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Breznik na čelu  
porodnišnice
Na torkovi seji sveta Bolnišnice za 
ginekologijo in porodništvo (BGP) 
Kranj so za novega poslovnega di-
rektorja zavoda izbrali Marka Bre-
znika. Strokovnega direktorja niso 
imenovali, saj na razpis niso pre-
jeli nobene prijave.
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KRONIKA

Nazadnje pred  
padcem videl župana
Na kranjskem sodišču se je začelo 
sojenje kranjskogorskemu županu 
Janezu Hrovatu, ker naj bi na stezi 
v dolino Male Pišnice odrinil nara-
vovarstvenega nadzornika Radka 
Legata, ki je padel po brežini. Žu-
pan trdi, da se ga ni dotaknil.

16

GG+

Halo, Babi servis ...?
V Zavodu Medgeneracijsko sredi-
šče Komenda odnose med gene-
racijami krepijo tudi s pomočjo 
programa Babi servis, v okviru ka-
terega trinajst mlajših upokojenk 
ponuja varstvo otrok, ki je za star-
še brezplačno. Babi servis deluje 
od konca lanskega leta.
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GG+

Dela učitelja  
ne meri v urah
Za posebne zasluge in uspehe pri 
strokovnem delu ter na področju 
likovne in dramske dejavnosti so 
letos priznanje Društva učiteljev 
podružničnih šol podelili učiteljici 
razrednega pouka Blanki Valant s 
Podružnične šole Ribno.

20

VREME

Danes bo pretežno oblač-
no. Jutri bo spremenljivo 
oblačno s plohami.  
Hladneje bo. V nedeljo bo 
oblačno in deževno. 

6/17 °C
jutri: spremenljivo oblačno

72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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DNEVI UGODNIH NAKUPOV
LESNIH PELETOV od 13. - 18. maja 2019

 

180 €
+ DDV/t

www. lesnipele.si
051 250 440

KAKOVOSTNI RAZRED 1
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Po tesh ZPS imajo pele Energije narave
najboljše razmerje med kvaliteto in ceno
na slovenskem trgu!€
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Priloge: jeseniške novice
 deželne novice 
 kranjske novice

Mateja Rant

Kranj – V ZD Kranj se ta čas 
pripravljajo na črni scenarij, 
ki jih čaka v maju zaradi kori-
ščenja dopustov zdravnikov, 
ki so s prvim aprilom dali od-
povedi. Tistim 23, ki so poda-
li odpovedi 1. aprila, se je po 
besedah direktorja OZG Jo-
žeta Veternika pridružil še 
en zdravnik, torej jih je zdaj 
kar 24 od skupaj 34 zaposle-
nih v ZD Kranj. Večina teh 
zdravnikov naj bi v maju ko-
ristila od enega do treh te-
dnov dopusta, v tem času 
pa bodo njihove ambulante 

zaprte, saj nadomeščanja 
ne bo. V posameznih dne-
vih naj bi bilo tako zaprtih od 
pet do 18 ambulant.

V maju bodo zato po be-
sedah direktorice ZD Kranj 
Lili Gantar Žura veljale izre-
dne razmere, ki se jim bodo 
prilagodili z odprtjem tako 
imenovane akutne ambu-
lante, ta pa bo od 9. do 17. 
ure okrepljena s še eno am-
bulanto. Obenem bo delova-
la še dodatna ambulanta, ki 
se bo ukvarjala samo z admi-
nistrativnimi zadevami, je 
pojasnila Lili Gantar Žura. 
»V ambulantah zdravnikov 

na dopustu bodo le medi-
cinske sestre, ki bodo pa-
ciente seznanjale, kje lah-
ko uredijo svoje težave,« je 
dodal Veternik. Lili Gantar 
Žura pričakuje, da bodo pri-
stojni v maju vendarle resno 
pristopili k reševanju tega 
problema. »Časa ni več ve-
liko, zdravniki pa ne verja-
mejo, da bodo ugodili nji-
hovim zahtevam,« opozar-
ja Lili Gantar Žura, Veternik 
pa dodaja, da zdravniki krat-
koročno pričakujejo vsaj re-
šitev zahteve glede oprede-
ljevanja pacientov.

Pripravljajo se na izredne razmere
Po sestanku z župani občin, ki so vezane na Zdravstveni dom (ZD) Kranj,  
so v Osnovnem zdravstvu Gorenjske (OZG) predstavili organizacijo dela  
v maju, ko bo večina družinskih zdravnikov, ki so podali odpovedi, koristila 
lanski dopust.

S prvim junijem bi brez osebnega zdravnika lahko ostalo petdeset tisoč ljudi. Fotografija je 
simbolična. / Foto: Tina Dokl43. stran
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Ana Šubic

Bled – »Danes je na novo kon-
stituirani območni svet spre-
jel poročilo o delu območne 
enote Bled za leto 2018. Glav-
na tema je bila seveda napad 
lubadarja, ki je lani ponovno 
ogrožal naše gozdove, grada-
cija se že četrto leto nadalju-
je silovito,« je na novinarski 
konferenci po včerajšnji seji 
sveta povedal Andrej Avse-
nek, vodja blejske območ-
ne enote Zavoda za gozdo-
ve Slovenije. Lani se je razvoj 
lubadarja začel razmeroma 

pozno. Gozdarji so že upa-
li na preobrat, a je konec ju-
nija, ko so temperature do-
segle trideset stopinj Celzija, 
prišlo do silovitega izbruha. 
»Naenkrat smo imeli na de-
settisoče 'kubikov' napade-
nih smrek, s katerimi smo se 
ukvarjali praktično do konca 
leta. Na blejskem območju 
je bilo treba posekati več kot 
350 tisoč 'kubikov' lesa, kar je 
polovica vseh slovenskih lu-
badark. Širitev lubadarja je 
lani potekala specifično,« je 
pojasnil Avsenek. 

Lubadar še naprej 
ogroža gozdove
Na blejskem gozdnogospodarskem območju je 
lubadar lani napadel več kot 350 tisoč kubičnih 
metrov lesa. Gozdarji opozarjajo, da prognoza 
razvoja lubadarja tudi za letošnje leto ni najboljša.

43. stran
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Knjigo prejme MILAN RUPAR s Hrušice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je na seji prej
šnji teden sprejela spremem
be in dopolnitve zakonov o 
evidentiranju nepremičnin 
in o množičnem vrednote
nju nepremičnin, ob tem 
pa je predlagala državnemu 
zboru, da jih sprejme po nuj
nem postopku. Po zdaj ve
ljavnih zakonih bi morali 
novo, drugo množično vred
notenje nepremičnin izves
ti do konca letošnjega julija, 
vlada pa zdaj predlaga podalj
šanje roka do konca marca 
prihodnje leto, kar pomeni, 
da bodo lastniki nepremič
nin obvestila o novih vred
nostih nepremičnin preje
li aprila 2020. Izvedbo po
skusnega izračuna vrednos
ti nepremičnin, ki bo dostop
na na Portalu množičnega 
vrednotenja nepremičnin, 
načrtujejo letos jeseni. 

Kot pojasnjujejo na mini
strstvu za okolje in prostor, 
je za podaljšanje roka za iz
vedbo množičnega vredno
tenja več razlogov: obliko
vanje nove evidence za vred
notenje nepremičnin zah
teva veliko tehničnega dela, 
pokazala pa se je tudi pot
reba po daljšem usklajeva
nju modelov vrednotenja 
s strokovno javnostjo in po 
daljši javni razgrnitvi mo
delov lastnikom nepremič
nin. Podaljšanje roka zago
tavlja ministrstvu za okolje 
in prostor, ministrstvu za 
infrastrukturo in občinam 
dodaten čas za izboljšanje 
obstoječih uradnih evidenc 
in pridobitev nekaterih no
vih podatkov, lastnikom ne
premičnin pa omogoča, da 
pregledajo podatke in v pri
meru, če niso ustrezni, zač
nejo postopke za njihovo 
spremembo.   

Podaljšali rok za množično 
vrednotenje nepremičnin

Matevž Pintar

Občina Tržič je v katego
riji majhnih in srednje veli
kih občin prejela nagrado za 
najbolj varno slovensko ob
čino, ki jo je podelil Inštitut 
za korporativne varnostne 
študije. V naši anketi je so
delovalo 261 Tržičanov, ki 
smo jih vprašali, kako var
no se počutijo v svoji obči
ni. Da se počutijo zelo var
no, je odgovorilo 46 odstot
kov vprašanih, skoraj polovi
ca, da varno, medtem ko se 

pet odstotkov vprašanih ne 
počuti varno. 

Občina Tržič je začela ure
jati strugo potoka Mošenik. 
Dela naj bi bila končana do 
poletja. Zanimalo nas je, ali 
sodelujoči občani menijo, 
da bo v Tržiču po tej obnovi 
zagotovljena večja poplavna 
varnost. Dobra polovica 
meni, da bo, 16 odstotkov je 
mnenja, da bi morali stori
ti več za poplavno varnost, 
medtem ko je 12 odstotkov 
anketiranih prepričanih, 
da za poplavno varnost ni 

dobro poskrbljeno. Skoraj 
petina sodelujočih o tej temi 
nima mnenja. 

Občina Tržič je ena izmed 
šestih občin, ki bodo sestav
ljale mrežo izposoje koles, 
kar bo prispevalo k razvo
ju trajnostne mobilnosti in 
spreminjanju navad prebi
valstva. Pri našem nasled
njem vprašanju nas je zani
malo, ali si bodo tudi sode
lujoči kdaj izposodili kolo. 
Dva odstotka vprašanih sta 
odgovorila, da pogosto, sko
raj petina, da občasno, in 77 

odstotkov, da si kolesa ne 
bodo izposodili. Kot razlog 
za to so največkrat navedli, 
da imajo doma svoje kolo. 
Dva odstotka anketiranih 
na vprašanje nista znala od
govoriti. 

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.

Tržičani zelo varni v svoji občini

Nagrajenec

V nagradni igri, ki je bila objavljena 16. aprila 2019, prejme 
zgoščenko in knjigo Simfoničnega orkestra RTV Slovenija 
Mitja Avsec iz Črnuč.
Nagrajencu čestitamo!

Mateja Rant

Kranj – Po nepreklicnem od
stopu Polone Podnar, ki je 
BGP Kranj vodila zadnji dve 
leti, je večino glasov članov 
sveta zavoda dobil Marko 
Breznik, za njegovo imeno
vanje za poslovnega direk
torja pa je potrebno še so
glasje ministrstva za zdrav
je. Po besedah predsedni
ce sveta zavoda Alenke Bra
dač sta se na razpis prijavila 
dva odlična kandidata, tako 
da je bila izbira res težka, a 
so na koncu pretehtale dalj
še in zahtevnejše izkušnje iz 
poslovnega sveta pri izbra
nem kandidatu. »Breznik je 
ekonomist, ki je v preteklo
sti delal tudi v tujini in v bolj 
težkih razmerah. Glede na 
razmere v slovenskem zdra
vstvu in bolnišnici se nam je 
zato zdel primerna izbira,« 
je pojasnila Alenka Bradač.

Breznik naj bi tako vode
nje kranjske porodnišnice 

prevzel s prvim majem, v 
prihodnje pa naj bi se mu 
pridružil še strokovni direk
tor, ki ga tokrat še niso ime
novali, saj na tokratnem raz
pisu niso prejeli nobene pri
jave, zato ga bodo ponovi
li. »Na seji smo predstavni
ka delavcev spodbudili, naj 
zdravniki predlagajo osebo, 
ki jo bodo sprejeli za stro
kovnega direktorja,« je po
jasnila Alenka Bradač in do
dala, da je imela bolnišnica 
sicer doslej enotirni sistem 
upravljanja, zaradi procesa 
sanacije pa morajo upošte
vati zakonodajo s tega pod
ročja, tako da naj bi predvi
doma že v maju odločali še 
o strokovnem direktorju. Na 
torkovi seji so obravnavali 
tudi finančni načrt za letoš
nje leto, ki ga je bolnišnica 
pripravila v skladu z usme
ritvami sanacijske ekipe ozi
roma ministrstva za zdravje. 
Pripravljen finančni načrt 
predvideva, da bo bolnišnica 

poslovala z ničlo. »Vemo pa, 
da je v teh razmerah to zelo 
težko ali nemogoče realizi
rati,« je poudarila Alenka 
Bradač in dodala, da so obe
nem ocenili, da obstoječi sa
nacijski ukrepi za to bolni
šnico niso primerni. »Tre
ba bi bilo predvsem okrepi
ti dejavnost, da bi bolnišni
ca sama ustvarjala zadosti 

prihodkov za pozitivno po
slovanje.« Potem ko so le
tos vendarle dočakali obno
vo porodnega bloka, bi bilo 
po njenih besedah treba ob
noviti še kakšno operacij
sko dvorano, ki bi jo lahko 
potem ponudili tudi za bolj 
zahtevne posege, s čimer bi 
bolnišnica lahko okrepila 
lastne prihodke.

Breznik na čelu porodnišnice
Na torkovi seji sveta Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo (BGP) Kranj so za novega poslovnega 
direktorja omenjenega zavoda izbrali Marka Breznika.

Vodenje BGP Kranj naj bi s prvim majem prevzel Marko 
Breznik. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Danes opolnoči se 
izteče rok, do katerega lah
ko stranke in liste Držav
ni volilni komisiji oddajo 
liste kandidatov za poslan
ce Evropskega parlamenta. 

Volitve bodo 26. maja, da
nes pa se začenja tudi ura
dna volilna kampanja.

Državna volilna komisi
ja je na spletni strani sproti 
objavljala že oddane kandi
dature, do včerajšnjega dne 
jih je vložilo enajst strank 

in list, in sicer: SNS (no
silec liste Zmago Jelinčič 
Plemeniti), Dobra država 
(Peter Golob), SDS in SLS 
(Milan Zver), SAB (Angeli
ka Mlinar), NSi (Ljudmila 
Novak), Dom, domovinska 
liga (Bernard Brščič), LMŠ 

(Irena Joveva), SD (Tanja 
Fajon), DeSUS (Igor Šol
tes), ZSi, gibanje Zedinje
na Slovenija (Andrej Ši
ško) in SMC (Gregor Pe
rič). Včeraj sta kandidatu
ri vložili tudi Levica (Vio
leta Tomić) in lista Poveži
mo se (Urša Zgojznik), za 
danes pa so to napovedali 
Zeleni Slovenije (Gorazd 
Pretnar). 

Začenja se volilna kampanja

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Jutri, 27. aprila, v 
Sloveniji slavimo dan upo
ra proti okupatorju. Na ta 
dan leta 1941 je bila v Ljub
ljani ustanovljena Protiim
perialistična fronta, ki se 
je po nemškem napadu na 
Sovjetsko zvezo 22. junija 
1941 preimenovala v Osvo
bodilno fronto slovenske
ga naroda. OF je bila sicer 
ustanovljena dan prej, 26. 
aprila 1941, v hiši književ
nika Josipa Vidmarja, kjer 
so se sestali predstavniki 
nekaj političnih strank in 
kulturnih delavcev: KP, le
vega krila Sokolov, Krščan
skih socialistov in sloven
skih kulturnih delavcev. 
Nastala je deset dni zatem, 
ko je jugoslovanska vojska v 
Beogradu podpisala vdajo, 

in dobrih 14 dni po okupa
ciji Slovenije.

Osrednja slovesnost ob dr
žavnem prazniku bo danes, 
26. aprila, ob 20. uri v dvo
rani na Zlatem polju. Slav
nostni govornik bo predse
dnik državnega zbora Dejan 
Židan, proslavo bo nepos
redno prenašala nacional
na televizija na prvem pro
gramu in sočasno na tret
jem programu s tolmačem 
v slovenski znakovni jezik. 
Prireditve ob državnem pra
zniku se bodo vrstile tudi v 
drugih krajih. Že tradicio
nalen je denimo vsakoletni 
Pohod prijateljstva in spo
mina Udinboršt, letošnji bo 
potekal na jutrišnji praznič
ni dan, 27. aprila, od 8. do 12. 
ure, ko bo pred trgovskim 
centrom na Kokrici sklepna 
slovesnost.  

Jutri praznujemo 
dan upora
Osrednja proslava ob prazniku bo drevi v Kranju.
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Cerkljanske opozicijske 
svetnike je nedavno 
razburila odločitev 

župana Franca Čebulja, da 
predlaga zamenjavo predstav-
nikov občine v svetu zavoda 
za turizem. Tri člane, od ka-
terih sta bila dva predstavni-
ka svetniške opozicije, so tako 
nadomestili svetniki županu 
lojalnih list. Uradno sta bila 
med razlogi za menjavo ne-
strokovnost in neučinkovitost, 
a opozicija županu očita, da 
gre za politično kadrovanje. 
Odločitev ni presenetljiva, 
saj je župan potrebo po spre-
membah javno poudarjal že 
v prejšnjem mandatu, potem 
ko si je na zadnjih volitvah 
zagotovil močno večino v ob-
činskem svetu, pa za takšno 
potezo ni bilo več nobenih 
zadržkov. Politika pa ima ne 
nazadnje vselej možnost, da 
svoje predstavnike zamenja, 
če ji niso po godu.

A bolj zanimiva je ugotovi-
tev svetnika Luke Jezerška: s 
turizmom v Cerkljah ne zna-
mo – in če bomo tako nada-
ljevali, ne bomo prišli daleč. 
Trditev ima še toliko večjo 
težo, ko pride iz ust ključnega 
moža ene najbolj prepoznav-
nih gostinskih zgodb ne le v 
Cerkljah in na Gorenjskem, 
temveč v državi. 

Turizem je »živa stvar«, 
ki jo je treba premišljeno gra-
diti, v sodelovanju s turistič-
nimi ponudniki in lokalno 
skupnostjo. Ključna sta sode-
lovanje in povezovanje, prav 

tega pa po mnenju marsiko-
ga v Cerkljah manjka. Kot 
pravi Jezeršek, se doslej niso 
znali usesti za skupno mizo, 
ker so sedeli na različnih po-
litičnih bregovih. Na Krvavcu 
je interesov in želja približno 
toliko kot deležnikov, tudi 
novo lastništvo krvavških žič-
nic kakšnih sprememb v tem 
pogledu ni prineslo. Da od-
nosi med županom in lastni-
kom RTC Krvavec Janezom 
Janšo niso najboljši, je znano 
že nekaj časa. Na zadnji seji 
je bilo slišati tudi pomisleke o 
učinkovitosti delovanja same-
ga zavoda za turizem in celo 
o tem, ali ga sploh potrebujejo. 
Postavilo se je tudi vprašanje, 
ali si občani turizma v občini 
sploh želijo.

Smučišče, bližina letališča 
in čudovite naravne danosti 
v Cerkljah sicer dajejo odlič-
ne možnosti za razvoj turiz-
ma. Lani so denimo ustvarili 
rekordnih 87 tisoč nočitev. 
Letvica se na valu turizma, 
na katerem jezdi Slovenija, 
utegne še zvišati, a glede na 
vse izrečeno povečevanje števi-
la turistov ne bi smel biti cilj 
razvoja turizma v občini. Na-
mesto lovljenja rekordov bodo 
morali moči usmeriti v stra-
tegijo, ki bo zadovoljila tako 
tiste, ki živijo od turizma, kot 
vse druge, ki si morda želijo 
ohraniti le spokojnost življe-
nja na podeželju in neokrnje-
no naravo. Za to pa bo treba 
najprej premostiti bregove in 
najti mizo za odkrit pogovor.

Kakšen turizem želimo

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

 Zdravniki družinske me-
dicine v ZD Kranj so namreč 
dlje časa opozarjali, da ima-
jo preveč opredeljenih paci-
entov ter da zaradi preobre-
menjenosti svojega dela ne 
morejo več opravljati kako-
vostno in varno.

Dodatno se je zapletlo, ker 
je upravni odbor Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slo-
venije v sredo zavrnil aneks k 
splošnemu dogovoru o obre-
menitvah družinskih zdrav-
nikov, kot ga je predlagalo 
ministrstvo za zdravje. Po 
pojasnilu Veternika bo ver-
jetno v maju sledil arbitražni 
postopek, o uspehu katerega 
pa dvomi. »Končni arbiter 

bo vlada, zato jo pozivamo, 
da pospeši sprejemanje ane-
ksa.« Poziv, ki so ga naslovi-
li na predsednika vlade, mi-
nistra za zdravje, direktorja 

Zavoda za zdravstveno za-
varovanje Slovenije, pred-
sednika državnega zbora in 
poslance, so podpisali tudi 
župani vseh občin, vezanih 

na ZD Kranj, ko so jih v sre-
do seznanili z razmerami. 
»Župani se zavedajo resno-
sti razmer,« je poudaril Ve-
ternik in dodal, da si nihče 
ne želi niti pomisliti na naj-
bolj črn scenarij, ki bi sledil, 
če se zdravniki, ki že imajo 
izdane sklepe o odpovedih in 
jim 31. maja poteče odpoved-
ni rok, ne vrnejo v ZD Kranj. 
Brez osebnega zdravnika bi 
tako ostalo kar 50 tisoč ljudi, 
je opozorila Lili Gantar Žura 
in dodala, da bi v tem pri-
meru delo še naprej poteka-
lo v podobni obliki kot maja. 
»Bolnike z akutnimi stanji 
bi oskrbeli, kronični bolniki 
pa bi morali počakati, kar bi 
potem povzročilo težave na 
daljši rok.«

Pripravljajo se na izredne razmere
31. stran

Lili Gantar Žura in Jože Veternik sta predstavila organizacijo 
dela v ZD Kranj v maju. / Foto: Tina Dokl

»Še od prejšnjih let smo 
imeli ogromne gole površi-
ne, iz teh robov pa se je lu-
badar potem širil navznoter. 
Najbolj očitna sprememba 
pa je bila širitev v smeri viš-
jeležečih gozdnih sestojev. 
Na Jelovici je lubadar prišel 
do zgornje drevesne meje, 
medtem ko je Pokljuka kli-
matsko ugodnejša in se je 
ustavil na platoju. Na tej vi-

šini je že toliko mrzlo, da je 
prišlo samo do ene genera-
cije in do manjših jeder,« je 
razložil Avsenek.  

V blejski enoti se je skup-
ni posek vsega drevja iz 
predlanskih rekordnih 519 
tisoč kubičnih metrov lani 
povzpel na kar 561 tisoč 'ku-
bikov'. Delež sanitarne seč-
nje je bil več kot 493 tisoč ku-
bičnih metrov, od tega je bilo 
več kot 350 tisoč 'kubikov' 

lubadark, preostalo pa je 
predstavljalo od vetra po-
lomljeno drevje. 

Že več kot tri tisoč 
hektarov golih površin

Prognoza razvoja lubadar-
ja tudi za letošnje leto ni naj-
boljša, napoveduje Avsenek: 
»Poznojesenske visoke tem-
perature in mila zima sta oh-
ranila populacijo lubadarja v 
gradacijskem stanju. To do-

kazujejo tudi količine po-
znojesenskih lubadark, ki so 
jih do konca aprila naši goz-
darji označili za posek. Šte-
vilo je ogromno: skoraj 80 
tisoč kubičnih metrov oz. še 
enkrat več kot lani. Če se bo 
nadaljevalo s tem tempom, 
nas kar močno skrbi. Če se 
bo pomlad prevesila v vroče 
poletje, se resnično bojimo 
najhujšega, predvsem za 
Pokljuko, biser smrekovega 

gozda. Želimo si, da ne bo 
prišlo do ogromnih koli-
čin. Pokljuka je nestabilna, 
ker jo je lani oktobra ponov-
no prizadel vetrolom in ne-
kaj količin lesa še vedno leži 
v gozdu, kar je dobra pod-
laga za naselitev lubadarja. 
Upam, da bodo vremenske 
razmere prizanesljive.«

V zadnjih letih je zara-
di napada lubadarja ogole-
lo že več kot tri tisoč hekta-
rov gozdnih površin. Najob-

sežnejše posledice so na ob-
močju bohinjske Jelovice, 
Notranjega Bohinja, Zgor-
nje Bohinjske doline, pad-
li so smrekovi sestoji nad 
Bohinjsko Belo, območju 
blejskih osamelcev, pobo-
čju nad Radovno, Lipniško 
dolino, širijo se goličave na 
Mežakli, strmih pobočjih 
nad Dovjim in Jesenicami, 
prizadeti sta tudi krnici Kot 
in Vrata.

Pravočasno izvedena le 
četrtina sanacij

Ob lanskem silovitem na-
padu lubadarja so izredne 
varstvene razmere po bese-
dah Avseneka v celoti mobi-
lizirale njihove terenske goz-
darje, na pomoč so prišli tudi 
sodelavci strokovnih odse-
kov območne enote. »Obre-
menitve na terenu, še poseb-
no v Krajevni enoti Bohinj, so 
bile izredno velike. Odkriva-
nje in označevanje lubadark 
je v izredno hudem ritmu tra-
jalo do konca leta.« Lani so iz-
dali 5821 odločb za sečnjo, od 
tega 4229 za sanitarno seč-
njo. V predpisanem roku je 
bila izvedena komaj četrti-
na sanacij, je poročal Avse-
nek in obenem opozoril na 
lastniško problematiko. La-
stnikom, ki niso do roka niti 
začeli z delom, so izdali skle-
pe o izvršbah – skupaj 174.

Les čim prej iz gozda

Izpostavil je tudi problem 
kopičenja ogromnih količin 
lesa ob gozdnih cestah, ki 
predstavlja potencialno ža-
rišče za napad lubadarja na 
okoliške sestoje. Območna 
enota Bled je takim lastni-
kom izdala navodilo, naj les 
do 1. maja odpeljejo iz gozda 
ali pa pridobijo dovoljenje za 
začasno skladiščenje in po-
skrbijo za postavitev lovnih 
pasti za lubadarja. Poleg tega 
so zaradi prevozov napade-
nega lesa gozdne ceste mar-
sikje močno poškodovane, 
celo neprevozne, denar, ki 
ga država namenja za njiho-
vo vzdrževanje, pa ne zadoš-
ča niti za normalne razmere, 
je še opozoril Avsenek. Do-
dal je, da se je pristojna mi-
nistrica odzvala na to proble-
matiko in da je obljubljena 
konkretna finančna pomoč.

Lubadar še ogroža gozdove
31. stran

Gozdarji obiskovalcem odsvetujejo obisk poškodovanih gozdov, v katerih izvajajo 
sanacijska dela. Obisk bo varen, ko bo les odpeljan iz gozda, gozdne ceste pa sanirane. 
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DELAVEC V PROIZVODNJI 
več delovnih mest (M/Ž)

Podjetje Saxonia-Franke, d. o. o.,  k sodelovanju vabi nove  
sodelavce za opravljanje dela v proizvodnji brizganja plastike.

Opis delovnih nalog:
– delo na različnih brizgalnih strojih,
– prebiranje, pakiranje in embaliranje končnih izdelkov,
– pregled končnih izdelkov ter skrb za kvaliteto,
– izpolnjevanje delovne dokumentacije,
– skrb za urejeno delovno okolje.

Pričakujemo:
– končano vsaj IV. stopnjo tehnične izobrazbe,
– poštenost, natančnost, delavnost, zanesljivost,
– odgovornost za kakovostno opravljanje dela v proizvodnji,
– pripravljenost na učenje novih znanj,
– pripravljenost na triizmensko delo,
– zaželene delovne izkušnje iz področja plastike.

Nudimo: 
– zaposlitev za nedoločen čas,
– triizmensko delo,
– razgibano delo v urejenem in prijetnem okolju,
– možnost napredovanja.

Prijave na razpisana delovna mesta naj kandidati pošljejo po 
pošti ali e-pošti info@saxonia-franke.si, s priloženim CV.

Saxonia-Franke, d.o.o.
Moste 111, 4274 Žirovnica

Jože Košnjek

Romarski urad Brezje je bil 
pred desetimi leti novost v 
slovenskih romarskih sre-
diščih. Kateri so bili razlogi 
za ustanovitev?

»Mene pred desetimi leti 
še ni bilo na Brezjah. Priš-
la sem leta 2014, ko je urad 
že deloval. Pobudnik za nje-
govo ustanovitev je bil takra-
tni gvardijan samostana in 
rektor Marijinega svetišča 
dr. Silvin Kranjc, ki je med 

obiski svetišč po svetu videl, 
da ima vsako narodno sve-
tišče poseben urad, ki skrbi 
za sprejem romarjev in tudi 
za prodajo spominkov z ro-
manja. In prvega maja pred 
desetimi leti so bili prostori 
urada, ki so bili veliko manj-
ši in so obsegali le tretjino 
sedanjih, odprti in blagos-
lovljeni. Z leti smo se razši-
rili in sedaj je urad takšen, 
kakršnega smo si zamišljali. 

Zavedati se moramo, da so 
Brezje narodno svetišče in 
da moramo biti še posebej 
pozorni na celotno podobo 
svetišča, urad pa ne sme biti 
le trgovina, ampak veliko, 
veliko več.«

Kaj ponudite romarju, ki 
obišče vaš urad?

»Iz začetne trgovine s 
predmeti, ki trajno spomi-
njajo na Brezje, se je urad 
razvil v osrednjo informativ-
no točko, v katero se stekajo 

vsi telefonski klici za svetiš-
če in samostan in kjer lahko 
romarji dobijo informacije 
o svetih mašah, spovedih, ki 
jih je med prazniki ogrom-
no, blagoslavljanju vozil in 
podeljevanju zakramentov, 
kot sta na primer krst in po-
roka. Urad usklajuje vse do-
godke v svetišču, ki jih je po-
gosto veliko. To je zahtev-
no delo, saj moramo ravna-
ti odgovorno do svetišča in 

romarjev, ki jih ne zanima-
jo samo Brezje, ampak tudi 
druge reči. Sprašujejo nas, 
kam gredo lahko na kosi-
lo ali večerjo, kaj je še vred-
no ogleda v okolici Brezij in 
podobno. Skratka, v uradu 
moramo vedeti veliko več 
kot samo o Brezjah in sve-
tišču. Ljudje sprašujejo naj-
različnejše reči. Na pepelni-
co je klical gospod in spraše-
val, iz katerega lesa je pepel, 
ki ga uporabljajo duhovniki 
za obred pepeljenja! Pojas-
nili smo mu, da je bil letoš-
nji pepel od oljk lanske cvet-
ne nedelje. Posameznike za-
nima, h kateremu duhovni-
ku gredo lahko k spovedi, ko-
liko časa traja vožnja z Do-
lenjske na Brezje. Taka vpra-
šanja so dokaz, da ljudje za-
upajo v Brezje, za nas pa od-
govornost za dajanje pravih 
informacij.«

Na Brezje prihajajo domači 
in vedno pogosteje tudi tuji 
romarji. Urad zagotavlja vo-
denje, tudi v tujih jezikih.

»Na Brezje prihaja ved-
no več organiziranih sku-
pin in naša želja je, da mi 
poskrbimo za vodenje, ker 
le tako dobijo romarji vero-
dostojne informacije, ki jih 
potem posredujejo naprej: 

otrok staršem, znanec znan-
cu itd. Tako se je že zgodi-
lo, da je vodič skupini razla-
gal, da je slika Marije Poma-
gaj na Brezjah kopija, izvir-
nik pa naj bi bil v Ljubljani! 
Tuji romarji so najpogosteje 
iz sosednjih držav, še zlasti 
iz Madžarske, tudi iz Poljske 
in Nemčije. Zadnje čase je 
vedno več Rusov, ki so, kot 
kažejo, zelo verni in zaupa-
jo v Marijo. Ena od ruskih 
romaric mi je dejala, da je 
kava v kavarni ob uradu tako 
dobra zato, ker je na Brez-
jah doma Marija. K nam pri-
hajajo Korejci, ki imajo obi-
čajno s seboj svojega duhov-
nika in so v svoje romarsko 
potovanje po Evropi vključi-
li tudi Brezje. Tuje skupine 
najraje vodimo v njihovih je-
zikih, saj je le tako komuni-
kacija najbolj neposredna in 
pristna.«

 
Ko se pogovarjate z romarji, 
vam gotovo povedo, kaj jih je 
na Brezjah najbolj prevzelo.

»Za vse je ta kraj nekaj 
posebnega, še posebej, ko 
jim poveš zgodbe o čudež-
nih ozdravitvah. Presunje-
ni so. Veliko govorijo o po-
sebni energiji, ki vlada na 
Brezjah, in to ne le verni, 
ampak tudi tisti, ki povsem 

naključno pride v ta kraj. 
Brezje so dokaz, da smo Slo-
venci veren narod, in števil-
ni obiskovalci Brezij so do-
kaz te vere. Zato moramo 
biti v Romarskem uradu 
odgovorni v svojem delu in 
skrbeti, da je vse tako, kot 
je treba in kot pričakujejo 
ljudje, ki pridejo k nam.«

Kaj po vašem mnenju še 
manjka Brezjam, da bodo 
popoln romarski kraj?

»Lani so frančiškani kupi-
li od sester romarski dom, 
v katerem bodo uredili pre-
nočišča, primerna romar-
jem. Dom je sicer urejen in 

v njem že potekajo duhovne 
vaje in razna druga srečanja, 
vendar ga je treba prilagoditi 
za prenočevanje in duhovne 
potrebe romarjev. Takšne ro-
marske hiše imajo tudi dru-
ga svetišča po svetu. Z neka-
terimi ponudniki turističnih 
in gostinskih storitev v oko-
lici že dobro sodelujemo, na 
primer z Avsenikovimi v Be-
gunjah in z Bledom. Prav 
tako načrtujemo izposojo 
koles za obisk sosednjih kra-
jev, kjer so bili doma zname-
niti Gorenjci. Skratka, poleg 
skrbi za romarje in svetišče 
je poslanstvo urada tudi po-
vezovanje.«

Služenje romarjem in svetišču
Romarski urad Brezje bo v sredo, prvega maja, praznoval desetletnico delovanja. O njegovem delu 
pripoveduje direktorica dr. Andreja Eržen - Firšt.

Dr. Andreja Eržen - Firšt, direktorica Romarskega urada 
Brezje / Foto: Gorazd Kavčič

Desetletnico delovanja Romarskega urada Brezje 
bodo proslavili v sredo, prvega maja, natanko deset 
let po odprtju. Ob 16. uri bo mašo daroval ljubljanski 
pomožni škof dr. Anton Jamnik. Po maši bo 
blagoslovitev urada, kulturni program in druženje na 
bližnjem vrtu.  

Marjana Ahačič

Radovljica – Novega naku-
povalnega centra na delu še 
nepozidanega trgovsko-po-
slovnega območja na obro-
bju Lesc pri rondoju na izvo-
zu avtoceste za Bled še nekaj 
časa ne bo. Prav tako (še) ne 
bodo povečali objekta igral-
nega salona na istem obmo-
čju. Radovljiški občinski sve-
tniki so namreč v sredo na 
seji zavrnili nadaljevanje po-
stopka sprejemanja odloka o 
občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu za to obmo-
čje, katerega osnutek je bil 
sprejet že v prejšnjem man-
datu. O samem dokumen-
tu tako niso odločali, so pa o 
njem razpravljali in pri tem 
izrazili predvsem nezado-
voljstvo z načrtovano dogra-
ditvijo objekta igralnega salo-
na, deloma namenjeno tudi 
širitvi igralniške dejavnosti.

Dokument, ki ga je svetni-
kom v sprejem predlagal žu-
pan, bi omogočal, da bi na 
severnem delu trgovsko-na-
kupovalnega centra, kjer je 
sedaj prazno, zaraščeno ob-
močje, zrastel novi nakupo-
valni center, v osrednjem 
delu območja investitorji že-
lijo zgraditi prizidek k že ob-
stoječemu igralnemu salo-
nu, na novo pa bi uredili tudi 
cestne povezave.

Svetniki so kljub predla-
ganim strogim omilitvenim 
ukrepom, ki so bili predvi-
deni v dokumentu, na pri-
mer petmetrski zeleni pas 
z drevjem in grmovjem v 
smeri proti zaščiteni kultur-
ni krajini v Studenčicah, le-
sena fasada in zelena stre-
ha nakupovalnega centra ter 
členjen prizidek k igralne-
mu salonu, izrazili pomisle-
ke o obeh predlaganih novo-
gradnjah. 

