
GORENJSKA

Župane skrbijo  
odpovedi 
Po sestanku pri direktorju Osnov
nega zdravstva Gorenjske Jožetu 
Veterniku so župani šestih občin v 
skupnem pismu pozvali pristojne 
k rešitvi težav na področju družin
ske medicine v Kranju.
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GORENJSKA

Nastaja civilna  
iniciativa proti smradu 
Jeseniški občinski svetniki so za
htevali, da Ekogor na Malo Meža
klo ne dovaža dodatnih količin 
odpadkov, če jih ne more obdelati, 
zbalirati ali sproti odpeljati. 
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ŠPORT

Domača zmaga  
premalo za naslov 
Hokejisti moštva SIJ Acroni Jese
nice so po zmagi na domačem 
ledu v Podmežakli morali v Tivoli
ju priznati premoč ekipe SŽ Olim
pija, ki je osvojila naslov državnih 
hokejskih prvakov. 

9

ZANIMIVOSTI

Park dostopnejši vsem 
Javni zavod Triglavski narodni 
park si prizadeva doživljanje nara
ve in kulturne dediščine v parku 
vsaj delno olajšati gibalno ovira
nim, slepim in slabovidnim ter 
gluhim in naglušnim. 

20

VREME

Danes bo spremenljivo 
oblačno z nekaj dežja.  
Jutri in v četrtek bo veči-
noma sončno, popoldne je 
možna kakšna ploha.

4/19 °C
jutri: večinoma sončno
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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Lokacija:
Ramada Resort
Kranjska Gora

www.festival-kg.com
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Priloga:  Loški glas

Vilma Stanovnik

Brdo pri Kranju – »Hotel 
Brdo zapiramo za daljše ob
dobje, predvidoma do janu
arja leta 2021. To pa ne po
meni, da zapiramo Posestvo 
Brdo, ki bo v tem času nor
malno obratovalo. Kongre
sni center bo deloval nemo
teno in gostil protokolarne 
dogodke, poslovne kongrese 
in druga srečanja. Prav tako 
bodo potekale poroke, tako 
kot sedaj pa so dobrodošli 
obiskovalci parka, golfisti in 
jahači. Zanje in za kongre
sne goste bo vsak dan odprta 

Kavarna Zois, saj bo sedanja 
priljubljena kavarna v hote
lu zaradi prenove zaprta,« 
je ob predstavitvi del najprej 
poudarila direktorica Jav
nega gospodarskega zavo
da (JGZ) Brdo Špela Munih 
Stanič in pojasnila, da bo za 
zaposlene tudi v času preno
ve dovolj dela, saj poleg Brda 
skrbijo še za ostale protoko
larne objekte.

»Stavba hotela je bila zgra
jena med letoma 1973 in 
1975, namenjena pa je bila 
namestitvi spremljevalnega 
osebja predsednika – od po
licije, vojske in vseh drugih. 

Brdo so za javnost odprli leta 
1991 in takrat se je zgradba 
začela uporabljati kot hotel. 
Prvi gradbeni posegi so bili 
nato narejeni leta 1997, zad
nja prenova pa je trajala od 
leta 2002 do leta 2005. Ta
krat so uredili sobe, kuhinjo 
in dodatna parkirišča. Od ta
krat so potekala zgolj vzdrže
valna dela. Sedaj je čas, da se 
lotimo temeljite obnove, saj 
je stavba res dotrajana, prav 
tako ne ustrezajo niti kapaci
tete hotela niti ni zagotovlje
na ustrezna varnost,« je po
jasnila Munih Staničeva. 

Hotel Brdo bodo prenovili in povečali
Minulo soboto so iz Hotela Brdo odšli še zadnji gostje, saj se bo začela 
temeljita prenova, ki bo predvidoma trajala leto in pol. Preostali del Posestva 
Brdo bo vseskozi odprt za obiskovalce, poroke, protokolarne dogodke, 
poslovne kongrese in druga srečanja.

Minuli konec tedna so Hotel Brdo zaprli za goste ter začeli seliti opremo. Del opreme bodo 
tudi odprodali. / Foto: Tina Dokl46. stran

Simon Šubic

Ljubelj – Glavna cesta Bistri
ca pri Tržiču–Ljubelj, na ka
tero je v nedeljo popoldne 
zaradi skalnega podora zgr
melo več velikih skal, bo za 
promet zaprta predvidoma 
mesec in pol, so včeraj po
jasnili na Direkciji RS za in
frastrukturo. Po prvih oce
nah bo sanacija ceste v dol
žini 450 metrov stala okoli 
milijon evrov. V času zapo
re je obvoz možen čez Kara
vanški predor in Jezersko, 
za lokalne prebivalce pa ve
lja poseben režim preho
dov skozi nevarno območje 
v spremstvu podljubeljskih 
gasilcev. 

Zaradi skal zaprli cesto na Ljubelj
Zaradi nevarnosti dodatnega zdrsa skal bo cesta na Ljubelj za promet predvidoma zaprta še poldrugi 
mesec. Policija odsvetuje zadrževanje na nevarnem območju. 

Manjše skale so v nedeljo s ceste na Ljubelj takoj odstranili in s tem začasno ustvarili ozek 
prehod za vozila, ki so ostala nad plazom. / Foto: PU Kranj 412. stran

Bralkam in bralcem Gorenjskega glasa voščimo  
ob prvem maju, mednarodnem prazniku dela.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme BERNARDA FABČIČ z Jesenic.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Bianca iz podjetja Candy – način  
intuitivnega pranja

Letos je podjetje Candy z linijo pralnih strojev Bianca ponovno 
dokazalo, da je korak pred časom in zna odlično vnaprej oce-
niti potrebe in želje sodobnega človeka. Tako so trgu predsta-
vili linijo pralnih strojev Bianca, s katero se lahko s pomočjo 
aplikacije Simply-Fi pogovarjate celo na daljavo. Pralni stroj 
vam bo tako svetoval, kako odstraniti trdovratne madeže, gle-

de na tkanino in njeno 
umazanost bo samos-
tojno izbral program 
pranja, zapomnil si bo 
naše pralne navade, 
opravil pregled stroja 
in samodejno poskr-
bel za vzdrževanje. S 
pralnim strojem Bianca 
se boste lahko dobe-
sedno pogovorili in ga 
povprašali za številne 
nasvete za odstranje-
vanje madežev. Več 
informacij najdete na 
www.candy.si.

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili majico podjetja 
Candy. Nagradno vprašanje: Naštejte vsaj tri lastnosti pral-
nega stroja Bianca. Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
ponedeljka, 13. maja 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazor-
jeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenec

V nagradni igri, ki je bila objavljena 23. aprila 2019, prejme 
dve vstopnici za koncert Željka Joksimovića Andrej Anderle 
iz Radovljice. Nagrajencu čestitamo!

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Državne proslave v 
Kranju se je udeležil tudi 
predsednik države Borut 
Pahor in drugi predstav-
niki državnega vrha. Slav-
nostni govornik predsednik 
državnega zbora Dejan Ži-
dan je v slavnostnem govo-
ru spomnil na zgodovinske 
okoliščine nastanka Osvo-
bodilne fronte slovenskega 
naroda 27. aprila 1941, na 
dan, ki ga danes praznuje-
mo kot dan upora proti oku-
patorju. Nastala je v času, ko 
so okupacijske sile razkosa-
le Slovenijo in jo zapisale 
propadu. Več političnih or-
ganizacij in posameznikov 
se je združilo in ustanovilo 
OF ter se s tem pripravilo na 
osvobodilni boj. Iz teh prvih 
isker upora je nastala osvo-
bodilna partizanska vojska, 
ki so jo vodile ideje o svo-
bodni Sloveniji in pravični 
družbi, je dejal Židan in po-
udaril, da se danes s hvale-
žnostjo spominjamo vseh, 
ki se niso predali maloduš-
ju, pač pa se z uporom pos-
tavili na zemljevid Evrope 
v osvobodilnem in antifaši-
stičnem boju. Upor predsta-
vlja etično dejanje pokonč-
nih ljudi, Židan pa je ob tem 
dejal, da je danes treba upor 
razumeti kot sposobnost 
preživetja, kot samozavest 
in kot odgovornost za vse, 
kar je bilo zapisano v našo 
zgodovino. 

Govoril je tudi o poznejših 
notranjih nasprotjih in da-
našnjih sporih glede zgodo-
vine ter poskusih popravlja-
nja, spreminjanja in celo 
sprevračanja zgodovinskih 
dejstev, namesto da bi spre-
jeli lastno zgodovino in se 
učili iz narodovih odločitev. 
Govoril je tudi o poskusih 
sprave in o razhajanjih gle-
de preteklosti, ki jih še nis-
mo zaključili. Pozval je, naj 
nas ne razdvaja preteklost, 

ampak nas naj združuje pri-
hodnost. 

Tudi osamosvojitev Slove-
nije pred 28 leti je bila zgo-
dovinski preizkus sloven-
ske upornosti. »Dosežena 
je bila z množično odločitvi-
jo slovenskega naroda za sa-
mostojnost, z vojaškim po-
gumom Teritorialne obram-
be, odločnostjo milice, diplo-
matskimi uspehi politike in 
z drznostjo medijev,« je dejal 
Dejan Židan in nadaljeval, 

da je žal velika složnost ob 
osamosvojitvi sčasoma zble-
dela in v ospredje so stopile 
nove delitve na »naš« in »nji-
hov«. Zaradi tega smo spre-
gledali veliko drugih, morda 
tudi usodnih odločitev za slo-
venski narod. Zakaj v tem iz-
jemnem osamosvojitvenem 
uporu slovenskega naroda 
ne odkrijemo najpomemb-
nejšega sporočila, in sicer da 
lahko, če se organiziramo za 
skupni cilj, skupaj premaga-
mo izzive, ki so pred nami. 
»Zato moramo danes, ko 
smo kot Slovenija, kot Evro-
pa in kot človeštvo soočeni 
z novimi in velikanskimi iz-
zivi, najti to sporočilo, najti 
ta navdih, najti to moč: up-
reti se usodi. Pred nami so 
novodobne grožnje, ki ena-
ko ali še bolj kot v naši pre-
teklosti ogrožajo našo samo-
bitnost, suverenost, preživet-
je in našo človečnost,« je raz-
mišljal slavnostni govornik 
in poudaril, da je evropska 
prihodnost ustvarjena iz boja 
proti fašizmu in da smo da-
našnje generacije nasledniki 
ideje o skupni Evropi miru in 
sodelovanja.

Osrednja državna prosla-
va je potekala v dvorani na 
Zlatem polju, njen režiser 
in scenarist je bil Tomaž Let-
nar, nastopili so igralci, glas-
beniki in pevci, v eni od točk 
pa tudi plezalci kranjskega 
alpinističnega odseka, ki so 
na koncu razvili slovensko 
zastavo.

Upor dejanje pokončnih ljudi
V Kranju je potekala osrednja državna proslava ob dnevu upora proti okupatorju s slavnostnim 
govornikom Dejanom Židanom, predsednikom državnega zbora.

Slavnostni govornik na osrednji državni proslavi ob dnevu 
upora proti okupatorju je bil predsednik državnega zbora 
Dejan Židan. / Foto: Tina Dokl

Manca Perdan

Kokrica – V drugi svetov-
ni vojni je večina Slovencev 
enotno nastopila proti fašiz-
mu in nacizmu ter zahrb-
tnim naklepom okupator-
jev, da bi Slovenijo izbrisa-
li z zemljevida. Pred 78 leti 
je bila v Ljubljani ustanov-
ljena Protiimperialistična 
fronta, kasneje preimeno-
vana v Osvobodilno fronto 
slovenskega naroda, katere 
osnovni namen je bil orga-
nizacija oboroženega odpo-
ra proti okupatorju do konč-
ne osvoboditve Sloveni-
je, po koncu vojne pa prev-
zem oblasti. Dejstvo, da je 
bila Slovenija med država-
mi, ki so v tej vojni zmaga-
le, je neizpodbitno. V spo-
min na pretekle dogodke, 
borce in druge udeležence 

narodnoosvobodilnega boja 
(NOB) ter zaradi ohranja-
nja vrednot NOB je Združe-
nje borcev za vrednote NOB 
Kranj v sodelovanju s Kra-
jevno organizacijo borcev 
za vrednote NOB Duplje in 

Kokrica ter Svetom Krajev-
ne skupnosti Kokrica orga-
niziralo tradicionalni po-
hod po Udin borštu, poi-
menovan 26. Pohod prija-
teljstva in spomina. Udin 
boršt je imel veliko vlogo v 

razvoju in ohranjanju dela-
vskega revolucionarnega gi-
banja in NOB v tem delu Go-
renjske in ostaja trajen spo-
min na grozote vojne.

Po končanem pohodu je 
sledila proslava, na kateri je 
kot slavnostni govorec zbra-
ne nagovoril kranjski župan 
Matjaž Rakovec. »Danes se 
spominjamo preteklosti in 
tudi državni praznik obe-
ležuje preteklost, ki se po 
skoraj osmih desetletjih na 
naših tleh zdi zelo oddalje-
na. Kot sam akt spopadov 
je gotovo daleč, kot posledi-
ca ideologije fašizma in na-
cizma pa je danes aktualna 
bolj kot kadarkoli. Naciona-
lizmi, razlikovanje ljudi po 
narodnostni, verski in rasni 
pripadnosti se krepijo in 
tudi v Evropi narašča strah 
pred drugimi in drugač-
nimi,« je v spomin na dan 
upora proti okupatorju po-
vedal Rakovec in dodal, da 
je Pohod prijateljstva in spo-
mina po Udin borštu eno od 
mnogih srečanj, ki jih pot-
rebujemo, da tega dneva ne 
pozabimo.

V spomin na narodov upor
Na dan upora proti okupatorju je bil v spomin na narodov upor po poteh 
Udin boršta organiziran 26. Pohod prijateljstva in spomina.

Udin boršt je bil mesto organiziranja gorenjskih 
partizanskih enot, s sobotnim pohodom pa so obudili 
spomin na pretekle čase. / Foto: Tina Dokl

J. P., D. Ž., V. S., M. A.

Kamniška Bistrica, Križna 
Gora, Javorniški Rovt, Sv. 
Jošt, Lesce  – Člani Delavsko 
kulturnega društva Solidar-
nost Kamnik vabijo na tra-
dicionalno, že 96. delavsko 
srečanje v Kamniški Bistri-
ci, ki se bo ob planinskem 
domu s kulturnim progra-
mom in nagovori začelo jut-
ri, 1. maja, ob 11. uri. Zveza 
svobodnih sindikatov Slo-
venije pa na Gorenjskem 
vabi na prvomajsko sreča-
nje na Križni gori, kjer bo 
slavnostna govornica Na-
taša Malnar, predsedni-
ca sindikata v Domu upo-
kojencev Kranj. Poskrblje-
no bo za glasbo in prijetno 
razpoloženje. Tradicional-
no prvomajsko srečanje bo 
tudi na Pristavi nad Javor-
niškim Rovtom, organiza-
torja sta SKEI – sindikalna 
podružnica družbe Acroni 
in Občina Jesenice. Dogaja-
nje se bo začelo ob 12. uri, 
igral bo Pihalni orkester Je-
senice - Kranjska Gora, slav-
nostna govornica pa bo Ma-
teja Gerečnik, izvršna sekre-
tarka SKEI Slovenije.

Svet gorenjskih sindika-
tov pa pripravlja tradicio-
nalno prvomajsko srečanje 
na Sv. Joštu nad Kranjem. 
Program letošnjega sreča-
nja na Sv. Joštu se bo začel 
ob 10.30 z nastopom Pihal-
nega orkestra Mestne obči-
ne Kranj. Zbrane bosta na-
govorila predsednica Sveta 
gorenjskih sindikatov Než-
ka Bozovičar in podžupan 
Mestne občine Kranj Janez 
Černe. Organizatorji so prip-
ravili pester kulturni pro-
gram, poskrbljeno pa bo tudi 
za razvedrilo in dobro razpo-
loženje obiskovalcev ob glas-
bi skupine Gino & band. Za 
gostinsko ponudbo bo poskr-
bljeno. Člani Sveta gorenj-
skih sindikatov lahko pri svo-
jem sindikatu dobijo ugodne 
bone za hrano in pijačo. 

Pihalni orkester Lesce bo 
tudi letos na praznik dela z 
glasbeno budnico obiskal 
kraje v radovljiški občini. 
Prvomajsko srečanje z ob-
čani bodo že ob 4.50 zjut-
raj začeli v Lescah, od ko-
der se bodo odpravili po vsej 
občini in pot tradicionalno 
zaključili s koncertom ob 
14.30 na Šobcu.

Praznovanje prvega maja
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Mednarodni praznik 
dela nam v prihod-
njih dneh prinaša 

dva prosta dneva, nekaterim s 
koriščenjem dopusta tudi prost 
teden. Prinaša nam kresova-
nja na predvečer praznika, 
na praznični dan pa proslave, 
govore, pohode na tradicio-
nalna prizorišča praznovanj, 
druženje, piknike, nekaterim 
krajša potovanja. Tisti, ki jim 
praznično obredje ne pomeni 
veliko, bodo v prostih dneh brez 
delovnih obveznosti le nekoliko 
bolj prosto zadihali in si nab-
rali moči za prihodnje delovne 
obremenitve. Bomo ob tem ne-
mara pomislili na izvor pra-
znika dela izpred več kot 130 
let, na žrtve delavskih nemirov, 
ko so ti v splošni stavki zahte-
vali osnovne delavske pravice 
– od osemurnega delovnika do 
boljših plač in dostojnih delov-
nih pogojev? Od tedaj so bile 
skozi zgodovino pridobljene 
mnoge delavske pravice: ose-
murni delavnik, prepoved otro-
škega dela, minimalna plača, 
varnost pri delu, prispevki v 
pokojninsko in zdravstveno 
blagajno. Čeprav bi bilo danes 
pričakovati, da je vse to samou-
mevno in smo na varni strani, 
pa ni vselej tako. 

Neoliberalni ekonomski mo-
del, kjer rast in razvoj temeljita 
na tekmovanju na trgu in vse 
ostalo podreja tržnim načelom, 
danes mnoge delavce potiska v 
negotov položaj. Zlasti to velja 
za prekarne delavce, kratkotraj-
no, začasno ali občasno delo z 
nestalnim urnikom, ki je obi-

čajno še slabo plačano, delav-
cem ne omogoča niti delovno-
pravnega varstva niti socialne 
varnosti. Zanimivo je, da ob 
letošnjem mednarodnem pra-
zniku znova postaja aktualna 
tudi tema o osemurnem delov-
niku. Osem ur dela, osem ur 
prostega časa in osem ur počit-
ka je formula, ki se je uveljavila 
kot rezultat zgodovinskega boja 
za osnovne delavske pravice, in 
tudi mednarodni praznik dela 
izhaja iz obeleževanja dogod-
kov, povezanih s kampanjo za 
osemurni delavnik ob koncu 
19. stoletja. Takratne delovne 
razmere so bile za delavke in 
delavce izjemno težke, delovni 
čas ni bil reguliran, dostikrat 
je trajal od 14 do 18 ur na dan, 
številne delavce so le začasno 
najemali za delo in jih slabo 
plačevali. Danes se ta proble-
matika kaže v novi luči, najbolj 
drastično pri prekarnih zaposli-
tvah, a sindikati opažajo kršit-
ve delovnega časa tudi drugje, 
tako v zasebnem kot javnem 
sektorju. Danes zaradi razvoja 
novih tehnologij delamo veliko 
več kot včasih, morda zaradi 
razvoja tudi v lažjih pogojih, 
na več različnih mestih in na 
različne načine, tudi od doma, 
toda meje človeške zmogljivo-
sti niso neskončne in pri delu 
mnogi izgorevajo. Tako postaja 
zahteva po treh osmicah (delo, 
prosti čas, počitek) znova ak-
tualno in predmet sindikalnih 
razprav. In ob takih okolišči-
nah je povsem razumljivo, da se 
nam od praznika dela močno 
priležeta tudi dva prosta dneva.  

Praznik dela

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Državna volilna ko-
misija je potrdila vse kandi-
datne liste, ki so bile vložene 
do predpisanega roka. Po-
trdila je 14 kandidatnih list, 
in sicer sedem kandidatnih 
list, ki so jih vložile politične 
stranke s podporo poslank 
in poslancev, šest kandida-
tnih list, ki so jih vložile po-
litične stranke s podporo vo-
livcev, in eno kandidatno lis-
to, ki so jo vložili volivci ozi-
roma skupina volivcev. Na 
kandidatnih listah je 52 kan-
didatov in 51 kandidatk, sku-
paj 103. Našteli smo tudi 18 
kandidatk in kandidatov z 
Gorenjskega, povsem ena-
ko so zastopani moški in 
ženske.

Vloženih je torej 14 kan-
didatnih list: SNS (nosilec 

liste Zmago Jelinčič Pleme-
niti), Dobra država (Peter 
Golob), SDS in SLS (Milan 
Zver), SAB (Angelika Mli-
nar), NSi (Ljudmila Novak), 
Dom, domovinska liga (Ber-
nard Brščič), LMŠ (Irena Jo-
veva), SD (Tanja Fajon), De-
SUS (Igor Šoltes), ZSi, gi-

banje Zedinjena Slovenija 
(Andrej Šiško), SMC (Gre-
gor Perič), Levica (Violeta 
Tomić), Povežimo se (Urša 
Zgojznik) in Zeleni Sloveni-
je (Gorazd Pretnar). 

Med kandidati, ki so doma 
na Gorenjskem, so kar tri-
je tudi nosilci kandidatnih 

list, in sicer Ljudmila No-
vak iz Moravč, ki je nosilka 
liste NSi, Irena Joveva z Je-
senic, nosilka liste LMŠ, in 
Gorazd Pretnar z Bleda, ki 
je prvi na listi Zelenih Slo-
venije. Z Gorenjskega pa 
prihajajo še: Mateja Čadež 
s Pristave pri Tržiču, kan-

didatka Dobre države, Jer-
nej Pavčič iz Britofa, kandi-
dat na listi SAB, Edis Rujo-
vić iz Kamnika, Tina Hefer-
le iz Domžal, Jasna Ružicki 
iz Kranja in Justina Erčulj iz 
Radovljice, ki kandidirajo na 
listi stranke LMŠ. Ta stranka 
ima s petimi kandidati tudi 

najbolj številno gorenjsko 
zastopstvo. Damjan Stano-
nik, ki nastopa na listi stran-
ke DeSUS, je doma iz Vo-
dic, Miha Rebolj, kandidat 
stranke SMC, je z Jesenic, 
prav tako je z Jesenic Alma 
Rekić, ki nastopa na listi Le-
vice. Kandidatka Levice Ana 
Štromajer je iz Kranja, iz Že-
leznikov pa sicer prvak Levi-
ce Luka Mesec, ki je na kan-
didatni listi svoje stranke za 
Evropski parlament na zad-
njem, osmem mestu. Na li-
sti Povežimo se nastopa Bo-
štjan Tavčar iz Tržiča, dob-
ro pa je Gorenjska zastopa-
na tudi na kandidatni listi 
Zelenih Slovenije, kjer so 
poleg nosilca Gorazda Pret-
narja še Dragan Djukić iz 
Medvod, Gregor Horvatić iz 
Domžal in Zorica Škorc iz 
Škofje Loke.   

Kandidatne liste so potrjene
Minuli petek se je iztekel rok za vložitev kandidatur za volitve poslancev v Evropski parlament. Vložilo 
jih je štirinajst strank in list. 

Državna volilna komisija obvešča, da bodo danes 
opravili žreb vrstnega reda potrjenih list kandidatov, 
po katerem bodo te objavljene na glasovalnih lističih.

Simon Šubic

Kranj – Državni poslanci so 
pred prvomajskimi prazniki 
poskrbeli za darilo vsem za-
poslenim. Minuli četrtek so 
namreč na izredni seji po-
trdili noveli zakona o doho-
dnini ter zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavaro-
vanju, zaradi katerih si lahko 
obetate višji neto regres za le-
tni dopust. Po novem se od 
regresa v razponu od mini-
malne plače (887 evrov) do 

sto odstotkov povprečne pla-
če (1723 evrov) ne bodo več 
obračunali davki in prispev-
ki za socialno varnost. Spre-
membe, objavljene bodo 
predvidoma danes v ura-
dnem listu, bodo veljale že za 
leto 2019. Kdor je torej letoš-
nji regres že prejel oz. ga bo 
še pred uveljavitvijo zakon-
skih sprememb, bo že pla-
čane prispevke in akontaci-
jo dohodnine prejel vrnjeno.

Kako se bodo spremembe 
poznale v naših žepih? Po 

dozdajšnji ureditvi je bilo 
treba od celotnega regre-
sa obračunati dohodnino, 
če pa je ta presegal sedem-
deset odstotkov povprečne 
plače, pa tudi prispevke za 
socialno varnost. Po stari 
ureditvi bi torej ob deloda-
jalčevem izplačilu regresa 
1200 evrov bruto (sedem-
deset odstotkov povprečne 
plače) morali plačati doho-
dnino, ki je odvisna od de-
lavčeve siceršnje plače in 
akontacije dohodnine. Na 

primer: če bi od bruto zne-
ska obračunali 25 odstot-
kov dohodnine (300 evrov), 
bi to pomenilo, da bi de-
jansko prejeli le 900 evrov 
neto. Po novi ureditvi pa bo 
izplačilo regresa v razponu 
od 887 evrov, kar je najniž-
ji dovoljeni regres (v višini 
minimalne plače), do 1723 
evrov, kakršna je trenu-
tno povprečna plača v Slo-
veniji, neobdavčeno, torej 
ga bomo zaposleni preje-
li v celoti. Regresi nad 1723 
evri bodo še vedno obdavče-
ni z dohodnino in prispev-
ki nad zneskom, ki presega 
povprečno plačo. 

Odločitev o višini regresa, 
ki ga morajo svojim zaposle-
nim še vedno izplačati naj-
kasneje 30. junija, je sicer 
prepuščena vsakemu posa-
meznemu delodajalcu. 

Regres bo višji že letos
V skladu s prejšnji teden potrjenimi zakonskimi spremembami, ki veljajo že 
za leto 2019, za regres do 1723 evrov ne bo treba plačati ne dohodnine ne 
prispevkov. 

Aleš Senožetnik

Kranj – Bralko je pred veliko-
nočnimi prazniki razburi-
la zamuda avtobusa na pro-
gi med brniškim letališčem 
in ljubljansko avtobusno po-
stajo. Kot pravi, je imel avto-
bus že na njeni vstopni po-
staji na Spodnjem Brniku 
osem minut zamude, ki se 
je nato le še stopnjevala. »V 
Ljubljano na AP bi morali 
prispeti ob 7.50, pa smo tja 
prispeli ob 8.20. Pol ure za-
mude na tako kratki progi?! 
V službi bi morala biti ob 8. 

uri, kar bi se mi ob točnem 
prevozu izšlo, taka zamuda 
pa je povsem nedopustna,« 
je še zapisala in dodala, da 
je sicer zagovornica javnega 
prometa, ki pa se mu bo mo-
rala zaradi »popolne neprak-
tičnosti« odpovedati.

Za pojasnilo smo zaprosi-
li podjetje Arriva Slovenija, 
ki zamude pripisujejo pove-
čanemu prometu z Gorenj-
skega proti Ljubljani in nap-
rej proti hrvaški obali, kar je 
bila posledica praznikov pri 
nas in v sosednjih državah. 
»Avtobusi so enakopravni 

udeleženci v prometu, in 
ko je na cesti kolona, v njej 
stoji tudi avtobus,« pravijo 
v Arrivi, kjer potnike pro-
sijo za razumevanje. »Ker 
na razmere na cestah ni-
mamo vpliva, potnike pozi-
vamo, naj si za potovanje v 
času praznikov vzamejo več 
časa, in jih obenem prosi-
mo za razumevanje.«

Prvomajski prazniki, ki so 
pred nami, bodo sprožili nov 
val prometnih zastojev, zato 
poziv k potrpežljivosti velja 
razširiti tudi na vse druge 
udeležence v prometu. 

Za zamude kriva gneča
Ko je gneča na cestah, v kolonah stojijo tudi avtobusi, zato prevoznik Arriva 
Slovenija prosi za razumevanje.

Brezje – Jutri, 1. maja, bodo s 
slovesno mašo, ki jo bo ob 16. 
uri v baziliki daroval ljubljan-
ski pomožni škof dr.  Anton 
Jamnik, na Brezjah proslavili 
desetletnico Romarskega ura-
da. Odprli in blagoslovili so ga 
1. maja leta 2009, ta čast pa je 
pripadla tedanjemu ljubljan-
skemu nadškofu dr. Antonu 
Stresu. Jutri bosta po maši 
blagoslovitev prostorov Ura-
da in kulturni program, nato 
pa srečanje za Romarskim 
uradom. V soboto, 4. maja, 
na god svetega Florijana, za-
vetnika gasilcev, bo tradicio-
nalno vseslovensko romanje 
gasilcev na Brezje. Ob 15. uri 
bo mašo daroval mariborski 
nadškof Alojzij Cvikl in bla-
goslovil gasilska vozila.

Desetletnica 
Romarskega urada
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Maša Likosar

Lesce – Čebelarska zveza 
Slovenije in Javna svetovalna 
služba v čebelarstvu sta sku-
paj s čebelarskimi društvi po 
Sloveniji organizirali Dan 
odprtih vrat slovenskih čebe-
larjev. Glavni namen sta bila 

predstavitev čebelarske de-
javnosti in prikaz postopka 
pridobivanja medu, saj ga še 
vedno veliko ljudi ne pozna. 
Obiskovalcem so čebelarji – 
v Sloveniji jih je več kot de-
set tisoč – ob čebelnjakih in 
stojnicah s čebeljimi izdelki 
predstavili čebeljo družino, 
njihove člane in bivališče, 
satje, kjer čebele skladiščijo 
med in cvetni prah, čebelar-
ske pripomočke in čebelarje-
va opravila. Pojasnili so, kako 
čebele s svojo aktivnostjo v 
naravi pomembno vplivajo 
na proizvodnjo hrane, kako 
vplivajo na človekovo zdravje 
in druge dejavnike življenja. 
Čebelarska društva so pre-
našala tudi pomembno spo-
ročilo, da so čebelji pridelki 
popolnoma naravno živilo, 
saj jim čebelarji v postopkih 
pridelave ničesar ne dodajajo 
niti ne odvzemajo. Poudarili 

so še pomen kranjske čebe-
le kot pomembne opraševal-
ke za kmetijsko dejavnost in 
pridobivanje hrane.

