
AKTUALNO

Romarji prinašajo  
veselje in energijo 
Na Brezjah so v sredo, prvega 
maja, na praznik Jožefa delavca, 
praznovali desetletnico Romarske-
ga urada. 
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GORENJSKA

Ni konca  
za delavski boj 
Na Sv. Joštu nad Kranjem je Svet 
gorenjskih sindikatov ob prvem 
maju, prazniku dela, pripravil tra-
dicionalno prvomajsko srečanje, 
letos že 45. leto po vrsti. 

6

KRONIKA

Strožje do vinjenih  
voznikov 
Agencija za varnost prometa pre-
dlaga znižanje dopustne meje al-
kohola pri voznikih na 0,2 promila 
in strožjo obravnavo močno vinje-
nih voznikov. 

14

GG+

Gora ni nora,  
mi pa tudi ne 
Kamničan France Malešič, prizna-
ni zdravnik, gorski reševalec, pu-
blicist in urednik, je predstavil 
svojo novo knjigo z zbranimi pla-
ninskimi izreki.

 19

VREME

Danes bo pretežno oblač-
no, pojavljale se bodo  
padavine. Jutri bo oblač-
no in deževno. V nedeljo 
bodo padavine oslabele.

9/13 °C
jutri: oblačno in deževno

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

 

180 €
+ DDV/t

www. lesnipele.si
051 250 440

KAKOVOSTNI RAZRED 1

že od

Po tesh ZPS imajo pele Energije narave
najboljše razmerje med kvaliteto in ceno
na slovenskem trgu!€
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Jasna Paladin

Kamnik – Arheološke najdbe 
z Glavnega trga in dela Ma-
istrove ulice je v Medobčin-
skem muzeju Kamnik pred-
stavil mladi arheolog Gre-
gor Gruden iz Nevelj pri Ka-
mniku, ki je bil lansko pole-
tje del arheološke ekipe, ki 
je globoko pod zemljo iskala 
pričevanja starega Kamnika.

Kot je povedal, so arheolo-
gi izkopavanja na Glavnem 
trgu izvedli vse do geološke 
podlage, kar je ponekod na-
neslo tudi tri metre globo-
ko. Že leta 2017 (v prvi fazi 
prenove komunalnih vo-
dov v središču mesta) so na 
delu Glavnega trga odkrili 

temelje starejših stavb, lani 
pa odkrili še preostanek tlo-
risa stavb, ki so bile na tem 

mestu že mnogo pred tem, 
ko je ta del mesta postal trg. 
»Na podlagi zgodovinskih 

virov smo ugotovili, da so te-
melji ostanki nekdanje me-
stne hiše oz. rotovža in pa 
Lambergove hiše. Mestna 
hiša je bila najverjetneje uni-
čena leta 1805 v požaru, ko 
so jo tudi porušili in na tem 
mestu uredili trg,« je med 
drugim ob bogatem slikov-
nem gradivu povedal Gre-
gor Gruden.

Poleg temeljev stavb so 
izkopali tudi ostanke stare-
ga zbiralnika za vodo, ki je 
bil globok zgolj dva metra 
in je imel leseno dno. Zara-
di vlage so se deske ohrani-
le vse do današnjih dni, zato 
jih bodo poslali na nadaljnje 
analize starosti.

Novi podatki o starem Kamniku
V kamniškem muzeju so predstavili najdbe, ki so jih arheologi lansko poletje izkopali ob prenovi 
komunalne infrastrukture mestnega središča. Našli so ostanke lesenih objektov iz trinajstega stoletja, 
pričakovanih ostankov mestnega obzidja pa ne.

Temelji mestne hiše, izkopani na mestu današnjega 
Glavnega trga v Kamniku / Foto: Barbara Brezigar 48. stran

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Kresovi na predvečer 
prvega maja, mlaji, rdeči na-
geljni in prvomajska sreča-
nja z govori o pomenu pred 
stoletjem izborjenih dela-
vskih pravic so bili tudi le-
tos značilni za pravkar mi-
nuli mednarodni praznik 
dela. V Sloveniji je poleg pr-
vega dela prost tudi drugi 
maj. Na Gorenjskem smo le-
tos obiskali nekatera kreso-
vanja in praznovanja ter pri-
sluhnili slavnostnim govor-
nikom na štirih prizoriščih: 
Na Sv. Joštu nad Kranjem, 
Križni gori, v Javorniškem 

Rovtu nad Jesenicami in Ka-
mniški Bistrici. Čeprav je le-
tos tudi volilno leto (bližajo 
se namreč volitve v Evrop-
ski parlament), pa vsaj na 
Gorenjskem med govorci 
ni bilo politikov, le lokalni 
so ponekod pritegnili prete-
žno sindikalnim govorcem 
in njihovemu razmišljanju 
o pravičnejših plačah in de-
lovnih razmerah. Rdeča nit 
prvomajskih govorov se je 
letos dotaknila osemurne-
ga delovnika in kršitev v zve-
zi z delovnim časom, ki po 
anketi, izvedeni v Zvezi svo-
bodnih sindikatov Sloveni-
je v nekaterih panogah še 

posebej izstopajo, najbolj pa 
pri prekarnih delavcih. 

Prvi maj pa ima letos za 
Slovenijo še dodaten po-
men: 1. maja 2004 je na-
mreč naša država skupaj s 
Ciprom, Češko, Slovaško, 
Poljsko, Estonijo, Latvijo, 
Litvo, Madžarsko in Malto 
postala polnopravna članica 
Evropske unije. Leto prej je 
za vstop v EU glasovalo sko-
raj devetdeset odstotkov vo-
livcev. Petnajsto obletnico 
so države proslavile na Polj-
skem, v Sloveniji pa bo slo-
vesnost v sredo, 8. maja, na 
Brdu pri Kranju.

Praznovali smo prvi maj
Ob prvem maju, mednarodnem prazniku dela, se je tudi na Gorenjskem 
zvrstilo več prireditev. Slavnostni govorniki, pretežno sindikalisti, so 
opozarjali na ohranitev delavskih pravic.

Predpraznični kres na Visokem pri Kranju. Prvega maja 2004 so kresovi zagoreli tudi ob 
vstopu Slovenije v Evropsko unijo. / Foto: Tina Dokl45.,6.,8. stran
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Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Na hrb tni stra ni mo ra jo ime ti 
od tis njen na slov na ročni ka. Mali oglas, od dan po te le fo nu 
ali brez ku po na, za ra ču na va mo po ce ni ku, s po pu stom  
za na roč ni ke (20 %). Ku pon ni ve lja ven za ob ja vo pod  
šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas nem od del ku. Brez
plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve ljav lja ti pra vne ose be 
(tudi s. p.).  Ogla se spre je ma mo na na slov Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj ali po te le fo nu 04/201  
42 47; za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 
14. ure in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V  
ma lo oglas nem od del ku na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju pa  
smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek in če tr tek od 8. 
do 16. ure, v sre do od 8. do 17. ure, v petek od 8. do 15. ure.  

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

❑ prodam          ❑ kupim          ❑ oddam          ❑ najamem    

❑ podarim           ❑ iščem           ❑ nudim          ❑ zamenjam

✂

RUBRIKA:

Vsebina:

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

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

✂

Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARIJA MRAK iz Kamne Gorice.

Igor Kavčič

Kranj – Ob evropski himni na 
začetku v prijetno polni dvo-
rani nihče v publiki ni vstal. 
Z besedo, da smo Gorenjci 
očitno varčni tudi v tem ele-
mentu, je pred publiko stopil 
komik Aleš Novak, češ da se 
je to zgodilo prvič, odkar so 
se s projektom Tokrat grem 
volit predstavili v Šmarju pri 
Jelšah, Celju, Murski Soboti 
in Kopru. Skupaj z domačim, 
na rob Gorenjske odseljenim 
mojstrom besede Boštjanom 
Gorenjcem - Pižamo sta v nji-
ma lastnem duhovitem tonu 
razmišljala o tem, zakaj pot-
rebujemo Evropsko unijo, 
katere so njene prednosti in 
slabosti, razjasnila pa sta tudi 
kakšen mit, povezan z Bru-
sljem in bližajočimi se voli-
tvami v Evropski parlament.

S tem mednarodnim pro-
jektom Pisarna Evropskega 
parlamenta med prebival-
stvom, še posebno pa med 
mladimi, poskuša dvigni-
ti zavest, da gredo na voli-
tve. Zadnjih »evropskih vo-
litev« leta 2014 se je udeleži-
lo le 42,66 odstotka vseh vo-
livcev, Slovenci smo s 24,55 
odstotka zasedli četrto mes-
to – od zadaj. Potem ko so se 
na platnu vrteli zapisi Tok-
rat grem volit – ker ne mis-
lim zgolj nase, ker zahtevam 
pravico do preživljanja časa 
z družino, ker podpiram do 
okolja in zdravja odgovorno 
kmetijstvo, ker verjamem, 
da si vsi zaslužijo enako pri-
ložnost, ker vsak glas šteje – 
tudi moj, ker nočem, da dru-
gi odločajo o moji prihodno-
sti, ker verjamem v svobodo 
izražanja, ker mi je Evropa 
prirasla k srcu … sta komika 
na oder povabila še Andre-
ja Miholiča, predstavnika 

za stike z javnostjo v Pisar-
ni Evropskega parlamenta v 
Sloveniji. V pisarni skrbijo 
za dvostransko komunika-
cijo – javnosti predstavljajo, 
kaj EU je, kako deluje, hkra-
ti pa se trudijo, da v Evrop-
skem parlamentu izvedo, 
kaj si o delovanju unije misli 
javnost v Sloveniji.