Nekateri so projektu na-
sprotovali na načelni ravni; 
tako je svetnica Mateja Po-
točnik povedala, da SD od-
loka ne bo podprla, ker na-
sprotujejo trgovskim cen-
trom in podpirajo lokalne 
proizvajalce domače hra-
ne. S podobnim argumen-
tom je načrtom nasprotova-
la svetnica Monika Ažman: 
»Ne podpiram širitve kazi-
noja, prav tako ne gradnje 
novega nakupovalnega cen-
tra, saj bomo prelepo Rado-
vljico in Lesce vsak čas zadu-
šili s trgovinami.«

Nekateri svetniki so pou-
darili problem parkirišč in 
dejstvo, da nobeden od ob-
stoječih niti načrtovani tr-
govski center nimajo zago-
tovljenih oziroma načrtova-
nih podzemnih parkirnih 
mest, drugi so opozarjali na 
slabe vplive širitve igralni-
štva na lokalno skupnost.

Župan Ciril Globočnik je 
sicer poudaril, da gre za ob-
močje, ki je že sicer name-
njeno trgovski dejavnosti, 
prostor na severni strani, 
kjer naj bi se gradil novi na-
kupovalni center, pa je zdaj 
zapuščen in zanemarjen. 
Igralni salon želijo lastni-
ki povečati predvsem z na-
menom, da bi v njem ure-
dili velnes in nastanitve-
ne kapacitete, ob tem pa je 
župan posebej omenil tudi 
dejstvo, da koncesijske da-
jatve, ki jih igralnice plaču-
jejo od organizacije iger na 
srečo, pomembno prispeva-
jo tudi v proračune lokalnih 
skupnosti.

Kljub temu je občin-
ski svet širitev zavrnil že s 
tem, da je zavrnil nadalje-
vanje postopka sprejema-
nja dokumenta, ki ga je za-
čel že občinski svet v prej-
šnji sestavi.

Rdeča luč za širitev igralnice 
in nov trgovski center
Občinski svet je zavrnil nadaljevanje postopka sprejemanja odloka o podrobnem prostorskem načrtu, ki 
bi omogočal dograditev obstoječega igralnega salona in novega nakupovalnega centra na obrobju Lesc.

Škofja Loka – Občina Škofja Loka in Skupina za lepšo Loko 
vabita na cvetlični sejem, ki bo jutri, 27. aprila, od 8. do 13. ure 
na Mestnem trgu. Gre že za osemnajsti cvetlični sejem po vrsti, 
vsako leto pa ob tej priložnosti stanovalcem starega mestnega 
jedra razdelijo sadike za ocvetličenje mestnih oken, organizirajo 
pa tudi predavanje o uporabnih rastlinah v cvetličnem vrtu.

Jutri cvetlični sejem
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popusta na vaš nakup

109
let

Leiner

Popust 
ne velja za 

reklamne izdelke 
iz naših 

prospektov oz. 
oglasov.

ODPRTO TUDI OB PRAZNIKIH:

sob., 27. 4. (9.00–18.00) 

in c
vet., 2. 5. (9.00–19.00)

VELIKA JUBILEJNA NAGRADNA IGRA

               Kupon za udeležbo v nagradni igri dobite v PE Leiner.  

5 x 1 DOPUST
 V HIŠICI CHALET

1) Popust velja za skoraj vse izdelke. Popust na doslej veljavne prodajne cene. 

Popust ne velja za že naroc
vene izdelke. Popusta ni možno kombinirati z drugimi akcijami. Popust ne velja za reklamne izdelke iz 

naših prospektov oz. oglasov. Popust ne velja za vrednostne bone, servisne storitve, izdelke z oznako “Bestpreis” in kuhinjske bloke. 

Popust ne velja za izdelke blagovnih znamk  Stressless, Team 7, Schöner Wohnen, Marc O` Polo, Hülsta, Anrei, Stokke in  Musterring. 

Popust ne velja za otroške vozic
vke, otroške avtosedeže, žarnice ter elektric

vne stroje in opremo. Poleg tega popust ne velja za 

nakup v spletni trgovini Depot ter izdelke blagovnih znamk Fink, WMF, Villeroy & Boch, Kobe/Essente, Bugaboo, kataloški nakup 

Sedda, Fissler, Gmundner, Leifheit, Grüne Linie, Birkenstock, Joop!, Austroflex, Tempur, Henders & Hazel, Leonardo, izdelke iz

 programa Trends by Leiner, Biohort, Glatz, Kettler, Stern. Poleg tega popust ne velja za laminat, parket in vinilne talne 

obloge ter živila. Ponudba velja do 2. 5. 2019.

ZADENITE KRIŽARJENJE PO 
SREDOZEMSKEM MORJU
za 2 osebi v vrednosti vec

v

 kot 
4.000 evrov K temu znesku se prišteje še denar za 

napitnino – 7 evrov na osebo na dan*.

Zadenite križarjenje na ladji MS Berlin okoli Korzike za 
dve osebi v c

v

asu med 4. 10. in 10. 10. 2019. 
Stanovali boste v junior svitu. 

*K temu znesku se prišteje še denar za napitnino – 7 evrov 
na osebo na dan. Ta znesek bo ob vstopu na ladjo avtomatsko 
knjižen. Seveda pa lahko ta znesek brez navedbe razlogov zvišate, 
znižate oz. tudi stornirate. Pijac

v

e in izleti na 
kopnem v ceno niso vkljuc

v

eni. 

ZADENITE 40 VREDNOST-
NIH BONOV LEINER v 
znesku po 100 € 

Zadenite 1 od 5 ekskluzivnih 
dopustov v hišicah INNs HOLZ 
Chaletdorf Böhmerwald. 
Uživajte 2 noc

v

i za 2 osebi v lastni poc
v

itniški hišici Chalet 
vkljuc

v

no z lastnim velnesom. Na voljo vam je tudi luksuzni 
paket  INNs HOLZ Luxus-Package in vec

v

erja v restavraciji 
INNs HOLZ.

V pet., 26. 4. 
   odprto do 20.ure

Leiner Villach/Beljak, Kärntner Straße 7, A-9500 Villach/Beljak, odprto: pon. - pet., 9:00 – 19:00, sob., 9:00 – 18:00

Moj Leiner. 
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Mojstrana – Na Belci, kjer sta zemeljski plaz in potok lani 
konec oktobra naredila veliko škodo na obratu žage in hidroe-
lektrarni in resno ogrozila prebivalce, se je življenje spet vrnilo 
v ustaljene tirnice. Medtem ko strokovnjaki urejajo potok in 
izvajajo sanacijo plazu, so se prebivalci odločili, da v okviru 
spomladanske očiščevalne akcije tudi sami nadaljujejo odstra-
njevanje posledic ujme. Kakih 35 domačinov je v akciji, ki jo je 
koordinirala kranjskogorska Komunala, odstranjevalo različne 
naplavine, pesek, prst, lesene in druge predmete, ki jih je voda 
nanosila od zgornje žage, ki je bila povsem zasuta. Očistili so 
obrežje potoka in tudi okolico, kjer je bilo poleg naplavin še 
kar nekaj drugih različnih odpadkov. Čistilna akcija na Belci je 
bila del širše čistilne akcije v KS Dovje - Mojstrana.

Čistilna akcija na Belci

Akcije se je udeležilo več kot trideset domačinov.

Radovljica – Stranka LMŠ je v torek ustanovila lokalni odbor v 
Radovljici, za predsednika pa so izvolili Maksimiljana Kalana, 
tudi člana radovljiškega občinskega sveta. Kalan je v svojem 
nagovoru ob izvolitvi poudaril nujnost približevanja politike 
ljudem in obljubil oblikovanje razvojnega programa za obdob-
je 2020–2024, pri čemer bi v stranki več pozornosti namenili 
razvoju podeželja. »Ta lokalni odbor bo povezoval ljudi. Ko 
so ljudje povezani in se trdo dela, je pozitiven odnos in pride 
do napredka,« pa je ob čestitki predsedniku novoustanovlje-
nega lokalnega odbora povedala poslanka Državnega zbora 
Karla Urh. Dogodka se je udeležil tudi kandidat za poslanca 
v Evropskem parlamentu Edis Rujović.

Ustanovili lokalni odbor LMŠ Radovljica

Tržič – Komunala Tržič je pred nedavnim uradno postala 
ambasadorka pitja vode iz pipe. Pristopili so k pridobitvi cer-
tifikata Voda iz pipe, ki ga podeljuje Zbornica komunalnega 
gospodarstva pri GZS in se pridružili prvim tridesetim orga-
nizacijam, ki svojo skrb za okolje izkazujejo tudi s spodbu-
janjem pitja vode iz pipe. V Komunali Tržič imajo že dolgo-
letno prakso, da na sestankih in drugih srečanjih v njihovih 
poslovnih prostorih gostom ponujajo kvalitetno vodo iz pipe v 
steklenih vrčih. Predpakirane vode ne kupujejo, saj se zavedajo 
privilegija, da imajo čisto in kvalitetno pitno vodo vedno pri 
roki, obenem pa tudi tega, da se s pitjem predpakirane vode 
povzročajo le ogromne količine odpadne embalaže. S podpi-
som zaveze želijo dobro prakso prenesti tudi med občane, 
druge javne zavode in podjetja v tržiški občini.

Ambasadorji pitja vode iz pipe

Žabnica – Bralec iz občine Škofja Loka, čigar otroci so obiskovali 
vrtec in podružnično šolo v Žabnici, opozarja na tamkajšnje 
otroško igrišče tik ob precej prometni regionalni cesti. »Igrišče 
je ograjeno, otroci pa so vendarle izpostavljeni slabemu zraku, 
ki ga povzroča promet. Zakaj gradnja telovadnice ob šoli ni 
bila načrtovana tako, da bi bil objekt ob cesti, igrišče pa bolj v 
notranjosti?« je kritičen bralec in sprašuje, ali vendarle ne bi 
poiskali možnosti, da bi igrišče prestavili kam drugam, da otroci 
ne bi bili tako na udaru avtomobilskih izpuhov. »Otroškega 
igrišča ni možno prestaviti, ker ne razpolagamo z zemljiščem. 
Za šolo in telovadnico je kmetijsko zemljišče v zasebni lasti. 
Otroško igrišče je na sedanji lokaciji, odkar tu deluje šola, in je 
bilo pred nekaj leti samo obnovljeno. Da bi zaščitili otroke pred 
izpusti avtomobilskih izpuhov, so ob ograji zasadili hitrorasto-
če rastline,« pa na kritiko odgovarjajo na Mestni občini Kranj.

Otroško igrišče tik ob cesti

Urša Peternel

Jesenice – Pediatrični odde-
lek Splošne bolnišnice Je-
senice je prvi v državi, ki je 
opremljen s kar dvemi vozi-
li BMW Coupe M4. Gre za 
mini akumulatorsko izved-
bo avtomobilčkov, name-
njenih otrokom, ki sta jih 
bolnišnici podarila olimpij-
ca, smučarski skakalec Da-
mjan Fras in Ivo Čarman. 
Kot sta dejala, na ta način 
želita narediti nekaj dobre-
ga za otroke, ki se zdravi-
jo v bolnišnici. Za donaci-
jo sta se zahvalila direktor 
bolnišnice Janez Poklukar 
in vodja pediatričnega 

oddelka Peter Najdenov. 
Ivo Čarman pa je ob tem 
napovedal tudi Tek juna-
kov 3, ki bo potekal v sklo-
pu Teka 4. mostov 15. juni-
ja v Škofji Loki. Ivo in njego-
va žena Valerija Čarman že 
dvajset let obiskujeta otroke 
na oddelku hemato-onkolo-
gije Pediatrične klinike v 
Ljubljani in jih kot »gospod 
Miklavž in gospa Miklavž-
eva« razveseljujeta z darili. 
Teka v Škofji Loki se bodo 
tako udeležili tudi mali ju-
naki, ki so preboleli krvne-
ga raka, med njimi tudi ju-
nakinja Lana, ki je jeseniški 
bolnišnici ob tej priložnosti 
poklonila svojo risbico.

Bolnišnica dobila dva BMW-ja 

Z akumulatorskima avtomobilčkoma se bodo po avli 
bolnišnice lahko vozili mali bolniki.
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Hotel  Rosentaler  Hof  v  Rožni  dol in i  na 
avstrijskem Koroškem, samo 15 km od Jesenic, 
zaposli od 1. maja 2019 naprej:

sodelavca
za strežbo m/ž  

(Kellner/Kellnerin ohne Inkasso)

Pogoj so delovne izkušnje.
Delo poteka v poletni in zimski sezoni. 

Mesečna plača na osnovi 40-urnega delovnega 
tedna 1.300,00 evrov neto. 

Mesečna plača na osnovi 30-urnega delovnega 
tedna 1.100,00 evrov neto. 

Prosimo, javite se nam na:

Landhotel Rosentaler Hof
ga. Stefan

tel. 0043/664/923 66 86
St. Jakob i.R./ Št. Jakob v Rožni dolini

office@rosentaler-hof.at
www.rosentaler-hof.at
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Maša Likosar

Šenčur – »V občini Šenčur 
razvijamo skupnost, v kate-
ri bodo naši otroci ostajali in 
ne bežali iz nje, kjer bodo ži-
veli in ne životarili, kjer bodo 
ustvarjali in ne zgolj kritizi-
rali. Tu je prostor, kjer lahko 
vidimo svoje korenine, tra-
dicijo, kulturo, svojo vero, 
upe ter možnost lepega živ-
ljenja,« je v osrednjem go-
voru slavnostne akademi-
je ob občinskem prazniku 
dejal šenčurski župan Ci-
ril Kozjek in dodal: »Koliko 
je vredna naša občina? Toli-
ko, kot zanjo storimo sami. 
Sami jo oblikujemo in sami 
moramo drug drugemu ka-
zati smer in pot naprej. Tu 
ni pomemben posameznik, 
ampak skupnost, mi vsi.« 
Predstavil je še nadaljnje 
smernice razvoja, napredek 
in številne pridobitve, ki so 
občino Šenčur po njegovem 
mnenju postavili ob bok 
najuspešnejšim občinam v 
državi.

Župan je podelil tudi ob-
činska priznanja za leto 
2019. Prejelo jih je pet iz-
jemnih posameznikov, ki 
so z dolgoletnim delom in 
pripadnostjo šenčurski ob-
čini prispevali k njenemu 

razvoju. Darja Knific je za 
pripadnost gasilski organi-
zaciji v domačem PGD Pre-
bačevo - Hrastje in Gasil-
ski zvezi Kokra prejela bro-
nasto plaketo Občine Šen-
čur. Za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu je prav 
tako bronasto plaketo preje-
la Slavka Weisseisen. Jožef 
Rekar je bil za prostovoljno 
delo in večdesetletno član-
stvo v PGD Trboje, šenčur-
ski lovski družini in mnogih 

drugih društvih nagrajen s 
srebrno plaketo. Prejemnica 
zlate plakete Staša Pavlič se 
kot prostovoljka že štiri de-
setletja izkazuje na številnih 
področjih – športnem, kul-
turnem, krajevnem in ob-
činskem. Posebno spomin-
sko priznanje župana Obči-
ne Šenčur pa je prejel Mitja 
Rakar, ki je s svojim delom 
temeljni oblikovalec šestde-
setletnega razvoja športa v 
Šenčurju.

Rdeča nit letošnjega kul-
turnega programa šenčur-
ske slavnostne akademije 
je bilo medgeneracijsko po-
vezovanje in sodelovanje. 
Člani Kulturnega društva 
Osnovne šole Šenčur so v 
besedi, plesu in petju poka-
zali, da pestrost generacij v 
šenčursko okolje in druž-
bo vnaša širino, strpnost 
do drugačnosti in odprtost, 
obenem pa tudi uči sobiva-
nja in sodelovanja.

Ob bok najuspešnejšim
Občina Šenčur praznuje 23. aprila, na dan, ko goduje njihov farni zavetnik sveti Jurij. Na osrednjem 
dogodku – slavnostni akademiji ob občinskem prazniku – so podelili občinska priznanja in plakete.

Prejemniki občinskih plaket in priznanj za leto 2019 s šenčurskim županom Cirilom 
Kozjekom / Foto: Tina Dokl 

Jože Košnjek

Naklo – Kaže, da bo po več 
kot desetih letih konec 
zgodbe o neuspešnem iska-
nju zemlje za novo nogome-
tno igrišče. Po briljantnem 
vzponu naklanskega nogo-
meta v slovenski vrh, ko so 
igrišče pod Štucljem sklo-
njenih glav zapuščala tudi 
najboljša slovenska moštva, 
je postalo igrišče neustre-
zno in nogometaši so našli 
začasno rešitev z igriščem 
pri Merkurju. Ker tudi to 
nima prihodnosti, je občini 
ostala edina rešitev: nakup 
zemlje za novo nogometno 
igrišče. 

In to je sedaj realnost. 
Občinski svet je v sredo so-
glasno sprejel rebalans le-
tošnjega občinskega prora-
čuna in zagotovil 866.880 
evrov za nakup dobrih 
24.000 kvadratnih metrov 
velikega zemljišča pod Štu-
cljem, torej tam, kjer je do-
živel naklanski nogomet 
največji razcvet. Župan 
Ivan Meglič je povedal, da 

so bile v igri različne mož-
nosti nakupa zemlje, tudi z 
zadolževanjem, kar bi bilo 
glede na nizko zadolženost 
občine možno, vendar so se 
odločili za nakup s svojim 
denarjem. Nekateri prora-
čunski prihodki so višji od 
planiranih, nekaj ne najbolj 
nujnih naložb pa bo prene-
senih v prihodnje leto. Za-
radi nakupa zemlje za novo 
igrišče ne bo nihče prikraj-
šan. Ko bo odkup urejen, 
je povedal župan, se bodo 
nekatere dejavnosti z igri-
šča pri Merkurju postopo-
ma že lahko začele seliti na 
novo lokacijo. Za popolno 
izgradnjo in opremo igrišča 
pa bodo seveda iskali denar 
tudi drugje, pri Nogometni 
zvezi Slovenije in športni 
fundaciji, pa tudi pri Evrop-
ski nogometni zvezi, ki ima 
denar tudi za take namene. 
Župan in občinska uprava 
sta bila zaradi uspešnega 
začetka reševanja proble-
ma nogometnega igrišča v 
Naklem na seji deležna po-
hvale. 

Denar za novo 
nogometno igrišče
Občinski svet v Naklem je s sprejemom rebalansa 
letošnjega občinskega proračuna omogočil nakup 
zemljišča za novo nogometno igrišče.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Prvo aprilsko sobo-
to je v občini Šenčur poteka-
la čistilna akcija, ki jo ob so-
delovanju krajevnih in va-
ških skupnosti vsako leto or-
ganizira Občina Šenčur. Va-
bilo na udeležbo je prejelo 
vsako gospodinjstvo v občini 
in vsa društva, ki delujejo na 
tem območju. V akciji vsa-
ko leto sodeluje tudi Lovska 

družina Šenčur, ki pa je letos 
čiščenje narave opravila 30. 
marca v okviru akcije na ob-
močju mestne občine Kranj. 
Letos so se akciji priključili 
tudi učenci od sedmega do 
devetega razreda Osnovne 
šole Šenčur.

»Za vrečke in rokavice je 
poskrbela občina, kontejner-
je pa je zagotovila Komunala 
Kranj. Strošek nabave mate-
riala, kontejnerjev in odvoza 

smeti znaša 4500 evrov. Ak-
cije se je udeležilo 376 ude-
ležencev, zbranih je bilo 62 
kubičnih metrov odpadkov,« 
je strnil Aleš Puhar iz šenčur-
ske občinske uprave.

Zanimiva je bila najdba ot-
rok, ki so sodelovali v akciji. 
V gozdu blizu zbirnega cen-
tra so namreč našli otroško 
kolo, prekrito z lesom in ve-
jami. »Šlo je za pred kakim 
tednom ukradeno kolo, kar 

smo preverili pri policiji, in 
nato kolo vrnili lastniku,« je 
povedal Aleš Perič Močnik, 
podžupan občine Šenčur in 
eden od udeležencev v čistil-
ni akciji.

Aleš Puhar pa po akciji po-
ziva: »Na Občini Šenčur po-
novno pozivamo vse občane 
k ločenemu zbiranju odpad-
kov, odpadke odlagajte v za-
bojnike pri objektih, na eko-
loške otoke, trikrat tedensko 
pa jih lahko pripeljete tudi v 
Zbirni center Šenčur. V za-
bojnike na ekoloških otokih 
odlagajte le odpadke, ki tja 
sodijo, pazite tudi na ureje-
nost okolice otokov. Ohrani-
mo naravo čisto, tako za nas 
kot za prihodnje rodove.«

Našli celo ukradeno kolo
Med čistilno akcijo v občini Šenčur, ki so se je letos udeležili tudi učenci 
šenčurske šole, so našli celo ukradeno otroško kolo.

Spodnji Brnik – Kmetje se zavedajo nevarnosti, ki prežijo pri 
delu s stroji, ter tudi tega, da dober pridelek ni odvisen samo 
od njihovega truda, zato so se na Spodnjem Brniku že tretjič 
odločili, da na velikonočni ponedeljek blagoslovijo zemljo, 
kmetije in kmetijsko mehanizacijo. Blagoslov je pri podružnič-
ni cerkvi opravil duhovni pomočnik Lucijan Potočnik, udeležilo 
se ga je 27 kmetov, ki so potlej domov ponesli blagoslov tudi 
za vse ostale traktorje ter za večje in manjše stroje ter priključ-
ke. Zbrane je nagovoril tudi Franci Fon, ki je dejal, da je vesel in 
ponosen, da so se kmetje iz župnij Cerklje in Šenčur tudi letos 
množično zbrali pri blagoslovitvi. Robert Golc se je zahvalil 
vsem, ki so pomagali pri izvedbi blagoslovitve, ob tem pa je 
dejal: »Danes delo na zemlji ni dovolj cenjeno, zato tudi med 
mladimi ni dovolj zanimanja za poklic kmeta.«

Na Brniku blagoslovili traktorje

Traktorje je blagoslovil duhovni pomočnik Lucijan Potočnik.

Gorjuše – V dvorani Kulturnega doma na Gorjušah bo jutri, v 
soboto, 27. aprila, ob 20. uri na sporedu predstava Vaja zbo-
ra Vinka Möderndorferja, ki jo bo uprizorila igralska skupina 
Kulturnega društva Gorjuše.

Vaja zbora
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SAMO NEKAJ DNI:
OGNJEMET
POPUSTOV

ODPRTO TUDI OBPRAZNIKIHsob., 27. 4. in čet., 2. 5. 

popusta na vaš

NAKUP 

1)

Popust velja za številno pohištvo znanih BLAGOVNIH ZNAMK

Popust ne velja za reklamne izdelke iz naših prospektov oz. oglasov.1) Popust velja za skoraj vse izdelke.
Popust na doslej veljavne prodajne cene. Popust ne velja za že naročene izdelke. Popusta ni možno kombinirati z drugimi akcijami. Popust ne velja za reklamne izdelke iz naših prospektov 
oz. oglasov. Popust ne velja za vrednostne bone, trajno znižane cene, servisne storitve, kuhinjske bloke, izdelke znamk Stressless, Team 7, Birkenstock, Kobe/Essente, Anrei, Stokke, Buga-
boo in izdelke iz spletne trgovine Depot. Popust ne velja za otroške vozičke, otroške avtosedeže, električne stroje in opremo, laminat, parket, vinilne talne obloge, žarnice in živila. Popust 
ne velja tudi za izdelke blagovnih znamk Leifheit, Grüne Linie, Joop!, Austroflex, Tempur, Henders & Hazel, Biohort, Glatz, Kettler in Stern. Cena dostave ni sestavni del ponudbe. Cene 
veljajo do ponedeljka, 6. 5. 2019, oz. do odprodaje zalog. Tiskovne napake niso izključene. 

kika Klagenfurt/Celovec, Völkermarkterstraße 165, tel.: + 43 463 3840; pon. - pet., 9. - 19. ure, sob., 9. - 18. ure.

Popust velja 

za številne izdelke

znanih blagovnih znamk 

ZA OPREMO 

PROSTOROV 

1) Popust velja za skoraj vse izdelke.
Popust na doslej veljavne prodajne cene. Popust ne velja za že naročene izdelke. Popusta ni možno kombinirati z drugimi akcijami. Popust ne velja za reklamne izdelke iz naših prospektov 
oz. oglasov. Popust ne velja za vrednostne bone, trajno znižane cene, servisne storitve, kuhinjske bloke, izdelke znamk Stressless, Team 7, Birkenstock, Kobe/Essente, Anrei, Stokke, Buga-
boo in izdelke iz spletne trgovine Depot. Popust ne velja za otroške vozičke, otroške avtosedeže, električne stroje in opremo, laminat, parket, vinilne talne obloge, žarnice in živila. Popust 
ne velja tudi za izdelke blagovnih znamk Leifheit, Grüne Linie, Joop!, Austroflex, Tempur, Henders & Hazel, Biohort, Glatz, Kettler in Stern. Cena dostave ni sestavni del ponudbe. Cene 
veljajo do ponedeljka, 6. 5. 2019, oz. do odprodaje zalog. Tiskovne napake niso izključene. .

kika Klagenfurt/Celovec, Völkermarkterstraße 165, tel.: + 43 463 3840; pon. - pet., 9. - 19. ure, sob., 9. - 18. ure.
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Aleš Senožetnik

Cerklje – V prostorih Osnov-
ne šole Davorina Jenka v 
Cerkljah so včeraj odprli 
razstavo Vojna za samostoj-
no Slovenijo 1991. Razsta-
vo je ob 25. obletnici osamo-
svojitve pripravila Zveza po-
licijskih veteranskih društev 
Sever in jo tokrat prvič pred-
stavljajo v kateri od osnov-
nih šol, s čimer tudi mlade 
želijo seznaniti s pomemb-
nim delom ne tako odda-
ljene slovenske preteklosti. 
V kulturnem delu priredi-
tve so nastopili člani policij-
skega trobilnega kvinteta in 

učenci cerkljanske osnovne 
šole pod mentorstvom Irme 
Močnik. Zbrane pa je poleg 
župana Franca Čebulja in 
ravnateljice Damijane Božič 
Močnik nagovoril tudi slav-
nostni govornik Ivan Hoče-
var, ki je bil v času osamo-
svojitvene vojne načelnik 
Uprave za notranje zadeve 
Kranj, vodja Koordinacijske 
podskupine za Gorenjsko in 
član Manevrske skupine na-
rodne zaščite. Razstava bo na 
ogled do 8. maja, ob zaključ-
ku pa bo med 12. in 17. uro 
Policijska uprava Kranj pri-
kazala svoje delo in sredstva 
na zunanjih površinah šole.

Razstava tudi kot učni 
pripomoček

Slavnostni govornik Ivan Hočevar

Preddvor – Marca je v občini Preddvor zaživela okoljska akcija 
Korak za čisto naravo našega kraja. Z mesečnimi dogodki želi-
jo utrditi pozitiven odnos do okolja in domačega kraja. Marca 
so organizirali poučen sprehod in ga sklenili z nagradnim 
kvizom, aprila pozivajo društva, skupine, šole, vrtce, kolektive, 
prijatelje, starejše in najmlajše, da se pridružijo svetovnemu 
izzivu #očistiizziv ali #cleanitchallenge. Poiskali naj bi divja 
odlagališča in kupe smeti, ki kazijo kraje, jih počistili ter se prej 
in potem na teh krajih fotografirali. Do 29. aprila naj bi sliki 
skupaj z imenom skupine in datumom izvedbe poslali na sple-
tni naslov: preddvor1@gmail.com. Izmed vseh prispelih bodo 
30. aprila na Facebooku objavili zmagovalce, ki bodo prejeli 
koristne, okusne, zdrave, lokalne in okolju prijazne nagrade. 
Maja pa bodo v sodelovanju z otroki iz vrtcev Čriček in Storžek 
ozaveščali ljudi o ohranjanju avtohtonih slovenskih rastlin.

Korak za čisto naravo našega kraja

Škofja Loka – V ponedeljek in torek, 29. in 30. aprila, bo od 10. 
do 16. ure v podhodu med naseljema Suha in Trata (pod regio-
nalno cesto Ljubljana–Škofja Loka) v Evropskem tednu mladih 
2019 potekal grafitarsko umetniški projekt Svet je tvoj. Otroci, 
mladostniki in vsi, ki vas zanima grafitarska umetnost, vabljeni 
na poslikavo podhoda v Frankovem naselju, pod vodstvom 
akademskega slikarja ter mednarodnega grafitarja. Zbor bo 
pred MDC Blok, informacije: Nejc Novak: 040/326 165.

Grafitarski projekt Svet je tvoj

Vilma Stanovnik

Kranj – Pred dnevi je naš bra-
lec Franci s Smledniške ces-
te v Kranju opozoril, da so 
zabojniki na ekoloških oto-
kih marsikje umazani, pri 
Komunali Kranj pa ne po-
skrbijo, da bi jih redno čis-
tili. »Zabojniki so na pogled 
takšni, da se mu občan mora 

približati z vso pazljivostjo, 
da ni ves umazan. Vidi se, 
da zabojniki že od name-
stitve niso bili oprani,« pra-
vi naš bralec, ki ga to moti. 
Hkrati ga zanima, kako je s 
čiščenjem, saj na Komuna-
li Kranj s sloganom Čisto je 
lepo opozarjajo, da je treba 
poskrbeti za čistočo na eko-
loških otokih, sami pa ne 

poskrbijo za umazane in 
poškodovane zabojnike.

»Komunala Kranj upravlja 
več kot dvesto petdeset eko-
loških otokov, na vsakem 
pa so nameščeni trije za-
bojniki. Ponekod jih je tudi 
več, saj so dodani še zaboj-
niki za odpadno elektroniko 
in zbirni zabojniki za Hu-
mano. Strinjamo se, da je 

zunanja podoba tako imeno-
vanih zvonov pomembna in 
zaradi tega enkrat letno za-
bojnike tudi očistimo. Tre-
nutno iščemo izvajalca za či-
ščenje, najbolj dotrajane za-
bojnike, ki nimajo več po-
vršinske zaščite in se zara-
di tega umazanija težje čisti, 
pa bomo zamenjali,« odgo-
varjajo na Komunali Kranj. 

Zabojniki za odpadke so umazani

Kranj – Veterani Območnega združenja Kranj so se v Voja-
šnici Petra Petriča v Kranju zbrali na rednem volilnem zboru. 
Poročilo o delu, ki je slonelo predvsem na negovanju tradicij 
osamosvojitvene vojne 1990–1991 in tudi na utrjevanju spo-
mina na našo polpreteklo zgodovino, je predstavil predsednik 
Anton Rešek. Predsednik Zveze veteranov Slovenije Ladislav 
Lipič je med drugim nakazal potrebo po nekaterih novitetah in 
dopolnitvah Zakona o veteranih. Člani so izvolili nove organe 
združenja, predsedstvo pa bo tudi v prihodnjem mandatu 
vodil Anton Rešek. Na novo so imenovali arhivsko-zgodo-
vinsko komisijo, ki jo bo vodil Miha Jagodic in bo imela prav 
v tem mandatu pomembno vlogo in delo, saj združenje letos 
praznuje dvajsetletnico obstoja.

Predsednik bo še naprej Anton Rešek

KRATKE NOVICE
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SAMO NEKAJ DNI:
OGNJEMET
POPUSTOV

ODPRTO TUDI OBPRAZNIKIHsob., 27. 4. in čet., 2. 5. 

popusta na vaš

NAKUP 

1)

Popust velja za številno pohištvo znanih BLAGOVNIH ZNAMK

Popust ne velja za reklamne izdelke iz naših prospektov oz. oglasov.1) Popust velja za skoraj vse izdelke.
Popust na doslej veljavne prodajne cene. Popust ne velja za že naročene izdelke. Popusta ni možno kombinirati z drugimi akcijami. Popust ne velja za reklamne izdelke iz naših prospektov 
oz. oglasov. Popust ne velja za vrednostne bone, trajno znižane cene, servisne storitve, kuhinjske bloke, izdelke znamk Stressless, Team 7, Birkenstock, Kobe/Essente, Anrei, Stokke, Buga-
boo in izdelke iz spletne trgovine Depot. Popust ne velja za otroške vozičke, otroške avtosedeže, električne stroje in opremo, laminat, parket, vinilne talne obloge, žarnice in živila. Popust 
ne velja tudi za izdelke blagovnih znamk Leifheit, Grüne Linie, Joop!, Austroflex, Tempur, Henders & Hazel, Biohort, Glatz, Kettler in Stern. Cena dostave ni sestavni del ponudbe. Cene 
veljajo do ponedeljka, 6. 5. 2019, oz. do odprodaje zalog. Tiskovne napake niso izključene. 

kika Klagenfurt/Celovec, Völkermarkterstraße 165, tel.: + 43 463 3840; pon. - pet., 9. - 19. ure, sob., 9. - 18. ure.

Popust velja 

za številne izdelke

znanih blagovnih znamk 

ZA OPREMO 

PROSTOROV 

1) Popust velja za skoraj vse izdelke.
Popust na doslej veljavne prodajne cene. Popust ne velja za že naročene izdelke. Popusta ni možno kombinirati z drugimi akcijami. Popust ne velja za reklamne izdelke iz naših prospektov 
oz. oglasov. Popust ne velja za vrednostne bone, trajno znižane cene, servisne storitve, kuhinjske bloke, izdelke znamk Stressless, Team 7, Birkenstock, Kobe/Essente, Anrei, Stokke, Buga-
boo in izdelke iz spletne trgovine Depot. Popust ne velja za otroške vozičke, otroške avtosedeže, električne stroje in opremo, laminat, parket, vinilne talne obloge, žarnice in živila. Popust 
ne velja tudi za izdelke blagovnih znamk Leifheit, Grüne Linie, Joop!, Austroflex, Tempur, Henders & Hazel, Biohort, Glatz, Kettler in Stern. Cena dostave ni sestavni del ponudbe. Cene 
veljajo do ponedeljka, 6. 5. 2019, oz. do odprodaje zalog. Tiskovne napake niso izključene. .

kika Klagenfurt/Celovec, Völkermarkterstraße 165, tel.: + 43 463 3840; pon. - pet., 9. - 19. ure, sob., 9. - 18. ure.
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na Trgu pod 
gradom so predstavili učno 
mobilno ekološko prikoli-
co z didaktičnimi pripomoč-
ki, s katerimi v učnem proce-
su lahko učencem približajo 
pridobivanje energije in nji-
hovo varčno rabo, z njimi pa 
so seznanili tudi predstavni-
ke šol, ki naj bi jeseni te vsebi-
ne vključile v svoje programe. 
Mobilna prikolica je ambasa-
dor projekta NEKTEO (Traj-
nostna energija za občine), ki 
ga financira EU med avstrij-
sko Koroško in Slovenijo v 
okviru programa Interreg V 
- A Slovenija - Avstrija. Par-
tnerske občine so z avstrijske 
Koroške, Goriške in Gorenj-
ske, od gorenjskih sodeluje-
jo Škofja Loka, Žiri, Preddvor 
in Jezersko. Med projektom 
se izvajajo trajnostne in traj-
ne dejavnosti za stopnjevanje 
energetske učinkovitosti v 
občinah in spodbuja prehod 
k obnovljivim virom energije, 

s čimer želijo na regionalni 
ravni doseči podnebne cilje. 

