-
del na tla in z glavo udaril 
ob zložene tlakovce. Vrsto 
let je okreval na Stari Gori 
in ni mogel razumeti, zakaj 
tudi mene niso poslali tja. 
Počasi sva se spoprijatelji-
la. K meni ga je vozil njegov 
brat, ki je bil tudi zelo prija-
zen fant. Potem so se moji 
in njegovi dogovorili, da bi 
ga kakšen konec tedna pus-
tili pri nas, kdaj drugič pa bi 
se jaz pridružila Andrejevi 
družini. 

Nekaj časa je takšna izme-
njava zelo dobro funkcioni-
rala. Potem pa se je Andre-
jevo stanje zelo poslabšalo. 
Ni minil dan, da ne bi imel 
epileptičnih napadov, in to 
ga je zelo izčrpalo. Videvala 
sva se vedno redkeje, zaradi 
česar me je zelo bolelo srce. 
Res sem ga imela rada. Tudi 
poročila bi se z njim, ime-
la otroke, družino … Kakšne 
pobožne želje so se mi kot 
mlademu, naivnemu dekle-
tu motale po glavi! 

Potem so mi krajani omo-
gočili, da sem dobila raču-
nalnik in internet. Bratra-
nec, ki je zaradi moje nesre-
če še zmeraj imel slabo vest, 
me je naučil vsega, kar sem 
o računalniku morala vede-
ti. Čas, ki sva ga preživela 
ob učenju, pa sva namenila 
tudi temu, da sem ga prepri-
čala, da mu nisem nikoli nič 
zamerila. 

Seveda sem bila od časa 
do časa v zelo slabi koži. 
Mučili so me glavoboli, 
imela sem privide, vrtogla-
vico. A kakor so nevšečnos-
ti prišle, tako so tudi odšle. 
Najhuje je bilo, ko so vr-
stnice rojevale otroke, jaz 
pa sem vedela, da ne bom 
nikoli mogla biti mama. 
S pomočjo interneta sem 
spoznala nove ljudi, tudi 
nekaj tesnih prijateljev. 
Recimo, da mi tudi postelj-
ni užitki niso več neznan-
ka. Lepo, kajne? Nekateri 
moški prav ponorijo, da so 
le lahko z invalidko … Tre-
nutno se učim francoščine, 
obvladam italijansko in an-
gleško. Kadar imam dober 
dan, lahko naredim dva, tri 
korake sama, brez opore. 
Kdo ve, morda bom jutri že 
lahko plesala ...«

(Konec)

Neli, 2. del

Bom jutri lahko plesala?

usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

O čebeljih zgledih za po-
litiko: »Čebelja družina je 
vzor enotnosti, smiselnosti, 
medsebojnega razumevanja, 
modrosti, resničnosti in do-
moljubnosti. Čebela se drži 
svoje tradicije, ne spreminja 
barve, se drži svojega glasu in 
pridnosti. Čebele se med se-
boj poznajo, se nikdar ne gri-
zejo, vsakega sovražnika, ki se 
prikrade v panj, vržejo ven, ne 
trpijo, da bi ustvarjal nemir v 
družini … Čebelja družina je 
najbolj uravnovešen in posre-
čen, složen parlament na sve-
tu. Od čebel se lahko učimo 
tudi ljubezni in zvestobe do 
doma. Čebele ne menjavajo 
medsebojnega sporazume-
vanja, svoje govorice. Čebela 
je s svojim načinom življenja 
lahko zgled za uspešen način 

življenja v skupnosti. Včasih 
bi bilo dobro, če bi se politi-
ki, ki vodijo državo, ob najra-
zličnejših vprašanjih vpraša-
li: Kako to delajo čebele? Pa 
tudi v škofijah in župnijah bi 
se kdaj bilo pametno vprašati: 
Kaj se lahko naučimo od če-
bel? Prav tako bi tudi za slo-
vensko narodno skupnost na 
Koroškem našli marsikateri 
odgovor na vprašanja glede 
prihodnosti. Morda tudi na 
naslednje, kakor se sprašu-
je koroški Slovenec (Vincenc 
Gotthardt, op. M. N.): Kako 
razdeljeni na tri zastopniške 
organizacije živeti v sožitju 
v panju kakor 13.000 čebel? 
To sta dva premisleka vredna 
navedka za zgled oblastni-
kom na katerikoli ravni.« / 
Pa še o čebeljih zgledih za go-
renjske varčevalce: »Zaradi 
gospodarnosti in urejenosti, 

redoljubnosti in preudar-
nosti je čebela postala sim-
bol hranilništva in bančni-
štva, kar ima tudi na sloven-
skih tleh že lepo tradicijo. Kot 
simbolni element se je poja-
vila v gorenjskem bančništvu 
na hranilni knjižici leta 1896 
ustanovljene Mestne hranil-
nice v Radovljici, skupaj s slo-
ganom: delaj, zbiraj, množi! 
… Stilizirano in z ustrezni-
mi dodatnimi sestavinami 
jo najdemo na hranilni knji-
žici Komunalne banke okra-
ja Kranj in leta 1994 je pos-
tala nosilni simbol identite-
te Gorenjske banke Kranj …« 
(Str. 259)

Odlomka sta iz doslej 
najbolj celovite knjige o 

fenomenu čebel v sloven-
ščini in morda tudi nasploh. 
O širini obravnave priča 
podnaslov knjige: Čebela v 
naravi in gospodarstvu, slo-
venski kulturni zgodovini, 
slovstveni folklori in litera-
turi. Avtorica tako znanstve-
no nadgradi pobudo sloven-
skih čebelarjev, po kateri so 
Združeni narodi razglasili 
20. maj, rojstni dan kranj-
skega in cesarskega čebelar-
ja Antona Janše, za svetovni 
dan čebel. Z vsem spoštova-
njem do čebel pa si drznim 
pripomniti, da v človeški 
družbi, urejeni po čebeljih 
zgledih, ne bi hotel živeti. 
Imam raje takšno, kot je, če-
tudi z vsemi slabostmi …

Nove knjige (480)

Čebela na cvetu in v svetu

Marija Stanonik, Čebela na cvetu in v svetu, Slovenska 
matica, Ljubljana, 2018, 296 strani

Alenka Bole Vrabec

Tako je Amerigo Vespu-
cci imenoval obalo Vene-
zuele, ko je pred 520 leti na 
svoji plovbi in obalnih poho-
dih naletel na na kolih pos-
tavljena bivališča domorod-
cev. Firenčan, ki se je rodil 
9. marca 1451, 1452 ali 1454, 
je veljal za odkritelja nove-
ga kontinenta – Južne Ame-
rike –, dokler vnuki Krišto-
fa Kolumba in španski dvor 
v 16. stoletju niso po sodni 
poti dosegli, da je Ameriko 
odkril Kolumb.

Vespuccijev oče je bil ce-
njen notar, mladi Vespu-
cci je kot oče delal v službi  
plemiške bankirske druži-
ne Medicejcev, ki je imela 
svojo izpostavo tudi v špan-
ski Sevili. Tja so se Vespu-
cijevi preselili 1491. Ameri-
go je skupaj s Kolumbom in 

Giannottom Bernardijem 
vodil družbo, ki je zbirala 
sredstva za prekomorska po-
tovanja, da bi našli pot do In-
dije. Kolumb je odplul 1492. 
Poznejši nadvse bistroumni 
raziskovalec in navigator, 
presenetljivo dober pomor-
ščak, naj bi se odpravil na šti-
ri potovanja čez Atlantik, do-
kazano je dvoje.

Najpomembnejši sta od 
maja 1499 do septembra 
1500 in od maja 1501 do sep-
tembra 1502. Poleg Malih 
Benetk je v času, ko je pri-
plul v današnji Rio de Jane-
iro, kraj poimenoval kot Ja-
nuarsko reko. Bil je prepri-
čan, da je odkril nov konti-
nent, in je vzhodno obalo 
Atlantika, navade starosel-
cev, rastlinski in živalski svet 
živo in spretno opisal v delu 
Mundus Novus. V Španijo je 
pripeljal tudi 232 ugrablje-
nih Indijancev, saj so v tis-
tem času »raziskovalna« po-
tovanja pomenila tudi ple-
njenje … Amerigo Vespucci 
je umrl v Sevili 1512.

Leto dni po njegovi smrti 
je Vasco Nuňez de Balboa, 
obubožani galicijski ple-
mič, pustolovec, pomorščak 
in vodja pohoda z vzhodne 
obale Paname, prišel do ne-
znanega morja in 25. sep-
tembra 1513 ob enajsti uri 
dopoldan kot prvi Evropejec 
ugledal Tihi ocean. V nje-
govi ekspediciji je bilo 160 
mož, skozi močvare, džun-
glo, med napadi staroselcev 
jih je ostalo živih le še 68. 
Toda na obali neznanega 
morja so našli zlato in drago 
kamenje za ceno človeških 

življenj. Njegova slava je 
odmevala do Španije, bil 
je gospodar s krvjo pridob-
ljenega ozemlja. Nato pa je 
prišla iz Španije nezasliša-
na obtožba njegovega tasta, 
da je veleizdajalec, morilec, 
prevarant, nasilnež … Vse, 
kar je velikega storil, je iz-
puhtelo. Niso mu dovolili, 
da bi se zagovarjal, in ga ja-
nuarja 1519 obglavili.  

Beneška postna rižota

Za 4 osebe potrebujemo: 
75 g masla, curek olja, 250 g 
pora, 250 g šampinjonov, 1 
čebulo, 2 stroka česna, 300 g 
riža arborio, 1,2 l zelenjavne 
juhe, 100 g naribanega par-
mezana, sol, poper, oljčno 
olje, narezan drobnjak ali se-
sekljan peteršilj.

V ponvi segrejemo oljčno 
olje, na njem 1 minuto praži-
mo česen in ga nato vzame-
mo iz ponve. Na maščobo 
damo tenko narezan por in 
nalistane šampinjone. Pra-
žimo 10 minut in mešamo.

V drugi posodi stopimo 
25 g masla, na njem 5 minut 
pražimo sesekljano čebulo, 
da oveni, dodamo riž in pra-
žimo 1 minuto. Nato riž po-
lijemo z zajemalko juhe. Ko 
juha izpari, dodajamo zaje-
malko za zajemalko juhe, 
dokler rižota ni kremasta. 
Približno dvajset minut, da 
je riž še na zob. Dodamo ze-
lenjavo, preostanek masla 
in nariban parmezan. Nara-
hlo premešamo. Ponudimo 
s sočno solato. 

Pa dober tek!

Male Benetke

mizica,
pogrni se

V teh dneh je tudi na Gorenjskem potekal policijski maraton nadzora hitrosti v okviru akcije 
Hitrost ubija s sporočilom, da previdna vožnja in prilagojena hitrost razmeram na cesti 
ohranjata dragocena življenja. To opozorilo velja za vse udeležence v prometu, izjema ni 
niti marljivi poštar, ki sta ga moža v modrem ujela v žarek radarja, pa četudi gre očitno za 
storitev (izjemno) hitre pošte. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Med mnogimi zaposlenimi, ki se poslavljajo od kranjskega Gorenjskega tiska, je tudi 
Marjan Luzar, ki je bil v podjetju aktiven 35 let. Tiskarski stroji bodo kmalu ugasnili, po 
ganljivih trenutkih slovesa, povezanih s podobami večnosti, pa bodo ostali spomini na 
dolga leta skupnega dela v dobrem in slabem s sodelavci, med katerimi so se spletle 
močne prijateljske vezi. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič



Urša Peternel

Že osmo leto zapo-
red je Glasbena 
šola Jesenice prip-
ravila Festival glas-
benih družin, na 

katerem se vsako leto predsta-
vijo učenci šole skupaj s svoji-
mi bratci in sestricami, starši, 
celo starimi starši ... Tokrat je 
na oder v dvorani Kolpern sto-
pilo kar 23 glasbenih družin 
oziroma 66 nastopajočih, od 
štiriletnega Gorazda do babi-
ce z umetniškim imenom 
Baka Kića. Koncert so razdeli-
li na dva dela, v prvem delu so 
se predstavile družine s klasi-
čno in ljudsko glasbo, v dru-
gem delu pa z zabavno glasbo.