»Pred petimi leti je volil le 
vsak četrti Slovenec in šele 
vsak deveti, star do 39 let. To 
je skrb vzbujajoč trend, pred-
vsem ker s tem, da ne voli-
mo, prepustimo glas vsem 
tistim volivcem, ki gredo vo-
lit z namenom in imajo ostra 
in trdna, pogosto tudi radi-
kalna stališča, kar seveda ni 
dobro za demokracijo,« po-
jasnjuje Miholič in pove, da 
so po zadnji raziskavi ta čas 
v povprečju za Evropejce tri 
najpomembnejše teme: so-
cialna politika, migracije 
in terorizem ter gospodar-
ska rast. Slovence bolj kot 
migranti zanima boj proti 

brezposelnosti. V nadalje-
vanju so bolj kot o slabostih 
sicer govorili o prednostih, 
kot so prost pretok kapitala 
in storitev, enotna cena go-
stovanj v mobilnih omrež-
jih, odsotnost meja znotraj 

schengenskega prostora in 
podobno, tudi o cenejših le-
talskih prevozih, možnos-
ti za študija prek programa 
Erasmus v drugih evropskih 
državah.

Komika sta takoj predlaga-
la program Erasmus za upo-
kojence, ter enotno ceno za 
sendvič. Ta naj bi bila v vseh 
državah dva evra – s tem, da 
bi bilo v njem 28 različnih se-
stavin iz vsake države člani-
ce po ena. Tudi tovrstne po-
bude je moč predlagati prek 

poslancev v Evropskem par-
lamentu ali prek Evropske 
komisije. Možno pa je, da se 
zakon predlaga tudi kot dr-
žavljanska pobuda z milijon 
podpisi iz sedmih držav, a 
sprejetje tega ni zavezujoče. 

V akcijo Tokrat grem vo-
lit se je doslej vpisalo več kot 
12.500 Slovencev, dobrih 
tristo izmed njih pri spod-
bujanju, naj gredo ljudje vo-
lit, na različne načine sode-
lujejo kot prostovoljci. »Mis-
lim, da bo tokrat odstotek vo-
livcev višji, saj bodo volitve 
zelo pomembne tako zara-
di vzpona populizma, brexi-
ta kot različnih razvojnih 
tem, pomembnih za obstoj 
Evropske unije, je še povedal 
Andrej Miholič.

O evropskem sendviču  
in še čem
V okviru vseevropske kampanje Tokrat grem volit se je slovenska turneja Skečoholikov prejšnji teden 
ustavila tudi v Mestni knjižnici Kranj. Malo za hec in še bolj zares sta v zabavni debati publiko k 
udeležbi na evropskih volitvah spodbujala stand up komika Boštjan Gorenc  Pižama in Aleš Novak.

Zakaj je pomembno, da gremo na evropske volitve, so na zanimiv način pojasnjevali 
Boštjan Gorenc  Pižama, Aleš Novak in Andrej Miholič. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Kranj – Prihodnji torek 
bodo dijaki v slovenskih gi-
mnazijah v skladu z ma-
turitetnim koledarjem pi-
sali prvo izpitno polo, esej 
iz slovenščine oziroma ita-
lijanščine ali madžaršči-
ne kot maternega jezika. 
K prvemu delu izpita sta 
se po podatkih Državne-
ga izpitnega centra prijavi-
la 6702 kandidata. Letošnji 

tematski sklop za maturite-
tni esej pri slovenščini pod 
naslovom Stiske družine 
in posameznika na zgodo-
vinskih prelomnicah obse-
ga besedili Maje Haderlap 
Angel pozabe in Andreïa 
Makina Francoski testa-
ment. Splošna matura letos 
poteka na 84 šolah, prvič jo 
bo opravljalo 6346 kandi-
datov. Drugi del pisnega 
izpita iz maternega jezika 
bodo dijaki pisali 29. maja. 

Pisni izpiti iz tujih jezikov 
bodo potekali 1., 6., 11., 12. 
in 13. junija, 8. junija bo po-
tekal pisni izpit iz matema-
tike ter med 30. majem in 
14. junijem pisni izpiti iz 
izbirnih predmetov. Ustni 
maturitetni izpiti bodo po-
tekali na šolah med 13. in 
22. junijem. Z uspehom na 
letošnjem spomladanskem 
roku splošne mature bodo 
kandidati seznanjeni v če-
trtek, 11. julija.

V dneh od 7. do 13. maja 
bo na vseh osnovnih šolah v 
Sloveniji potekalo tudi na-
cionalno preverjanje zna-
nja za šesti in deveti razred, 
in sicer bodo učenci najprej 
pisali preizkus znanja slo-
venščine oziroma italijan-
ščine ali madžarščine kot 
maternega jezika. Dosežki 
znanja bodo učencem de-
vetega razreda dostopni 3. 
junija, učencem šestega ra-
zreda pa 6. junija.

S pisanjem eseja se začenja matura

Po zadnji raziskavi so ta čas v povprečju za Evropejce 
tri najpomembnejše teme socialna politika, migracije 
in terorizem ter gospodarska rast. Slovence bolj kot 
migranti zanima boj proti brezposelnosti.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Iztekel se je rok 
za vložitev kandidatur za 
evropske volitve. Kandida-
tne liste je vložilo 14 strank 
oziroma list. Državna volil-
na komisija (DVK) je takoj 
preverila njihovo zakoni-
tost in tudi vse potrdila. Na 
evropskih volitvah se bodo 
pomerili kandidati vseh par-
lamentarnih strank: SDS, 
ki na volitve odhaja s skup-
no listo z zunajparlamentar-
no SLS, ter LMŠ, SD, SMC, 
Levice, NSi, SAB, DeSUS in 
SNS. Za sedež v Evropskem 
parlamentu se bodo potego-
vale tudi zunajparlamentar-
ne stranke Zeleni Slovenije, 
Dobra država, Domovinska 
liga in Gibanje Zedinjena 
Slovenija ter nestrankarska 
lista Povežimo se. Na vseh 
listah skupaj so 103 kandi-
dati, med njimi je 52 moš-
kih in 51 žensk. Na šestih so 
ženske nosilke kandidatnih 

list, na osmih moški. Večina 
strank oziroma list je nanje 
uvrstila po osem kandida-
tov, kolikor poslancev iz Slo-
venije se tudi voli v Evropski 
parlament.

Na volitvah, ki bodo 26. 
maja, bodo na glasovnicah 
liste kandidatov naštete po 
naslednjem vrstnem redu: 
1. Stranka modernega centra 
(SMC), 2. Gibanje Zedinje-
na Slovenija (ZSi), 3. Zeleni 
Slovenije (Zeleni), 4. Dob-
ra država (DD), 5. Slovenska 
nacionalna stranka (SNS), 
6. Lista Povežimo se, 7. Li-
sta Marjana Šarca (LMŠ), 
8. Nova Slovenija – Krščan-
ski demokrati (NSi), 9. Slo-
venska demokratska stran-
ka (SDS) in Slovenska ljud-
ska stranka (SLS), 10. Do-
movinska liga (DOM), 11. 
Socialni demokrati (SD), 
12. Levica, 13. Demokratična 
stranka upokojencev Slove-
nije (DeSUS) in 14. Stranka 
Alenke Bratušek (SAB).

Izžrebali vrstni red
Potem ko se je minuli petek iztekel rok za vložitev 
kandidatur za evropske volitve, so na Državni 
volilni komisiji izžrebali vrstni red vloženih 
kandidatnih list.
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Jože Košnjek

Brezje – Romarski urad, 
prvo tovrstno ustanovo v Slo-
veniji, je na praznik 1. maja 
oziroma Jožefa delavca leta 
2009 odprl in blagoslovil te-
danji ljubljanski nadškof dr. 
Anton Stres, vse potrebno za 
odprtje pa so naredili franči-
škani pod vodstvom tedanje-
ga gvardijana samostana in 
rektorja Marijine bazilike 
patra Silvina Kranjca. 

Začetki razmišljanja, da 
Brezje kot vedno bolj obi-
skan romarski kraj potre-
bujejo prostor, kjer bo lah-
ko romar na enem mestu 

dobil vse potrebne informa-
cije, pa segajo v leto 1999, 
se spominja sedanji rektor 
Marijine bazilike in gvar-
dijan frančiškanskega sa-
mostana dr. Robert Bahčič. 
Takrat so frančiškani z Bre-
zij na pobudo tedanjega 
ljubljanskega nadškofa dr. 
Franca Rodeta predlaga-
li Slovenski škofovski kon-
ferenci, naj poviša Brezje v 
Marijino narodno svetišče. 
Frančiškani so to storili in 
Slovenska škofovska kon-
ferenca je 1. januarja leta 
2000 podelila Brezjanski 
mali baziliki naziv Mariji-
nega narodnega svetišča. 

Leta 2003 je bil storjen nas-
lednji pomemben korak na 
poti Brezij med bolj zna-
na romarska središča. Tega 
leta je bilo v Lurdu srečanje 
Marijinih svetišč in nad-
škof Rode je priporočil te-
danjemu gvardijanu fran-
čiškanskega samostana na 
Brezjah Mihi Vovku, naj se 
udeleži tega srečanja. Pater 
Vovk je šel tja in Brezje so 
postale znane tudi širše in 
bile predlanskim vključene 
v evropsko mrežo Marijinih 
svetišč. 

V sredo so na Brezjah po-
častili deseto obletnico usta-
novitve Romarskega urada. 