Mobilno prikolico, ki je 
gostovala v 34 šolah na av-
strijskem Koroškem in Go-
riškem, je predstavila Dar-
ja Barič iz Razvojne agencije 

Sora, enega od petih projek-
tnih partnerjev. V Šolskem 
centru v Novi Gorici so za 
projekt izdelali trinajst hišk, 
v katerih je nazorno prika-
zana energetska oskrba go-
spodinjstva in raba različnih 

virov energije, tudi obno-
vljivih, od sončne do vetrne. 
Doslej je že okoli osemsto 
osnovnošolskih otrok v okvi-
ru tehničnih dni spoznalo te 
vsebine, ki jim jih predstavi-
jo v petih šolskih urah na za-
nimiv in igriv način. Pripra-
vijo tudi razna tekmovanja in 
kvize. Zanimivo je tudi pri-
dobivanje elektrike na »nož-
ni pogon«, ko udeleženci s 
poganjanjem kolesa poka-
žejo, koliko fizične energije 
je potrebno za pridobivanje 
energije. Na Trgu pod gra-
dom se je v tem preizkusilo 
več udeležencev, tudi župan 
Tine Radinja. 

Predstavitev mobilne učne 
prikolice sodi v letošnji pro-
gram trajnostnih aktivno-
sti Loško je ekološko, ki se v 
maju nadaljujejo s predava-
njem o ohranjanju mestnega 
zelenja, predstavitvijo trajno-
stnega projekta Zero Waste 
(brez odpadkov) in že tradi-
cionalnim tematskim urba-
nim sprehodom Jane's Walk. 

Mobilna učna prikolica
Učna mobilna ekološka prikolica iz projekta NEKTEO bo dva meseca gostovala na Gorenjskem.  
Njen namen so predstavili v Škofji Loki, občina je ena od partneric v tem čezmejnem projektu.

Na Trgu pod gradom v Škofji Loki so predstavili didaktične 
pripomočke iz učne mobilne ekološke prikolice. Na sliki: 
na kolesu, ki prikaže, koliko fizične sile je potrebno za 
pridobivanje elektrike, se je preizkusil tudi župan Tine 
Radinja. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Dan upora proti okupatorju bodo v Škofji Loki 
proslavili danes, 26. aprila, ob 17. uri v Sokolskem domu. 
Nastopili bodo pevska skupina Libertas in učenci OŠ Ivana 
Groharja, slavnostni govornik pa bo Andrej Bolčina, ki je gro-
zote vojne doživel kot 15-letni partizan. Program bo vodila 
dramska igralka Nadja Strajnar Zadnik.

Ob dnevu upora proslava v Sokolskem domu

Vilma Stanovnik

Kranj – Potem ko so kranj-
ski mestni svetniki na mar-
čevski seji potrdili predlaga-
no uskladitev mej med obči-
nama Kranj in Šenčur, s či-
mer so v naselju Hrastje pre-
nesli tri manjša zemljišča iz 
občine Šenčur v občino Kranj 
in uskladili tudi območje ob 
reki Kokri, so na aprilski seji 
govorili o mejah z občinama 
Naklo in Škofja Loka. 

Svetniki so potrdil uskladi-
tev občinske meje z občino 
Naklo na območju Poslovne 
cone Polica. Skozi cono po-
teka lokalna cesta, ki je kate-
gorizirana tako po Odloku o 
kategorizaciji občinskih cest 
MOK ter tudi po odloku Obči-
ne Naklo. Cesta je v upravlja-
nju Občine Naklo, čeprav 
del poteka po parcelah, ki 
so trenutno v mestni občini 
Kranj. Zato je smiselno, da 

se parcele, ki so del cestnega 
zemljišča lokalne ceste, kate-
re upravljavec je Občina Nak-
lo, prenesejo iz občine Kranj 
v občino Naklo. Gre za devet 
parcel v skupni izmeri 4100 
kvadratnih metrov. 

Pri usklajevanju meje z ob-
čino Škofja Loka gre za ob-
močje pokopališča v Žabnici. 
Pokopališče že sedaj upravlja 
Krajevna skupnost Žabnica, 
prav tako je v njihovi lasti pos-
lovilna vežica ter večina ze-
mljišč. Želja Krajevne skup-
nosti Žabnica in tudi krajanov 
je, da pokopališče tudi naprej 
upravlja KS Žabnica ter da se 
območje celostno uredi, torej 
meja uskladi na način, da bos-
ta cerkev in pokopališče pove-
zana. Iz občine Škofja Loka se 
v mestno občino Kranj prene-
se sedem parcel v skupni iz-
meri 5800 kvadratnih me-
trov. S tem so se strinjali tudi 
kranjski svetniki.

Urejajo meje s sosedi
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Železniki – Občinski svet v 
Železnikih je na zadnji seji v 
prvi obravnavi sprejel pred-
log odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljiš-
ča (NUSZ), ki uvaja tudi od-
mero nadomestila za nezazi-
dana stavbna zemljišča. Le-
tos bodo NUSZ sicer odme-
rili še po starem, nov odlok, 
ki ga morajo občinski svetni-
ki potrditi še v drugi obrav-
navi, pa bodo prvič upošte-
vali prihodnje leto, je napo-
vedala direktorica občinske 
uprave Jolanda Pintar. 

Trenutni odlok je bil spre-
jet leta 1999 in dopolnjen 
2004. Po besedah Pintarje-
ve so upali, da ga bodo lah-
ko uporabljali do uvedbe dav-
ka na nepremičnine, ki pa se 
odmika. Obenem je ministr-
stvo za okolje in prostor Žele-
znike lani uvrstilo med obči-
ne, v katerih izvajajo postopek 
nadzora zakonitosti odloka o 
NUSZ. Predlog novega odlo-
ka so tako pripravili skladno z 
navodili ministrstva.

Kot je razložila Pintarjeva, 
je bila večja sprememba pri 
odmerah sicer že predlani, 

ko so prvič uporabili podat-
ke iz registra nepremičnin in 
je bil zajem zavezancev večji. 
»Kljub temu je določene stva-
ri treba uskladiti z veljavno za-
konodajo,« je dejala. V nov od-
lok so skušali čim bolj prenes-
ti obstoječo ureditev, medtem 
ko bodo morali lastnikom ne-
zazidanih stavbnih zemljišč 
začeti zaračunavati NUSZ. 
»Teh zemljišč je kar nekaj, je 
pa res, da se nadomestilu za 
njihovo uporabo ne moremo 
več izogniti, ker jih moramo 

zakonsko obdavčiti,« je po-
jasnila Pintarjeva. Novost se 
nanaša predvsem na fizične 
osebe, sicer pa za nezazida-
na stavbna zemljišča predvi-
devajo 50-odstotno olajšavo. 
Po mnenju nekaterih svetni-
kov bodo še vedno previsoko 
obdavčena. V razpravi je bilo 

slišati tudi, da ni nujno, da bo 
zaradi uvedbe nadomestila 
na trgu več stavbnih zemljišč, 
pač pa se zna zgoditi, da bodo 
lastniki raje predlagali njihov 
izvzem. 

Z nadomestili za nezazi-
dana stavbna zemljišča naj 
bi se v občinski proračun na-
teklo dodatnih 35 tisoč evrov, 
sicer pa po podatkih Pintar-
jeve letno poberejo 365 tisoč 
evrov NUSZ: 200 tisoč evrov 
od pravnih in 165 tisoč evrov 
od fizičnih oseb.

Odlok prinaša še nekaj no-
vosti. Dodatno so morali vanj 
vključiti novo namembnost: 
stavbna zemljišča, ki se upo-
rabljajo za izvajanje kme-
tijske poslovne dejavnosti. 
Slednje se nanaša na tiste, ki 
imajo na Ajpesu registrirano 
kmetijsko dejavnost, hlevi in 
dopolnilne dejavnosti pa ne 
bodo zajeti. Počitniški objek-
ti bodo obravnavani enako kot 
stanovanjski. Novost je tudi, 
da naselja iz četrtega območja 
(podratitovške vasi) ne bodo 
več oproščena plačila NUSZ, 
saj za oprostitev ni zakonske 
podlage, pač pa bodo po be-
sedah Pintarjeve sedaj mini-
malno obdavčena.

Nadomestilu  
se ne morejo izogniti
Tudi v občini Železniki bodo začeli zaračunavati nadomestilo za uporabo 
nezazidanih stavbnih zemljišč.

Za nezazidana stavbna 
zemljišča predvidevajo 
50-odstotno olajšavo, 
po mnenju nekaterih 
svetnikov pa bodo 
še vedno previsoko 
obdavčena.

Maja Bertoncelj

Medvode – Osnova šola 
Preska je devetletna osnov-
na šola z 18 oddelki na ma-
tični šoli in dvema podruž-
ničnima šolama v Sori in na 
Topolu, skupaj v letošnjem 
šolskem letu s 596 učenci. 
Trenutne prostorske kapa-
citete matične šole komaj 
zadoščajo potrebam izvaja-
nja pouka devetletne osnov-
ne šole. 

»Pomanjkanje prostor-
skih kapacitet se kaže pred-
vsem v občutno premajhni 
šolski kuhinji, ki je central-
na kuhinja tudi za podru-
žnici, in utesnjeni jedilnici. 
Premajhni so tudi prostori 
za izvajanje pouka športne 
vzgoje, pričakovano je tudi 

skorajšnje pomanjkanje 
števila učilnic glede na že iz-
raženi porast prebivalcev in 
posledično števila učencev 
na območju šolskega okoli-
ša OŠ Preska. Poleg prostor-
ske stiske na obstoječi šoli 
je novogradnja utemeljena 
tudi z zahtevo po statični in 
energetski sanaciji obsto-
ječega objekta ter prostor-
sko omejitvijo za potrebno 
širitev na obstoječi lokaci-
ji,« pojasnjujejo na Obči-
ni Medvode. Odločili so se, 
da gredo v novogradnjo na 
novi lokaciji, ki se je dolo-
čila z lani sprejetim Občin-
skim prostorskim načrtom 
Občine Medvode. Nova šola 
bo stala v bližini Osemenje-
valnega centra Preska. Skla-
dno s sprejeto odločitvijo so 

pristopili k izvedbi arhitek-
turnega natečaja, saj predvi-
dena investicija krepko pre-
sega zakonsko določen fi-
nančni vložek, zato je jav-
ni natečaj obvezna predsto-
pnja celotnega projekta. 
»Pridobiti želimo strokov-
no najprimernejšo rešitev 
za izgradnjo nove osnovne 
šole v Preski za približno 
šeststo učencev, 27 oddel-
kov ter za šestdeset zaposle-
nih,« so še povedali. Nate-
čaj je odprt do 29. maja in 
je objavljen na spletni stra-
ni občine.

Na podlagi natečaja bo iz-
brana najboljša rešitev, za 
katero se bo izdelala projek-
tna dokumentacija za pri-
dobitev gradbenega dovo-
ljenja. Kot dodajajo, je cilj 
projekta pridobiti uporab-
nikom prijetno, funkcional-
no, fleksibilno in kvalitetno 
stavbo, ki bo projektirana v 
skladu z normativi pristoj-
nega ministrstva in področ-
ne zakonodaje, energetsko 

varčen, varen in okolju prija-
zen objekt, ki bo hkrati tudi 
finančno sprejemljiv in ob-
vladljiv. Zavedajo se, da bo 

projekt investicijsko tako 
zahteven, da brez zagoto-
vitve sredstev s strani drža-
ve ne bo šlo, še zlasti ker je 

trenutno v medvoški občini 
v teku največji projekt v zgo-
dovini občine, tako imeno-
vana kohezija. 

Nova šola v Preski na novi lokaciji
Občina Medvode bo morala pristopiti h gradnji nove Osnovne šole Preska. Kot pojasnjujejo, je poleg prostorske stiske na obstoječi šoli novogradnja 
utemeljena tudi z zahtevo po statični in energetski sanaciji obstoječega objekta ter prostorsko omejitvijo za potrebno širitev na obstoječi lokaciji. 

Na Osnovni šoli Preska (v ospredju) se srečujejo tudi s prostorsko stisko. / Foto: Peter Košenina

Občina Medvode je objavila odprti, projektni, 
enostopenjski natečaj za izbiro strokovno 
najprimernejše rešitve za Osnovno šola Preska. Odprt 
je do 29. maja.

Družina Novak - Naumoski 
Kočevje, 2018

Zaradi tistih, 
ki jih imamo radi.

Vprašajmo
življenje.

Kaj bi bilo 
z našimi 
najdražjimi, 
če nas ne bi 
bilo več?

tiskan_oglas_zivljenjska_druzina2_127x191_senca.indd   1 20/03/2019   10:59



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

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

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

Informacije: www.apothekeferlach.at

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

sob., 8:00 - 12:00 

Dr. Eva Rosian, Mag. Jutta Rosian 
in Tamara Rigelnik

• Naročila za zdravila
   sprejemamo tudi po
   telefonu in e-pošti 
• Ekspresna dobava
   zdravil iz NEMČIJE
• Bachovi cvetni 
   pripravki
• Schüsslerjeve soli

  GOVORIMO 
  SLOVENSKO

LEKARNA V BOROVLJAH Z BOGATO TRADICIJO
A-9170 Borovlje/Ferlach • Glavni trg/Hauptplatz 16

tel. 0043/4227/2225 • faks 0043/4227/2572
adler@apothekeferlach.at

NOVO: SPLETNA TRGOVINA
www.apothekeferlach.at
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Tourismusinfo / Informacije 
Schloss Ferlach / grad Borovlje:

Tel.: +43 4227 / 4920

ODPRTA OD 23. APRILA
DO 26. OKTOBRA

Vsak dan (odvisno od vremena)

22.

Soteska Čepa/Tscheppaschlucht

ODPRTA OD 27. APRILA
DO 27. OKTOBRA

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

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

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

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

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

Sotesko bodo odprli za obiske v soboto, 
27. aprila 2019 (odvisno tudi od vreme-
na). Vstopnina za odrasle je 8,50 evra, za 
skupine nad 15 oseb 7,50 evra, za upoko-
jence, študente in člane alpskih društev 
6,50 evra, za otroke do 15 let 5,50 evra in 
za otroke v šolskih skupinah 4,50 evra. Za 
imetnike Koroške kartice/Kaernten Card 
je vstop brezplačen. V ceno je vključena 
tudi avtobusna vožnja do parkirišča. 
Cena parkiranja je 2 evra za vozilo.

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

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

NOVO: Avtobusni prevoznik Alpe 
Adria Line vozi večkrat dnevno od po-
nedeljka do sobote na relaciji Ljublja-
na–Celovec–Ljubljana, s postankom na 
AP Kranj. Izstop oz. vstop v avtobus je 
večkrat dnevno možen neposredno ob 
parkirišču soteske Čepa ali pa pri go-
stilni Deutscher Peter/Dojčpeter. Vozni 
red najdete na www.alpeadrialine.com.

Obiščite nas tudi na Facebooku: 
www.facebook.com/ferlach.rosental
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Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Podpor-
ni zid, ki je zaradi moči vode 
in podora že močno popustil, 
je v zadnjem obdobju že res-
no ogrožal edino cesto v dolini 
Kamniške Bistrice (del pod-
pornih blokov se je že zrušil v 
strugo), po delni zapori, ki je v 
zadnjem letu vsaj malo ubla-
žila pritisk vozil ob robu ces-
tišča, pa so izbrani izvajalci v 
minulih dneh vendarle zače-
li sanacijska dela.

Zavleklo se je zaradi 
omejitev ribičev

Kot so nam pojasnili na 
Direkciji RS za infrastruk-
turo, je bila pogodba z izbra-
nim izvajalcem v vrednos-
ti 311.681,05 evra podpisana 
že 5. septembra lani, a z deli 
je bilo treba počakati. 

»Glede na omejitve, ki iz-
hajajo iz projektnih pogojev 
Zavoda za ribištvo Sloveni-
je, se dela v strugi reke lahko 
izvajajo le v obdobju od 15. 

maja do 30. septembra. Ker 
izvedba zaradi navedene-
ga pogoja v lanskem letu ni 
bila mogoča, so se vse aktiv-
nosti v zvezi s sanacijo pod-
pornega zidu in brežine pod 
cesto začele 15. aprila,« so 
nam pojasnili. V prvi fazi, ki 
se je že začela, bodo delavci 

poskrbeli za polovično zapo-
ro ceste, organizacijo grad-
bišča in ureditev dostopne 
poti do struge, glavnina del 
v sami strugi pa se bo začela 
v prvi polovici maja. 

Polovična zapora ceste bo 
predvidoma veljala vse do 15. 
junija.

Sanacija se je začela
Direkcija RS za infrastrukturo je po dveh letih opozoril vendarle začela 
sanacijo podpornega zidu in brežine pod državno cesto v Kamniško Bistrico.

Promet v Kamniško Bistrico je zaradi sanacije brežine na 
odseku, kjer je gradbišče, urejen izmenično enosmerno.

Jasna Paladin

Moravče – Na skupnem se-
stanku županov in direktor-
jev nekdanje Upravne enote 
Domžale (Domžale, Lukovi-
ca, Mengeš, Moravče in Tr-
zin) so podpisali Deklaraci-
jo o varovanju okolja. V duhu 
dneva Zemlje (22. aprila) 
so se svečano zavezali dom-
žalski župan Toni Dragar, 
lukovška županja Olga Vran-
kar, mengeški župan Franc 
Jerič, moravški župan Milan 
Balazic in trzinski župan Pe-
ter Ložar. »Prebivalci osre-
dnjeslovenskih občin seve-
rovzhodnega zaledja Ljublja-
ne toliko bolj občutimo po-
sledice nespametnega rav-
nanja z okoljem, saj nagel ra-
zvoj prestolnice vse bolj pose-
ga v naše naravne vire. Opa-
žamo, da se je zlasti v zad-
njem desetletju v nekaterih 

naših naseljih vidno poslab-
šala kakovost bivanja, po-
nekod celo do te mere, da je 
ogroženo zdravje naših ob-
čanov. Župani petih občin se 
zato zavezujemo, da bomo 
storili vse, kar je v naši moči, 
da zagotovimo svojim obči-
nam trajnostni razvoj. S svo-
jim delom bomo budno bde-
li nad ravnanjem z okoljem. 
Posebno pozornost bomo 
posvečali ravnanju podjetij, 
ki najbolj grobo posegajo v 
naše okolje. Pri tem računa-
mo na razumevanje in po-
moč ustreznih državnih or-
ganov in Mestne občine Lju-
bljana. Hkrati se zavezuje-
mo, da bomo na okoljskem 
področju delovali vzajemno, 
se med seboj podpirali, iz-
menjevali podatke in nasto-
pali kar se da enotno,« so žu-
pani petih občin med drugim 
zapisali v deklaracijo.

Podpisali deklaracijo  
o varovanju okolja

Kamnik – Občina Kamnik vabi na slovesnost ob dnevu upora, 
ki bo danes, v petek, ob 17. uri v parku Evropa pri Plečnikovi 
železniški postaji v Kamniku. V kulturnem programu bodo 
nastopili Mestna godba Kamnik, večgeneracijska skupina 
kamniških recitatorjev ter Gašper Selko in Selma Veladžić.

Slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju

Vodice – Vodiški občinski 
svetniki so na zadnji seji za 
urednico občinskega glasila 
Kopitarjev glas potrdili Tanjo 
Dominko, sicer edino kandi-
datko, ki bo tako nasledila 
urednico Natalijo Rus, ki ji 
je mandat potekel februarja, 
ob vnovični kandidaturi pa 
ni dobila zadostne podpore 
svetnikov. Poleg odgovorne 
urednice so svetniki potrdili 
tudi člane uredniškega odbo-
ra, ki ga sestavljajo Natalija 
Golob, Helena Čerin in Ajda 
Batistič. Hkrati so spremenili 
tudi odlok o javnem občin-
skem glasilu, ki so ga uskladi-
li z zakonom o medijih. Med 
drugim so mandatno dobo 
odgovornega urednika, ki je 
bila doslej za devetdeset dni 
daljša od mandatne dobe ob-
činskega sveta, podaljšali na 
šest mesecev.

Kopitarjev glas z novo 
urednico

V članku Velika noč na Go-
renjskem nekoč (Gorenjski 
glas, 16. aprila) smo pri fo-
tografiji zapisali, da prika-
zuje velikonočni blagoslov 
v Ratečah leta 1932. Bralka 
nas je opozorila, da ne gre 
za Rateče, ampak za Reteče 
pri Škofji Loki. Za napako se 
opravičujemo.

Popravek
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Igor Kavčič

Kamnik – Ko si v majhni 
kamniški galeriji z velikim 
razgledom ogledujem deset 
platen Bruta Carniollusa, 
razmišljam, kaj je spredaj 
in kaj je zadaj, portret ali ur-
bana krajina? Oboje namreč 
opredeljuje motiviko digital-
nih tiskov, ki jih je vizualni 
umetnik, grafik in fotograf, 
ki živi in ustvarja v Rado-
vljici, na galerijsko ostenje 
razvrstil pod naslov Kratki 
stiki. »V ospredju je vseka-
kor obraz – portret. Človeš-
ki obraz me najbolj fascini-
ra in v ozadju urbana kraji-
na – metropola,« pojasnjuje 
Brut. A vendarle, zakaj po-
vezava portreta, ki ima v pri-
merjavi z neko nedoločljivo 
mestno krajino, predvsem 
oseben značaj? »Kot pra-
vim, me oba motiva fascini-
rata, ker pa se ukvarjam z di-
gitalnim kolažem, ju na plat-
nu združujem. Brez skritih 
namenov, kot bi lahko de-
jal. Pravica vsakega gledalca 
je, da si iz podob na slikah 
ustvari svojo zgodbo. Mogo-
če zgodba sploh ne obstaja, 
bolj pomembno zame je, da 
gre za neko reakcijo, da slika 
na gledalca naredi vtis.«

V pogledu od daleč tako 
v ospredje stopi portret, ko 
stopimo k sliki, se v njem 
odprejo novi svetovi. Ku-
stosinja galerije umetno-
stna zgodovinarka Saša Bu-
čan Brutov cikel Metropo-
lis primerja z istoimen-
skim filmom Fritza Langa 
iz leta 1927. Da gre v obeh 

primerih za vtis dominan-
tnega prostora, ki nadvla-
duje človeka, ali kot je pove-
dala: »Masivne gmote posa-
mičnih stavb in arhitektur-
nih organizmov, organizi-
ranih v urejeno celoto, nas 
spominjajo na neko znano 
realnost, a vendarle vzbuja-
jo odtujenost, kot da smo se 
znašli znotraj prostorov me-
tafizičnega slikarstva, v ka-
terem smo kot posamezniki 
izgubljeni in kjer nas preve-
va občutek nebogljenosti in 
nemoči,« ko gre za obraze, 
ki se nam nekako v prvem 
planu prikazujejo v profi-
lu, polprofilu, en face pa: 
»Sprva nam pogled obsta-
ne na obrazu, zavlada red, ki 
pa se ob pogledu na divjanje 

silnic stavbnih stranic in ro-
bov takoj zatem spremeni v 
kaos za oko, zato ne zmore-
mo več slediti enovitosti.« 

Kot pove avtor, pa zgodb 
na slikah ne povezuje z ne-
kakšno brezupnostjo za člo-
veštvo. Svoje slike na raz-
stavi pravzaprav gleda, kot 
da niso njegove, ampak ne-
koga drugega – in v tem ne-
skončno uživa. »Bučanova je 
prepoznala najgloblji motiv, 
ki me vodi pri delu, ki pa je 
pri meni bolj kot ne nezave-
den.« Obrazi, ki jih reprodu-
cira na platno, so pravzaprav 
fotografije iz njegovega arhi-
va, saj je sam posnel znance, 
prijatelje, naključne ljudi.

»Obraz, včasih človeška 
figura, je izhodišče, potem 

sledi plastenje. Plast na plast, 
v povprečju je vsaj 24 plasti 
na sliko, česar pa gledalec 
niti ne opazi,« pove avtor del, 
ki digitalne podobe običajno 
plasti na večji format. »Uči-
nek na gledalca je tako večji, 
hkrati pa nas pogled v obraz 
pod takih kotom in v taki ve-
ličini z njim povezuje v neka-
kšen intimen odnos.«

Sicer gre na tokratni raz-
stavi za serijo del, nastalih v 
zadnjih petih letih, ki se vse-
skozi dopolnjuje. Trenutno 
se ukvarja z geometrijo, a 
pri tem ne izključuje, da bi 
posamezne cikle združeval 
in ob tem ustvaril nekaj no-
vega. Aktualni Kratki stik bo 
v Kamniku na ogled do 10. 
junija.

Kratki stik v globino misli
V Galeriji Pogled v Kamniku je na ogled razstava del vizualnega umetnika Bruta Carniollusa z naslovom 
Kratki stik. V esenco digitalne umetnosti vstopamo ali izstopamo skozi portret – kakor se pač vzame.

Brut Carniollus ob delih The Painter (Slikar) iz leta 2015 in v ozadju The Musician 
(Glasbenik) z letnico 2014 / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Ljubljana – Roman z nas-
lovom Bakhita francoske 
pisateljice, scenaristke in 
dramaturginje Véronique 
Olmi, je pretresljiva in re-
snična pripoved s konca 19. 
stoletja o deklici, ki so jo pri 
sedmih letih v Sudanu ugra-
bili trgovci s sužnji. Zame-
njala je več gospodarjev, po 
nekajletnem trpljenju pa jo 
je odkupil italijanski kon-
zul v Kartumu, pri katerem 
je prvič doživela spoštova-
nje. Ko se je konzul selil na-
zaj v Italijo, jo je vzel s seboj 
in jo podaril ženi prijatelja 

in plemiča, v katerega dru-
žini postane pestrna deklici 
edinki. Tu se sreča z uprav-
nikom bogataševega pose-
stva, ki je zelo pobožen mož 
in ji, ko se Bakhita s to druži-
no noče vrniti v Afriko, ure-
di mesto v samostanu, kjer 
se spreobrne v krščanstvo in 
postane redovnica. »Čeprav 
je mislila, da bo življenje 
zdaj lepo, ni bilo vedno tako. 
Če v prvem delu trpi fizično 
nasilje, v drugem delu roma-
na beremo o psihičnem na-
silju nad njo,« je povedala 
prevajalka Janina Kos. Bak-
hita začne pisati podlistek z 
zgodbo svojega življenja, iz 

katerega nastane knjiga, ki 
avtorico izstreli med zvez-
de. Roman začne predsta-
vljati po Italiji, kjer se tak-
rat začne vzpenjati fašizem. 
Bakhita hitro ugotovi, orod-
je v čigavih rokah je. Zgod-
ba sicer ni neznana, doživela 
je več biografskih romanov, 
tudi ekranizacijo, a Olmije-
va je prva, ki v romanu odpi-
ra globlja vprašanja o naravi 
nasilja in suženjstva.

Avtorica romana Prikriti 
plamen je Američanka Ki-
tajskih korenin Celeste Ng. 
Zgodba je postavljena v kon-
tekst socialnih in družbe-
nih neenakosti v sodobni 

zahodni družbi in se dogaja-
nja v navidez srečni, popol-
ni družini in soseski. »Kdor 
se rodi v tej soseski, bo idea-
len Američan, dobro izobra-
žen liberalec. Ampak znot-
raj družin in soseske se zač-
nejo kazati človeške slabosti, 
prikriti predsodki …,« pove 
prevajalka Danica Križman. 
V središču sta dve družini. 
Prva je idealna belska dru-
žina z izobraženima star-
šema in štirimi otroki, ro-
jenimi v razmiku štirih let, 
od katerih so trije konformi-
sti, najmlajša hči pa je upor-
nica. V drugi družini sta bo-
emska fotografinja in njena 
nezakonska hči, ki sta svo-
bodomiselni in jima na kon-
cu prebivalci obrnejo hrbet. 
Zaplete se namreč, ko v so-
sesko pride mlada kitajska 
mamica z novorojenčkom, 
ki ga ne more preživeti. 

Roman z naslovom O kon-
cu žalosti, ki ga je prevedla 
Neža Božič, je četrti po vrsti 
mladega nemškega avtorja 

Benedicta Wellsa. Zanj je 
dobil tudi evropsko nagrado 
za književnost, roman pa je 
preveden že v 31 jezikov. Tri-
je otroci v prometni nesreči 
izgubijo starša, zato prista-
nejo v internatu. Vsak zase 
se soočajo z izgubo, hkrati 
pa morajo nekako prežive-
ti tudi v novem okolju. Glav-
ni junak Jules se zapira vase 
in je drugačen, kot sta njego-
va brat in sestra, ki se zate-
kata v študij oziroma minlji-
ve užitke. Jules spozna Alvo, 

s katero se zbliža. »Vsebi-
na romana je zelo komple-
ksna in gosta, a izjemno 
berljiva, kar je vsekakor zas-
luga odlične avtorjeve pisa-
ve,« pove Božičeva; da avtor 
v zgodbi poudarja bivanjska 
vprašanja, kaj je tisto, kar do-
loča naše življenje, nas tež-
ke stvari zgrabijo v primež 
ali smo zmožni izstopiti iz 
njega. »Bridko zgodbo je us-
pel zapisati privlačno, z op-
timizmom. Wells je avtor, o 
katerem bomo še slišali.«

O ljudeh in družbi 
Prevodno leposlovje pri Založbi Mladinska knjiga je bogatejše za tri romane 
– francosko resnično zgodbo Bakhita, nemško ljubezensko in družinsko 
zgodbo O koncu žalosti in ameriško starševsko dramo Prikriti plameni.
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Igor Kavčič

Kranj – V soboto je bila v 
Prešernovem gledališču na 
sporedu tretja predstava v 
okviru pobude Gledališki 
tolmač, in sicer drama Za-
bava za Borisa. Projekt or-
ganizira Društvo gluhih 
in naglušnih Ljubljana ob 
podpori NLB. V okviru po-
bude na odre gledališč hkra-
ti postavljajo tolmače in 
igralce, ki predstavo v živo 
tolmačijo v znakovni jezik. 
Ena od značilnosti znakov-
nega jezika je, da nima ena-
ke slovnice kot govorni jezik 
na istem geografskem ob-
močju in se razvija znotraj 
skupnosti gluhih. »Predsta-
va Zabava za Borisa je nekaj 
posebnega. Slišeči si prepo-
vedujejo z bogatimi beseda-
mi, ko pa s tolmačem razu-
mem, kaj se pogovarjajo, je 
krasno. Če bi samo gledala 
in poskušala razbrati, kdo je 

kdo, bi bilo težje razumeti 
predstavo. S tolmačem se je 
predstava popolnoma spre-
menila. Je kot knjiga, ki jo 
berem in popolnoma razu-
mem,« je pojasnila Jelena, 
ki je gluha od rojstva in si je 
ogledala tokratno predsta-
vo. 

Glavna igralka v predstavi 
Darja Reichman pa je pove-
dala: »Izjemno toplo pozd-
ravljam pobudo. Je nekaj 
zelo zanimivega in želim, 
da projekt dobi krila. V gle-
dališču delam že trideset let, 
a se še nisem srečala s čim 
podobnim. Ljudje z ovira-
nostmi so vedno krasna pu-
blika in z današnjim doži-
vetjem sem videla in čutila, 
kako predstavo spremljajo 
gluhi. Menim, da je to lepa in 
bogata širitev njihovega sve-
ta. Gledališče namreč odpira 
svetove in s tem, da so pred-
stave tolmačene, jim gledali-
šče približamo še bolj.«

Igra s tolmačem
V okviru pobude Gledališki tolmač je v 
Prešernovem gledališču potekala predstava 
Zabava za Borisa s tolmačenjem v znakovni jezik.

Predstava je bila s tolmačem Martinom Klepcem dostopna 
tudi gluhim in naglušnim. / Foto: arhiv Društva gluhih in naglušnih Ljubljana
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Kranj – V Ligi Nova KBM je 
bilo odigrano še zadnje kolo 
rednega dela tekmovanja, 
po katerem so znani vsi četr-
tfinalni pari. To so: Sixt Pri-
morska – Zlatorog Laško, 
Petrol Olimpija – Gorenjska 
gradbena družba Šenčur, 
Hopsi Polzela – Helios Suns 
in Krka – Rogaška. Prve tek-
me bodo v torek, 30. apri-
la. Obe ekipi z Gorenjskega 
bosta igrali v gosteh. Drugi 
tekmi bosta odigrali v sobo-
to, 4. maja, in sicer v Dom-
žalah z začetkom ob 19. uri, 
v Šenčurju ob 20. uri, more-
bitni tretji pa v torek, 7. maja.

Košarkarji Helios Suns 
so na zadnji tekmi rednega 
dela Lige za prvaka v gosteh 
izgubili z moštvom Hopsi 
Polzela s 83 : 61. Ekipi se 
bosta znova srečali že v če-
trtfinalu. »To bodo povsem 
drugačne tekme. Med nami 
ni kakšnih večjih neznank, 

odločil bo boljši dan katere 
od ekip,« je po porazu pove-
dal Dejan Jakara, trener eki-
pe Helios Suns. Z zmago 
doma proti Iliriji (94 : 81) pa 
so redni del zaključili Šen-
čurjani. Priigrali so si prvo 
mesto v Ligi za obstanek in 
s tem uvrstitev v končnico. 
»Ilirija je zelo nepopustljiva 
ekipa. Potrebovali smo kar 
precej časa, da smo se prila-
godili in odgovorili na pravi 
način. Čestitke igralcem, da 
so v zadnji četrtini odigrali 
dobro v obrambi, in posle-
dično je šlo bolje tudi v na-
padu. Priložnost so dobili vsi 
igralci in jo tudi dobro izko-
ristili,« pa je dejal Konstan-
tin Subotič, trener Gorenj-
ske gradbene družbe Šen-
čur.

Če je pred košarkarji še 
zaključni del, pa so sezono 
državnega prvenstva zaklju-
čile košarkarice. Celjanke 
so bile v finalu prepričljivo 
boljše od Triglava, na zadnji 

tekmi doma z 78 : 52. Boljše 
so bile na vseh treh finalnih 
tekmah. Ekipa Cinkarne Ce-
lje je tako že 15 v klubski zgo-
dovini osvojila naslov držav-
nih prvakinj. V letošnji sezo-
ni so dobile vse lovorike žen-
skih članskih tekmovanj. Er-
nest Novak, trener Triglava, 
je po zadnji tekmi povedal: 

»Iskrene čestitke Celjankam 
za zasluženo prvo mesto, če-
stitke pa seveda tudi mojim 
dekletom za borbo. Če jim 
lahko karkoli zamerim, je, 
da ne igrajo sproščeno in se 
bojijo same sebe. To so stva-
ri, ki se jim moramo posve-
titi v prihodnje. Kljub temu 
je za nami odlična sezona.«

Šenčur in Domžale v četrtfinalu
Znani so četrtfinalni pari državnega košarkarskega prvenstva za moške. V boju ostajata še dve ekipi  
z Gorenjskega: Gorenjska gradbena družba Šenčur se bo pomerila s Petrolom Olimpijo, Helios Suns  
pa s Hopsi Polzela. Konec prvenstva za košarkarice: Celjanke boljše od Kranjčank.

Trener Konstantin Subotič je v Šenčur prišel z novim  
letom in košarkarje popeljal v četrtfinale državnega 
prvenstva. / Foto: Gorazd Kavčič

Maša Likosar

Tržič – V minulem letu je 
naslov državnega prvaka 
osvojilo kar dvajset tržiških 
športnikov, od tega 16 špor-
tnikov, ki so naslov osvoji-
li do svojega 16. leta staros-
ti – prejeli so mali športni 
znak Občine Tržič. V mla-
dinskih in članskih kategori-
jah po dopolnjenem 16. letu 
starosti pa so štirje športni-
ki prejeli veliki športni znak 
Občine Tržič. Sledilo je po-
deljevanje priznanj najobe-
tavnejšim športnikom Trži-
ča za dosežene rezultate v 
letu 2018. Med tremi nomi-
niranci je tretje mesto zase-
del plesni par Kaja Šmid in 
Jaka Jordan, ki že 13 let pleše 
v Plesnem klubu Tržič; dru-
go mesto je pripadlo keglja-
čici Sari Rovtar, članici Keg-
ljaškega kluba Ljubelj; prvo 
mesto in s tem naziv najo-
betavnejšega športnika pa 
je dosegel Žan Zupan, član 
Plesnega studia Špela, kjer 
aktivno pleše že šest let, in 
je lanskoletni državni prvak 
v kategoriji solo mladincev. 