Kot je ob tem dejala ena od 
mentoric in povezovalka pro-
grama Natalija Šimunović, 
skupno muziciranje v druži-
ni ni 'hec', saj ne živimo več 
v časih, ko se je ob večerih za 
mizo zbralo sorodstvo in pelo 
... Tako so tudi priprave na 
koncert družin lahko napor-
ne, ne samo za učence glas-
bene šole, še bolj in predvsem 
za njihove starše; mnogi so na 
oder stopili po dolgih letih. 

A med nastopajočimi star-
ši so bili tudi nekateri profe-
sionalni glasbeniki, tako je 

denimo eno glasbeno toč-
ko skupaj s hčerko Rebeko z 
violino pripravila znana sop-
ranistka Janja Hvala, tudi 
Matjaž Slivnik, ki je nasto-
pil s hčerkama Evo in Ano, 
je glasbenik ... Na bas kita-
ro je malo violinistko Nejo 
spremljal Tomo Havliček, 
sicer zdravnik travmatolog, 
s hčerko Katarino s klarine-
tom in sinom Martinom s 
trobento je nastopila mami-
ca Polona, prav tako zdrav-
nica, ki obvlada tudi violino. 
Zanimiva je bila kombinaci-
ja učenke 4. razreda glasbe-
ne šole Brine Perkolić Railić, 
ki je zaigrala štiriročno sku-
paj z babico z umetniškim 
imenom Baka Kiča. Kako 
pestre so lahko priprave na 
tak skupni nastop, pa zago-
tovo vesta starša treh fantov, 
sedemletnih dvojčkov Era-
zma in Bora in štiriletne-
ga Gorazda iz družine Kna-
felj. In zanimivost: vsi trije 
fantje so rojeni na isti dan! 
Najštevilnejši, s petimi člani 
na odru, pa sta bili zasedbi 
(razširjenih) družin Novak 
iz Vrbe in Mlinar - Jakelj iz 
Kranjske Gore.

Skratka, koncert glasbe-
nih družin je še enkrat nav-
dušil in pokazal, da glasba 
res združuje vse generacije.

DRUŽINE IN GLASBA
Na Jesenicah je potekal Festival glasbenih družin. 
Nastopili so učenci šole s svojimi sorodniki.

Glasbena družina Slivnik – Eva z violino, pevka Ana in 
Matjaž za klaviaturami – je navdušila s skladbo Nataše 
Vester Trseglav Za zmeraj. / Foto: Sašo Valjavec

Ana Šubic

N
a Šobcu, ki je 
gostil tekmova-
lni del letoš-
njega, že 14. 
evropskega 

študentskega barmanskega 
tekmovanja G&T Cup Bled, 
se je minulo sredo zbralo 25 
tekmovalcev in tekmovalk iz 
osmih držav. Poleg devete-
rice, ki je zastopala Slove-
nijo, so nastopili še mladi 
barmani iz Avstrije, Hrvaš-
ke, Črne gore, Češke, Slova-
ške, Latvije in Nizozemske. 
Tekmovanje, ki ga prireja-
jo študentje Višje strokov-
ne šole za gostinstvo, velnes 
in turizem Bled, udeležen-
cem postreže z zanimivim 
izzivom. Letošnja tematika 
je bila Koktajl in umetnost, 
zato so se srečali z umetni-
nami znanih slikarjev, kot 
so Dali, Picasso, Da Vinci 
... Vsak tekmovalec je moral 
pripraviti inovativen koktajl, 
povezan z umetnino, ki mu 
je bila dodeljena ob prijavi, 
avtorjem in časom nastan-
ka. Pri snovanju koktajlov s 

pridihom umetnosti so sku-
šali pokazati čim več izvirno-
sti in kreativnosti. Njihove 
kreacije so ocenjevale razli-
čne strokovne žirije, ki so se 
osredotočale na strokovno 
delo in okus, videz ter aro-
mo, poleg tega pa so žiran-
ti ocenjevali še nastop, pred-
stavitev in avtentičnost zgo-
dbe ter jezik, saj je predsta-
vitev potekala v angleščini. 
Med njimi je bila celo ume-
tnostna zgodovinarka, ki je 
ocenjevala ujemanje koktaj-
la in umetnine. Vsa tri prva 
mesta so osvojili študenti 
Biotehniškega izobraževal-
nega centra Ljubljana Luka 
Strajn, Marko Bizjak in Gal 
Mavretič.

»Na tem tekmovanju 
moraš poleg smisla za meša-
nje pijač imeti tudi domišlji-
jo,« je povedal zmagovalec 
Luka Strajn iz Kamnika, ki 
je navdih za koktajl poiskal 
v sliki Splav meduze, ki jo je 
ustvaril francoski slikar Thé-
odore Géricault. Na tekmo-
vanje se je pripravljal dob-
ra dva meseca. »Koktajl sem 
poimenoval Argus, po ladji, 
ki je rešila deset preživelih 

na splavu. Glede na to, da 
ima slika bolj temačno oza-
dje in kaže prizor na mor-
ju, sem za osnovni sestavi-
ni izbral viski in rum. Piko 
na i je zagotovo dodal sirup 
iz flambiranih pomaranč, 
ki sem ga pripravil sam,« je 
prepričan Luka. Tudi okrasi-
tev je bila povezana z mor-
jem, saj so jo sestavljali sol, 
naravna spužva, zataknje-
na znotraj lupine morske-
ga ježka, in ostriga. Na bar-
manskih tekmovanjih je 
osvojil že več nagrad, nje-
gova poklicna pot pa bo, kot 
pravi, zagotovo povezana z 
mešanjem pijač.

Tekmovala sta še dva Gore-
njca, oba študenta blejske 
višje šole za gostinstvo, vel-
nes in turizem. Kajo Sekne z 
Jame pri Kranju je navdihni-
lo Rojstvo Venere italijanske-
ga umetnika Sandra Botticel-
lija. »Lahko bi bilo boljše, a 
sem pokazala tisto, kar sem 
hotela,« je povedala po nasto-
pu. V koktajl je vključila itali-
jansko penino, z zeleno bar-
vo limete se je približala sve-
žini jutra. Postregla ga je na 
slikarski paleti, okrasitev pa 

dopolnila s školjko, ki je upo-
dobljena tudi na Botticelli-
jevi sliki ... »Tudi sama zelo 
rada slikam in mi ni bilo tež-
ko povezati svežine koktajla z 
umetnostjo,« je dodala.

Nejc Pančur iz Gorij pa 
je svoj koktajl povezal s Kri-
kom norveškega ekspresi-
onista Edvarda Muncha. 
»Najprej zakriči že sama 
rdeča barva koktajla, potem 
pa svoje doda še vse ostalo,« 
je razložil Pančur. Povezo-
vati slikarska dela z mešan-
jem koktajlov ni enostavno, 
a mu je tovrstno tekmovanje 
zelo všeč. »Na klasičnih tek-
movanjih po navadi ocenju-
jejo tehniko priprave, okus, 
aromo, tu pa je treba doda-
ti še zgodbo. Treba je razmi-
šljati na drugačen način, da 
sestaviš unikaten izdelek,« 
je povedal.

»Barman ni samo poklic 
tistega, ki gostom v baru 
meša pijače. Je nekaj več. 
Vsak odličen barman ponu-
ja tudi edinstveno zgodbo in 
doživetja,« je ob tekmovan-
ju mladih barmanov pouda-
ril direktor blejske višje stro-
kovne šole Peter Mihelčič.

KOKTAJLE NAVDIHNILE SLIKE
Na 14. evropskem študentskem barmanskem tekmovanju G&T Cup Bled so tekmovalci pokazali veliko 
izvirnosti in kreativnosti, saj so svoje koktajle morali povezati z umetninami znanih slikarjev. Najbolj se 
je izkazal Kamničan Luka Strajn. 

Kranjčanka Kaja Sekne je svoj koktajl povezala z 
Botticellijevim Rojstvom Venere. / Foto: Tina Dokl 

Nejca Pančurja iz Gorij je navdihnil Krik norveškega 
ekspresionista Edvarda Muncha. / Foto: Tina Dokl 

Najboljši trije: zmagovalec Luka Strajn (na sredini) ter 
Marko Bizjak in Gal Mavretič / Foto: Boris Pretnar
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HUMOR, HOROSKOP
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Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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HOROSKOP
TANJA

TA JE DOBRA

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. Pripravil B. F.                        

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_19_27
NALOGA

7 1 4
8 6 5 4

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

2 9 3 1
2 5 6 7 4

3 2 1 7
9 8

sudoku_LAZJI_19_27

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_19_27
NALOGA

714
8654

18265
8346
195728

2931
25674

3217
98

sudoku_LAZJI_19_27

REŠITEV

752163849
836954721
941782653
583241976
619537284
274896315
125679438
468325197
397418562

sudoku_TEZJI_19_27
NALOGA

6 1 4 9
4 7 5 1

3 2 4
7 9

8 3
9 6

2 4 8
1 6 8 4

5 3 9

sudoku_TEZJI_19_27

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_27
NALOGA

6149
4751

324
79

83
96

248
1684

539

sudoku_TEZJI_19_27

REŠITEV

687514932
492637581
513928746
354281679
278469315
961753428
729146853
136875294
845392167

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

Ima recept 
Pride gospa v lekarno in reče lekarnarju: »Kupila bi dozo 
arzena, prosim.«
Lekarnar: »Gospa, arzen je hud strup. Zakaj pa ga potre-
bujete?«
»Ubila bom moža!«
»Gospa, arzena vam ne morem kar tako prodati, sploh pa 
ne za takšen namen.«
Gospa brez besed iz torbice potegne sliko in jo postavi na 
pult. Na njej seksata njen mož in lekarnarjeva žena.
Lekarnar zdaj na njeno prošnjo gleda povsem druga-
če: »Joj, gospa, se opravičujem. Nisem vedel, da imate 
recept!«

Ženina vročina 
Polde se po dolgem času prikaže v ambulanti: »Gospod 
doktor, moja žena ima vročino.«
Zdravnik: »Je visoka?«
Polde: »Še kar. Nazadnje je merila sto petinsedemdeset.«

Domači ga poznajo 
Zdravnik na urgenci: »Sestra, vprašajte pacienta, kako se 
piše, da bomo lahko obvestili domače.«
Sestra se vrne od pacienta: »Gospod pravi, da domači 
vedo, kako se piše.«

Ptiče bi gojila 
Blondinka vstopi v semenarno in reče prodajalki: »Dajte 
mi seme za ptice!«
»Koliko ptic pa imate?« vpraša prodajalka.
»Za zdaj še nobene, toda nekaj bi jih želela zasaditi!«

O kompliciranju 
Nikoli ne kompliciram. Če že, to skušam narediti na čim 
enostavnejši način.

Oven (21. 3.–21. 4.) 
V tem tednu se boste veliko ukvarjali z domom oziroma 
s hišnimi opravili. Nič vam ne bo pretežko, saj vam bo 
uspelo združiti prijetno s koristnim. V delovnem okolju 
se počasi pripravite na spremembe, saj vas čaka neki večji 
projekt.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Le kdo ne ve tega, da ste bili trmasti do vseh skrajnosti 
in lahko se zgodi, da tudi sebi v škodo. Res je, nihče od 
nas se v resnici ne more zares spremeniti, ampak tokrat 
se boste odločili za kompromis. Najprej poslušajte, šele 
nato se odločite.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
V ljubezni ste imeli velika pričakovanja in kot po nava-
di je sledilo razočaranje. Pa ne toliko zaradi dogodkov in 
drugih vpletenih, bolj zaradi sebe, ki ne znate vztrajati do 
konca. Ne pozabite, vsaka stvar, ki se zgodi v življenju, je 
za nekaj dobra.