Dan odprtih vrat naj bi po-
tekal tudi v enajstih gorenj-
skih čebelarskih društvih, 
a so ga nekatera zaradi ne-
predvidljivih vremenskih 

razmer odpovedala in pre-
ložila na drug datum. Pote-
kal pa je v Čebelarskem cen-
tru Gorenjske v Lescah, kjer 
sta predsednik Čebelarske-
ga društva Radovljica Janko 
Sebastjan Stušek in upravni-
ca centra Špela Kalan Razin-
ger pojasnila, kdo je čebelar 
in kaj dela, kako je videti če-
bela in kako se toči ter preg-
leduje med. Obiskovalci, 
med katerimi so bili večino-
ma otroci iz okoliških vrtcev 
in šol, so lahko pokusili raz-
lične vrste medu. »Ljudje so 
postali mnogo bolj ozavešče-
ni, poznajo vrste medu, ceni-
jo in spoštujejo čebele ter se 
zavedajo njihovega izredne-
ga pomena,« je povedal pred-
sednik Čebelarske zveze Go-
renjske Anže Perčič in še do-
dal, da si v prihodnje želi več-
jega obiska na Dnevih odrtih 
vrat slovenskih čebelarjev. 

Predstavili 
čebelarsko dejavnost 
Minuli petek je več kot devetdeset čebelarskih 
društev po Sloveniji odprlo svoja vrata. Njihov 
namen je seznanjanje splošne javnosti s 
pomenom čebel in čebelarstva.

Otroci so ob Dnevu odprtih vrat slovenskih čebelarjev 
obiskali Čebelarski center Gorenjske v Lescah. 
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M. R, D. Z. Ž., A. S.

Kranj – Odpovedi delovne-
ga razmerja zdravnikov v 
ZD Kranj skrbijo tudi žu-
pane občin, ki so vezane na 
ta zdravstveni dom. V pis-
mu, ki so ga podpisali žu-
pani Kranja, Nakla, Šenčur-
ja, Preddvora, Cerkelj in Je-
zerskega, so zato predsedni-
ka vlade pozvali k sprejetju 
aneksa k splošnemu dogo-
voru o obremenitvah dru-
žinskih zdravnikov ter čim-
prejšnji pripravi in sprejetju 
potrebnih administrativnih 
razbremenitev v ambulan-
tah primarnega zdravstva. 
V vednost so pismo posla-
li tudi ministru za zdravje, 
direktorju Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slove-
nije (ZZZS), predsedniku 
državnega zbora in poslan-
cem z Gorenjskega.

»Župani smo zelo zaskr-
bljeni, saj se že v maju pri-
čakuje okrnjeno delovanje 
ambulant družinske medi-
cine, ker bodo zdravniki, ki 
so v odpovednem roku, ko-
ristili neizkoriščen letni do-
pust iz leta 2018,« so v pis-
mu poudarili župani ome-
njenih šestih občin. Pisno 
odpoved pogodbe o zaposli-
tvi je s prvim aprilom podalo 
23 zdravnikov, kasneje pa še 
en zdravnik, torej 24 od sku-
paj 34 zdravnikov družinske 
medicine v ZD Kranj. Spre-
jem zgoraj omenjenega ane-
ksa bi bil po mnenju župa-
nov prvi korak k reševanju 
akutne situacije in zaveza k 
pospešenemu oblikovanju 
sistemskih rešitev v zdra-
vstvu. Svoje odpovedi so na-
mreč zdravniki pripravlje-
ni preklicati, če bodo ugodi-
li njihovim zahtevam, v na-
sprotnem primeru pa lahko 
pričakujemo zlom družin-
ske medicine v ZD Kranj in s 
tem nezmožnost zagotavlja-
nja ustreznega primarnega 
zdravstvenega varstva na ob-
močju občin, ki so vezane na 
ZD Kranj, v pismu še opo-
zarjajo župani. »Brez izbra-
nega družinskega zdravnika 
bi lahko ostalo več kot 40 ti-
soč občanov in oskrbovan-
cev v domovih starostnikov, 
kar je popolnoma nespreje-
mljivo,« so v pismu pouda-
rili župani.

»Odpovedi delovnega 
razmerja zdravnikov v ZD 
Kranj nas izjemno skrbi-
jo in na skupnih sestan-
kih z vodstvom ZD Kranj in 
Osnovnega zdravstva Go-
renjske ter v pogovorih z mi-
nistrom za zdravje Alešem 
Šabedrom se intenzivno tru-
dimo, da bi se dogovorili za 
rešitev, ki bi ublažila stisko 

zdravnikov ter hkrati dala 
zavezo in smer dolgoroč-
nim oziroma sistemskim 
rešitvam na področju dru-
žinske medicine,« je pou-
daril kranjski župan Matjaž 
Rakovec, ki se mu zdi aneks 
k splošnim pogojem za leto 
2019 dobra rešitev sedanje 
situacije in zaveza, da razu-
mejo težave zdravnikov in si 
prizadevajo za sistemske re-
šitve. Obljubil je, da se bo še 
naprej tudi osebno predno-
stno angažiral, da zagotovi 
primerne pogoje dela kranj-
skim zdravnikom in bodo 
torej umaknili odpovedi.

Potrebne so hitre rešitve

»Razmere so nadvse res-
ne, zato je treba najti hitre 
in ustrezne rešitve,« je po-
udaril župan občine Naklo 
Ivan Meglič in dodal, da je 
njihova kratkoročna želja, 
da zdravniki prekličejo od-
povedi in bi vsem občanom 
še naprej zagotavljali ustre-
zno zdravstveno obravnavo. 
Skrbi ga, ker mladih specia-
lizantov na področju družin-
ske medicine ni oziroma od-
hajajo drugam. Kratkoroč-
no naj bi zato zdravnike raz-
bremenili predvsem nesmi-
selnega administrativnega 
dela, dolgoročno pa priča-
kuje, da bodo ministrstvo za 
zdravje, ZZZS in zdravniška 
zbornica zagotovili takšne 
pogoje dela, da bo tudi dru-
žinska medicina zanimi-
va za mlade specializante. 
»V nasprotnem primeru bo 
prišlo do razpada javnega 
zdravstva na primarni ravni 
in občine bomo primorane v 
razpisovanje koncesij za za-
sebnike,« je še dejal Meglič.

Župan občine Jezersko 
Andrej Karničar pravi, da 
razume in spoštuje položaj 
in stisko zdravnikov, da so 
se odločili za tako drastičen 
ukrep, stanje družinske me-
dicine na našem območju 
je še posebej skrb vzbujajo-
če, z napovedanimi dopusti 
in odpovedmi pa bo po nje-
govih besedah naravnost ka-
tastrofalno. »Zato pričaku-
jem, da stroka in politika v 
najkrajšem možnem času 
uskladita stališča in začne-
ta z ukrepi, ki bodo v korist 
pacientom,« pravi Karni-
čar. »Na Jezerskem smo bili 
zelo veseli, ko se nam je po 
več desetletjih prizadevanj z 
vodstvom ZD Kranj in OZG 
uspelo dogovoriti, da bo od 
oktobra dalje ambulanta od-
prta dvakrat na teden. V teh 
dneh pa smo izvedeli, da 
zaradi bolniške odsotnosti 
naše zdravnice in nezmož-
nosti njenega nadomešča-
nja kar 14 dni na Jezerskem 

ne bomo imeli redne zdrav-
niške oskrbe! Ob pričako-
vanem kolapsu družinskih 
ambulant me resno skrbi, 
kako bo poskrbljeno za zdra-
vstveno varstvo naših obča-
nov. Upam, da se vsi vplete-
ni zavedajo resnosti nastale-
ga položaja in odgovornosti 
svojih odločitev za zdravje in 
življenje prebivalcev.«

Razočarani nad vladnimi 
strukturami

Rok Roblek, župan obči-
ne Preddvor, je izrazil glo-
boko razočaranje nad vlad-
nimi strukturami, nad od-
borom za zdravstvo držav-
nega zbora in tudi nad go-
renjskimi poslanci in mini-
stri, ki se jim problematika 
zdravstvene oskrbe z napo-
vedano kolektivno odpoved-
jo zdravnikov ne zdi dovolj 
pomembna tema. Obžaluje 
tudi, da ni bila izglasovana 
zahteva, povezana z glava-
rinskimi količniki, ki bi vsaj 
začasno rešila stisko družin-
skega zdravstva, in da se za 
rešitev težav ni v večji meri 
zavzel zavod za zdravstveno 
zavarovanje, javna instituci-
ja, ki razpolaga z zdravstve-
nim denarjem. V občinah 
so še zlasti zaskrbljeni, kako 
bo poskrbljeno za zdravstve-
no oskrbo njihovih občanov, 
ker je več družinskih zdrav-
nikov za maj napovedalo do-
puste. Bodo morali bolniki 
zdravniško pomoč iskati na 
urgenci, bo nujna medicin-
ska pomoč veliko bolj zase-
dena, kako bo, ko bodo mo-
rali zdravniki na nujno po-
moč v primeru nesreče? Ro-
bleka tudi skrbi, kako bo v 
domovih upokojencev, kjer 
je bil doslej zdravnik navzoč 
tako rekoč vsak dan.

Tudi cerkljanski župan 
Franc Čebulj je zaskrbljen 
zaradi odpovedi zdravnikov. 

Kot pravi, gre za težavo, ki 
se kaže že dlje časa, pristoj-
ni pa niso ukrepali, zato po-
ziva k čimprejšnji razrešit-
vi problema. »Tisti, ki nam 
krojijo življenja, si morajo 
naliti čistega vina,« je odlo-
čen Čebulj, ki dodaja: »Te-
žava se kaže že nekaj let, pa 
nihče nič ne ukrene. Resno 
sem zaskrbljen, da bomo v 
Cerkljah ostali brez zdravni-
ka, namesto da bi dobili še 
dodatna dva, ki jih potrebu-
jemo,« situacijo komentira 
Čebulj, ki poudarja, da je za-
plet v Cerkljah še toliko več-
ji, saj ravno v tem času po-
teka gradnja zdravstvenega 
doma, investicija pa bo sku-
paj z opremo stala blizu 2,5 
milijona evrov, od česar bo 
večji del iz lastnih sredstev 
prispevala prav občina.

»Župani smo podpisali 
zahtevo za razrešitev celotne 
situacije in dolgoročno; gasi-
mo pa tudi požar zaradi tre-
nutnih razmer in z odpoved-
jo zdravnikov gre za gašenje 
požara velikih razsežnosti,« 
pa o razmerah v zvezi z dru-
žinskimi zdravniki pravi 
šenčurski župan Ciril Koz-
jek, ki meni, da bo delo am-
bulant družinske medicine 
v maju tudi zaradi napove-
danih dopustov osiromaše-
no. »Zahtevali smo skupen 
sestanek s poslanci, minis-
trom in predstavniki zavoda 
za zdravstveno zavarovanje, 
da se uveljavi aneks, ki ure-
ja glavarinske količnike in 
ga minister podpira, morala 
pa bi ga tudi zdravstvena za-
varovalnica. Po tem upam, 
da bodo nekateri zdravniki, 
ki zahtevajo ureditev teh ko-
ličnikov, umaknili svoje od-
povedi. Za naprej pa je tre-
ba delati na mladih zdravni-
kih, da bodo videli motiv na 
področju družinske medici-
ne,« dodaja Kozjek.

Župane skrbijo odpovedi  
Po sestanku pri direktorju Osnovnega zdravstva Gorenjske Jožetu Veterniku so župani vseh šestih 
občin, ki so vezane na Zdravstveni dom (ZD) Kranj, v skupnem pismu pozvali pristojne k rešitvi težav 
na področju družinske medicine v Kranju.

V reševanje problematike družinske medicine v ZD Kranj 
so se vključili tudi župani šestih občin, ki so vezane na ta 
zavod. Fotografija je simbolična. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Slovenska karitas že enajsto leto vabi k sodelovanju v 
akciji Pokloni zvezek, ki poteka v osnovnih šolah in vrtcih. Z 
akcijo želijo otroke spodbuditi k solidarnosti z vrstniki iz soci-
alno ogroženih družin in zanje zbrati čim več zvezkov. Otroke 
in njihove starše prosijo, da poklonijo nov velik črtan zvezek za 
osnovnošolce. Zvezke zbirajo za več kot enajst tisoč otrok iz 
socialno ogroženih družin, ki jim bodo preko poletja pomagali 
s šolskimi potrebščinami, so sporočili s Karitas. Akcija je bila 
v preteklih letih zelo uspešna; lani so denimo zbrali več kot 29 
tisoč zvezkov. »Tudi letošnja akcija že dobiva lep odmev, saj 
se je k sodelovanju do sedaj prijavilo 237 osnovnih šol in 93 
vrtcev,« so pojasnili. Vsak otrok, ki bo sodeloval, bo prejel tudi 
razglednico, na katero bo zapisal sporočilo, misel, pozdrav 
ali pa narisal risbo za skritega prijatelja v stiski, ter jo vložil v 
darovani zvezek. Pomagati je možno tudi s SMS-sporočilom 
ZVEZEK ali ZVEZEK5 na 1919, s čimer lahko vsak daruje enega 
ali pet evrov za pomoč s šolskimi potrebščinami šolarjem iz 
socialno ogroženih družin.

Zbirajo zvezke za otroke iz socialno ogroženih družin

info@g-glas.si
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Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica 

razpisuje prosto delovno mesto

ANALITIK (m/ž)
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• najmanj VI. stopnja strokovne izobrazbe ekonomske smeri,
• najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
• uporabniško znanje računalništva (Excel, Word).

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, za katere bomo v po-
stopku izbora presodili, da poleg osnovnih pogojev izpolnjuje-
jo tudi največ naslednjih kompetenc: kompetence posamezni-
kov, kompetence za delo z ljudmi, kompetence za delo z infor-
macijami, osebnostne in vedenjske kompetence.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pisne prijave z dokazili o 
izpolnjevanju pogojev pošljejo do 15. 5. 2019 na naslov:
Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240 
Radovljica, z oznako: »Prijava na razpis analitik«.

Urša Peternel

Jesenice – Na seji občinskega 
sveta prejšnji četrtek so jese-
niški občinski svetniki naj-
več časa in pozornosti name-
nili problematiki odpadkov. 
Slavko Hrženjak, lastnik in 
direktor podjetja Publikus, 
ki je lastnik družbe Ekogor, 
jim je najprej predstavil po-
ročilo o izvajanju koncesio-

nirane dejavnosti obdelave 
mešanih komunalnih od-
padkov. Seznanil jih je s te-
žavami, ki jih imajo v CERO 
Mala Mežakla, in zagotovil, 
da bodo do avgusta zbalira-
li vso lahko frakcijo, do kon-
ca leta pa večino tudi odpe-
ljali. Kot je dejal, so sicer del 

odpadkov že začeli odvažati 
v sežig, vsak dan naj bi od-
peljali po štiri velike priklop-
nike z Male Mežakle. 

Občinski svetniki so bili 
zelo kritični do dosedanjih 
ravnanj Ekogorja, Hrženja-
ku pa so očitali, da poslov-
ni problem podjetja skuša 
prevaliti na državo, občin-
ski svet in župana. Da nje-
govim besedam ne verjame-

jo, so bili ostri do Hrženja-
ka, saj da je Ekogor doslej že 
večkrat prelomil obljube gle-
de ureditve stanja in zmanj-
šanja smradu. Na koncu 
burne razprave so sprejeli 
sklep, da se imenuje delov-
na skupina, ki bo spremlja-
la poslovanje in delovanje 

gospodarske javne službe 
obdelave mešanih komunal-
nih odpadkov, ki bo sesta-
vljena iz predstavnikov ob-
činskega sveta, predstavni-
kov podjetja Ekogor in pred-
stavnika občinske uprave. 

Seje občinskega sveta se 
je udeležila tudi krajanka 

Spodnjega Plavža Neven-
ka Rajhman, ki je občinske 
svetnike seznanila, da zaradi 
problematike smradu z de-
ponije ustanavljajo Civilno 
iniciativo za Malo Mežaklo, 
ki bo delovala pod okriljem 
okoljske organizacije Alpe 
Adria Green.

Nastaja civilna iniciativa 
proti smradu
Jeseniški občinski svetniki so bili zelo kritični do dosedanjih ravnanj družbe Ekogor. Odslej bo poslovanje 
spremljala posebna delovna skupina, občinski svetniki pa so tudi zahtevali, da Ekogor na Malo Mežaklo 
ne dovaža dodatnih količin odpadkov, če jih ne more obdelati, zbalirati ali sproti odpeljati.

Jeseničani na problematiko smradu z deponije Mala 
Mežakla opozarjajo že dolgo, potrpljenja jim zdaj 
zmanjkuje. Najbolj jih skrbi, kaj bo poleti, smrad bo 
»pozdravil« tudi turiste na Karavankah.

Jeseniški občinski svet od koncesionarja tudi zahteva, 
da ne dovaža dodatnih količin mešanih komunalnih 
odpadkov na Malo Mežaklo, če jih ne more obdelati in 
ustrezno zbalirati ali sproti odpeljati. V primeru, da bi 
ta sklep zares začeli izvajati, bi to lahko prizadelo tudi 
ostale gorenjske občine.

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Organiza-
tor, to je domača hotelska 
družba Hit Alpinea, je zelo 
zadovoljen s številom pri-
javljenih tekmovalcev, ki 
bodo tekmovali v štirih kate-
gorijah: priprava nacionalne 
jedi iz države tekmovalca na 
sodoben način, priprava jedi 
– moderna kuhinja, artisti-
ka in slaščičarstvo. Prijavlje-
nih je namreč že več kot sto 
kuharskih mojstrov iz enaj-
stih držav. 

Festival se bo začel v torek, 
7. maja, zvečer z odprtjem, 
na katerem bodo tudi tok-
rat sodelovali gostinski po-
nudniki iz Kranjske Gore, 
tekmovalni del, tudi odprt 
za javnost, pa bo v hotelu 
Ramada Resort potekal na-
slednja dva dni, v sredo in 
četrtek.

Kot vrhunec festivalskega 
dogajanja organizatorji na-
povedujejo večerjo z naslo-
vom Kulinarično doživetje 
pod Alpami, na kateri bodo 

gostom izbrane okuse pri-
čarali Klemen Drole, vod-
ja kuhinje Ramada Hotel & 
Suites Kranjska Gora, Fab-
rizio Vežnaver, vodja kuhi-
nje restavracije Pergol iz hr-
vaške Istre, Dalibor Janačk-
ović, vodja kuhinje v hotelu 
Perla v Novi Gorici, in Ilaria 
Gentile iz Pasticcerie da Ily 
v Trstu.

Festivalsko dogajanje 
bodo organizatorji tudi letos 

popestriti z zanimivimi vse-
binami. Simon Bertoncelj, 
vodja kuhinje v Grand Ho-
telu Toplice Bled, bo vo-
dil tako imenovani kulina-
rični masterclass, o tem, 
kako Slovenijo predstavlja 
prvi neodvisni mednarodni 
gastronomski vodnik, pa bo 
gostom Kulinaričnega doži-
vetja pod Alpami spregovo-
rila Mira Šemić, direktorica 
Gault & Millau Slovenija.

»Verjamem, da bomo s 
tekmovalnim programom 
in dodatnim dogajanjem 
poskrbeli za zanimive vse-
bine za obiskovalce ter pri-
spevali k promociji gostin-
skih poklicev med mladimi. 
Veseli me, da so obisk Festi-
vala najavile številne stro-
kovne šole iz vse Slovenije,« 
pravi Milan Sajovic, direktor 
družbe Hit Alpinea.

Med tekmovalci, ki bodo 
na Festivalu prekrižali ku-
halnice, je največ kuharjev 
iz Slovenije, Italije, Hrvaške 
in Srbije; v Hit Alpinei so v 
zimski sezoni beležili zelo 
dober obisk gostov iz našte-
tih držav. Tudi napovedi za 
spomladansko in poletno 
sezono so obetavne, poudar-
ja direktor Sajovic. Po drugi 
strani pa bodo na letošnjem 
kulinaričnem dogodku so-
delovali tudi tekmovalci iz 
Rusije, Ukrajine in Turčije. 
Organizatorji verjamejo, da 
bo dober glas o festivalu se-
gel tudi v te države in vzpod-
budil večji turistični obisk.

Nared za kulinarični festival
V Kranjski Gori je vse nared za kulinarični festival, ki ga bo Zgornjesavska dolina gostila takoj po 
prvomajskih praznikih. Organizator hotelska družba Hit Alpinea je prepričan, da bo dogodek privlačen 
za vse, ki se ga bodo udeležili, in bo spodbudil turistični obisk.

Mednarodni kulinarični festival, ki ga pripravljajo v Kranjski 
Gori, so predstavili Boštjan Kovačič, idejni vodja festivala 
in vodja kuhinje v hotelu Ramada Resort, Milan Sajovic, 
direktor družbe Hit Alpinea, in Tomaž Vozelj, predsednik 
Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije.

Mateja Rant

Bled – Triglavski narodni 
park in Gorska reševalna 
zveza Slovenije v teh praz-
ničnih dneh vse obiskoval-
ce naravnih znamenitosti 
in gora opozarjata, naj bodo 
še posebno pozorni na svo-
jo varnost in varnost dru-
gih, saj so bile ponekod poti 
zasnežene še pred ponov-
nim sneženjem v minulih 
dneh. Zato je nujna ustre-
zna oprema tudi na nižje le-
žečih predelih, so poudarili. 
V javnem zavodu Triglavski 
narodni park (TNP) pričaku-
jejo povečan obisk zlasti sla-
pov Peričnik in Savica, sote-
ske Vintgar, izvira Soče in 
Tolminskih korit, ki so tudi 
sicer najbolj obiskane narav-
ne znamenitosti na obmo-
čju Triglavskega narodnega 
parka. »Čeprav so pohodne 
poti na teh območjih ureje-
ne, so v nekaterih delih zah-
tevne in moramo biti zato 

ob padavinah dodatno pre-
vidni,« opozarjajo v TNP in 
dodajajo, da je letošnja zima 
največ posledic pustila na 
območju slapa Peričnik, kjer 
je voda močno preoblikova-
la strugo istoimenskega po-
toka. »Obisk slapa je mogoč 
po tako imenovani spodnji 
poti z izhodiščem pri Koči 
pri Peričniku. Krožna pot je 
zaradi visokih voda ob kon-
cu lanskega leta nepreho-
dna in zato zaprta za obisko-
valce,« so pojasnili in doda-
li, da so poti z namenom za-
gotavljanja varnosti še do-
datno označili z obvestilni-
mi tablami. Triglavski naro-
dni park ob tem obiskoval-
ce poziva, da pri obisku na-
rave, še posebno najbolj obi-
skanih naravnih znamenito-
sti, spoštujejo cestnoprome-
tne predpise tudi pri parkira-
nju. S tem prispevamo tako 
k lastni varnosti kot tudi k 
varstvu dragocene narave, 
so opozorili.

Varno ob obisku parka
Ob povečanem obisku naravnih znamenitosti 
med prazniki obiskovalce opozarjajo, naj 
poskrbijo za varen korak.

Jože Košnjek

Naklo – Letos in prihodnje 
leto se v občini Naklo obeta 
več gradbišč, so povedali na 
zadnji seji občinskega sveta. 
Največje bo zagotovo na od-
seku glavne ceste med Polico 
in Marinškom v Naklem, ki je 
na nekaterih odsekih dotraja-
na in še betonska. Letos bo iz-
delana gradbena dokumen-
tacija, prihodnje leto pa naj bi 
začeli delati. Ta odsek ceste je 
izjemno pomembna prome-
tna povezava ne le za Naklo 
in kraje severneje oziroma 
zahodno od njega, ampak je 

tudi obvozna cesta v primeru 
zaprtja avtoceste. Na seji ob-
činskega sveta so ob načrto-
vani obnovi ceste opozarjali 
tudi na skrb za varnost dru-
gih udeležencev v prometu, 
še posebej pešcev, in spra-
ševali, ali bo na Polici urejen 
prehod za pešce. 

Poleg obnove te ceste ima-
jo v občini Naklo letos in pri-
hodnje leto v načrtu popra-
vilo ceste med Grmačem v 
Podbrezjah in cestnim ron-
dojem Zvirče. Letos name-
ravajo, tako pravijo na obči-
ni, začeti tudi gradnjo kana-
lizacije v Podbrezjah.

Glavno cesto bodo obnovili
Letos bo narejena dokumentacija za obnovo ceste 
med Polico in Marinškom v Naklem.
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Direktorica Špela Mu-
nih Stanič je dodala, da ho-
tel ne zadostuje več logistič-
nim potrebam kongresne-
ga centra, prav tako je ekolo-
ško vprašljiv, saj ima še ved-
no azbestno streho. Hotel 
tudi ni primeren za invalide, 
dotrajana je električna nape-
ljava, marsikje tudi zamaka.

Lani se je na Brdu, kjer 
so ob prvem predsedovanju 
Slovenije leta 2008 zgradi-
li kongresni center, zvrsti-
lo več kot tisoč dogodkov s 
skoraj sedemdeset tisoč obi-
skovalci, kot je tudi pojasnila 
Munih Staričeva pa so ime-
li lani odlične poslovne re-
zultate, dobili so nekaj po-
membnih priznanj in se 
uvrstili med sto najhitreje 
rastočih podjetij v Sloveniji.

Sicer pa je v zadnjih štirih 
letih Brdo podvojilo število 
nočitev. Samo lani so pro-
dali več kot enajst tisoč sob. 
Razširjeni hotel pa bo imel 
še bistveno večjo zmoglji-
vost. Namesto 78 sob, koli-
kor jih je na voljo sedaj, bo 
v hotelu 136 namestitvenih 
enot, od tega dva predse-
dniška apartmaja. Prav tako 
bodo prenovili velnes, nov 
pa bo tudi bazen.

»Aktivnosti za prenovo so 
se začele v letu 2017, leta 2018 

smo objavili natečaj, na kate-
rega smo dobili sedem nate-
čajnih rešitev. Strokovna ko-
misija je izbrala idejno rešitev 
Arhitekture Krušec iz Ljublja-
ne. V začetku leta smo za ho-
tel pridobili gradbeno dovo-
ljenje, pripravljena je projek-
tna dokumentacija, ki je bila 
predana investitorju, priprav-
lja pa se še dokumentacija za 
notranjo opremo hotela, ki bo 
zaključena do poletja. Trenu-
tno se izvaja recenzija projek-
ta, do konca prvomajskih pra-
znikov oziroma do 10. maja 
pa naj bi se pregledali popi-
si iz projektne dokumentaci-
je, objavljen pa naj bi bil tudi 
razpis za gradbeno-obrtniška 
dela. Gradbena dela naj bi se 
začela letošnje poletje,« je še 
povedala direktorica in poja-
snila, da bodo hotel, ki so ga 
začeli prazniti minulo soboto 
popoldne, ko so odšli še zad-
nji gostje, izpraznili do začet-
ka gradnje.

V skladu s projektom, uvr-
ščenim v načrt razvojnih 
programov, je za izvedbo in-
vesticije, ki jo vodi generalni 
sekretariat vlade, načrtova-
nih 26,2 milijona evrov, kot 
je pojasnil generalni sekre-
tar vlade RS Stojan Tramte, 
pa se bo dejanska cena poka-
zala po izboru izvajalca del.

Trenutno na območjih, 
za katera skrbi JGZ Brdo, 

poteka tudi nekaj drugih in-
vesticij, pred kratkim so reši-
li težave s kanalizacijo. 

Ena izmed investicij je 
prenova Gradu Brdo, ki je 
potrebna zaradi dotrajanih 
inštalacij in dviga standarda 
storitev. Grad je zaprt že leto 
dni, sedaj pa so restavratorji 
končali z delom in grad je za-
ščiten ter pripravljen na ob-
novo. Kot je pojasnil name-
stnik direktorice JGZ Brdo 
Franci Jagodic, je izvajalec 
izbran, v kratkem pričaku-
jejo tudi sklep o pravnomoč-
nosti odločitve. Nato naj bi 
stekla dela, ki naj bi bila kon-
čana do decembra. Po opre-
mljanju in zaključnih delih 
restavratorjev naj bi grad po-
novno odprli do konca fe-
bruarja drugo leto.

Hotel Brdo bodo prenovili 
31. stran

Sedanji Hotel Brdo je premajhen, stavba je dotrajana, energetsko potratna in ekološko 
vprašljiva. / Foto: Tina Dokl

Novi hotel bo imel skoraj polovico več sob, bo varnostno 
ustrezen in okolju prijaznejši.

Direktorica JGZ Brdo Špela Munih Stanič / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Na seji občinske-
ga sveta Jezersko sta župan 
Andrej Karničar in podžu-
pan Iztok Tonejec poročala 
o uspehu aprilske očiščeval-
ne akcije. Ta je lepo uspela, 
sodelovali so jezerski šolarji, 
dober je bil tudi odziv osta-
lih občanov in članov dru-
štev. »Nabrali smo za dve 
ali tri avtomobilske prikoli-
ce smeti, kar je v primerja-
vi s prejšnjimi leti napredek, 

saj je smetenja očitno manj. 
Smo pa pri čiščenju nara-
vi pustili, kar v njej ni mote-
če,« je dejal koordinator ak-
cije Iztok Tonejec.

Tudi med pobudami in 
vprašanji svetnikov je bilo 
tokrat največ takih, ki zade-
vajo okolje, med njimi deni-
mo ta, da bi na Jezerskem že-
leli vedeti več o ločevanju od-
padkov. Odpadke iz gospo-
dinjstev oddajajo v domači 
zbirni center, od koder jih 
odvaža kranjska Komunala. 