Podelili so še tri plakete 
za izjemne dosežke. Špor-
tno plaketo za izjemen dose-
žek v plesu sta prejela Luna 
Frida Zmajšek in Mia Ju-
lija Babič. Športna plaketa 

športniku invalidu za izje-
mne dosežke v plesu v paru 
oziroma za ples na vozičkih 
je šla v roke Mihu Rednaku 
in Bredi Košir. Športno pla-
keto je prejela še Rika Dol-
žan, članica Plesnega studia 
Špela, ki je lansko leto osvo-
jila nekaj odmevnih rezul-
tatov v paru z Žanom Zupa-
nom v street kategoriji mla-
dincev. Finalna razglasitev 
najboljšega športnika Tr-
žiča za leto 2018 je od de-
setih nominirancev okro-
nala tiste, ki so v minulem 

koledarskem letu dosegli 
najboljše rezultate. Na tret-
je mesto se je uvrstil veslač 
Miha Aljančič, na drugo 
mesto smučarski skakalec 
Anže Semenič, prvo mes-
to in s tem naziv najboljše-
ga športnika Tržiča za leto 
2018 pa je osvojil deskar Žan 
Košir. Košir, član Kluba de-
skanja Zakon, je danes eden 
izmed najboljših deskar-
jev v alpskih disciplinah na 
snegu. Prvič je na zimskih 
olimpijskih igrah nastopil v 
Vancouvru leta 2010, drugič 

2014 v Sočiju, kjer je osvojil 
bronasto in srebrno meda-
ljo. Kljub množici tržiških 
olimpijcev do danes sta bili 
to prvi tržiški olimpijski 
medalji. V preteklem letu je 
vložil vso energijo v okreva-
nje in vrnitev na bele strmi-
ne. Dosegel je izjemen us-
peh na zimskih olimpijskih 
igrah v Pjongčangu: osvojil 
je bronasto medaljo in z njo 
pridobil tudi samozavest ter 
voljo za nadaljnje delo.

»Vsak športnik, športni-
ca ali ekipa, ki se trudi po 

svojih najboljših močeh in 
daje vse od sebe, da prese-
že okvire povprečnosti, si 
zasluži pohvalo. V Tržiču 
imamo izjemno srečo, da je 
med nami res veliko vrhun-
skih športnikov in športnic, 
ki dosegajo zavidanja vred-
ne rezultate,« je dejal pred-
sednik Športne zveze Tr-
žič Boris Tomazin in sklenil 
v upanju, da bodo lahko še 
večkrat ponovili trditev, da je 
za najboljšega športnika Tr-
žiča potrebno biti med naj-
boljšimi na svetu. 

Žan Košir najboljši športnik Tržiča
Športna zveza Tržič je podelila priznanja najbolj obetavnim in najboljšim športnikom Tržiča za leto 2018 ter tistim, ki so v 
preteklem letu osvojili naslov državnega prvaka. 

Športna zveza Tržič je tržiške športnike, ki so v preteklem letu dosegli izjemne rezultate in uspehe, nagradila s priznanji  
in plaketami. / Foto: Valentin Klemenčič

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi slo-
venski nogometni ligi Tele-
kom bodo konec tedna odi-
grali tekme 29. kroga. Trigla-
vane čaka težko gostovanje, 
saj bodo jutri v Kidričevem ig-
rali proti Aluminiju. Prav tako 
jutri nova tekma čaka tudi 
Domžalčane. Odhajajo na go-
stovanje v Velenje k Rudarju. 

Tekme 25. kroga bodo odi-
grali nogometaši v drugi slo-
venski nogometni ligi. Jutri 
z začetkom tekme ob 17. uri 
Roltek Dob doma gosti no-
gometaše Rogaške. Kalcer 
Radomlje bo na zelenico sto-
pil v nedeljo. Ob 13. uri bodo 
doma igrali z nogometaši 
vodilnega AŠK Bravo. Tek-
me 22. kroga bodo ta konec 

tedna odigrali nogometaši v 
tretji slovenski nogometni 
ligi center. V soboto ob 19. uri 
se bo na nogometnem igri-
šču športnega parka Šenčur 
začelo srečanje med doma-
čim Tinexom Šenčur in Savo 
Kranj, v nedeljo na gostova-
nje k Brinjam Grosuplje od-
hajajo nogometaši Žirov, ob 
17. uri pa se bo v Komendi za-
čela tekma med Komendo in 
Bledom Hirterjem.

Nogometaši v gorenjski 
nogometni ligi bodo jutri od-
igrali tekme 15. kroga. Zače-
le se bodo ob 17. uri. Pari: Vi-
soko – Polet, SIJ Acroni Je-
senice – Velesovo, Bohinj – 
Bitnje dobrozasenci.si, Zari-
ca Kranj – Šobec Lesce, Ško-
fja Loka – Britof in Niko Že-
lezniki – Preddvor.

Triglav z Aluminijem
Težko gostovanje čaka jutri tako nogometaše 
Triglava kot Domžal.

Škofja Loka – Za mladi-
mi igralci skvoša je evrop-
sko posamično prvenstvo 
v Pragi, najpomembnejši 
evropski mladinski dogo-
dek v tem športu letos. Na 
njem so pod vodstvom tre-
nerja ekipe Franca Langusa 
nastopili tudi Jošt Dolinar, 
Blaž Porenta in Pika Rupar 
iz Squash kluba Škofja Loka 
ter Nika Urh iz Squash kluba 
Lesce Bled. Najvišje sta bila 
Porenta in Ruparjeva, oba na 
39. mestu. V začetku meseca 
pa je slovenska članska re-
prezentanca igrala na evrop-
skem ekipnem prvenstvu 
divizije 3 v Lizboni. Moška 
ekipa je bila sedma, ženska 
pa deveta. Prihodnje leto bo 
prvenstvo v Sloveniji.

Mladi Gorenjci  
na prvenstvu v skvošu

Ljubljana – Včeraj zvečer je 
v Ljubljani padel zastor nad 
letošnjim članskim držav-
nim hokejskim prvenstvom. 
V finalu sta palice prekržala 
Olimpija in Jesenice. Druga 
finalna tekma se do zaključka 
naše redakcije še ni končala, 
na prvi v torek pa so slavili 
hokejisti HDD SIJ Acroni Je-
senice, ki so bili doma boljši 
s 4 : 2 in si tako priigrali lepo 
prednost dveh zadetkov pred 
odločilno drugo tekmo. Za 
hokejiste bo sedaj v prvem 
planu reprezentanca, ki jo 
čaka svetovno prvenstvo dru-
gega razreda, ki ga bo med 
29. aprilom in 5. majem go-
stil Nursultan. V Kazahstan 
odpotujejo danes.

Včeraj znan državni 
hokejski prvak

Kranj – Slovenski cestni kolesarji nadaljujejo z uspešnimi nas-
topi. Kranjčan Jan Polanc (UAE Team Emirates) je na Dirki po 
Turčiji osvojil skupno šesto mesto. Bil je edini Slovenec na 
dirki. Skupni zmagovalec je postal Avstrijec Felix Grosschar-
tner (BORA-hansgrohe), kar je njegov uspeh kariere.

Polanc šesti na kolesarski dirki po Turčiji
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Cveto Zaplotnik

Bled – V gozdnogospodarski 
enoti Notranji Bohinj, ki je 
ena od treh enot v Bohinju, 
so za obdobje 2013–2022 
načrtovali nekaj več kot 117 
tisoč kubičnih metrov pose-
ka dreves. Ker so že po petih 
letih izvajanja desetletnega 
načrta posekali skoraj 138 ti-
soč kubičnih metrov dreves, 
od tega več kot 93 tisoč »ku-
bikov« v letih 2016 in 2017, 
so v blejski območni enoti 
zavoda za gozdove lani dali 
ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano po-
budo za spremembo načr-
ta in potlej, ko je ministr-
stvo za to dalo soglasje, tudi 
začeli s postopkom za spre-
membo načrta. Predlaga-
ne spremembe so bile javno 
razgrnjene, za zaključek pa 
so 12. aprila pripravili še jav-
no obravnavo. 

Prevladuje posek 
lubadark

V gozdnogospodarski eno-
ti so že leta 2013 zaradi po-
stavitve novega daljnovo-
da med Železniki in Bohinj-
sko Bistrico posekali 6452 
kubičnih metrov dreves, ob 
tem pa je ob trasi daljnovo-
da nastal oster gozdni rob, ki 
ga je v naslednjih letih moč-
no poškodoval vetrolom in 

ga napadel tudi lubadar. V 
letu 2014 je gozdove prizadel 
žled, takrat so se tudi začela 
težave z lubadarjem, ki so se 
v naslednjem letu zaradi po-
manjkanja izvajalskih ekip 
za delo, neodprtosti gozdov 
in neugodnih vremenskih 
razmer za delo samo še stop-
njevale. V gozdovih je nastalo 
obsedno stanje, v zavodu za 
gozdove niso mogli več spro-
ti odkazati vsega od lubadar-

ja napadenega drevja. Sani-
tarna sečnja je v prvih petih 
letih izvajanja načrta pred-
stavljala skoraj devetdeset 
odstotkov celotnega poseka, 
v teh letih je bilo posekanih 
več kot 14 odstotkov vse lesne 
zaloge smreke, ki sicer pred-
stavlja glavno drevesno vrsto 
v enoti. 

Želijo si več listavcev

Kot je na javni obravnavi 
sprememb načrta pojasni-
la načrtovalka Lucija Odar, 
s predlagano spremembo 
načrta ne spreminjajo ciljev 

gospodarjenja, zvišujejo pa 
možni posek in dodajajo ne-
katere usmeritve, ki so posle-
dica obsežne sanitarne seč-
nje v prvih petih letih izva-
janja načrta. V gozdovih, ki 
jih je močno prizadel luba-
dar, naj bi postopno povečali 
lesno zalogo in prirastek, do-
sledno izvajali gojitvena dela, 
še posebej tista, ki prispeva-
jo k večji stabilnosti gozdov, v 
čistih smrekovih sestojih na-

črtno pospeševali rast listav-
cev, prednostno načrtovali 
gozdne prometnice v obmo-
čja, kjer je veliko tveganje za 
čezmerno razmnožitev luba-
darja, in na ogolelih površi-
nah obnavljali gozd s sadnjo, 
pri tem pa naj bi posadili vsaj 
polovico listavcev.

Zvišujejo možni posek

V enoti zvišujejo desetle-
tni možni posek s 117 tisoč 
na 233 tisoč kubičnih metrov 
dreves, a kot je ob tem dejal 
Andrej Gartner, vodja od-
seka za načrtovanje razvoja 

gozdov v enoti, so že zdaj, po 
šestih letih in štirih mesecih 
izvajanja načrta, blizu tej 
količini. Doslej so namreč 
v enoti posekali že okrog 
220 tisoč »kubikov« dreves, 
še približno 15 tisoč kubič-
nih metrov dreves pa je od-
kazanih za posek. Na vpra-
šanje, kako kaže z lubadar-
jem za letos, je vodja obmo-
čne enote Andrej Avsenek 
odgovoril, da tudi za naprej 
kaže slabo in da je tu samo 
vprašanje, kako visoko se bo 
razširil. Doslej se je na šir-
šem območju »povzpel« do 
1250 metrov nadmorske vi-
šine, na posameznih obmo-
čjih pa tudi do 1400 metrov. 

Posek presegli  
še v treh enotah 

Gozdnogospodarska eno-
ta Notranji Bohinj pa ni edi-
na enota, v kateri so že prese-
gli načrtovani desetletni mo-
žni posek. Kot je pojasnil An-
drej Gartner, podatki za leto 
2018 kažejo, da so ga prese-
gli že tudi v enotah Jelovica, 
Mežakla in Bled in da so ga 
na polovici izvajanja dese-
tletnega načrta izpolnili že 
tudi v enoti Bohinj. Pri iglav-
cih so lani možni letni posek 
presegli že kar v osmih eno-
tah, izjema so bile le enote 
v karavanškem delu blejske-
ga gozdnogospodarskega 

območja (enote Kranjska 
Gora, Žirovnica in Radovlji-
ca – levi breg Save). V zavo-
du za gozdove bodo glede na 
določbe pravilnika o načrtih 
za gospodarjenje z gozdovi 
in upravljanje z divjadjo pri-
hodnje leto vložili pobudo 
za spremembo desetletne-
ga načrta za enoto Mežak-
la, kjer je posek že presegel 
dopustna odstopanja. Letos 
so pripravili analizo desetle-
tnega načrta (2014–2023) 
za enoto Bohinj, zaključke 
bodo posredovali ministr-
stvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, ki bo pot-
lej odločilo, ali bo potrebna 
sprememba načrta ali ne.

Posek narekovale ujme in lubadar
V gozdnogospodarski enoti Notranji Bohinj so že po petih letih izvajanja desetletnega gozdnogospodarskega načrta zaradi naravnih ujm in prekomerne 
razmnožitve lubadarja presegli načrtovani posek dreves, zato so v blejski območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije začeli postopek za spremembo načrta.

Denacionalizacija gozdov v gozdnogospodarski 
enoti Notranji Bohinj še ni končana. Po podatkih, s 
katerimi razpolagajo v blejski območni enoti zavoda 
za gozdove, so skoraj vsi gospodarski gozdovi v enoti 
v lasti ljubljanske nadškofije, preostali pa v lasti 
agrarnih skupnosti in države.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Na ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano so pripravili reso-
lucijo Naša hrana, podeže-
lje in naravni viri, na podla-
gi katere bodo izdelali stra-
teški načrt, ki bo že vseboval 
operativne ukrepe za izvaja-
nje Skupne kmetijske politi-
ke Evropske unije v nasled-
nji sedemletni finančni per-
spektivi, po letu 2021. Re-
solucija bo do konca maja v 
javni razpravi, ena od javnih 
obravnav je bila tudi prej-
šnji teden v Kranju, kjer jo je 
obravnaval svet kranjske ob-
močne enote Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije. 

Dr. Jože Podgoršek, dr-
žavni sekretar na ministr-
stvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, je dejal, da 
je resolucija dejansko še bolj 
»politični« dokument, brez 

operativnih ukrepov, ven-
dar kaže okvirni razvoj slo-
venskega kmetijstva, pre-
delave hrane in podeže-
lja po letu 2021. Kot glav-
ne cilje nove razvojne vizije 

določa vzpostavitev odpor-
ne in konkurenčne pridela-
ve in predelave hrane, traj-
nostno upravljanje narav-
nih virov, izboljšanje kako-
vosti življenja na kmetijskih 

gospodarstvih in okrepitev 
prenosa znanja z izobraže-
valnih ustanov na kmetij-
ska gospodarstva. »Z reso-
lucijo se vsi strinjamo, pra-
va razprava se bo začela šele 

potlej, ko bodo pripravljeni 
operativni ukrepi in načrt 
razdelitve denarja,« je dejal 
Cveto Zupančič, predsednik 
Kmetijsko gozdarske zbor-
nice Slovenije, in dodal, da 
bo država za uresničitev ra-
zvojnih ciljev, kot jih določa 
resolucija, morala prispeva-
ti več denarja kot doslej. Jan-
ko Jeglič je resolucijo ozna-
čil kot »pismo Miklavžu« in 
poudaril, da bo razprava ver-
jetno veliko bolj živahna pot-
lej, ko bodo znani operativni 
ukrepi. Tudi Janko Golorej v 
resoluciji pogreša finančno 
»ozadje«, skrbi pa ga zmanj-
šanje subvencij. »Na resolu-
cijo nimam pripomb, skrbi 
pa me, koliko bo denarja za 
njeno izvajanje in kako se bo 
razdeljeval denar,« je dejal 
Dušan Pintar in se zavzel za 
to, da bi država bolj kot doslej 
ščitila kakovostna kmetijska 
zemljišča. Tomaž Šifrer je 

ob tem pripomnil, da takrat, 
ko želi država zidati na kme-
tijskih zemljiščih, ni proble-
mov, a tedaj, ko kmet želi 
skrčiti pol hektarja gozda, je 
veliko težav. »Pogovarjamo 
se o resoluciji in o ukrepih, 
ne pa o tem, kako kmetom 
zagotavljati svobodno pobu-
do. Dokler bo država vztra-
jala pri stališču, da je pame-
tnejša od kmeta in da mu bo 
določala, kaj lahko dela in 
česa ne, ne bo razvoja,« je 
bil kritičen Peter Krek. 

Več razprave bo o ukrepih in denarju
V gorenjski kmetijsko-gozdarski zbornici se strinjajo z resolucijo, ki določa okvirni razvoj slovenskega kmetijstva, predelave hrane 
in podeželja po letu 2021, živahnejšo razpravo pa pričakujejo o konkretnih ukrepih kmetijske politike in o razdelitvi denarja. 

Na seji sveta kranjske območne enote kmetijsko-gozdarske zbornice; prvi z desne državni 
sekretar dr. Jože Podgoršek

Lucija Odar Andrej Gartner

Dr. Jože Podgoršek: »Ne 
morem se strinjati s tem, 
da bi kmetijska zemljišča 
prepustili svobodni 
pobudi. Slovenija je po 
površini obdelovalne 
oziroma kmetijske 
zemlje na prebivalca na 
evropskem repu, zato 
za zagotavljanje boljše 
prehranske varnosti 
potrebuje vsak ''kvadrat'' 
zemlje. Afriška prašičja 
kuga nas opozarja, da ni 
povsem samoumevno, da 
bomo vedno imeli dovolj 
hrane.« 
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Kranj – Slovenski prevo-
zniki že dlje časa opozarja-
jo na ovire, ki jim zelo ote-
žujejo normalno poslova-
nje. Ob tem poudarjajo, da 
prevozniški sektor v Slove-
niji zaposluje 35 tisoč oseb 
in ustvari sedem odstotkov 
BDP, zato od vlade zahte-
vajo takojšnje reševanje na-
kopičenih problemov. Med 
ključne sodijo nelojalna 
konkurenca prevoznikov iz 
držav izven EU ter neučin-
kovit nadzor nad njimi, dol-
gotrajna čakanja na mejnih 
prehodih s Hrvaško in pred 
predorom Karavanke, neu-
strezna zakonodaja na po-
dročju opravljanja dejavno-
sti ter dolgotrajni postopki 
za pridobitev delovnih dovo-
ljenj kljub hudemu pomanj-
kanju kadra v prevozništvu. 
»Prevozniki smo po eni stra-
ni vsem trn v peti, po drugi 
strani pa nas gospodarstvo 
nujno potrebuje, vse odkar 
obstaja trgovina. Smo hrbte-
nica, brez katere gospodar-
stvo ne more funkcionira-
ti,« tako ugotavlja Aleksan-
der Bizjak, predsednik sek-
cije za promet Pri Obrtno-
-podjetniški zbornici Kranj.  

Kot gorenjski prevoznik je 
Bizjak najprej izpostavil pro-
blem dolgotrajnega čakanja 
tovornjakov pred predorom 
Karavanke. Vsako večurno 

čakanje namreč za prevo-
znike pomeni dodatne teža-
ve zaradi omejitve delovne-
ga časa za poklicne voznike 
in s tem nepotreben strošek, 
zato prevozniki od vlade zah-
tevajo ukrepe za večjo pre-
točnost predora. »Vsak za-
četek tedna pred predorom 
nastajajo dolge kolone tovor-
njakov, tudi večurni zasto-
ji. Zastoje dodatno poveču-
jejo toplotni pregledi tovor-
njakov, ki so jih Avstrijci za 
enocevne predore uvedli že 
pred leti, ko so vse svoje glav-
ne predore razen dveh, med 
njima je tudi karavanškega, 

preuredili v dvocevne. Pri 
tem nas najbolj moti, da na 
Darsu sploh ne znajo ali no-
čejo razložiti, kaj sploh me-
rijo s t. i. termo skenerjem, 
ves čas se le izgovarjajo na 
Avstrijce. Poleg tega pred 
karavanškim predorom ni 
odstavnega pasu, zato tovor-
njaki stojijo kar na voznem 
pasu, zato prihaja do nesreč, 
tudi s tragičnimi posledica-
mi. Zadnja smrtna nesreča 
se je zaradi kolone tovornja-
kov zgodila marca letos,« je 
dejal. Bizjak ob tem opozarja 
še na tipično slovenski pro-
blem, ko na avstrijski strani 

predora že pospešeno gradi-
jo drugo cev, v Sloveniji pa 
se že poldrugo leto ukvarja-
mo z izbiro izvajalca.  

Podobne težave z dol-
gotrajnim čakanjem imajo 
prevozniki tudi na mejnih 
prehodih s Hrvaško, je do-
dal. »Čeprav se na mejnem 
prehodu naberejo tri kolone 
tovornjakov, jih bodo čez 
mejo spuščali samo v eni 
vrsti. Ne vem, zakaj je za to-
vornjake iz Evropske unije 
potreben enak nadzor kot za 
tiste iz tretjih držav.«

Prevozniški sektor mor-
da še bolj kot čakanja duši 

nelojalna konkurenca, ki se 
razrašča zaradi pomanjka-
nja nadzora. Bizjak navaja, 
da je bilo v Sloveniji samo 
lani ustanovljenih več sto 
prevozniških podjetij s stra-
ni lastnikov iz držav izven 
Evropske unije, mnoga 
podjetja med njimi so slam-
nata. »Ta podjetja nimajo s 
Slovenijo nič drugega kot 
to, da si na ta način zago-
tovijo možnost opravljanja 
prevozov v Evropski uni-
ji. Ob tem zelo slabo ali pa 
sploh ne plačujejo svojih vo-
znikov. To je zame ne samo 
nelojalna konkurenca, am-
pak tudi siva ekonomija, ki 
ju država niti malo ne pre-
prečuje. Inšpektorji se na-
mreč izgovarjajo, da jih je 
premalo. Naj država dodat-
no zaposli inšpektorje, ga-
rantiram, da si bodo zlahka 
sami zaslužili plače.« 

Dodatna težava je po-
manjkanje usposobljenih 
voznikov, ob tem pa predol-
gi postopki za zaposlovanje 
tujcev v Sloveniji. »V Nem-
čiji je možno tujega vozni-
ka zaposliti v enem tednu, 
ker se zavedajo, da jim pri-
manjkuje voznikov. Pri nas 
pa postopek traja tudi tri, šti-
ri mesece, da uredimo delov-
no dovoljenje. In ko po tako 
dolgem času pokličemo kan-
didata, da lahko pride, jih ve-
čina odgovori, da so vmes že 
našli službo v Nemčiji.«

Prevozniki zahtevajo ukrepe
Slovenski prevozniki od vlade zahtevajo konkretne ukrepe za razrešitev največjih problemov: dolga čakanja pred karavanškim 
predorom in na mejnih prehodih s Hrvaško, nelojalna konkurenca ...

Slovenski prevozniki zaposlujejo 35 tisoč ljudi in ustvarijo sedem odstotkov BDP, zato od 
vlade upravičeno pričakujejo takojšnje reševanje nakopičenih problemov. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Podjetje Hofer bo 
junija umaknilo iz prodaje 
klasične plastične vrečke, 
najkasneje do konca letoš-
njega leta pa tudi nekatere 
plastične izdelke za enkratno 
uporabo – vatirane palčke s 
plastičnim delom, plastične 
slamice, krožnike, kozarce 
in pribor. Namesto klasičnih 
plastičnih vrečk bodo kup-
cem ponudili certificirane 
papirnate vrečke ali vrečke 
za večkratno uporabo, na-
mesto plastičnih izdelkov za 
enkratno uporabo pa izdelke 
iz materialov, ki so prijaznej-
ši do okolja. Pri prodaji bom-
bažnih vrečk Manj je v(r)eč 
bodo del kupnine namenili 
društvu Ekologi brez meja. 

Hofer bo junija ukinil 
plastične vrečke

Kranj – Delničarji Krke 
bodo na skupščini 4. julija 
v osrednji točki dnevnega 
reda odločali o uporabi bi-
lančnega dobička za leto 
2018. Družba je ob koncu 
lanskega leta imela 189,5 mi-
lijona evrov bilančnega do-
bička, od katerega naj bi ga 
po predlogu uprave in nad-
zornega sveta 101,8 milijona 
evrov namenila za dividende 
in 43,8 milijona za druge re-
zerve iz dobička, preostalega 
pa naj bi prenesla v nasled-
nje poslovno leto. Če bodo 
na skupščini soglašali s tem 
predlogom, bodo imetniki 
delnic letos prejeli 3,2 evra 
bruto dividende na delnico, 
kar pomeni v primerjavi z lan-
sko dividendo 10,3-odstotno 
povečanje. 

V Krki predlagajo 3,2 
evra dividende

Kranj – Mednarodna bonitetna agencija Fitch je v svoji boni-
tetni oceni Gorenjske banke ugotovila, da je banka v zadnjem 
obdobju izboljševala kvaliteto sredstev, zagotavljala stabilno 
donosnost, imela stabilne vire in likvidnost, so sporočili iz 
Gorenjske banke in dodali, da je banka ohranila dolgoročno 
oceno kreditnega tveganja BB- z oceno stabilnih prihodnjih 
izgledov. Fitch pozitivno ocenjuje stabilizacijo lastništva ban-
ke in njen vpliv na dolgoročno bonitetno oceno banke. 

Pozitivno ocenili stabilizacijo lastništva

Cveto Zaplotnik

Kranj – Skupina Triglav je 
že septembra lani podpisa-
la pogodbo o nakupu druž-
be za upravljanje Alta Skla-
di, a po tem, ko je za nakup 
pridobila tudi soglasje regu-
latornih organov, je v sre-
do njena članica, družba za 
upravljanje Triglav Skladi, 
tudi formalno postala lastni-
ca družbe. Skupina Triglav 
je s tem s svojima družbama 
za upravljanje – Triglav Skla-
di in Alta Skladi – postala vo-
dilna ponudnica vzajemnih 
skladov na slovenskem trgu 

s 34-odstotnim tržnim dele-
žem. V 36 vzajemnih skla-
dih upravlja več kot 930 mi-
lijonov evrov premoženja, 
skupaj s sredstvi individu-
alnega upravljanja premo-
ženja pa blizu ene milijarde 
evrov. Storitve plemenitenja 
premoženja ponuja že več 
kot 120 tisoč strankam, med 
katerimi so tako mali vlaga-
telji in individualne stranke 
kot tudi pravne osebe in in-
stitucionalni vlagatelji.

Upravljanje premoženja 
je poleg zavarovalništva dru-
ga glavna dejavnost Skupine 
Triglav.

Družba Alta Skladi že del 
Skupine Triglav
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Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so včeraj za-
čeli soditi kranjskogorske-
mu županu Janezu Hrova-
tu, ki ga tožilstvo obtožuje 
preprečitve uradnega deja-
nja uradni osebi. S silo naj 
bi namreč poskusil prepre-
čiti uradno dejanje nara-
vovarstvenemu nadzorni-
ku Triglavskega narodnega 
parka (TNP) Radku Legatu 
in z njim grdo ravnal, s tem 
ko ga naj bi 12. aprila 2017 
popoldne na ozki lovski stezi 
v dolino Male Pišnice, kjer je 
Legat skupaj z drugimi nad-
zorniki TNP opravljal nepo-
sredni nadzor nad kršitvami 
zakona o TNP, nepričakova-
no in sunkovito zadel z bo-
kom in zadnjico. Legat naj bi 
zaradi tega izgubil ravnotež-
je in padel po strmi brežini 
v ruševje, kjer se je po prib-
ližno šestih metrih zausta-
vil, pri tem pa si je poškodo-
val desno zapestje in desno 
ramo, je navedla okrajna dr-
žavna tožilka Lea Martinjak. 
Za očitano kaznivo dejanje 
je zagrožena kazen do pet 
let zapora. 

Župan Hrovat, ki se je 
pred dobrima dvema letoma 
z drugimi prostovoljci ude-
ležil delovne akcije uredi-
tve zaprte poti v dolino Male 

Pišnice, za kar po mnenju 
TNP niso imeli potrebnih 
soglasij, je obtožbe tožilstva 
vnovič zavrnil. »Med nama 
ni prišlo do kontakta, pri sre-
čanju na nevarnem delu ste-
ze sem se umaknil toliko 
desno v breg, da sem se mu 
ognil. Ko pa sem nadaljeval 
pot, sem zaslišal padec v ru-
ševje. Zagledal sem Legata, 
ki je ležal na hrbtu v rušev-
ju s prekrižanimi rokami na 
prsih. Zasmejal sem se, češ 
kaj je zdaj to, tedaj pa je on 
naredil še dva prevala nazaj 
in vmes vpil: 'Župan me je 
porinil, Jani me je porinil! 
Ubiti me hoče!'« je pojasnil 
sodnici Marjeti Dvornik. Pri 
tem je poudaril, da Legat v 
tistem trenutku ni opravljal 
naloge nadzornika, ničesar 
mu ni preprečeval ali ga le-
gitimiral. 

Hrovat je razložil, da so 
delovno akcijo pred dvema 
letoma organizirali v do-
govoru s Turističnim dru-
štvom Kranjska Gora, da 
bi pot v Malo Pišnico lahko 
spet odprli za obiskovalce. 
Na vabilo, ki ga je objavil tudi 
na svoji Facebook strani, se 
je odzvalo okoli petdeset lju-
di. Na občini je dan pred iz-
vedbo akcije potekal sesta-
nek s TNP, na katerem sam 
ni bil prisoten, na njem pa 
je Legat opozoril, da nimajo 

vseh soglasij. S tem se pred-
stavniki občine niso strinja-
li, ker so imeli soglasje lju-
bljanske nadškofije kot la-
stnika zemljišč, ker so se pla-
ninske poti vedno tako čisti-
le in ker niso načrtovali ve-
likih posegov. »Opozorje-
no je tudi bilo, naj jaz ne ho-
dim gor, da se ne bo kaj zgo-
dilo,« je dejal župan. Prav na 
slednje opozorilo se je tudi 
spomnil, ko je videl Legata 
v ruševju, kako vpije, da ga 
je porinil župan. »Da bi jaz 
kaj takega naredil pred to-
liko ljudmi, sem politično 
mrtev. Bil sem šokiran. Ne, 
ker je padel, ampak ker so mi 
šle skozi glavo besede občin-
ske pravnice: ne hodi. Izgu-
bil sem moč v nogah, usedel 
sem se zraven snemalca in 
ga vprašal, ali je posnel do-
godek, vendar ga ni,« je po-
vedal in poudaril, da je gor-
ski reševalec, planinski vo-
dnik, alpinist in zdravstve-
ni tehnik. 

Oškodovanec Radko Le-
gat je povedal, da so ime-
li nadzorniki TNP tisti dan 
dolžnost preprečiti delov-
no akcijo, ker zanjo organi-
zatorji niso pridobili nara-
vovarstvenega in kulturno-
varstvenega soglasja, na kar 
je sicer sam že prej opozo-
ril občino. Udeležence akci-
je so nadzorniki pričakali na 

začetku lovske steze v Malo 
Pišnico, kjer se začne prvo-
varstveno območje TNP. 
Opozorila, da je akcija pro-
tizakonita, niso zalegla, zato 
so se nadzorniki odločili za 
uvedbo uradnega postop-
ka, v katerem pa se nihče od 
udeležencev akcije ni identi-
ficiral z osebnim dokumen-
tom, tudi župan je ponudil 
le vizitko. Ker so nadzorniki 
pričakovali težave, je Legat 
tedaj po telefonu tudi zapro-
sil za intervencijo policije.  

Ko je skupina z županom 
nadaljevala svojo pot, se je 
umaknil na rob steze nad bre-
žino z ruševjem, se spominja 
Legat. »Ko je župan šel mimo 
mene, sem začutil sunek v 
predel trebuha, zato sem iz-
gubil ravnotežje. Stemnilo se 
mi je pred očmi, zajel me je 
strah pred smrtjo, pred huj-
šo poškodbo. Kako je odrea-
giralo moje telo, ne vem, vem 
pa, da sem imel veliko srečo, 
da sem jo odnesel z lažjimi 
telesnimi poškodbami. Po 
dveh prevalih se mi je uspe-
lo ustaviti se v rušju. Sode-
lavci so mi kasneje povedali, 
da sem med padanjem vpil, 
tulil, a jaz se tega nisem za-
vedal, bil sem v šoku. Pred 
očmi imam samo župana na 
stezi, ki je posmehljivo govo-
ril, da sem se sam vrgel,« je 
oškodovanec predstavil svoje 

videnje dogodka. Na dodatno 
vprašanje, ali je prepričan, da 
ga je odrinil župan, je odgo-
voril: »Zadnji, ki sem ga vi-
del, preden se mi je stemni-
lo, je bil on.«

Legat je še pojasnil, da so 
fizične posledice padca zvo-
denele v mesecu dni, med-
tem ko so psihične še vedno 
prisotne: »Tu mislim pred-
vsem na strah, skoraj odpor 
do opravljanja svojega dela. 

Sploh v stikih s kršitelji je 
prisoten strah, da mi lahko 
nekdo nekaj stori. Od tedaj 
naprej se bojim tudi globine, 
višine, ni več tako kot prej, 
ko mi ni bila težava zlesti ka-
morkoli.«

V nadaljevanju sojenja so 
in še bodo zasliševali priče 
dogodka, na naslednji obrav-
navi sredi maja pa bodo zas-
lišali tudi sodnega izvedenca 
medicinske stroke. 

Nazadnje pred padcem videl župana
Včeraj je na kranjskem sodišču steklo sojenje kranjskogorskemu županu Janezu Hrovatu, ker naj bi na ozki stezi v dolino Male Pišnice odrinil 
naravovarstvenega nadzornika Radka Legata, ki je padel po strmi brežini. Župan trdi, da se Legata ni dotaknil, ko je šel mimo njega.  

Župan Janez Hrovat meni, da gre pri vsej zadevi za poskus 
njegove diskreditacije. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Kropa – Gorenjski krimina-
listi pri ogledu kraja požara, 
ki je v ponedeljek opoldne iz-
bruhnil nad kamnolomom 
Brezovica pri Kropi, niso naš-
li sledi, ki bi kazale na namer-
no povzročitev požara, je za 
Gorenjski glas včeraj pojas-
nil Peter Jamnik s Policijske 
uprave Kranj. Kriminalisti 
bodo z ugotovitvami sezna-
nili pristojno državno tožil-
stvo, je dodal. V požaru ni bil 
poškodovan ali ogrožen nih-
če, je še razložila policija. 

Pri gašenju gozdnega po-
žara na zahtevnem in nepre-
hodnem terenu je sodelova-
lo blizu 160 prostovoljnih 
gasilcev iz vseh društev Ga-
silske zveze Radovljica in 
helikopter Slovenske vojske, 
je razložil vodja intervenci-
je in namestnik poveljnika 
GZ Radovljica Jonas Sotler. 
»Gašenje je bilo zelo zahtev-
no zaradi terena, ki je bil na 

nekaterih delih skoraj nedo-
stopen. Na tem območju je 
namreč precej grap, globo-
kih tudi sedemdeset metrov. 
Tudi obsežnost požara je 
bila precej večja, kot nam je 
bilo sprva javljeno. Najprej 
smo namreč dobili obvesti-
lo, da gre za manjši gozdni 
požar, na koncu pa je gorel 
mešani gozd in podrast na 

območju, velikem 500 x 250 
metrov,« je povedal. »Na 
zgornjem delu smo vodo za-
gotavljali s cisternami, po-
tegnili pa smo tudi več linij 
iz Kroparskega bajerja, ki so 
bile dolge od 600 do 2300 
metrov,« je dodal. 

Okoli 18. ure, po približ-
no šestih urah gašenja, se 
je v gašenje iz zraka vključil 

helikopter Slovenske vojske, 
ki je opravil okoli petnajst 
preletov. »Za gašenje iz zra-
ka smo zaprosili tako za-
radi nedostopnega terena 
kot tudi zaradi bližajoče se 
noči,« je še razložil Sotler. 
Požar so dokončno pogasili 
ob 20.15, na terenu pa je osta-
la še požarna straža, ki ji je že 
ponoči delo olajšal dež. 