Rak (22. 6.–22. 7.) 
Nič ne bo narobe, če si v teh dneh vzamete malo oddiha in 
se odpočijete od opravil, ki jim ni konca. Svet se zato ne bo 
nehal vrteti, nihče vam ne bo zameril, le vi si boste napolni-
li baterije. Nekdo vam bo pripravil presenečenje.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Ko že mislite in ste prepričani, da je zapihal nov veter, se 
znajdete v vrtincu starega. Najprej morate razčistiti vse 
za nazaj in sebi dopovedati, da vsak dela napake in da vi 
niste nobena izjema. Na koncu bo vse v redu, ne glede na 
to, koliko se obremenjujete.

Devica (24. 8.–23. 9.)
So trenutki, ko se počutite osamljeno in zapostavljeno od 
vseh, in so dnevi, ko vam ne dajo dihati in vam je 24 ur 
v dnevu premalo. Razpeti med službo in domačimi iščite 
najboljše variante – in ne boste verjeli, uspe vam vse po 
načrtu.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Cel teden boste uživali z zavestjo, da je življenje lepo, in 
vsak dan boste predani novim doživetjem. S posebno 
energijo, ki jo boste nosili v sebi, boste razvajali vse okoli 
sebe. Ob koncu tedna boste nepričakovano povabljeni v 
tujino.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Denar vam predstavlja določeno varnost. Ni res, da ste 
materialist, ampak če denarja ni dovolj za osnovne stvari, 
se vklopi rdeči alarm. Ne bojte se, v pravem trenutku se 
vam na pot postavi zelo dobra priložnost in finančno se 
zelo obrestuje.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Obkroženi boste z različnimi ljudmi in previdni morate 
biti, da se komu ne zamerite. Pa ne toliko zaradi navzkriž-
nega interesa, ampak zaradi znanja, ki ga imate v svoji 
stroki. Ni vedno vsem všeč, da nekdo drug ve in zna več.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Na vse načine se boste trudili ujeti svojo prihodnost in 
zato skoraj pozabili, da si jo ustvarjamo sami. Samo 
od posameznika je odvisno, kako se razvijejo določeni 
dogodki, naše misli in koraki. Ne hitite.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Že skoraj boste prepričani, da se vam načrt ni uresničil, ko 
prejmete novice, da se vse vrti v pravo smer. Veseli boste 
v pričakovanju izida in realizacije. Sprostili se boste tudi 
na ljubezenskem področju, kjer vas čakajo lepi trenutki.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Pred vami so lepi dnevi. Ne boste verjeli svojim ušesom, 
ko boste slišali kar nekaj romantičnih izjav, ki bodo bal-
zam za vaše srce. Lahko verjamete in lahko zaupate. V 
trenutku boste pozabili na vse slabo. Razveselijo vas tudi 
finance.
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Nagrade: 1. nagrada – vzglavnik Slovenska  
postelja, 2. in 3.  nagrada – knjiga Melanda

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil
če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po š  lji te 
do srede, 17. aprila 2019, na Go renj ski glas, Nazor
jeva 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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Kuharski mojster 
Andrej Goljat je zbral 
več kot sedemdeset 
receptov za sladice 
različnih vrst, od 
zavitkov, preprostih 
kolačkov, narastkov, 
zmrzlin, krem, strjenk 
do tiramisujev in 
tartufov. Vsi recepti 
imajo naveden čas 
priprave, pečenja ali 
zamrzovanja. Vse 
sladice nas vabijo 
tudi s slikami. 

Sladice
hitro in preprosto

ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

www.gorenjskiglas.si

148 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

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.

                        + poštnina

12  50
EUR

12  50
EUR

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

12  50
EUR

S pomočjo skrbno 
izbranih receptov v 
tokratni izdaji, boste 
dosegli nove užitke 
in znano čarovnijo 
okusa na najslajši 
možni način. Izbirate 
lahko med recepti za 
krhka peciva, kekse 
brez peke in razne 
ostale slaščice. Naj 
vam bo kuharica 
vir navdiha in 
najboljši pomočnik 
pri načrtovanju 
in preživljanju 
najlepših trenutkov 
z družino in 
prijatelji. 

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

218 strani, 150 x 200 mm, spiralna vezava 
Cena knjige je 
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Pop pevka Britney Spears (37) se je pro-
stovoljno prijavila v psihiatrično bolni-
šnico, kjer bo obiskovala tridesetdnevni 
program terapij. Kot poročajo tuji mediji, 
se pevka bori s hudim stresom ter anksi-
oznostjo. »Vsi potrebujemo nekaj časa 

zase,« je na družabnih omrežjih zapisala Britney, ki je delo 
postavila na stran, da bi pomagala hudo bolnemu očetu, 
ki je lani skoraj izgubil bitko z življenjem.

Britney Spears pod stresom

Umrla je britanska igralka in manekenka 
Tania Mallet, ki je leta 1964 upodobila 
Bondovo dekle Tilly Masterson v filmu 
Goldfinger. Stara je bila sedeminsedem-
deset let. Igralki, ki kasneje ni imela več 
vidnejših filmskih vlog, so se poklonili 

tudi na uradni strani James Bond 007. »Žal nam je, da je 
umrla Tania Mallet ... Naše misli so pri njeni družini v teh 
težkih časih.«

Poslovilo se je Bondovo dekle

Pevec skupine The Rolling Stones Mick 
Jagger (75) bo moral prestati operacijo 
srčnih zaklopk. Na odre naj bi se vrnil že 
poleti. Operacija naj bi potekala že v pet-
ek v New Yorku, ker pa je pevec v dobri 
kondiciji, se pričakuje, da bo okreval v 

petih tednih. »Veliko razočaranje, toda za nekatere stvari 
je treba poskrbeti. Mick, vedno smo ti na voljo. Se vidimo 
kmalu,« je v imenu skupine zapisal Keith Richards.

Po operaciji kmalu na oder

Znana starleta Amber Rose (35) priča-
kuje drugega otroka. Tudi tokrat se bo 
razveselila sinčka. Amber, ki je znana po 
objavljanju fotografij, na katerih pozira 
pomanjkljivo oblečena, ima iz zveze z 
glasbenikom Wizom Khalifo šestletnega 

sina Sebastiana. »On je zelo srečen in komaj čaka, da 
postane starejši bratec,« je zapisala pevka.

Amber Rose bo drugič mamica

VRTIMO GLOBUS

Jože Košnjek

C
ilji izleta v Šale-
ško dolino so 
bili dobro izbra-
ni. Izletniki so 
najprej obiska-

li nekdanje središče usnjar-
ske industrije in drugo naj-
večje mesto Šaleške doline 
Šoštanj, ki je postalo po dru-
gi svetovni vojni eden naj-
pomembnejših energetskih 
središč Slovenije. V Termo-
elektrarni, poznani pod ime-
nom Teš, so Gorenjce z veli-
čino in pomembnostjo tega 
slovenskega energetskega 
giganta, ki z močjo blizu 780 
MW proizvede nad tretjino, 
v kriznih časih pa tudi do 
polovice v Sloveniji potrebne 

električne energije, seznani-
li Matjaž Posinek, Sebastijan 
Selan, Robert Brglez in Franc 
Arlič. Dvigalo jih je potegni-
lo na vrh 127 metrov visoke-
ga parnega kotla, od koder je 
enkraten pogled na Šaleško 
dolino z jezeri, ki so nastali 
na zaradi rudarjenja spodko-
pani ugreznjeni zemlji. Prvi 
štirje bloki, prva dva sta bila 
zgrajena leta 1956, ne obra-
tujeta več. Aktivni sta petica 
in šestica. Debata o potreb-
nosti ali nepotrebnosti Teša, 
še posebej leta 2015 zgraje-
nega šestega bloka, tokrat 
ni bila aktualna. Izletnike je 
prevzela veličina objekta.

Druga postaja je bilo mes-
to Velenje, zgrajeno po dru-
gi svetovni vojni na pobu-
do takratnega legendarnega 

župana Nestla Žganka, ki 
je znal in si upal tudi najvi-
šjim predstavnikom tedanje 
države kaj pikrega povedati 
v obraz. Želel je zgraditi sve-
tlo, prijazno in odprto mes-
to, saj so imeli rudarji teme 
in utesnjenosti pod zemljo 
dovolj. Vodička Barbara Kel-
her je izletnike s knapovsko 
ognjevitostjo spremljala sko-
zi mesto, tudi do skoraj deset 
metrov visokega in leta 1977 
postavljenega kipa nekdanje-
ga jugoslovanskega voditelja 
Josipa Broza - Tita. Po njem 
se je mesto do leta 1990 tudi 
imenovalo, kipa pa si mes-
to ne dovoli vzeti! Sledil je 
vzpon na obnovljeni 750 let 
star velenjski grad, v katerem 
je od leta 1957 naprej muzej 
z največjo atrakcijo, afriško 

razstavo. Ta je zapuščina 
na češkem rojenega kipar-
ja, svetovnega popotnika in 
etnologa Františka Foita in 
soproge Irene, ki jima je po 
begu iz Konga, kjer sta žive-
la več kot dvajset let, Velenje 
ponudilo dom, v zameno pa 
dobilo enkratno zbirko. Vod-
nici po gradu sta bili Barbara 
Paulovič in Andjelina Jukič. 

Po kosilu v restavraciji 
Jezero ob Velenjskem jeze-
ru je bilo šaleško potovan-
je pod vodstvom Glasovega 
Grega Flajnika sklenjeno z 
obiskom turistične kmetije 
Lamperček na Vinski Gori, 
kjer na okrog 14 hektarih 
zemljišča gojijo blizu dvesto 
divjadi, gostom pa postreže-
jo z domačo hrano, posebej 
divjačinsko.

VIŠAVE ŠALEŠKE DOLINE
Nedavni Glasov izlet v Šaleško dolino je bil na visoki ravni: izletniki so bili na vrhu Termoelektrarne 
Šoštanj, povzpeli so se na velenjski grad in se ustavili na kmetiji Lamperček na Vinski Gori.

Skupinska fotografija izletnikov v velenjskem parku, v katerem je tudi Titov spomenik, postavljen leta 1977 / Foto: Grega Flajnik

Dvigalo je izletnike potegnilo 127 metrov visoko, na vrh 
parnega kotla. / Foto: Grega Flajnik

Brez čelade in varnostnega jopiča vstop v elektrarno ni 
dovoljen.

Pogled z vrha parnega kotla na enega od ustavljenih blokov 
in na Šaleško dolino / Foto: Grega Flajnik

Nuša Rožič iz Bohinja je 20-letna študentka Višje 
strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled. 
Ob pomoči kolega je povezovala nedavno tekmovanje 
mladih barmanov na Šobcu. Sama ne meša koktajlov, 
jih pa rada pije. / Foto: Tina Dokl

Na graditelja novega Velenja Nestla Žganka spominja kip 
sredi mesta. Ob njem je vodička Barbara Kelher. 
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, ga naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

19
EUR

Avtorica natančno 
predstavi, kako gojiti 
jagode, maline, 
robide, kosmulje, 
brusnice, ribeze, 
aronijo in druge 
manj poznane 
jagodičaste vrste. 
V priročniku 
najdemo 
uporabna navodila 
in nasvete za 
pripravo, sajenje 
in obiranje 
sadežev. 
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Zanimivo je poglavje o ekološki pridelavi,  
v katerem so predstavljeni najsodobnejša  
znanja in tehnike, kot je npr. vse bolj  
priljubljena pridelava izven tal. 