Ravno od tega javnega pod-
jetja pričakujejo, da jih s svo-
jimi gradivi ali na sestanku z 
občani pouči o pravilih loče-
vanja odpadkov, da bi z nji-
mi pravilno ravnali že v go-
spodinjstvih. Vprašanje Izi-
dorja Parteja pa je zadevalo 
odstranjevanje pasjih iztreb-
kov, ki zdaj ostajajo za spre-
hajalci s psi. O postavitvi ko-
šev za pasje iztrebke so se na 
Jezerskem po besedah An-
dreja Tepine že pogovar-
jali, vendar je tu potreben 

dogovor z lastniki zemljišč. 
Zanimiv predlog pa je dal 
Primož Muri, ki je pozimi 
ob obisku Flahaua videl pri-
mer opozorilne table, kjer 
ob sliki goveda in zraven ta-
ble s prečrtanim psom, ki 
opravlja potrebo, piše: »Ne 
v mojo krmo!« Dodano je 
sporočilo, da je to škodljivo 
za živino in da k odgovorne-
mu ravnanju pozivajo proi-
zvajalci mleka in mesa. Muri 
ocenjuje, da bi največ nare-
dili prav s tovrstnim ozave-
ščanjem in s tem spodbudili 
lastnike psov, da bi posprav-
ljali za svojimi štirinožnimi 
prijatelji. 

Jezerjane skrbi za okolje

Aleš Senožetnik

Adergas – Minuli četrtek je 
v okolici samostana v Ader-
gasu potekal 11. likovni na-
tečaj in sedmi Unescov 
ekstempore v organizaciji 
cerkljanske Osnovne šole 
Davorina Jenka. Enain-
šestdeset sodelujočih mla-
dih iz 15 osnovnih in treh 
srednjih šol si je najprej 
ogledalo in se seznani-
lo z bogato kulturno stavb-
no dediščino samostana in 
vasi Adergas, nato pa so v 
izbrani tehniki upodobili 

katerega motivov, ki jih v 
idiličnem okolju ni manjka-
lo. Žirija, ki sta jo sestavljala 
akademska slikarja Monika 
Slemc in Timotej Prosen, 
sta dela ocenila in najbolj-
šim podelila nagrade. Med 
srednješolci so najboljša 
dela ustvarili Ana Ajša Vi-
čar, Rino Rahmanović in 
Nejc Jemec, med osnovno-
šolci predmetne stopnje 
Ajda Zupan, Zoja Šporl in 
Jaša Kecman Kordež, med 
učenci razredne stopnje pa 
Lana Mohar Kralj, Urban 
Jenko in Matevž Teran.

Mladi likovniki v Adergasu

Enainšestdeset mladih likovnikov iz osnovnih in srednjih 
šol se je udeležilo ekstempora v Adergasu.

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji teden je v 
prostorih kranjske občine 
potekal prvi specializirani 
forum, s katerim želi pro-
jektna skupina, ki jo je ime-
noval župan Mestne občine 
Kranj Matjaž Rakovec, prip-
raviti uspešno kandidaturo 
Kranja za evropsko prestol-
nico kulture (EPK) 2025. 
Prvega foruma so se udele-
žili predstavniki javnih za-
vodov, izobraževalnih usta-
nov, nevladnih organiza-
cij, predstavniki ljubiteljske 
kulture in drugi kulturniki. 
Spoznali so se s projekti, ki 
jih Kranj pripravljala za pro-
mocijo kulture v domačem 
mestu in na Gorenjskem že 

v tem letu, projekti skupnih 
sodelovanj med zavodi in s 
poudarki kandidature ter 
sinhronizacijo smernic stra-
teških dokumentov, ki so v 
pripravi. Gre za lokalne pro-
grame kulture, letni delovni 
načrt javnih zavodov, razpi-
se za sofinanciranje kultur-
nih programov in regional-
ni razvojni program. 

Predstavljen je bil tudi kon-
cept kulturnega abonmaja 
za mlade, ki bi ga pripravili 
za osnovne šole, ter skupna 
komunikacijska kampanja 
Neskončno poletje 2019, v 
kateri bi skupno promovira-
li dogodke vseh organizator-
jev od junija do septembra. 
Prvemu forumu bodo sledi-
li še trije.

Želijo si uspešno 
kandidaturo
V Kranju je pred kratkim potekal prvi forum za 
pripravo uspešne kandidature Kranja kot evropske 
prestolnice kulture.

Škofja Loka – Občinski svet v Škofji Loki je dal pozitivno mne-
nje o kandidatu za ravnatelja Višje strokovne šole v Šolskem 
centru Škofja Loka, zdajšnjem vršilcu dolžnosti Igorju Han-
cu. Prav tako je prispeval pozitivni mnenji kandidatoma za 
ravnatelja Vrtca Škofja Loka Janji Bogataj in Gašperju Kreku 
ter kandidatoma za ravnatelja Gimnazije Škofja Loka Jožetu 
Bogataju in Aljoši Ermanu. Kot nadomestnega člana Razvoj-
nega sveta gorenjske regije pa so imenovali zdajšnjega župana 
Tineta Radinjo, kajti svet sestavljajo župani gorenjskih občin. 
Na aprilski seji pa so svetniki pritrdili tudi dvema odlokoma, 
povezanima z ustanovitvijo Javnega zavoda Gorenjske lekar-
ne in sveta ustanoviteljic tega lekarniškega zavoda. V drugi 
obravnavi ga sprejema 18 gorenjskih občin, Škofja Loka je 
dvanajsta med njimi, ki ga je potrdila.

Soglasja kandidatom za direktorje zavodov

info@g-glas.si
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Jasna Paladin

Domžale – V Kulturnem 
domu Franca Bernika v 
Domžalah so 25. aprila gos-
tili 5. Mednarodni festival 
znanja in kulture starejših, 
katerega gostitelja sta bila 
Slovenska univerza za tretje 
življenjsko obdobje in Dru-
štvo Lipa – Univerza za tret-
je življenjsko obdobje Dom-
žale, častni pokrovitelj do-
godka pa predsednik drža-
ve Borut Pahor. Kulturni 
dom so do zadnjega kotička 
napolnili starejši iz vse Slo-
venije, pa tudi iz tujine – iz 
Frankfurta, Zagreba in Ter-
ske doline v Italiji. S festiva-
lom organizatorji želijo pou-
dariti pomen izobraževanja 
starejših, univerz za tretje 
življenjsko obdobje ter ure-
sničevanja vseživljenjskega 
učenja.

»V Sloveniji smo lahko 
zelo ponosni, da imamo več 
aktivnih mrež organizacij, 
ki izvajajo ali promovirajo 
izobraževanje odraslih, za 

izobraževanje starejših od-
raslih pa se najdlje in naj-
bolj strokovno ukvarjata dve 
mreži organizacij, ki ena-
komerno pokrivata vse slo-
venske občine in regije. To 
sta mreža 34 ljudskih uni-
verz in široka mreža več kot 
petdesetih univerz za tret-
je življenjsko obdobje, ki 

povezuje več kot tisoč men-
torjev in več kot tisoč pro-
stovoljcev. Slovenija se po-
dobno kot večina evropskih 
držav sooča s sprememba-
mi demografske struktu-
re prebivalstva – vse to nam 
postavlja nova vprašanja in 
izzive. Proces staranja v Slo-
veniji naj bi bil še intenziv-
nejši kot drugod; po nekate-
rih projekcijah bo leta 2060 
pri nas skoraj trideset od-
stotkov prebivalcev starejših 
od 65 let. Posledice takšnih 
gibanj bodo vidne na več 
področjih, ne le pri javnih iz-
datkih, ampak tudi pri vklju-
čevanju starejših v družbo 
in kakovosti življenja sta-
rejših. Naloga univerz za 
tretje življenjsko obdobje 
je pri ohranjanju aktivno-
sti starejših neprecenljiva,« 
je zbrane nagovorila mag. 
Katja Dovžak, vodja sektor-
ja za izobraževanje odraslih 

z ministrstva za izobraževa-
nje, znanost in šport, in po-
udarila, da je starost obdobje 
življenja, ki ima svoje poseb-
nosti, a ni manj pomembna 
od ostalih obdobij življenja.

»Jesen življenja je lahko 
izredno ustvarjalna in bo-
gata za dušo, um in telo in 
prav vi dokazujete, da to ob-
dobje ni le čakanje, ampak je 
še kako aktivna doba. S svo-
jimi aktivnostmi dokazujete 
pomen besed: nimam časa, 
sem v 'penziji', iz vaših del 
seva življenjska modrost in 
ne morem, da jih ne bi pri-
merjal z brušenimi diaman-
ti,« je starejše nagovoril žu-
pan Toni Dragar in dodal, 
da opaža premalo pogloblje-
nega podajanja znanja s sta-
rejših na mlajše, saj v zad-
njih letih formalna izobraz-
ba ne pomeni več toliko kot 
nekdaj. »Zakaj starejše vča-
sih zanemarimo in jih ima-
mo za neuporabne, ko pa v 
sebi skrivajo tak zaklad zna-
nja in izkušenj. Vsem mla-
dim polagam na srce – odpr-
tih rok sprejmite to znanje, 
ki ga nudi življenje. Od tega 
se prav vsi lahko največ nau-
čimo in nikoli nismo presta-
ri, da se ne bi mogli nauči-
ti še česa novega,« je še zak-
ljučil. 

Na celodnevnem festiva-
lu so posamezne univer-
ze predstavile svoje delo, 
popoldne je bilo namenje-
no strokovnemu posvetu z 
naslovom Starejši, učenje, 
umetnost, zaključek pa ogle-
du Slamnikarskega muzeja 
in muzejske hiše Menačen-
kova domačija.

Nimam časa, sem v »penziji«
Starejši še nikdar do sedaj niso imeli toliko možnosti za aktivno preživljanje jeseni svojega življenja kot 
sedaj in zgornjo trditev so dokazali tudi na že petem mednarodnem festivalu znanja in kulture starejših, 
ki so ga letos gostili v Domžalah. Glavni poudarek druženja je bil na tem, da nikoli nismo prestari, da 
se ne bi mogli naučiti še česa novega.

Predsednik Društva Lipa Domžale – Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Domžale Marjan Ravnikar 

Po nekaterih projekcijah bo leta 2060 pri nas skoraj trideset 
odstotkov prebivalcev starejših od 65 let. / Foto: Gorazd Kavčič
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Šmartno v Tuhinju – Na hribčku v Šmartnem pripravljajo tra-
dicionalno, že osmo srečanje starodobnih vozil. Ljubitelji in 
lastniki jeklenih konjičkov starejšega datuma se bodo zbrali 
v četrtek, 2. maja. Zbor udeležencev bo ob 11. uri, pol ure za 
tem bo sledila panoramska vožnja z ogledom lepot Tuhinj-
ske doline ter s posameznimi postanki in z malico na trasi 
Šmartno–Laze–Zgornji Tuhinj– Šmartno–Buč–Hruševka–Rav-
ne–Potok–Loke Srednja vas–Vaseno–Sidol–Šmartno. Vozniki 
starodobnikov se bodo nato znova zbrali Na hribčku, kjer jih 
bodo ob 14. uri pozdravili organizatorji, župan in župnik, nato 
pa bodo v sproščenem vzdušju druženje nadaljevali do večera.

Osmo srečanje starodobnikov Na hribčku

Aleš Senožetnik

Kamnik – Šutno, ki velja za 
najlepšo ulico starega kam-
niškega mestnega jedra, so v 
sobotnem dopoldnevu še do-
datno popestrili ljubitelji sta-
rodobnih vozil. Člani Kluba 
starodobnih vozil Soteska so 
namreč za svoje 17. srečanje 
izbrali prav Kamnik. Lani so 
namreč srečanje organizira-
li v Škofji Loki, kjer je še zlas-
ti tuje goste navdušilo staro 
mestno jedro, zato so si za 
letošnje srečanje izbrali Ka-
mnik, prav tako znan po le-
pem mestnem središču.

Tako so si lahko tudi mi-
moidoči ogledali okoli se-
demdeset avtomobilov in 
približno 15 motornih koles 
starejšega datuma. »Večino-
ma gre za povojne avtomobi-
le, v povprečju stare od 45 do 
šestdeset let, vmes pa se naj-
de tudi kak avto starejšega da-
tuma,« nam je pojasnil pred-
sednik kluba Franc Drobnič, 
ki je bil presenečen, da se je 
kljub slabi vremenski napo-
vedi povabilu odzvalo toliko 
članov in drugih ljubiteljev 
starih vozil, med katerimi so 
nekateri prišli tudi iz Celovca 
in celo iz Nemčije.

Starodobniki na Šutni
Kamniške ulice so v soboto dopoldne zavzeli 
starodobniki.

V Kamniku so bila na ogled vozila, večinoma stara od 45 do 
šestdeset let, nekaj pa je bilo tudi starejših.

Jasna Paladin

Kamnik – Nedavna okro-
gla miza, ki jo je Občina Ka-
mnik organizirala v sodelo-
vanju z Mladinskim svetom 
Kamnik ter Zavodom Mla-
dinski center Kotlovnica Ka-
mnik, je potekala pod sloga-
nom Bodi aktiven, ne ostani 
skriven! Z dogodkom so že-
leli mlade opozoriti, da je v 
pripravi nova strategija, na-
menjena prav njim, in da 
so jih na občini pripravlje-
ni poslušati in slišati – a le, 
če bodo k temu aktivno pris-
topili.

Udeležba je bila pre-
cejšnja, predlogi pa zani-
mivi in konkretni. Mladi so 

se posvetili šestim temat-
skim skupinam, in sicer: za-
poslovanje, izobraževanje, 

stanovanjska politika, partici-
pacija in informiranje, pros-
ti čas in družbeno-kulturne 
dejavnosti ter mobilnost in 
prostovoljstvo. »Ideje, izra-
žene na delavnici, so me nav-
dušile. Nekatere so bile bolj 
konkretne, kot je obveza, da 
bo občina ob gradnji ali ob-
novi vsake ceste poleg zgra-
dila še kolesarsko stezo ali pa 
da bi naslednjo večjo kultu-
ro prireditev režirala mlada 
Kamničanka ali Kamničan, 
pod mentorstvom bolj izku-
šenega režiserja. Spet dru-
ge ideje so bile bolj splošne, 
vendar so se v večini na koncu 

spremenile v konkretne uk-
repe. Mladi si želijo aplika-
cije in spletne strani, kjer so 
vse informacije o mladih ne 
enem mestu. Želijo tudi skej-
terski park, ki bi bil družbeno 
in kulturno središče, stičišče 
mladih in manj mladih, z vse-
binami za vse. Slišali pa smo 
tudi poudarek na vseh tistih 
ukrepih, ki so bili že zapisa-
ni v prejšnji strategiji – zapo-
slovanje mladih, subvenci-
je za prvo obdobje samoza-
poslitve, stanovanjska zadru-
ga … Brez dvoma vse našteto 
predstavlja odličen začetek za 
oblikovanje konkretnih ukre-
pov in aktivnosti, ki bodo za-
pisane v novi strategiji,« nam 
je povedal predsednik Mla-
dinskega sveta Kamnik Rok 
Novak.

V bližnji prihodnosti sledi 
še kakšna podobna delavni-
ca, na kateri bodo omenjene 
ideje še nadgradili.

Mladi s konkretnimi predlogi
Ker si snovalci ključnega dokumenta za mlade želijo, da bi bil ta napisan od mladih za mlade,  
so k pripravi Strategije za mlade v občini Kamnik za obdobje 2019–2023 povabili vse, ki imajo  
svoje predloge. 

Mladi v Kamniku so aktivno pristopili k pripravi strategije 
za mlade za obdobje 2019–2023.

Jezersko – Občinski svetniki 
na Jezerskem so na aprilski 
seji dobili na mizo podatke 
o tem, koliko občina prispe-
va za delovanje bankomata. 
Bankomat so na Jezerskem 
ponovno uvedli leta 2015 z 
zavedanjem, da bodo mo-
rali za njegovo obratovanje 
prispevati tudi iz občinskega 
proračuna, saj za banko v 
majhnem kraju z ne prav šte-
vilnimi dvigi denarja ni tržne-
ga zanimanja. Tako so prvo 
leto doplačali 5043 evrov, 
naslednje leto 4755, v letu 
2017/2018 4478 evrov, od ok-
tobra do februarja 2018/2019 
pa 2289 evrov. Domačini (ali 
obiskovalci) na bankomatu, 
ki je nameščen na stavbi ben-
cinske črpalke, opravijo od 15 
do 24 dvigov na dan. Znesek 
doplačila občine se z leti vsaj 
znižuje, je neuradni komen-
tar občinskih svetnikov. 

Občina subvencionira 
bankomat
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Igor Kavčič

Kranj – Da so bile lani naj-
bolj brane e-knjige Jeze-
ro Tadeja Goloba, ki si jo 
je izposodilo 1.572 bralcev, 
uspešnica Milene Miklav-
čič Ogenj, rit in kače niso za 
igrače s 1.361 izposojami in 
na tretjem mestu prvi tuji 
avtor Jo Nesbo z romanom 
Žeja, ki je zabeležil 1.036 iz-
posoj, pravzaprav ni naklju-
čje, saj tako rekoč enaki na-
slovi vodijo tudi na sicer-
šnjih lestvicah branosti, za-
gotovo pa je zanimiv poda-
tek, ki pove, da so med na-
raščajočim številom »tablič-
nih bralcev« še posebno pri-
dni v Kranju.

Ampak pojdimo od začet-
ka. Vedno več bralcev, sicer 
zvestih obiskovalcev knji-
žnic, uporablja sistem Bi-
blos, ki jim omogoča eno-
stavno izposojo knjig kadar-
koli in od koderkoli, z bral-
nikom inkBook pa je branje 
prijetno in prijazno vsem, 
tudi ljudem s slabšim vi-
dom. Poleg naraščajočega 
števila bralcev (v enem letu 
Biblos beleži skoraj petdese-
todstotni indeks rasti izpo-
soje knjig), je v sistemu na 
voljo tudi vse več naslovov in 
so letos že presegli število tri 
tisoč. Samo lani je bilo doda-
ni 671 novih naslovov.

Statistika kaže, da se 
je sistem Biblos dodobra 

uveljavil med slovenskimi 
bralci, dobro pa so ga spreje-
le tudi knjižnice in založbe. 
Trenutno je v sistem vklju-
čenih šestdeset knjižnic ter 
145 založnikov in samoza-
ložnikov, od tega se jih je v 
letu 2018 pridružilo 19 no-
vih. Prav tako vztrajno na-
rašča število uporabnikov, 
ki je že preseglo 17 tisoč. Ob 
tem se je samo lani število iz-
posoj približalo številu 76 ti-
soč. Povprečni uporabnik si 
je lani izposodil več kot se-
dem naslovov, kar je dva več 
kot leto poprej. 

Pozitivni trend se nadalju-
je tudi letos, saj so v prvem 
trimesečju zabeležili sko-
raj dvajset tisoč izposoj, lani 

v tem času jih je bilo četrti-
no manj. Približno tretji-
no vseh izposoj po pričako-
vanjih beležijo v Ljubljani, 
kjer je največ knjižnic, pre-
bivalci prestolnice so tako 
lani prebrali skupno 25.670 
e-knjig, sledijo pa jim Kra-
njčani s 5.361 knjigami in 
Domžalčani s 4.682 naslovi.

Biblos se letos širi tudi v so-
sednjo državo, saj je na pobu-
do hrvaških knjižnic Beletri-
na začela pilotno uvedbo sis-
tema iBiblos, ki povezuje de-
vet knjižnic Istrske županije. 
Pogoji za članstvo in izposo-
jo so enaki kot v Sloveniji, tre-
nutno pa je v sistemu na voljo 
okoli štiristo naslovov v hrva-
škem jeziku.

Vse več bralcev elektronskih knjig
Sistem Biblos beleži petdesetodstotno rast izposoje elektronskih knjig. Uporabnikov je že več kot 
sedemnajst tisoč, po številu izposoj pa je Kranj drugi, in sicer takoj za Ljubljano.

Igor Kavčič

Mengeš – Trinajstletna Kika 
Szomi Kralj je kot mnoga de-
kleta, ki obiskujejo osmi ra-
zred osnovne šole, simpatič-
na in radoživa najstnica, vča-
sih zasanjana z mislimi »na 
off«, spet drugič z vso re-
snostjo pri učenju za nasle-
dnjo šolsko nalogo. A le na 
prvi pogled. Ko jo v glasbe-
ni sobi domače hiše v Men-
gšu vprašam, kako ji gre kaj 
klarinet, odvrne, da super; 
da je po prvi nagradi in zla-
ti plaketi na državnem tek-
movanju mladih glasbe-
nikov TEMSIG v Kranju v 
aprilu dobro nastopila tudi 
na mednarodnem tekmo-
vanju Woodwinds & Brass v 
hrvaškem Varaždinu, kjer je 
bila tretja.  

Kika, starša sta ji nekoliko 
nenavadno ime izbrala na 
poti v porodnišnico, že deve-
to leto, kar je pravzaprav sko-
raj tri četrtine njenega življe-
nja, obiskuje glasbeno šolo. 
V Glasbeni šoli Domžale po 
dveh letih kljunaste flavte 
trenutno obiskuje sedmi ra-
zred klarineta pri prof. Di-
mitriju Ledererju, ob tem pa 
še tretji razred klavirja, sol-
feggio in orkester. »Kot ot-
rok sem si vedno želela igra-
ti violino, ko pa me je mama 
vpisala v glasbeno pripravni-
co, sem slišala zvok klarine-
ta, ki me je povsem očaral. 

Še danes je tako,« pripove-
duje Kika, ki je dvakrat po 
dva razreda klarineta opra-
vila v enem šolskem letu. 
»To je dobro, ker je šolska 
ura za klarinet za razliko od 
preteklega leta letos names-
to pol ure še petnajst minut 
daljša. Klavir sem se začela 
učiti zato, ker bo po konča-
nem konservatoriju za vpis 
na Akademijo za glasbo ob-
veza opraviti štiri leta tega 
instrumenta,« v svojo glas-
beno prihodnost gleda Kika 
in dodaja, da ji ta spočetka ni 
bil preveč všeč, zdaj pa je nad 
igranjem navdušena. 

Igra v Mladinskem pihal-
nem orkestru GŠ Domžale, 
pristopila pa je tudi k Men-
geški godbi, ki jo vodi prav 
njen učitelj. Ker je muzi-
ke dovolj tudi doma, občas-
no zaigra tudi v očetovi sku-
pini Kontrabant, ki je pred 
nedavnim praznovala svo-
jo 25-letnico. Šola? Seveda ji 
gre dobro, še posebej mate-
matika in astronomija, kjer 
se prav tako z uspehom ude-
ležuje različnih tekmovanj. 
Dobim občutek, da ne mara 
»piflanja«, kar mi tudi potr-
di.

Močna v muzikalnosti

Kika zadnja tri, štiri leta 
redno osvaja prve nagrade 
in zlate plakete, ki so obi-
čajno podkrepljene z vsemi 

stotimi osvojenimi točka-
mi oziroma kakšno manj, 
naj bosta to že omenjena 
TEMSIG, tekmovanje Wo-
odwinds & Brass v Varaž-
dinu, mednarodna tekmo-
vanja v Požarevcu in No-
vem Sadu ter Emona in Svi-
rel v Sloveniji. Na nedav-
nem TEMSIG-u je nastopi-
la prva in postavila standard 
99 točk, ki ga v njeni kate-
goriji C1 ni presegel nih-
če. Njena izvedba obvezne 
skladbe je bila posebej na-
grajena. »V žirijah običajno 
rečejo, da sem zelo močna v 
muzikalnosti. Klarinet zelo 
rada igram. Če mi ne bi bilo 
do tega, ga ne bi  a igrati,« 
preprosto razmišlja Kika, ki 
med igranjem tudi sicer de-
luje zelo energično in doži-
veto. Veliko se premika, ko 
muzicira.

»Igrala sem Madžarske 
variacije klarinetista in skla-
datelja Bele Kovacsa. Gre 
za šestminutno skladbo z 
zelo različnimi variacijami, 
od počasne spevne teme do 
zelo živahnega muziciranja. 
Čudovita skladba, a zelo zah-
tevna.« O, seveda ima tremo 
pred nastopi. Pove, da se 
vedno poskuša pred nasto-
pom povsem osredotočiti na 
skladbo. »In potem sem že 
na odru in se tresem … oh, 
grozno,« pove v mladostni-
škem slogu; da komisija na 
primer odbija točke, če si 

med igranjem brišeš potne 
prste v obleko. Junija gre na 
tekmovanje na Ohrid, še prej 
bo igrala s Simfoničnim or-
kestrom Domžale - Kamnik, 
ko bo imela tudi solo točko, 
skladbo Micheleja Magnani-
ja Pagina d'album, med po-
čitnicami pa jo tako kot zad-
nja leta najbrž čaka vsakole-
tni poletni tabor Musica Cre-
ativa v Izoli. Tudi sicer obi-
skuje razne seminarje za 
klarinet, igrala pa je tudi že v 
orkestru Alpe Adria v Avstri-
ji. Rada veliko igra.

Njen idol je vsekakor naš 
izjemni klarinetist Mate Be-
kavac. »Seveda so še drugi 
dobri, ampak on je res odli-
čen. Letos februarja sem se 
pogovarjal z njim in mi je 
dejal, da je muzikalnost zelo 
pomembna, saj le tako lah-
ko glasba zares pride do lju-
di. Všeč mi je tudi Martin 
Frost, pa še kdo bi se našel,« 
pove mlada klarinetistka, ki 
seveda rada posluša klasično 
glasbo, veliko pa tudi prepe-
va. »Zadnjič sem na kana-
lu YouTube našla skladbo 
Soul Stories. Poslušajte jo, 
res lepa glasba.«

Fantje iz Kontrabanta

Poleg igranja v orkestrih 
vse večkrat nastopa tudi z 
očetovo skupino Kontra-
bant. Teh se ne boš reši-
la, se pošalim, pa mi tako 

za šalo kot zares odgovo-
ri: »Saj rada igram z njimi. 
Poleti sem nekajkrat nado-
meščala klarinetista, ker je 
imel službo, igrala sem na 
25-letnici skupine. Fino je, 
ker vse igram na pamet, po 
posluhu, kar je zelo drugače 
kot v glasbeni šoli in na tek-
movanjih. Oči Bela recimo 
nekajkrat posluša skladbo 
na internetu in jo ima že na 
harmoniki. Sama sem tako 
izboljšala posluh in tudi 
glasbeni spomin.« Tudi na 
dveh porokah je že igrala, 
kjer je sicer prijetno, a je to-
liko čakanja, pravi. Je bila pa 
na zadnji poroki čokoladna 
fontana toliko boljša, pove.  

S Kontrabantom igra 
vse od očetovih skladb do 

romske glasbe, etna pa tudi 
Metallice, če je taka želja 
poslušalcev. Je edino dekle v 
skupini, sama pa pravi, da bi 
kar pogrešala, če ne bi igra-
la z njimi. »Pa saj so vsi zelo 
pozorni do mene, kar je tudi 
lepo.«

Čaka jo še eno leto glasbe-
ne šole z mentorjem prof. 
Ledererjem, za katerega 
meni, da jo lahko še veliko 
nauči, po končani osnovni 
šoli pa se bo vpisala na Kon-
servatorij za glasbo in balet 
v Ljubljani. Potem pa nap-
rej. »Bomo videli, kako se bo 
odvijalo,« se s prihodnostjo 
ne obremenjuje mlada klari-
netistka. Ne, Kika res ni obi-
čajna trinajstletnica. O njej 
bomo zagotovo še slišali.

Klarinet in glasba  
sta njeni najlepši zgodbi
Glasbeno šolstvo je v Sloveniji na zelo visoki ravni. Na državnem tekmovanju TEMSIG zmagujejo 
najboljši mladi glasbeniki. Ena izmed njih je tudi Kika Szomi Kralj iz Mengša.

Kika Szomi Kralj in njen klarinet / Foto: Arven Šakti Kralj Szomi

Igor Kavčič

Izola – Če vas pot v praznič-
nih dneh zanese na sloven-
sko obalo, si v Galeriji Insu-
la v Izoli še do 5. maja lah-
ko ogledate razstavo iz-
branih članov Likovnega 
društva Kranj z naslovom 

Razsežnost geometrije. 
Predstavlja se pet avtorjev, ki 
pogosto posegajo po žanru 
geometrije, med njimi Jaka 
Bonča, Brut Carniollus, An-
dreja Eržen, Peter Marolt in 
Nejč Slapar. Izbrana dela so 
slike, računalniške grafike, 
artefakti in instalacije.

Razsežnosti geometrije

Na razstavi: Peter Marolt, Melita Ažman, Andreja Eržen, 
Brut Carniollus in vodja galerije Insula Dejan Mehmedovič 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Kljub temu da je tako 
do poletne kot zimske sezo-
ne v smučarskih skokih še 
kar nekaj časa, so se prej-
šnji teden na kondicijskih 

pripravah v Kranju že zače-
li srečevati člani naše član-
ske A-reprezentance in mla-
de A-ekipe. Člansko A-ekipo 
sestavlja šest tekmovalcev 
– to so Peter Prevc, Domen 
Prevc, Timi Zajc, Anže Lani-
šek, Anže Semenič in Jernej 
Damjan. »Ekipa je sestavlje-
na po določenih kriterijih, in 
sicer je to skupna uvrstitev v 
svetovnem pokalu do tride-
setega mesta. To je doseglo 

pet tekmovalcev. Jernej Da-
mjan je dosegel drugi krite-
rij, to je uvrstitev do 15. mes-
ta na članskem svetovnem 
prvenstvu v Seefeldu,« je 
povedal glavni trener smu-
čarskih skakalcev Gorazd 

Bertoncelj ter dodal, da mla-
do A-ekipo sestavljalo tek-
movalci od letnika 1997 do 
2002. To so Tilen Bartol, 
Žiga Jelar, Bor Pavlovčič in 
Žak Mogel. 