Praznovanje se je začelo z 
mašo, ki jo je daroval lju-
bljanski pomožni škof dr. 
Anton Jamnik. V pridi-
gi je povedal, da so Brez-
je kraj, iz katerega odhaja-
mo drugačni. Romarji na 
Brezjah predvsem po zaslu-
gi Romarskega urada začu-
tijo, so dobrodošli in prija-
zno sprejeti ter da se bo zu-
naj cerkve ali v njej vselej na-
šel nekdo, ki bo razumel nji-
hove želje. Sodelavcem ura-
da, ki je v desetih letih sto-
ril velik korak naprej, je če-
stital za opravljeno delo. Po 
maši je bil na bližnjem vrtu 
drugi del praznovanja, ki ga 
je z nagovorom začel gvar-
dijan samostana pater dr. 
Robert Bahčič. Sodelavcem 
rada, ki jih vodi direktorica 
Andreja Eržen Firšt, je iz-
rekel zahvalo za pomoč in 
poudaril, da je urad primer 
uspešnega sodelovanja la-
ikov v delu Cerkve. Duhov-
niki oziroma patri, razbre-
menjeni mnogih opravil, se 
lahko v popolnosti posveti-
jo svojemu poslanstvu. Za-
poslenim v uradu in sode-
lavcem, ki jim, kot pravijo, 
romarji prinašajo veselje, 
upanje in energijo, je česti-
tala tudi direktorica Direk-
torata za turizem ministr-
stva za gospodarstvo Rena-
ta Martinčič. Povedala je, da 
se na svetu letno odpravi na 
romanja 330 milijonov lju-
di, ki ustvarijo za 18 milijard 
evrov prometa. Poudarila 

je, da je bila leta 1986 prva 
uradno priznana evropska 
pešpot Jakobova pot in da 
je tudi v Sloveniji romarski 
turizem pomemben kamen 
v mozaiku slovenskega tu-
rizma. Za sklep praznova-
nja je direktorica Romar-
skega urada dr. Andreja Er-
žen Firšt podarila gostom in 

sodelavcem urada jubilejne 
spominke, vsi skupaj pa so 
razrezali jubilejno torto. Za 
glasbeni del praznovanja so 
poskrbeli violončelistka Jer-
ca Grašič iz Lesc in glasbeni 
trio Gajst'n Bend, v katerem 
igrajo brata Primož in Do-
men Mirtič Dolenec iz Moj-
strane in Vid Grašič iz Lesc.

Romarji prinašajo veselje in energijo
Na Brezjah so v sredo, na praznik Jožefa delavca, praznovali desetletnico Romarskega urada.

Ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik je blagoslovil Romarski urad ob desetletnici 
delovanja.

Dr. Andreja Eržen Firšt (desno) je izročila jubilejne 
spominke z Brezij tudi direktorici Direktorata za turizem 
Renati Martinčič.

Na sredini slovesnosti so predstavili in blagoslovili 
električni avtomobil z logotipom Brezje – čista 
energija, ki ga bodo uporabljali zaposleni v uradu in 
romarji. V programu imajo ureditev polnilnice za 
električne avtomobile in nakup koles in skuterjev, 
s katerimi bodo lahko obiskovalci Brezij obiskali 
sosednje kraje in znamenitosti. Z nekaterimi od njih, 
na primer z Bledom in Avsenikovimi v Begunjah, 
Brezje že sodelujejo.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Tomaž Trobiš 
se je zato v uvodu zahvalil 
obema občinama, ki sta po-
magali, da je Stari vrh pre-
živel dvanajstletno kalva-
rijo. Poslovno leto 2018 je 
bilo namreč ključno, saj je 
z izpolnitvijo pogojev spo-
razuma o zaključku lizin-
ških pogodb upnika Hete 
družba očiščena dolgoroč-
nih obveznosti. To je mej-
nik v dolgoročni stabiliza-
ciji podjetja, ni pa še dovolj 
za izhod iz insolventnosti. 
Še vedno izkazujejo obve-
znosti do upnikov, Trobiš 
je govoril o 440 tisoč evrov 
odprtih obveznosti, ki jih je 
treba poravnati, s čimer na-
meravajo nadaljevati v tem 
letu. Optimizem jim vliva 

dejstvo, da so v zadnjih treh 
sezonah dosegli pozitiven 
poslovni rezultat. Čisti do-
biček leta 2018 je 76 tisoč 
evrov, kar je sedemkrat več 
kot prejšnje leto, je pojasnil 
direktor in dejal, da se Stari 
vrh za zdaj preživlja z zim-
sko sezono, v prihodnje pa 
se bodo morali osredotoči-
ti tudi na poletno, kar bo 
omogočilo dodatno zapo-
slovanje in povezovanje po-
nudnikov turističnih stori-
tev. Prihodki zgolj zimske 
sezone ne omogočajo na-
daljnje rasti in investicij-
skih vlaganj ne v naprave 
ne v širitev ponudbe.

V minuli zimski sezo-
ni so imela vsa smučišča 
od tri do petnajst odstot-
kov nižji obisk kot sezo-
no poprej, Stari vrh pa je 

beležil zgolj odstotek nižji 
obisk. Imeli so sedemdeset 
smučarskih dni, obiskoval-
ci pa so po besedah Tomaža 
Trobiša hvalili dobro prip-
ravljenost smučišča. Krat-
koročno zimska sezona na 
Starem vrhu pokriva ope-
rativno poslovanje, dolgo-
ročneje pa za vlaganja v ra-
zvoj potrebujejo strateške-
ga partnerja, je ocenil sve-
tnik Marko Murn. Rober-
ta Straha pa je zanimalo, 
kakšne so aktivnosti pri is-
kanju strateškega partner-
ja in kako rešujejo težave s 
služnostmi na zemljiščih. 
Trobiš odgovarja, da bo is-
kanje strateškega partner-
ja lažje po poravnavi od-
prtih dosedanjih obvezno-
sti. Za zemljišča so služ-
nosti pretežno urejene, z 

nekaterimi lastniki pa jim 
to doslej ni uspelo. Trobiš 
upa, da se bo to sčasoma 
zgodilo, v primeru neuspe-
ha pa bodo iskali možnos-
ti na zemljiščih, kjer ni te-
žav, da bodo lahko okrepi-
li dogajanja v zimski in le-
tni sezoni. 

Škofjeloški svetniki so 
sprejeli tudi sklep o dode-
litvi državne pomoči po na-
čelu »de minimis« za žični-
ško dejavnost. Od leta 2012 
namreč dobivata občini, 
lastnici Starega vrha, enak 
znesek državne pomoči za 
ta namen, ki pa ne sme pre-
seči dvesto tisočakov. Letos 
Občina Škofja Loka name-
nja 30 tisoč evrov za to po-
moč, odločitev pa so prigla-
sili tudi na ministrstvo za 
finance.

Stari vrh iz primeža dolgov
Na aprilski seji občinskega sveta v Škofji Loki je direktor družbe STC Stari vrh Tomaž Trobiš poročal o 
poslovanju smučišča, kjer sta lastnici občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane lani pripomogli, da se 
je družba izvila iz najhujših dolgov. 



4 Gorenjski glas
petek, 3. maja 2019

info@g-glas.si

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Danes se začenjajo 
letošnji urbani sprehodi Ja-
ne's Walk, napovedani v 16 
slovenskih mestih. Spreho-
de podpira Inštitut za poli-
tike prostora (IPoP) in bodo 
letos organizirani že devetič, 
v svetu pa trinajstič po vrsti. 
Urbani sprehodi Jane's 
Walk spodbujajo hojo po 
vsakdanjih opravkih in po-
udarjajo njen pomen za vi-
talnost mest. Napovedani so 
sprehodi v naslednjih mes-
tih: Mariboru, Kočevju, Čr-
nomlju, Novem mestu, Lju-
bljani, Kranju, Tolminu, Ka-
mniku, Dravogradu, Dom-
žalah, Postojni, Ptuju, Ce-
lju, Litiji, Škofji Loki in Slo-
venj Gradcu. 

»Sprehodi delujejo kot 
skupinsko spoznavanje lo-
kalnega okolja in skupnos-
ti, način javnega razpravlja-
nja o stanju v prostoru in 
ozaveščanje o pomenu ho-
dljivosti mest. So enostav-
no in prijetno orodje za za-
znavanje težav v mestu in 
izmenjavo idej o tem, kako 
bi jih odpravili ali druga-
če izboljšali kakovost življe-
nja. Ključno vlogo pri izved-
bi sprehodov imajo lokal-
ne nevladne organizacije in 
povezani posamezniki. Or-
ganizirajo in vodijo jih pro-
stovoljci, udeležba na njih 
je brezplačna. Vodja spre-
hoda skozi pogovor poudar-
ja urejenost prostora z vidi-
ka hoje, pripoveduje zgodbe 

o soseski, v pogovor vključu-
je zanimive goste in spodbu-
ja druge udeležence, da de-
lijo svoja mnenja in opaža-
nja. Na sprehodih se obliku-
jejo tudi predlogi za izbolj-
šave javnega prostora, zato 
so vedno posebej dobrodo-
šli tudi predstavniki lokal-
ne uprave in politike,« na-
men urbanih sprehodov, ki 
se imenujejo po urbani teo-
retičarki in aktivistki Jane Ja-
cobs, ki je pred skoraj šestde-
setimi leti temelje sodobne-
mu razumevanju mest, po-
jasnjujejo organizatorji po-
hodov. V preteklih osmih 
letih je v Sloveniji potekalo 
že 152 sprehodov, ki se jih je 

udeležilo več kot 3200 spre-
hajalcev. 