176 strani, 170 x 235 mm, mehka vezava

Maja Bertoncelj

Medvode – Mlada Medvošča-
na Boštjan Vidmar in Aljaž 
Peklaj sta pred dobrima dve-
ma letoma skupaj s svojima 
prijateljema Ano Kralj in Ro-
kom Zajcem v Medvodah 
ustanovila podjetje s prodajo 
nogavic, ki pa ni klasično in 
se od drugih razlikuje po tem, 
da prodajajo po eno nogavico. 
Iz tega se je razvila marketin-
ška agencija, ki temelji na lo-
kalnem znanju, lani decem-
bra pa so odprli še prvi Odpr-
ti prostor v Novi Gorici. Nas-
lednjega načrtujejo na Go-
renjskem. Kot pravijo, želijo 
s predavanji, delavnicami in 
brezplačnimi pisarnami na-
rediti podjetništvo dostopno 
vsem mladim, ne le tistim, ki 
živijo v Ljubljani.

Ideja je bila nekaj novega

»Najina samostojna podje-
tniška pot se je začela z noga-
vicami Socksy. Porodila se je 
ideja, da bi prodajali po eno 
nogavico, da bi ljudje nosili 
vsako drugačno. Seveda smo 
bili v dvomih, kako bo to spre-
jeto, kako bo šla prodaja, a 
smo se odločili poskusiti. Ide-
ja je bila novost ne le v Slove-
niji, temveč tudi drugje. Ugo-
tovili smo, da je bila to odlič-
na odskočna deska za naprej, 
za nadaljnje projekte. Imeli 
smo produkt, ki ga je bilo tre-
ba izdelati: najdi proizvajal-
ca, dizajn, ko je bil na mizi, 
ga je bilo treba znati še pro-
dati – in tako smo se nauči-
li marketinga, izdelave sple-
tnih strani ... Skratka, šli smo 

skozi celoten postopek uče-
nja podjetništva,« je povedal 
Boštjan Vidmar. Želeli so, da 
je vse narejeno v Sloveniji. 
Nogavice izdelujejo v Žirov-
nici, tudi oblikovalka je Slo-
venka. V ponudbi imajo de-
set različnih nogavic, s pro-
dajo so zadovoljni. »Bi si pa 
seveda želeli, da bi bila še več-
ja. Naš glavni trg je Sloveni-
ja, veliko kupcev imamo tudi 
iz Nizozemske, Litve ... Pro-
daja poteka večinoma prek 
spleta,« je pojasnil Aljaž Pek-
laj, Vidmar je dodal: »V dveh 
letih smo prodali okrog 15 ti-
soč nogavic. Naš ciljni trg je 
Slovenija, saj gre za majhen 
in zelo raznolik trg, ki je dob-
ra odskočna deska za prodor 
na evropski trg, tudi kar se fi-
nanc tiče. Mladi običajno ni-
mamo velikih zagonskih 
sredstev. Zanimivo pa je, da 
je nekaj mesecev po tem, ko 

smo nogavice lansirali na trg, 
z enakim poslovnim mode-
lom začelo še nekaj podjetij.« 

Od prodaje nogavic  
do novih projektov

Kot poudarjata, je bila pro-
daja nogavic izhodišče za nji-
hove nadaljnje projekte. Sku-
paj s poslovnimi partnerji so 
ustanovili marketinško agen-
cijo Beglobal, ki je – finančno 
gledano – najbolj uspešna. 
»Ni pa vse v denarju, zato sva 
vesela, da lahko družbi vrne-
va delček tega, kar sva od nje 
dobila. Tu je še naš tretji pro-
jekt: Odprti prostor,« je de-
jal Peklaj. Več o tem je pojas-
nil Vidmar: »To je nadgra-
dnja slovenskih inkubator-
jev za start up in coworking. 
Mladim in drugim, ki se po-
dajajo na podjetniško pot, po-
magamo z vsem znanjem, ki 

smo ga dobili skozi to zgod-
bo, od začetka do razvoja pro-
dukta in poti do kupca. Slo-
venija je zelo centralizirana. 
Vse je v Ljubljani in mi smo 
se odločili, da bomo te odpr-
te prostore ustvarjali drugje. 
Prvi je nastal v Novi Gorici, 
kjer nam je občina prišla na 
proti in dala prostor, mi jim v 
zameno dajemo vsebino. Od-
zivi so zelo pozitivni. Nasled-
njega želimo odpreti na Go-
renjskem.«

Kot pravita, se tudi v Slo-
veniji da uspeti, če le imaš 
idejo in si pripravljen dela-
ti. Začela sta z nekaj sto evri 
v žepu, danes pa v podjetju 
skupaj z zunanjimi sodelav-
ci dela že 15 ljudi. In še se 
bodo širili. »Idej imamo ve-
liko, praktično vsak dan pri-
de kakšna nova, le časa za re-
alizacijo nam zmanjka,« je 
zaključil Peklaj.

Vse se je začelo z eno nogavico
Poslovna pot dveh mladih Medvoščanov se je začela z idejo po izdelavi in prodaji nogavic – ne 
klasičnih v paru, temveč posamično. Dejavnost sta nadgradila z marketinško agencijo in podjetniškim 
pospeševalnikom Odprti prostor. Prvi je zaživel v Novi Gorici, drugega načrtujeta na Gorenjskem.

Boštjan Vidmar (levo) in Aljaž Peklaj: na vsaki nogi drugačna nogavica. Idejo sta realizirala 
in iz nje razširila dejavnost.
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IZLET /  PONEDELJEK, 15. APRILA 2019

Tržaški Kras
Tokrat se bomo podali na Tržaški Kras, ki je po delitvi po drugi svetovni vojni ostal na italijanski 
strani. Odpeljali se bomo do cerkve iz 14. stoletja na Taboru, ki je posvečena Marijinemu vne-
bovzetju in je primer utrjene cerkve za obrambo pred Turki. Zraven cerkve je še Srenjska hiša in 
župnišče. Od tam je lep pogled na morje in na kraško planoto, tako na italijanski kot slovenski 
del. Pri Repnu si bomo ogledali muzej Kraška hiša, ki je tipični primer kraške arhitekture z opremo 
in orodjem. Nato sledi ogled Ribiškega muzeja v Križu, ki hrani zgodovino slovenskega ribištva 
na Krasu in drugih pomorskih dejavnosti. Sledilo bo kosilo. Z nami bo tudi novinar Jože Košnjek.
Odhodi avtobusa:  
z AP Radovljica ob 7.00, z AP Creina Kranj ob 7.25,  
z AP Mercator Primskovo ob 7.35, z AP Škofja Loka ob 7.55. Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje po Tržaškem Krasu, kosilo, ogled cerkve na Taboru,  
Kraške hiše in Ribiškega muzeja ter DDV. 

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41,  
se oglasite osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.  

CENA: 36 € 

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

Marjana Ahačič

Rateče – Pretekli konec te-
dna so v Ratečah že tridese-
tič zapored pripravili tradici-
onalno razstavo ročnih del 
članic sekcije za ročna dela 
pri Turističnem društvu Ra-
teče - Planica. Razstavljeni 
izdelki – vezeni prti, kleklja-
ni izdelki, pletenine, otroški 
volneni copati, »žoki« in pir-
hi – so obiskovalce tudi letos 
navdušili, v njih pa je moč 
čutiti zagnanost, ki jo doma-

činke vlagajo v to, da tradici-
ja ne bi zamrla. 

Kot je povedala predse-
dnica turističnega društva 
Tina Brlogar, je razstava vsa-
ko leto zelo lepo obiskana; 
tudi tokrat so našteli več kot 
petsto obiskovalcev, nekateri 
so prišli tudi iz sosednjih Av-
strije in Italije. Društvo je ob 
jubileju članicam podarilo 

foto knjigo z vzorci in moti-
vi, ki so jih predstavile na do-
sedanjih razstavah, saj se za-
vedajo, kako pomembno je 
njihovo delo za ohranjanje 
lokalne identitete. 

Izdelki, ki jih čez leto 
ustvarijo članice sekcije, so 
na voljo v muzeju Kajžnko-
va hiša in v Nordijskem cen-
tru Planica. Precej prtov je 
narejenih iz znanega rate-
škega platna, ki ga v balah še 
vedno hranijo po nekaterih 
hišah v vasi. Rateče so bile 

nekoč namreč znane tudi 
po gojenju lana in izdelova-
nju platna. Ustvarjalke roč-
nih del, ki se pri skupnem 
delu srečujejo od novembra 
do marca ob sobotah popol-
dan, si želijo, da bi v njiho-
ve vrste stopila tudi kakšna 
mlada moč. Znanje bodo z 
veseljem prenesle na mlaj-
še rodove.

Jubilejna razstava 
ročnih del
Članice sekcije za ročna dela iz Rateč so pretekli 
konec tedna pripravile že trideseto razstavo 
svojih izdelkov. Na ogled so bili tudi prti iz 
tradicionalnega rateškega platna, na katere so 
spretne roke domačink izvezle prave umetnine. 

V Ratečah so letos pripravili že trideseto razstavo ročnih 
del. / Foto: Gorazd Kavčič
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IZLET /  OD 31. MAJA DO 2.  JUNIJA 2019

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)

 

           + poštnina

11 90
EUR

www.gorenjskiglas.si

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

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

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.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 5. aprila
20.00 49. TSD: Jure Karas: REALISTI (v dvorani PGK)

Sobota, 6. aprila
9.30 Območno srečanje lutkovnih skupin Saše Kumpa 2019 (v Stolpu Škrlovec)
20.00 49. TSD: Matjaž Zupančič: VLADIMIR (v dvorani PGK)
22.00 49. TSD: Koncert: Slon in Sadež (v Stolpu Škrlovec)

Nedelja, 7. aprila
10.00 49. TSD: 5. Strokovno srečanje oblikovalcev maske (foaje)

Ponedeljek, 8. aprila
20.00 49. TSD: Sklepna slovesnost (v dvorani PGK)
22.00 49. TSD: Afterparty na sklepni slovesnosti 49. TSD (foaje)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Petek, 5. aprila
9.00 Brata Grimm, Iztok Valič: SNEGULJČICA

Sobota, 6. aprila
10.00, 14.00 Glasbena šola Jesenice: 10. Srečanje harmonikarskih orkestrov Slovenije

Ponedeljek, 8. aprila
9.00 Roald Dahl: ČARLI IN TOVARNA ČOKOLADE
Ves dan: Razstava Meteorita 2019

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 6. 4.
18.20 ŠAZAM!
20.20 ONI
20.40 MAČJE POKOPALIŠČE
16.20 SLONČEK DUMBO
14.40 NE BOM VEČ LUZERKA
13.40 DEČEK NEVIHTE
18.00 ZELENA KNJIGA
15.30 BOHEMIAN RHAPSODY

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 6. 4.
17.45, 20.00, 22.35 ŠAZAM!
18.00, 20.20, 22.20 MAČJE POKOPALIŠČE
16.00 MIRAI
14.10, 16.30, 18.50 SLONČEK DUMBO
17.30 SLONČEK DUMBO, 3D
21.10 100 REČI
14.00 NE BOM VEČ LUZERKA
20.40 MI

13.35, 15.30 ČUDEŽNO POTOVANJE V OZ, 
sinhro.
19.50 STOTNICA MARVEL
18.10 STOTNICA MARVEL, 3D
22.15 INSTANT DRUŽINA
14.30, 16.20 KORGI: KRALJEVSKI KUŽA  
Z VELIKIM SRCEM, sinhro.
13.30, 15.40 KAKO IZURITI SVOJEGA  
ZMAJA 3, sinhro.