Nekaj sprememb je v stro-
kovnem štabu. Nov je po-
močnik trenerja Robert 
Hrgota, ki bo nadomestil 
Nejca Franka. »Tudi fiziote-
rapevt je nov, namesto Urba-
na Jarca je to Žiga Tavčar, ki 

bo sodeloval z Urbanom Ko-
macem, ki je bolj za ambu-
lantno obravnavo. Iščemo še 
nekoga, ki bo izdeloval dre-
se. Mislim, da bomo že po 
prvomajskih praznikih naš-
li končno rešitev. Fred Zoz, 

ki je zdaj skrbel za to, je odšel 
za boljšo ponudbo na Fin-
sko,« je še povedal Gorazd 
Bertoncelj, ki ima veliko po-
moč tudi pri izkušenem tre-
nerju Janiju Grilcu. Tudi on 
zna tekmovalce vedno moti-
virati za trdo delo, ki edino 
prinaša uspeh. 

To je bilo videti tudi na 
prvih treningih, ko so fan-
tje po mesecu dni odmora, 
začeli kondicijsko vadbo. 

»Užival sem v prostih dneh, 
zlasti ob koncih tedna. Med 
tednom sem bil s pogledov 
že usmerjen v novo sezono, 
saj si želim, da bi poleti mir-
no delal in novo sezono za-
čel res dobro pripravljen. 
Dejstvo je, da če si želim res 
vrhunsko sezono, moram 
za to delati že sedaj, maja in 
junija,« je povedal Domen 
Prevc, ki si želi, da bi bila 
dobra vsa sezona in v njej bi 
bilo preveč nihanj.

Da bi se nova sezona zače-
la bolje, kot se je zadnja, si 
seveda želi Peter Prevc, ki je 
imel lani težave po zapletu 
z operacijo gležnja. »Letos 
glede zdravja nimam več-
jih težav, tako da ni nobene 
stvari, ki bi me ovirala pri 
treningih. V zadnjem mese-
cu od zaključka sezone sem 
se dobro odpočil. Prvi teden 
sem se sicer posvetil spon-
zorjem, nato smo šli z dru-
žino za dvanajst dni v Itali-
jo, potem smo bili teden dni 
skupaj doma,« je še dodal 
Prevc, ki se seveda že ozira 
proti prvim tekmam. 

»Moj cilj je, da se prek vse 
sezone uvrščam na najbolj-
ša mesta. Na nekaj tekem 
bom gotovo šel tudi poleti, 
saj so dobra priložnost, da 
na njih preizkusiš samega 
sebe,« je tudi povedal Peter 
Prevc. 

Vadijo že za novo sezono
Glavni trener naše reprezentance v smučarskih skokih ostaja Gorazd Bertoncelj, njegov pomočnik je 
Robert Hrgota, prav tako pa mu pomaga Jani Grilc, ki skrbi tudi za mlado ekipo.

Naši najboljši smučarski skakalci se te dni na novo sezono pripravljajo tudi na atletskem 
stadionu v Kranju. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Ljubljana – Potem ko so na 
prvi tekmi finala državnega 
hokejskega prvenstva v do-
mači dvorani hokejisti mo-
štva SIJ Acroni Jesenice SŽ 
Olimpijo premagali z rezul-
tatom 4 : 2, je bil minuli če-
trtek zvečer rezultat v Tivo-
liju 5 : 2 za domačine, kar je 

pomenilo, da je bila po dveh 
tekmah v skupnem seštev-
ku golov SŽ Olimpija boljša 
in si prislužila naslov držav-
nih hokejskih prvakov. Lju-
bljančani so že jeseni osvo-
jili naslov pokalnih prva-
kov, le nekaj dni pred doma-
čim finalom pa so se veseli-
li tudi zmage v Alpski ligi. 

»Dve lovoriki v nekaj dneh 
in tretja to sezono. Res sem 
navdušen. Takšno sezono bo 
težko ponoviti,« je po tekmi 
povedal trener Olimpije Jure 
Vnuk.

»Dolgo smo čakali zma-
govalno miselnost, našli 
smo jo, pa smo bili prekrat-
ki v Brunicu v najbolj ključ-
nem delu. Očitno je bilo po-

dobno tudi danes. Premalo 
je bilo zmagovalne miselno-
sti,« je razmišljal trener Je-
senic Marcel Rodman, ki je 
dan po koncu sezone sporo-
čil, da ne bo več trener jese-
niških hokejistov. 

Marcel Rodman je trener-
ski izziv na Jesenicah spre-
jel decembra, ko so v klubu 

zamenjali dotedanjega tre-
nerja Gabra Glaviča.  

»Najprej bi se rad zahva-
lil klubu HDD SIJ Acroni Je-
senice za zadnjih pet mese-
cev. Rad bi se zahvalil Anže-
tu Pogačarju za zaupanje in 
dano priložnost, da sem svo-
jo trenersko kariero tako kot 
igralsko začel na Jesenicah. 
Z veseljem sem deloval sku-
paj z Alešem Burnikom in 

Petrom Škrabljem ter z vsa-
kim igralcem posebej in vse-
mi skupaj. Od vsakega sem 
se nekaj naučil in za to iz-
kušnjo sem zelo hvaležen,« 
je v svoji izjavi med drugim 
povedal Marcel Rodman, ki 
je nov izziv že našel na Ma-
džarskem, kjer je prevzel eki-
po DVTK Jegesmedvek (Po-
larni medvedje). Ti igrajo v 
močnejši slovaški Extraligi.

Domača zmaga premalo za naslov
Hokejisti moštva SIJ Acroni Jesenice so po zmagi na domačem ledu v Športni dvorani Podmežakla 
morali v Tivoliju priznati premoč ekipe SŽ Olimpija, ki je osvojila naslov državnih hokejskih prvakov. 

Marcel Rodman je po odločilni tekmi v Tivoliju sporočil, da 
ne bo več trener Jeseničanov. / Foto: Tina Dokl

S tekmo proti domači ekipi Kazahstana je naša 
hokejska reprezentanca včeraj začela nastope na 
svetovnem prvenstvu divizije I-A in s tem boj za 
vrnitev med svetovno hokejsko elito. Danes se bodo 
naši pomerili s Korejo, v četrtek z Belorusijo, v petek z 
Madžarsko in v nedeljo z Litvo.

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli petek je v Abu 
Dabiju potekalo profesional-
no svetovno prvenstvo v bra-
zilskem jiujitsuju, na njem 
pa je lep uspeh dosegla Go-
renjka Maja Povšnar, ki se 
je domov vrnila s srebrnim 
odličjem. 

»Lani sem na tem prven-
stvu sicer osvojila prvo mes-
to, ampak v nižji pasovni ka-
tegoriji, v kategoriji modrih 
pasov do 62 kilogramov. Po 
tem uspehu sem bila pro-
movirana v vijolični pas, kar 
je velik preskok v znanju in 
kvaliteti nasprotnic. Že takoj 
januarja sem začela odlično 
in osvojila drugo mesto v ka-
tegoriji vijoličnih pasov na 
odprtem evropskem prven-
stvu v Lizboni, ampak z mal-
ce nesreče v uvodnih bojih 
utrpela poškodbo kolena, ki 
me sicer zaradi trme ni usta-
vila na poti do finala odprte-
ga evropskega prvenstva, mi 
je pa priskrbela skoraj dva 

meseca prilagojenega tre-
ninga zaradi poškodbe. Zato 
sem se letošnjega profesio-
nalnega svetovnega prven-
stva udeležila z rahlim stra-
hom, saj sem poškodbo šele 
dobro sanirala. Vseeno se je 
potrdilo moje trdo delo in me 
pripeljalo do finala, kjer sem 
klonila samo proti ameri-

ško-italijanski nasprotnici,« 
je po tekmovanju povedala 
Maja Povšnar, ki kljub vsa-
kodnevnim treningom nima 
ugodnosti profesionalnega 
športnika in mora kombini-
rati treninge in delo. »Poleg 
vsega vsak konec tedna odha-
jam v Zagreb, kjer mi Black 
Dragon Akademija Zagreb 
omogoča kvalitetne trenin-
ge, primerne mojemu rangu 
znanja. Seveda bi bilo kaj ta-
kega nemogoče brez pomo-
či mojega sponzorja Fran-
kstahl Slovenija in Občine 
Preddvor, ki mi omogočata, 
da svojo športno pot sploh 
lahko peljem naprej,« je še 
povedla Maja Povšnar.

Srebro Maje Povšnar

Maja Povšnar z novim odličjem / Foto: osebni arhiv

Kranj – Nogometaši v prvi SNL Telekom so konec tedna od-
igrali tekme 29. kroga. Triglava je gostoval v Kidričevem in 
igral z Aluminijem, ki jih je premagal z 2 : 1. Domžalčani so 
gostovali v Velenju in ekipo Rudarja premagali z 1 : 2. Na le-
stvici vodi Maribor s 67 točkami, Domžale imajo na tretjem 
mestu 46 točk, Triglav pa je na sedmem mestu z 31 točkami. 
Nov krog je za prvoligaše na sporedu že danes in jutri. Dom-
žalčani danes ob 14.45 gostijo Muro, Triglav pa jutri ob 14.30 
Gorico. Tekme so odigrale tudi ekipe v drugi SNL. Roltek Dob 
je dvoboj z Rogaško končal neodločeno z 2 : 2, Kalcer Radomlje 
pa je AŠK Bravo premagal s 3 : 2. Na lestvici vodi AŠK Bravo s 
54 točkami, tretji je Kalcer Radomlje z 49 točkami, sedmi pa 
Roltek Dob s 37 točkami. V tretji SNL – center se je obračun 
Tinexa Šenčur in Save Kranj končal z rezultatom 1 : 1, Žiri 
so z 1 : 2 premagale Brinje Grosuplje, Bled Hirter pa je bil v 
gosteh pri Komendi boljši z 0 : 3. Na lestvici vodi Bled Hirter 
s 53 točkami. Nogometaši v Gorenjski nogometni ligi so odi-
grali tekme 15. kroga. Rezultati: Visoko – Polet 3: 1, SIJ Acroni 
Jesenice – Velesovo 7 : 0, Bohinj – Bitnje dobrozasenci.si 4 : 
2, Zarica Kranj – Šobec Lesce 0 : 2, Škofja Loka – Britof 2 : 9 
in Niko Železniki – Preddvor 4 : 0. Vodi Bohinj s 40 točkami.

Zmaga nogometašev Domžal, poraz Triglava

Škofja Loka – V rokometni ligi za prvaka je ekipa Urbanscape 
Loka minulo soboto gostila Koper 2013 in se veselila zmage 
z rezultatom 32 : 28 (18 : 14). »Tekmo smo odprli čvrsto v ob-
rambi in zbrano v napadu in si tako do polčasa priigrali lepo 
prednost. V drugem polčasu smo kljub manjšim padcem v 
igri prednost zanesljivo ohranjali in zasluženo zmagali,« je po 
tekmi povedal Matic Pipp. Škofjeločani se bodo to soboto ob 
20. uri v domači dvorani na Podnu pomerili z Rikom Ribnica.

Škofjeloški rokometaši ugnali Koprčane
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Almira Okršlar

Za pomoč pri oskrbi ali le za klepet 
Znan je slovenski rek, da 

je lenoba gonilo napredka. 
In najbrž v tej »lenobi« lah-
ko iščemo tudi vzroke za 
prve poizkuse človeka, kako 
bi namesto njega nekdo 
drug opravil delo vsaj tako 
dobro, če ne še bolje. Seveda 
so bili prvi predhodniki da-
našnjih robotov še trdno ve-
zani na svoje delavno okolje. 
Večinoma so bile to naprave, 
ki so opravljale ponavljajoča 
se dela v okolju, ki je bilo za 
človeka neprijazno (visoka 
vročina, strupeni hlapi ...). 
Tako tudi Slovar slovenske-
ga knjižnega jezika (SSKJ) 
za besedo robot navaja nas-
lednji pomen: robót  -a m (ộ) 
1. elektronsko vodena napra-
va, ki enakomerno opravlja 

vnaprej programirana, po-
gosto človekovemu zdravju 
škodljiva dela.

Po novejši definiciji pa naj 
bi bil robot naprava, ki je mo-
bilna, ima zmožnost samo-
stojnega delovanja v okolju 
in se lahko na podlagi svo-
jih odločitev odzove na zah-
teve okolice. Robot naj bo to-
rej danes sposoben opravlja-
ti vsa dela, ki smo jih spo-
sobni opravljati ljudje. Tako 
se zelo hitro srečamo z izra-
zom umetna inteligenca, za 
katero pa SSKJ navaja, da je 
sposobnost stroja, računal-
nika, da rešuje umske pro-
bleme.

In kako je skozi zgodovi-
no potekal razvoj robotov, 
ki danes nadomeščajo ne 

samo marsikatero mehan-
sko oziroma fizično delo 
človeka, ampak počasi, a 
vedno zanesljiveje vstopajo 

tudi v svet medčloveških 
odnosov?

Najbrž bi kot prelomnico 
mobilne robotizacije lahko 

zapisali že letnico 1898, ko 
je Nikola Tesla demonstri-
ral brezžično radijsko vode-
no plovilo na sejmu elektro-
nike v New Yorku. Mejniki v 
razvoju umetne inteligence 
pa so se začeli z letom 1997, 
ko je šahovski program IBM 
Deep Blue premagal svetov-
nega prvaka Garija Kaspa-
rova. Leta 2005 je avtonom-
ni avtomobil Univerze Stan-
ford sam po puščavskih ce-
stah prevozil 212 kilome-
trov, leta 2011 pa je računal-
niški program IBM Watson 
premagal človeka na kvizu 
Jeopardy. Od tedaj gre razvoj 
le še strmo navzgor. 

In kdo oziroma pravilneje 
kaj je ASIMO?

 (Nadaljevanje prihodnjič)

Jelena Justin

Ni najvišji, niti ne med viš-
jimi. Njegova nadmorska vi-
šina je pravzaprav skromna. 
Skalne strmali, ki prepadno 
padajo proti kraju Gemo-
na del Friuli / Humin in do 
vrha je 1500 m višinske raz-
like, med gorniki zasedajo 
veličastno mesto. Gora, kjer 
poteka tudi slovenska na-
rodnostna meja. A to je že 
druga zgodba. Pa obiščimo 
Veliki Karman in njegovega 
malega brata. 

Zapeljemo se do Trbiža v 
Italiji, kjer po stari cesti nada-
ljujemo proti Udinam / Vid-
mu. Cesto zapustimo pred 
Huminom / Gemono del 
Friuli. Po približno treh kilo-
metrih smo v centru mesta, 

kjer je oster odcep levo pro-
ti Malga Cuarnan. Zavije-
mo levo na ulico Via Cappu-
ccini, ki ji sledimo do odce-
pa desno na Via Baldo. Smo 
v delu, imenovanem Scugli-
elârs, na panoramski cesti, ki 
se v ozkih in strmih serpen-
tinah vzpenja. Cesto zapusti-
mo, ko na levi zagledamo od-
cep na betonirano strmo ces-
to, ki nas pripelje do parki-
rišča pred mostom. Nadalj-
nja vožnja je prepovedana. 
Smo pri hudourniškem po-
toku Torrente Vegliato. Mal-
ce pod parkiriščem se začne 
vzpon poti št. 713, ki ji sledi-
mo do sedla Predol / Fore-
dor. Po nekaj minutah opazi-
mo razcep za pot 717, po kate-
ri bomo čez nekaj ur sestopi-
li. Ponekod strm vzpon nas v 

eni uri in pol pripelje do sed-
la. Na sedlu zavijemo levo in 
nadaljujemo proti Velikemu 
Karmanu. V spodnjem delu 
se pot vije čez travnik in sko-
zi gozd v okljukih. Razgle-
di so fantastični, saj se pred 
nami pokaže celoten greben 
Stola, s Krnom v ozadju. Ko 
steza zavije v široko grapo, 
svet postane zahtevnejši. Pot 
je izjemno strma in uporaba 
rok je nujna. Na vrhu grape 
se pot obrne v levo in nas po 
ozki poti nad prepadnim po-
bočjem pripelje do izpostav-
ljenega prehoda Gospodična 
/ Passo della Signorina, 1359 
n. m., kjer je celo nekaj me-
trov jeklenice. Sledi še vedno 
izjemno strm in ponekod iz-
postavljen vzpon proti vrhu. 
Zdrs tukaj ne bi bil prijeten, 

kar nam je jasno predvsem 
pri sestopu. Ko dosežemo 
vršni travnati greben, se le 
še v okljukih povzpnemo na 
razgledni vrh Velikega Kar-
mana. Do vrha smo s sedla 
potrebovali približno dve uri. 
Razgled je fantastičen: celo-
ten greben Muzcev na seve-
ru, Stolov greben na vzhodu, 
v ozadju vidimo Kanin, Krn 
itd., na zahodu se pokažejo 
Karnijske Alpe, tudi Dolomi-
ti, pogled na jug pa se nam 
ustavi na Furlanski nižini, 
na prodnatem porečju reke 
Tilment / Tagliamento, nek-
je na horizontu uzremo mor-
je. Nazaj na sedlo Pradol ses-
topimo po poti vzpona. Bodi-
mo pozorni na beloglavega 
orla, ki gnezdi nekje v bliži-
ni, morda bo zaplaval mimo 

nas, s svojim veličastnim 
razponom kril. Ko smo na-
zaj na sedlu, gremo na dru-
go stran po t. i. Traverzi Julij-
skih Predalp še na Mali Kar-
man. Na vrhu smo v prib-
ližno 45 minutah. Kapela je 
posvečena odrešeniku. Prvo-
tna je bila zgrajena leta 1908, 
pred drugo svetovno vojno jo 
je poškodovala strela, uniču-
joči potres leta 1976 pa do-
končno porušil. In so jo ob-
novili. 

Po grebenski poti št. 715 
sestopimo mimo neoskrbo-
vanega zavetišča Pischiutta, 

nadaljujemo proti cesti, ki 
jo vidimo, in heliportu, ko 
nas smerokaz usmeri desno 
na pot 717. Začnemo s ses-
topanjem po ponekod strmi 
poti, ki nas vodi mimo nase-
lja vikendov. Dvakrat preči-
mo cesto, nato pa dosežemo 
mulatjero, ki nas pripelje na-
zaj na pot 713, kjer smo zjut-
raj začeli. Še nekaj višinskih 
metrov in že smo na parki-
rišču pri jeklenem konjičku. 
Nadmorska višina: 1713 m
Višinska razlika: 1450 m
Trajanje: 8–9 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Veliki Karman / Monte Chiampon (1713 n. m.) in Mali Karman / Monte 
Cuarnan (1372 n. m.) 

Mogočna skalna postava
Najvišji vrh grebena, ki povezuje Veliki Karman z Breginjskim Stolom. Velikega brata z malim povezuje 
sedlo, zato bomo obiskali še njega. Veliki brat je priljubljen pri gornikih, mali pa pri planincih, gorskih 
kolesarjih in jadralcih.

Pogled na Veliki Karman z Malega Karmana / Foto: Jelena Justin

Veliki Karman krasita križ in zvonček želja. / Foto: Jelena Justin

Kapelica na Malem Karmanu / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Kranj – Camino je ena naj-
slavnejših romarskih poti na 
svetu, ki privablja tudi števil-
ne Slovence. Pred kratkim jo 
je zaključila Polona Bartol iz 
Kranja – izbrala je daljšo raz-
ličico: tako časovno kot po ki-
lometrih. Razmišljanja s poti 
je delila tudi na Instagramu 
(@eachstepyoutake).

Za vami je več kot mesec dni 
trajajoča pot od Saint Jean 
Pied de Porta do Finisterre 
– pot Camino. Vaše misli po 
koncu še zadnjega koraka?

»V mojih mislih se ob za-
ključku poti ni podilo po-
polnoma nič. Vse misli sem 
pustila na poti. Čutila sem 
le neizmerno veselje, zado-
voljstvo, ponos nad samo 
seboj.«

 
Zakaj sploh na Camino? Kaj 
vas je gnalo, kje ste dobi-
li navdih? Doma ste pustili 
moža in dva otroka ...

»Camina nisem načrto-
vala niti si ga nisem močno 
želela, ker sem bila vedno 
mnenja, da so ljudje, ki pre-
hodijo osemsto kilometrov 
in več, ''norci', ki si zasluži-
jo moje iskreno spoštovanje. 
Camino me je poklical neke-
ga večera, ko sem popolno-
ma izmučena sedela pred 
računalnikom sredi vsako-
dnevne rutine. Bil je sponta-
na odločitev. Moj cilj Cami-
na je bil doživeti mir in tiši-
no ter fizično doseči konec 
sveta – Finisterre.«

Zagotovo je treba biti za 
takšno pot dobro pripravljen 
v vseh pogledih. Kako so po-
tekale priprave in kaj ste vze-
li s seboj?

»Pripravljen? Na Camino 
ne moreš biti pripravljen, če-
tudi veliko fizično treniraš. 
Vsak dan hoditi toliko kilo-
metrov z nahrbtnikom na 
ramah, v vseh vremenskih 
pogojih ... Ne, na Camino ne 
moreš biti pripravljen, Ca-
mino te uči, preizkuša in gra-
di vsak dan. No, vsaj pri meni 
je bilo tako. S seboj sem vze-
la preveč in vse pustila v al-
bergih (skupnih prostorih 
za nočitve) po poti. Na poti 

potrebuješ le lahek nahrb-
tnik, pollitrsko plastenko, ki 
jo stalno polniš z vodo, dob-
re, zračne čevlje, dobre meri-
no nogavice, pelerino in po-
hodniške palice.« 

Kratek opis poti?
»Čeprav sem svojo pot za-

čela zgodaj spomladi (21. 
marca) in jo zaključila na 
rtu Finesterre 21. aprila, 
sem imela izredno srečo z 
vremenom. Prvih 14 dni nas 
je grelo vroče sonce, potem 
se je malce ohladilo. Dožive-
la sem nekaj plohic, po poti 
na Cruz de Ferro (1530 m. n. 
v.), ki je tudi najvišji vrh poti, 
pa pravi snežni metež. En 
dan sem hodila tudi v moč-
nem deževju. Prehodila sem 
779 kilometrov do Santiaga 
in še okrog devetdeset kilo-
metrov do Finisterre. Hodi-
la sem skozi ogromno ču-
dovitih pokrajin. Vsaka je v 
meni pustila svoj pečat. Vča-
sih smo hodili ves dan, vča-
sih malce manj. Na začetku 
smo hodili cele dneve, ker al-
bergi niso bili odprti, čeprav 
bi po zadnjih informacijah, 
ki smo jih dobili ob odho-
du, morali biti. Tako smo 
na začetku hodili tudi po 35 
kilometrov in več dnevno. 
Ko sem imela težave z žu-
lji, sem hodila med dvajset 
in trideset kilometrov dnev-
no. Najljubša mi je bila pot 

iz Leona do Sarrie, vendar pa 
sem preobrat v svojem doži-
vljanju Camina doživela od 
Sarrie do Santiaga. V Sarrii 
se nam je na pot vsulo og-
romno španskih in franco-
skih skupin, ki so se odloči-
li prehoditi zadnjih sto kilo-
metrov pred velikonočnimi 
prazniki. Ta del je bil v smis-
lu doživljanja miru izredno 
intenziven. Pot nas je začela 
pripravljati na vrnitev v real-
no življenje.« 

Bilo je lepo ... Kaj vam bo naj-
bolj ostalo v spominu?

»V spominu mi bo osta-
lo popolnoma vse. Camino 
ni le pot. Camino je doživet-
je sebe. Tam, v popolni tiši-
ni, daleč od mest, mestne-
ga vrveža, daleč od vseh zna-
nih zvokov, brez kakršnega-
koli luksuza, sem našla na-
zaj svoje bistvo. Zjutraj sem 
vstajala v temi, da sem lah-
ko opazovala, kako se prebu-
ja dan. Sredi travnikov me 
je vsako jutro zbujalo ptič-
je petje. Žuborenje potoč-
kov, šumenje vetra me je 
navdihovalo. Opajala sem 
se s sladkobnimi vonji diše-
čih grmičkov. Majhne, sko-
raj zapuščene španske vasi-
ce s svojo tradicionalno ku-
linariko so me navdihnile. 
Počutila sem se popolno-
ma razgaljeno v smislu svo-
je duše. Ni mi bilo neudobno 

ali nelagodno, čeprav sem 
mnogokrat jokala od sre-
če in hvaležnosti, da mi je 
bila dana priložnost oditi na 
to pot. Počutila sem se svo-
bodno, popolno in neznan-
sko srečno. Pot me je nauči-
la živeti sama s seboj, biti od-
visna od sebe in se posluša-
ti: kaj želi/potrebuje moje fi-
zično telo in kaj moje srce. 
Ko sem se naučila spreje-
ti sebe v popolnosti, sem se 
naučila imeti rada, kar je v 
sodobnem svetu dostikrat 
spregledano oz. nespreje-
mljivo, saj je pomembno, da 
si všeč drugim. Pri tem po-
zabiš nase. Vsak korak na tej 
poti me je torej opominjal, 
da srečo lahko najdem le v 
sebi in predvsem sama s se-
boj. Drugi mi je ne morejo 
dati. Na meni je ...«

In bilo je tudi težko ... 
»Tudi, kar se fizičnih bo-

lečin tiče ... O tem ne bi go-
vorila. Camino vsakemu da, 
kar mora, da doživi tisto, kar 
mu je pot namenila. Pred 
devetimi leti so mi zdrav-
niki rekli, da ne bom niko-
li več hodila brez bolečin in 
da nikoli ne bom mogla več 
hoditi na dolge proge. To 
ni res, kar sem si dokazala. 
Sem pa imela težave s kolki, 
vnetimi žulji in na koncu z 
zelo vneto pokostnico. Bilo 
je izredno pestro, ampak 
... Na koncu se vse te stvari 
zgodijo z razlogom. Nauči-
la sem se, da je vsaka stvar, 
ki se zgodi, stvar tvoje per-
cepcije. Camino je pot, kjer 
se mora um zgoditi pred 

telesom. Je pot oblikovanja 
misli za dosego cilja.«

Ste hodili sami ali tudi v 
družbi drugih, ki so bili tak-
rat tudi na tej poti?

»Na pot sem odšla sama 
in jo tudi sama prehodila. 
Za to odločitev sem vesela, 
saj me ni vezala nobena od-
govornost do nikogar. Svo-
jo dnevno pot sem si kreira-
la glede na svoje zmožnos-
ti. Vsak dan sem večinoma 
hodila sama, s svojimi mis-
limi, zvečer pa je bil čas za 
druženje. Ti pa pot prinaša 
ljudi, ki jih v tistem trenutku 
potrebuješ in ti jih vzame, ko 
jih ne potrebuješ več. Mene 
je naučila, kako pripadati ne-
komu in kako težko je izgu-
biti ljudi, ki jih imaš rad. Na-
učila me je, kako ostati sama 
in živeti s seboj. Pokazala mi 
je, kako kljub bolečini izgu-
be sprejeti nove ljudi v svo-
je srce, jim dati priložnost 
in jih v določenem trenutku 
zapustiti na pravi način. Na 
poti nisi nikoli sam, če no-
češ biti. Tudi zaradi ljudi, ki 
pridejo in grejo, je ta pot tako 
čudovita. Srca vseh ljudi so 
tako odprta. Tega ne morem 
opisati. To je resnično stvar, 
ki jo mora vsak doživeti, da 
lahko razume. Ko sem ugo-
tovila, da se moram prepus-
titi poti, so se začele dogaja-
ti čudovite stvari in razvijati 
čudovita prijateljstva.«

 
Ste vmes kdaj podvomili 
vase, želeli odnehati ...? Ka-
tere so največje pasti takšne 
poti?

»Podvomila vase nisem. 
Nikoli niti nisem želela od-
nehati. Bil pa je trenutek, ko 
sem bila v svojem srcu tako 
jezna na pot, da sem se vpra-
šala, kaj pravzaprav želi od 
mene. To je bilo v trenut-
ku, ko sem bila že popolno-
ma izmučena od bolečine, 
omamljena od vseh tablet, 
ki sem jih morala jemati. 
Bilo je po celodnevni hoji 
skozi snežni metež z bole-
čim srcem, ker sem mora-
la za seboj pustiti vse ljudi, 
ki sem jih imela rada. Pot 
me je vodila v središče lju-
di, ki so komaj začeli hoditi, 
bili še polni energije in so se 
želeli na veliko pogovarjati. 
Jaz sem si želela le miru in 
tišine ter trenutka brez bo-
lečin. Ta trenutek je bil tudi 
trenutek mojega preobra-
ta, ko so moje misli in moje 
srce prevzeli nadzor nad fi-
zičnim telesom.«

Kaj ste pričakovali od poti in 
kaj vam je prinesla?

»Pričakovala nisem nič, 
razen da bi dobila nekaj 
miru in tišine. Dobila sem 
... neprecenljive zaklade: 
mir v sebi, odprto srce, naj-
lepše spomine in dragocena 
prijateljstva.«

In sedaj nazaj na delo, v 
vsakdanje, pogosto stresno 
življenje?

»Vračam se na delo, ki ga 
obožujem. Na Caminu sem 
spoznala, kako srečna sem 
v resnici. Delam, kar me ve-
seli in osrečuje. Malo nas je 
bilo takih.«

En mesec, osemsto sedemdeset kilometrov
Polona Bartol je enainštiridesetletnica iz Kranja, ki se je pred časom povsem spontano odločila, da bo prehodila pot Camino. Nanjo se je podala sredi marca 
in jo po enem mesecu in okrog 870 kilometrih zaključila na »koncu sveta« – v Finisterri. 

Polona Bartol na cilju v Finisterri

Stolnica sv. Jakoba v Santiagu de Composteli

Aleš Senožetnik

Mekinje – Sobotni 31. 
Mekinjski krosi in 13. Me-
morial Mira Petka, ki ga 
organizirajo člani Špor-
tno-kulturnega društva 

Mekinje, je minil v zna-
menju tekačev KGT Papež. 
Med moškimi je namreč 
na desetkilometrski preiz-
kušnji po mekinjskih goz-
dovih pričakovano zmagal 
Timotej Bečan, drugi je bil 

Franci Volkar (ŠKD Meki-
nje), tretji pa Urban Žitnik 
(KGT Papež). Med dekle-
ti je na petkilometrski pre-
izkušnji prav tako zmagala 
tekačica KGT Papež Tina 
Klinar pred Nušo Mali (AK 

Domžale) in Tamaro Čele-
snik (ŠKD Mekinje). Tudi 
letos so se na krajših razda-
ljah preizkusili tudi mlajši 
tekači, na startu pa so bili 
tudi tekmovalci v teku s psi, 
t. i. canicrossu.