Prvi urbani sprehod na 
Gorenjskem bo v nedeljo, 
5. maja, v Kranju. Ob 17. uri 
se bodo urbani sprehajal-
ci sestali pri Layerjevi hiši 
in se sprehodili po starem 
mestnem jedru. Sprehod or-
ganizira Zavod Carnica, vo-
dil ga bo Matej Žunič. V po-
nedeljek, 6. maja, bo spre-
hod v Kamniku, naslovili so 
ga Od Perovega do Kamnika 
leta 2025? Bo Kamnik mes-
to prijazno pešcem? Tudi v 
Kamniku bo zbor ob 17. uri, 
zbirno mesto je CIRUIS. 
Sprehod organizira CIPRA 
Slovenija, vodila ga bo Špela 

Berlot. Isti organizator in vo-
diteljica sta tudi naslednji 
dan v Domžalah, sprehod bo 
potekal pod naslovom Miklo-
šičeva ulica, Kaj se dogaja z 
drevesi na Miklošičevi uli-
ci? Zbrali se bodo ob 17. uri v 
Parku Univerzale. Prihodnjo 
soboto, 11. maja, pa bodo na 
urbanem sprehodu v Škofji 
Loki iskali odgovor na vpra-
šanje Kaj dela mesto živo? 
Zbirno mesto je ob 10. uri 
na Trgu pod gradom, spre-
hod organizira civilna inicia-
tiva Loka, mesto vseh v sode-
lovanju z Gimnazijo Škofja 
Loka, KS Škofja Loka – Mes-
to in Občino Škofja Loka, vo-
dila pa ga bo Darja Matjašec.

Maja na urbane sprehode 
Urbani sprehodi Jane's Walk letos potekajo v šestnajstih slovenskih mestih, na Gorenjskem v Kranju, 
Domžalah, Kamniku in Škofji Loki.

Predlani so se urbani sprehajalci v Škofji Loki ukvarjali z mestnimi drevesi, tema letošnjega 
sprehoda pa je Kaj dela mesto živo. / Foto: arhiv GG (Andrej Tarfila)

Mateja Rant

Tržič – Na cesto Bistrica pri 
Tržiču–Ljubelj je v nede-
ljo popoldne zaradi skalne-
ga podora zgrmelo več veli-
kih skal, zaradi česar ostaja 
zaprta vsaj še deset dni, so 
sporočili s Policijske uprave 
Kranj in Občine Tržič. Edi-
na varna cestna povezava je 
tako ta čas za prebivalce, ki 
živijo nad plazom, skozi lju-
beljski predor.

Ob skalnem podoru se je 
porušilo okrog 35 kubičnih 
metrov materiala, na žari-
šču podora pa so vidne raz-
poke in kar nekaj kritičnih 
mest, zaradi česar so možni 
še dodatni odlomi in zdrsi 
materiala, opozarjajo na 
občini in kranjski policijski 
upravi. »Po prvih ocenah 

strokovnjakov bi cesto po-
gojno lahko odprli v nasled-
njih desetih dneh, medtem 
ko bo sanacija trajala dlje 
časa. Na kritičnem mestu 
je zaradi varnosti predlaga-
na postavitev betonskih og-
rad.« Na Direkciji RS za in-
frastrukturo ocenjujejo, da 
bo sanacija ceste v dolžini 
450 metrov trajala približ-
no mesec in pol ter bo sta-
la okrog milijon evrov. »Za-
vedati se je treba, da tako 
kot cesta na Jezersko tudi 
cesta proti Ljubelju poteka 
med dvema hriboma, zato 
je padajoče kamenje nekaj 
vsakdanjega,« je ob tem po-
udaril župan Borut Sajo-
vic in dodal, da se je tudi 
ob tokratnem plazu izka-
zalo, da se je treba odzvati 
mirno, trezno in preudarno 

ter spoštovati to, da ni bilo 
nobene žrtve. »Po končani 
sanaciji pa bomo imeli na 
ta račun tu lepšo, varnej-
šo in bolje urejeno cesto.« 
Ob tem se je še zahvalil bi-
striškim in podljubeljskim 
gasilcem ter štabu Civilne 
zaščite, ki so veliko tvegali, 
da so varen prehod mimo 
plazu omogočili vsem, ki so 
bili ujeti nad njim. Na tem 
delu Ljubelja je sicer po žu-
panovih besedah okrog tri-
deset stalnih ali začasnih 
prebivalcev.

Tržiški policisti bodo tudi 
v prihodnjih dneh pogoste-
je opravljali varnostne kon-
trole območja, opozarja-
jo pa tudi na možen pojav 
tatvin, zato svetujejo izvaja-
nje samozaščitnih ukrepov 
in varovanje lastnine. »Če 

na vašem območju zazna-
te sumljive neznane osebe, 
prosimo, takoj pokličite po-
licijo na interventno števil-
ko 113. Če potrebujete nuj-
no medicinsko pomoč, po-
moč gasilcev, nujno veteri-
narsko pomoč, pomoč gor-
skih ali jamarskih reševal-
cev oziroma drugih reševal-
nih enot, pa pokličite na šte-
vilko 112,« svetujejo na po-
liciji. Ob tem so navedli še 
nekatere druge kontaktne 
številke za primere nenuj-
ne pomoči. Goran Dragiče-
vić iz PGD Podljubelj je do-
segljiv na telefonski številki 
030 314 946, za sprotne in-
formacije in aktivnosti Ob-
čine Tržič pa je kontaktna 
oseba Peter Rotar, ki je do-
segljiv na telefonski številki 
041 771 069.

Varno samo skozi ljubeljski predor
Glavna cesta Bistrica pri Tržiču–Ljubelj še naprej ostaja zaprta za ves promet, uredili so le interventno 
pot za nujne primere. 

Jesenice – Javno komunalno podjetje Jeko, d. o. o., Jesenice 
bo še naprej vodil dosedanji direktor Uroš Bučar. Na obja-
vljeni javni razpis za prosto delovno mesto direktorja so se 
v roku sicer prijavili trije kandidati, razpisna komisija pa je 
pripravila predlog najustreznejšega kandidata in ga posredo-
vala v potrditev svetu ustanoviteljev, ki ga kot predstavnika 
lastnic podjetja sestavljata župana občin Jesenice in Žirov-
nica Blaž Račič in Leopold Pogačar. Bučar je nov mandat 
uradno začel 1. maja.

Jeko bo še naprej vodil Uroš Bučar

Jesenice – V ponedeljek so na Jesenicah začeli novo sezono 
kolesarskega sistema JeseNICE Bikes. V treh kolesarnicah – pri 
Občini Jesenice, pri TIC Jesenice nasproti železniške postaje 
in na Hrušici – je na voljo sedem mestnih in tri električna ko-
lesa. Kot je povedala Nena Koljanin s TIC Jesenice, je sistem 
izposoje avtomatiziran, pred prvo uporabo pa se uporabnik 
mora registrirati v TIC-u in plačati deset evrov uporabnine. 
Izposoja koles je zatem brezplačna, izposojeno kolo pa upo-
rabnik lahko vrne na katero koli izmed treh kolesarnic oziroma 
na prosto stojalo sistema JeseNICE Bikes. Sistem naj bi v 
prihodnje še razširili s tremi novimi kolesarnicami na Plavžu, 
Slovenskem Javorniku in Blejski Dobravi. Občina Jesenice je 
namreč uspela na razpisu LAS Gorenjska košarica, v projektu 
Hitro s kolesom pa sodelujejo še občine Kranj, Bled, Jesenice, 
Naklo, Radovljica in Tržič. Sistemi izposoje koles v omenjenih 
občinah naj bi bili poenoteni.

Po Jesenicah tudi s kolesom

Andraž Sodja

Bohinj – Konec aprila je 
kamp Danica v Bohinju iz-
polnil vse potrebne pogoje 
za pridobitev še enega po-
membnega priznanja. Pri-
dobili so znak Slovenia Gre-
en Accomodation – Sloven-
ski zeleni ponudnik name-
stitev, za kar so po infor-
macijah Mojce Šiljar iz Tu-
rističnega društva Bohinj 
morali slediti pogojem, ki 
so opredeljeni v zeleni she-
mi slovenskega turizma 
ZSST, ki pod krovno znam-
ko Slovenia Green združuje 
vsa prizadevanja za trajno-
stni razvoj turizma v Slove-
niji. Destinacijam in ponu-
dnikom ponuja tudi orodja 
za oceno in izboljšanje traj-
nostnega delovanja. Za iz-
polnitev pogojev so v kam-
pu Danica morali pridobi-
ti tudi podporni trajnostni 
oziroma okoljski znak, za 
kar so poskrbeli s pridobi-
tvijo zahtevnega nemškega 
certifikata Ecocamping, saj 

je pridobitev mednarodne-
ga certifikata tudi eden od 
pogojev za pridobitev certi-
fikata Slovenia Green. 

Kot zaključuje Mojca Ši-
ljar iz Turističnega društva 
Bohinj, ki upravlja kamp, so 
izjemno veseli, da so s prido-
bitvijo znaka Slovenia Gre-
en Accommodation posta-
li del Zelene sheme sloven-
skega turizma, ob katerem 
je narejen še en dodaten ko-
rak k izpolnjevanju zaveze 
k trajnostnemu razvoju tu-
rizma v Bohinju: »S prido-
bitvijo znaka Slovenia Gre-
en Accommodation smo v 
kampu Danica dobili še večji 
zagon, da želimo Bohinj oh-
raniti tak, kot ga vsakodnev-
no doživljamo mi, domači-
ni, ter v želji, da bi to doži-
veli in cenili tudi naši gostje. 
Zavedamo se, da čeprav de-
lujemo v turizmu, je naša 
dolžnost, da so obremenitve 
za okolje čim manjše, in če-
tudi delujemo v turizmu, je 
narava vedno prva misel in 
prva skrb.« 

Kamp Danica z novim 
certifikatom

Naklo – Mednarodnega florističnega tekmovanja, ki je 27. in 
28. aprila potekalo v Italiji, se je udeležila tudi mednarodno 
priznana mojstrica floristike Sabina Šegula s pomočnico Špelo 
Peršič. Na tekmovanju so se pomerili floristi iz desetih držav, 
poleg Slovenije še iz Ukrajine, Nizozemske, Italije, Madžarske, 
Srbije, Belgije, Rusije, Španije in Poljske. Prvi dan tekmovanja 
so tekmovalci po besedah Sabine Šegula izdelali samostoječo 
konstrukcijo in poročni šopek, medtem ko so drugi dan izde-
lovali cvetlične obleke. Slovenski tekmovalki sta si s svojimi 
izdelki prislužili drugo mesto. Izkušnja je bila po besedah 
Sabine Šegula nepozabna. »Špela Peršič je pokazala, da je ob 
zaključku šolanja in uspešno pridobljenem mednarodnem iz-
pitu FlorCert pod mojim mentorstvom dobila ustrezno znanje, 
ki ga razvija še naprej.« Pomembno se ji še zdi, da tudi mentor 
včasih stopi v čevlje tekmovalcev in pokaže svoje praktično 
znanje, ki ga razvija vse življenje. »Tako lahko vsi kandidati, 
ki jih poučujem, vedo, da znam svoje teoretično znanje tudi 
udejanjiti,« je še dodala Sabina Šegula.