Pri gašenju pomagal tudi helikopter
Okoli 160 radovljiških gasilcev se je v ponedeljek osem ur spopadalo z gozdnim požarom na 
zahtevnem terenu nad Kropo. Požar ni bil namerno povzročen, je ugotovila policija. 

Gašenje gozdnega požara je bilo zaradi strmega terena zelo zahtevno. 
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Žeje pri Komendi – V ponedeljek popoldne se je na regionalni 
cesti pri Žejah pri Komendi zgodila prometna nesreča, v kateri 
je voznik traktorja zaradi prehitevanja na neprimerni bočni 
razdalji z desnim delom priklopljenega kmetijskega priključka 
(sejalnika) trčil v levo roko kolesarke, ki se je pravilno peljala po 
cesti. Kolesarka je padla na travnato površino ob cesti, zaradi 
poškodb pa so jo reševalci odpeljali v ljubljanski klinični center. 

Traktorist zadel kolesarko

Simon Šubic

Tržič – V torek zjutraj so tr-
žiški gorski reševalci na 
planini Prevala nadaljeva-
li iskalno akcijo za 61-let-
nim Venčeslavom Polajnar-
jem iz okolice Tržiča, ki so ga 
svojci pogrešali od minule 

sobote. Okoli 6.30 so v bli-
žini parkiranega osebnega 
vozila našli mrtvo osebo in 
jo prepeljali v dolino. Izka-
zalo se je, da gre za pogreša-
nega Polajnarja. S Policijske 
uprave Kranj so sporočili, da 
okoliščine kažejo na to, da 
bil zanj usoden zdrs. 

Za pogrešanega Tržičana 
je bil usoden zdrs

Srednja Bela – V ponedeljek 
popoldne so svojci v stano-
vanjski hiši našli onemogli 
osebi. Reševalci Nujne medi-
cinske pomoči Kranj so zap-
rosili za pomoč kranjskih ga-
silcev, da so na kraju izmerili 
morebitno prisotnost plinov, 
ki pa jih niso zaznali.

Plina niso zaznali
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Blanka Valant, dobitnica 
priznanja Društva učiteljev 
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Aleš Senožetnik

Babi servis deluje od kon-
ca lanskega leta in je name-
njen družinam, ki potrebu-
jejo nekajurno varstvo na 
domu v popoldanskih ali ve-
černih urah med tednom ali 
ob koncih tedna. Storitev je 
za starše brezplačna, med-
tem ko so upokojenke za 
svoje delo plačane. Babi ser-
vis je namreč eden od pro-
gramov projekta Krekovo 
središče Inštituta Antona 
Trstenjaka za gerontologi-
jo in medgeneracijsko soži-
tje in Zavoda Medgeneracij-
sko središče Komenda in ga 
prek Lokalne akcijske skupi-
ne (LAS) Za mesto in vas fi-
nancirata država in Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

»Ko sem se pred leti za-
čela ukvarjati z medgenera-
cijskim sodelovanjem, sem 

prebrala knjigo profesorja 
dr. Jožeta Ramovša, v kate-
ri opisuje tudi možnosti to-
vrstnega varstva, od katere-
ga imajo koristi tako otroci 
kot upokojenci. Sprva smo 
razmišljali o plačljivem 
varstvu, ko pa se je poka-
zala možnost financiranja 
preko projektov LAS, smo 
takoj zagrabili priložnost,« 
o edinstveni ideji pravi Vik-
torija Drolec, koordinatori-
ca projekta. Za zdaj je Babi 
servis na voljo le v Komen-
di, Mengšu, Vodicah in Tr-
zinu, po poletnem premoru 
pa bodo že septembra z novo 
finančno spodbudo stori-
tev razširili še na področje 
Medvod in Domžal. V pri-
hodnje pa bi mrežo radi raz-
širili na vso Slovenijo. »Po-
samezne klice prejemamo 
od vsepovsod, tako da inte-
res gotovo je tudi v drugih 

občinah, kar je razumljivo. 
Storitev je brezplačna, izva-
ja se na domu, s tem pa se 
krepi medgeneracijsko so-
žitje, tako da bi morali biti 
programi, kakršen je Babi 
servis, v interesu tako občin 
kot države,« pravi Drolčeva.

Babi servis trenutno izvaja 
13 mlajših upokojenk, ki po-
moč pri varstvu otrok nudi 
več kot dvajsetim družinam. 
Ena od njih je tudi Vanda 
Jenko ali babi Vanda, kot 
jo kličejo otroci iz treh dru-
žin, v katerih »izvaja« babi 
servis. »Ali babica potrebu-
je posebno znanje, da varuje 
vnučke? Odpreš vrata, se na-
smeješ in jim daš sebe. Ot-
roci to začutijo,« na vpraša-
nje, ali za varstvo potrebuješ 
kakšna posebna znanja, od-
govarja Vanda Jenko, ki si-
cer prizna, da je sprva ime-
la tremo: »Preden sem prvič 
prišla k družini, sem imela 
cmok v grlu. Sprašuješ se, 
kako te bodo otroci sprejeli, 
ali boš staršem všeč … Opa-
zila sem, da je tudi mamica 
nervozna, saj tudi ona še ni 
imela izkušnje z varuškami. 
A ko vidiš otroke in se začneš 
ukvarjati z njimi, trema hit-
ro mine.«

Da se splača premaga-
ti pomisleke, je prepričana 
tudi Klavdija Kralj, mati šti-
rih otrok, ki jih občasno zau-
pa v varstvo prav babi Vandi. 
»Nekaj poguma je treba, da v 
hišo sprejmeš nekoga, ki ga 
ne poznaš, a vendarle gre za 
domačinke, ki tukaj živijo že 
dolgo ali celo vse življenje. 
''Naša'' babi pozna veliko 

zgodb, krajevnih anekdot 
in tudi domačine, ki jih mi, 
ki smo se na Klanec priseli-
li pred slabimi štirimi leti, še 
ne poznamo tako dobro. Od-
kar čas z otroki preživlja tudi 
babi Vanda, se mi zdi, da nas 
pozna več domačinov, otroci 
pa se v vasi počutijo še bolj 
domače in so dobili obču-
tek pripadnosti kraju,« pravi 
Klavdija Kralj, ki ji babi Van-
da priskoči na pomoč, ko gre 
po opravkih ali ko si z mo-
žem želita privoščiti kakšno 
uro zase.

»Danes otroci redko še od-
raščajo skupaj s pravimi sta-
rimi starši, kar še posebej 
velja za otroke iz priseljenih 

družin. Zato Babi servis za-
gotavlja nekakšno ''nado-
mestno'' babico in ni v po-
moč le staršem, temveč je 
koristen tako za otroke kot 
za starejše, saj se na ta na-
čin spoznavajo različne ge-
neracije. Če imaš premalo 
stika z drugimi generacija-
mi, jih ne poznaš, ne razu-
meš in imaš zaradi tega lah-
ko tudi strah pred njimi. To 
velja tako za mlade kot za 
starejše,« je prepričana Vik-
torija Drolec, njenim bese-
dam pa pritrjuje tudi Vanda 
Jenko: »Otroci te napolnijo z 
energijo, zato je varstvo ko-
ristno tudi zame. Čeprav ni-
sem njihova prava babica, se 

spletejo vezi – in ko jih nekaj 
časa ne pazim, jih že kar po-
grešam.« 

»Odkar je z nami babi 
Vanda, otroci bolje razu-
mejo starejše. Najmlajši, 
ki je star dve leti, tudi laž-
je ''preklopi'', ko pride na 
obisk njegova prava babica, 
na splošno pa so otroci preko 
babi Vande večkrat v stiku s 
starejšo generacijo, kar ima 
nanje zelo pozitiven vpliv,« 
pa dodaja Kraljeva, ki se ji ob 
vseh pozitivnih učinkih zdi 
skoraj neverjetno, da je sto-
ritev za starše brezplačna in 
jo priporoča vsem, ki potre-
bujejo občasno varstvo svo-
jih otrok.

Halo, Babi servis ...?
»Če imaš premalo stika z drugimi generacijami, jih ne poznaš, ne razumeš in imaš zaradi tega lahko tudi strah pred njimi. To velja tako za mlade kot za 
starejše,« pravi Viktorija Drolec, projektna vodja v Zavodu Medgeneracijsko središče Komenda, ki odnose med generacijami krepi tudi s pomočjo programa 
Babi servis, v okviru katerega trinajst mlajših upokojenk ponuja varstvo otrok, ki je za starše brezplačno.

Vanda Jenko je ena od trinajstih upokojenk, ki trenutno opravljajo vlogo »nadomestnih« 
babic. / Foto: arhiv projekta

Viktorija Drolec / Foto: Aleš Senožetnik
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Od petka do petka

Simon Šubic

Z ošpicami iz tujine

Iz Univerzitetnega klinič-
nega centra Ljubljana (UKC) 
so sporočili, da so zadnji ko-
nec tedna v dežurnih ambu-
lantah Zdravstvenega doma 
Ljubljana, ki so ob dela pro-
stih dneh v prostorih urgen-
ce, obravnavali dva bolnika 
z ošpicami, ki sta se nedav-
no mudila v Rusiji in Nem-
čiji. Pri obiskovalcih, ki so 
se takrat zadrževali v čakal-
nici, obstaja možnost, da so 
se okužili z virusom ošpic, 
če jih še niso preboleli ali 
niso bili dvakrat cepljeni, 
so zato opozorili na Nacio-
nalnem inštitutu za javno 
zdravje (NIJZ). S kliničnega 
centra so NIJZ že posredo-
vali sezname čakajočih bol-
nikov, ki so jih o možnosti 
okužbe in ukrepih obvestili 
pisno na domači naslov. Po 
navedbah NIJZ gre za oko-
li dvesto bolnikov, ki bi bili 
lahko potencialno okuženi, 
ob tem pa so že izločili vse, 
ki so bili rojeni pred letom 
1960 in je verjetno, da so 
bolezen že preboleli. V UKC 
so zaradi zadnjega dogodka 
znova pozvali vodstvo Zdra-
vstvenega doma Ljubljana, 
da za čas gradbenih del na 
urgentnem kirurškem blo-
ku čim prej vrnejo dežurne 
ambulante na staro lokaci-
jo, po morebitni vrnitvi de-
žurne ambulante v prostore 

UKC pa, da se te uredijo v 
prostorih, ki omogočajo izo-
lacijo, saj v urgentnem blo-
ku trenutno ni pogojev za 
izolacijo visoko kužnih bol-
nikov. Ošpice se prenašajo 
po zraku s kužnimi kaplji-
cami izločkov nosu in žrela 
okužene osebe, na primer s 
kihanjem in kašljanjem. Na 
NIJZ opozarjajo, da naj bol-
niki ob pojavu značilnih bo-
lezenskih znakov, ki so vro-
čina, vnetje očesnih veznic, 
nahod, kašelj in značilen 
rdečkast izpuščaj, o tem po 
telefonu takoj obvestijo iz-
branega osebnega zdravni-
ka in ostanejo doma. Za do-
datne informacije, navodi-
la in pojasnila glede ukre-
pov po stiku z virusom ošpic 
je na telefonski številki 031 
646 617 od ponedeljka do 
petka med 9. in 16. uro na 
voljo epidemiolog NIJZ.

Posvet diplomatov

Na Brdu pri Kranju je ta 
teden potekal tradiciona-
len posvet slovenske diplo-
macije. Predsednik repu-
blike Borut Pahor je v uvod-
nem nagovoru poudaril, da 
mora Slovenija v prihodnje 
utrditi vpliv in krepiti ugled 
v svetu. Slovenijo je treba po 
njegovih besedah predsta-
viti kot varno, politično sta-
bilno in gospodarsko napre-
dno državo ter verodostoj-
no partnerico. Glede Hrva-
ške in arbitražne razsodbe 

predsednik meni, da oko-
liščine delajo za Sloveni-
jo in da je spor v osnovi re-
šen, saj je meja določena in 
bo prej ali slej tudi označe-
na. Sam svetuje, da naj Slo-
venija deluje modro in po-
trpežljivo. Diplomate je na-
govoril tudi zunanji minis-
ter Miro Cerar in zagotovil, 
da Slovenija ostaja zavezana 
multilateralizmu in vladavi-
ni prava. Opozoril je, da je v 
današnjem svetu posredno 
ogrožen multilateralizem, s 
tem pa tudi varnost in mir. 
Poudaril je pomen reševanja 
varnostnih izzivov v sodelo-
vanju z drugimi in v okviru 
mednarodnih organizacij, 
med temeljnimi okvirji za to 
je zveza Nato.

Dvakrat gorelo v 
sortirnici

Prebivalci Lenarta po dveh 
požarih v sortirnici odpad-
kov podjetja Salomon zah-
tevajo večji nadzor nad obra-
tom in novo lokacijo zanj. 
Od pristojnih organov med 
drugim tudi zahtevajo, da ta-
koj preverijo izdano okolje-
varstveno dovoljenje, saj v 
njem med drugim piše, da 
podjetje industrijske vode 
odvaja v javno kanalizacijo, 
ki pa je Lenart nima. Skle-
pajo, da zato podjetje poslu-
je nezakonito, saj se vse izce-
dne tekočine in vode steka-
jo neprečiščene v potok Vel-
ka. Občane, zbrane v civilni 

iniciativi, podpira tudi do-
mači župan Janez Kramber-
ger. Medtem so v podjetju 
Salomon prepričani, da je 
bil drugi požar v njihovem 
obratu za zbiranje in sortira-
nje nenevarnih odpadkov v 
Lenartu, do katerega je priš-
lo pred tednom dni, podta-
knjen. »Gotovo je, da drugi 
požar ni nastal kot posledi-
ca prvega požara, in vse bolj 
se poraja vprašanje, kdo nas 
želi na takšen način odstra-
niti s te lokacije oziroma 
komu smo v napoto. Prepri-
čani smo namreč, da je bil 
drugi požar podtaknjen,« so 
sporočili. Vzrok prvega po-
žara sicer še ni znan.

Poklicne gasilce v 
prostovoljce?

V Trbovljah te dni poteka 
polemika glede namere ob-
čine, da reorganizira delo 
gasilskega zavoda. Nova or-
ganizacija predvideva ukini-
tev poklicne enote in uvedbo 
prostovoljnega društva s po-
klicnim jedrom. To pome-
ni, da bodo med tednom po-
klicni gasilci v zavodu priso-
tni med 6. in 22. uro, ponoči 
in ob koncih tedna pa bi de-
žurali prostovoljni gasilci ob 
stalni pripravljenosti poklic-
nih na domu. V gasilskem 
sindikatu so prepričani, da 
napovedane spremembe 
pomenijo ukinitev delova-
nja zavoda, kar bo poslabša-
lo požarno varnost. 

Z ošpicami na urgenci
Okoli dvesto bolnikov, ki so minulo soboto in nedeljo čakali na urgentnem bloku ljubljanskega 
kliničnega centra, je lahko potencialno okuženih z virusom ošpic. 

V čakalnici dežurne ambulante v prostorih urgence 
ljubljanskega kliničnega centra sta se več ur zadrževala 
bolnika z ošpicami. / Foto: Gorazd Kavčič

Slovenske diplomate sta na rednem posvetu nagovorila tudi 
predsednik republike Borut Pahor in zunanji minister Miro 
Cerar. / Foto: Daniel Novakovič (STA)

V Trbovljah bi namesto poklicne gasilske enote radi uvedli 
prostovoljno društvo s poklicnim jedrom. Fotografija je 
simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

Slovenci v zamejstvu (661)

Valentin Vodnik v Celovcu
Mednarodni dan knjige, 

ki ga je leta 1995 na 23. april 
postavil Unesco, je nadalje-
vanje katalonske tradicije, 
ko so si na ta dan ljudje po-
darjali knjige in vrtnice. Slo-
venija pa od leta 2014 z Noč-
jo knjige na poseben način 
obeležuje mednarodni pra-
znik knjige. 

Letos so se v počasti-
tev svetovnega dneva knji-
ge vključili tudi Slovenci na 
Koroškem, še posebej obe 
osrednji kulturni organi-
zaciji Slovenska prosvetna 
zveza in Krščanska kultur-
na zveza. Tako je v torek zve-
čer, na sam dan knjige, v Mo-
horjevi knjigarni brala svoja 
dela pesnica Mili Hrobath, v 
Lepeni pri Železni Kapli je 
svoje pisanje predstavil Fe-
lix Kucher, v Pliberku pa je 
iz svojih knjig bral pisatelj 

in prevajalec Florijan Li-
puš. V sredo sta v celovškem 
Mladinskem domu Andrej 
Rozman - Roza in Alenka Te-
tičkovič nastopila v predstavi 
Ljubljanski vodnik našel Vo-
dnika, včeraj pa sta bila dva 
dogodka v Slovenski študij-
ski knjižnici v Celovcu. 

V celovško knjigarno Ha-
ček v središču mesta, tik ob 
Mohorjevi hiši in poslopju 
Zveze bank, je v torek zve-
čer vstopil Valentin Vodnik. 
Pa ne sam osebno, saj je že 
dvesto let pokojni, ampak 
preko razstave z naslovom 
Kranjcev prvi poet – 200 let 
smrti Valentina Vodnika. V 
sodelovanju s knjigarno Ha-
ček in Slovensko prosvet-
no zvezo v Celovcu, kjer je 
imela v tem primeru glav-
no besedo strokovna sode-
lavka Irena Destovnik, jo je 

postavil Gorenjski muzej iz 
Kranja. Vodnikova razstava, 
tako podpredsednik Sloven-
ske prosvetne zveze dr. Jan-
ko Malle, ni prvi primer so-
delovanja Slovenske pros-
vetne zveze z Gorenjskim 
muzejem iz Kranja. V Ce-
lovcu so ga na torkovem od-
prtju razstave zastopali di-
rektorica muzeja mag. Mar-
jana Žibert in njeni sodelav-
ki, kustosinji Anja Poštrak 
in Barbara Kalan. Razsta-
va zelo nazorno predstavlja 
življenje in delovanje du-
hovnika, pesnika, časnikar-
ja, jezikoslovca in narodne-
ga buditelja Valentina Vo-
dnika (3. februar 1758–8. ja-
nuar 1819), njegovo duhov-
niško pot, še posebej službo-
vanje na Koprivniku med le-
toma 1793 in 1796, in sreča-
nje ter sodelovanje z Žigom 

Zoisom, ki je močno vpli-
valo na njegovo delovanje. 
Anja Poštrak in Barbara Ka-
lan sta z besedo dopolni-
li razstavo. Njen del je tudi 
zgodba o postavljanju spo-
minskih plošč v njegov spo-
min. Prva je bila postavljena 
leta 1858 na njegovem domu 
v Šiški, leta 1889 je bil nje-
mu v čast v Ljubljani postav-
ljen spomenik, leta 1795 pa 

pod Triglavom, kamor se je 
iz Koprivnika tega leta podal 
Vodnik. Valentin Vodnik 
nam je zapustil veliko. Ne 
v imetju, saj nanj spominja 
le tobačnica, ampak v svo-
jih nesmrtnih pesmih. Taka 
razstava je lep kulturni pro-
jekt in način predstavljanja 
literarnih ustvarjalcev, ki so 
slabše poznani, je povedal 
dr. Janko Malle.

Irena Destovnik, Jernej Rovšek, Janko Malle, Barbara Kalan, 
Anja Poštrak in Marjana Žibert (od leve) na torkovem 
odprtju Vodnikove razstave v celovški knjigarni Haček

Jože Košnjek

med sosedi
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Miha Naglič

Notre-Dame de Paris

»Amiens, jeseni 1983, 
pred portalom gotske ka-
tedrale v tem mestu. Sredi 
vrat stoji Kristus z dvignje-
no desnico in s knjigo v levi-
ci kot kak učitelj in vabi v svoj 
hram. Levo in desno od vrat 
apostoli, pod njimi moralno-
didaktični prizori. Kdor se bo 
ravnal po njih, po blagovesti 
in po naukih Učitelja, temu 
se ni treba bati tistega, kar je 
upodobljeno nad vrati: pos-
lednje sodbe. Ta se začenja, 
ko mrtvi vstajajo iz grobov, 
čisto spodaj. Nad njimi na-
dangel Mihael že tehta duše; 
desno od njega so blaženi, ki 
odhajajo v raj, levo prekleti, 
ki jih pošilja v pekel. (Zdi se, 
da leva stran v Cerkvi niko-
li ni bila 'gor vzeta'.) Nad ne-
beškim selektorjem je cela 
vrsta svetnikov, nebeška po-
rota. Čisto zgoraj, v luneti, 
še enkrat Kristus, tokrat na 
nebeškem prestolu, razka-
zujoč svoje rane, angeli ok-
rog njega nosijo znamenja 
trpljenja. Poglejte, kaj so mi 
storili ... Oseba, ki se spo-
zna na te reči, nam razlaga 
zgodbo, uprizorjeno v mno-
žici kipov. Na fasadah got-
skih katedral je bilo v kipih 
upodobljeno skoraj celotno 
Sveto pismo ter razne oseb-
nosti in dogodki iz zgodo-
vine Cerkve. Pokristjanjeni 

Franki, ki so bili povečini 
nepismeni pa tudi latinšči-
ne niso znali, verskih spisov 
niso mogli brati. Zato so jim 
jih čutno nazorno prikaza-
li v skulpturi in arhitekturi. 
In jih že pred vrati opozorili: 
kdor se bo ravnal po našem 
verouku, bo zveličan, dru-
gi pojdete v pekel!« / Tako 
sem v nekem davnem član-
ku opisal prizor, ki sem ga 
doživel pred katedralo Notre 
Dame d'Amiens, ki je še več-
ja od njene pariške vrstni-
ce enakega imena. Tudi na 
trgu pred pariško katedra-
lo, v njej in na njeni strehi 
sem bil večkrat, med svoji-
mi bivanji v Parizu. Za božič 
1984 sem se potrudil za vsto-
pnico na polnočnico v njej. 
Notranjščina katedrale je že 
sama po sebi veličastna, med 
tako velikim bogoslužjem 
pa še posebej. Pred koncem 
tega dogodka se je prime-
rilo nekaj, česar ne morem 
pozabiti. Bilo je v tistem tre-
nutku, ko duhovnik vse nav-
zoče nagovori, da si podajo 
roke. Zraven mene je stal člo-
vek črne polti, obrnil se je k 
meni in mi ponudil roko. Jaz 
pa ga gledam kot kak pogan 
in ne vedoč, za kaj gre, mu 
roke ne podam … Še zdaj, ko 
je od tega dogodka minilo 
že 35 let, pomislim, kaj si je 
mislil ta človek ob mojem ne-
odzivanju? Da sem kak beli 
rasist ali kaj. Pa sem bil le 
malo zgubljeni posameznik, 

nevajen ritualov katoliške-
ga bogoslužja … Nepismeni 
kristjani, ki so jim z govorico 
kipov razlagali vsebino Sve-
tega pisma, so bili bolj kul-
turni. Sicer pa omenim še, 
kako smo izvedeli za požar v 
pariški katedrali. Po Glasovi 
preji z dr. Antonom Stresom 
smo v galeriji Sokolskega 
doma v Škofji Loki še malo 
klepetali, ko nam fotorepor-
ter Gorazd Kavčič na mo-
bilnem telefonu pokaže sli-
ko goreče cerkve … Spet po-
dobe, a kako različne! Nekoč 
one srednjeveške iz kamna 
in zdaj te digitalne, prikaza-
ne kakih sedem stoletij po-
zneje na ekrančku telefonč-
ka … V obeh primerih infor-
macije, čeprav nekoč kamni-
te, danes pa digitalizirane …

Tragedija v Šrilanki

Tragedija v Parizu se je 
zgodila v začetku velikega 
tedna, ob njegovem koncu 
pa so nas dosegle novice o 
še večji tragediji v Šrilanki 
(včasih smo rekli Cejlonu). 
Več kot 350 mrtvih (v Parizu 
k sreči nobenega) in še več 
kot 500 ranjenih v napadih 
islamskih skrajnežev na kr-
ščanske cerkve in luksuzne 
hotele v tej otoški državi. Ob 
pariški nesreči se je poka-
zalo, da so bili nekateri des-
ni skrajneži (tudi naši) kar 
malo razočarani, ker pari-
ška Notre-Dame ni bila žrtev 

terorizma, ampak »zgolj« 
navadne nesreče. Šrilanka je 
versko zelo raznolika država, 
v kateri pa so različne cerkve 
doslej razmeroma miroljub-
no sobivale. Okrog sedemde-
set odstotkov je budistov, ka-
kih 13 odstotkov hindujcev, 
deset odstotkov jih pripada 
islamu, sedem pa krščan-
skim veroizpovedim. Vzro-
ka tragedije pa ne kaže iska-
ti v verskih razlikah, ampak v 
malomarnosti oblasti. Pred-
sednika države in vlade sta 
sprta in sploh ne komunici-
rata. V njunih nesoglasjih so 
se izgubile tudi informacije, 
ki so jih šrilanški varnostni 
službi posredovale tuje obve-
ščevalne agencije in z njimi 
napovedale napad islamskih 
skrajnežev. Ob ustreznem 
odzivu oblasti bi torej trage-
dijo lahko preprečili …

Nov obraz v Ukrajini

Ukrajinci so izvolili nove-
ga predsednika. V drugem 
krogu je kar 73 odstotkov vo-
livcev glasovalo za igralca 
in komika Volodimirja Ze-
lenskega. »Dovolite, da iz-
raziva naklonjenost močni 
zavezanosti demokraciji in 
pravni državi, ki so jo pre-
bivalci Ukrajine prikazali v 
procesu volitev,« sta v svoji 
čestitki zapisala prvaka EU 
Donald Tusk in Jean-Cla-
ude Juncker. Zadržano in 
vendar optimistično.

Naša gospa v Parizu
Presenetil nas je neverjetni medijski odziv na veliko nesrečo, ki je v začetku velikega tedna 2019 doletela 
katedralo Notre Dame v Parizu. Pokazalo se je, da gre res za enega od osrednjih spomenikov Zahoda 
in vsega sveta …

Nadangel Mihael in Satan tehtata duše; detajl upodobitve 
poslednje sodbe nad glavnim vhodom v katedralo Notre-
Dame v Parizu. / Foto: Wikipedija

Šrilanški leopard (Panthera pardus kotiya) ni edina 
ogrožena podvrsta v Šrilanki, zdaj so ogroženi tudi šrilanški 
kristjani. / Foto: Wikipedija

Ne, to niso naši pirhi, to so ukrajinske velikonočne 
»pisanke« z motivi, ki naj bi izvirali še iz staroslovanske 
dediščine. / Foto: Wikipedija

Visoko razvite družbe, ka-
mor sodi tudi Slovenija, pot-
rebujejo za svoj nadaljnji ra-
zvoj uspešne in ustvarjalne 
posameznike, zato se v vseh 
šolskih sistemih trudijo, da 
bi takšne otroke pravočasno 
prepoznali in v času šolanja 
razvijali njihovo nadarjenost 
in različne talente. S tem na-
menom je pri nas skupina 
strokovnjakov leta 1999 obli-
kovala Koncept odkrivanja 
in dela z nadarjenimi učen-
ci. Nekdaj smo nadarjenost 
razumeli kot splošno inteli-
gentnost, novejša psiholo-
ška spoznanja pa omenjajo 
več vrst inteligence oziroma 
talentov. Po najnovejši defi-
niciji, ki izhaja iz ameriške-
ga Zakona o izobraževanju 
nadarjenih iz leta 1978, so 
nadarjeni ali talentirani tudi 
tisti otroci in mladostniki, 

ki kažejo visoke dosežke po-
leg intelektualnega področja 
tudi na ustvarjalnem, speci-
fično akademskem, vodstve-
nem in umetniškem podro-
čju. Po tej definiciji med na-
darjene lahko štejemo celo 
tiste otroke, ki še nimajo vi-
sokih dosežkov, imajo pa po-
tencialne zmožnosti, da jih 
dosežejo – torej tudi učence, 
ki so učno manj uspešni, ne-
zainteresirani za šolo, ima-
jo nizko samopodobo, so ne-
motivirani za učenje in ču-
stveno ter socialno nezreli. 
Vse te lastnosti neuspešnih 
učencev ne bi smele presle-
piti strokovnih delavcev, da 
bi tudi med takšnimi ne iska-
li nadarjenih.

Postopek odkrivanja na-
darjenosti v naši šoli je tris-
topenjski in v njem sodeluje-
jo učitelji, šolska svetovalna 

služba, starši in po potrebi 
tudi zunanji strokovnjaki. 
Prva stopnja je evidentiranje 
učencev, ki bi lahko bili na-
darjeni, in jo opravijo učitelji 
tretjega razreda. Pri tem upo-
števajo naslednje kriterije: 
učni uspeh, izjemne dosež-
ke na likovnem, glasbenem, 
tehniškem in športnem po-
dročju, dosežke na tekmova-
njih ter nadpovprečne rezul-
tate pri interesnih dejavno-
stih. Posebej pomembno je 
mnenje učiteljev, ki ga obli-
kujejo na osnovi opazovanja 
učencev med rednim vzgoj-
no-izobraževalnim delom. 
Posebej pozorni morajo biti 
do tistih učencev, ki kažejo 
znake specifičnih nadarje-
nosti, nimajo pa odličnega 
uspeha, prihajajo iz socialno 
manj spodbudnih ali drugač-
nih kulturnih okolij in imajo 

celo specifične učne in ve-
denjske težave. Svoje mne-
nje mora podati tudi šolska 
svetovalna služba. Naslednja 
stopnja je identifikacija na-
darjenih učencev, kjer gre 
za podrobnejšo in pogloblje-
no obravnavo evidentiranih 
učencev. Učitelji s pomoč-
jo ocenjevalne lestvice oce-
nijo učence na več področ-
jih: razumevanje in pomnje-
nje snovi, sposobnost skle-
panja in logičnega mišlje-
nja, telesno-gibalne sposob-
nosti, vodstvene sposobnos-
ti, motiviranost in ustvarjal-
nost. V to fazo odkrivanja 
nadarjenosti sodi tudi testi-
ranje sposobnosti in ustvar-
jalnosti evidentiranih učen-
cev v četrtem razredu, kar 
smejo izvajati samo licenci-
rani psihologi. Za nadarjene 
so prepoznani tisti učenci, 

ki so vsaj na enem področju 
dosegli nadpovprečni rezul-
tat. Ves postopek odkrivanja 
nadarjenih se lahko izvede 
tudi v višjih razredih osnov-
ne šole, če se pokaže, da je bil 
kakšen otrok v prvem triletju 
spregledan.

Tretjo fazo odkrivanja na-
darjenih izvede šolska sve-
tovalna služba, ki organizi-
ra in izvede individualni po-
govor s starši. Starši morajo 
dati pisno soglasje za nada-
ljevanje spremljanja otroko-
vega razvoja ter za pripravo 
individualiziranega progra-
ma dela zanj.

Leta 2000 pa so šole do-
bile konkretna navodila, 
operativni načrt, kdo in 
kaj morajo narediti posa-
mezniki v osnovni šoli, da 
bo koncept dela z nadarje-
nimi zares zaživel.

Za boljšo šolo (17)

Odkrivanje nadarjenih učencev
Ivka Sodnik
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Mateja Rant

Delo na podružnični šoli ni 
vedno lahko, zagotovo pa je 
neizmerno lepo, so prepri-
čani v društvu. Kako vi do-
življate delo na podružnič-
ni šoli?

»Strinjam se, da je delo 
neizmerno lepo, zato rada 
delam na podružnici; tudi 
mi ni težko učiti v kombini-
ranem oddelku, se hitro na-
vadiš. Prednost majhne šole 
je, da se pri pouku res lah-
ko posvetiš vsakemu posa-
mezniku. Otroci so zelo pri-
dni, te upoštevajo in ti res-
nično prisluhnejo. Obenem 
je ves čas zelo pestro, ved-
no je treba kaj pripraviti, 
ves čas se kaj dogaja, recimo 
šolske proslave, igre … Mo-
raš pa biti pripravljen na vse 
– ker je učiteljev manj, mo-
raš prevzeti številne naloge, 
ki jih na kakšni večji šoli mo-
goče ne bi bilo treba.« 

V podružničnih šolah člo-
vek dobi nek poseben obču-
tek topline, kot da ste vsi ena 
velika družina ...

»Zagotovo, brez sodelova-
nja je težko delati, zato smo 
zelo povezani med sabo, 
tako učitelji kot učenci. Ot-
roke res kar nekako vzameš 
za svoje.«

 
Izkusili ste tudi delo na več-
ji šoli. Bi se vam bilo danes 
težko spet vključiti v utrip 
kakšne večje šole, kjer je ver-
jetno odnos z učenci in star-
ši bolj brezoseben?

»Najbrž bi mi bilo res tež-
ko, navadila sem se tega rit-
ma in utripa vaškega življe-
nja. Na tej šoli učim že 15 let in 
v tem času se resnično nava-
diš okolja. Sama se rada nek-
je ustalim, saj mi to daje mož-
nost, da v miru ustvarjam.«

Kako pa bi primerjali delo na 
tej šoli z delom na OŠ Ada-
ma Bohoriča v Brestanici, 
kjer ste bili zaposleni, pre-
den ste prišli v Ribno? 

»Seveda je delo drugačno, 
že zaradi večjega števila ot-
rok, poleg tega smo bili tam 
pod isto streho še z učenci 
predmetne stopnje, kar je 
prav tako zahtevalo več pri-
lagajanja. Nismo bili tako 
povezani, vsak razred je de-
loval sam zase, ni bilo toliko 
skupinskega dela in sodelo-
vanja kot tu, ko se pri pripra-
vi proslav ali drugih dejavno-
stih združi vsa šola.«

 
Kot je na nedavnem sreča-
nju učiteljev podružničnih 
šol opozorila predsednica 

društva Katja Bolko, so bile 
včasih razlike med matični-
mi in podružničnimi šola-
mi zelo velike, saj je za opre-
mljanje podružnic navadno 
zmanjkalo denarja, podru-
žnične šole niso imele ug-
leda tudi iz drugih razlogov. 
Danes še občutite te razlike?

»Zdi se mi, da smo tudi 
podružnice danes zelo dob-
ro opremljene, tudi s sodob-
no tehnologijo, tako da raz-
lik praktično ni več. Znanje 
naših učencev je povsem 
enakovredno znanju učen-
cev na matičnih šolah.«

 
Podružnične šole ste moč-
no vpete v življenje kraja. 
Kako to sodelovanje poteka 
pri vas?

»Življenje v kraju pope-
strimo s številnimi priredit-
vami, ki jih pripravljamo v 
zadružnem domu. V decem-
bru pripravimo prireditev ob 
obisku Dedka Mraza, vsako 
leto pripravimo proslavo ob 
kulturnem dnevu, Pozdrav 
pomladi ... Ob Tednu otro-
ka tradicionalno v šoli pote-
ka medgeneracijsko druže-
nje, ko v šolo povabimo ba-
bice in dedke, za druženje s 
starši pa poskrbimo na no-
voletnih delavnicah. Veliko 
sodelujemo tudi s krajevno 
skupnostjo, saj naši učen-
ci nastopajo skoraj na vseh 
prireditvah v kraju.«

Prej ste že omenili kombini-
rane oddelke. Katere so pred-
nosti in katere slabosti dela v 
kombiniranih oddelkih?

»Letos učim skupaj dru-
gi in tretji razred; na začet-
ku šolskega leta je bilo kar 
veliko dela in priprav, da je 
pouk potekal tako, da so bili 
vsi v razredu zadovoljni. Po-
časi se otroci navadijo. Ko 
razlagam novo snov učen-
cem v tretjem razredu, dru-
gošolci delajo samostojno – 
in obratno. Proti koncu leta 
skoraj ni več težav, čeprav 
je ves čas potrebnega veli-
ko kombiniranja in prilaga-
janja. Na koncu pa ima tako 
delo veliko prednosti, zlasti 
mlajši postanejo precej sa-
mostojnejši, radi tudi pris-
luhnejo, kaj razlagam sta-
rejšim učencem. Opažam, 
da si kar precej zapomnijo, 
tako da jim je kasneje v viš-
jem razredu določene stvari 
veliko lažje razložiti, ker se 
marsikaj spomnijo od pre-
teklega leta.«

Aktivni niste samo pri po-
uku, ampak že vrsto let vo-
dite tudi likovno-ustvar-
jalne delavnice in dramski 

krožek. Zakaj se vam zdi 
pomembno, da otroci poleg 
pridobivanja znanja pri po-
uku razvijajo tudi druge ta-
lente?