Bečan in Klinarjeva najhitrejša na krosu Kranj – ŠD Divji zajci je pred kratkim izpeljalo četrto izvedbo 
Jošt traila. V moški konkurenci so bili letos najhitrejši Matic 
Plaznic (CNC servis), Aljaž božič (KGT Papež) in Simon Strnad 
(Avtohiša Žibert), v ženski konkurenci pa Mojca Koligar, Tina 
Klinar (obe AGP Pro) in Monja Drnovšek. Pred Divjimi zajci je 
že naslednji tekmovalni izziv. Vabijo na Krvavec trail vikend, 
ki bo 25. in 26. maja. Prvi dan bo potekal Zvoh vertikal od 
spodnje postaje gondole Krvavec do cilja na vrhu smučišča 
Zvoh, drugi dan pa Sky run na 21 ali 11 kilometrov in pohod.

Po Jošt trailu vabijo na Krvavec trail vikend
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V nedeljo okoli 14.30 je 
prišlo do skalnega podora 
nad cesto Bistrica pri Trži-
ču–Ljubelj. Velike skale so 
se odtrgale od pobočja na 
levi strani ceste v smeri Lju-
belja, kjer poteka tudi Bor-
nova pot proti planini Pre-
vala, ter zasule in poškodo-
vale cesto pri zadnjem pre-
doru proti Avstriji na dolži-
ni približno sto metrov. Za-
radi nevarnosti dodatnega 
zdrsa materiala z bližnjih 
sten in melišča so cesto ta-
koj zaprli za promet in akti-
virali gasilce PGD Bistrica 
pri Tržiču in Podljubelj, Ci-
vilno zaščito Tržič in uprav-
ljavca ceste. Manjše skale so 
z močno poškodovane ceste 
takoj odstranili in s tem za-
časno ustvarili ozek prehod 
za vozila, ki so ostala nad 
plazom. »Skupno so pristoj-
ni ob hkratnem spremljanju 
terena omogočili varen pre-
hod okoli tridesetim vozi-
lom,« je razložil Bojan Kos s 
Policijske uprave Kranj. Ker 
se na območju ves čas sliši 
proženje kamenja, polici-
ja poziva vse, naj ne preha-
jajo zapor (ne peš ne z vozi-
li) in naj se ne zadržujejo na 
nevarnem območju. Policija 
bo sicer na območju izvajala 
pogostejše kontrole, je še na-
povedal Kos. 

Poveljnik Civilne zaščite 
Tržič Peter Rotar je včeraj 

razložil, da bodo v času ce-
stne zapore za prizadete pre-
bivalce dvakrat dnevno (zjut-
raj ob odhodu v službo in po-
poldne ob vrnitvi domov) or-
ganizirali varne prehode ob-
močja v spremstvu gasilske-
ga vozila. Šolarji so ta teden 
na počitnicah, v tem času pa 
se bodo dogovorili tudi za or-
ganizacijo njihovega prevo-
za v šolo in nazaj. 

Nad plazom je sicer oko-
li šest stanovanjskih in po-
čitniških objektov, v kate-
rih živi okoli petnajst ljudi, 
je razložil Rotar. »Kot smo 
preverili, med njimi ni ni-
kogar s težjimi zdravstve-
nimi težavami, ki bi po-
treboval nujno oz. stalno 

zdravniško pomoč,« je de-
jal. Gostinski objekti na 
tem območju in trgovina na 
mejnem prehodu Ljubelj so 
do nadaljnjega zaprti, je še 
dodal.  

Na direkciji za infrastruk-
turo so razložili, da se podor-
no žarišče nahaja približno 
dvesto metrov nad cesto, po 
prvih ocenah pa se je poruši-
lo med 25 in 35 kubičnih me-
trov materiala. »Predstavni-
ki direkcije, koncesionarja 
in civilne zaščite so po ogle-
du lokacije skalnega podora 
sprejeli odločitev, da se cesta 
zapre, saj je na žarišču vidna 
razprta razpoka in kar ne-
kaj kritičnih mest. Po tako 
obsežnih podorih običajno 

prihaja do relaksacije breži-
ne, zato so možni še dodatni 
odlomi in zdrsi materiala,« 
so pojasnili.

Najkasneje danes bodo iz-
vedli aerofotogrametrijo ce-
lotnega območja in geodet-
ski posnetek brežine. »Po 
opravljeni analizi in inže-
nirsko-geološki presoji, ki 
bo narejena v prvem tednu 
po praznikih, bo lažje dolo-
čiti obseg sanacije ter kdaj 
bo možno znova sprostiti 
promet. Po prvih ocenah bo 
za sanacijo potreben ukrep 
na dolžini približno 450 
metrov v vrednosti milijon 
evrov. Cesta bo zaprta pred-
vidoma mesec in pol,« so še 
napovedali. 

Zaprli cesto na Ljubelj
31. stran

S pobočja se je odtrgalo med 25 in 35 kubičnih metrov skal in kamenja, nevarnost 
dodatnega zdrsa materiala pa še vedno obstaja. / Foto: PU Kranj

Simon Šubic

Kamnik – Kamniški poli-
cisti so tudi včeraj nadaljeva-
li iskanje mladoletne Lane 
Lehmann iz Kamnika. Da 
jo pogrešajo, so policiste ob-
vestili že minuli petek. Lana 
je visoka 170 centimetrov, 
suhe postave, svetlih daljših 
skodranih las in modrih oči. 
Nazadnje je bila oblečena v 
črne džins hlače in modro 
majico.

Policisti prosijo vse, ki 
bi karkoli vedeli o pogreša-
ni osebi, da podatke sporo-
čijo na najbližjo policijsko 
postajo, Policijsko postajo 

Kamnik (01/830 31 80) ali 
pa pokličejo na interventno 
številko 113 oziroma anoni-
mni telefon 080 1200.

Lane še niso našli

Pogrešana Lana Lehmann  
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Simon Šubic

Kranj – Pred nami so 
prvomajski prazniki. Mno-
gi se bodo odpravili na ne-
kajdnevni oddih na morju, 
v gorah ali v turističnih kra-
jih, številni se bodo udele-
žili kresovanj in prvomaj-
skih srečanj, ki jih priprav-
ljajo sindikati. Vsem je na-
menjeno napotilo policije, 
da naj primerno poskrbijo 
za lastno varnost in zavaro-
vanje svojega premoženja 
pred lopovi vseh vrst. Bo-
jan Kos s Policijske uprave 
Kranj je tako na kratko strnil 
nasvete policije: »Strpno in 
previdno v prometu! Med 
prazniki je promet običaj-
no veliko gostejši, pred-
vsem pa so zelo obreme-
njeni turistični kraji. V pri-
meru lepega vremena se na 
cestah pričakuje več moto-
ristov in kolesarjev. Upo-
rabite manj obremenjene 
mejne prehode. Potovalne 
dokumente morate imeti 

pri sebi tudi na slovensko-
-avstrijski meji. Pred odho-
dom od doma se zavarujte 
pred vlomi. Svojih odhodov 
ne oglašujte na družbenih 
omrežjih. Na javnih krajih 
pazite na svoje stvari.« 

Na cestah proti turistič-
nim središčem in na mej-
nih prehodih lahko na za-
četku in ob koncu prvomaj-
skih praznikov pričakuje-
te povečan promet in zasto-
je, zato na policiji pozivajo 
k strpnosti in previdnosti v 
prometu. Na pot se odpravi-
te spočiti, z ustrezno oprem-
ljenimi vozili ter bodite po-
zorni na pešce, kolesarje in 
motoriste. Poskrbite tudi, da 
alkohol in hitrost med pra-
zniki ne bosta ogrožala va-
šega in življenja drugih ude-
ležencev prometa.

Na mejnih prehodih z 
Avstrijo velja režim ponov-
ne vzpostavitve mejne kon-
trole, zato morate tudi tam 
imeti potovalne dokumente 
pri sebi. Policisti potnikom 

tudi svetujejo, da uporablja-
jo manj obremenjene mejne 
prehode. Državljani držav 
članic Evropske unije lah-
ko sicer s potnim listom ali 
osebno izkaznico mejo pres-
topijo tudi na mejnih preho-
dih za obmejni promet. Poli-
cija tudi svetuje, da pred po-
tjo v tujino preverite veljav-
nost svojih potovalnih doku-
mentov (osebne izkaznice, 
potnega lista). 

Pred odhodom od doma 
ustrezno zavarujete svo-
jo lastnino, saj vlomilci ne 
počivajo. Sosede in znance 
poprosite, naj med vašo od-
sotnostjo popazijo na vaše 
stanovanje in redno prazni-
jo vaš poštni nabiralnik. 

Če boste praznik dela 
preživeli na tradicionalnih 
prireditvah s kresovanjem 
ali pa boste kurišče uredi-
li kar doma, poskrbite za 
vse varnostne ukrepe. Or-
ganizatorji kresovanj mo-
rajo ustrezno urediti in za-
varovati kurišče, ogenj pa 

nadzorovati ves čas kurje-
nja. Za kurjenje kresov je 
sicer treba pridobiti tudi 
dovoljenje pristojne uprav-
ne enote. Če tega niste sto-
rili, je že prepozno, ker bi 
morali vlogo za dovoljenje 
podati najmanj sedem dni 
pred prireditvijo. Previdno 
tudi pri ravnanju s piroteh-
ničnimi izdelki ter pri po-
kanju z možnarji ali karbi-
dom.

Med prazniki, ko so banke 
zaprte, bodite še bolj previd-
ni pri dvigu denarja na ban-
komatih. Bodite pozorni, ali 
vas pri dvigovanju denarja 
kdo opazuje, prav tako pa ne 
štejte in ne kažite denarja na 
ulici ter se izogibajte neos-
vetljenih, samotnih krajev. 
Na svoje torbice in denarni-
ce bodite pozorni tudi, če se 
boste udeležili javnih prire-
ditev. V množici obiskoval-
cev se namreč hitro najdejo 
tudi taki, ki znajo gnečo iz-
koristiti v nepoštene name-
ne. 

Na kaj bodite pozorni med prazniki
V prometu bodite previdni in strpni. Pred odhodom od doma se zavarujte pred vlomi, svojih odhodov 
pa ne oglašujte na družbenih omrežjih. Na javnih krajih pazite na svoje stvari.

Simon Šubic

Kranj – V nedeljo je sneži-
lo v višjih predelih Gorenj-
ske, meja sneženja pa se je 
ponekod spustila celo do 
nadmorske višine okoli 500 
metrov. Zaradi zimskih raz-
mer so zato zaprli cestna 
prelaza Vršič in Korensko 
sedlo, kjer na avstrijski stra-
ni niso poskrbeli za prevo-
znost ceste. To se je zgodi-
lo šele včeraj, ko je tam zno-
va stekel tudi promet, med-
tem ko promet čez Vršič še 
vedno ni bil mogoč.  Sneg 
je povzročal težave tudi na 

Jezerskem, Pokljuki, v Sori-
ci, Krnici in v Ratečah. Za-
radi kamenja na cesti je bil 
promet oviran na cesti Kori-
tno–Lesce in na Jezerskem, 
med Bohinjsko Bistrico in 
Jereko pa je promet obstal 
zaradi podrtega drevesa čez 
cesto. Cesto proti Ljubelju 
so zaradi skalnega podora 
zaprli (o tem poročamo po-
sebej). 

Zaradi odebeljene snež-
ne odeje v visokogorju se je 
močno povečala nevarnost 
proženja snežnih plazov, 
zato obisk gora v prihodnjih 
dneh odsvetujejo.

Sneg povzročil težave

Simon Šubic

Škofja Loka, Kranj – Kranj-
ski in škofjeloški policisti so 
pred dnevi prijeli dva osu-
mljenca premoženjskih ka-
znivih dejanj. Eden je v četr-
tek ponoči v Škofji Loki vlo-
mil v gostinski obrat in uk-
radel denar ter orodje. Poli-
cisti so ga izsledili že v četr-
tek popoldan. V nadaljnjem 
postopku so tudi ugotovi-
li, da naj bi isti moški sre-
di marca ukradel denar in 

predmete iz odklenjenega 
stanovanja.

Kranjski kriminalisti pa 
drugega storilca sumijo, da 
je iz odklenjene pisarne uk-
radel denarnico, v kateri je 
bila tudi PIN-številka banč-
ne kartice. Izkoristil je pri-
ložnost in na bankomatu 
opravil več dvigov denarja v 
skupni vrednosti 600 evrov. 
Podobni tatvini naj bi osu-
mljenec storil tudi aprila. 
Preiskovalni sodnik je po za-
slišanju zanj odredil pripor. 

Vrata so bila odklenjena

Simon Šubic

Hrastje – Prebivalce Hrastja 
ter dela Prebačevega in Čirč 
so v soboto zjutraj pričaka-
le suhe pipe. Ponoči, oko-
li 1. ure, je namreč prišlo do 
okvare na glavnem napajal-
nem vodovodu v Hrastju, za-
radi zalitja kar nekaj objektov 
pa se je pri prelomu ustvar-
jala materialna škoda, zato 
je bilo najprej treba vodovod 
zapreti, so razložili v javnem 
podjetju Komunala Kranj. 
»Zaradi ogromne količine 
vode smo dotok na območje 

ob približno 2.30 zaprli. Sa-
nacija preloma je zajemala 
tudi kontrolo sistema in izpi-
ranje, ki ob tako velikem ob-
segu izpada vodooskrbe vza-
me še toliko več časa,« so po-
jasnili. Oskrbo za večji del 
območja so uredili iz drugih 
virov, tako da je bilo v konč-
ni fazi brez oskrbe s pitno 
vodo območje na delu Čirč, 
Hrastja in manjšem delu 
Prebačevega. Okvaro so de-
lavci Komunale Kranj odpra-
vili v soboto okoli 15. ure, ko 
je bila vzpostavljena oskrba 
za celotno območje. 

V Hrastju usahnila voda



Maša Likosar

V 
boj za finalno 
vstopnico letoš-
nje Pesmi Evro-
vizije se bosta 
Zala Kranj in 

Gašper Šantl podala z avtor-
sko pesmijo Sebi, ki v tuji-
ni prejema precej pohval, 
poznavalci Evrovizije pravi-
jo, da je magična in mistič-
na. Nastopila bosta peta po 
vrsti v prvem predizboru v 
torek, 14. maja, v kongres-
nem centru Expo Tel Aviv. 
Slovenska evrovizijska dele-
gacija se bo v evrovizijski 
Tel Aviv odpravila ta petek. 

»Najine priprave na evrovi-
zijski nastop potekajo precej 
umirjeno. Poskušava veli-
ko počivati, se družiti z lju-
dmi, ki jih imava rada, in 
malo odmisliti sam nastop. 
Pesem sva zvadila že ogro-
mnokrat in veva, da jo dobro 
znava, zato se zdaj osredoto-
čava na stvari, ki jih rada poč-
neva, saj bova na odru bolj-
ša, če bova poskrbela za svo-
je dobro počutje,« je prip-
rave na evrovizijski nastop 
povzel Gašper Šantl, Zala 
Kralj pa je dodala: »Uvrstitev 
se nama ne zdi pomembna 
in na Evrovizijo ne gledava 
kot na tekmovanje. Zelo se 
veseliva celotne izkušnje in 
predvsem tega, da bova lah-
ko spoznala tuje glasbenike. 
Sebe in svojo pesem želiva 

predstaviti najbolje kot lah-
ko, in upava, da se dotakne 
še koga.« Letošnja predsta-
vnika sta nam zaupala še, 
da bo nastop na Evroviziji 
enak nastopu na Emi. »Naji-
no sporočilo je tako enos-
tavno, da ne bi bilo smisel-
no zapletati in nadgrajeva-
ti nastopa do te mere, da ne 
bi bil več skladen s pesmijo. 
Po Emi so bile zato potreb-
ne predvsem psihološke pri-
prave, ker bo to za naju pov-
sem novega in neznanega.«

V prvem predizboru, kjer 
bomo glasovali tudi sloven-
ski gledalci in poslušalci ter 
slovenska strokovna žiri-
ja, se bodo za deset mest v 

finalu potegovali predsta-
vniki 17 držav, med njimi 
tudi Slovenija. Dva dni kas-
neje pa se bodo v prenosu 
drugega predizbora pred-
stavili izvajalci iz 18 držav. 
V velikem evrovizijskem 
finalu bodo 18. maja nasto-
pili predstavniki 26 držav 
– dvajset najboljših iz dveh 
predizborov, Izrael kot leto-
šnji gostitelj ter predstav-
niki »velikih pet«: Italije, 
Francije, Španije, Nemči-
je in Velike Britanije. Zma-
govalno skladbo bodo izbra-
li gledalci s telefonskim gla-
sovanjem in petčlanske 
strokovne žirije v vseh 41 
državah, od koder prihajajo 
nastopajoči. Točke glasova-
nja slovenske žirije bo v Tel 
Aviv sporočila Lea Sirk.

VESELITA SE 
CELOTNE IZKUŠNJE
Tel Aviv bo maja gostil tri večere 64. izbora Pesem 
Evrovizije, na katerem se bo za zmago potegovalo 
enainštirideset držav. Slovenska predstavnika 
Zala Kralj in Gašper Šantl bosta s pesmijo Sebi 
nastopila na prvem predizboru.

Zala Kralj in Gašper Šantl / Foto: Adrijan Pregelj 

Samo Lesjak

V
sestranskega 
ustvarjalca Jože-
ta Valenčiča 
mnogi poznajo 
kot nekdanjega 

vrhunskega kolesarja, v zad-
njem obdobju pa se predsta-
vlja kot uspešen slikar, pes-
nik in recitator. S svojo dob-
rodušno odprtostjo, skrom-
nostjo, mnogimi talenti ter 
hudomušnim, vedno prist-
nim človeškim odnosom je 
skozi leta ustvarjanja segel v 
srca mnogih, ki so tudi tokrat 
napolnili Dom Janeza Filipi-
ča. Pavlinova galerija je tako 
hitro postala pretesna, zato 
je nemudoma padla odloči-
tev o selitvi kulturnega pro-
grama v sosednjo dvorano, 
ki so jo obiskovalci napolni-
li do zadnjega kotička. 

Program je brezhib-
no povezovala predsedni-
ca KUD LIK Naklo Alojzija 
Murn, ki je Jožeta predsta-
vila ne samo kot slikarja in 

organizatorja slikarske kolo-
nije na idilični planini Konj-
ščici, ki mu je blizu impre-
sionizem – zlasti mu je pri 
srcu Claude Monet, ter pes-
nika, ki piše poezijo že od 
mladih let, temveč tudi kot 
nekdanjega vrhunskega 
športnika. Jože je bil namreč 
v sedemdesetih letih večkra-
tni državni kolesarski prvak 

bivše skupne države, dvakra-
tni balkanski prvak in uspe-
šen udeleženec olimpijskih 
iger. Predsednica Murno-
va je predstavila tudi poklo-
ne, ki so jih Valenčičevemu 
raznovrstnemu ustvarjanju 
izrazili umetnostni zgodovi-
nar Damir Globočnik, Mira 
Delavec in France Piber-
nik. Naj omenimo, da Jože 

ni pristaš svobodnega ver-
za, večino njegovih pesmi 
odlikujejo klasične pesniške 
oblike, med katerimi prevla-
duje sonet, kar je dandanes 
premalo cenjena redkost.

V kulturnem programu so 
nastopile Dečve, pevke fol-
klorne skupine Sava, s spe-
vnimi ljudskimi pesmimi, 
Jože Mohorič pa je interpre-
tiral pesmi iz pravkar izdane 
Valenčičeve pesniške zbir-
ke Samotne poti. Kot je zapi-
sala Mira Delavec: Samot-
ne poti so poti neskončnih 
vprašanj, poti neskončnih 
odkrivanj ... do samega sebe. 
Posebno zanimiv je bil reci-
tatorski nastop avtorja Jože-
ta Valenčiča, ki je poleg las-
tnih pesmi dodatno na žel-
jo občinstva izjemno dožive-
to interpretiral še znano Ket-
tejevo pesem Pijanec.

Kot slikar se Jože najraje 
posveča motivom iz narave: 
sijoči rumeni odtenki jesen-
skih macesnov, obrisi debel 
in nežnega listja brez, zeleni-
lo pomladi pod hribi in hla-
dni odtenki slik z zimskimi 
motivi so na ogled v glavnem 
prostoru galerije, v manj-
šem prostoru pa so razstav-
ljeni motivi s cvetjem, predv-
sem tihožitja. Posebno mes-
to v Jožetovem vsakdanu pa 
predstavlja gorski svet, kjer 
Jože zadnja leta živi, ustvar-
ja ter organizira umetniške 
kolonije. Idilična dolina med 
Viševnikom in Slemenom v 
Julijskih Alpah s svojo sliko-
vito naravo že sama po sebi 
ponuja vrhunske motive za 
slikarske ustvarjalce, ki se 
vsako leto zberejo pri gostol-
jubnem Jožetu Valenčiču, ki 
ostaja zvest sebi in samotnim 
potem – v objemu narave.

NARAVA JE NAJLEPŠA SLIKA
Kulturno umetniško društvo LIK Naklo je pripravilo razstavo slikarja Jožeta Valenčiča z naslovom Narava 
je najlepša slika z bogatim kulturnim programom. V polni dvorani Doma Janeza Filipiča so predstavili 
tudi avtorjevo pesniško zbirko, nastopile pa so Dečve, simpatične pevke folklorne skupine Sava.

Samotne poti umetnosti: recital vsestranskega Jožeta 
Valenčiča pred polno dvorano v Naklem / Foto: arhiv KUD LIK Naklo

Dečve, skupina simpatičnih pevk iz Stražišča, s ponarodelimi večglasnimi pesmimi 
različnih slovenskih pokrajin že okroglih dvajset let skrbijo za ohranjanje tradicije pevskega 
ljudskega izročila. Tokrat na odru v družbi predsednice KUD LIK Naklo Alojzije Murn, 
avtorja Jožeta Valenčiča ter interpreta Jožeta Mohoriča. / Foto: arhiv KUD LIK Naklo
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Alenka Brun

O
b obisku Cari-
grada oziro-
ma Istanbu-
la, kot ga veči-
noma imenu-

jemo, primarno načrtujem 
nakupovanje, obisk zname-
nite tržnice z začimbami in 

razvajanje brbončic z njiho-
vo hrano. Če pa dan začnem 
z baklavo, z dvema majhni-
ma kosoma različnih oku-
sov in ob pravi turški kavi, 
skoraj bolje že ne gre.

Tokrat pa sem takoj po pri-
stanku še na starem letališču 
v Carigradu, zastavila vzhi-
čenemu sopotniku vpraša-
nja: »Kaj bi si rad ogledal? 

Bešiktaš? Kaj je to?« Nam-
reč, kar naprej je bilo Beši-
ktaš levo in Bešiktaš desno 
... Na hitro mi je razložil, da 
govori o nogometnem klu-
bu. Postalo mi je jasno, da 
bom tokrat verjetno spozna-
la še nogometno plat velike-
ga mesta in kaj hitro sem tudi 
ugotovila, da je ta pri turistih 
izjemno priljubljena.

Najprej sva si tako ogle-
dala areno oziroma stadi-
on enega najstarejših tur-
ških nogometnih klubov 
– Bešiktaša (Beşiktaş Jim-
nastik Kulübü; na kratko: 
Beşiktaş J.K., BJK ali Beşik-
taş) in potem še dom nogo-
metnega moštva Galatasa-
ray (Galatasaray Spor Kulü-
bü). Arena prvega kluba naj 
bi bila tehnološko izjemno 
napredna, vendar je bila v 
času najinega obiska zapr-
ta, medtem ko sva »delavno 
polje« Galatasaraya dožive-
la med krajšim ogledom, 
ki obiskovalca popelje sko-
zi hodnike znotraj stadio-
na oziroma arene, ko si lah-
ko ogleda prostore za dru-
ženje, sproščanje, prostor, 
namenjen medijem, slačil-
nico, veliki izhod na igralno 
površino, igrišče, tribune ... 
Usede se lahko na oblazin-
jene sedeže, sicer name-
njene igralcem – nekate-
ri v svetu nogometa pred-
stavljajo prave zvezde; obi-
skovalec se lahko sprehodi 
do vrhnje vrste sedežev na 

tribuni, do VIP-prostora in 
se ozre nazaj na zelenico ter 
– če je pravi navijač – posna-
me na tisoče selfijev ... 

Ogled oziroma vodenje je 
potekalo v turščini, saj sva 
bila med turisti pač le dva, 
ki je nisva razumela, in ver-
jetno bi morala vodnika vsaj 
dvakrat ali trikrat krepko 
pocukati za rokav, češ fant, 
kaj se je zgodilo z angleš-
kim prevodom … Je pa res, 
da sem za Galatasaray v pre-
teklosti vsaj že slišala.

In če vas zamika turistič-
ni obisk obeh aren, potem 
najprej na spletu preverite, 
kdaj sta odprti za obiskoval-
ce, kolikšne so vstopnine 
... Do Bešiktaševe se s trga 
Taksim lahko odpravite 

kar peš: po klancu navz-
dol v smeri znamenite sto-
lpne ure in palače Dolma-
bahče (Dolmabahçe). Za 
obisk Galatasarayeve arene 
pa lahko uporabite metro 
ali taksi, ki v končnem niti 
ni bil tako drag, pripeljal pa 
naju je naravnost pred vho-
dna vrata muzejskega ozi-
roma galerijskega dela are-
ne. Kar sva po sprehodu po 
notranjosti potem izrazi-
la še željo po obisku trgo-
vine z navijaškimi rekviziti 
in oblačili, so naju tja pelja-
li brezplačno. 

In ker so bila oblačila mod-
na in sploh ne draga, je žen-
ska (s tem mislim sebe) v 
trenutku pozabila, da komaj 
kaj ve o nogometu ...

Ponovno Carigrad (1)

KO O NOGOMETU NE VEŠ NIČ …

Bešiktaš je pred nekaj leti dobil nov in sodoben »dom«.

Nogometna slačilnica in dresi z imeni igralcev znamenitega Galatasaraya

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Ko zvezde na nebu
zažarijo,
se lučke v očeh
prižgejo.
To lučke so prijateljstva,
ki svetijo svetleje kot 
zvezde z neba.

Pa zvezde lahko prekrije
oblak,
njih žar potemni 
in v temi smo vsi.
Lučke v očeh se ugasiti ne da,
če jo prižge iskrica 
prijateljstva.

Ko prebujam se iz
spanja,
res se mi niti ne
sanja,
kaj prinaša mi ta dan,
ki vanj se nočem
prebuditi.

Ljubica Jančar

Ko zvezde zažarijo

Mateja Rant

V 
kranjskem zavo-
du za varstvo 
kulturne dediš-
čine so v sodelo-
vanju z Vrtcem 

Škofja Loka ob kulturnem 
dnevu v februarju za otro-
ke pripravili ogled mestne-
ga jedra Kranja. Otroke so 
ob tem opozarjali na poseb-
nosti, značilne za stara mes-
tna jedra. Svoja opažanja so 
otroci izrazili na risbah, ki so 
jih aprila razstavili v prosto-
rih zavoda.

»Otrokom smo žele-
li predstaviti, da je kultura 
zelo širok pojem,« je pou-
darila konservatorka z ome-
njenega zavoda Saša Lav-
rinc, v družbi katere so se 
otroci odpravili na sprehod 
po Kranju. Ker je po izob-
razbi arhitektka, so se osre-
dotočili zlasti na arhitektur-
ne podrobnosti posameznih 
stavb in drugih objektov v 
središču Kranja. Najprej so 
si ogledali Prešernovo hišo, 
nato pa Glavni trg in hiše, ki 
ga obkrožajo. V Pavšlarjevi 

hiši so na dvorišču obču-
dovali tamkajšnje arkade, 
na Škrlovcu so si ogledali 
obrambni stolp, nato pa so 
se mimo Prešernovega gle-
dališča odpravili še na Pun-
gert. »Med drugim smo bili 
pozorni na freske, ki so jih 
včasih risali na hišna pročel-
ja, opozorila pa sem jih tudi 
na okna, sestavljena iz maj-
hnih stekel in zato preprede-
na z lesenimi okvirji,« je raz-
ložila Saša Lavrinc.

Na obisku v Kranju sta 
bili dve vrtčevski skupini 

oziroma skupaj štirideset 
otrok, starih od tri in pol do 
šest let. Po vrnitvi v vrtec so 
si na fotografijah znova ogle-
dali vse stavbe in se nato loti-
li njihovega upodabljanja na 
risbah. Ena skupina je risa-
la mestno arhitekturo, dru-
ga pa predele Kranja, je raz-
ložila Saša Lavrinc in doda-
la, da ji ob postavljanju raz-
stave ni bilo čisto jasno, kaj 
so otroci risali na fasade. 
»Izkazalo se je, da so to fres-
ke, ki so jim bile še posebno 
všeč,« z nasmeškom pojasni 

Saša Lavrinc, ki je priznala, 
da je bila prijetno preseneče-
na nad tem, kako lepi izdel-
ki so nastali. Motiv so si otro-
ci izbrali sami, in sicer gle-
de na to, kar jih je najbolj 
navdušilo. »Na risbah tako 
izstopa zlasti sekvoja ob 
gimnaziji, saj povsem 'obje-
ma' gimnazijsko poslopje,« 
je nad ustvarjalnostjo otrok 
navdušena Saša Lavrinc, ki 
si zato želi, da bi ta dogodek 
prerasel v redno sodelovanje 
z mladimi, da bi znali ceniti 
arhitekturno dediščino.

KRANJ SKOZI OČI OTROK
V razstavnem prostoru kranjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije so se s 
svojimi risbami predstavili otroci iz Vrtca Škofja Loka.