Slovenski uspeh na florističnem tekmovanju
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Zaradi tistih, 
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bilo več?
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Andraž Sodja

Blejska Dobrava – Septembra 
leta 1988 se je na Lipcah pri 
Blejski Dobravi začela zgod-
ba Kinološkega društva Jese-
nice, ki ga je ustanovila sku-
pina jeseniških kinologov 
pod vodstvom Braneta Pirca, 
ki vse od tedaj društvo tudi 
uspešno vodi. V času svojega 
delovanja je društvo pripra-
vilo vrsto odmevnih dogod-
kov, od skupinskih nasto-
pov članov na pasjih razsta-
vah do različnih kinoloških 
dogodkov, vsako leto pa or-
ganizirajo tudi najmanj dva, 

v zadnjih letih pa tudi tri te-
čaje ubogljivosti po progra-
mih male šole za socializa-
cijo psov, izpita ubogljivo-
sti A in izpita ubogljivosti v 
urbanem okolju s socializa-
cijo po programu B-Bh. Pod 
vodstvom Braneta Pirca je v 
tem času potekala tudi pe-
stra vzrediteljska dejavnost, 
na področju katere se danes 
društvo lahko pohvali z ne-
kaj mednarodno prepozna-
nimi vzreditelji pasemskih 
psov.

Ob praznovanju obletni-
ce, za katero so se odločili, 
da jo bodo proslavili letos, 

na poligonu na Lipcah pri 
Blejski Dobravi pripravlja-
jo pester kinološki program. 
V programu bodo nastopi-
li službeni psi Policije, eno-
ta reševalnih psov iz Tržiča, 
pripravljajo revijo društve-
nih psov, izbor najlepšega 
psa in vrsto drugih dogod-
kov ter seveda pester spre-
mljevalni zabavni program, 
zato vse ljubitelje psov in nji-
hovih spretnosti jutri, v so-
boto, 4. maja, od 16. ure da-
lje vabijo na poligon društva 
na Lipcah, da s svojo priso-
tnostjo podprete delovanje 
društva.

Jubilej jeseniških kinologov
Kinološko društvo Jesenice, ki že trideset let skrbi za vzgojo in vzrejo 
jeseniških štirinožcev, bo jutri, 4. maja, praznovalo trideset let delovanja, ob 
tem pa so na poligonu na Lipcah pri Blejski Dobravi pripravili tudi pester 
kinološki dan.

Tečaji šolanja psov KD Jesenice / Foto: Arhiv društva

Andraž Sodja

Jesenice – Na tradicionalni 
proslavi ob 1. maju, prazni-
ku dela, na Pristavi v Javor-
niškem Rovtu se je v lepem 
vremenu zbralo okoli dva ti-
soč obiskovalcev, med kate-
rimi je bilo tudi več sto po-
hodnikov.

Zbrane sta nagovorila je-
seniški župan Blaž Račič in 
izvršna sekretarka sindikata 

SKEI Mateja Gerečnik, ki je 
v svojem govoru poudarila 
vedno večji pomen praznika 
dela v luči vse večjih kršitev 
delavskih pravic: »V zgodo-
vini so večkrat želeli uniči-
ti in zmanjšati simbolni po-
men tega praznika, a jim ni 
uspelo, nasprotno, menim, 

da celo pridobiva pomen. 
Pritiski za nižanje pravic so 
vedno večji, pritiski na sindi-
kate so vedno močnejši. Od-
povedujejo se kolektivne po-
godbe in pritiska na zaposle-
ne, da se individualno odpo-
vedujejo pravicam. Zakaj in-
dividualno? Ker so tako bolj 

ranljivi, zato je pomembno, 
da delavske pravice zaščiti-
mo tako, da ostanemo zdru-
ženi. Naj se ob tem vrnem 
150 let v preteklost, ko je Karl 
Marx zapisal: Delavci po sve-
tu, osvobodite se, ničesar ne 
morete izgubiti, razen svo-
jih verig.«

Jeseničani počastili prvi maj
Na Pristavi v Javorniškem Rovtu se je na osrednji proslavi ob prvem maju zbralo okoli dva tisoč 
Jeseničanov, ki jih je nagovorila izvršna sekretarka SKEI Mateja Gerečnik.

Na Pristavi se je zbralo okoli dva tisoč Jeseničanov.

Sindikalistka Mateja 
Gerečnik, slavnostna 
govornica v Javorniškem 
Rovtu

Radovljica – Šolski sklad OŠ A. T. Linharta Radovljica bo tudi 
to pomlad organiziral tradicionalno dobrodelno prireditev 
Radovljica otrokom. Jubilejna deseta prireditev bo glasbeno 
obarvana, saj so k sodelovanju povabili nekdanje učence šole, 
ki so uspeli na kulturnem področju, nastopili pa bodo tudi 
sedanji učenci in drugi gostje. Tako bodo na prireditvi, ki bo 
16. maja ob 18. uri v Festivalni dvorani na Bledu, med drugim 
nastopili: učiteljski zbor pod vodstvom Eve Černe, Big Band s 
kitaristom Zoranom Kaličaninom in harmonikarjem Gašper-
jem Primožičem ter solistkami Simono Vodopivec Franko, 
Natašo Artiček in Matejo Praprotnik, duo Blaž Trček in Gašper 
Primožič in drugi. Vstopnice bodo od 6. maja od ponedeljka 
naprej v času uradnih ur naprodaj v računovodstvu šole.

Dobrodelna prireditev šolskega sklada

Begunje – Javna agencija RS za varstvo konkurence je skladu 
KJK Fund III prižgala zeleno luč za nakup podjetja Elan. Kot so 
zapisali, je koncentracija v skladu s pravili konkurence. Sklad 
KJK Fund III ima sedež v Luksemburgu in gre za podružnico 
finskega sklada, ki je v Sloveniji navzoč v podjetjih Kovinopla-
stika Lož, Iskra ISD, Don Don, Tomplast in Pekarna Grosuplje. 
Novi lastnik bo prevzel stoodstotni delež podjetja Elan, ki je 
bil zadnja tri leta v lasti družbe Wiltan Enterprises.

Zelena luč za nakup Elana

Naklo, Šenčur – Občinski svet v Naklem je na zadnji seji po-
trdil usklajen potek meje s sosednjima občinama Kranj (svet 
te občine je uskladitev že sprejel) in Tržič. Z občino Kranj 
so uskladili mejo v industrijski coni pri tovarni Exoterm, ki 
odslej poteka po južni strani ceste skozi cono. Uskladitev, ki 
upošteva sedanje katastrske občine in parcelne številke, je 
logična, saj je Občina Naklo že doslej skrbela za cesto skozi 
industrijsko cono. Po novem je usklajena tudi občinska meja 
med občino Naklo in občino Tržič na območju Zadrage. Že 
marca pa je potek meje s sosednjo občino Kranj na območju 
Hrastja potrdil tudi občinski svet v Šenčurju. 

Določili občinske meje
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Kranj – »Združeni ima-
mo neustavljivo moč, lah-
ko zahtevamo karkoli. Naj-
manj, kar lahko zahteva-
mo, pa je dostojno plačilo za 
delo in dostojne delovne po-
goje,« je zbrane na Sv. Još-
tu nagovorila predsednice 
Sveta gorenjskih sindika-
tov Nežka Bozovičar. Spom-
nila je, da ima delavski pra-
znik pomembno zgodovino 
in še pomembnejšo vsebi-
no. »Delavci so se skozi sto-
letja vedno morali boriti za 
svoj položaj in svoje pravi-
ce. Vedno so bili izkorišča-
ni in vedno zadnji v vrsti, ko 

je bilo treba razdeliti pošte-
no plačilo in ustvarjeni dobi-
ček,« je poudarila in dodala, 
da so si morali svoje pravice 
vedno izboriti na silo. Tudi 
danes se po prepričanju po-
džupana Mestne občine 
Kranj vedno bolj vračamo k 
prvotnemu pomenu prazni-
ka dela, to je zavzemanju za 
delavske pravice in dostojno 
plačano delo. 