»Opažam, da to zelo spod-
budi njihovo ustvarjalnost, 
pri marsikom lahko to v od-
rasli dobi preraste tudi v ko-
njiček, ob katerem se spro-
stijo. Z likovnim ustvarja-
njem razvijejo smisel za lepo 
oziroma odnos do umetno-
sti na splošno. Pri dramski 
igri obenem pridobijo samo-
zavest in se naučijo nastopa-
ti, izgubijo tremo ter posta-
nejo bolj suvereni in se zato 
lažje znajdejo tudi v nepred-
vidljivih situacijah.«

 
Učence v te dejavnosti vklju-
čujete že od prvega razreda?

»Dramskemu krožku so se 
letos lahko pridružili učenci 
od drugega razreda dalje, si-
cer pa že tudi prvošolci prip-
ravljajo kakšne igre. Sama 
sem prevzela mlajše učen-
ce, učiteljica Nuša Poljanec 
pa četrti in peti razred.«

Z vašo predstavo Mala rde-
ča koklja ste letos sodelova-
li tudi na regijskem srečanju 
otroških gledaliških skupin. 
Kako je nastala ta predstava?

»Ko sem prebrala zgodbi-
co, sem se takoj odločila, da 
moramo pripraviti igro, ta-
koj sem že tudi vedela, kdo 
bo prevzel katero vlogo. Ot-
roci so veliko sodelovali in 
pomagali z idejami in tako je 
nastala naša Koklja, ki smo 
jo premierno uprizorili v za-
družnem domu ob prihodu 
Dedka Mraza, od takrat pa je 
za nami že kar nekaj nasto-
pov. Prejšnji teden smo z 

njo nastopili kar trikrat, tako 
da je bilo kar naporno. Me 
je bilo kar malce strah, am-
pak smo kar v redu speljali. 
Otroci izredno radi nastopa-
jo in so postali že pravi pro-
fesionalci, saj se med sabo 
tudi pogovarjajo o predstavi 
in ocenjujejo, kako je kdo kaj 
izvedel.«

Tudi sami sodelujete v gle-
dališki skupini Smreka, ki 
deluje v Društvu učiteljev 
podružničnih šol. Od kod iz-
vira to vaše veselje do igranja 
in nastopanja ter prenašanje 
tega znanja tudi na učence?

»Na začetku sem priprav-
ljala predvsem razredne igre 
in nastope ob koncu šolske-
ga leta, potem sva z učitelji-
co Nušo Poljanec nekaj časa 
pripravljali skupne predsta-
ve, nato pa je vsaka prevzela 
eno skupino. Za to sem se to-
rej navdušila povsem spon-
tano ob učiteljskem delu. 
Spoznala sem namreč, da je 
otrokom všeč, da jim zgodbe 
malo prirediš, zelo radi dra-
matizirajo in igrajo, zato je 
pri meni to tudi del pouka. 
Zgodbe jim rada približam 
tudi na tak način, saj se mi 
zdi, da tako lažje razumejo 
določene stvari.«

 
Starši danes pogosto opo-
zarjajo na preobremenje-
nost učencev v šoli. Se stri-
njate s tem, da je danes šola 
za otroke prevelika obreme-
nitev?

»Po mojem občutku sploh 
na razredni stopnji še ni tako 
zahtevno in ni tako hudo, 
kot opozarjajo zadnje čase. 
Učitelji se zelo trudimo, da 
za učence šola ni prehuda 

obremenitev in da lahko iz-
polnjujejo svoje naloge.«

 
Je tako kot z otroki tudi ko-
munikacija s starši v majhni 
šoli bolj osebna?

»Zagotovo so stiki 
pristnejši. Letošnje tradicio-
nalno decembrsko srečanje 
s starši na naši šoli je bilo 
res čudovito, prav vsi smo se 
nasmejali. Imeli smo gleda-
lišče v šoli in vsaka učitelji-
ca je za svoj razred pripravi-
la kratko dramsko igro, v ka-
teri so po otrocih morali vlo-
ge prevzeti še starši. Vzdušje 
je bilo res čudovito, na ta na-
čin pa gradimo tudi pristnej-
še odnose.«

 
Biti učitelj torej za vas res-
nično ni samo poklic, am-
pak poslanstvo?

»Zagotovo, ves čas moraš 
biti vpet v šolsko delo, tudi 
ponoči včasih razmišljam, 
kaj bi še lahko pripravila za 
učence. Nikoli ne zaprem 
vrat šole in si rečem, zdaj pa 
sem končala s službo. Naše 
službe ni mogoče meriti v 
urah, ampak ker to rada de-
lam, ker je ustvarjanje tudi 
moj konjiček, mi nikoli ni 
nič težko.«

 
To so očitno prepoznali tudi 
vaši kolegi, da so vam podelili 
priznanje, zato ima najbrž za 
vas še toliko večjo vrednost?

»Ne maram se izpostavlja-
ti, a ko sem ob podelitvi pri-
znanja stopila na oder, sem 
se zavedela, da je to prizna-
nje mojemu delu in da so 
tudi moji sodelavci opazi-
li trud, ki ga vlagam v delo z 
otroki, zato sem bila resnič-
no ponosna.«

Dela učitelja ne meri v urah
Za posebne zasluge in uspehe pri strokovnem delu ter na področju likovne in dramske dejavnosti so letos priznanje 
Društva učiteljev podružničnih šol podelili učiteljici razrednega pouka Blanki Valant s Podružnične šole Ribno Osnovne šole 
prof. dr. Josipa Plemlja Bled.

Blanka Valant / Foto: Gorazd Kavčič

»Prednost 
majhne šole 
je, da se pri 
pouku res lahko 
posvetiš vsakemu 
posamezniku. 
Otroci so 
zelo pridni, 
te upoštevajo 
in ti resnično 
prisluhnejo. 
Moraš pa biti 
pripravljen 
na vse – ker je 
učiteljev manj, 
moraš prevzeti 
številne naloge, 
ki jih na kakšni 
večji šoli mogoče 
ne bi bilo treba.«

Blanka 
Valant
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Igor Kavčič

Ana Kavčič Pucihar je leta 
1999 diplomirala na Akade-
miji za glasbo v Ljubljani in 
kot akademska glasbenica 
flavtistka in profesorica flav-
te začela poučevati v Glasbe-
ni šoli Škofja Loka. Kasne-
je je zaključila še umetniško 
specializacijo in dosegla na-
ziv flavtistke specialistke. Po-
tem ko si je ustvarila druži-
no, se je odločila za magistr-
ski študij iz glasbene peda-
gogike, rezultat magistrske 
naloge pa je bil med drugim 
tudi učbenik Igramo se flav-
to. Pred petimi leti je na lju-
bljanski Akademiji za glasbo 
vpisala doktorski študij glas-
bene pedagogike. Zanima-
le so jo predvsem učinkovi-
te strategije poučevanja pri 
individualnem pouku flavte. 
Kot Fulbrightova štipendist-
ka je z družino pol leta preži-
vela v ZDA, kjer je predavala 
na univerzi v Boiseju (Boise 
State University) in se ob tem 
študijsko posvečala tematiki, 
povezani z njeno doktorsko 
nalogo. Februarja letos je us-
pešno zagovarjala doktorsko 
disertacijo z naslovom Uči-
teljeve strategije poučevanja 
pri individualnem inštru-
mentalnem pouku flavte v 
glasbenih šolah.

Ameriška izkušnja in raz-
iskovanje različnih strate-
gij poučevanja inštrumen-
ta vam je zagotovo ponudi-
la kar nekaj iztočnic, na ka-
terih ste gradili doktorsko 
nalogo. V kakšno snov ste v 
zadnjih letih zagrizli? 

»Danes je težava v tem, 
da vsa znanja, ki so se v dol-
gih letih pridobila in razvi-
la na področju skupinske-
ga izobraževanja, ne preha-
jajo tudi na področje indivi-
dualnega glasbenega pouče-
vanja. Ob odločitvi za dok-
torski študij, je bil moj glav-
ni cilj najti način, kako tisto, 
kar se je odkrilo na področju 
splošne in glasbene pedago-
gike ter psihologije, prenes-
ti v individualno poučevanje 
inštrumenta.

Pri nas se srečujemo z 
osnovnimi vprašanji vad-
be inštrumenta in motiva-
cije otrok, potem pomnje-
nja in igranja na pamet, res 
pa je tudi, da učenci in učite-
lji ter tudi starši nimajo refe-
renčnega materiala, na kate-
rega bi se lahko zanesli in v 
njem našli odgovore na ome-
njena vprašanja. Tako je vsak 
učitelj pri delu z učencem 
prepuščen samemu sebi. Tu 
se zastavi večno vprašanje, 
koliko k temu pripomore 

talent in koliko trdo delo. 
Učitelji se vse prevečkrat za-
tekajo k pojasnilu, da je za 
dobre glasbene dosežke po-
treben predvsem talent.« 

Hkrati pa sem od mnogih 
odličnih glasbenikov men-
talistov slišal nasprotno, 
da je talenta zgolj deset od-
stotkov, vse ostalo pa je trdo 
delo. Kaj vi menite?

»Ah. Razgreta debata o 
tem traja že trideset in več 
let. So bolj pomembni geni 
ali okolje, v katerem mladi 
glasbenik odrašča in se šola? 
Švedski psiholog Karl An-
ders Ericsson je raziskoval 
ljudi z vrhunskimi dosežki 
v športu, glasbi in plesu. Za-
nimalo ga je, kako so prišli 
do odličnih rezultatov. Ugo-
tovil je, da so gensko predis-
ponirane predvsem fizične 
lastnosti, kot so višina, teža 
in druge telesne značilnosti, 
ni pa mogel potrditi obstoja 
kakršnihkoli gensko določe-
nih lastnosti za uspeh.« 

Učitelj je torej še kako po-
memben pri razvoju in na-
predku učenca?

»Na vsak način. Sama sem 
se poglobila v razne modele 
prepoznavanja glasbene na-
darjenosti, ki so jih obliko-
vali različni raziskovalci. Vse 
povezuje skupna točka triko-
tnik učenec – učitelj – starši, 
ki pri razvoju glasbenika igra 
zelo pomembno vlogo. Prak-
tično vsak vrhunski glasbe-
nik mora na različnih sto-
pnjah šolanja imeti najmanj 

tri različne učitelje, pri če-
mer ima vsak od njih drugač-
no vlogo. Na prvi stopnji je 
najbolj pomembno, da uči-
telj v učencu vzbudi ljubezen 
do glasbe. Njegova sposob-
nost motiviranja in navduše-
vanja je celo bolj pomembna 
kot glasbena koncertantna 
strokovnost. Na drugi sto-
pnji, pri nas je to konserva-
torij, učenec potrebuje učite-
lja, ki je v koncertnem smislu 
že na visoki ravni in je temu 
primerno bolj zahteven do 
učenca. V tem obdobju uče-
nec tudi izdela svojo tehni-
ko, ki jo potem gradi vse živ-
ljenje. V nadaljevanju je po-
membno, da je mentor pove-
zan z mojstrskimi učitelji, da 
svojega učenca potem pripo-
roči v razred katerega izmed 
njih. Ti so med seboj poveza-
ni in poznajo ključne ljudi v 
svetu glasbe. Mojstrski uči-
telj je tisti, ki iz množice dob-
rih izbira vrhunske glasbeni-
ke. Ne ukvarja se več z moti-
viranjem.«

Pomemben korak za glasbe-
nika je potem možnost soli-
stičnih nastopov in igranja 
v vrhunskih orkestrih in na 
velikih glasbenih odrih ...

»V ZDA se takim ljudem, 
ki so pomembni, ko gre za 
nastope mladih izvrstnih 
glasbenikov, reče ''gate ke-
eper'' – neke vrste vratar v 
svetu glasbe. To so direk-
torji festivalov, orkestrov, 
glasbeni menedžerji in dru-
gi pomembni ljudje, ki so 
na odločilnih funkcijah in 

glasbenikom lahko odprejo 
prava vrata. Študenti bi mo-
rali pridobiti tudi znanje o 
tem, kako pristopati do teh 
odpiralcev vrat in se naučiti 
pravil igre.«

Vrniva se k vaši disertaciji, 
v kateri ste obravnavali tudi, 
kako pravilno usmerjati na-
darjene učence. Iz kakšnega 
temelja ste izhajali? 

»Glenn Schellenberg je 
leta 2004 objavil prelomno 
študijo, v kateri je dokazal, 
da že devetmesečno igra-
nje klavirja oziroma obisko-
vanje prvih glasbenih ko-
rakov po Kodalyjevi meto-
di vodi k dvigu generalne-
ga inteligenčnega kvocienta 
pri šestletnih otrocih, ki se 
poprej nikoli niso ukvarjali 
z glasbo. V nadaljnjih študi-
jah so raziskovalci dokazali, 
da se ta učinek ohrani tudi v 
odrasli dobi. Da pa so učinki 
pri tem optimalni, mora biti 
učenje inštrumenta osebna 
izkušnja.«

Ki je lahko dobra ali slaba. 
Mnogi otroci zaradi neustre-
znega pedagoškega pristopa 
že v nižjih glasbenih šolah 
odnehajo.

»To je ena mojih najhuj-
ših ran, zakaj neki otrok od-
neha. Zelo pomembno je, da 
je učenje inštrumenta za ot-
roka pozitivna izkušnja. To 
mora soditi v vsako učinkovi-
to učiteljevo strategijo pouče-
vanja. Ključ je učiteljeva ko-
munikacija z učencem, kako 
ga na različnih stopnjah zna-
nja usmerja k vadbi.«

Kako v posameznem učen-
cu prepoznati, ali bo lahko s 
talentom in vztrajnostjo do-
segel neki zadovoljiv nivo 
igranja, da ne rečem, da bo 
izstopal?

»Pogosto se dogaja, da rav-
no otroci, ki so sprva najbolj 
samosvoji, potem dosežejo 
največ. Sama sem se na pod-
lagi dolgoletnih izkušenj od-
ločila, da nobenega otroka že 
vnaprej ne določim, ali bo iz 
njega kdaj postal glasbenik 
ali ne. Raje mu na vsaki uri 
ponudim čim več, kar znam. 
Učencem poskušam čim 
bolj zaupati, da se bodo tudi 
oni pri vadbi in igranju čim 
bolj potrudili. Kot učiteljica 
na tak način gradim odnos 
z učencem. Če je odnos do-
ber, potem lahko delamo ču-
deže. Sama pri svojih učen-
cih gradim na vztrajnosti. 
Številne študije dokazuje-
jo, da je vztrajnost element, 
ki je ključen pri tem, ali se 
bo nekdo razvil v vrhunske-
ga glasbenika ali pa vsaj v 

navdušenega amaterskega 
glasbenika.«

Pri tem, koliko otroci vsaj v 
prvih letih vadijo, je zagoto-
vo pomembna tudi podpora 
staršev?

»Vsekakor. Pohvala je lah-
ko pozitivna ali pa tudi ne. 
Pohvala, ki jo starš da otro-
ku – na primer: ''Joj, kol'k 
si pa ti talentiran, tebi pa res 
ni treba toliko vaditi!'' – lah-
ko naredi ogromno slabega, 
nasprotno temu pa je dob-
ra pohvala otroku za trud in 
njegov angažma pri učenju. 
Trud je nekaj, za kar se vsak 
otrok vedno znova odloči, ali 
ga bo uporabil ali ne. Žal pri 
nas trud velja za znamenje, 
da otrok ni dovolj talentiran 
in mora veliko vaditi.

Omenjeni psiholog Erics-
son je postavil pravilo, da je 
za vrhunskost v kateri koli 
panogi potrebnih deset tisoč 
ur namenske vadbe. Ko ne-
kaj odigraš, to analiziraš in 
ugotoviš, kaj se da še izbolj-
šati in kako boš to izpeljal. 
Taka vadba vodi k razvoju 
in napredovanju, seveda pa 
zahteva tudi motivacijo po-
sameznika.«

Kako boste znanje, ki ste ga 
pridobili s pisanjem dokto-
rata, spravili v življenje?

»Pravzaprav v vsakodnev-
nem življenju tako razisku-
jem kot poučujem v svoji 
zasebni glasbeni šoli Glas-
bénium in na Glasbeni šoli 
v Kamniku. Učim flavto, v 
Žabnici vodim glasbeni vr-
tec, poučujemo pa tudi dru-
ge inštrumente. Že se prip-
ravljamo na vpis v novo šol-
sko leto. Vodim tudi semi-
narje za učitelje glasbenih 
šol tako doma kot v tujini. V 
maju z možem Blažem na 
enega takih seminarjev od-
hajava na Švedsko. V načr-
tu imam visokošolski učbe-
nik za bodoče učitelje inštru-
menta, ki ga bom pripravila 
v sodelovanju s profesorji z 
Akademije za glasbo.«

 
Prav na akademiji bi vaše 
znanje lahko še bolj prišlo 
do izraza?

»Imam naziv asistenta za 
specialno didaktiko pihal na 
akademiji za glasbo, kjer se 
dogovarjamo za sodelova-
nje. Seveda želim na znan-
stvenem področju dodat-
no doprinesti k njeni pre-
poznavnosti v svetovnem 
merilu, in to prav na podro-
čju strategij poučevanja pri 
individualnem inštrumen-
talnem pouku, ki je podhra-
njeno v svetovnem merilu, 
ne le pri nas.«

Pozitivna izkušnja in vztrajnost
Nedavno promovirana doktorica znanosti dr. Ana Kavčič Pucihar se v disertaciji ukvarja s strategijami pri individualnem 
poučevanju otrok v glasbenih šolah. V pogovoru razkriva, kdaj imajo učenci glasbo rajši in so pri učenju uspešnejši.

Dr. Ana Kavčič Pucihar / Foto: osebni arhiv

Dr. Ana 
Kavčič 
Pucihar

»Zelo 
pomembno je, 
da je učenje 
inštrumenta za 
otroka pozitivna 
izkušnja. To 
mora soditi v 
vsako učinkovito 
učiteljevo 
strategijo 
poučevanja. 
Ključ je 
učiteljeva 
komunikacija z 
učencem, kako 
ga na različnih 
stopnjah znanja 
usmerja k 
vadbi.«
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Jože Košnjek

Aprila in maja mineva sto 
let od najsrditejših bojev za 
severno mejo med prosto-
voljci generala Maistra in 
kasneje tudi vojaki Kraljevi-
ne SHS in koroškimi bram-
bovci, ki so hoteli ohraniti 
Koroško avstrijsko oziroma 
nemško. V bojih je na slo-
venski oziroma jugoslovan-
ski strani padlo okrog 150 
vojakov, na koroški strani 
pa med 200 in 270. Kasnej-
ši razplet dogodkov je znan. 
Maistrova oziroma vojska 
Kraljevine SHS se je morala, 
čeprav je v majski ofenzivi 
zasedla vso Koroško vključ-
no s Celovcem, umakniti, po 
mirovni konferenci v Parizu 
pa je bil razpisan plebiscit in 
ta je odločil, da ostane večina 
Koroške Avstriji.

Na starem pokopališču 
v Velikovcu je našlo zadnji 
dom šestnajst bojevnikov za 
severno mejo: dvanajst bor-
cev generala Maistra oziro-
ma vojske Kraljevine SHS 
in štirje koroški brambov-
ci. Pokopani so skupaj, drug 

ob drugem, vsak v svojem 
grobu z nagrobnikom s kri-
žem in imenom, če so vede-
li zanj, nad grobovi pa bedi 
klečeči vojak, oprt na puško. 
Padli so verovali v svojo do-
movino in prijeli za orožje, 
ker politika ni bila sposobna 
najti mirne rešitve. 

Že od leta 2013 naprej se 
na velikovškem pokopališču 

ob grobovih Maistrovih bor-
cev in koroških brambovcev 
srečajo predstavniki organi-
zacij in združenj z obeh stra-
ni meje na skupnem spomi-
nu na tragične dogodke leta 
1918 in 1919 ter v plebisci-
tnem letu 1920. Pobudni-
ki so prepričani, da je čas za 
sovraštvo minil, da spomin 
na pokojne in na njihov boj 

nista izraz nacionalistične 
ozkosrčnosti in da se ljudje, 
živeči na obeh straneh Kara-
vank, smejo povsod počutiti 
kot doma. To je nov skupen 
način spominjanja na pretek-
lost in sprava, ki jo lahko do-
sežejo in živijo le pogumni.

Letošnja, že sedma sveča-
nost je bila v petek, 5. apri-
la. Koroška ji je dala zaradi 

bližajoče se stote obletni-
ce plebiscita še poseben po-
men. S koroške strani so 
bili govorniki velikovški žu-
pan Valentin Blaschnitz, vo-
jaški poveljnik za Koroško 
Walter Gitschthaler, avstrij-
ska veleposlanica v Ljublja-
ni mag. Sigrid Berka in čla-
na konsenzne skupine dr. 
Josef Fel dner in dr. Marjan 
Šturm, s slovenske strani pa 
generalni konzul v Celovcu 
Milan Predan in podpredse-
dnik Zveze društev genera-
la Rudolfa Maistra Vladimir 
Ovnič. Prvič v zgodovini ve-
likovške svečanosti so v kul-
turnem programu sodelo-
vali dijaki treh gimnazij: iz 
Ljub ljane, Velikovca in slo-
venske gimnazije iz Celov-
ca, svoj pogled na dogodke 

pred sto leti pa je povedal 
študent Gašper Stražišar 
iz Ljubljane, pravnuk Ma-
istrovega zaupnika Vinka  
Moederndorferja in njegove 
žene Marije, ki je bila stroje-
piska generala Maistra. Pev-
ski zbor iz Grebinja/Griffen 
je pel slovenske in nemške 
pesmi, tudi našo Lipo, or-
kester trobil pa je zaigral 
himni Slovenije in Avstrije. 
Člani konsenzne skupine 
dr. Josef Feldner, dr. Mar-
jan Šturm, Janez Stergar in 
dr. Danijel Grafenauer so h 
kipu klečečega vojaka polo-
žili venec. Grobove padlih 
sta skupaj blagoslovila ka-
toliški in evangeličanski du-
hovnik Zoltan Papp in Igor 
Vukan ter v nemščini in slo-
venščini zmolila Očenaš.  

Ob slovenskem tudi nemški grob
Na velikovškem pokopališču so drug ob drugem pokopani slovenski vojaki, bojevniki za severno mejo, in Avstrijci, ki so se pred sto leti bojevali za nemško 
Koroško. Predstavniki organizacij z obeh strani meje se že od leta 2013 srečujejo na skupnem spominu na dogodke v letih 1918, 1919 in 1920.

Grobovi Maistrovih borcev in koroških brambovcev na velikovškem pokopališču

Slovenski generalni konzul v Celovcu Milan Predan 
je v nagovoru dejal, da nas je zgodovina predolgo 
delila in je sedaj čas, da stopimo iz sence preteklosti in 
poskušamo razumeti ne le svojo, ampak tudi bolečino 
drugih. Izrazil je upanje, da proslava 100. obletnice 
plebiscita ne bo več sinonim za delitve, ampak tudi 
izraz spoštovanja in razumevanja drugega.

Urša Peternel

Diplomirali ste iz jeseniške-
ga meteorita; ko so ga našli, 
ste bili verjetno še študent?

»Res je, takrat sem bil štu-
dent prvega letnika geologi-
je. Predvsem me je zanima-
lo naravoslovje oziroma vede 
o vesolju. Imel sem izredno 
srečo, da je aprila 2009 na 
Mežaklo padel meteorit, je-
seni istega leta pa sem se vpi-
sal v prvi letnik študija geolo-
gije. Le nekaj tednov po mo-
jem začetku študija je bil me-
teorit v Prirodoslovnem mu-
zeju Slovenije prvič predsta-
vljen javnosti. Po naključju 
sem se udeležil predstavitve 
in takoj sem vedel, kakšna 
bo moja usmeritev študija, 
kljub temu da sem takrat o 
geologiji, predvsem pa o me-
teoritih, vedel bore malo. 
Glavno slovensko razisko-
valko meteorita prof. dr. Bre-
do Mirtič mi je uspelo prep-
ričati, da je to tisto, kar bi rad 
počel za diplomo. S svojim 
delom sem začel že na začet-
ku drugega letnika, po kon-
čanih raziskavah je sledilo 

pisanje same diplomske na-
loge, naloge za Prešernovo 
nagrado in znanstvenih član-
kov na temo meteorita Jese-
nice. Kasneje sem na temo 
meteoritov Jesenice in Jezer-
sko tudi magistriral.«

V čem je posebnost meteo-
ritov?

»Meteoriti so stari 4,57 mi-
lijarde let, torej so nekaj de-
set milijonov let starejši od 
Zemlje. Pri raziskavah mete-
oritov nas med drugim zani-
ma, kaj se je z njimi dogaja-
lo, preden so padli na Zem-
ljo, ter kakšna je njihova ke-
mijska in mineraloška sesta-
va. Pred jeseniškim meteo-
ritom se z znanostjo o me-
teoritih v Sloveniji ni nihče 
ukvarjal. In verjetno sta bila 
prav zaradi meteorita Jeseni-
ce najdena še dva, Javorje in 
Jezersko, saj prej nihče ne bi 
niti pomislil, da gre pri obeh 
najdbah za meteorita. Mete-
orita Jezersko in Jesenice sta 
si sicer zelo podobna, oba sta 
kamnita meteorita – hondri-
ta, medtem ko ima meteo-
rit Javorje povsem drugačno 

mineraloško in kemijsko 
sestavo, je železov meteorit.«

Doslej so bili najdeni trije 
kosi meteorita Jesenice …

»Najditelji so do danes na 
treh različnih lokacijah naš-
li skupno za 3,61 kilograma 
kosov meteorita Jesenice. 
Prvi najdeni kos se je razletel 

na približno petdeset manj-
ših kosov, našla sta ga Jo-
žef Pretnar in Bojana Kra-
njc. Največji kos hrani Pri-
rodoslovni muzej Sloveni-
je. Drugi kos sta našla Ralph 
Sporn in Martin Neuhofer 
in ga ne hranimo v Sloveni-
ji. Tretji kos pa je našel Dani-
jel Repe.«

Pa je možno, da so na Me-
žakli še kosi meteorita?

»Po izračunih astrofi-
zikov, ki so izračunali or-
bito in pot meteorita sko-
zi atmosfero, se na Mežak-
li skriva še najmanj trik-
rat toliko meteoritov. Teža-
va je le v tem, da jih bo zelo 
težko najti, saj gre za zelo 

majhne koščke, ki so skriti 
pod listjem, v zemlji. Verje-
tno se skrivajo v težje dosto-
pnem delu, pod pečinami. 
Iskal sem jih tudi sam, a žal 
brez uspeha.«

Koliko ljudi ima doma še 
kamne, ki so v resnici me-
teoriti?

»Na Institutu Jožef Ste-
fan, kjer delam, mi najdite-
lji dokaj pogosto prinesejo 
kak kamen v pregled. Me-
teoriti so zelo redke najdbe, 
a pomembne s stališča zna-
nosti, zato pozivam najdite-
lje, naj me kontaktirajo ozi-
roma mi pošljejo fotografi-
jo potencialnega meteorita. 
Brez ustreznih laboratorij-
skih analiz pa najdbe mete-
orita ni mogoče z gotovostjo 
potrditi.«

Zakaj je pomembno, da se 
meteoriti hranijo v Prirodo-
slovnem muzeju?

»Meteorite hranimo v po-
sebnih komorah, v katerih 
ni kisika. Ker vsebujejo žele-
zo, na zraku oksidirajo ozi-
roma – zarjavijo.«

Mežakla še skriva kose meteorita
Bojan Ambrožič iz Ljubnega je geolog, ki je diplomiral in magistriral iz meteorita Jesenice. Zaposlen je na Institutu Jožef Stefan, na Izobraževalnem centru za 
jedrsko tehnologijo, in zaključuje doktorski študij. Ob deseti obletnici padca meteorita na Mežaklo je povedal nekaj več o teh izjemnih »kamnih iz vesolja«.

Bojan Ambrožič je magister geologije in doktorski študent (v zadnjem času se ukvarja 
predvsem z jedrsko tehnologijo), sicer pa tudi gorski tekač, alpinist in popotnik.



petek, 26. aprila 2019

Na robu

23

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Jurij Varl za ohranjanje slovenstva
V Kropi se je 23. aprila 

1812 rodil pesnik, pripove-
dnik in duhovnik Jurij Varl. 
Njegov oče Janez se je pre-
selil iz Železnikov v Kropo, 
kjer je bil hišni posestnik in 
mesar, mati pa je bila žeb-
ljarjeva hči Terezija, rojena 
Bertoncelj. V družini je bilo 
deset otrok. Dorasli so trije 
sinovi, ki so se vsi šolali, in 
štiri hčerke. Najmlajši For-
tunat je postal fužinar. 

Kot je bil običaju v premo-
žnih gorenjskih hišah, je Ju-
rij po domači osnovni šoli 
obiskoval tri razrede vzor-
ne glavne šole. Končal jo je 
z odliko. Leta 1824 je prišel 
v Ljubljano na gimnazijo. V 
obeh humanitetnih razredih 
je bil njegov razrednik Ma-
tija Čop, na filozofiji (1831–
1833) pa je bilo več profesor-
jev. Po tem je študiral v Lju-
bljani teologijo in bil avgusta 
1837 ordiniran. Do leta 1839 

je bil župnikov namestnik 
v Cerkljah na Gorenjskem, 
kaplan do leta 1841 v Vipa-
vi, do leta 1844 v Idriji in do 
leta 1850 v Kranjski Gori. 
Do leta 1869 je bil župnik v 
Krašnji in nato v Velesovem 
do smrti leta 1874. Podpiral 
je dobrodelne in kulturne 
akcije, ob koleri leta 1855 pa 
je nudil denarno pomoč kro-
parskim žebljarjem. V Kraš-
nji je v župnišču ustanovil 
zasebno šolo. 

Jurij Varl je bil zmeren kon-
servativec, konkordatski, je-
ranovski ljudsko-vzgojni de-
lavec, eden tistih, ki so z mar-
ljivostjo pripadali ljudstvu in 
zanj nesebično delali ter oh-
ranjali slovenstvo. Začetki 
njegovih literarnih ubadanj 
segajo v leti 1833 in 1834, ko 
je obiskoval slovenski tečaj 
Frana Metelka, kjer je dobi-
val z drugimi slušatelji pobu-
de, naj se kot bodoči cerkveni 

govorniki vadijo tudi v vezani 
besedi. Med njimi je bil eden 
najmarljivejših, najdovzet-
nejših in najresnejših, saj je 
pesnjenje nadaljeval še v po-
znejših letih. Ta šola je bila 
idejno v opoziciji s katoliško 
cerkvijo, saj je gledala na po-
ezijo izrazito utilitarno. 

Svoje izdelke je v latih 
1844 in 1849 prepisal v dva 
zvezka. V predgovoru pra-
vi, da bo pesmi izdal šele, 
ko pride čas za to. Posame-
zne pesmi je opremil z letni-
cami (1833–1845). Motivno 
so konvencionalne: religio-
zne meditacije, opisi nara-
ve, minljivosti, smrti, domo-
tožje, prigodnice, domoljub-
ne in naivno pripovedne. V 
mnogih se pozna vpliv Fri-
edricha Schillerja. 

Zanimiva je Volitev stanu 
v pogovoru (napisana leta 
1838). Gre za osebno izpo-
ved v obliki dvogovora, ko 

v realističnem opisu opi-
še prepir sina z očetom, ki 
ga sili v duhovniški stan. 
Omembo zaslužijo njego-
vi zapisi Na grobu Vodnika 
(1834), Dohtarju Prešernu 

(1837), Žala po Čopu (1844) 
in Moja domovina (1850). 
Prvo pesem so mu sicer ob-
javili leta 1844. Gre za hval-
nico ob rojstnem dnevu ce-
sarja Ferdinanda I. 

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Gorici je 22. 4. 1748 umrl kapucin oče Romuald 

s pravim imenom Lovrenc Marusič (Marusig), av-
tor Škofjeloškega pasijona – najstarejšega ohranje-
nega dramskega besedila v slovenskem jeziku.

   Na Zgornjem Otoku pri Mošnjah se je 23. 4. 1848 
rodil pesnik Ivan Resman. 

   V Ljubljani je 24. 4. 1640 umrl podobar Janez 
Krstnik Costa. Leta 1636 je naredil veliki oltar na 
Blejskem otoku. 

   V Kovorju pri Tržiču se je 27. 4. 1839 rodil misijo-
nar Filip Jakob Erlah. 

   V Kranju se je 24. 4. 1799 rodil prvi slovenski vele-
podjetnik Fidelis Terpinc. 

   V Škofji Loki se je 27. 4. 1903 rodil pesnik, urednik 
in prevajalec Tine Debeljak.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Ines je po več letih brezpo-
selnosti končno našla zapo-
slitev. Doštudirala je na Filo-
zofski fakulteti – in četudi je 
že vnaprej vedela, da bo laž-
je zadeti glavni dobitek na lo-
teriji kot najti službo, ni obu-
pala. V vmesnem času ni se-
dela doma niti ni tarnala, 
ampak je počela to in ono. 
Sama tem priložnostnim de-
lom reče širjenje obzorja. 

»V službo nisem prišla 
sama,« pove na malo bolj 
humoren način. »S seboj 
sem pripeljala kopico idej, 
zamisli, celo nekaj inova-
cij. Informacije so kar ki-
pele iz mene. Če bi bili šefi 
pametni, tako se mi je zde-
lo, bi mi vsaj prisluhnili. Pa 
mi niso. Samo nasmihali so 
se! Že konec prvega tedna so 
mi dali vedeti, da sem zanje 
''moteči element'', nekdo, ki 

jim takoj, ko odpre usta, na-
loži na mizo še kup dodatne-
ga dela. 

Čez čas sem spoznala, da 
je bil Tian edini, ki mi ni ni-
koli ničesar očital. Kolegice 
so dajale videz, kot bi bile ti-
sočkrat bolj strupene od nje-
ga. Ne vem, kako je v tis-
tem zlobnem osjem gnezdu 
sploh preživel, revček, sem si 
govorila. Najprej me je vsa-
ko jutro razveselil s kavo in s 
klepetom. Sprva je bilo mo-
teče, saj sem imela občutek, 
da sem prišla v službo delat 
in ne nergat. Kava se je obi-
čajno zavlekla tja do deve-
te ure ali še dlje. Odvisno od 
tega, kaj mi je imel poveda-
ti. Počasi mi je nanizal šte-
vilne nič kaj pohvalne zgod-
be tudi o sodelavkah. Naivna 
kot sem bila, sem jih spreje-
la za čisto zlato. Niti pomis-
lila nisem, da se bom lahko 
na njegovem ''seznamu'' čez 
čas znašla tudi sama!

Postal je zelo ustrežljiv in 
prijazen tudi do mojega tar-
nanja. Zelo težko sem na-
mreč sprejela, da delo poteka 
s komaj nekajodstotno zmo-
gljivostjo. Če bi bila jaz šef, bi 
že zdavnaj odpustila tri četrt 
zaposlenih …

Vedno bolj sem padala na 
njegove besede. Čeprav si 
nisem želela priznati, sem 
se vanj tudi zaljubila. Za-
čel me je vabiti na zmenke, 
na pozno popoldanska kosi-
la, na sprehode v Tivoli, na 
Grad, na Barje. Ni bil vsiljiv, 
le pozoren. Ni se me dotikal. 
Vseeno sem komaj čakala, 

kdaj bo padlo naslednje po-
vabilo! Nekoč me je prestre-
gel na stranišču. Objel me je 
in me nekaj dolgih minut, 
ne da bi me poljubil ali po-
božal, držal v objemu. Noge 
so se mi tresle, ko sem se čez 
čas prebila do svoje pisalne 
mize. Bila sem čisto mehka, 
tresoča in do vrh glave zalju-
bljena. V čustveni pijanosti 
sem odprla e-pošto in mu 
poslala sporočilce z enim sa-
mim vročim stavkom: ''Tudi 
jaz te ljubim!'' 