20.00 STIKSKINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 5. 4. 
18.00 MAČJE POKOPALIŠČE
20.00 SREČEN KOT LAZZARO

Sobota, 6. 4.
18.00 SREČEN KOT LAZZARO
20.00 MAČJE POKOPALIŠČE

Nedelja, 7. 4.
19.00 SREČEN KOT LAZZARO

Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

Marjana Ahačič

Radovljica – Festival se zače-
nja v petek, 12. aprila, ob 13. 
uri in nadaljuje v soboto in 
nedeljo od jutra do večera. 
Organizatorji obiskovalcem 
predlagajo, da obisk priredi-
tve začnejo na Vurnikovem 
trgu, kjer bodo med drugim 
delavnica izdelovanja čoko-
lade s Hišo eksperimentov, 
kuharski šovi, kuharske de-
lavnice za otroke in degusta-
cija treh najbolje ocenjenih 
pralinejev Festivala čokola-
de; zmagovalnega, poime-
novali so ga Honey Bonney, 
so letos naredili v čokolad-
nici Lucifer in je, kot pravi-
jo, poklon vsem čebelam, še 
posebej kranjski sivki. Zara-
di zahtevne ročne izdelave 
bo na voljo zgolj na priredi-
tvi v Radovljici.

Festivalska pot se bo z Vu-
rnikovega trga nadaljevala 
proti parkirišču ob Kranjski 
cesti, ki bo na tem delu v so-
boto in nedeljo tudi letos za-
prta za promet. Največja po-
nudba čokolade in čokolad-
nih slaščic bo kot običajno v 
grajskem parku, kjer bodo 
pripravili pester nabor špor-
tno-zabavnih aktivnosti in 
tudi kulinarično ponudbo 
Okusov Radol'ce ter koncer-
te. Na trgu pred cerkvijo bo 
priložnost za okušanje čo-
koladnih slaščic, Čebelarski 
muzej pa tam pripravlja de-
lavnice za otroke.

Organizatorji tudi letos v 
treh festivalskih dneh pri-
čakujejo okoli petdeset tisoč 
obiskovalcev, na katere so, 

tako zatrjujejo, dobro prip-
ravljeni. »Vstopnine in par-
kirnine ne zaračunavamo, iz 
Ljubljane bo na festival pe-
ljal muzejski vlak. Tudi cena 
in način prodaje degustacij-
skih kuponov ostajata enaka 

kot lani,« je pojasnila direk-
torica Turizma Radovljica 
Nataša Mikelj. 

Med novostmi organi-
zatorji posebej omenjajo 
še pestrejši program za ot-
roke, novo vrsto čokolade 

rožnato-vijolične barve in 
večjo pozornost varovanju 
okolja, saj so za obiskovalce 
zagotovili biološko razgrad-
ljive kozarce, v katere bodo 
lahko natočili pijačo pri go-
stinskih ponudnikih.

Organizatorji so sicer za-
dovoljni z dobrim odzivom 
na paketno ponudbo, ki so jo 
pripravili za turiste in zdru-
žuje nastanitev, obisk Fe-
stivalu čokolade ter menije 
v okviru Okusov Radol'ce. 
Župan Radovljice Ciril Glo-
bočnik pa je ob tem pouda-
ril izjemen pomen Festiva-
la čokolade za promocijo de-
stinacije. »Tako Občina Ra-
dovljica kot jaz osebno pod-
piramo ta festival, ki pred-
stavlja odlično promocijo za 
Radovljico, po osmih letih 
mislim, da ni nikogar, ki ne 
bi vedel, da je Festival čoko-
lade doma v Radovljici.«

Osmi Festival čokolade
Prihodnji konec tedna se v Radovljici začenja osmi Festival čokolade. V treh dneh se bodo na  
prizoriščih od Vurnikovega trga do trga pred cerkvijo predstavili številni, predvsem butični ponudniki 
čokolade in čokoladnih izdelkov. Organizator Turizem Radovljica tudi letos pripravlja zelo bogat 
spremljevalni program.

Radovljiški župan Ciril Globočnik in Nataša Mikelj, direktorica zavoda Turizem in kultura 
Radovljica, sta skupaj s predstavniki nekaterih sodelujočih čokoladnic predstavila letošnji 
Festival čokolade.

Honey Bonney iz čokoladnice Lucifer je po izboru žirije 
(slaščičarski mojster Naser Gashi, kuharski mojster Uroš 
Štefelin in kulinarična stilistka Kristina Smodila) zmagovalni 
praline letošnjega Festivala čokolade.
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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. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 9. 4.; KOPALNI BANOVCI: 6. 5.; ROMUNIJA: 30. 5.–5. 6.; MA-
DŽARSKE TOPLICE: 27.–30. 4., 30. 5.–2. 6.; BANOVCI: 5.–8. 5.; RA-
DENCI: 9. –16. 6.; MEDŽUGORJE: 3.–5. 5.; BANJA VRUČICA: 5.–12. 
5. – S TERAPIJAMI, 2.–4. 5. – S PIRAMIDAMI, MORJE: DUGI OTOK, 
OREBIĆ, LASTOVO. www.rozmanbus.si

Apulija, dežela
na jugu Italije

Vojvodina;

Narodni park Plitvice

                                
vožnja z vlakom Bernina Express

Gardaland, dnevni
zabava za stare in mlade

Šarganska osmica
in Višegrad

Opice in ujede

29. 4., 6 dni

1. 5.,  3 dni

27. 4., 1 dan

27. 4., 4 dni

27. 4., 3. 5., 1 dan

30. 4., 4 dni

27. 4., 1 dan

 385,00

 242,00

49,00

 249,90

  59,50

229,00

46,00

od

od

od

od

EUR

EUR

EUR

 EUR

  EUR

EUR

EUR

Švica

igra vode

                                
Neum, NP Krka, Skradinski buk, Šibenik...    

27. 4., 3 dni
 199,00

 EUR

Dubrovnik in zeleni otok Mljet

www.alpetour.si

od

Kranj: 04/20 13 222,  Radovljica: 04/53 20 445,

 Jesenice: 04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016, Tržič: 04/59 63 280        

Šk. Loka: 04/51 70 305, 

vrsta izleta: tudi za družine

kulinarični potep

od

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

PRIREDITVE
Večer folklore in ljudskega petja
Cerklje – Kulturno društvo Folklora Cerklje vabi na 12. večer 
folklornih plesov in ljudskega petja, ki bo jutri, v soboto, 6. apri-
la, ob 19. uri v Kulturni dvorani Ignacija Boršnika v Cerkljah.

Medgeneracijske dejavnosti
Kranj, Cerklje, Šenčur, Preddvor – V Medgeneracijskem cen-
tru Kranj bo v ponedeljek, 8. aprila, ob 17.30 IKT-delavnica 
Vse o FB – praktični prikaz, ob 18. uri pa predavanje Antibio-
tiki – uporaba in zloraba. V torek, 9. aprila, se bodo ob 18. uri 
začele zdravilne meditacije. V Cerkljah bo v torek, 9. aprila, 
ob 17. uri ustvarjalna šiviljska delavnica, v Šenčurju v sredo, 
10. aprila, ob 8.30 telovadba za prožno telo, v Preddvoru pa 
v sredo, 17. aprila, ob 17. uri tombola. Za vse dejavnosti so 
obvezne prijave na telefon 041 724 134 ali na e-naslov mck-
-prijava@luniverza.si.

Okusi čemaž v Preddvoru
Preddvor – Jutri, v soboto, 6. aprila, se ob 10. uri začenja 
teden Okusi čemaž v Preddvoru, v katerem boste lahko pri 
preddvorskih gostincih okušali jedi iz čemaža. Čemaž boste 
jutri lahko okusili v kuhinji na grajskem dvorišču, kjer bo tudi 
kmečka tržnica z lokalnimi pridelki.

IZLETI

V Bosno in Hercegovino
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi na planinski izlet 
v Bosno in Hercegovino. Odhod bo v soboto, 22. junija, ob 
3.30 s posebnim avtobusom izpred hotela Creina v Kranju. 
Turi sta primerni za vse, ki imate splošno kondicijo za hribe. 
Pohod na Veliko Lelijo traja predvidoma šest ur, pohod na 

Ozren pa približno pet ur in pol nezahtevne hoje. Prijave z 
obveznim vplačilom akontacije sprejemajo do vključno pet-
ka, 31. maja, ali do zasedbe razpoložljivih mest v avtobusu. 
Prijave in vplačila akontacije sprejemata: Turistična agencija 
Levanta, telefon: 04 583 59 00, e-naslov: levanta@jesenice.
net, delovni čas 9. do 13. in 16. do 18. ure; PD Iskra Kranj v 
društveni pisarni v času uradnih ur – ob sredah od 17. do 18. 
ure. Ob prijavi obvezno sporočite svoj kontaktni podatek.

Slapovi v Spodnji Bohinjski dolini
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohodniški izlet 
Slapovi v Spodnji Bohinjski dolini, ki bo v četrtek, 11. aprila, z 
odhodom s posebnim avtobusom ob 7. uri izpred Globusa. 
Po lažji pohodniški poti bo hoje tri ure. Malo težji je pristop 
do prvih dveh slapov, ogledali pa si boste štiri. Prijave z vpla-
čili sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 8. aprila. 

Po poti treh zvonov
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi vse pohodnike na 
pohod po Poti treh zvonov, in sicer v torek, 9. aprila. Pot je 
dolga devet kilometrov in traja dve uri zmerne hoje. Zbor 
bo v Naklem pri Domu upokojencev ob 9. uri, v Dupljah pri 
Gasilskem domu pa ob 9.10. Pot boste začeli pri trgovini 
v Žiganji vasi, nato šli skozi Sebenje, Udin boršt in Golnik 
nazaj v Žiganjo vas.

Martinova pot čez Urbana nad Mariborom
Šenčur – Turistično društvo Šenčur v soboto, 13. aprila, or-
ganizira pohodniški izlet po Martinovi poti čez Urbana nad 
Mariborom: Maribor (Mestni park)–Ribniško selo–Marinov 
breg–Kaufmanov breg–Rošpoh–Sv. Urban–Šober–Lucijin 
breg–Kamnica–Mariborski otok–Koblarjev zaliv–Maribor 
(Lent). Skupne zmerne hoje bo okoli štiri ure. Informacije 
in prijave zbira do četrtka, 11. aprila, Franci Erzin, tel. 041 
875 812.

Maistrov Zavrh v Slovenskih goricah
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira na velikonoč-
ni ponedeljek, 22. aprila, turistični izlet v Maistrov Zavrh v 
Slovenskih goricah z ogledom spominske sobe Rudolfa Ma-
istra, vzponom na Maistrov stolp in ogledom viničarskega 
muzeja z manjšo degustacijo završkega vina. Informacije in 
prijave zbira do zasedenosti avtobusa Franci Erzin, tel. 041 
875 812.

Limbarska gora z Gradiškega jezera 
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj v nedeljo, 12. maja, 
vabi na spomladansko planinarjenje po Hrvaškem Zagorju, 
na Ivanščico, najvišjo goro severne Hrvaške. Nezahtevne 
zložne hoje bo skupaj pet ur in pol. Odhod s posebnim av-
tobusom izpred Creine v Kranju bo ob 5. uri. Prijave in infor-
macije: v pisarni društva ob sredah med 17. in 18. uro ali pri 
vodnikih: Uroš Prelovšek, e-pošta prelovsek@gmail.com, 
tel. 040 255 163; Klemen Ručigaj, tel. 051 693 294, e-pošta 
klemen.rucigaj@gmail.com.

OBVESTILA

Očistimo Naklo
Naklo – Društva v Naklem jutri, v soboto, 6. aprila, vabijo 
na čistilno akcijo. Zbor bo ob 8. uri pred kulturnim domom 
Janeza Filipiča.

Brezplačno merjenje glukoze
Žiri, Kranj – V okviru svetovnega dneva zdravja, ki ga vsako 
leto obeležujemo 7. aprila, bodo v tem tednu v enotah Go-
renjskih lekarn izvajali brezplačne meritve glukoze in sveto-
vanje o dejavnikih tveganja za razvoj sladkorne bolezni tipa 
2. Meritve bodo potekale jutri, v soboto, 6. aprila, od 8. do 
10. ure v Lekarni Žiri in v ponedeljek, 8. aprila, od 9. do 11. 
ure v Lekarni Qlandia.