V razstavnem prostoru kranjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije so se s svojimi risbami predstavili otroci iz Vrtca Škofja Loka. / Foto: arhiv zavoda

Sekvoja, ki 'objema' stavbo gimnazije 

PESMI MLADIH

Pesem, ki govori o življenju, prijateljstvu, ki je vredno več 
kot vse zvezde. Naslednji torek sledi še drugi del Ljubiči-
ne pesmi. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TMojster operete Franz Lehár
Tridesetega aprila leta 

1870 se je rodil avstrijski 
skladatelj Franz Lehár, eden 
najboljših in najplodnejših 
mojstrov operete (Vesela 
vdova, Dežela smehljaja ...). 
Po rodu je bil Slovak ali Mad-
žar. Za Avstrijca velja, ker je 
bil državljan Avstro-Ogrske.

Rojen je bil v družini diri-
genta vojaške godbe. Na 
konservatoriju v Pragi je štu-
diral violino in kompozici-
jo. Antonín Leopold Dvořák 
mu je svetoval, naj se osredo-
toči na skladanje. Po diplo-
mi leta 1899 se je pridru-
žil očetovemu ansamblu na 
Dunaju kot asistent dirigen-
ta. Leta 1902 je postal diri-
gent znamenitega dunaj-
skega gledališča Theater an 
der Wien, kjer je v novem-
bru istega leta uprizoril svo-
jo prvo opereto Dunajske 
ženske (Wiener Frauen).

Lehár je najbolj znan po 
svojih operetah, med najus-
pešnejše šteje Vesela vdova 
(Die lustige Witwe), kompo-
niral pa je tudi sonate, sim-
fonične pesnitve, koračni-
ce in številne valčke. Najpo-
pularnejši je Zlato in sreb-
ro (Gold und Silber), skom-
poniran za »zlato-srebrni« 
ples, ki ga je priredila prince-
sa von Metternich januarja 
1902. Nekateri valčki so vze-
ti iz njegovih operet. Nekate-
re arije posameznih operet 
so postale železni repertoar 
opernih in koncertnih pev-
cev, npr. Vilja iz Vesele vdo-
ve in Vse moje srce je tvoje 
(Dein ist mein ganzes Herz) 
iz operete Dežela smehljaja.

Lehár je sodeloval tudi 
z znamenitim tenoristom 
Richardom Tauberjem, ki je 
pel glavne vloge v številnih 
njegovih operetah, začenši 

s Frasquito leta 1922. Med 
letoma 1925 in 1934 je zanj 
oziroma specifično za nje-
gov glas napisal šest operet. 
Leta 1935 je ustanovil svojo 
založniško hišo, da bi si lah-
ko zagotovil boljši pregled 
nad izvajalskimi in avtor-
skimi pravicami svojih del. 
Leta 1947 je Lehár dirigi-
ral uverture in valčke svo-
jih operet züriškemu orkes-
tru Tonhalle v projektu arhi-
vnih snemanj glasbe za bri-
tansko založbo Decca (ploš-
če 78-rpm). Za tedanji čas so 
posnetki izjemno kvalitetni, 
saj so bili izdelani s pomočjo 
tedaj pionirske tehnike hi-fi. 
Njegove operete so postala 
zgled, po katerem so se uči-
li drugi. Praktično je Vese-
la vdova, ki jo je Lehár napi-
sal leta 1905, pomenila tudi 
dokončno ločitev resne in 
zabavne glasbe. 

Nekoč je Lehár dobil vabi-
lo, naj obišče neko bogato 
družino. Na njem je pisalo: 
»Žena bo igrala vaše skladbe, 

hči jih bo pela, nato pa bomo 
ob devetih večerjali.« Lehár 
jim je odpisal: »Natančno ob 
devetih bom pri vas.«

   Sanjal sem čredo ovnov vodnikov. Drveli so z zvon-
ci, ki so dajali vsak drugačen ton. Za njimi ni bilo 
nobene ovce. (Stanislaw Jerzy Lec)

   Sreča je kot profesionalni kvartopirec: včasih pusti, 
da zmagaš – samo zato, da bi še druge pridobila za 
igro. (Alfredo Panzini)

   Ljudje smo smešni. Trošimo denar, ki ga nimamo, 
da kupujemo stvari, ki jih ne potrebujemo, in vse to 
zato, da bi naredili vtis na ljudi, ki jih ne maramo. 
(Pajo Kanižaj)

Smeh ni greh
   V trgovino pride kupec in začne na ves glas kikiri-

kati. Vsi prodajalci se smejijo, poslovodja pa takoj 
priteče in ga vpraša, kaj to pomeni.

  »To je edini način, da lahko v vaši trgovini vidim 
zadovoljne obraze.«

Danica Zavrl Žlebir

U
gotavlja, da 
je bilo tovrst-
no dogajanje v 
Šenčurju pre-
cej siromašno: 

»Nič se ni dogajalo, ni bilo 
koncertov, dogodkov ali pa 
so bili slabo obiskani. Upam, 
da se je v zad njem času to 
spremenilo, odkar sem tudi 
v občini Šenčur navzoča 
kot organizatorka tovrstnih 
dogodkov. V sosednji občini 
Cerklje, od koder prihajam 
in sem bila zadnjih deset let 
dejavna pri organizaciji glas-
benih dogodkov, se je zvrsti-
lo precej različnih glasbenih 
dogodkov in prireditev. Ved-
no pa me je zanimalo, zakaj 
takšnih stvari ni v Šenčurju, 
čeprav imamo športno dvo-
rano, dom krajanov, muzej, 
torej prostorske pogoje, ki 
pa jih očitno nismo znali 
izkoristiti.« 

Tudi v Šenčurju je želela 
»kulturni poligon« postaviti 
na prave temelje in ljudem 
ponuditi različen repertoar 
glasbe, gledališča, da bi tako 
lahko prišli na dogodek v svoj 
kraj. »Ko sem se dogovarjala 
za prvi koncert, sem nalete-
la na prvo oviro: nisem naš-
la glasbenika, ki bi bil pripra-
vljen nastopiti v našem kra-
ju, češ da Šenčur slovi po sla-
bi obiskanosti dogodkov. In 

kot prvi je z menoj oral ledi-
no Marko Vozelj z Mojstri, 
ki jih je prav tako skrbelo, da 
bi bila dvorana prazna. Nas-
topili so septembra in kon-
cert je bil razprodan,« govo-
ri o svojem prvem izzivu. 
»Sledili so koncerti z Izto-
kom Mlakarjem, Alenko 
Godec in božični koncert s 
Kvatropirci. Priznam, da če 
med glasbeniki ne bi imela 
nekega ugleda, bi težko pod-
pisala kako pogodbo za Šen-
čur. Ker pa se z ljudmi zelo 
lepo razumem in sem z nji-
mi ustvarila zaupanje, smo 
našli skupni jezik. Po teh 
štirih koncertih se je tudi v 
glasbenih krogih razvedelo, 
da se v Šenčurju dogaja, in 
sedaj veliko ponudb dobim 
že z njihove strani. Kar je 
pozitivno. In želijo dela-
ti z menoj. Seveda pa vseh 

ponudb ne morem sprejeti. 
Sem mnenja, da mora vsa-
ka stvar dozoreti in jo lahko 
izvedeš v času, ko si sam pre-
pričan o uspehu. Želim, da 
smo vsi zadovoljni.«

Ocenila je, da je bilo na 
prvem koncertu le sedem 
domačinov, vsi ostali obisko-
valci so bili iz drugih krajev 
po Sloveniji. A je bila vesela, 
da je prebila led. »Na božič-
ni koncert je prišlo kar nekaj 
obiskovalcev iz sosed nje Avs-
trije in zanje je pomembna 
tudi informacija, kje je mož-
no prenočiti oz. kaj dobrega 
pojesti. Skratka veliko vpra-
šanj, na katera mi ni težko 
odgovoriti. In ljudje to cenijo 
in se vračajo na moje dogod-
ke v Cerklje ali pa v Šenčur. 
Lahko povem, da je bilo na 
zad njem dogodku že veli-
ko več domačinov in vesela 

sem bila odziva. Poudariti 
moram, da so za zadnje kon-
certe domačini povpraševa-
li po vstopnicah po tem, ko 
so bile že razprodane. V tem 
primeru svetujem, da naj 
ne čakajo na zadnji trenu-
tek in naj si vstopnice kupi-
jo pravočasno,« navaja Maru-
ša Korelc. »Za vsakim proje-
ktom je ogromno dela, prip-
rav, razmišljanja, organizaci-
je, in če me to delo, pri kate-
rem mi pomaga vsa druži-
na, ne bi veselilo, ne bi bilo 
uspešno. Pri prvem koncer-
tu sem ogromno denarja vlo-
žila v promocijo. Nisem ime-
la nobene finančne pomoči. 
Vsak dan sem se ukvarjala z 
vprašanjem, kaj še manjka, 
kako zapeljati stvari.«

Ker Šenčur nima primer-
ne dvorane, je dva nasled-
nja koncerta izpeljala v Cer-
kljah. »Dvorano zelo potre-
bujemo in upam, da jo pri-
dobimo v naslednjih letih. 
Jeseni se s koncerti vra-
čam nazaj v Šenčur: 21. sep-
tembra s Siddharto in 16. 
novembra z Janom Pleste-
njakom, obakrat v Športno 
dvorano Šenčur. Vstopnice 
so že v prodaji. Veliko stva-
ri se še priprav lja, vendar 
vsega ne želim izdati. Je še 
čas. Obljubim pa, da bodo 
domačini zagotovo izvede-
li prvi in si lahko zagotovili 
vstopnice,« vabi na prihod-
nje dogodke.

POTREBUJEJO DVORANO
Maruša Korelc, organizatorka glasbenih dogodkov, je bila desetletje dejavna zlasti v občini Cerklje, 
zdaj pa dogodke skuša organizirati tudi v domači občini Šenčur. Čeprav pri tem opaža vrsto težav, se 
v Šenčurju letos obeta koncertna jesen.

Maruša Korelc / Foto: osebni arhiv

Na prvem programu Televizije Slovenija bodo ta konec 
tedna predvajali posnetek koncerta, ki ga je Ansambel 
Saše Avsenika pripravil za uvod v praznovanje svoje 
desetletnice. Prvi del koncerta, ki je potekal novembra 
lani v Cankarjevem domu, bodo predvajali v petek, 3. 
maja, ob 20. uri, drugi del pa večer kasneje ob isti uri. 
Koncert so poimenovali Ne sveti zvezda v noč svetleje 
– po istoimenskem valčku, ki sta ga ustvarila brata Vilko 
in Slavko Avsenik, besedilo pa je dodal Marjan Stare. Raz-
širjeni zasedbi ansambla so se na odru pridružili Nuša 
Derenda, Alfi Nipič, Matjaž Vlašič, Monika Avsenik, Jan 
Plestenjak, Oto Pestner in Nina Pušlar s saksofonistko 
Nino Klinar, posebno presenečenje večera pa je bil roker 
Matevž Šalehar - Hamo s kitaristom Petrom Deklevo. 

Avsenikov koncert na malih ekranih

Celje – V Slovenskem ljudskem gledališču Celje in Ple-
snem forumu Celje je potekalo 11. mednarodno tekmo-
vanje mladih plesnih ustvarjalcev OPUS 1 – Plesna mini-
atura 2019. Predstavili so se plesalci treh celin, iz Evrope, 
Azije in Amerike, med 23 izvrstnimi plesnimi miniaturami 
pa sta žirijo najbolj prepričala Jose Garrido, ki je prejel 
nagrado za najboljšo miniaturo v starostni kategoriji B, 
in Noemi Cuerel v starostni kategoriji C. Na prestižnem 
plesnem tekmovanju sta uspešno nastopila tudi člana KD 
Qulenium iz Kranja Alja Jovan ter Filip Štepec.

Uspešna tudi plesalca Alja Jovan in Filip Štepec

Plesalka Alja Jovan / Foto: arhiv prireditve (Jure Kravanja)
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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V prejšnjem zapisu sem 
omenila, da bomo začeli 
razlago kart, ki so bile doda-
ne pri rubrikah. Vrnila sem 
se v leto 2016 in pojdem od 
tam naprej. Nekaj denarja, 
Hrepenenje, Žalost – preveč 
se obremenjujemo z malen-
kostmi, zato je veliko slabe 
volje brez potrebe. Ljubezen, 
Veselje, Zakon – lepa in iskre-
na zveza, ni nujno, da zakon. 
Božje oko, Otrok, Mislec – 
otrok moškega spola ali pa 
nam na pot pride mlajša ose-
ba, ki bo izjemnega pomena 
za nas. Obisk, Oficir, Upa-
nje – izpolni se želja v pos-
lovnem svetu, lahko gre za 
napredovanje. Nekaj denar-
ja, Nesreča, Žalost – stanje 
nemoči, depresije. Treba je 
poiskati izhode, ki se skrivajo 
v karti Žalost. Ljubezen, Ofi-
cir, Bolezen – zaradi srčnih 
zadev, lahko je tudi krvni tlak 
ali ožilje, svetujem obisk pri 
zdravniku specialistu. Lahko 
pa kaže na zaljubljenost, ko 
se radi skrijemo pred drugi-
mi. Izguba, Ljubezen, Upanje 
– pogovor z ljubljeno osebo 
z upanjem in željo po nekem 

potovanju ali načrtovanju 
skupnega doma. Težave, 
Potovanje, Smrt – svetujem 
pozornost na cesti, treba je 
omejiti hitrost in opazovati 
druge udeležence. Lahko 
pomeni tudi odločanje za 
nakup novega avtomobila, 
a je bolje, da se ta prestavi. 
Pismo, Nenadna sreča, Izgu-
ba – novice prinašajo prese-
nečenja in treba se bo dogo-
voriti, kako naprej. V vsakem 
primeru je dobro. Potovanje, 
Hiša, Težave – lahko pomeni 
selitev v nov dom ali pa reše-
vanje družinske zagate. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih doslej že spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Al ma«

Prebiram vašo rubriko. Celo 
življenje hodim po čudnih 
poteh in nimam sreče s par-
tnerjem. Kako naprej? 

Rojeni ste pod simbolom 
številke šest, ki po tarotu 
predstavlja karto Ljubimec 
oziroma ljubezen. Pisano 
vam je, da vam ljubezen in na 
čustva zelo veliko pomenijo. 
Zato seveda še bolj stremite 
k temu in si želite vsaj pribli-
žek popolnosti. Tega pa ni. 
Veliko dajete in se razdajate 
vsem, ki jih imate radi, sami 
pa bore malo dobite nazaj. 
Ste naravno nadarjeni za 
ustvarjanje razmerij in tudi 
odkrivanje, kaj v njih deluje 
in kaj ne. Okoli sebe potrebu-
jete dovolj prostora, samoto 
odobravate in mogoče je, da 
ravno zaradi vseh teh lastno-
sti ne more biti zadovoljni 
z manj. Letošnje leto imate 

število enajst, ki pomeni 
moč in sijaj. Dovolili boste 
življenju, da vas ponovno 
zapelje, saj boste začutili, da 
ste premagali vse strahove. 
V sebi skrivate neomejeno 
zalogo moči. Prišel je čas, 
da naredite korak naprej, 
sami pa že dobro veste, da 
zdajšnja situacija ni dobra. 
V drugi polovici leta vas čaka 
ljubezen in prepričana sem, 
da jo boste sprejeli. Srečno.

»Memi«

Hvala vam za vse prejšnje 
odgovore. Ne vem, kako nap-
rej, zato se zopet obračam na 
vas. Kako bo z denarjem, si 
bo sin našel partnerico, imel 
otroke? Kako selitev? Vse lepo 
vam želim.
Upam, da sem pravilno pre-
brala vašo šifro. Glede financ 
se vam bo veliko bolje uredi-
lo, kot si mislite in vas je strah. 

Vse gre prav. Pri zdravju ni 
potreba nikakršna panika, 
vse vaše težave so povezane 
z vašim psihičnim stanjem, 
za katero veste, da ni najbo-
ljše, saj se stalno iz dneva v 
dan obremenjujete. Zaradi 
tega ne bo nič drugače, le 
vi se še slabše počutite. Če 
ne že prej, bo sin v roku leta 
dni spoznal osebo, s katero 
si bo ustvaril življenje. Imel 
bo otroke, vidim dva. Selitev 
se zgodi, a le v primeru, da 
je to vaša želja, sicer pa ne. 
In če je želja takšna, to ne bo 
v okolju rojstnega kraja. Tudi 
vam vse lepo.

»Prihodnost«

Odločila sem se, da vam 
pišem. Najbolj me zanima 
moje zdravje. Imam veliko 
težav, počutim se ničvredno 
za vse, kar naredim, strah me 
je prihodnosti. Rada bi pravič-

no razdelila premoženje. 

Ni vam treba skrbeti glede 
zdravja. Osebno žal vem, 
kako je pokopati mater, upam 
in verjamem, da čas celi rane, 
kar želim tudi vam. Vaš odnos 
z možem nikoli ni bil dober, 
morate živeti svoje življe-
nje in enostavno ne smete 
dovoliti poniževanja. Lahko 
je govoriti, nekaj drugega pa 
to tudi narediti, če ne morete 
nič drugega, se umaknite. Saj 
veste, ljudje obračamo, Bog 
obrne. Na koncu bo tako, 
da bo prav, in tudi vi boste 
imeli kaj od življenja. Kmeti-
ja ostane. Premoženje vam 
bo uspelo pravično razdeliti, 
ne smete pa pozabiti nase. 
Vsem otrokom ste dali za 
popotnico lepe vrednote, to 
je tisto, kar največ šteje. Na 
drugo pismo vam odgovorim 
v rubriki Tanjin kotiček – šola 
vedeževanja. Srečno.

Na Bledu sta se 20. aprila 2019 poročila Alain Aguilar Gál-
vez in Tina Petrič, na Jesenicah pa 24. aprila 2019 Nurie 
Idrizi in Rami Ibrahimi.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 42 novorojen-
čkov. V Kranju je na svet prijokalo 15 deklic in 8 dečkov, 
med njimi tudi bratec in sestrica. Najtežji je bil deček, ki 
je tehtal 4550 gramov, najlažja pa deklica z 2550 grami 
porodne teže. Na Jesenicah se je rodilo 9 deklic in 10 deč-
kov. Najtežji je bil eden od dečkov – tehtal je točno štiri 
kilograme, najlažja pa je bila deklica, ki se ji je kazalec na 
tehtnici ustavil pri 2710 gramih.

Novorojenčki

Maša Likosar

B
oris Cavazza je ena 
tistih osebnosti, ki 
so usodno zazna-
movale prostor slo-
venske gledališke, 

filmske in televizijske umet-
nosti. Številne generacije so 
odraščale ob njegovem delu 
in neponovljivih upodobit-
vah tako na odru kot na veli-
kem platnu. Rodil se je 2. 
februarja 1939 v Milanu oče-
tu Italijanu in mami Sloven-
ki, del otroštva preživel v Krš-
kem, kasneje ga je morje pri-
klicalo na obalo. Vpisal se je 
v Pomorsko šolo v Piranu in 
postal častni strojnik na lad-
jah trgovske mornarice. Mor-
ske avanture so bile verjetno 
tiste, ki so ga vodile, mu dale 
sproščenost, optimizem in 
neobremenjenost. Iz taistih 
avantur po mnenju njegovih 
kolegov izhaja tudi enigmati-
čnost njegovega stila igre, ki 
se je vedno razlikoval od stila 
igralskih kolegov.

Boris Cavazza je bil po kon-
čani AGRFT v Ljubljani med 
letoma 1967 in 2014 eden 
igralskih stebrov ljubljanske 
Drame. »Živel je življenje, 
ki bi bilo vredno grških tra-
gedij,« je o njem dejala igral-
ka Marijana Brecelj. Za svoje 
dosedanje delo je prejel šte-
vilne nagrade: Badjurovo, 

Prešernovo, Sterijevo nagra-
do, zlati red za zasluge Repu-
blike Slovenije, nadel si je 
tudi Borštnikov prstan. Ob 
praznovanju osemdesetega 
jubileja mu je Društvo slo-
venskih avdiovizualnih igral-
cev podelilo še eno posebno 
priznanje – za izjemne dose-
žke na področju filmskega in 
televizijskega ustvarjanja ter 
za neprecenljiv prispevek k 
prepoznavnosti in kakovo-
sti avdiovizualne umetnos-
ti in kulture tako doma kot 
na tujem so ga medse spre-
jeli kot prvega častnega čla-
na društva. »Boris Cavazza 
je bil eden ključnih sloven-
skih filmskih umetnikov, ki 

filmsko igro dejansko pre-
nese na film. Iz pogojnega 
naturalizma, ki je v filmu kra-
ljeval po celem svetu, je tlako-
val pot sodobni filmski igri,« 
je dejal predstavnik Društva 
slovenskih avdiovizualnih 
igralcev Branko Završan, ki 
je slavljencu skupaj s pred-
sednikom društva Sebastia-
nom Cavazzo podelil naziv. 

V Slovenski kinoteki so se 
člani združenj s področja fil-
ma, filmskega arhiva, režiser-
ji, postprodukcijski ustvarjal-
ci, snemalci in igralci Cavaz-
zi poklonili z ogledom fil-
ma Kormoran, katerega sce-
narist in glavni igralec je bil 
Cavazza sam. »Scenarij sem 

napisal iz pietete do prijate-
lja, ki je bil pomorec, stroj-
nik, imel pa je napako – rad 
je popival. Povod za pisanje 
je bil samomor, ki ga je sto-
ril nekaj dni po najinem zad-
njem srečanju,« je prisot-
nim zaupal Cavazza in dodal, 
da upa, da bo naslednje leto 
maja in junija skupaj z reži-
serjem Vincijem Vogueom 
Anžlovarjem in ekipo pos-
nel film Dedek gre na jug, v 
katerem bo igral glavno vlo-
go. Slavnostni večer je pove-
zoval režiser Miha Hočevar, 
ki je Borisu Cavazzi podaril 
režiserski stol s poslovnim 
predlogom – da bi debitiral 
tudi kot filmski režiser.

PRVI ČASTNI ČLAN
V začetku februarja je osemdeset let dopolnil velikan slovenske gledališke in filmske umetnosti Boris 
Cavazza. V Slovenski kinoteki so se mu sorodniki in prijatelji poklonili z ogledom filma Kormoran.

Boris Cavazza v družbi svojih najbližjih / Foto: Tina Dokl 

Sebastian Cavazza in Branko Završan sta slavljencu 
podelila naziv prvega častnega člana Društva slovenskih 
avdiovizualnih igralcev. / Foto: Tina Dokl



17

NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_30. 04. 2019

Nagrade: 1. nagrada – vzglavnik Slovenska postelja,  
2. in 3.  nagrada – knjiga Melanda

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če
nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do sre
de, 15. maja 2019, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 
1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik 
Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorje
vi ulici 1.

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

19
EUR

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

176 strani, 170 x 235 mm, mehka vezava

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.

21
EUR

Pravilna izbira 
lokacije, priprava 
zemljišča in sadik 
sta poleg gnojenja, 
rezi, namakanja in 
varstva ključni za 
dober pridelek. 
Znanje, strnjeno 
na enem mestu, 
je uporabno 
tako za tržne 
pridelovalce kot 
tudi za ljubiteljske 
lastnike le nekaj 
dreves ali grmov.
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Značilne lastnosti lupinarjev  
ob njihovem pravočasnem pobiranju, 
sušenju in skladiščenju. 

256 strani, 170 x 235 mm, brošura

                        + poštnina

23
EUR

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

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
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

248 strani, 170 x 240 mm, integrirana vezava
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Igralka Megan Fox (32), ki je pred 
tremi leti vložila zahtevek za loči-
tev od moža igralca Briana Austina 
Greena (45), je preklicala ločitev. 
Kmalu po tem, ko je vložila papir-
je za ločitev, je oznanila novico, da 

pričakuje tretjega otroka. Zakonca imata skupaj tri sino-
ve. Kot poročajo tuji mediji, sta konflikte zgladila, pred-
vsem zato, ker Brian skrbi za otroke, medtem ko je Megan 
zaposlena.

Megan Fox preklicala ločitev

Igralec in najbolj seksi zemljan po 
izboru revije People Idris Elba (46) 
se je poročil s sedemnajst let mlajšo 
kanadsko manekenko Sabrino Dho-
wre. Poroka je potekala v Maroku 
ob družini in prijateljih. Par je sku-

paj od marca 2017. Spoznala sta se med snemanjem filma 
Gora med nama. Idris je bil pred tem že dvakrat poročen 
in ima dva otroka.

Idris Elba tretjič pred matičarja

Režiser kultnega filma Fantje iz sosešči-
ne John Singleton (51) je po oteklini na 
nogi pristal v bolnišnici, kjer ga je zadela 
kap. Kot poročajo tuji mediji, naj bi bil 
trenutno v komi. »Lahko samo upamo in 
molimo, da nam ga bog prinese nazaj,« 

je povedal igralec Tyrese Gibson, ki je skupaj z igralko 
Taraji P. Henson režiserja obiskal v bolnišnici.

Režiser John Singleton v komi

Igralka Charlize Theron (43), ki je mati 
dveh posvojenih otrok, je priznala, da 
starejšega Jacksona vzgaja kot transspol-
no deklico. »Tudi jaz sem mislila, da je 
deček, dokler me pri treh letih ni pogle-
dala in rekla: mami, jaz nisem deček,« je 

priznala igralka, ki pravi, da jima kot vsak starš tudi ona 
želi le najboljše, predvsem, da se najdeta in sta zvesti 
sami sebi. Igralka ima poleg sedemletnega Jacksona še 
triletno August.

Charlize Theron vzgaja dve deklici

VRTIMO GLOBUS

Maša Likosar

S
alamijada v orga-
nizaciji Društva 
ljubiteljev salam 
Poljanske doline 
je dogodek, name-

njen ocenjevanju in okuša-
nju salam in klobas, nareje-
nih na področju Poljanske 
doline in okoliških področij, 
ki še nimajo svojega društva, 
vključenega v Zvezo sala-
marjev Slovenije. Letos so 
v oceno prejeli kar 41 vzor-
cev salam, tokrat pa so prvič 
ocenjevali še domače suhe 
salame – prejeli so kar 16 
vzorcev. »Za domačo sala-
mo velja tista, ki ima največ-
ji delež svinjine, dovoljen je 

tudi določen odstotek gove-
jega mesa, a mora biti manj-
ši od dvajset odstotkov,« je 
pojasnil predsednik druš-
tva in soorganizator Salami-
jade Tomaž Žežko in dodal: 
»Salama je živa stvar, ki je 
odvisna predvsem od klime, 
saj mali proizvajalci nima-
mo zorilnic. Na leto tako 
izdelamo le nekje od petde-
set do sto salam.« 

Vzorce salam in klobas je 
šestčlanska strokovna komi-
sija nekaj dni pred osred-
njim dogodkom ocenila in 
izbrala najboljše tri v vsaki 
kategoriji ter štiri izdeloval-
ce salam, ki so se uvrstili na 
Vseslovensko salamijado. 
Potekala bo 11. maja v Šmar-
jeti. Vzorce so ocenjevali 

po štirih kriterijih: zunanji 
videz, vonj, prerez in okus. 
»Salama mora imeti volj po 
dimu in mesu, ne sme gre-
niti in kisliti. Sicer pa je sala-
ma loterija, saj ne veš, kak-
šna je, dokler je ne prerežeš, 
zato se mi zdi, da so najpo-
membnejše izkušnje. Vsak 
izdelovalec ima svoj recept 
in vsaka salama je dobra, če 
je narejena doma in z lju-
beznijo,« je pojasnila čla-
nica strokovne žirije Maja 
Eniko. Najboljšo suho klo-
baso je po njihovem mnen-
ju izdelal Tomaž Poljanšek, 
na drugo mesto se je uvrs-
til Ciril Gantar, na tretje pa 
Jaka Šubic. Med izdeloval-
ci salam se je najbolje odre-
zal Ciril Gantar, sledil mu 

je Lado Jesenko, na tretjem 
mestu pa Martin Križnar. 
Poleg teh treh se je na Vse-
slovensko salamijado uvrstil 
še Tomaž Žežko.

Svojo oceno so na dogod-
ku podali tudi obiskovalci, ki 
so po degustaciji oddali glas 
za najboljšo domačo mesni-
no. Najbolj so jih navdušili 
Jure Jesenko, Jani Šubic in 
Branka Tušar. Poleg okuša-
nja salam in klobas je dogo-
dek popestril spremljevalni 
program: ugibanje teže sala-
me velikanke, ki je merila 
sto dvajset centimetrov, trž-
ni dan s stojnicami z doma-
čimi izdelki okoliških kme-
tij, predstavitev in prikaz 
izdelave domačega piva ter 
nastop mladih ansamblov.

SALAME IN KLOBASE
Ob domačiji Ivana Tavčarja na Visokem pri Poljanah je letos že petič potekala Salamijada, edina na 
gorenjskem območju. Izbirali so najboljšo domačo salamo, letos prvič pa še najboljšo suho klobaso.

Ciril Gantar in Lado Jesenko (na fotografiji) sta poleg Martina 
Križnarja izdelala najboljšo salamo po mnenju komisije. 

Najboljši izdelovalci suhih klobas po mnenju komisije: Jaka 
Šubic, Tomaž Poljanšek in Ciril Gantar / Foto: Tina Dokl

Obiskovalci so ocenili, da so najboljše domače mesnine 
izdelali Jure Jesenko, Jani Šubic in Branka Tušar. / Foto: Tina Dokl

Prejemniki salame velikanke, katerih ocena je bila najbližja 
dejanski teži salame / Foto: Tina Dokl

Domači pivovarji iz Škofje Loke Davor Gantar ter Aleš in 
Matic Trlep so prikazali izdelavo domačega piva. / Foto: Tina Dokl

Poljanski izdelovalci salam, ki so se potegovali za naziv 
najboljše domače salame in suhe klobase / Foto: Tina Dokl

Da je na nedavni reviji pevskih zborov v avli Osnovne 
šole v Naklem, ki se je je udeležilo kar sto šestdeset 
pevk in pevcev, tako na odru kot v zaodrju vse potekalo 
brezhibno, so poskrbele simpatične in marljive 
Maja Štojs, Eva Gros in Laura Lavrič, ki so s svojo 
pozitivno energijo risale nasmehe na obraze številnih 
nastopajočih ter zadovoljnih obiskovalcev tradicionalne 
glasbene prireditve. / Foto: Gorazd Kavčič
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Jagodna torta z grškim jogurtom
Jagodna torta z grškim jo-

gurtom je primer sveže in 
lahke torte, ki nam ne obteži 
želodca, a vseeno več kot do-
volj zadovolji naše okušalne 
brbončice. 