Bila sem prepričana, da bo 
prinorel s šopkom rož, padel 
pred menoj na kolena, me 
dvignil v zrak in še sam pove-
dal približno enako. Žal se to 
ni zgodilo. Vse, kar je sledi-
lo, je bil molk. Popoln molk. 
Ves teden je hodil mimo 
mene, kot da me ni. Sodelav-
ke so to opazile in se mi pri-
voščljivo – vsaj tako sem mis-
lila – smejale. V petek pa me 
je počakal pri avtu. Bil je zelo 
resen. Začel se je čisto druga-
čen pogovor, kot sem priča-
kovala. S povišanim glasom 
mi je očital, kaj si mislim, če 
se zavedam, da ima on pri-
jateljico. Ne da bi izbiral be-
sede, mi je vrgel v obraz, da 
sem pokvarjena, da sem ga 
hotela ujeti v svoje mreže, da 
ima tudi on čustva, da tega, 
kar počnem, ne bo prenašal. 
Potem se je obrnil in me pus-
til samo. Bila sem v takšnem 
šoku, da tega ne znam po-
vedati. Pri osemindvajsetih 
letih nisem bila brez ljube-
zenskih izkušenj, z enim od 
fantov sva hodila celo malo 

manj kot tri leta. Toliko sem 
pa že vedela, kaj so pomenili 
signali, ki jih je Tian oddajal 
od sebe, kršenduš!

Naslednji dan sem prišla 
v službo vsa mačkasta in ne-
prespana, obnašala pa sem 
se, kot da se ni nič zgodilo. 
Še sreča, da me je neki raz-
pis tako zaposlil, da nisem 
imela časa za radovedne po-
glede sodelavk, ki so se mo-
tale okoli mene. Mar so pri-
čakovale, da se jim bom zjo-
kala na rami?! Malo morgen!

Srce me je bolelo, da me 
bolj ni moglo. Pa ne toliko 
zaradi razočaranja kot zato, 
ker sem se kot največja tep-
ka na svetu dala speljati na 
led! A zgodbe na tem mes-
tu še ni konec. Osvajalec je 
ponovno začel z osvajanjem. 
Sprva sem se obnašala, kot 
da njegove sladke besede ne 
letijo name, a počasi in zelo 
vztrajno me je ponovno zme-
del. Postal je tudi moj prija-
telj na Facebooku. Tudi tam 
mi je pošiljal različna dvou-
mna sporočila, mi všečkal 
vsako objavo ter pisal takšne 
stvari o meni, da sem zače-
la že sama verjeti, da sem res 
popolna in enkratna, kot trdi 
on. Še zadnji dan pred boži-
čem se skoraj ni premaknil 
od moje mize. V nestrpnem 
pričakovanju sem čakala, 
kdaj bo padlo povabilo na 
skupno preživetje novole-
tnih praznikov. Ni ga bilo! 
Naslednji dan sem prebra-
la na Facebooku, da sta od-
letela v ''tople kraje'' z eno 
od šefic iz nekega drugega 

oddelka. Spet sem bila po-
nižana in razočarana. Novo-
letne praznike sem prežive-
la sama, doma, za zaklenje-
nimi vrati. Le na Facebooku 
sem objavila, da sem na poti 
na Šrilanko. 

Na mojo nesrečo ali sre-
čo, kakor se vzame, sem po 
novem letu še hudo zbole-
la. Zaradi težav z dihanjem 
so me urgentno prepeljali v 
Klinični center. Strah pred 
smrtjo je bil tako močan, 
da mi je poblaznel tudi krv-
ni tlak. Nekajkrat sem celo 
omedlela, pa se tega nisem 
niti zavedala. 

Po spletu naključij sem si 
sobo delila z Majo, ki je bila 
sestra ene od mojih sodelavk. 
Šele v bolnišnici, po tistem, 
ko so mi povedali, da sem 
imela srečo, da sem prežive-
la, sem tej sodelavki s težavo 
dovolila, da se mi je približa-
la in se začela z menoj pogo-
varjati. Odkrito mi je poveda-
la, da sem bila sama kriva za 
vse gorje! Nisem dala prilož-
nosti ne njej ne drugim, da 
bi me pred Tianom posvari-
le. Povedala mi je takšne reči 
o njem, da so mi šli lasje po-
konci. Res sem bila naivnica! 
Pa ne le to: s svojim obnaša-
njem, ko sem oddelku dala 
vedeti, da sem nekaj poseb-
nega, četudi nikogar še ni-
sem poznala, sem si poko-
ro pravzaprav sama napisala. 

Povedala mi je, da je Tian 
uporabljal podobne trike 
tudi pri drugih novinkah. 
Večina od njih je bila po-
tem tako osramočena, da so 

pustile službo ali pa se za-
poslile na drugem oddelku. 
To, da naivnice zavaja in jih 
dobesedno naplahta s števil-
nimi obljubami, je njegov 
priljubljeni hobi. Najbolj 
uživa, ko mu dekleta – pa 
tudi poročene ženske – na-
sedajo. Ko enkrat vidi, da se 
je žrtev vanj na smrt zaljubi-
la, jo brez milosti pusti ali pa 
jo na socialnih omrežjih celo 
osramoti. 

Ker je bilo popoldne dolgo 
in nismo imele drugega po-
četi, kot da smo se pogovar-
jale, je šla sodelavka v svojih 
razkritji' še korak dlje. Pove-
dala je, da je slišala, da je bil 
po podobnih osvajanjih znan 
tudi Tianov oče. Ženske, ki jih 
je osvajalec zapeljal in pustil 
na cedilu, so potem prihajale 
tudi k njim domov. Tianova 
mama je vrsto let prenašala 
skoke čez plot, vrsto let je po-
tem razočaranim ženskam 
tudi brisala solze. Ko je bil 
Tian star deset let, je nekega 
dne pospravila svoje stvari v 
kovček in brez besed zapus-
tila moža in sina. 

V službo sem se vrnila šele 
na začetku marca. Na sode-
lavke nisem več gledala kot 
na ''trop kokoši'', temveč na 
ženske, ki so v življenju do-
živele marsikaj. Morda celo 
hujše stvari kot jaz. Ko je tudi 
Tian zaslutil, da o njem ''vse 
vem'', je potegnil iz predala 
fotografijo svoje družine in 
jo postavil na mizo. Tam je 
stala toliko časa, dokler nis-
mo dobili nove sodelavke …«

(Konec)

Zablode ljubezenskega življenja
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Razstava Južna ozvezdja: 
poetike neuvrščenih se po-
sveča gibanju neuvrščenih 
s posebnim poudarkom na 
njegovih idejah, idealih in 
načelih, ki so se dotikali kul-
turne politike, v sodobni kon-
tekst pa jih umešča z vpraša-
njema: bi lahko obstajala ne-
uvrščena sodobnost? In če ja, 
kakšna bi bila? Pri obravna-
vanih temah ne gre za kako 
eksotiko iz preteklosti niti 
za nostalgijo po samem gi-
banju. Nasprotno; razsta-
va poudari, kako so si 'južna 
ozvezdja' zamišljala oblike 
politike, izhajajoče iz življe-
nja narodov in družb, na silo 

potisnjenih na obrobje sve-
tovnega gospodarskega, po-
litičnega in kulturnega siste-
ma. Danes bi v ponovni raz-
mislek o zgodovini in dediš-
činah gibanja neuvrščenih 
lahko vključili tudi boj pro-
ti revščini, neenakosti in ko-
lonializmu v svetovnem sis-
temu skupaj z nadnacional-
no solidarnostjo v njenih šte-
vilnih konkretnih oblikah. / 
Tako je tudi kulturna politi-
ka gibanja neuvrščenih moč-
no obsojala kulturni imperi-
alizem in epistemski koloni-
alizem. Zahodno (evropsko) 
kulturno dediščino je bilo 
treba razumeti v smislu 'pri-
merjanja'; ta dediščina naj 
bi se prepletala z in vpletala 

v živo kulturo koloniziranih 
narodov, ne pa se zgolj po-
navljala v novih (političnih) 
okoliščinah. Posledično sta 
se umetnost in kultura v gi-
banju neuvrščenih ukvarja-
li večinoma s politiko in zgo-
dovino ali, če povemo druga-
če, bili sta oblika zahteve po 
zgodovini. Zdi se, da se je gi-
banje nekako zavedalo, da je 
to edini način za enakopra-
ven vstop v svetovni (kultur-
ni) prostor. Očitno so obsta-
jale heterogena umetniška 
produkcija, različne kultur-
ne politike in obsežne kul-
turne mreže, ki so bogatile 
kulturno krajino gibanja ne-
uvrščenih in omogočale raz-
prave o pomenu umetnosti 

zunaj zahodnega kanona in 
ki so prvič predstavljene na 
razstavi Južna ozvezdja. Ta 
vključuje ne samo glavne 
razloge tega (največkrat poli-
tično spodbujenega) sodelo-
vanja, temveč tudi konkret-
ne primere razstav, zbirk, in-
stitucij, arhivov in umetni-
ških del. Na razstavo so v dia-
logu s starejšimi umetniški-
mi deli uvrščene tudi sodob-
ne umetniške interpretacije. 
Te povečini izhajajo iz vpra-
šanj, kako je v obdobju čeda-
lje večje globalne neenakos-
ti, svetovnih kriz ter prepa-
dov med bogatimi in revni-
mi sploh mogoče razmišljati 
v okviru neke drugačne, pra-
vičnejše ureditve sveta, ure-
ditve, za katero si je nekoč 
aktivno prizadevalo tudi gi-
banje neuvrščenih.«

Tako je razstavo, ki je do 31. 
8. 2019 na ogled v Muzeju 
sodobne umetnosti Metel-
kova, napovedala njena ku-
stosinja Bojana Piškur. Raz-
stava je nostalgična in aktu-
alna obenem. Priporočam.

Nove knjige (483)

Južna ozvezdja:  
Poetike neuvrščenih

Južna ozvezdja: Poetike neuvrščenih, Moderna 
galerija, Ljubljana, 2019, 190 strani

Alenka Bole Vrabec

… Takšno ime nosi slika vo-
dilnega slikarja francoske ro-
mantike Eugena Delacroixa, 
ki se je rodil 26. aprila 1798v 
Parizu. V najstniških letih se 
je mudil v Normandiji in ru-
ševine gotskega samostana 
so ga tako navdušile, da je pri-
jel za čopič. Delacroix je kon-
čal visoko šolo lepih umetno-
sti in 1819 dobil prvo javno 
naročilo za sliko »Devica žet-
ve« v cerkvi sv. Eutropa. 

Reakcionarna vlada fran-
coskega kralja Karla X. 
je bila nadvse zatiralska. 
Ljudstvo, ki je bilo ubogo in 
lačno, ki ni imelo izrazitega 
voditelja, je šlo spet na bari-
kade, v Parizu naj bi jih bilo 
šest tisoč. Po vstaji je Fran-
cija postala ustavna monar-
hija, a nižji sloji so še naprej 

živeli v bedi. V teh viharnih 
dneh je Eugene Delacro-
ix naslikal danes znameni-
to delo, ki visi v Louvru: Svo-
boda vodi ljudstvo, velikost 
260 cm x 325 cm. 

Postalo je simbol franco-
ske revolucije, žari v moč-
nih barvah, v izraziti igri 
svetlobe in sence. Nad ko-
pico mrtvecev stoji bosono-
ga odločna ženska z bajo-
netom v levici in dvignjeno 
trobojnico v desnici, z golim 
oprsjem in visoko dvignje-
no glavo. Njeno ime je Ma-
rianne, francoski simbol za 
svobodo. Frigijska čepica, ki 
jo nosi na glavi, je pokrivalo, 
kakršno so nosili v revoluciji 
1789. Deček ob njej s pišto-
lo v vsaki roki je bil navdih za 
pariškega pobca Gavrocha v 
romanu Victorja Hugoja 
Nesrečniki.

Država je sliko sicer odku-
pila, a je kmalu zatem izgini-
la s prizorišča. Delacroix, ki 
je imel nekaj vplivnih prijate-
ljev, je dobil dovolj sredstev, 
da se je podal na pot v Španijo, 
London in pozneje Maroko, 
kjer so ga neznansko očarale 
močne barve. Zanimale so ga 
zgodovinske, živalske, pa tudi 
eksotične teme, polne drama-
tike in moči, ki se je umirjala v 
nekaterih tihožitjih. Bil je sli-
kar, katerega slike so redkok-
daj odklonili na znamenitem 
pariškem Salonu. Dobival je 
tudi velika javna naročila za 
najrazličnejše poslikave. 

Ob svetovni razstavi v Pa-
rizu 1855 je bilo v Salonu 

razstavljenih 36 njegovih 
del. Prejel je najvišje odliko-
vanje Reda legije časti. Bil je 
prvi francoski slikar, ki je do-
živel retrospektivno razsta-
vo še za življenja, ki se je iz-
teklo 13. avgusta 1863 zaradi 
hude bolezni v grlu. Začrtal 
je tudi pot prihajajočim im-
presionistom … 

Porova pogača 

Zanjo potrebujemo: za te-
sto: 200 g moke, 80 g masla, 
50 ml vode, 1 jajce, pol žličke 
soli; za nadev: 250 g pora, 2 
žlici masla, 130 g gavde, 100 
g grojerja, 4 jajca, 250 g kisle 
smetane, 80 g sladke smetane, 
poper, sol in muškatni orešek 
po okusu

Iz presejane moke, na 
koščke zrezanega masla, 
soli, jajca in vode umesimo 
gladko testo in ga damo za 1 
uro v hladilnik. Pečico ogre-
jemo na 200°.

Por narežemo na pol cm 
široke kolute in jih 3 minute 
pražimo na maslu. Odcedi-
mo odvečno maščobo. Iz jajc 
in smetane stepemo gladek 
preliv. Naribamo sir. 

Testo na pomokani delov-
ni površini razvaljamo in z 
njim obložimo model s pre-
merom 28 cm in valovitim 
robom. Testo potegnemo do 
vrha robu. Nanj potresemo 
por, nato sir in prelijemo z 
začinjeno jajčno mešanico. 
Pečemo okoli 30 minut. Po-
nudimo s sočno solato!

Pa dober tek!

Svoboda vodi 
ljudstvo

mizica,
pogrni se

Mladostna energija z lepim razgledom – takole so mladi nadobudni pevke in pevci s 
simpatično zborovodkinjo Evo Čeh z nasmejanimi obrazi pozdravili prihajajoče obiskovalce 
nedavne pevske revije v Cerkljah. Nato so se pogumno podali na oder in vsem navzočim z 
zapetimi pesmimi napolnili srca in dokazali, da se za prihodnost zborovskega petja ni treba 
bati. S. L. / Foto: Tina Dokl

Fotografija je nastala na eni od aktivnosti v okviru projekta Dan brez alkohola, v kateri 
so sodelovali tudi policisti. Eden od sodelujočih policistov je dekletcu prijazno podaril 
zapestnico programa Vozimo pametno. Mali Isabelli je bila seveda všeč predvsem zato, ker 
je rožnata, ampak ker ima sama vsaj še kakih 15 let časa do vstopa v svet voznikov, jo bo 
kdaj pa kdaj zagotovo posodila tudi odraslim. I. K. / Foto: Tina Dokl



Alenka Brun

N
ajprej je Simon 
Primožič zak-
ljučil osnovno 
in meščansko 
šolo, se vpisal v 

srednjo, odslužil vojaščino, 
kjer je bil v letalstvu. 

»Bil sem strelec, in to v 
jurišnem letalu,« razloži 
in pokaže na malo letalo in 
portret mladega moškega na 
bližnji omarici nedaleč stran 
od kuhinjske mize. 

Prvo službo je Simon 
dobil v Tržiču, kasneje je 
imela takratna Iskra Com-
merce v Ljubljani razpis za 
delovno mesto in se je prija-
vil. Že ko se je zaposlil v Lju-
bljani, je dokončal še Fakul-
teto za elektrotehniko. Nje-
govo otroštvo je zaznamo-
vala tudi vojna. Danes ima 

status vojnega veterana iz 
druge svetovne vojne. 

Tudi upokojitev je doča-
kal v podjetju Iskra Com-
merce. To je bilo pred dobri-
mi 35 leti, začel pa je kot šef 
servisa v Iskri. »Potem sem 
bil dolga leta direktor doma-
če prodaje. Sledila so štiri 
leta v Škofji Loki, kjer sem 
bil direktor industrije širo-
ke potrošnje. Nato sem pos-
tal generalni direktor podje-
tja Iskra Commerce, potem 
še član poslovodnega odbora 
SOZD-a Iskre in s to funkci-
jo tudi dočakal upokojitev.«

Stanovanje samo 
pripoveduje zgodbe

Na stenah vidimo starinske 
predmete, slike, spomine. 
Doda, da sta s pokojno sop-
rogo Marijo, ki jo je večina v 
Kranju poznala kot frizerko 
Meri, zbirala starine. »Bila je 

umetnica,« pripoveduje Pri-
možič, čeprav pravi, da je bila 
vedno zvesta svoji prvi ljube-
zni: frizerstvu. »Ležala sta ji 
tako slikarski čopič, kot pisa-
nje in kasneje se je odločila ter 
obiskovala tudi predavanja na 
Akademiji za likovno umet-
nost in oblikovanje v Ljublja-
ni. Imela je mentorja, ni pa 
delala izpitov. Vedno je rekla: 
''Kaj mi bo sedaj pri petdeset-
ih diploma?'' Naučila pa se je 
slikanja, kiparjenja, tehnik ... 
– in ogromno je ustvarjala.«

Soprogo je Simon spoznal 
leta 1957. Bila je malce sta-
rejša od njega, pet let. »Jaz 
sem bil star 28, ona 33, ko sva 
se poročila,« pove. 

Prvič jo je videl v centru 
mesta, v kavarni. Tudi ona je 
opazila njega. Ljudje v njeni 
družbi so ga poznali in tako 
sta bila kaj kmalu na prvem 
zmenku. »In po 27 dneh sva 
se poročila,« se z nostalgijo v 
glasu nasmehne Simon, ki 
je praznoval 7. aprila: dopol-
nil je že devetdeset let. A kot 
kaže, imajo pri njih po moš-
ki strani visoko starost v dru-
žini, saj ima Simon bratran-
ca, ki je dopolnil 96 let in 
obeh se zdravje kar drži. Na 
glas razmišlja, da so dejan-
sko danes moški pri devetde-
setih letih redkost, to starost 
večkrat dočakajo ženske. 

Zakonca Primožič sta se 
potem preselila v središče Kra-
nja, v stanovanje na Maistro-
vem trgu, kjer Simon živi še 
danes. Mimogrede pove, da se 
je od takrat do danes Kranj izje-
mno spremenil; vse se je precej 
spremenilo. »Dobila sva poso-
jilo, kupila hišo, ki je stara že 

480 let, in v tistem času je bila 
to najbolj zanemarjena nepre-
mičnina v Kranju,« se spomi-
nja. V njej je bilo več najemni-
kov: od advokata do kleparja. 
Počasi sta jo uredila in postala 
je družinska hiša: zgoraj sta si 
uredila stanovanje, spodaj fri-
zerski salon za Meri. Za oba 
je bil to drugi zakon. Rodila se 
jima je tudi hči, ki je potem, 
ko Meri ni več mogla opravlja-
ti frizerskega poklica, prevzela 
njeno delo in ga še danes pel-
je naprej. 

Na Kriško goro za šalo

Od otroštva naprej je Simon 
vedno hodil v hribe in smučal. 
Ko je bil še v Tržiču, je imel 
družbo fantov, ki se je potem, 
ko so se poženili, razšla, saj 
jih je življenje peljalo na razli-
čne konce Slovenije. In s fan-
ti so veliko hodili v hribe. »Na 
Košuto, Storžič, Begunjščico, 
Stol …« Zasmeji se: »V Tržiču 
je bilo res tako: če nisi smu-
čal, če nisi hodil v hribe, nisi 
bil Tržičan.« 

Smučanje je bilo zanj zelo 
pomembno: najprej kot 
šport, in ko ni več tekmoval, 
je pomagal pri organizaci-
ji tekem. Danes je smučanje 
zanj rekreacija, zabava. V pre-
teklosti je bil tudi predsednik 
Smučarskega kluba Kranj. 
Spomini ga spet ponesejo 
nazaj, ko so bili popolnoma 
drugačni časi, ko je bilo tudi 
do sponzorskih sredstev pre-
cej lažje priti. 

Tudi turno, pravi, da je 
smučal, a takrat je bilo seve-
da drugače kot danes. Tudi 
smuči so bile drugačne. 
»Gor smo ''štamfali'' ali nesli 

ŠE VEDNO SMUČA IN  
HODI V HRIBE
Simon Primožič je odraščal v Tržiču, od leta 1957 pa živi v Kranju na Maistrovem trgu. Aprila letos je 
kleni Gorenjec praznoval devetdeseti rojstni dan. Od malega smuča in hodi v hribe – in to redno počne 
še danes. Na Kriški gori so mu za rojstni dan nazdravili kar nekajkrat.

Takole so ga ovekovečili prijatelji s Kriške gore: na pot se 
vedno poda le v spodnji majici.

smuči na ramah, potem pa 
smo se spuščali v dolino ... 
« Glede na častitljivo starost 
pa je v svojem življenju doži-
vel različne faze razvoja smu-
či, medtem ko sedaj smuča s 
polcarving smučmi. 

Spominja se tudi svojega 
predsednikovanja v Planin-
skem društvu Iskra – in kako 
je dvesto »iskrašev« leta 1964 
peljal na Triglav. »Bilo je lepo 
in zabavno.« S takratno druž-
bo so vsako leto »oblezli« eno 
od domačih gorskih verig, 
kot so to Karavanke, Kamni-
ško-Savinjske Alpe. Redno, 
če je le mogel, pa je šel v hri-
be tudi sam. 

Letos načrtuje obisk Rjavi-
ne, ki je zahtevna gora; oblju-
bil je, da bo šel na Triglav; vsa-

ko leto pa obišče tudi vrho-
ve od Grintovca do Stola. Na 
Storžiču je bil tako že več kot 
tisočkrat – in kot nekateri »tri-
mčkajo«, on hodi na Kriško 
goro. Letos je bil že najmanj 
petdesetkrat, če ne bi smučal, 
bi bil še večkrat. Na leto jo obi-
šče dvesto- in večkrat, ne gle-
de na vreme. To vpliva mor-
da le na čas, kolikor ga pora-
bi od Gozda pa do koče na 
Kriški gori. Namuzne se, da 
ostale planince iz družbe ved-
no pusti zadaj: ne glede na 
to, ali gre gor ali se že vrača. 
Lani je prejel tudi naziv najz-
vestejšega obiskovalca Kriške 
gore in osvojil drugo mesto v 

razvrstitvi Junaki Kriške gore 
za leto 2018.

Z družbo so že vrsto let 
dogovorjeni, da vsako nedel-
jo ob 5.30 zajtrkujejo v koči na 
Kriški gori. Simon Kriško obi-
šče dvakrat ali trikrat, včasih 
tudi štirikrat na teden. In ko 
je dopolnil devetdeset let, so 
mu pripravili pravo rojstnod-
nevno zabavo. Pa še nekajkrat 
potem je bilo prav živahno.

Simon Primožič je pravi, 
kleni Gorenjec. Še vedno vozi 
avto, kolo uporablja predv-
sem za vožnjo po mestu. Tele-
vizijo gleda malo, veliko bere, 
rešuje križanke, si vse še sku-
ha sam. Najraje ima jedi na 
žlico in solato, predvsem zele-
no. Za zajtrk pa brez masla in 
medu na kosu kruha ne gre. 

Izvemo, da je bil včasih tudi 
čebelar. Od sadja so mu naj-
ljubše hruške, mandarine in 
jagode, a le gozdne – tiste, ki 
jih nabere spotoma, ko gre v 
hrib.

In vsi tisti, ki ga poznajo 
s Kriške gore, ga poznajo še 
po nečem: Simon se nam-
reč odpravi na Kriško goro 
vedno brez srajce, v spodnji 
majici – pa naj bo zunaj dvaj-
set ali pa minus 15 stopinj 
Celzija. In ne »posodablja« 
se. Bančne kartice je vrnil, ko 
se je upokojil, ne zanima ga 
uporaba pametnih telefonov, 
računalnikov. Pravi, da se je 
odločil, da se ne bo zasedel.

Spomin na mladost

Simon Primožič
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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_33
NALOGA

7 1 6 5
3 8 6

1 9 4 5 7
2 3 6 4

7 5 8 9
4 8 3 2

4 9 2 1 3
6 5 7

2 7 1 9

sudoku_LAZJI_19_33

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_19_33
NALOGA

7165
386

19457
2364

7589
4832

49213
657

2719

sudoku_LAZJI_19_33

REŠITEV

728196543
354287961
619435278
283619754
175324896
496578312
847962135
961853427
532741689

sudoku_TEZJI_19_33
NALOGA

4 3 5
1 9 7 6 3

6 4
1 9
3 2

2 5
4 2

5 2 6 1 4
3 9

sudoku_TEZJI_19_33

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_33
NALOGA

435
19763

64
19
32

25
42

52614
39

sudoku_TEZJI_19_33

REŠITEV

438921765
219576438
675834219
563187924
981342657
742695381
196453872
857269143
324718596

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

Ni šlo za oporoko 
Stari oča Gorenjec so na smrtni postelji. Ob njem je zbra-
na vsa družina. 
Nenadoma stari oča vprašajo: »Žena, a si pri meni?«
»Ja, tukaj sem.«
»Otroci moji, a ste pri meni?«
»Ja, smo.«
»Vnuki, a ste pri meni?«
»Ja, pri tebi smo.«
»A ste res vsi pri meni?«
»Ja, vsi smo tukaj.«
»Zakaj pa potem v kuhinji gori luč?«

Teliček
Teliček prijoka k mamici: »Mami, mami! Pujsek mi je 
rekel, da je moja mama navadna krava.«
Mama krava odgovori: »Sine, ti mu kar povej, da je njego-
va mama navadna svinja in njegov oče tudi. Tvoj oče pa je 
diplomiran veterinar, pa še z mopedom se je pripeljal!«

Nogometna tekma 
Mož pridrvi iz službe domov in vpraša ženo: »A se je 
nogometna tekma že začela?«
»Ja, pred nekaj minutami.«
»Ali je že padel kakšen gol?«
»Ne, oba še stojita.«

Dragi kamni 
Med drage kamne spadajo: diamanti, rubini, safirji ter 
žolčni in ledvični, če nimaš zdravstvenega zavarovanja. 

Ni drugi 
»Anja, slišala sem, da imaš drugega ...«
»Ne, ta je šesti.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Po glavi vam bo divjala tisoč in ena misel in najbolj vas bo 
skrbelo, da se vam ne bo izšlo po načrtu in se boste morali 
odreči kakšni stvari. Ne bo treba. Čaka vas veliko dela, a 
ker veste, da ga morate opraviti, ne bo tako težko.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Imeli boste popolnoma izdelan načrt, kako preživeti ta 
teden, a nepričakovani obiski vam ta načrt prekrižajo. Vse 
je na koncu za nekaj dobro. Nestrpni boste, saj vam pri-
čakovanje ne bo dalo miru, vse dokler se to tudi ne zgodi.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Drugim boste prepustili, da se odločajo namesto vas, saj 
sami ne boste imeli pravega občutka za realnost. V svojem 
svetu boste. Vleklo vas bo na obalo, in čeprav vreme mor-
da ne bo ugodno, vas to ne bo motilo. Druga klima bo kot 
balzam za dušo.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Za nekatere se obeta kar malce naporen teden, vse bo 
odvisno od tega, koliko se boste pripravljeni prilagajati in 
sproti pozabljati napake okolice. Ker ste bili prezaposleni 
z mislijo na druge ljudi, boste zdaj več časa posvetili le 
sebi – brez slabe vesti.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Novice, ki jih dobite, vas bodo predramile in takoj sledi 
akcija, ki sproži kar nekaj nasprotnih mnenj. Ni kaj, ne bo 
vam dolgčas. Še posebno pri financah pozornost ne bo 
odveč. Svetuje se pazljivost pri naložbah ali nakupih, jutri 
je še en dan.

Devica (24. 8.–23. 9.)
V tem času so odprte vse možnosti, da se uresničijo dolgo 
pričakovani načrti, zaradi katerih se je že večkrat obupalo, 
a želja še ni ugasnila. Seveda bodo dnevi praznično obar-
vani in preživeli jih boste v prijetni družbi, tako se vam bo 
zdelo vse prekratko.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Splet raznih nepričakovanih dogodkov bo sprožil dvome 
in nemir. A ker bo na koncu dobro za vse, ni potrebe po 
pretirani paniki. Hitite počasi. V krogu najbližjih se boste 
počutili najbolje, zato vam ne bo treba iskati drugačne 
sprostitve.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Veliko priložnosti bo za nove uspehe in zanimivi pogovori 
bodo potekali tako na poslovnem kot osebnem področju. 
Naporni sestanki in razna druga pregovarjanja vam znajo 
posrkati vso skrito zalogo energije. Šele ob koncu tedna se 
vse skupaj sprosti.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Najbolj pridnim se obeta uspešen delovni teden, tistim 
malo manj pridnim pa odlog obveznosti s pridihom kančka 
slabe vesti. Raznim nesoglasjem se bo le nekaterim uspelo 
izogniti. Ker ima vsak zakaj svoj zato, je tudi slabo lahko za 
nekaj dobro.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Življenje je težko, toda dokler človek živi, nikoli ne ve, ali ne 
bo od nekod prineslo nekaj dobrega. Zato se pustite prese-
netiti. Nasvet prijatelja boste namerno preslišali, saj boste 
prepričani, da tokrat nima najbolj prav. Ne boste se zmotili.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Priložnost, ki jo že dolgo čakate, tisto pravo, za katero 
ste prepričani, da se zgodi samo enkrat v življenju, lahko 
srečate prav sedaj. Vse se vam bo zdelo lahko rešljivo in 
smejali se boste težavam, ki so vas še nedaleč nazaj težile.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Ne boste se prilagajali in samo kimali, ne da bi vede-
li, zakaj, ampak boste tokrat reagirali drugače. Odločno 
se boste zavzeli za svoje stališče. Dnevi bodo prekratki, 
z voljo in trudom vam bo uspelo izpeljati celotni načrt. 
Zadovoljni boste.
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oglas 130x190

18. april 2019 11:39:40

Medijski pokrovitelj:

Nagrade:  3-krat po dve vstopnici za dalmatinski večer

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj 
in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 10. maja 
2019, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Reši-
tve 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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Revija Time vsako leto sestavi seznam 
ljudi z največjim vplivom. Letos je na 
seznamu 48 žensk, kar je rekord. Revija 
je šest naslovnic posvetila igralki Sandri 
Oh, predsednici predstavniškega doma 
Nancy Pelosi, pevki Taylor Swift, igralcu 

Dwaynu Johnsonu, nogometašu Mohamedu Salahu in 
televizijski osebnosti Gayle King. Gre za ljudi, ki jim je 
v petih kategorijah: pionirji, voditelji, ikone, umetniki in 
velikani, uspelo pustiti največji pečat.

Revija Time razglasila najvplivnejše

Zvezdnica Pamela Anderson je predča-
sno zapustila dobrodelno večerjo v Mar-
seillu, saj niso bila vsa sredstva, zbrana 
na dražbi, namenjena otrokom, temveč 
so visok znesek namenili obnovi poško-
dovane katedrale Notre-Dame. »Zagoto-

vo bi otrokom tistih 100 tisoč evrov prišlo bolj prav kot pa 
katedrali, za katero so milijarderji že prispevali ogromno 
denarja,« je poudarila igralka, ki upa, da bodo donacijo 
preusmerili tja, kjer je najbolj potrebna.

Pamela rajši za otroke kot za Notre-Dame

Nedavna zmaga Tigerja Woodsa v Augu-
sti je sprožila val občudovanja med 
športnimi ljubitelji. Košarkarska legenda 
Michael Jordan je izrazil globoko spoš-
tovanje ob Tigerjevi petnajsti zmagi na 
velikih turnirjih, s katero se je po dolgem 

premoru vrnil med najboljše na svetu. »Po vseh operaci-
jah je moral Tiger za uspeh vložiti mnogo truda in vztraj-
nosti. Neverjetno!« je bil nad golfistom navdušen Jordan. 

Michael Jordan občuduje Tigerjevo vrnitev

Teniška zvezda Serena Williams je spre-
jela izziv organizacije prestižne zabave za 
prihajajočega otroka prijateljice, vojvodi-
nje Susseške Meghan Markle, ki je sta-
la več kot 179 tisoč evrov. »Načrtovanje 
nečesa takšnega zahteva veliko truda. 

Sem perfekcionistka, zato sem si želela, da je vse točno 
tako, kot mora biti,« je dejala Serena in priznala, da je bila 
organizacija precejšen zalogaj, saj je potekala prav v času 
sezone hollywoodskih nagrad.

Zabava za vojvodinjinega otroka velik izziv

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

Mariborčani so 
bili tokrat tis-
ti srečneži, ki 
so prvi gos-
tili veličast-

ni filmski zaključek oziroma 
ekskluzivno premiero tež-
ko pričakovanega filma Maš-
čevalci: Zaključek. Bili pa so 
tudi med prvimi na svetu, ki 
so si film lahko ogledali. Med 
občinstvom je bilo tudi pre-
cej znanih obrazov slovenske 
družabne scene. Pred začet-
kom filma so se zabavali na t. 
i. cosplay dogodku, za dobro 
vzdušje pa skrbel moderator 
Klemen Bunderla. 

Ena izmed razlag pravi, 
da je beseda cosplay skovan-
ka, ki je sestavljena iz dveh 
besed – costume in play ozi-
roma kostum in igra. Gre za 
poustvarjanje likov iz mang, 
animejev, znanstveno-fan-
tastičnih in fantazijskih fil-
mov, knjig, računalniških 
iger … Cosplay tudi v Slove-
niji postaja vse bolj priljub-
ljen hobi. Njegovi navdušen-
ci za kostume poskrbijo sami, 
največkrat jih tudi sami seši-
jejo, izdelajo orožje, orodje 
in druge pripomočke, uredi-
jo lasulje, se naličijo in se za 
nekaj časa prelevijo v svoj naj-
ljubši lik. K videzu pa veliko-
krat sodi tudi obnašanje, ki je 
usklajeno s samim likom.

Slovensko premiero so 
tokrat obiskali Iron Man, 
Thor, Loki, Captain Ame-
rica, Spider Man, Iron Spi-
der, Black Widow, Scarlet 
Witch, Mantis, Valkyrie in 
Gamora. Druženje z njimi 
je bilo v Mariboru živahno 
še po filmu, podobno pa je 
bilo tudi v Kranju na Veče-
ru superjunakov dan kas-
neje. Le da je v kranjskem 
Cineplexxu za uvod v film 
poskrbel stand-up komik in 
voditelj Klemen Bučan, več 
je bilo znanih gorenjskih 
obrazov, veselja ob fotogra-
firanju s t. i. cosplayi pa obi-
skovalci filma ravno tako 
niso skrivali. Večina se jih je 
»oborožila« tudi s pijačo in 

največjim »loncem« poko-
vke, saj je bila napovedana 
dolžina filma več kot 180 
minut.

In zgodba filma? Po uni-
čujočih dogodkih, ki jih je 
povzročil Thanos v filmu 
Maščevalci: Brezmejna voj-
na (2018), je vesolje v ruše-
vinah. S pomočjo zavezni-
kov se Maščevalci ponov-
no združujejo, da bi uničili 
Thanosove moči in v vesol-
je vrnili red. 