Po besedah Nežke Bozovi-
čar so prav delavci tisti, ki s 
svojim delom polnijo banč-
ne račune lastnikov in kapi-
tala, zaradi delavcev podjetja 
poslujejo uspešno, prav tako 
so delavci tisti, zaradi katerih 
se polni državni proračun in 

zaradi katerih se dviga bru-
to družbeni proizvod. »Pod-
jetij brez delavcev ni, taka 
podjetja ne obstajajo in še 
lep čas ne bodo obstajala,« 
je poudarila in dodala, da je 
uspeh podjetja odvisen od 
delavcev – od njihovega za-
dovoljstva in poštenega pla-
čila, za katero pa ni nujno, da 
so ga deležni. Zato sindika-
ti po njenih besedah nepre-
stano opozarjajo na števil-
ne krivice, ki se dogajajo de-
lavcem, od prenizkih plačil 
za opravljeno delo do preo-
bremenjenosti in kršitev de-
lovnega časa. Sindikati obe-
nem opozarjajo na nezavi-
dljiv položaj mladih, ki pre-
večkrat delajo v prekarnih 
oblikah dela, pa tudi na pre-
mnoge upokojence, ki živijo 
pod pragom revščine. »Ne 
smemo dovoliti, da so delav-
ci še vedno samo sredstvo za 
doseganje dobička, enako 
kot pred sto in več leti. Da-
nes smo razvitejša družba, 
socialna in s čutom za sočlo-
veka.« Zato je prepričana, da 
za delavski boj nikoli ni kon-
ca. Delavce je pozvala, da se 
združijo in strnejo sindikal-
ne vrste, da pridobijo moč 
za boj za lepšo prihodnost. 
»Zahtevati moramo pošteno 
plačilo za pošteno delo. Ne le 
dvig minimalne plače za naj-
nižje plačane delavce, to ni 
dovolj. Zahtevamo dvig plač 

vseh delavcev,« je še pouda-
rila Nežka Bozovičar, ki si je 
ob koncu zaželela, da bi bilo 
delo vrednota ter da bi vsak s 
ponosom povedal, kaj in za 
kakšen denar dela. »Naj spet 
začutimo veselje do dela ter 
dostojanstvo delavca in člo-
veka,« je svoj govor sklenila 
Nežka Bozovičar.

Po mnenju Janeza Čer-
neta so delavske pravice in 
dostojno plačano delo osno-
va, ki pa ni dovolj. »Sodob-
ni čas od delavcev vseh ge-
neracij zahteva vse hitrej-
še prilagajanje in stalno 

učenje, zato so pred nami 
izzivi, kako mladim zagoto-
viti obliko dela, ki daje var-
nost in stabilnost na dolgi 
rok, obenem pa so nujne re-
šitve tudi za starejšo popu-
lacijo delavcev, ki še ne do-
sega pogojev za upokojitev, 
ob reorganizacijah pa prvi 
izgubijo delo.« Za uresniči-
tev tega si bodo v Mestni ob-
čini Kranj po njegovih bese-
dah prizadevali s pravo izo-
braževalno, stanovanjsko in 
zaposlitveno politiko, s ka-
tero bodo mladim omogoči-
li življenje in delo v Kranju, 

obenem pa ustvarjali pogoje 
za delo vseh generacij, tudi 
starejših. 

Prvomajsko srečanje na 
Sv. Joštu je po podatkih or-
ganizatorja privabilo ok-
rog tisoč obiskovalcev, prve 
so na vrhu pričakali z rdeči-
mi nageljni. Za uvod v pra-
znovanje je poskrbel pihal-
ni orkester kranjske obči-
ne, zbrane pa je ob povezo-
vanju programa zabaval tudi 
stand up komik Klemen Bu-
čan. Za dobro voljo je v na-
daljevanju skrbela še skupi-
na Gino & band.

Ni konca za delavski boj
Na Sv. Joštu nad Kranjem je Svet gorenjskih sindikatov ob prvem maju, prazniku dela, pripravil tradicionalno prvomajsko srečanje, letos že 45. leto po vrsti.

Zbrane je na prvomajskem srečanju na Sv. Joštu nagovorila 
predsednica Sveta gorenjskih sindikatov Nežka Bozovičar.

Obiskovalci so se nadvse zabavali ob domislicah stand up komika Klemna Bučana.

Aleš Senožetnik

Cerklje – V Cerkljah v tem 
času potekajo številna grad-
bena dela, a nekaj sto metrov 
Krvavške ceste ne bo dobilo 
plinovoda, kar jezi Jerneja 
Zajca, ki nanj čaka že več let. 
»Plinovod imajo šola, Dom 
Taber, tudi zdravstveni dom, 
ki se gradi v bližini, bo imel 
dostop do plina, le za teh ne-
kaj sto metrov Krvavške ces-
te je Petrolu zmanjkalo inte-
resa,« pravi. »Sin se že dvaj-
set let ogreva na plin prek 
utekočinjenega plina iz pli-
nohrama, kar je precej draž-
je kot prek plinovoda. Za in-
vesticijo se je odločil prav 
zato, ker je računal, da se bo 
lahko nekoč priklopil na pli-
novod,« še dodaja razočaran 
stanovalec Krvavške ceste.

Odločitev obžaluje tudi 
župan Franc Čebulj, ki pr avi, 

da si je Občina prizadeva-
la tudi za plinifikacijo tega 
dela, a med občani ni bilo 
dovolj interesa, na odločitve 
družbe Petrol pa ne morejo 
vplivati.

To so nam potrdili tudi na 
Petrolu. »Na območju Obči-
ne Cerklje na Gorenjskem 
je interes fizičnih in pravnih 
oseb za priključitev in pred-
vsem priklop (pomeni, da 
uporabnik plin tudi uporab-
lja) podpovprečen,« pravijo 
v podjetju. Jernej Zajc sicer 
meni, da v Petrolu niso sto-
rili nič, da bi ljudem na tem 
področju predstavili pred-
nosti zemeljskega plina kot 
energenta in da je tudi v tem 
vzrok za slab odziv.

Petrol je sicer do konca 
lanskega oktobra na obmo-
čju občine zgradil dobrih 
42 kilometrov plinovodov in 
386 hišnih priključkov. 

Del Krvavške ceste brez 
plinovoda
Na nas se je obrnil bralec, razočaran, ker se Petrol 
ni odločil za plinifikacijo dela Krvavške ceste. V 
Petrolu odgovarjajo, da je interes za priklop med 
uporabniki podpovprečen.

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Občinski svet na 
Jezerskem je potrdil ustano-
vitveni akt Javnega zavoda 
Gorenjske lekarne in odlok 
o svetu ustanoviteljic, ki ga 
sicer obravnavajo v vseh go-
renjskih občinah. Direktori-
ca Romana Rakovec je (pre-
težno) novim svetnikom po-
jasnila, da je bil osnutek od-
loka pripravljen že v prvem 
polletju 2017 in so ga ob-
činski sveti že obravnavali 
v prvem branju, zadnja ob-
čina je prvo branje sprejela 
šele oktobra 2018, prepoz-
no, da bi lahko drugo obrav-
navo opravili že v prejšnjem 
mandatu. Tako gresta doku-
menta zdaj v drugi krog, ob-
čine pa ga obravnavajo skla-
dno s svojimi internimi akti. 
Občina Jezersko je že enaj-
sta po vrsti, ki o njem odlo-
ča, tako Rakovčeva pričaku-
je, da bi do poletja lahko pro-
ces zaključili.  

Jeseni lekarna dvakrat 
tedensko

Na predlog župana Andre-
ja Karničarja so navzočnost 
Romane Rakovec izkoristi-
li, da jim je predstavila načr-
te Gorenjskih lekarn v tem 
letu, ko jih čaka prenova naj-
večje lekarne v Kranju. To ni 
le velik denarni, pač pa tudi 
organizacijski zalogaj, saj bo 
lekarna v času prenove nekaj 
mesecev zaprta. Lekarne so 
vključene tudi v nekaj manj-
ših investicij, tako bodo de-
nimo dobili nove prostore v 
novozgrajenem zdravstve-
nem domu v Cerkljah. Le-
karna na Jezerskem pa je 
zdaj odprta enkrat tedensko, 
enako kot splošna ambulan-
ta. Če bo ta jeseni začela de-
lati dvakrat tedensko, se bo 
urniku prilagodila tudi le-
karna, je napovedala Rakov-
čeva. Na Jezerskem sicer iz-
dajo okoli tri tisoč receptov 
(od 1,2 milijona receptov, ko-
likor so jih lani izdali v vseh 

svojih lekarnah na Gorenj-
skem) in ustvarijo okoli 54 
tisoč evrov skupnega pro-
meta.

Vrtec bo dražji 

Na aprilski seji občinske-
ga sveta sta gostovala pred-
stavnika še enega javnega 
zavoda, Osnovne šole Ma-
tije Valjavca Preddvor. Rav-
natelj šole Bogdan Sušnik 
in njegova pomočnica za 
vrtčevsko dejavnost Suza-
na Delavec sta predstavila 
spremembe odloka o usta-
novitvi javnega zavoda, v 
katerem na predlog staršev 
spreminjajo določila o sve-
tu staršev. Ta naj bi namreč 
za vrtec deloval samostoj-
no, saj se dogajanje v vrtcu 
in šoli precej razlikuje. Je-
zerski svetniki niso naspro-
tovali, tako bo lahko novela 
odloka začela veljati z začet-
kom novega šolskega leta. 
Gosta pa sta pojasnila tudi 
predlog sklepa o določitvi 

cen programov predšolske 
vzgoje v vrtcu Palček Jezer-
sko. Najvišja, domala 30-od-
stotna podražitev zadeva 
kombinirane oddelke vrtca. 
Odkar imajo na Jezerskem 
vrtec, kombiniranega ni več 
in jih torej podražitev ne za-
deva. Seveda pa to ni nuj-
no dokončno, saj za naprej 
ne morejo predvideti, koli-
ko otrok bo vpisanih in ali 
ne bo znova treba sestavi-
ti kombiniranega oddelka. 
Tokratni vpis pa kaže, da bo 
jeseni v vrtcu Palček osem 
otrok v jaslih in dvajset ot-
rok v oddelku drugega sta-
rostnega obdobja. Ob tem je 
župan poudaril, da naložba 
v povečanje vrtca ni bila pre-
nagljena, saj se je po vpisu 
izkazalo, da večji vrtec res 
potrebujejo. Suzana Dela-
vec pa je dejala, da ima zara-
di posluha občine vrtec Pal-
ček zdaj zelo dobre pogo-
je, in se zahvalila občini za 
podporo.