Za pripravo jagodne tor-
te z grškim jogurtom pot-
rebujemo: za biskvit: 2 jaj-
ci, 3 žlice moke, 2 žlici slad-
korja, 1 žličko pecilnega pra-
ška; za kremo iz grškega jo-
gurta: 600 g grškega jogur-
ta, 3 dl sladke smetane, 3 žli-
ce sladkorja, 20 g instant 
želatine; za jagodno kremo: 
300 g svežih jagod, 4 dl slad-
ke smetane, 20 g instant že-
latine; za navlažitev in pre-
maz biskvita: 1 dl sadnega 

kompota in 2 žlici sadne 
marmelade.

Moko presejemo in ji pri-
mešamo pecilni prašek. 
Beljake in rumenjake loči-
mo. Iz beljakov stepemo trd 
sneg in dodamo sladkor. 
Mešamo, dokler se sladkor 
ne raztopi. Nato k beljakom 
dodamo rumenjaka in na 
rahlo pomešamo. Nato roč-
no (ne uporabljamo mešal-
nika) vmešamo še moko in 
pecilni prašek. Maso nade-
vamo v model za peko tor-
te in pečemo v pečici, ogreti 
na 170 °C, približno 30 mi-
nut oz. dokler zobotrebec, 
ki ga zapičimo v testo, ne 
ostane suh.

Priprava jogurtove kreme: 
grškemu jogurtu dodamo 
sladkor in želatino ter pre-
mešamo. Sladko smetano 
stepemo in jo z lopatico oz. 
spatulo vmešamo k jogurtu.

Priprava jagodne kreme: 
jagode očistimo ter jih spa-
siramo s pomočjo paličnega 
mešalnika. Primešamo jim 
želatino. Smetano stepe-
mo ter ji dodamo mešanico 

jagod in želatine. Dobro pre-
mešamo.

Sestavljanje torte: okrog 
biskvita namestimo tor-
tni obod. Biskvit namoči-
mo s sadnim kompotom in 
premažemo z marmelado. 
Najprej nadevamo jogurto-
vo kremo in nato še jagodno. 
Torto za nekaj ur ali čez noč 
postavimo v hladilnik, da se 
popolnoma ohladi in strdi. 
Nato ji previdno odstrani-
mo tortni obod ter jo po že-
lji okrasimo s smetano in ja-
godami.

Nasvet: Če imamo manj 
sladke jagode, v jagodno 
kremo po želji dodamo še 
kakšno žlico sladkorja.

Jutri je prvi maj – praznik dela. Letos mineva 130 let od prvega 
kongresa II. Internacionale leta 1889, ko je bil 1. maj proglašen 
za mednarodni praznik dela v spomin na krvave dogodke, ki 
so se zgodili prve dni maja leta 1886 v Chicagu. Četrti kongres 
strokovnih sindikatov si je leta 1884 postavil za cilj, da bo do 
leta 1886 izbojeval delavcem osemurni delavnik. Bili so hude 
boje. Mnogo delavcev je umrlo na barikadah. V veliki stavki 
šeststo tisoč ameriških delavcev prvega maja 1886 jih je v 
spopadih s policijo padlo okrog dvesto. Praznovanju prvega 
maja se je po razglasu Internacionale pridružil proletariat z 
vsega sveta. 
Jeseničani imajo svoja prvomajska srečanja navadno na Po-
ljani, Kranjčani jo uberemo proti Sv. Joštu ali pa k loškim 
sosedom na Križno Goro, kjer se dobro pripravijo na pra-
znovanje – tako organizacijsko kot kulturno in seveda tudi 
gastronomsko. Vsega je v izobilju. Včasih je kranjska godba 
na pihala budila po ulicah Kranja, celo v vasi za Savo je zašla. 
V Britof je pa gostilna in mesarija Arvaj poleg godbe povabila 
še mažoretke in vse vaščane na prvomajski zajtrk. To so bili 
časi! Letos bo Domžalčanom igrala godba na pihala ves dan, 
na Sv. Joštu bo verjetno spet gorel kres. Doma bo pa tudi treba 
zakuriti žar ali pa v kuhinji kaj dobrega speči. 

Zajčji hrbet v pehtranovi omaki

Za 4 osebe potrebujemo: 2 zajčja hrbta (po 600 g), jušno ze-
lenjavo, 2 čebuli, 50 g prekajene slanine, 1 šopek pehtrana, 2 
žlici olja, sol, poper, 1,25 dl belega vina ali mesne juhe iz kocke, 
150 g kisle smetane, 1 žličko gorčice, 2 žlički jedilnega škroba.
Jušno zelenjavo operemo in narežemo, čebulo sesekljamo, 
slanino narežemo na kocke. Pehtranove lističe osmukamo 
in sesekljamo. Na maščobi najprej popražimo slanino, nato 
popečemo zajčja hrbta, da porjavita z vseh strani. Vzame-
mo ju iz ponve, solimo in popramo. Na maščobo v ponvi 
damo čebulo in narezano jušno zelenjavo, jo premešamo 
in prepražimo. Zajčja hrbta damo zdaj na jušno zelenjavo v 
ponvi, zalijemo z vinom, potresemo s polovico nasekljanega 
pehtrana in dušimo pokrita na majhnem plamenu 40 minut. 
Zajčja hrbta vzamemo iz ponve, shranimo na toplem. Oma-
ko iz ponve pretlačimo, zlijemo nazaj v ponev, primešamo 
smetano, gorčico in preostali pehtran. Omako zgostimo z 
gladko razmešanim jedilnim škrobom ter po okusu solimo 
in popramo. Zajčja hrbta narežemo in meso damo v omako. 
Ponudimo s krompirjem v kosih.

Okusne višnjeve rezine

Potrebujemo: 4 jajca, 200 g zmehčanega masla, 200 g sladkor-
ja, 200 g ostre moke, 1 vaniljev sladkor, pol zavitka pecilnega 
praška, dobro odtečene višnje iz 1 kozarca.
Penasto zmešamo maslo, rumenjake, vaniljev sladkor in 
sladkor, na koncu dodamo še moko s presejanim pecilnim 
praškom in nato narahlo vmešamo sneg iz beljakov. Čisto 
na koncu pa vmešamo še sadje, vse skupaj zlijemo v pekač, 
obložen s papirjem za peko in pečemo pri 170 do 180 stopinjah 
Celzija, da se sladica lepo zlato zapeče. Narežemo na rezine 
in ponudimo.

Mojca Logar

Gotovo ste že uganili, da 
vam želim podati namig za 
izlet, z avtom ali s kolesom. 
To je dolina reke Branice, po 
njej torej poimenovana Brani-
ška dolina. 

Že davno sem se sprijazni-
la, da kljub svojemu poklicu 
in resnim hobijem, kot sta ko-
lesarjenje in pohodništvo, še 
nisem in gotovo ne bom nikoli 
spoznala vseh kotičkov Sloveni-
je, čeprav imamo na razpolago 
le 20.000 km2. In vedno znova 
me preseneti nekaj, kar bi mor-
da morala vedeti, pa nisem. 

Vsi poznate Vipavsko do-
lino, ki jo obkrožajo Trnovski 
gozd in Nanos na eni strani 
ter Kras na drugi strani. Tako 
sem imela v glavi in tako rišem 
skico burje, ki se iz Trnovskega 
gozda spusti v Vipavsko dolino 
in se vije čez Kras. Pa ni čisto 
tako. Pred Krasom so še Vipa-
vska brda in za njimi dolina 
reke Branice, potem se šele za-
čenja vzpenjati Kras. Doma-
čini tej dolini rečejo tudi mala 
Vipavska dolina. Flišnat in z 
gozdom poraščen svet Vipa-
vskih brd jo zaščiti pred burjo, 
ki je zato tukaj manj sunkovi-
ta. Dolina je redkeje poseljena 
in manj prometna, torej raj za 
kolesarjenje. 

Avto smo parkirali v vasi 
Manče nekaj kilometrov se-
verneje od Podnanosa. Takoj 
za vasjo je rahel vzpon na ta 
Vipavska brda (233 n. m.), 
potem pa se v f lišnatem svetu 
že pokaže reka Branica. Ob 
rečnem toku navzdol se vije 
tudi cesta, ki nas vodi mimo 
majhnih zaselkov Trbežani, 
Kodreti in Dolanci vse do Spo-
dnje Branice in Branika. Na 
počivališču za kolesa srečamo 
domačine in malo poklepeta-
mo. Sprašujemo, ali je veliko 

kolesarjev. Tukaj se vozijo celo 
leto. Pozimi jih je malo manj, 
takoj ko nastopi toplejše vre-
me, pa jih je vedno več, tako 
pravijo domačini. Mirna in 
z gozdom poraščena dolina z 
malo prebivalci pa pritegne še 
nekoga, čebelarje. Zelo veliko 
je čebelnjakov na avtomobi-
lih in prikolicah, kjer imajo 
čebele obilno spomladansko 
pašo. Akacija bo cvetela prva, 
potem kostanj, smreke pa ni 
veliko. V Braniku je bila po-
lovica poti. Odlična gostilna 
je priložnost za oddih, kosilo 
ali malico, potem pa nazaj. 
Vračali smo se čez vasi Šmar-
je, Vrtovče in Tevče. Kolesariti 
smo morali torej na vrh Vi-
pavskih brd, kar je pomenilo 
zopet rahel vzpon. Odprl se 
je čudovit razgled na Vipa-
vsko dolino. Zadaj mogočni 
Trnovski gozd in Nanos in 
cela dolina s številnimi vasmi, 
vinogradi in polji. Občudujem 
mirne kotičke in lepe razglede. 
Če se malo potrudiš in klanec 
prekolesariš ali prehodiš, je po-
tem razgled še lepši. Mimo teh 
vasi so speljane tudi peš poti, 
veliko je tabel z opisi življenja 
v preteklosti, kjer so bili na f li-
šni zemlji velika vrednota iz-
viri vode. Zabeleženi so celo v 
Terezijanskem katastru. 

Vračali smo se po drugem 
obronku Vipavskih brd, mimo 
vasi Planina, Slap in Lože 
nazaj v Manče. Pred nami 
se je vijugala reka Vipava, 
obraščena z jelšami in topoli. 
Stranska pot, ki je danes poi-
menovana v vinsko cesto, nas 
je pripeljala nazaj v Manče, 
kjer nas je čakal avto. 

Ko odkrijem nekaj novega, 
vedno znova rečem, to je bil 
najlepši izlet.

Braniška dolina
Janez Logar

Kot smo že zapisali, ni 
veliko razlik med moško in 
žensko jezo. Seveda so raz-
lični načini izražanja jeze. 
Moški smo večkrat grobi, ne-
prijazni, nasilni, ženske pa 
večkrat nergave, kričeče. Ni 
mogoče postavljati stereoti-
pov glede na spol. Vemo tudi, 
da ne moremo posameznega 
vedenja pripisati le npr. jezi. 
Želimo le poudariti, kako ne-
gativne posledice ima lahko 
jeza, ki se je ne zavedamo. 

Drugi način nesprejema-
nja jeze je, da jo potlačimo. 
Največkrat zato, ker smo bili 
vzgojeni, da se ne smemo je-
ziti. Povedali so nam, da se 
otroci nimamo kaj jeziti, da se 
to ne spodobi, da je jeza nekaj 
slabega, če smo se pa že jezi-
li, so nas zasmehovali ali pa 
udarili. Tako smo to čustvo 
potlačili globoko vase. Zaradi 
načina življenja v preteklosti 
so morale svojo jezo večkrat 
potlačiti (oziroma je niso sme-
le izražati) ženske. Vse življe-
nje so živele z njo in to se jim 
je zdelo normalno. Le zado-
voljne niso bile, ker so nosile v 
sebi neprijetnost, napetost, ki 
je niti niso znale poimenovati. 

Kaj lahko danes stori sta-
rejša ženska, ki je rodila in 
vzgojila svoje otroke, skrbela 
za moža, prislužila si je po-
kojnino? Vzgojili so jo, naj 
bo ponižna in delavna, naj 
poskrbi za družino in moža, 
da je to njeno poslanstvo in 
naj bo s tem zadovoljna. To 
je sicer lepa pot in lepo je to 
zapisano – le na to gospo so 
vsi pozabili. Tudi ona je po-
polnoma pozabila nase in 
na svoje želje in potrebe. In 
v njih ni bila pogosto slišana, 
kaj šele, da bi jih uresničila 
in izživela. To je zanjo ve-

lika krivica. Če se vživimo 
v življenje takšne gospe, se 
moramo vprašati, kako je vse 
to prenašala. Ja, seveda, bili 
so popolnoma drugi časi kot 
danes. Kadar nikoli nismo 
na prvem mestu ali kadar 
skrbimo le za druge, smo 
drugim vedno na razpolago, 
kadar nam ni dovoljeno ali 
omogočeno izraziti svojih 
talentov …, takrat je najbolj 
normalno, da smo jezni in 
da se postavimo zase. Tudi 
če nam vrednostni sistem v 
nas govori, naj se ne jezimo, 
bo jeza prišla. In ko jo potla-
čimo, je je vedno več. To pa 
ni zdravo – ne za naše telo 
niti za našo dušo, še manj za 
našega duha. Starejša gospa 
pravi, da kar je bilo, je bilo. 
Dogodkov za nazaj ne mo-
remo spreminjati. Vendar s 
priznanjem krivic, ker je vse 
potrpela, bo prišla tudi jeza. 
Ko si bo to priznala, bo jeze 
še več in vse, kar mora stori-
ti, je, da je z njo. Ja, z jezo 
naj bo skupaj. In naj bo z njo 
prijazna. Da, s svojo jezo naj 
bo prijazna. Kako čudno, 
kajneda? 

Sobivanje z jezo bo precej 
lažje, ko si dovolimo, da jo za-
čutimo na in v svojem telesu – 
najbolj pogosto je to napetost, 
napihnjenost v rokah in zgor-
njem delu telesa. S tem ta go-
spa ne bo storila nikomur nič 
slabega, le čustvena napetost, 
ki jo povzroča potlačena jeza, 
se bo počasi začela zmanjševa-
ti. Lažje bo zadihala, čudna 
teža se bo zmanjšala. Poleg 
tega bodo njeni bližnji začeli 
čutiti, da ne stresa več svoje 
jeze vsepovsod. Vsem bo lažje.

Potlačena jeza

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

 
Kuharski mojster 
Andrej Goljat je zbral 
več kot sedemdeset 
receptov za sladice 
različnih vrst, od 
zavitkov, preprostih 
kolačkov, narastkov, 
zmrzlin, krem, strjenk 
do tiramisujev in 
tartufov. Vsi recepti 
imajo naveden čas 
priprave, pečenja ali 
zamrzovanja. Vse 
sladice nas vabijo 
tudi s slikami. 

Sladice
hitro in preprosto

ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

www.gorenjskiglas.si

148 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

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

                        + poštnina

12  50
EUR

Mateja Rant

Bled – Z namenom, da bi 
območje Triglavskega na-
rodnega parka (TNP) posta-
lo dostopnejše tudi osebam 
z različnimi oviranostmi, 
so v javnem zavodu TNP 
v sodelovanju z veleposla-
ništvom ZDA v Sloveniji 
pred časom pripravili pos-
vet z naslovom Univerzal-
na dostopnost. Pri tem so 
se osredotočili zlasti na sle-
pe in slabovidne. Tako želi-
jo spodbuditi postopno ure-
janje dostopov in prilagaja-
nje infrastrukture na tere-
nu ter vključevanje sodob-
ne tehnologije, kot so pri-
lagoditve spletnih strani in 
vzpostavitev zvočnih vodni-
kov. Obenem imajo v načr-
tu dogodke, s katerimi bodo 
naravne in kulturne zname-
nitosti interpretirali za sle-
pe in slabovidne.

Na posvetu so med dru-
gim predstavili izkušnje sle-
pih in slabovidnih pri doži-
vljanju naravnih lepot Slo-
venije, pa tudi primere dob-
rih praks v Narodnem par-
ku Kratersko jezero v ZDA, 
s katerim ima Triglavski na-
rodni park sklenjen spora-
zum o sodelovanju. Nara-
vovarstveni nadzornik Sean 
Denninston iz omenjene-
ga parka je poudaril, da so 
že leta 1979 začeli z načr-
tnim zagotavljanjem dosto-
pnosti za doživljanje narav-
nih posebnosti in zgodo-
vinskih znamenitosti v nji-
hovih narodnih parkih tudi 
ranljivim skupinam. »Prva 
prizadevanja po izboljšanju 
dostopnosti sicer segajo že 

v šestdeseta leta prejšnje-
ga stoletja, ko smo že zače-
li s programi vodenja in bi-
vanja v parku, pri katerih 
smo se osredotočili tudi na 
posameznike z različnimi 
oviranostmi. Že z majhni-
mi spremembami jim lah-
ko marsikaj olajšamo,« je 
pojasnil Denninston. Tako 
so vse izobraževalne filme 
o parku opremili s podnapi-
si ali jim dodali zvočne opi-
se, da jih lahko spremljajo 
tudi slepi in slabovidni ter 
gluhi in naglušni. Obenem 
se trudijo doživetja, ki jih 
ponujajo posamezni naci-
onalni parki, približati tudi 
gibalno oviranim. »Včasih 

je dovolj urediti neko sta-
bilno površino, ki omogoča 
dostop ljudem na invalid-
skih vozičkih, če to ni mo-
goče, pa se jim trudimo do-
živetja približati tudi na al-
ternativne načine, s kateri-
mi jim pričaramo enak ob-
čutek, kot če bi si v živo og-
ledovali določeno naravno 
znamenitost, kot je recimo 
slap.« Med drugim so po 
njegovih besedah v središ-
ču za obiskovalce ob vstopu 
v eno od jam ustvarili ume-
tno jamo, ki je v celoti dos-
topna tudi gibalno ovira-
nim. »Prizadevamo si, da bi 
nacionalne parke približali 
prav vsem.«

Tega si želijo tudi v jav-
nem zavodu TNP, kjer so 
po besedah vodje informa-
cijsko izobraževalne službe 
Majde Odar že pred leti prip-
ravili analizo z naslovom 
TNP za vsakogar. »Glavno 
pozornost smo takrat name-
nili gibalno oviranim, zato 
smo določili okrog petnajst 
točk na nekaterih najbolj sli-
kovitih lokacijah, ki so nače-
loma primerne za obisk z in-
validskim vozičkom.« Manj 
pozornosti so doslej name-
njali slepim in slabovidnim, 
ki so v ospredju pri omenje-
nem projektu Univerzalna 
dostopnost. »Ponujajo se 
nekatere zelo enostavne re-
šitve, ki jih je mogoče do-
seči že z malo truda, a sko-
zi ta projekt si želimo dose-
či še več.« Med drugim tako 
načrtujejo prilagoditev sple-
tne strani za slepe in slabovi-
dne ter uvedbo interpretacij, 
ki bodo vključene v informa-
cijsko strukturo na terenu.

Park dostopnejši vsem
Javni zavod Triglavski narodni park si prizadeva doživljanje narave in kulturne dediščine v parku vsaj 
delno olajšati gibalno oviranim, slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim.

V javnem zavodu TNP so v sodelovanju z veleposlaništvom ZDA v Sloveniji pripravili 
posvet z naslovom Univerzalna dostopnost. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice – Učenci 3. a razre-
da na Osnovni šoli Toneta 
Čufarja Jesenice so ta me-
sec sodelovali v čisto poseb-
nem projektu. Poimenova-
li so ga Beremo sočne knji-
ge, po besedah razredničar-
ke Janke Bergel Pogačnik pa 
je na ta način želela otroke 
še bolj navdušiti za branje. 

Imeli so tudi pomočnico, 
terapevtsko psičko Honey 
iz projekta Tačke pomagač-
ke, ki je otrokom v nahrb-
tniku prinesla vabilo k pro-
jektu. Tako so učenci vsak 
ponedeljek v aprilu odšli v 
knjižnico po debelo, sočno 
knjigo, jo prek tedna preb-
rali, zatem pa naredili rekla-
mo za knjigo še pri sošolcih. 
Obenem so vsi prebrali tudi 
knjigo avtorice Nike Kovač 
Pogumne punce, ki govori 
o življenjskih zgodbah izje-
mnih žensk. Na razredno ča-
janko so zatem povabili tudi 
starše, ki so govorili o tem, 
kako človekove pravice prib-
ližati otrokom. 

In ker je vsak učenec v 
aprilu prebral štiri debele 
knjige, so si zaslužili nagra-
do: noč s torka na sredo so 
lahko prespali v šoli. Noč 
knjige sta poleg razredničar-
ke Janke Pogačnik Bergel so-
oblikovali še Elena Vasiljko-
va in Marija Burnik; skupaj 
so za otroke pripravile zani-
mive delavnice z zgodbami 
izjemnih žensk Ivane Kobil-

ce in Alme Karlin. Na tretji 
delavnici pa so učenci s po-
močjo psičke Honey razmiš-
ljali o svoji izjemnosti in ob-
likovali klobučke za pogu-
mne punce. Po večerji jih 
je v sanje pospremila psič-
ka Honey s smrčanjem, nas-
lednje jutro pa so do zajtrka 
kar v »posteljah« igrali dru-
žabne igre.

Brali so debele, 
sočne knjige ...
... za nagrado pa so tretješolci Osnovne šole 
Toneta Čufarja Jesenice v torek prespali v šoli. 

Najbolj zabavna noč v šoli

»Včasih je dovolj urediti neko stabilno površino, ki 
omogoča dostop ljudem na invalidskih vozičkih. Če to 
ni mogoče, pa se jim trudimo doživetja približati tudi 
na alternativne načine, s katerimi jim pričaramo enak 
občutek, kot če bi si v živo ogledovali določeno naravno 
znamenitost, kot je recimo slap.«

Ker je vsak učenec v 
aprilu prebral štiri debele 
knjige, so si zaslužili 
nagrado: noč s torka na 
sredo so lahko prespali  
v šoli.
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sudoku_LAZJI_19_34
NALOGA

2 6 4 7
9 5 2

3 4 1 2 5
9 2 1 7

5 6 3 1
1 8 5 4

9 4 6 2 3
7 8 3

1 3 5 8

sudoku_LAZJI_19_34

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_34
NALOGA

1 3 8
6 9

3 6 7
4 5 1
5 2 6 4

9 3 7
6 4 7

2 1
1 9 8

sudoku_TEZJI_19_34

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_19_34
NALOGA

138
69

367
451
5264

937
647

21
198

sudoku_TEZJI_19_34

REŠITEV

139578426
675412983
248369175
423751869
597286314
816934257
961847532
382695741
754123698

sudoku_LAZJI_19_34
NALOGA

2647
952

34125
9217

5631
1854

94623
783

1358

sudoku_LAZJI_19_34

REŠITEV

295316487
678954231
341728596
934261875
856479312
712835964
589147623
427683159
163592748

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 1. 5.
14.10, 17.20, 20.30 MAŠČEVALCI:  
ZAKLJUČEK

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 1. 5.
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.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 30. 4.
17.00 SLONČEK DUMBO
20.00 PEPEL JE SNEŽNO BEL

Četrtek, 2. 5.
17.00 MIA IN BELI LEV
20.00 PEPEL JE SNEŽNO BEL

Petek, 3. 5.
17.00 DEČEK NEVIHTE
20.00 ČISTA ZLOBA

Sobota, 4. 5.
16.00 OVCE IN VOLKOVI 2, sinhro.
17.30 HELLBOY
20.15 PISMA IZ BENETK

Nedelja, 5. 5.
16.00 OVCE IN VOLKOVI 2, sinhro.
18.00 PISMA IZ BENETK
20.00 ČISTA ZLOBA

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

desetdnevna vremenska napoved

Torek
30. 5.

6/15 °C

Nedelja 
5. 5.

3/19 °C

Sreda 
1. 5.

Četrtek
2. 5. 

Petek
3. 5. 

Sobota
4. 5.

5/18 °C 6/17 °C 5/16 °C 4/18 °C

Ponedeljek 
6. 5.

Torek
7. 5.

Sreda
8. 5.

Četrtek
9. 5.

5/18 °C 6/20 °C 7/17 °C 6/19 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

30. 4.  tor. Katarina 5.51 20.08

1. 5. sre. Jože, praznik dela 5.49 20.10 

2. 5. čet. Boris, praznik dela 5.48 20.11           

3. 5. pet. Aleksander 5.46 20.12

4. 5. sob. Cveto 5.45 20.13

5. 5. ned. Angel   5.43 20.15

6. 5. pon.  Janez 5.42 20.16

Suzana P. Kovačič

Žeje – Jožef Smolej iz Ri-
biške družine (RD) Tržič 
vodi kronologijo staleža rib, 
ne samo na območju revir-
ja RD Tržič (Tržiška Bistri-
ca, Mošenik, del Save in go-
jitveni potoki), ampak širše 
po Gorenjskem. »Po arhi-
vu sem ugotovil, da so bila 
največja onesnaženja v reki 
Savi predvsem izpusti HC 
Moste; prvi izpust jezu je bil 
že leta 1959 in ti so se na-
daljevali. Leta 1974 je imel 
izpust katastrofalne posle-
dice, poginile so vse ribe 
od akumulacijskega jeze-
ra Moste do zajezitve v Zbi-
ljah. Revir Sava je bil popol-
noma prazen, najmanj tri 
leta ribolov ni bil možen. 
Odškodnino za povzroče-
no škodo so Savske elek-
trarne plačevale še vrsto 
let, celotne škode pa nikoli 
niso poplačale,« je povedal 
Smolej in dodal, da je mo-
ralo vodstvo elektro podje-
tja ravno zaradi posledic iz-
pusta leta 1974 najti dru-
go rešitev. Kot se spominja, 
javnosti tudi nikoli ni bilo 
razjasnjeno, kakšna je bila 
zaradi tega izpusta celotna 
okoljska škoda.

Škoda na Mošeniku in 
v Tržiški Bistrici

Iz ugotovitev Zavoda za 
ribištvo iz leta 1971 je raz-
vidno, da je industrija z od-
padnimi vodami in odpad-
ki zastrupljala in uničevala 
vodni živelj v Tržiški Bistri-
ci in na Mošeniku v kar oko-
li šestdeset odstotkih, v šti-
rideset odstotkih je onesna-
ženje povzročala neurejena 
mestna kanalizacija. »No-
beno podjetje, tovarna – in 
teh je bilo v Tržiču veliko – 
tedaj ni imela čistilne napra-
ve. Pripomniti velja, da so 
zaradi klora v odpadnih vo-
dah poginile ribe vse ribe od 
izpusta v Mošeniku Tržiški 
Bistrici (sto metrov pod pri-
tokom Mošenika), delno pa 
ribe do (takratnega) železni-
škega mostu v Tržiški Bistri-
ci,« je posegel po preteklosti 
Jožef Smolej, rojen v Trži-
ču ob Mošeniku, od tod izvi-
ra njegova že mladostna lju-
bezen do ribolova. »V moji 
mladosti je bilo v hudourniš-
kih potokih po deževju veli-
ko navlake, tudi nevarnih 
ostankov iz druge svetovne 
vojne. Pa tudi ''okraskov'' 
iz gospodinjstev je bilo ve-
liko, saj so bila naselja ve-
činoma v bližini vodotokov. 

Zabojnikov za smeti ni 
bilo, najlažje je bilo sme-
ti preprosto vreči v vodo.«  
Stalež rib po drugi svetovni 
vojni v Tržiški Bistrici je bil 
slab, v dokumentih je Smo-
lej našel podatek, da so bile 
bile vode v Sloveniji prak-
tično prazne. Vzrok so bile 
vojne razmere, saj so voja-
ki zaradi lakote z razstreli-
vom lovili ribe. Zaradi viso-
kih spomladanskih voda za-
radi taljenja snega je odnes-
lo še tisto nekaj zaroda rib, ki 
se je uspelo naravno zdrsti-
ti. »Najslabši stalež rib je bil 
med letoma 1995 in 2010. 
V naše kraje je prišel kor-
moran in dodobra izpraznil 
vode. Po letu 2010 pa se sta-
nje postopoma izboljšuje, 
kormoran se preselil proti 
vzhodu naše države.« Tre-
nutno se s kormoranom 
ukvarjajo predvsem štajer-
ske ribiške družine.

Umetna gnojila uničujejo 
podtalnico

»Glede stanja voda, čis-
tilnih naprav in ozavešče-
nosti prebivalstva, organi-
zaciji komunalnih dejavno-
sti, čiščenjih okolja in na-
porov prebivalstva lahko 
trdimo, da je danes stanje 

bistveno boljše kot včasih. 
Žal pa kmetijstvo z upo-
rabo umetnih gnojil in 
zaščitnih sredstev še vedno 
negativno vpliva na vodoto-
ke, predvsem na podtalni-
co,« je opozoril sogovornik.  
RD Tržič z nekaj več kot 
dvesto člani redno organizi-
ra čistilne akcije. »Morda so 
naša čiščenja okolja videti 
kot Sizifovo delo, a je divjih 
odlagališč bistveno manj. 
Žal pa je še vedno nekaj kra-
janov, ki dokaj pogosto, vča-
sih tudi namerno otežujejo 
naš napor za čisto in zdravo 
okolje. Morda se vsi še pre-
malo zavedamo, kaj pomeni 
zdrava voda. Voda iz vodoto-
kov prej ali slej pride preko 
podtalnice v vodna zajetja in 
s tem v preskrbo z vodo. Na 
Gorenjskem še ne čutimo 
pomanjkanja zdrave pitne 
vode, kar pa ne pomeni, da 
bo vedno tako, zato se mora-
mo truditi, da jo bomo ohra-
nili zanamcem,« je še pou-
daril Jožef Smolej in dodal, 
da k ozaveščanju člani RD 
Tržič pripomorejo še z dru-
gimi preventivnimi akcija-
mi, posneli so film v učne 
namene, se odzvali k sode-
lovanju na prireditvi na gre-
gorjevo ... 