Sejem rabljenih otroških koles
Bled – Drugi sejem rabljenih otroških rekvizitov za aktivno 
poletje, kot so kolesa, rolerji, kotalke, rolke, skiroji in poga-
njalci, bo potekal v Osnovni šoli prof. dr. Josipa Plemlja od 
petka, 12., do nedelje, 14. aprila, v organizaciji Smučarskega 
kluba Bled. Rabljene otroške rekvizite boste kupili ali prodali 
v petek, 12. aprila, od 16. do 20. ure, v soboto, 13. aprila, od 
9. do 18. ure in v nedeljo, 14. aprila, od 9. do 18. ure. Na sej-
mu bo prisoten tudi serviser koles, ki bo lahko poskrbel za 
servis, zamenjavo zračnice in podobno.

Velikonočni delavnici
Kranjska Gora – Gornjesavski muzej Jesenice vabi na veliko-
nočni delavnici v Liznjekovo hišo v Kranjski Gori, in sicer bo 
10. aprila ob 16. uri delavnica Izdelovanje cvetnonedeljskih 
prajklov, 17. aprila pa prav tako ob 16. uri Barvanje pirhov – 
praskank. Delavnici sta primerni za vse starostne skupine. 
Za več informacij lahko pokličete po tel. 04/588 19 99 (Li-
znjekova hiša) ali 08 380 67 32.

PREDAVANJA

Živeti z avtizmom
Tržič – Rotaract klub Tržič Naklo vabi v torek, 9. aprila, ob 
18. uri v prostore Tržiškega muzeja na predavanje z naslovom 
Živeti z avtizmom. Predavala bo mag. Jožica Vavpotič Srakar.

O nageljnih
Mengeš – Turistično društvo Mengeš v sodelovanju z Go-
renjsko turistično zvezo organizira predavanje o negi in 
vzgoji gorenjskih nageljnov, ki bo v sredo, 10. aprila, ob 17. 
uri v prostorih Planinskega društva Janez Trdina v Mengšu, 
na Slovenski cesti 28. Po predavanju boste vrtnarju lahko 
zastavili tudi vprašanja na temo nege in vzgoje nageljnov.

Po dveh desetletjih je razisko-
valnim novinarjem prišlo na 
misel, da bi razkrili delovanje 
študentskih servisov, kar smo 
videli potem v Tarči 21. marca. 
Človek, ki to gleda, se lahko 
samo drži za glavo ali razpoči 
od jeze. Milijoni, ki se stekajo 
v take združbe (in koliko je še 
podobnih) in se porabljajo za 
zabave, potovanja in druge 
»koristne« dejavnosti, so samo 
metanje denarja skozi okno 
in pesek v oči vsem davkopla-
čevalcem, ki s svojim delom to 
stanje vzdržujejo. Ampak vla-
dajoči morajo te milijone nekje 
pobrati. Najlažje preko inšpek-
torjev in visokih kazni za na-
biralce regrata, gob, borovnic, 
zvončkov itd. Ni rečeno, da ne 
bodo uvedli še davka na zrak, 
ki ga dihamo, od vode ga že 
dolgo plačujemo.
Z ministrstva za kmetijstvo se 
slišijo visoko doneče besede (z 
balkona se na tla slabo vidi), 
kako bo država dvignila sa-
mooskrbo z mesom, zelenjavo, 

Smo trpežni,  
a vse ima meje

V zadnji številki Gorenjske-
ga glasa je avtor dr. Drago 
Papler napisal prispevek o 
predstavitvi knjige Miha 

Ob rob prispevku 
O Mihi Dovžanu 
in Gorenjcih

Dovžan, fant z zlatimi prsti, 
ki se je odvijala v torek, 26. 
marca, popoldne v Naklem. 
Doživeto je opisal več kot uro 
in pol dolgo predavanje izje-
mnega pesnika in pisatelja 
Ivana Sivca. Naštel je sodelu-
joče: nekdanje člane Vokalne-
ga kvinteta Gorenjci, župana 
Ivana Megliča in Metoda 
Pavlina. Pozabil pa je na 
osebo, zaradi katere je v Nak-
lem pravzaprav sploh prišlo 
do predstavitve te čudovite 
knjige. Že res, da je bila for-
malno predstavljena v okviru 
Turističnega društva Naklo, 
toda nekdo mora to pripra-
viti. Podpisani sem, po tem, 
ko sem izvedel, da bo knjiga 
o Ansamblu Mihe Dovžana 
izšla, navezal stik z avtorjem 
knjige, se z njim dogovarjal, 
pripravil scenarij večera in 
vprašal Metoda Pavlina, ali 
bi lahko iz svojega arhiva 
pripravil nekaj posnetkov 
največjih uspešnic Ansambla 
Mihe Dovžana. Nekaj dni 
pred prireditvijo sem prek ele-
ktronske pošte razposlal vabi-
la, sorodnike pokojnih članov 
Vokalnega kvinteta Gorenjci, 

ki živijo v Naklem, in Mirka 
Poličarja pa obiskal osebno. 
V založbi Obzorje sem kupil 
nekaj zgoščenk z največji-
mi uspešnicami Ansambla 
Mihe Dovžana in jih ponu-
dil obiskovalcem. Po konča-
nem uradnem delu pa sem 
gostom postregel z naklansko 
pito, ki jo je spekla Maruša 
Žibert. 
Navadno sam ne izpostav-
ljam dela, ki ga opravim za 
kako prireditev. To se mi zdi 
samoumevno. Toda, kdaj pa 
kdaj je prav, da se oseba, ki 
dela prostovoljno, tudi omeni! 

Damijan Janežič 

sadjem. Same besede, besede 
… Kdor zasleduje razmere na 
tem resorju, pa sliši o divjih 
zvereh, ki so zaščitene bolj 
kot človek, o kupu papirjev in 
denarja, ki ga mora lastnik 
malo večjega rastlinjaka 
zbrati, če ga hoče postaviti ali 
samo prestaviti. Take bedari-
je so možne samo v Sloveniji, 
ko birokrati (ki še nikoli niso 
ničesar pametnega naredili) v 
foteljih pišejo bedaste zakone. 
V številu zakonov in podza-
konskih aktov smo pa tako in 
tako rekorderji. Slovenci smo 
trpežni ljudje, vendar ima vse 
svoje meje. Kot pravijo ljudje, 
Italija ima mafijo, pri nas 
ima mafija državo.

Julijana Gartner, Selca

Zbilje – Jutri, 6. aprila, bo na 
Dobravi ob Zbiljskem jezeru 
med 10. in 13. uro potekala 
druga Izmenjevalnica otro-
ških oblačil in obutve. Tovr-
stna Izmenjevalnica je prvič 
potekala lani in doživela do-
ber odziv, zato sta se sestri 
Ana Jelovčan in Petra Kalan 
odločili, da jo letos ponovita.

Izmenjevalnica otroških 
oblačil in obutve
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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

9    90
EUR

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

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

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

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

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

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

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

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

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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.

AKCIJA
Rezultati 27. kroga – 3. aprila 2019

6, 9, 12, 15, 17, 25, 30 in 33

Loto PLUS: 6, 7, 10, 16, 21, 27, 28 in 29
Lotko: 5 7 0 3 7 7

Sklad 28. kroga za Sedmico: 1.550.000 EUR
Sklad 28. kroga za PLUS: 420.000 EUR
Sklad 28. kroga za Lotka: 370.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

RADOVLJICA – Šercerjeva ul., 39,5 
m2, 2-sobno, oskrbovano stanovanje 
za starejše, vila blok, 1/3 nad., mi-
ren predel, prodamo. Leto izgradnje: 
2017. Vseljivo po dogovoru, cena: 
127.000 EUR. Priporočamo ogled, 
tel.: 041/328-989 19000932

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

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

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.

KUPIM

ENOSOBNO stanovanje v Tržiču, tel.: 
041/907-208 19000948

POSESTI
PRODAM

KMETIJSKO zemljišče 4844 m2, v 
k.o. Hraše pri Lescah, tel.: 04/53-00-
909, 051/237-039 19000961

POSLOVNI PROSTORI
KUPIM

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

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FIAT Panda 4 x 4, letnik 2010, 
127.000  km, disel, tel.: 041/967-
554 19000973

OPEL Astra 1.6 B, let. 2001, reg. 
4/2020, 190.000 km, garažiran, prva 
barva, 320 EUR, tel.: 040/285-748  
 19000940

SEAT Ibiza, disel, letnik 2004, 1. las-
tnik, ugodno, tel.: 040/795-958 
 19000965

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

JEKLENA platišča R-14 x 165-185 
(4/11 cm), primerna za Citroën Saxo, 
cena 30 EUR, tel.: 031/491-198 
 19000936

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

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 19000921

STROJI IN ORODJA
PRODAM

NERJAVEČO črpalko za odpadno 
vodo – gnojevko in ALU ohišje za vrtno 
kosilnico, tel.: 041/858-149  
 19000796

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, 041/718-019  
 19000913

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

MALO rabljen, ohranjen pomivalni stroj 
Bosch, tel.: 041/555-822 19000960

HOBI
KUPIM

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

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 19000919

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
IŠČEM

PODARITE odvečne knjige? Pokličite, 
pridem z veseljem, jih odpeljem in oh-
ranim, tel.: 030/996-225 19000935

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19000939

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

BALIRKO za kocke Class, tel.: 
031/611-206 
 19000964

BOBNASTO kosilnico Vicon cm 188, 
nakladalko Sip 25 m3, cepilec na sve-
der, tel.: 04/23-11-964, 041/481-
588 19000958

CIRKULAR za žaganje drv, tel.: 
0701/558-214 19000942

SKORAJ nerabljen motokultivator 
Texas Futura 6003 BS, 6,5 KM s 
priključki in dodatnimi utežmi, tel.: 
041/683-233 19000934

ŠKROPILNICO Rau 330 L, v dobrem 
stanju in ječmen, tel.: 041/894-493  
 19000971

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah – ugo-
dne cene olja, akumulatorjev, filtrov 
in ostalih rezervnih delov. Agroizbira 
Kranj, d.o.o., Smledniška cesta 17, 
4000 Kranj, 04/23-24-802 
 19000952

KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 19000931

PRIDELKI
PRODAM

FIŽOL v zrnju – češnjevec, tel.: 
040/750-993 19000944

JEČMEN, ugodno, tel.: 031/624-552 
 19000966

KIFELJČAR in več sort krompirja, tel.: 
041/549-713 19000972

KROMPIR semenski – ostanek se-
mena kis sora, evora, giaconda, tel.: 
040/272-710 19000941

OREHE v lupini, suha, mešana drva, 
puhalnik Eolo in krompir desire, tel.: 
040/800-278 19000945

TRITIKALO in ječmen, tel.: 04/23-11-
964, 041/481-588 19000957

VINO kraški teran, cena 2 EUR/l, me-
šano belo 1,10 EUR/l. Zbiram naročila 
za dostavo, tel.: 031/795-008  
 19000947

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA LS, starega 1 teden, tel.: 
041/393-955 19000954

BREJO sansko kozo, staro 3 leta, tel.: 
069/635-603 19000943

ČEBELJE družine na AŽ satju, tel.: 
041/756-022 19000968

ČEBELJE družine, krepke, na 9-AŽ 
satih, Kranj, tel.: 040/273-214 
 19000969

JARKICE rjave, tik pred nesnostjo, tel.: 
041/820-594 19000946

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

KRAVO, brejo 9 mesecev, kravo s tele-
tom, 2 telici in 1 bikec, okolica Škofje 
Loke, tel.: 051/358-275, Jože  
 19000933

NESNICE – rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo, brezplačna dostava po 
celotni Sloveniji, Vzreja nesnic Tibaot 
Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 Ljuto-
mer, tel.: 02/58-21-401 19000499