Z ambulanto dvakrat tudi lekarna
Ob sprejemanju ustanovitvenih aktov Gorenjskih lekarn so na Jezerskem slišali, da bo jeseni hkrati  
z ambulanto dvakrat na teden odprta tudi lekarna. 
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Danica Zavrl Žlebir

Križna gora – Vsakoletna or-
ganizatorja prvomajskega 
praznovanja na Križni gori 
sta Zveza svobodnih sindi-
katov Slovenije (ZSSS) za 
Gorenjsko in Lovska druži-
na Križna gora, vsako leto 
zaigra Mestni pihalni or-
kester Škofja Loka, letos so 
ob njihovih zvokih nasto-
pile mažoretke iz Železni-
kov. Lepo vreme je na Križ-
no goro privabilo veliko obi-
skovalcev, kakih tisoč se jih 
je zvrstilo ves dan. Uvodo-
ma jih je nagovoril sekre-
tar območne organizacije 
ZSSS Matej Jemec, ki je de-
jal, da praznik dela praznu-
jemo kot spomin na razme-
re, v katerih so bile dosežene 
delavske pravice, in kot opo-
min, da jih moramo braniti 
tudi v današnjem času. Zno-
va je aktualen boj za osemur-
ni delavnik, za pošteno pla-
čilo in za zaščito sindikalnih 
zaupnikov, je dejal in s sled-
njim napovedal tudi letošnjo 

slavnostno govornico Nata-
šo Malnar, predsednico sin-
dikata zdravstva in socialne-
ga skrbstva Doma upoko-
jencev Kranj. Dejal je tudi, 
da največ za delavce lahko 
dosežemo s podporo držav-
ne in lokalne politike, kar je 
bila iztočnica za tretjega go-
vornika Tineta Radinjo, žu-
pana Občine Škofja Loka.

Nataša Malnar, več kot dve 
desetletji medicinska sestra 
v kranjskem domu upoko-
jencev, se je borila za izpla-
čilo potnih stroškov zaposle-
nih, in čeprav ji je sodišče v 
sporu z vodstvom ugodilo, je 
doživela povračilne ukrepe. 
Na osnovi svojih grenkih iz-
kušenj je nagovorila »delav-
ke, delavce upokojenke, upo-
kojence, mladino, prekar-
ne delavce, brezposelne in 
vse, ki jih nestrpni in nekon-
trolirano požrešni delodajal-
ci vsakodnevno teptajo, v ve-
liko pomoč pa jim je politika, 
ki jih tudi nastavlja in kolo-
bari«. Pozvala jih je, naj raz-
mislijo o naših prednikih, ki 

so za delavske pravice prelili 
kri, naj razmislijo tudi o svo-
ji vrednosti in ne dopuščajo 
več, da z njimi manipulirajo. 
»Zakaj se kot delovna sila, ki 
je v večini, ne združimo kot 
eno in se zoprestavimo poli-
tičnim in vsem mogočim ne-
gativnim lobijem? Zadnji čas 
je, da se nehamo spreneve-
dati, da bo bolje, in začnemo 
ukrepati. Ker pa smo le skupaj 
dovolj močni, moramo začeti 
razmišljati o tem, da se zopet 
povežemo, držimo skupaj kot 
eden in zahtevamo pravico za 
vse, ne le za izbrance,« je bila 
odločna Malnarjeva. Opozori-
la je na že izborjene pravice in 
na nekatere, ki smo jih že iz-
gubili. »A vse še ni izgublje-
no, vendar se moramo sami 
odločiti, ali želimo molče de-
lati kot hlapci in tarnati v bra-
do ali pa ponosno in dosledno 
zahtevati pravice, ki jih še ima-
mo. Zato vas pozivam – bodi-
mo kot eden, da ne bodo mla-
di brez perspektive, služb, sta-
novanj, dostojnega zaslužka, 

delovna sila brez spoštovanja, 
eksistence, zadovoljstva in ve-
selja do življenja, upokojenci 
pa brez sredstev za golo preži-
vetje, da o kakšni domski os-
krbi sploh ne govorimo, saj 
kmalu vsa žlahta ne bo zbra-
la za enomesečno oskrbnino 
...« Okrcala je tiste sindikate, 
ki se udinjajo kapitalu, ker jih 
zanima le njihov dober polo-
žaj. Politikom predlaga, naj bi 
funkcionarji dobili minimal-
no plačilo in dodatek na do-
sežke: kdo bi se ob tem še bo-
ril za tako mizerno plačan po-
ložaj. Kdor pa se bo, je očitno 
pripravljen kaj spremeniti, je 
menila govornica. 

Župan Tine Radinja je 
na Križni gori govoril o ka-
kovosti življenja, kjer ima 
pomembno mesto tudi 
delo, do katerega naj ima-
mo spoštljiv odnos. Tudi on 
je spomnil na boj za dela-
vske pravice in poudaril, naj 
bo naš cilj obrnjen v priho-
dnost, k prizadevanju, da do-
sežemo pravično družbo. 

Skupaj za delavske pravice
Na Križni gori so že sedemintridesetič po vrsti proslavili prvi maj, mednarodni praznik dela. V ospredju 
slavnostnih razmišljanj ob prazniku obramba priborjenih delavskih pravic. 

Obiskovalcem Križne gore so delili rdeče nageljne. Dobila 
ga je tudi slavnostna govornica Nataša Malnar. 

Prvi maj slavnosten z godbeniki in mažoretkami

Ana Šubic

Dražgoše – Občina Železni-
ki in izbrani izvajalec podje-
tje Hip plus z Vač sta pred 
dnevi podpisala pogodbo 
za sanacijo obsežnega ze-
meljskega plazu v Dražgo-
šah, ki ogroža šest hiš in lo-
kalno cesto. »Naslednji četr-
tek imamo sestanek za uved-
bo v delo z izvajalcem in nad-
zorom. Z delom bodo mora-
li začeti takoj, ker je malo 
časa za sanacijo tako ob-
sežnega plazu. Po pogod-
bi mora biti končana do 15. 
oktobra,« je pojasnil župan 
Anton Luznar. Sanacijo pla-
zu bosta sofinancirala Obči-
na Železniki ter ministrstvo 
za okolje in prostor. Slednje 
bo za nekaj manj kot 1,6 mi-
lijona evrov vredno investi-
cijo zagotovilo 1,3 milijona 
evrov, preostalo pa bo pri-
spevala občina.

Raziskave so pokazale, da 
pobočje drsi v debelini 10–
15 metrov, premiki tal pa vi-
dni na dolžini tristo metrov 
in širini 150 metrov, torej na 
površini 4,5 hektara. V okvi-
ru sanacije so predvideli štiri 
sidrane pilotne stene v skup-
ni dolžini 259 metrov, uredi-
li bodo tudi odvodnjavanje.

Domačini na ogroženem 
območju so že več let na 
objektih in škarpah opažali 
razpoke, najhujše pa so na-
stale predlani ob obilnem 
aprilskem deževju. Sanacije 
plazu so se nadejali že lani, 
saj je bil denar zagotovljen, 
a se je izvedba zamaknila za-
radi pritožbe enega od ne-
izbranih ponudnikov v po-
stopku izbora izvajalca. Dr-
žavna revizijska komisija je 
pritožbo jeseni zavrnila, a je 
bilo takrat prepozno, da bi 
izbrani izvajalec Hip plus 
začel obsežno sanacijo. 

Kmalu sanacija plazu 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V soboto je na 
Mestnem trgu v Škofji Loki 
potekal že osemnajsti cvetlič-
ni sejem, ki ga v sodelovanju 
z občino vsako pomlad prire-
ja Skupina za lepšo Loko. Na 
sejem povabijo vrtnarje in 
cvetličarje, ki za ugodnejšo 
ceno ponudijo svoje sadike, 
skupina pa ob tej priložnosti 
brezplačne sadike okenskega 
cvetja razdeli prebivalcem ož-
jega mestnega jedra. Čeprav 
je bila letošnja praznična so-
bota precej turobna in v ta-
kem vremenu ne bi pričako-
vali posebnega obiska, pa je 
bil škofjeloški Mestni trg na 
praznično soboto prav živa-
hen. »Vrtnarji, ki sodeluje-
jo na sejmu, so ta dan oceni-
li kot idealen, saj je bilo drug-
je zaradi praznika vse zaprto, 
zato je sejem ravno prava pri-
ložnost za nakup sadik,« sta 
povedali članici Skupine za le-
pšo Loko Danica Langerholc 
in Andreja Križnar, ki sta sre-
di dopoldneva oddali tudi ve-
čino cvetličnih sadik mešča-
nom. »Danes na mestnem 

trgu sodeluje pet vrtnarjev 
in en ponudnik gnojil, naše 
razdeljevanje sadik za me-
stna okna pa je že druga akci-
ja Skupine za lepšo Loko. Sre-
di aprila smo namreč organi-
zirali predavanje o uporabnih 
rastlinah v cvetličnem vrtu.«

Predavanje in delitev sa-
dik za ocvetličenje domov na 
Mestnem, Cankarjevem in 
Spodnjem trgu ter bližnjih 
ulicah starega mestnega je-
dra sta namreč prvi dejanji 
skrbi za ureditev Škofje Loke 
in njene okolice. Skupina za 
lepšo Loko namreč poleti oce-
njuje, kako so urejeni domo-
vi in poslovni prostori, naj-
lepše pa jeseni tudi nagradi. 
Na posebni prireditvi podeli-
jo priznanja za najlepše ure-
jene hiše v starem mestnem 
jedru, nastanitvene, gostin-
ske in ostale turistične objek-
te, podjetja in ustanove, naj-
lepši balkon v večstanovanj-
skih stavbah, najlepše ure-
jeno stanovanjsko hišo v ob-
čini in najlepšo kmetijo, po-
sebno priznanje pa izročijo 
za okna in balkone, okrašene 
z nageljni.