Ribe so včasih težje preživele
Čuvaji Ribiško družino Tržič občasno opozorijo na onesnaženja na njihovih ribolovnih in gojitvenih 
vodah. Žal je pogosto povzročitelje težko izslediti, saj ti hitro zakrijejo sledi do izvora onesnaženja, 
opozarja dolgoletni ribič Jožef Smolej. Kljub temu ugotavlja, da so bila včasih onesnaženja in 
zastrupitve obsežnejše in pogostejše. 

Ribiška družina Tržič redno organizira čistilne akcije. / Foto: arhiv RD Tržič, Jožef Smolej

Jezersko – Občina Jezersko maja organizira ekskurzijo v 
gorniško vas (Bergsteigerdörfer) Ramsau bei Berchtesga-
den, ki leži na skrajnem jugu Nemčije. Ob svojem obisku 
bodo spoznali združenja Bergsteigerdorf Ramsau, poskusili 
regionalne pridelke, se sprehodili skozi središče Ramsaua, 
obiskali jezero Hintersee, zaščiten gozd Zauberwald, info 
postajo Narodnega parka Berchtesgaden v koči Klausbach-
haus in narodni park. Srečali se bodo z gorskim kmetom, 
ovčerejcem, sodelavcem bavarskega združenja Bergwald-
-Offensive in občinskim svetnikom, ki bo predstavil pro-
blematiko gorskega kmetijstva in gozdarstva, srečali se 
bodo tudi z gozdarjem iz bavarskega urada za kmetijstvo 
in gozdarstvo. Obiskali bodo info center NP Berchtesgaden 
Haus der Natur na robu mesta Berchtesgaden. Ekskurzijo 
bo vodil Janez Bizjak. Od lani je tudi Jezersko kot prvi kraj 
iz Slovenije vključeno v mednarodno mrežo Gorniških vasi 
(Bergsteigerdörfer), ki združuje kraje, ki svoj turizem raz-
vijajo na temeljih gorniške tradicije, predvsem pa osnovnih 
gorniških dejavnostih, brez velike turistične infrastrukture 
in s trajnostnim pristopom. V mrežo so vključeni kraji iz 
Avstrije, Nemčije, Južne Tirolske in Italije.

Obisk gorniške vasi Ramsau
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Pomožni sodelavci v proizvodnji, m/ž (Kranj)
 V večjem podjetju za pripravo in prodajo vrtljivih začinjenih nabodal ali doner 
kebabov iščemo proizvodne sodelavce, ki si želijo redno zaposlitev za dlje časa. 
Delovna mesta so v Kranju. Halal Guda Doner Kebap, d. o. o., Golniška cesta 102, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 19. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Modni stilist/prodajalec, m/ž (Qlandia, Kranj)
Bi soustvarjal novo blagovno znamko v najbolj obiskanem nakupovalnem središču 
v Kranju? Jasna vizija podjetja Legen World Wide, ki je najbolj znana po vrhunskih 
materialih in modnih kosih za moške in ženske, je odlična priložnost za vse, ki želijo 
dobiti izkušnje v svetu mode. MI & VI, d. o. o., Angelce Hlebce 1a, 4000 Kranj. Prijave 
zbiramo do 19. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Serviser gostinske opreme, m/ž (Kranj)
 Če ste spretni, vam elektrika ni tuja in ste radi med ljudmi, vas vabimo v naš servisni 
kolektiv. Nudimo razgibano delo po terenu in v servisni delavnici v Kranju, zapo-
slitev za nedoločen čas, polni delovni čas, redno in stimulativno plačilo. Ledo ser-
vis Ignac Vidmar, s. p., Tekstilna ul. 05, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 15. 5. 2019. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar-picopek, m/ž (Zbilje)
Pričakujemo: gostinsko izobrazbo smeri kuhar, poznavanje tehnik priprave jedi, 
najmanj 1 leto delovnih izkušenj na enakem/primerljivem delovnem mestu, ve-
selje do dela v kuhinji. Dotik gostinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohorskega bata-
ljona 34, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 28. 5. 2019. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Natakar, m/ž (Zbilje)
 Ponujamo: redno in dobro plačilo (urna postavka 7 evrov neto), delo 5 dni na teden, 
možnost fleksibilnega urnika, možnost napredovanja v vodjo strežbe/enote. Priča-
kujemo: urejenost, komunikativnost, prijaznost, dobro znanje slovenskega jezika, 
zaželene izkušnje na blagajni, skrb za red in čistočo, lastno prevozno sredstvo. Do-
tik gostinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohorskega bataljona 34, 1000 Ljubljana. Pri-
jave zbiramo do 28. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater-brusilec, m/ž (Kranj)
 Vaše delo bo posluževanje in upravljanje strojev za brušenje. Želena je strojna izo-
brazba, ni pa pogoj. Iskra ISD Strugarstvo, d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj. Prijave 
zbiramo do 20. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja pekarsko-slaščičarskega oddelka, m/ž (Bled) 
Naloge in odgovornosti: priprava, dopeka in zlaganje pekovskih izdelkov, izvajanje 
standardov, navodil in normativov s področja gostinstva, izvajanje HACCP standar-
dov s ciljem primernega ravnanja in shranjevanja živil, skrb za čistost in urejenost 
prodajalne in prodajnih polic, delo pri blagajni, izvajanje in upoštevanje vseh na-
vodil in zahtev za zagotavljanje varnega dela ... Zakladi, d. o. o., Pregljeva ulica 14, 
1230 Domžale. Prijave zbiramo do 26. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (Hotel Špik, Gozd - Martuljek)
Od kandidatov pričakujemo: IV. ali V. stopnja izobrazbe gostinske smeri, pogovor-
no znanje italijanskega jezika, sposobnost za timsko delo, komunikacijske sposob-
nosti in fleksibilnost, osebno urejenost. Hit, d. d., Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica. 
Prijave zbiramo do 6. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir elektronike, m/ž (Jesenice) 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: univerzitetna ali visokošolska izo-
brazba elektrotehnične smeri, 3 leta izkušenj na enakih ali podobnih delih, zaže-
len izpit za delo z O2, zaželen izpit za vodenje žerjava s tal. SIJ Acroni, d. o. o., Ces-
ta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 26. 5. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji, m/ž (Škofja Loka) 
Opis delovnih nalog: pakiranje izdelkov, izvajanje avtokontrole, 4-izmensko delo, 
delo je v proizvodnji za brizganja plastike. Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 5. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Monter pohištva, m/ž (Žabnica, Gorenjska, teren po Sloveniji)
Prevoz in montaža pohištva, delo v skladišču in na terenu. Prevc, Saloni Pohištva, 
d. o. o., Dorfarje 17, 4209 Žabnica. Prijave zbiramo do 24. 5. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Upravljalec/posluževalec CNC-strojev, m/ž (Škofja Loka)
Delo zajema: Priprava CNC-strojev za obratovanje, samostojno upravljanje strojev 
– CNC-stružnice ali obdelovalni centri, nadzor nad delovanjem strojev ... Weber, d. 
o. o., Stara Loka 36, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 25. 5. 2019. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Razvijalec programskih aplikacij, m/ž (Kranj) 
Osnovne naloge in odgovornosti bodo vezane na: projektiranje in zasnova vgra-
jenih mikrokrmilniških (embedded) programskih aplikacij v razvojnem okolju IAR, 
KIEL …, nizkonivojsko programiranje – izdelava gonilnikov (driverjev) za podporo 
merilne tehnike ... Iskra, d. o. o., Stegne 21, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 25. 5. 
2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

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

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

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

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

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

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

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

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

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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

AKCIJA

Maša Likosar

Tržič – Štiristo kilometrov 
dolga transverzala, ki je po-
imenovana Visoka pot Pire-
nejev, poteka čez osrednjo 
verigo Pirenejev in večkrat 
preči francosko-špansko 
mejo. V nasprotju z bližnji-
ma transverzalama GR10 
in GR11, ki potekata po se-
vernih in južnih pobočjih 
Pirenejev, je ta izrazito vi-
sokogorska, bolj neobljude-
na in divja, poti pa so v več-
ji meri neoznačene. Trži-
čanka Nina Kopčavar, ki je 
planinska vodnica z med-
narodno licenco Interna-
tional Summer and Win-
ter Mountain Walking Le-
ader, alpinistična inštruk-
torica, inštruktorica špor-
tnega plezanja in učitelji-
ca deskanja na snegu, je na 
na potopisu predstavila del 
poti, ki poteka skozi franco-
ski Nacionalni park Pirene-
ji. Z besedo in sliko nas je 
popeljala po enotedenskem 
trekingu, ki vodi mimo šte-
vilnih visokogorskih jezer 
in impozantnih gora. »Po-
dročje Pirenejev sem od-
krila pred petimi leti. Zani-
mal me je ta del sveta, ki je 
Slovencem še vedno dokaj 

neznan, tedaj niti nisem 
zaznala virov ali ljudi, ki bi 
to transverzalo že obiskali, 
zato sem se podala v nez-
nano področje, ki me je ne-
mudoma navdušilo,« je po-
jasnila Kopčavarjeva. 

Na sedemdeset kilome-
trov dolg treking se Nina 
Kopčavar s skupino dese-
tih Slovencev poda vsako 
leto v mesecu juliju, ko je 
narava v največjem razma-
hu in razcvetu. »Slovencem 

so Pireneji novi in mnogo 
manj poznani kot na primer 
Alpe, Korzika ali Nepal. Jih 
pa zanimajo, ker jim ponuja-
jo edinstveno izkušnjo.« Na 
poti obidejo mogočno sever-
no steno najvišje gore v par-
ku Vignemale, visoko 3.298 
metrov, ter se povzpnejo na 
bližnji nekoliko nižji, 3.032 
metrov visoki in lahko do-
stopni Petit Vignemale. Tre-
king pa zaključijo s pogle-
dom na mogočen amfiteater 

Cirque de Gavernie, ki je 
del svetovne Unescove de-
diščine. »Treking je name-
njen izkušenim pohodni-
kom, saj na dan naredimo 
od dvanajst do dvajset kilo-
metrov. Opremo nosimo s 
seboj, prenočimo pa v ureje-
nih planinskih kočah,« pove 
Kopčavarjeva in nadaljuje: 
»Večino pohodnikov, ki se 
podajo v Pireneje, najbolj 
pritegne narava. Nacionalni 
park je izredno vodnat, ima 
kar 230 visokogorskih jezer 
in hodimo tako rekoč od je-
zera do jezera. Visokogorske 
travnike krasi pirenejska pe-
runika, vrhove gora pa pre-
letavajo jastrebi.« Kopčavar-
jeva pripoveduje, da si do-
mačini prizadevajo za ohra-
njanje jastrebov, ponovno 
so naselili tudi kozoroga in 
medveda. Obenem spodbu-
jajo planinsko pašništvo, ki 
je v njihovih krajih še vedno 
zelo živo. Kmetje iz vasi pod 
hribi ženejo živino na pašo 
v visokogorje, kjer izdeluje-
jo tudi sir, in sicer več ton na 
leto. »Na poti pozabiš na čas, 
vsakodnevne skrbi in tehno-
logijo ter v polni meri obču-
tiš divjino, odmaknjenost in 
lepoto narave,« sklene Nina 
Kopčavar.

Vodnato visokogorje 
perunike in jastreba
Planinska vodnica Nina Kopčavar je na potopisnem predavanju v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja 
Tržič predstavila Slovencem dokaj neznano transverzalo, ki preči pirenejsko gorstvo od Atlantika do 
Mediterana – Visoko pot Pirenejev.

Nina Kopčavar se vsako leto poda na enotedenski treking, 
ki poteka skozi francoski Nacionalni park Pireneji. / Foto: Tina DoklVilma Stanovnik

Kranj – Ekipo je sestavljalo 17 
študentov, ki so v na tekmo-
vanju Design Build Fly, ki je 
letos potekalo v Tucsonu v 
Arizoni, nastopili pod men-
torstvom docenta Viktorja 
Šajna. Na pot so odšli 8. apri-
la in en dan kasneje prejeli 
tudi zaboj z modelom letala, 
saj so ga na letališču izgubili.

»Iz pravil tekmovanja smo 
razbrali, da je ideja tekmova-
nja, da izdelamo repliko leta-
la z radarjem, ki mora vzlete-
ti z letalonosilke. Prav tako 
se je zahtevalo zložljivo kri-
lo, ki se avtomatsko razpre 
in ima možnost vrtenja ra-
darja ter spuščanja bomb. 
Letalo smo gradili več kot 

pol leta in vanj vložili več kot 
dva tisoč ur. Uspelo nam je 
zgraditi izjemno hitro, lah-
ko kompozitno letalo, ki do-
sega hitrosti več kot sto kilo-
metrov na uro in je zmožno 
leteti več kot deset minut na 
tekmovalni hitrosti. Na tek-
movanju, ki je potekalo na 
območju, kjer je že skoraj 
puščava, sredi ničesar, nam 
je uspelo med sto sprejetimi 
univerzami prehiteti uni-
verze, kot so: MIT, Univerza 
Južne Kalifornije, Georgia 
Tech, univerza iz Hongkon-
ga, Virginia Tech in druge. 
Vsi smo bili zelo presene-
čeni, kakšno razliko nam je 
uspelo narediti proti ostalim 
fakultetam,« je povedal Kra-
njčan Martin Kocijančič.

Naši študentje 
slavili v Arizoni
Ekipa študentov ljubljanske fakultete za 
strojništvo, v kateri je bilo tudi več Gorenjcev, je 
zmagala na ameriškem tekmovanju v načrtovanju 
in gradnji daljinsko vodenih brezpilotnih letal ter 
tekmovanju v letenju.

Ekipa Strojne fakultete Univerze v Ljubljani je bila najboljša 
na tekmovanju Design Build Fly.
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 29. 3. 2019 v 
Gorenjskem glasu,  je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ, d.o.o., 
iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upo-
raba avtomobila VW T-CROSS – Tanja Valant, Bled, 2. nagrada: 
enodnevna uporaba avtomobila POLO – Nuša Slapar, Križe, 
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Marija Zevnik, Podreča.  
Nagrajencem čestitamo!

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

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

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.
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Cena knjige je

9 99
 + poštnina

Največja dejanja 
humanosti  

v najgrozlivejših 
okoliščinah. 

264 strani, 
19 x 12,5 cm,

mehka vezava.

Tetovator iz Auschwitza temelji na resnični zgodbi Laleta in Gite 
Sokolov, slovaških Judov, ki sta preživela Auschwitz-Birkenau in si 
nazadnje ustvarila dom v Avstraliji. V taboriščih je bila Laletu dode-
ljena služba, v kateri je za preživetje tetoviral zapornike – dobesedno 
je praskal številke na roke svojih sotrpinov z neizbrisljivim črnilom in 
tako ustvaril enega najmočnejših simbolov holokavsta.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. 04 201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se  
poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Obseg knjige  
je 422 strani, v tem 

164 fotografij.

Cena knjige

Domačin iz Predtrga v Radovljici, Franci Valant, se je pri 86. letih lotil 
zbiranja zgodovinskih podatkov o gozdovih Jelovice in dejavnosti 
vaščanov iz naselij okoli Jelovice. Zbrane podatke, posebnosti in doži-
vljanja je zapisal v knjigi. Izdal jo je letos v samozaložbi, z namenom 
zabeležiti dogodke in pričevanja starih ljudi, da ne gredo v pozabo, 
da ostanejo dostopni tudi zanamcem. 

Rezultati 34. kroga – 28. aprila 2019
11, 13, 19, 25, 28, 36, 38 in 16

Loto PLUS: 4, 15, 20, 21, 29, 33, 35 in 36
Lotko: 5 1 0 5 2 0

Sklad 35. kroga za Sedmico: 1.910.000 EUR
Sklad 35. kroga za PLUS: 540.000 EUR
Sklad 35. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

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

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

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

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

350 kom. modelarne opeke, ugodno, 
tel.: 04/57-25-536  
 19001204

KURIVO
PRODAM

KVALITETNA hrastova ali bukova 
drva, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/639-348  
 19001213

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

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

ŠOTOR z železnim ogrodjem, tel.: 
031/545-534 19001218

TURIZEM
ODDAM

VIKEND hišico oddam junija in avgu-
sta, v Premanturi, 60 m od morja, tel.: 
00385/982-28-440  
 19001200

STARINE
KUPIM

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

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, tel.: 
070/558-214 19001210

TRAKTOR Univerzal 445, letnik 1990, 
samo 2240 del. ur, kabina, garažiran, 
7.390 EUR, tel.: 040/619-010 19001208

KUPIM

STROJ za polaganje folije širine 120– 
130 cm, tel.: 041/799-683 19001212

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

PRIDELKI
PRODAM

BALE, silažne in suhe, motorno žago 
Stihl in bazen, 320 l, za mleko, tel.: 
031/585-345 19001217

NEŠKROPLJEN ječmen in 330 l škro-
pilnico, malo rabljeno na manjši kmetiji, 
tel.: 041/894-493 19001215

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 ČB bikca, stara 3 tedne, tel.: 
031/837-519 19001201

ČB teličko, staro 14 dni, tel.: 04/25-
03-043, 031/210-494 19001214

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

KROMPIR za sajenje, tel.: 041/354-
101 19001211

PIŠČANCE, bele, za dopitanje, tel.: 
041/281-919 19001216

RJAVE jarkice v začetku nesnosti. Sta-
nonik, Log 9, Šk. Loka, tel.: 04/51-85-
580, 041/694-285 19001202

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, 
Mošnje 7, tel.: 04/53-38-193 19001207

KUPIM

BIKCE in teličke, od 1 tedna do 300 
kg, ter kravo ali telico, tel.: 069/613-
055 19001206

OSTALO
PRODAM

LESENO zložljivo kozo za žaganje drv, 
suhe trske za kamine in peči ter orbi-
trek, tel.: 031/254-639 19001205

PREKLJE – fižolovke, tel.: 041/912-
088 19001203

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 19001132

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO voznika kamiona s kate-
gorijo C za vožnje po Sloveniji. CCLAN, 
d.o.o., Kranj, Britof 182, Kranj, 
041/640-380 19001199

AS Gorjuše - Nomenj išče pastirja- 
sirarja in pomočnico oz. pomočnika 
na planini Javornik, za pašno sezono 
2019. Kandidati naj prošnje pošlje-
jo na: AS Gorjuše - Nomenj, Gorjuše 
36a, 4264 Boh. Bistrica, najkasneje 
do 15. 5. 2019 19001198

STORITVE
NUDIM

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

BELJENJE in glajenje sten, barvanje 
fasad, napuščev, ograj, nadstreškov, 
sanacijo plesni, dekorativne omete in 
opleske 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 – nu-
dimo zaključna gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasaderska dela, adaptacije 
stanovanj in hiš, suhomontaža 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

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

RAZNO
PRODAM

3-FAZNI eletro motor, motorno vodno 
črpalko, bencin, tel.: 040/332-590 
 
 19001209

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE

Kresovanja
Križe, Leše – V torek, 30. aprila, bo Prostovoljno gasilsko 
društvo Križe organiziralo prvomajsko kresovanje na Polani 
nad Križami, in sicer od 20. ure dalje. V primeru slabega 
vremena bo prireditev prestavljena na naslednji dan, 1. maj, 
prav tako ob 20. uri. Prav tako danes, v torek, kresovanje 
organizira tudi Prostovoljno gasilsko društvo Leše na stari 
Lešanski cesti. Več informacij lahko dobite na telefonski šte-
vilki: 04/596 10 35.

Naklo – Konjeniško društvo Naklo vabi na kresovanje, ki bo 
danes, v torek, 30. aprila, z začetkom ob 20.30 na Primožov-
čevem travniku, na koncu Gorenjske ceste v Naklem.

Razstava in parada starodobnih vozil

Naklo – Moto društvo Oldteimer Naklo prireja jutri, v sredo, 
1. maja, že 24. Tradicionalno prvomajsko razstavo in parado 
starodobnih vozil. Vozila bodo na ogled od 8. ure do 10.30. 
Ob 10.30 bo parada vozil krenila po vseh vaseh občine Nak-
lo, nato proti Tržiču, kjer bo ob 12. uri na parkirišču Merca-
torja enourni postanek. Ob 14. uri se bo kolona starodobni-
kov vrnila v Naklo na parkirni prostor pred občino, kjer bo v 
šotoru pogostitev udeležencev in razdelitev priznanj. V času 
razstave bo nastopala Godba na pihala iz Šenčurja. Obisko-
valci bodo lahko pokusili tudi pražen krompir.

KONCERTI

V soju broadwajskih luči
Kranj – Spomladanski koncert Gimnazije Kranj V soju bro-
adwajskih luči bo v sredo, 8. maja, in v četrtek, 9. maja, ob 
19.30 v večnamenskem prostoru šole. V glasbeni svet moj-
strov muzikala – Richarda Rogersa, Leonarda Bernsteina, 
Johna Kanderja, Andrewa Lloyda Webra in mnogih drugih 
– bodo zbrane popeljali zbori, orkester in solisti Gimnazije 
Kranj. 

Recital pianista Rubena Dalibaltayana
Radovljica – La Casa de Kamna organizira danes, v torek, 30. 
aprila, ob 19. uri v dvorani glasbene šole Radovljica recital 
pianista Rubena Dalibaltayana.

Nastop udeležencev mojstrskega tečaja
Radovljica – Jutri, v sredo, 1. maja, bodo z začetkom ob 20. 
uri mladi pianisti Teja Jeličić, Dejan Romih, Klara Lužnik, 
Korana Šarenac, Andrea Furlan, Ana Maria Beguš in Andrej 
Shaklev, ki so se udeležili mojstrskega tečaja pri prof. Dali-
baltayanu, v dvorani Glasbene šole Radovljica prikazali re-
zultate opravljenega dela. Izvedli bodo skladbe klasičnega 
pianističnega repertoarja.

Slavnostni koncert in parada godb
Jesenice – Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora ob 145-le-
tnici delovanja jeseniških godb vabi na slavnostni koncert, ki 
bo v petek, 10. maja, ob 19.30 v dvorani Gledališča Toneta 
Čufarja na Jesenicah, in na parado orkestrov, ki bo v soboto, 
11. maja, ob 15. uri startala pri naselju Sonček in potekala 
mimo Spara in Kolperna na trg Stare Save.

Dar za družine z invalidnimi otroki
Škofja Loka – Župnijska karitas Škofja Loka prireja v sobo-
to, 4. maja, ob 20. uri dobrodelni koncert z naslovom Dar 
za družine z invalidnimi otroki. Prireditev bo v Sokolskem 
domu v Škofji Loki.
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Anketa

Emil Kutnjak, Kranj:

»Na praznik borcev me ve-
žejo zgodovina, tradicija in 
domoljubje, zato se vsako 
leto udeležujem prireditev. 
Menim, da se je teh preteklih 
dogodkov treba spominjati in 
jih spoštovati.« 

Daniel Kovačič, Kamnik:

»S prijatelji smo pohodniki in 
vsako leto pridemo na pohod 
v Udin boršt. Gre pa pred-
vsem za spomin na narodno-
osvobodilno borbo, saj vemo, 
da so se takrat ljudje borili za 
nas in za današnje čase.« 

Marija Šimenko, Tržič:

»Meni takšne prireditve veli-
ko pomenijo, predvsem zaradi 
obujanja spominov na dožive-
tja naših staršev. Smo namreč 
generacija, ki o tem veliko ve 
in nam to, za kar so se borili 
naši predniki, veliko pomeni.« 

Jože Kajin, Cegelnica:

»To je tradicionalni pohod, 
ki se ga udeležim vsako leto. 
Spominjam se pripovedovanj 
svojih staršev in sorodnikov, ki 
so bili udeleženi v takratnem 
dogajanju. Prav je, da se spo-
min na to ohranja še danes.« 

Manca Perdan

V soboto, na dan upora proti 
okupatorju, se je po gozdnih 
cestah, poteh in stezah kra-
jinskega parka Udin boršt 
odvil tradicionalni, že 26. 
Pohod prijateljstva in spo-
mina. Naključne udeležence 
pohoda smo vprašali, kaj jih 
veže na ta praznik. / Foto: Tina Dokl

Spominski 
pohod  

Dora Osterman, Kranj: 

»Na pohod sem prišla zato, ker 
je to zame dragocen spomin in 
se zavedam, da moramo vzdr-
ževati praznik, posvečen na-
šim prednikom. S kolegicami 
pridemo vsako leto, sprehodile 
smo se po daljši poti.« 

info@g-glas.si

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

Danes bo sprva deloma jasno, sredi dneva in popoldne pa 
spremenljivo do pretežno oblačno z nekaj dežja. Jutri in v 
četrtek bo večinoma sončno, popoldne je možna kakšna krat-
kotrajna krajevna ploha.

Mateja Rant

Žiri – Na letošnji osrednji 
razstavi v veliki sobi Galeri-
je Svoboda so se osredoto-
čili na okrogle čipke iz raz-
ličnih držav, tako da so po-
leg slovenskih čipk na ogled 
tudi ruske, nemške, hrvaške, 
italijanske in hrvaške čip-
ke. Idejo so po besedah pod-
predsednice klekljarskega 
društva Cvetke Žiri Mojce Al-
breht dobile na lanskem sve-
tovnem klekljarskem kon-
gresu na Nizozemskem, kjer 
so njeno pozornost pritegni-
le čipke znane ruske kleklja-
rice. Pri ruski stojnici je po-
tem kupila katalog z vzorci 
samih okroglih čipk. Čeprav 
sprva niso vedele, kaj bo nas-
talo iz tega, je priznala Mojca 
Albreht, pa obiskovalce tudi 
tokrat razvajajo z nadvse pe-
stro in barvito razstavo.

Posebno pozornost so 
posvetili tudi klekljarici in pi-
sateljici Tončki Stanonik, ki 
letos praznuje okrogli jubilej 
in se v Žireh prvič predstavlja 
na samostojni razstavi z nas-
lovom Pišem in klekljam. Na 
ogled so njena literarna dela 
in čipke, ki jih je sklekljala 
sama oziroma jih je dobila 
v dar od staršev. »Športniki 
radi rečejo, da je največji iz-
ziv nastopati pred domačim 

občinstvom. Tokratna raz-
stava je bila tudi zame zato 
poseben izziv,« je priznala 
Tončka Stanonik. Recital z 
odlomki iz njenih literarnih 
del je kot rdeča nit povezo-
val tudi sobotno slovesnost 
ob odprtju klekljarskih dni. 
Župan Janez Žakelj je v svo-
jem nagovoru znova pouda-
ril, da ga veseli, ker kleklja-
rice tradicijo tako uspešno 
prenašajo iz roda v rod, saj je 
prepričan, da je narod brez 
tradicije tudi brez prihodno-
sti. »A če se jaz iz leta v leto 

ponavljam, pa me vi s svoji-
mi razstavami vedno znova 
navdušite, saj vsako leto naj-
dete kaj novega in zanimive-
ga, pa čeprav jih pripravljate 
že trinajst let.« Če je kleklja-
nje včasih za družine pome-
nilo predvsem dodaten zas-
lužek, pa je danes to način 
preživljanja prostega časa 
in celo umetnost, je pouda-
ril župan in dodal, da kleklja-
nje obenem ponuja prilož-
nost za druženje in izmenja-
vo informacij. »Klekljarice 
ste dobro obveščene o vsem, 

zato ste vedno dobrodošle na 
občini,« je pristavil v hudo-
mušnem tonu. Veseli ga, da 
v njihovem kraju že 114. leto 
neprekinjeno deluje čipkar-
ska šola, s čimer vrednote, 
kot so kreativnost, vztrajnost 
in delavnost, prenašajo tudi 
na mlade. Žirovsko klekljar-
sko tradicijo pa naj bi v pri-
hodnje v sodelovanju z Loš-
kim muzejem Škofja Loka, 
s pomočjo katerega zbira-
jo gradivo, predstavili tudi v 
Muzeju Žiri, je še napovedal 
župan.

Vsako leto kaj novega
V Žireh se v teh dneh odvijajo 13. Slovenski klekljarski dnevi, ki so jih slovesno odprli minulo soboto  
s prireditvijo, na kateri so osrednjo pozornost namenili klekljarici in pisateljici Tončki Stanonik.

Prvič se na samostojni razstavi v Žireh predstavlja klekljarica in pisateljica Tončka 
Stanonik. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Pred prazniki so se v Škofji Loki spomnili padlih 
v drugi svetovni vojni. Vence k spomeniku v Lipici so položili 
predstavniki občine in Zveze borcev za vrednote NOB v družbi 
predstavnika ruskega veleposlaništva v Sloveniji. 

Poklon padlim v drugi svetovni vojni

Poklon žrtvam druge svetovne vojne v Škofji Loki /Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Aprilsko 
vreme je tik pred koncem 
tega pregovorno muhas-
tega meseca spet pokaza-
lo zobe: potem ko se je po-
mlad tudi v Zgornjesavski 
dolini že dodobra razcve-
tela, je Kranjsko Goro z 
okolico v nedeljo spet po-
belil sneg. Prelaz Vršič je 
bil zaprt za promet, k sre-
či pa se v prazničnem kon-
cu tedna številnim ni bilo 
treba z avtom odpraviti od 

doma. Tisti, ki so vendar-
le se, so morali jeklene ko-
njičke pred vožnjo temelji-
to očistiti in voziti skrajno 
previdno, kajti tudi na ce-
stah je bila nekaj centime-
trov debela snežna odeja. 
Kljub snegu, ki ga je bilo si-
cer v letošnji zimi komaj za 
vzorec, kranjskogorski žič-
ničarji niso več razmišljali 
o smuki, saj so prav ta ko-
nec tedna žičniške naprave 
po kratkem premoru znova 
pognali – tokrat za začetek 
poletne sezone. 

Kranjsko Goro je v nedeljo 
pobelil sneg

V nedeljo popoldan so v Kranjski Gori vladale prave zimske 
razmere. / Foto: Karmen Sluga