PAŠNO kravo simentalko in iščem 
krovca ter osebo za razrez hlodovine, 
tel.: 04/25-51-928 19000970

POLOVICO mesa od teleta, tel.: 
04/59-61-069, 040/613-705 19000938

TELICO, brejo 9 mesecev, tel.: 04/51-
32-553 19000962

TELIČKO pasme LS, staro 6 tednov, 
in teličko pasme RJ-LS, staro 3 tedne, 
tel.: 040/127-409 19000963

ZAJCI – samci za pleme, stari 10 me-
secev, 2 lisca in ovnač, izredno lepi, 
tel.: 031/275-186 19000937

KUPIM

BIKCA simentalca, od 130 do 180 kg, 
tel.: 041/935-596 19000953

BIKCA simentalca, starega od 2 do 3 
mesece, tel.: 031/875-730 19000959

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke. Kogler Franz A., d.o.o., Parmo-
va 53, Ljubljana, 064/130-081  
 19000915

OSTALO
PRODAM

SLAMO v velikih pravokotnih balah, 
tel.: 031/264-237 19000967

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

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO voznika kamiona, C-ka-
tegorija, delo s hiabom, gorenjska in 
ljubljanska regija. Zaželene enoletne iz-
kušnje. Cegram, d.o.o., Podbrezje 26, 
Naklo, tel.: 04/53-72-200, cegram@
cegram.si 
 19000950

REDNO ali honorarno zaposlim več 
delavk ali mlajših upokojenk za prodajo 
na terenu Slovenije, za zelo prodajni ar-
tikel. Warmont, Rado Ovčar, s.p., Kaju-
hova 4, Slov. Konjice, tel.: 041/667-
958 19000956

V telefonskem studiu honorarno ali 
redno zaposlimo več oseb. Delo je 
dobro plačano. Warmont, Rado Ovčar, 
s.p., Kajuhova 4, Slov. Konjice, tel.: 
041/667-958 
 19000955

ZAPOSLIMO strojnika za upravljanje 
težke gradbene mehanizacije, obve-
zen izpit TGM. Zaželene dvoletne izku-
šnje. Cegram, d.o.o., Podbrezje 26,  
Naklo, tel.: 04/53-72-200, cegram@
cegram.si 19000951

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 19000914

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
no tranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 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

BARVANJE napuščev in fasad do vi-
šine 25 m, z lastnimi dvigali – možna 
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa sli-
kopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p., 
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-166 
 19000949

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 zaključana gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasadesraka dela, adapta-
cije stanovanj in hiš, suhomonataža 
Knauf, dimniki, škarpe, ometi, izkopi, 
..., tel.: 041/583-163 19000911

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419 19000930

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Garan-
cija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., Kranjska 
2, Radovljica, tel.: 041/229-246 19000148

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kali-
šnik, s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, 
031/720-141 19000912

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

ZAHVALE
REŠEVALNI postaji Kranj in Urgen-
ci Ljubljana za izredno učinkovitost in 
izvedbo nujne pomoči, ki ste jo 29. 
3. 2019 nudili mojemu možu Rudiju. 
VELIKA HVALA! Opravljate plemenito 
delo! Zdenka Kokalj  19000974

RAZNO
IŠČEM

STARE nedelujoče pralne stroje, ra-
čunal., klime, pipe, železo, odpeljem 
brezplačno, tel.: 070/385-95619000906

Nagrajenke križanke Gorenjskega glasa z geslom: Z GORENJ-
SKIM GLASOM NA POTEP, objavljene v Gorenjskem glasu 19. 
marca 2019, ki prejmejo nagrado, so: 1. nagrado, vzglavnik Slo-
venska postelja, prejme Bernarda Purgar, Lesce; 2. nagrado, 
knjigo Melanda, Tanja Valant, Bled; 3. nagrado, knjigo Melan-
da, pa Ingrid Stenovec, Škofja Loka. Nagrajenkam čestitamo!

Nagrajenci nagradne križanke Iskratelov DAN INovativnosti, ob-
javljene v časopisu Gorenjski glas v petek, 22. marca 2019, z ge-
slom  Z INOVATIVNOSTJO DO USPEHA, so: 1. nagrado: dežnik, US-
B-ključek in USB-razdelilnik, prejme Doroteja  Poljanec iz Moj-
strane; 2. nagrado: LED-lučko s teleskopskim držalom, USB-klju-
ček in USB-razdelilnik prejme Slavi Ažman iz Kranja in 3. nag-
rado: rokavice na dotik (touchscreen), USB-ključek in USB-raz-
delilnik prejme Karol Car iz Komende. Nagrajencem čestitamo. 

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 6. aprila, v Dom krajanov Primskovo na proučevanje 
Svetega pisma s temo Ritem življenja ob 9. uri ter predava-
nje Usodno striženje ob 10.30.

KONCERTI

Velikonočni koncert Carmen manet
Bled – V ponedeljek, 22. aprila, bo ob 20.30 v župnijski cerkvi 
sv. Martina na Bledu velikonočni koncert Carmen manet.

PREDSTAVE
Regijsko srečanje lutkovnih skupin Saše Kumpa 
2019
Kranj – Javni sklad za kulturne dejavnosti OI Kranj, koordina-
cija za Gorenjsko ter Primorsko, organizirajo jutri, v soboto, 
6. aprila, Regijsko srečanje lutkovnih skupin Saše Kumpa 
2019. Lutkovne skupine se bodo na odru OKC Krice Krace 
ter Stolpa Škrlovec predstavile med 9.30 ter 13. uro.

Agrarna skupnost Bohinjska Češnjica, Jereka, Podjelje,  
Koprivnik razpisuje začasno delovno mesto (od 22. 6. do 14. 9. 2019) 

SIRARJA (m/ž) in delovno mesto PASTIRJA (m/ž) 
na planini KRSTENICA.

Pisne prijave za zasedbo delovnega mesta z opisom izkušenj 
s področja sirarstva oziroma dela z živino pošljite do vključno 
12. 4. 2019 na naslov: Agrarna skupnost Bohinjska Češnjica,  
Bohinjska Češnjica 68, 4267 Srednja vas v Bohinju. Za dodatne 
informacije pokličite na telefonsko številko 041 378 851 – Matej.

AGRARNA SKUPNOST BOHINJSKA ČEŠNJICA, JEREKA, PODJELJE, KOPRIVNIK, PODJELJE 5, SREDNJA VAS V BOHINJU
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ZAHVALA

V 86. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari oče, 
brat, stric, bratranec, svak in boter

Ivan Zalokar
s Spodnjega Brnika

Ob njegovem slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, znancem ter sodelavkam in sodelavcem 
obeh hčera za vsa izrečena sožalja, bodrilne besede, darovano 
cvetje, sveče in darove za maše. Posebna zahvala sosedom Mi
hovim, Šornovim, Žvirčevim, Štefanovim in Kovačevim za vso 
pomoč v času priprav na dokončno slovo od moža in očeta. Iz
redna zahvala tudi gospem Slavici, Mariji, Marinki in Marini za 
vse podarjene dobrote. Lepa hvala tudi osebnemu zdravniku dr. 
Blažu Makovcu in sestri Bernardi za vso skrb  ob njegovi bolezni, 
osebju oddelka 300 Bolnišnice Golnik za ves trud v zadnjih dneh 
življenja. Zahvaljujemo se še gospodu duhovnemu pomočniku 
Lucijanu Potočniku za lepo opravljen pogrebni obred, mežnarju 
Franciju pa za zvonjenje in sodelovanje pri pogrebu. Ganilo nas 
je čudovito petje domačih cerkvenih pevcev, hvala vsem. Hvala 
tudi gasilcem s Spodnjega Brnika za spremstvo na zadnji poti in 
Jožetu Lampetu za iskrene besede ob slovesu očetovega bivanja 
med nami. Hvala vsem imenovanim in še mnogim neimenova
nim za ves čas in trud, ki ste ga vložili, da smo na drugi pomladni 
dan pokojnega očeta lepo pospremili v večnost, tja, kjer si bo lah
ko končno odpočil od vseh težav, ki jih je imel ob koncu življenja. 
Ob koncu še zahvala pogrebni službi Jerič iz Dvorij.

Žalujoči vsi njegovi
Sp. Brnik, 21. marca 2019

ZAHVALA

V 82. letu nas je zapustil dragi mož, ati, dedek, pradedek, tast, 
stric in bratranec

Jože Kozjek
iz Predoselj

Ob boleči izgubi se najlepše zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose
dom, prijateljem in znancem za vso pomoč in podporo v teh težkih 
trenutkih. Hvala vsem za vse izrečene besede tolažbe in sožalja, da
rovano cvetje, sveče in maše. Hvala zdravnici dr. Prosenovi za dol
goletno zdravljenje, medicinski sestri Lojzki Hudobivnik in patro
nažni sestri ge. Nataši. Hvala tudi celotnemu strokovnemu osebju 
Bolnišnice Jesenice. Zahvala gre tudi g. župniku za lepo opravljen 
cerkveni obred, gasilcem PGD Predoslje za zadnji pozdrav, hvala 
pevcem, nosačem, praporščakom, pogrebni službi Navček ter g. 
Jermanu. Iskrena hvala tudi g. Bitencu za poslovilne besede. Hvala 
tudi sodelavcem podjetja Arriva Alpetuor in sodelavcem podjetja 
Kamen Jerič. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat hvala. 

Žalujoči vsi njegovi
Predoslje, Velesovo, april 2019

Za dobroto tvojih rok 
ostala je beseda HVALA,
ki v srcu bo ostala
in za večno lep spomin na te. 

ZAHVALA
Ni te več na vrtu ne v hiši, 
nič več glas se tvoj ne sliši. 
Bremena življenja te niso zlomila, 
bolezen v tebi vso moč je izpila. 

V 86. letu nas je zapustil naš dragi mož, ata, stari ata, pradedek, 
brat in stric

Jožef Dolenc
p. d. Buhov Joža s Stirpnika

Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo vsem sosedom, sorod
nikom, prijateljem in znancem za vso pomoč in podporo v teh tež
kih trenutkih. Hvala vsem za iskren stisk roke in tolažilne bese
de, darovane sveče in svete maše. Zahvala tudi osebju ZD Škofja 
Loka, zdravnici dr. Petri Mesec Rodi in patronažni sestri Alenki 
Košir. Zahvaljujemo se selškemu župniku g. Damjanu Proštu za 
lepo opravljen cerkveni obred in duhovniku g. Branetu Potočni
ku za somaševanje. Hvala kolektivu OŠ Ivana Groharja, kolektivu 
Alplesa in škofjeloškim planincem. Hvala pogrebni službi Nav
ček, citrarju in pevcem. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi 
Stirpnik, 2. aprila 2019

ZAHVALA

V 85. letu starosti se je od nas poslovil dragi oče, stari oče, tast  
in stric

Jožef Gašperlin
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, Jožetovim in Minkinim sodelavcem, za izrečena so
žalja in podporo. Lepa hvala tudi za podarjeno cvetje in sveče. 
Barletovim, Gorjančevim, Jančkovim in Nastranovim pa se za
hvaljujemo za podarjene svete maše. Posebna zahvala g. župniku 
Urbanu Kokalju za lepo opravljen obred slovesa, pogrebni službi 
Navček in pevcem za zapete žalostinke. Hvala vsem, ki ste ga ime
li radi in ga boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: sin Jože in hčerka Minka z družinama ter ostali sorodniki
Luže, Cerklje na Gorenjskem, marec 2019

Prazen dom je in dvorišče, 
naše oko zaman te išče,
solza, žalost in bolečina
te zbudila ni.
Ostala je praznina, 
ki hudo boli.

ZAHVALA

Za vedno nas je zapustila naša draga

Nada Arnež
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v nje
nih zadnjih dneh stali ob strani. Hvala sorodnikom, prijateljem, 
znancem in sosedom za izrečena sožalja in darovane maše. Hvala 
g. župniku Urbanu Kokalju za ganljiv pogrebni obred in besede 
vzpodbude. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranjali 
v lepem spominu. 