Če ste torej ljubitelj tega 
filmskega žanra, je najbolje, 
da si film ogledate in se na 
lastne oči prepričate, ali so 
ga upravičeno poimenova-
li težko pričakovani filmski 
spektakel letošnje pomladi.

MAŠČEVALCI: ZAKLJUČEK
Včeraj je na redni program slovenskih kinematografov prišel težko pričakovani akcijsko-pustolovski 
domišljijski film Maščevalci: Zaključek. Štajerci so ga v svojem Cineplexxu dočakali prvi, Gorenjci pa so 
si ga lahko ogledali dan kasneje v okviru Večera superjunakov.

Klemen Bučan se je postavil ob bok superjunakom s 
plakata, ki napoveduje film Maščevalci: Zaključek.

Gregor Vidmar in Simon Habjan (društvo Meteorita z 
Jesenic) sta se želela igrati s Thorovim kladivom.

T. i. cosplayi pred začetkom filma v Kranju; med njimi so tudi Gorenjci: Elvira Pašagić, Jurij Kohek, Meta Jerman, Klemen 
Čotar, Tanita Fabjan Demšar in Ula Pati Buh.

Film je zanimal tudi Grega Švabiča in Aljaža Tepino. Ponovno sta prišla Jani Jugovic in Teja Perjet.

Tanita Fabjan Demšar šteje 23 let in jo t. i. cosplay 
intenzivneje zanima zadnji dve leti. Domžalčanka se 
je tokrat pred kranjsko premiero filma Maščevalci: 
Zaključek predstavila gledalcem z likom Valkyrie. To je 
zanjo nov kostum, sešila pa ga je sama. / Foto: A. B.
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Dodatne informacije o voznih redih in cenah 
prevozov najdete na spletni strani 

ali na avtobusnih postajah.
www.arriva.si 

Prevozi se izvajajo z udobnimi in
klimatiziranimi avtobusi.

Z AVTOBUSOM SE ODPELJITE IZ ŠKOFJE LOKE,
KRANJA ALI LJUBLJANE V KRAJE SLOVENSKE IN

HRVAŠKE ISTRE VSE OD KOPRA, PIRANA,
PORTOROŽA DO POREČA, PULE ALI PREMANTURE.

Arriva vas obvešča, da tudi letos povezuje Gorenjsko
 in Ljubljano s slovenskim (začnemo 27. aprila) in 

hrvaškim (začnemo 22. junija) primorjem vsak dan 
od aprila do septembra.
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  IZLET // PETEK, 10. MAJA 2019

SOLINE, KAKTUSI IN VINSKA FONTANA

Cena izleta je 34 EUR.
Odhodi avtobusa:  z AP Radovljica ob 6.30, z AP Creina Kranj ob 6.55,  
 z AP Mercator Primskovo ob 7.05, z AP Škofja Loka ob 7.25 
Cena vključuje:   prevoz, ogled vrta kaktusov, ogled krajinskega parka in vožnjo z vlakcem, ogled Muzeja solinarstva, 
 kosilo, ogled fontane vina  in 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.  Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

Vabimo vas, da se nam pridružite na izletu na Primorsko. Najprej bomo obiskali vrt kaktusov v Seči in si 
ogledali veliko zbirko teh rastlin.  Nato se bomo odpeljali do krajinskega parka Sečoveljske soline in se 
z vlakcem popeljali do Muzeja solinarstva. Po ogledu se bomo odpeljali v prestolnico dežele refoška v 
Marezige, od koder je lep pogled na slovensko Istro. Tu bomo imeli kosilo, po kosilu obiščemo še vinsko 
fontano, ki je novost tamkajšnje ponudbe. Kdor bo želel, bo lahko vino tudi pokusil (doplačilo). 

VRT KAKTUSOVSOLINEFONTANA

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: 22. 5.; KOPALNI BANOVCI: 6. 5.; VELIKI KLEK / GROSSGLOK-
NER: 3. 7.; DOLOMITI: 8.7.; ROMUNIJA: 30. 5.–5. 6.; MADŽARSKE 
TOPLICE: 30. 5.–2. 6.; BANOVCI: 5.–8. 5.; RADENCI: 9. –16. 6.; 
MEDŽUGORJE: 3.–5. 5.; BANJA VRUČICA: 5.–12. 5. – S TERAPI-
JAMI, 2.–4. 5. – S PIRAMIDAMI, MORJE: DUGI OTOK, OREBIĆ. 
www.rozmanbus.si

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

PRIREDITVE
13. Slovenski klekljarski dnevi
Žiri – Od jutri, sobote, 27. aprila, pa do četrtka, 2. maja, bodo 
v Žireh potekali 13. Slovenski čipkarski dnevi. Jutri bo ob 11. 
uri v kinodvorani slavnostno odprtje čipkarskih dnevov in 
razglasitev rezultatov natečaja, ob 13. uri v centru Žirov za-
bavno tekmovanje za otroke, ob 15. uri bo v avli kinodvorane 
tekmovanje v klekljanju. Ob 9. uri se bo na balinišču začel 
balinarski turnir. Ves dan bodo v centru Žirov postavljene 
stojnice domačih izdelkov, potekal bo tudi cvetlični sejem. 
V nedeljo bo v okviru prireditve z naslovom Okrogle sladice 
od 10. do 11. ure potekalo zbiranje sladic v avli kinodvorane, 

od 11. do 15. ure bo ogled in ocenjevanje (ocenjevali bodo 
gledalci in komisija), ob 15.30 pa razglasitev rezultatov. V teh 
dneh bo imelo Turistično društvo Žiri odprto info-hiško in 
postavljene stojnice z novimi turističnimi spominki. Jutri, 
27. aprila, ob 16. uri, 28. aprila ob 9. in 14. uri ter 1. maja ob 
11. uri bo organiziran voden ogled Žirov ter razstave Toma-
ža Kržišnika in stalne muzejske zbirke. V Galeriji Svoboda 
bosta na ogled razstavi Okroglo – razstava okroglih čipk ter 
Moja najljubša ura, na Občini Žiri razstava pisateljice Tonč-
ke Stanonik Pišem in klekljam ter razstava izdelkov Čipkar-
ske šole Žiri, v Kapeli Male cvetke razstava društva invalidov 
Ročne spretnosti, v Galeriji v zvoniku razstava del slikarke 
Maje Šubic. V prodajalnah Alpine bodo ponujali ugodne na-
kupe, in sicer bosta prodajalni odprti jutri od 7. do 17. ure, v 
nedeljo od 8. do 13. ure, 29. in 30. aprila pa od 8. do 19. ure.

Tradicionalno prvomajsko kresovanje
Visoko – V torek, 30. aprila, bo od 19. ure dalje v Športnem 
parku Rapa tradicionalno prvomajsko kresovanje. Za zabavo 
in ples bo poskrbljeno.

Velikonočni 'motožegen' in kresovanje
Križe – Bar Košuta in PGD Križe organizirata 12. tradicionalni 
velikonočni blagoslov motorjev, ki bo v nedeljo, 28. aprila. 
Od 9. do 10. ure bo motoristični zajtrk, ob 11.30 bo blagoslov 
motorjev, po blagoslovu pa bo družabno srečanje ter ogled 
motorjev. V tem času bo cesta mimo Mercatorja, Bara Košu-
ta, MC Luka ter vrtca zaprta. Kriški gasilci ob tej priložnosti 
vabijo tudi na tradicionalno prvomajsko kresovanje, ki se bo 
30. aprila ob 20. uri začelo na Polani nad Križami. 

Prvomajska parada
Cerklje – Avto-moto društvo Cerklje letos že 66. leto zapo-
red organizira tradicionalno prvomajsko parado. Zbor ude-
ležencev bo v sredo, 1. maja, ob 8.45 pred gostilno Bavant 
v Dvorjah.

IZLETI

Ogled Kozjega in zmajarski festival
Žiri – Turistično društvo Žiri vabi 11. maja člane na celodnev-
ni izlet, kjer bodo spoznavali Kozje ter se udeležili zmajske-
ga festivala. Odhod iz Žirov izpred občine bo ob 6. uri. Naj-
zgodnejše prijave zbirajo do 26. aprila, kasneje prijavljeni si 
bodo morali sami plačati prehrano. Prijavite se pri Kristini 
Bogataj, po e-pošti: kristyna.bogataj@gmail.com ali na tel.: 
041 433 957.

Kolesarski izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na kolesarski iz-
let Kranj–Šenčur–Cerklje–Zalog–Kranj, in sicer v torek, 30. 
aprila, z odhodom ob 8. uri izpred nekdanje trgovske šole 
na Župančičevi ulici. Proga bo dolga 44 kilometrov. Če bo 
deževalo, bo zbor v Baru Zdravljica ob 9. uri. 

Do slapov v Spodnji Bohinjski dolini
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohodniški izlet 
do slapov v Spodnji Bohinjski dolini. Izlet bo v četrtek, 9. 

maja, odhod s posebnim avtobusom bo ob 7. uri izpred 
Globusa. Hoje bo za približno tri ure, izlet je lažji pohodni-
ški z malo težjim pristopom do prvih dveh slapov. Prijave 
z vplačili sprejemajo v pisarni društva do ponedeljka, 6. 
maja.

Na Sv. Lovrenc nad Postojno
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj v soboto, 18. maja, vabi 
na planinski izlet na Sv. Lovrenc (1019 n. m.) nad Postojno. 
Lažje hoje bo štiri ali šest ur. Odhod s posebnim avtobu-
som izpred parkirišča pri Mercatorjevem centru na Primsko-
vem bo ob 7. uri. Prijave in vplačila ter informacije dobite 
v društveni pisarni ob sredah med 17. in 18. uro, na tekoči 
račun društva, informacije pa pri vodniku Milanu Čeliku na 
031 418 146.

XXVI. pohod prijateljstva in spomina –  
Udin boršt 2019
Kranj – V soboto, 27. aprila, bo XXVI. pohod prijateljstva in 
spomina – Udin boršt 2019. Start pohoda bo od 8. do 10. 
ure pred trgovskim centrom Mercator na Kokrici pri Kranju. 
Trasa A, markirana z rdečo, je dolga 13 kilometrov, trasa B, 
markirana z modro, pa je dolga sedem kilometrov. Pohod 
bo potekal po krajinskem parku Udin boršt. Zaključek bo 
ob 12. uri s kulturnim programom pred trgovskim centom 
Mercator na Kokrici.

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 27. aprila, v Dom krajanov Primskovo na proučevanje 
Svetega pisma s temo Kadar si sam ob 9. uri ter predavanje 
Gregorja Česnika ob 10.30.

RAZSTAVE
 

Velikonočna razstava ročnih del
Adergas – Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas 
vabi na Velikonočno razstavo ročnih del. Odprtje razstave 
bo danes, v petek, 26. aprila, ob 19. uri v dvorani v Adergasu. 
Ogled bo možen še jutri, v soboto, 27. aprila, od 15. do 18. 
ure in v nedeljo, 28. aprila, od 9. do 12. ure.

Dolgčas, kaj je to?
Zgornji Brnik – Skupina Rožce Društva upokojencev Cerklje 
vabi jutri, v soboto, 27. aprila, ob 16. uri na odprtje razstave 
ročnih del z naslovom 'Dolgčas, kaj je to?'. Razstava v Gasil-
skem domu na Zgornjem Brniku bo na ogled do četrtka, 2. 
maja, od 10. do 18. ure.

V ponedeljek, 4. marca 2019, 
sem na avtobusni postaji Bo-
hinjsko jezero vstopil v avtobus, 
ki je imel po voznem redu za 
Ljubljano odhod ob 12.45. Na 
avtobusni postaji v Naklem, 
kamor je pripeljal okoli 14.00, 
sem ob sestopu zaradi nena-
dnega zloma levega kolka pa-
del in nemočen obležal na tleh. 
Vsem spoštovanim osebam, ki 
ste mi v nesreči priskočili na 
pomoč, v mislih ganjen poda-
jam roke v zahvalo za dobro-

Zahvala hoten trud, ki ste ga imeli z 
mano. Če bi vas mogel osebno 
spoznati, bi dodal še kakšno 
živo besedo, polno resnične 
in vdane hvaležnosti. Posebej 
sem dolžan omeniti še skupini-
co fantičev, ki so izstopili pred 
mano in mi iskrih oči prožili 
roke, da bi mi pomagali vstati. 
Hvala tudi vam, odrasli boste v 
vrle in dobre može!
Omrežni in pajdaški šofer av-
tobusa pa se je zadovoljil s tem, 
da je pasel zijala.

B. J. J.

PREJELI SMO
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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)

 
Po dveh 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + poštnina

15 
EURVodnik 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.

www.gorenjskiglas.si

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

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

 Spoštovani naročniki in bralci 
Gorenjskega glasa
Male oglase in zahvale oziroma 
osmrtnice za Gorenjski glas,  
ki izide v petek, 3. maja,  
sprejemamo do torka,  
30. aprila, do 14. ure. 

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.

NEPREMIČNINE
HIŠE
PRODAM

POLOVICO hiše z vr tom, tel.: 
040/835-578 19001196

POSESTI
IŠČEM

ZAPUŠČEN vrt ali dvorišče med Kra-
njem in Tržičem, tel.: 031/255-452 
 19001187

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

HYUNDAI Elantra 1.6, letnik 2012, 
1. lastnik, maksimalna oprema, redno 
servisiran, potrjena servisna knjiga, 
lepo ohranjen. Avto Lušina, d.o.o., 
Gosteče 8, Škofja Loka, 04/50-22-
000, 041/630-754 19001166

HYUNDAI IX20 1.6 CRDi, letnik 
2012, 78.000 km, 1. lastnik, redno 
servisiran, servisna knjiga potrjena v 
celoti, maksimalna oprema. Avto Lu-
šina, d.o.o., Gosteče 8, Škofja Loka, 
04/50-22-000, 041/630-754 
 19001167

HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDI VGT 
4WD, 7-sedežno vozilo, letnik 2008, 
1. lastnik, redno servisiran. Avto Lu-
šina d.o.o., Gosteče 8, Škofja Loka, 
04/50-22-000, 041/630-754 
 19001168

OPEL Astra 1.4, letnik 2008, 138.000 
km, redno servisiran, lepo ohranjen. 
Avto Lušina d.o.o., Gosteče 8, Škofja 
Loka, 04/50-22-000, 041/630-754  
 19001169

SEAT Ibiza SDI, letnik 2004, 240.000 
km, 1. lastnik, ugodno, tel.: 040/795-
958 19001154

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MAKSI skuter 300 ccm, letnik 2018, 
ABS, kot nov, garancija, tel.: 041/209-
066  
 19001179

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

TEHNIKA
PRODAM

STAREJŠI malo rabljen barvni TV, 37 
cm, za 10 EUR, primeren za vikend, 
otroško sobo, kuhinjo, tel.: 041/276-
485 19001173

KUPIM

LESTEV aluminijasta, 3 x 10 klinov, 
tel.: 031/600-276 19001174

STROJI IN ORODJA
PRODAM

FREZO (motokultivator) s priključki, 
tel.: 041/683-233 19001190

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

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

SUHA bukova razžagana drva, njivsko 
prst, gozdarski traktor – goseničarja, 
Gorje, tel.: 031/561-707 
 19001181

SUHE bukove butare ter borovčeva in 
mešana drva, tel.: 031/826-621  
 19001029

SUROVINE
PRODAM

OPEKO za tlake, ugodno tel.: 031/ 
360-178 19001182

STANOVANJSKA 
 OPREMA
OSTALO
KUPIM

POMIVALNO korito – dvojno, nasad-
no, brez odcejalnika, 80 x 60 cm, tel.: 
040/257-009 19001183

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

MLADINSKO kolo Fuji Nevada 1.9, 26 
col, zelene barve, rabljen 2 sezoni, od-
lično ohranjen, tel.: 051/370-928  
 19001184

TROKOLO Pony s košaro, kolesa 20 
col, za invalide, starejše, cena 200 
EUR, tel.: 070/701-962 
 19001159

HOBI
KUPIM

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

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19001153

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in 
koritom, tel.: 070/558-214 
 19001152

PRIKOLICO za prevoz živali, dvoosna, 
ugodno, tel.: 04/59-58-754  
 19001177

SILOKOMBAJN Mengele MB 220, 
tel.: 041/356-157 
 19001158

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

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah ugo-
dno: stekla za kabine, alternatorji, za-
ganjači, deli za kosilnice BCS, SIP ... 
Agroizbira Kranj, d.o.o., Smledniška 
cesta 17, 4000 Kranj, tel.: 04/23-24-
802  
 19001150

KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

DROBNI krompir, sorte bellarosa in 
marabel, cena 0,08 EUR/kg, tel.: 
040/611-888 
 19001160

DROBNO bellaroso in neškropljen ječ-
men, tel.: 031/624-552  
 19001185

KROMPIR za sajenje carlingford, red-
fantasy in sora, tel.: 041/416-241 
 19001193

OTAVIČ, 7 kock, vse ročno iz kozolca, 
tel.: 051/819-044 19001175

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 BIKCA lisaste pasme, stara 5 mese-
cev, težka 180 kg, tel.: 041/624-586  
 19001191

BIKCA simentalca, starega 10 dni, tel.: 
041/368-963 19001161

ČEBELJE družine na AŽ satju. Babni 
Vrt 11, tel.: 041/603-073 
 19001186

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

KOKOŠI nesnice, stare eno leto, tel.: 
041/549-713 
 19001180

KUNCE za pleme in vzrejo, 2 samici in 
samca, lepi, stari 4 mesece, in eno sa-
mico z 8 mladiči, tel.: 040/979-622  
 19001176

MLADE purane za nadaljnjo rejo, tel.: 
031/499-143 
 19001163

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

RJAVE jarkice v začetku nesnosti, Sta-
nonik, Log 9, Škofja Loka, tel.: 04/51-
85-580, 041/694-285  
 19001171

TELICO simentalko, brejo 6 mesecev, 
tel.: 030/270-280 19001194

VEČ ČB bikcev, starih od 6 do 8 me-
secev. Pokličite na telefonsko številko, 
tel.: 041/331-887  
 19001164

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

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 

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

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Gorenjskem gla-
su  12. 4. 2019, je bilo podjetje KO-NET, D.O.O., iz Šenčurja pri Kra-
nju. Nagrajencem za pravilno rešitev križanke poklanja naslednje 
nagrade: 1.  zaščitne glušnik prejme Franc POTOČNIK iz Zgornje 
Besnice; 2. 1 liter olja za mešanico prejme Marija FERJAN iz Ra-
dovljice, 3. majico Protos prejme Marta Frelih iz Žirov. Nagrajen-
ci prejmejo nagrade v trgovini KO-NET, Beleharjeva 15, Šenčur. 
Nagrajencem se zahvaljujemo za sodelovanje in jim čestitamo !

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: PTIČI NA VAŠEM 
VRTU, objavljene v Juriju, 9.  aprila 2019, ki prejmejo nagrado, so: 
1. nagrado, vzglavnik Slovenska postelja, prejme Rezka Stojan, 
Bohinjska Bela; 2. nagrado, knjigo Melanda, Tatjana Gros, Duplje; 
3. nagrado, knjigo Melanda,pa prejme  Borut Pesjak, Kamna Go-
rica. Nagrajencem čestitamo!

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Sobota, 27. aprila
19.30 Prireditev ob dnevu boja proti okupatorju (vstop prost)

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 27. 4.
17.00 ŠKL – ŠPORT TISOČERIH OBRAZOV
14.10, 17.20, 20.30  
MAŠČEVALCI: ZAKLJUČEK
20.40 KRALJ PLAŽE
18.45 PRVIČ
13.40, 15.20 ČUDEŽNI PARK, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 27. 4.
15.50, 18.50 ŠKL – ŠPORT TISOČERIH  
OBRAZOV
13.20, 17.45, 20.00, 22.25  
MAŠČEVALCI: ZAKLJUČEK
16.30, 19.00, 20.45 MAŠČEVALCI:  
ZAKLJUČEK, 3D
16.45, 20.20, 22.30 PRVIČ

16.20, 21.10  
PREKLETSTVO ŽALUJOČE ŽENSKE
14.30, 17.15 ČUDEŽNI PARK, sinhro.
13.40, 15.30 ČUDEŽNI PARK, 3D, sinhro.
18.20 MAČJE POKOPALIŠČE
13.50, 14.40 KORGI: KRALJEVSKI KUŽA  
Z VELIKIM SRCEM, sinhro.

20.00 STIKSKINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 26. 4. 
19.00 MAŠČEVALCI: ZAKLJUČEK, 3D

Sobota, 27. 4.
18.00 ČUDEŽNI PARK, 3D, sinhro.
20.00 MAŠČEVALCI: ZAKLJUČEK, 3D

Nedelja, 28. 4.
18.00 ČUDEŽNI PARK, sinhro.
20.00 STAN IN OLIO
Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

Rezultati 33. kroga – 24. aprila 2019
3, 10, 14, 18, 32, 35, 37 in 36

Loto PLUS: 5, 9, 13, 17, 20, 21, 36 in 19
Lotko: 0 7 7 7 2 3

Sklad 34. kroga za Sedmico: 1.860.000 EUR
Sklad 34. kroga za PLUS: 530.000 EUR
Sklad 34. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO
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V SPOMIN

Miha Ravnikar
21. 10. 1997–26. 4. 2015

V vsej nemi bolečini srce še ni dojelo, da te nebo je vzelo. 
Nasmešek tvoj v nas ne bo zbledel, tvoj obraz nam v spominu 
večno bo živel.
 

Vsi njegovi
Križna Gora, 26. aprila 2019

Vidimo tvoj obraz, 
slišimo tvoj glas,
še korak nam je znan,
ko se sprašujemo zaman,
zakaj te več ni?

ZAHVALA

V 78. letu starosti nas je zapustila draga sestra in teta 

Marija Pušavec 
iz Tenetiš

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, soro-
dnikom in prijateljem, ki ste nam v težkih trenutkih kakorkoli  
pomagali.
Hvala tudi gospodu župniku s Trstenika, pogrebni službi Navček 
in pevcem za zapete žalostinke.

Vsi njeni
April 2019

ZAHVALA

V 81. letu nas je zapustil dragi mož, ati, dedi, brat, stric,  
bratranec, tast

Stane Gašperlin
p. d. Potov Stane

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in darove za 
sv. maše. Posebna zahvala g. župniku Urbanu Kokalju za lep pog-
rebni obred, dr. Barbari Vavken, nega na domu, patronažni ses tri 
Andreji, PGD Šenčur, pevcem, pogrebni službi Navček. Zahva-
ljujemo se g. Angelci za molitve in Majdi Žarki. Zahvaljujemo 
se vsem, ki ste ga v času njegove bolezni obiskovali in pomagali, 
ter vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili k zadnjemu 
počitku.

Žalujoči vsi njegovi
Šenčur

OSMRTNICA

V 87. letu je tiho odšel 

Štefan Mrak
iz Žirov

Od njega se bomo poslovili v petek, 26. aprila 2019, ob 17. uri na 
pokopališču Dobračeva. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v 
tamkajšnji poslovilni vežici.
Namesto cvetja in sveč mu namenite kako lepo misel.

Njegovi najbližji

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je ...
(T. Pavček)

ZAHVALA
Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je …
(T. Pavček)

Ob boleči izgubi naše drage žene, mamice, babice in sestre

Jane Pipan
se vsem iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja, besede tolažbe, podarjeno cvetje,  

sveče in darove. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste  
ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni

Umrl je moj atek

primarij Aleš Ciril Paulin
doktor medicine 

Pokopali smo ga v družinskem krogu 25. aprila 2019 na mestnem pokopališču v Kranju.

Snežna in moji dragi

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

                        + poštnina

Avtorica je malce 
šaljivo zapisala: 
»Bolje preprečiti, kot 
škropiti.“ Del knjige je 
namenjen preventivi 
(krepitvi rastlin) - kaj 
narediti, da rastline ne 
bodo zbolele. Drugi 
del pa obravnava 
varstvo vrtnin na 
naraven način. Ko se 
pojavijo težave, pa so 
pomembni  napotki za 
domačo pripravo ali pa 
nakup eko pripravkov, 
biotičnih pripravkov, 
bio stimulatorjev,.... 
V knjigi najdemo 
odgovor za vse 
težave, ki nas pestijo 
na vrtu.

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
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Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Naravno 
varstvo vrtnin

 

Miša Pušenjak 

224 strani, 170 x 235 mm, mehka vezava 19
EUR

www.gorenjskiglas.si

ZAJCE, tel.: 031/828-594 19001195

KUPIM

BIKCA simentalca, starega 3–10 te-
dnov, tel.: 051/441-722 
 19001151

BIKCA mesne pasme, starega do dva 
meseca, tel.: 031/875-730  
 19001172

DO 10 dni starega bikca mesne pa-
sme, tel.: 031/572-647 
 19001157

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

PODARIM

ENOLETNE kokoši, nesnice, tel.: 
041/337-678 
 19001192

OSTALO
PRODAM

60 kock sena in 40 kock otave, cena 
po dogovoru, tel.: 040/359-898  
 19001170

KUPIM

SENO – mrvo in najamem travnik, tel.: 
04/25-51-928  
 19001189

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DELO ali pomoč voznika solo kamio-
na C, za vožnje po Sloveniji. Danilo 
Lipar, s.p., Lahovče 77, Cerklje, tel.: 
041/618-417 19001140

IŠČEM

DELO, nega starejših in bolnih ter delo 
na vrtu, tel.: 070/285-634 19001188

IŠČEM DELO – glasbeni trio vam pri-
čara veselo vzdušje z živo glasbo na 
praznovanju, tel.: 031/325-654 
 19001197

IŠČEM DELO – vesten voznik s katego-
rijo C, E, kodo 95, voznikovo kartico, z 
izkušnjami, tel.: 040/389-518 19001156

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, komar-
niki, markize, www.asteriks.ne 19000914

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

BELJENJE in glajenje sten, barvanje 
fasad, napuščev, ograj, nadstreškov, 
sanacija plesni, dekorativni ometi in 
opleski, vam nudi Pavec Ivan, s. p., 
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392-
909  
 19000979

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. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246  
 19001165

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

IŠČEM

IŠČEM pomoč pri delu na zelenjadar-
ski kmetiji, med majem in novembrom, 
tel.: 041/768-987  
 19001149

ZASEBNI STIKI
PREPROST 32-letni fant, z redno za-
politvijo, svojim stanovanjem, bi rad 
spoznal žensko do 40 let, za skupno 
življenjsko pot, tel.: 041/904-784 
 19001162

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

IZGUBLJENO,  
NAJDENO
IŠČEM

PROSIM najditelja telefona pri Žagarju 
– servis na Kokrici, da pokliče na tel.: 
04/23-40-340, 041/315-635 19001155

RAZNO
PRODAM

ROČNI voziček 90 x 65 za 60 EUR, 
tel.: 031/850-536 19001178

IŠČEM

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

Kmetijska zadruga Metlika, Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika 
išče prevoznike, samostojne podjetnike za razvoz pijače in hrane 
gostincem na območju Gorenjske. Če vas to delo zanima, nam 
pišite na naslov: damjan.lekse@kz-metlika.si ali pokličite na 
tel. št. 070 201 240.

KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA, Z.O.O., CESTA XV. BRIGADE 2, 8330 METLIKA
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Anketa

Žiga Ažman, Tržič:

»Redno se cepim proti me-
ningitisu, tetanusu, proti 
gripi se običajno ne. Za cep-
ljenje se odločim, ker kljub 
temu da nekatere bolezni mi-
rujejo, lahko vseeno izbruh-
nejo in nas okužijo.«

Sandra Ažman, Tržič:

»Ko neham dojiti, se bova z 
otrokom cepila, pomembno 
je tako zaradi preventive kot 
tudi zaščite sebe in drugih. 
Cepiva niso neumna, ne gre 
za farmacevtski lobi, kot so 
nekateri zmotno prepričani.«

Niko Car, Britof pri Kranju:

»Enkrat sem se cepil proti 
gripi, a mi ni odgovarjalo, pol 
leta se nisem dobro počutil 
in mislim, da ravno zaradi 
cepiva. Dokončnih zadržkov 
glede cepljenja sicer nimam, 
saj se moji otroci cepijo.«

Aleš Pirc, Mlaka pri Kranju:

»Cepim se proti klopnemu 
meningitisu, ker lahko mimo-
grede naletiš na klopa. Proti 
gripi se ne, ker se mi ne zdi 
potrebno. Sporno se mi zdi 
predvsem to, da nekateri cep-
ljenje jemljejo za sporno.« 

Maša Likosar

Evropski in svetovni teden 
cepljenja, ki letos poteka med 
24. in 30. aprilom pod slo-
ganom Cepim se, zaščitim 
se, poudarja, da lahko vsak 
izmed nas prispeva k zaščiti 
pred nalezljivimi boleznimi. 
Se cepite in proti katerim 
boleznim, dvomite o koristih 
cepljenja? / Foto: Tina Dokl

Ali se zaščitim, 
če se cepim

Marjan Friškovec, Kranj:

»Ukvarjam se s športom in 
mislim, da je to najboljše 
cepivo. Napor je obiskati 
zdravstveni dom in se cepi-
ti, zavedam pa se, da bi bilo 
dobro, da bi se cepil vsaj pro-
ti klopnemu meningitisu.« 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

PETEK SOBOTA NEDELJA

10/22 oC

8/16 oC

12/21 oC

13/21 oC

11/23 oC

9/21 oC

10/19 oC

14/21 oC

11/25 oC

12/27 oC

10/25 oC

10/22 oC
15/25 oC

13/26 oC

6/17 °C 5/7 °C8/20 °C

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Dopoldne bodo 
nastajale plohe, popoldne bodo padavine pogostejše, možne 
bodo nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plo-
hami. Hladneje bo. V nedeljo bo oblačno in deževno. Meja 
sneženja se bo spustila pod 1000 metrov nadmorske višine.

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

Mateja Rant

Kranj – Med 24. in 30 apri-
lom zaznamujemo evrop-
ski in svetovni teden ceplje-
nja pod geslom »cepim se, 
zaščitim vse«. S tem želi-
jo poudariti, da je pravica in 
dolžnost vsakega izmed nas, 
da prispeva k zaščiti pred na-
lezljivimi boleznimi. »Na ta 
način zaščitimo sebe in obe-
nem pokažemo odgovoren 
odnos do družbe,« so spo-
ročili z Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje (NIJZ). 
A tudi na Gorenjskem v zad-
njih letih opažajo vztrajen 
trend upadanja preceplje-
nosti proti nalezljivim bo-
leznim in tudi pri najne-
varnejših boleznih večino-
ma ne dosegamo več praga 

populacijske imunosti, opo-
zarjajo pri NIJZ. »Svetov-
na zdravstvena organizaci-
ja je zavračanje cepljenja iz-
postavila kot eno največjih 
groženj globalnemu zdrav-
ju v bližnji prihodnosti.« Po 
podatkih NIJZ je preceplje-
nost predšolskih otrok pro-
ti davici, tetanusu, oslovske-
mu kašlju, okužbam s he-
mofilusom influence in 
otroški paralizi na Gorenj-
skem v preteklem letu zna-
šala 92 odstotkov, med-
tem ko je slovensko povpre-
čje 93,4 odstotka, preceplje-
nost proti ošpicam, mump-
su in rdečkam pri predšol-
skih otrocih pa je na Gorenj-
skem znašala 92,9 odstotka 
(slovensko povprečje je 93,1 
odstotka). 

Tudi na Gorenjskem upada 
precepljenost

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Bralec nas 
je opozoril na morebitno 
onesnaževanje okolja v na-
ravnem rezervatu Zelenci, 
kjer je na sprehodu opazil, 
da se na delih mokrišča na 

pokošenem trstičju v koles-
nicah vozil pojavlja voda, na 
kateri so oljni madeži. Prav 
tako je takšne madeže opa-
zil tudi na reki Savi. Na sta-
nje je z namenom, da se 
pogostnost tovrstnih po-
javov v prihodnje zmanjša 

oziroma prepreči, opozo-
ril tako pristojne službe kot 
medije. 

Zavodu za varstvo nara-
ve pojav poznajo in ocenju-
jejo, da verjetno ne gre za 
onesnaženje. »Takšni fil-
mi na gladini luž so pogost 

naravni pojav, predvsem na 
globokih tleh, kjer je veliko 
organske mase, tudi na mo-
čvirjih in barjih, torej v pov-
sem naravnih razmerah,« je 
pojasnil Metod Rogelj, vod-
ja kranjske enote Zavoda za 
varstvo narave. »Opazujemo 
jih tudi na drugih barjih po 
Gorenjski. Nastanejo občas-
no, v specifičnih pogojih, ki 
jih ne znamo razložiti. Če bi 
šlo za bolj tekočo vodo, bi na-
stale pene,« je še povedal

»Seveda obstaja tudi mož-
nost onesnaženja, a glede na 
to, da v zaledju ni kakšne de-
ponije, prej sklepamo na na-
raven pojav.« A na območje 
Zelencev so se v preteklosti 
odlagali najrazličnejši od-
padki – in ker se ne ve, kaj vse 
je zakopano na robu močvir-
ja, bodo na dogajanje pozor-
ni, je še zagotovil Rogelj, mi-
nistrstvo za okolje in prostor 
pa je iz previdnosti že naroči-
lo kemijsko analizo vode. 

Madeži najbrž naraven pojav
V Zelencih verjetno ne gre za onesnaženje, temveč za naraven pojav; kljub temu bodo vodo,  
na kateri se je pojavil oljnim madežem podoben sloj, poslali v kemijsko analizo.

V preteklosti so na rob močvirja v Zelencih odlagali različne odpadke, zato bodo – čeprav 
so madeži verjetno naraven pojav – pristojni opravili kemijsko analizo vode. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Medvode – Občina Medvode 
je v okviru projekta Urbano 
vrtnarjenje, ki se je izvajal 
kot projekt LAS Za mesto in 
vas, postavila dvajset vrtnih 
lop za spravilo orodja in 
opreme za potrebe obdelo-
vanja obstoječih vrtičkov na 
Svetju v bližini Športne dvo-
rane Medvode. »V letu 2015 
smo začeli oddajati kme-
tijska zemljišča, ki so v las-
ti Občine Medvode, za pot-
rebe vrtnarjenja občanov. S 

tem spodbujamo lastno pri-
delavo hrane, ki je bolj zdra-
va in okusnejša od kupljene 
v trgovini, vrtičkarstvo pa je 
za številne tudi oblika spro-
stitve in možnost podajanja 
znanja na mlajše rodove. 
Na zemljiščih je štirideset 
manjših vrtičkov, ki so jim 
bile letos dodane vrtičkarske 
lope z zbiralnikom za vodo, 
območje vrtičkov je tudi og-
rajeno, pred njimi pa smo 
uredili še parkirišče za krat-
kotrajno parkiranje,« so po-
jasnili na Občini Medvode.

Urbano vrtnarjenje

Vrtički na Svetju, ki jih Občina Medvode oddaja v zakup

Žlebe – TD Žlebe - Marjeta danes vabi v Žlebe na odprtje nove 
razstave v Galeriji pod kozolcem. Fotografije na temo alpiniz-
ma bo razstavil vrhunski alpinist Marko Prezelj. Program se 
bo začel ob 18. uri, nadaljeval pa se bo ob 19. uri v cerkvi sv. 
Marjete s tradicionalnim spomladanskim koncertom s klapo 
Gallus.

V Žlebeh odprtje nove razstave in koncert

Kranj – Na aprilski seji so kranjske svetnice in svetniki potrdili 
povišanje turistične takse za 0,60 evra, to je z 1,40 na 2,00 evra. 
Od tega je 1,60 evra turistične takse in 0,40 evra promocijske 
takse. »Vemo, da je bila Mestna občina Kranj glede višine turi-
stične takse na repu med vsemi občinami, sedaj pa smo nekje 
v poprečju,« je povedal kranjski župan Matjaž Rakovec.

V Kranju višja turistična taksa