Vsi njeni
Luže, 27. marca 2019

Počivaj v miru
tam gori med zvezdami.

ZAHVALA

Ko se je v naravi začelo prebujati novo življenje, nas je v 97. letu 
tiho zapustila naša dobra mama

Marija Štern
roj. Grašič, p. d. Pavovčeva s Trstenika

Želimo se zahvaliti vsem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali 
sveče in svete maše. Najprej gre zahvala dobrim sosedom, ki ste 
jo tako redno obiskovali, ji delali družbo in krajšali čas. Potem 
zahvala vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem ter 
sosedom z Luž in Zg. Brnika. Velika zahvala gre vsem negoval
kam iz Doma upokojencev Kranj: Rosandi, Mileni in Slavi ter dr. 
Primožičevi, medicinski sestri Andreji ter patronažni sestri Špe
li. Hvala župniku Branku in Urbanu Kokalju za čustven obred, 
kakor tudi pevcem in pogrebni službi Navček. Skratka vsem, ki 
ste našo mamo v tako velikem številu pospremili v tihi dom.
 
Vsi njeni
Trstenik, Luže, Zg. Brnik, 28. marca 2019

ZAHVALA

Ob boleči izgubi moža, očeta, deda in pradeda

Antona Svoljšaka
15. 4. 1936–22. 3. 2019

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam sočutno izrekli soža
lje, tolažilne besede, darovali cvetje, sveče in svete maše. Hvala 
g. župniku dr. Alojziju Snoju za lepo opravljen obred, pogrebni 
službi, pevcem, vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Posebna zahvala njegovi zdravnici Tadeji Demšar, sestri Mojci ter 
patronažni službi ZD Škofja Loka za skrb in nego v zadnjih dneh 
njegovega življenja. Hvala prijateljem, sorodnikom, sosedom in 
sodelavcem, ki ste nam v težkih trenutkih pomagali in stali ob 
strani. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi.

Žalujoči vsi njegovi
Škofja Loka, Godešič, Šenčur, 5. aprila 2019

Srce ti je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel,
misel nate je ostala,
spomin za vedno bo živel!
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Anketa

Tina Rogič, Kranj:

»Nedopustno je, da bomo 
morali iskati novega osebne-
ga zdravnika. Strinjam se, da 
so preobremenjeni, in prav je, 
da se njihove delovne razmere 
spremenijo. Obrnila se bom 
na ambulanto v drugi občini.« 

Miran Zupan, Kranj:

»Redno plačujemo zdra-
vstveno zavarovanje, zato 
smo upravičeni do zdravnika 
in država nam ga mora zago-
toviti. Zdravniki, ki grozijo z 
odpovedjo, pa naj si poiščejo 
manj obremenjujoče delo.«

Blaž Urbanc, Podbrezje:

»Pacienti bomo prikrajšani 
za zdravstveno obravnavo. 
Če bi izgubil zdravnika, bi si 
ga poiskal drugje, verjetno v 
Ljubljani. Mislim, da se bo 
našla rešitev in ne bodo pre-
kinili delovnega razmerja.«

Maruša Štefe, Tržič:

»Stanje, ki so ga povzročili 
zdravniki z odpovedjo, je 
nedopustno. Ne razumem, 
zakaj gledajo le nase in ne na 
dobrobit pacientov. Zavedajo 
se, da bodo z izsiljevanjem 
dosegli svoje, in to ni prav.«

Maša Likosar

Če bo 23 zdravnikov iz 
Zdrav stvenega doma Kranj 
dokončno prekinilo delovno 
razmerje, nam po mnenju 
strokovnjakov sledi razpad 
sistema. Štirideset tisoč pa-
cientov bo ostalo brez oseb-
nega zdravnika. Kje bomo v 
tem primeru iskali zdravstve-
no obravnavo? 
Foto: Tina Dokl

Osebni zdravnik 
je naša pravica

Tim Sajovic, Cerklje:

»Posledice bodo za nas nev-
zdržne, zdravstveni sistem bo 
dodano obremenjen in verje-
tno bodo čakalne dobe še 
daljše. Sumim, da zdravniki 
izsiljuje in dejansko niso tako 
obremenjeni, kot pravijo.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes dopoldne bo ob prehodu hladne fronte močneje de-
ževalo. Meja sneženja bo na okoli tisoč metrih nad morjem, 
ob močnejših nalivih lahko krajši čas in krajevno tudi nižje. 
Popoldne bo dež ponehal. Jutri bo delno jasno s spremenljivo 
oblačnostjo. V nedeljo bo pretežno oblačno in toplo.

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

Jasna Paladin

Velika planina – Velika pla-
nina in vse okoliške plani-
ne (Kisovec, Mala in Goj-
ška planina, planina Dol, 
planina Konjščica …) se vsa-
ko pomlad obarvajo v vijo-
lično barvo, saj pobočja ta-
koj, ko se stopijo zadnje za-
plate snega (večinoma pa še 
kar med njimi), zasede na ti-
soče vijoličnih žafranov oz. 
spomladanskih podleskov.

Ljubitelji narave, ki obču-
dujejo ta pisani pojav, vsa-
ko leto skrbno pazijo, kdaj 
bodo cvetlice pokukale iz-
pod snega, saj je njihovo 
cvetenje precej kratkotraj-
no; traja namreč zgolj od de-
set do štirinajst dni, nato pa 
svoje mesto odstopijo dru-
gim spomladanskim cvet-
licam. Zato v družbi Velika 
planina opažajo, da veliko 
obiskovalcev na planino te 

dni pride prav zaradi žafra-
nov in čudovitih fotogra-
fij, ki jih omogočajo. Šte-
vilni tudi redno kličejo, ali 
žafrani že cvetijo, da tega 
pojava ne bi zamudili. Po-
zorni opazovalci bodo med 

vijoličnimi cvetlicami opa-
zili tudi t. i. veležafrane, ki 
pa zadnja leta rastejo v pre-
cej manjših zaplatah.

Čeprav so žafrani oz. pod-
leski spomladanska cvetlica, 
ki je pogosta marsikje, jih je 

toliko kot na Veliki planini 
malokje, zato si na Kamni-
škem želijo, da bi to cvetenje 
bolj izkoristili v turistične 
namene – podobno kot zna-
jo to narediti na Planini pod 
Golico z narcisami.

Planina že v vijoličnih barvah
Zaradi mile zime so žafrani na Veliki planini letos pohiteli in pobočja že obarvali v prečudovite barve.

Velika planina se je že odela v barve žafranov.

Cerklje – V sredo, 10. aprila, ob 17. uri, Zavod za turizem 
Cerklje v Petrovčevi hiši v Cerkljah pripravlja tradicionalno 
Razstavo velikonočnih in pomladnih aranžmajev, na kateri se 
bodo z izdelki predstavili posamezniki in društva iz občine. Na 
ogled bodo tudi unikatno poslikani keramični izdelki ustvar-
jalk Maje Grošelj in Unikati Nati ter izdelki, ki so jih naredili 
otroci iz Marijinega vrtca. Razstava bo na ogled do 26. aprila 
v času uradnih ur Turistično-informacijskega centra Cerklje 
in Knjižnice Cerklje.

Razstava velikonočnih in pomladnih aranžmajev

Grad – Zimsko sezono bodo na Krvavcu sklenili v soboto s 
prireditvijo Plaža Splash Challenge. Gre za dogodek, podoben 
tistim, ki so se v prejšnjih sezonah odvijali pod imenom Luža 
in so jih organizirali skupaj s Športnim društvom Dobr. Tokrat 
pa se društvo z vodstvom RTC Krvavec ni uspelo dogovoriti za 
sodelovanje. Kot pravijo na RTC Krvavec, so dogodek osvežili, 
snežnemu bazenu so dodali še otroškega, k sodelovanju pa 
poleg smučarjev in deskarjev povabili še kolesarje. Zabava z 
vragolijami na snežnem bazenu se začne ob 9. uri.

Na Krvavcu zaključek sezone

Mateja Rant

Bled – V Turizmu Bled na 
pobudo lokalne skupnosti, 
turističnega gospodarstva 
in skupnosti Julijskih Alp 
pred začetkom letošnje po-
letne turistične sezone za 
goste Bleda uvajajo karti-
co mobilnosti. Namenjena 
je gostom, ki na destinaciji 
vsaj trikrat prenočijo. S kar-
tico želijo spodbuditi dalj-
še bivanje na Bledu in dose-
či usmerjanje turističnih to-
kov, dodatno povezovanje s 
skupnostjo Julijske Alpe, pa 
tudi uporabo javnega pre-
voza, s tem pa zmanjšanje 
onesnaževanja in prometne 

gneče na Bledu in njegovi 
okolici. »Kartico bodo go-
stje, ki bodo vsaj tri dni pre-
spali pri partnerskem ponu-
dniku Turizma Bled, preje-
li brezplačno. Veljala bo od 
15. junija do 15. septembra 
ter bo vključevala dve trasi 
poletnega turističnega avto-
busa, vse štiri trase avtobusa 
hop on hop off, izposojo gor-
skih koles v informacijskem 
centru Triglavska roža in en-
kratno vožnjo s sedežnico na 
Stražo,« so pojasnili v Turiz-
mu Bled, kjer ocenjujejo, da 
bo kartico letos uporabljalo 
okrog 27 tisoč gostov v hote-
lih, turističnih sobah, apart-
majih in kampih na Bledu.

Kartica mobilnosti za 
blejske goste

Velesovo – V ponedeljek popoldne so krajani v potoku Tr-
skovec v Velesovem našli okoli petdeset poginjenih žab na 
dolžini enega kilometra. Na kraju dogodka so posredovali 
gasilci, obveščene so bile tudi pristojne inšpekcijske službe, 
ki dogodek še preiskujejo.

Pogin žab v Velesovem

Jesenice – V jeseniški občini se je s prvim aprilom spremenila 
cena socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo 
izvaja Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice. Razlog 
za dvig cen so višji stroški dela. Cena storitve za uporabnike se 
med delovniki ne spreminja in ostaja 3,69 evra na uro, bo pa 
Občina Jesenice povišala subvencijo s 15,48 evra na 16,28 evra 
na uro. Ekonomska cena bo tako znašala 19,97 evra (doslej 
19,17 evra) na uro. Ob nedeljah se bo cena za uporabnike povi-
šala za 0,09 evra na uro, med prazniki in dela prostimi dnevi pa 
za 0,10 evra na uro. Nove cene in višino subvencije so potrdili 
na seji občinskega sveta v četrtek. Ob tem so občinski svetniki 
dali pobudo, da naj se cena diferencira glede na socialni status 
uporabnikov, a ker zakonodaja tega za zdaj ne omogoča, bodo 
s predlogom seznanili Skupnost občin Slovenije.

Višja cena storitve pomoč na domu

Domžale – Domžalski svetniki so na svoji marčevski seji 
potrdili sklep o podelitvi letošnjih priznanj Občine Domža-
le. Zlato plaketo bodo prejeli člani Foto, kino, video kluba 
Mavrica Radomlje ob 50-letnici uspešnega dela za ohranjanje 
zgodovine in kulturne dediščine. Srebrni plaketi bosta prejeli 
Marika Haler in Jožefa Košak, bronaste plakete bodo prejeli 
Damjan Tomažin, Janez Medvešek in Vida Perne, nagrade 
Občine Domžale pa Društvo paraplegikov ljubljanske pokra-
jine, Veronika Pogačar, dr. Tomaž Lavrič, Citrarska skupina 
Notice in Anka Cerar. Priznanja bo župan Toni Dragar podelil 
na slovesnosti ob občinskem prazniku, ki bo v torek, 16. aprila, 
ob 19. uri v Kulturnem domu Franca Bernika.

Znani so občinski nagrajenci