Cvetlični sejem je bil živ
Cvetlični sejem, ki ga vsako pomlad prireja 
Skupina za lepšo Loko, je že polnoleten.

Ljudje so se pri vrtnarjih oskrbeli s sadikami za vrt, balkone 
in okna.
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Potem ko v Ka-
mniku letos niso organizi-
rali proslave na Starem gra-
du, je vlogo osrednje občin-
ske slovesnosti ob prazniku 
dela znova prevzela priredi-
tev v Kamniški Bistrici, ki jo 
člani Delavsko-kulturnega 
društva Solidarnost priprav-
ljajo že častitljivih 96 let.

»Morda praznovanja 1. maja 
na tem prostoru nikoli ne bi 
bilo brez poguma naših pred-
nikov, ki so leta 1923 prvič, in 
to v času, ki takim proslavam 
ni bil naklonjen, organizirali 
proslavo,« je spomnil predse-
dnik društva Martin Gorenc, 
ki je opravljal tudi vlogo pove-
zovalca prireditve pri planin-
skem domu v Kamniški Bi-
strici in na kratko orisal glav-
ne zgodovinske mejnike boja 
za delavske pravice, ki tudi da-
nes niso zagotovljene.

Proslavo, ki so jo vsebinsko 
zaokrožili člani Mestne god-
be Kamnik in pevskega zbo-
ra DKD Solidarnost, je ob le-
pem vremenu obiskalo pre-
cejšnje število ljudi. A obisk 

je bil kljub temu daleč od tis-
tega izpred nekaj desetle-
tij, ko je v Kamniško Bistrico 
ob prvomajskem praznova-
nju prišlo tudi več tisoč ljudi, 
delavcev kamniških tovarn. 
Obiskovalci v zadnjih letih so 
predvsem upokojenci in de-
lavci starejše generacije, mla-
dih pa je na proslavah malo. A 
kot je povedal Gorenc, tradi-
cije prvomajskih praznovanj 
ni lahko vzdrževati, njihovo 
izročilo pa je namenjeno tudi 
prihodnjim generacijam. 

O pomenu vsakoletnega 
zbiranja delavcev v Kamniški 
Bistrici je spregovoril tudi 
kamniški župan Matej Sla-
par: »Srečevanje v Bistrici po-
leg opozarjanja pomeni tudi 
druženje, ki iz leta v leto na 
žalost izginja. Zato sem vesel 

in ponosen, da se Kamničani 
še znamo zbrati skupaj,« je 
dejal Slapar in dodal, da so na 
dolgi rok najuspešnejša pod-
jetja tista, ki vlagajo v dobre 
delovne pogoje in delavce. 
»Prepričan sem, da takšna 
podjetja obstajajo tudi v Ka-
mniku in da lahko pozitivno 
zremo v prihodnost,« je do-
dal Slapar.

Bistvo praznika pa je mor-
da najbolje povzel Marjan 
Bajde, ki se proslav v Kam-
niški Bistrici udeležuje že 
več kot trideset let: »Prvi maj 
bi moral biti praznik vseh 
Slovencev in delavcev. Vča-
sih je bil to zares delavski pra-
znik, mislim pa, da danes ni 
več tako. Včasih smo bili bolj 
enotni, danes pa nas je mor-
da tudi politika razdvojila.«

Tradicije ni lahko ohranjati
Ob prazniku dela je bilo na proslavi v Kamniški Bistrici slišati pozive k ohranjanju delavskih pravic  
ter tudi tradicije zbiranja in druženja delavcev.

Ob lepem vremenu se je v Kamniški Bistrici zbralo precej obiskovalcev.

Martin Gorenc, predsednik DKD Solidarnost, ki letos 
praznuje stoletnico delovanja

 Pod ostanki teh ome-
njenih kamnitih stavb pa 
so odkrili ostanke še mno-
go starejših, še lesenih 
objektov, kar je po besedah 
Grudna tisto, kar jih je naj-
bolj navdušilo. Ti leseni 
objekti segajo v 13. in 14. sto-
letje, torej v čas, ko tam sploh 
še ni bilo mesto. Središče Ka-
mnika je bilo do 15. stoletja 
namreč na današnjem Trgu 
svobode oziroma tik pod Ma-
lim gradom in se je šele kas-
neje širilo proti severu.

Poleg temeljev stavb so 
našli tudi več predmetov. 
Med njimi dvanajst novcev, 
pri čemer jih večina sega v 
obdobje Marije Terezije in 
Franca Jožefa, našli pa so 
tudi dva mnogo starejša, še iz 
rimskih časov. Izkopali so ju 
v peščeni plasti, ki je bila na-
menjena nasutju tal v hiši in 
je bila prinesena iz reke Kam-
niške Bistrice. Našli so tudi 

tri kamnite krogle iz katapul-
ta, puščične konice za samo-
strel in svinčeno kroglo za 
malokalibrski top iz 15. stole-
tja, več predmetov iz vsakda-
nje rabe – okrašen krožnik iz 
kositra, zlat prstan z zelenim 
kamenčkom, železen ključ, 
koščeno šivanko več lojenk, 
dve keramični figurici, kera-
mično pipo ter predvsem ve-
liko črepinj kuhinjske poso-
de.

Veliko so si arheologi obe-
tali tudi od izkopavanj na 
delu Maistrove ulice. Dom-
nevali so namreč, da bi v bli-
žini hotela lahko našli os-
tanke mestnega obzidja in 
mestnih vrat, a tega med iz-
kopavanju niso prepoznali, 
zato domnevajo, da mestno 
obzidje leži nekoliko bolj 
vzhodno.

Arheologi so temelje starih 
stavb na Glavnem trgu zasu-
li nazaj, predmete pa bodo 
v trajno last prepeljali v Me-
dobčinski muzej Kamnik.

Novi podatki o starem 
Kamniku
31. stran

Maja Bertoncelj

Medvode – Medvoški občin-
ski svetniki so sprejeli pro-
računa občine za letošnje in 
prihodnje leto. Sta rekorda, 
skupaj vredna kar okrog 55 
milijonov evrov. 

»Proračun je tudi za leto 
2019 po svojem obsegu tako 
na prihodkovni kot tudi od-
hodkovni strani zagotovo re-
korden. Največji projekt, ki 
nas čaka še v letu 2019 in 
delno v letu 2020, je Odva-
janje in čiščenje odpadne 
vode na območju vodono-
snikov ljubljanskega polja 
– tako imenovana kohezija 
oziroma projekt C0, za kate-
rega potrebujemo v nasled-
njih dveh letih še okrog 11,5 
milijona evrov. Istočasno je 
treba na območjih, kjer se 
bo gradila fekalna kanaliza-
cija, obnoviti tudi meteorno 

kanalizacijo in vodovodno 
omrežje. To v naslednjih 
dveh letih pomeni še doda-
tnih 5,6 milijona evrov,« je 
pojasnila Sanja Malej, vodja 
oddelka za proračun, finan-
ce in gospodarstvo.

V občini Medvode v letu 
2019 načrtujejo 22.722.745 
evrov prihodkov in 
28.414.902 evrov odhod-
kov. Odhodki torej prese-
gajo prihodke za 5.692.157 
evrov (proračunski primanj-
kljaj). Ti pa se povečujejo še 
za 760.125 evrov z odpla-
čilom dolga. Tako je skup-
ni presežek odhodkov nad 
prihodki z upoštevanjem fi-
nanciranja načrtovan v viši-
ni 6.452.282 evrov. Ta se po-
kriva z zadolževanjem v viši-
ni 1.612.282 evrov in prene-
senimi prihodki iz preteklih 
let v višini 4.840.000 evrov. 
Poleg že omenjene kohezije 

z vodovodom in meteorno 
kanalizacijo občina letos na-
črtuje še naslednje investici-
je (nekatere se nadaljujejo iz 
leta 2018, druge se bodo na-
daljevale tudi še naslednja 
leta): ureditev mestnega je-
dra (820 tisoč evrov), sofi-
nanciranje nakupa gasilske-
ga vozila (100 tisoč evrov), 
vodovod Žontarjeva ulica 
(40 tisoč evrov), vodovod 
krožišče Zbilje–Žeje–po-
slovna cona (165 tisoč evrov), 
cesta in pločnik krožišče 
Zbilje–Žeje–poslovna cona 
(330 tisoč evrov), pločnik v 
Sori ob lokalni cesti Sora–
Topol (160 tisoč evrov), ces-
ta Smlednik–Nova Drago-
čajna – začetek (50 tisoč 
evrov), cesta ob Bošnici – za-
četek (60 tisoč evrov), ces-
ta od Žlebe 8 do Žlebe 13–
Bergant–Teraž (95 tisoč 
evrov), pločnik od krožišča 

Na klancu do Stana (50 ti-
soč evrov), cesta Seničica–
Malenšek–Cvajnar – II. faza 
(150 tisoč evrov), pločnik v 
Trnovcu (40 tisoč evrov), 
parkirišče Topol (65 tisoč 
evrov), nadaljevanje projek-
tov LAS (35 tisoč evrov), ko-
lesarska povezava Bonovec 
(210 tisoč evrov), kolesarska 
pot Preska–Medvode–Pirni-
če–Vikrče – začetek (40 ti-
soč evrov), ostale kolesarske 
poti (75 tisoč evrov), Kultur-
ni dom Sora – galerija (450 
tisoč evrov), Športni park 
Medvode (100 tisoč evrov), 
Osnovna šola Preska – zače-
tek (150 tisoč evrov), rekon-
strukcija OŠ Simona Jenka – 
začetek (35 tisoč evrov). 

Oba proračuna sta bila si-
cer sprejeta brez razprave. 
Zanju je glasovalo 21 svetni-
kov, nihče ni bil proti, eden 
se je vzdržal.

Sprejeli rekordna proračuna
Proračuna Občine Medvode za letošnje in prihodnje leto sta načrtovana v skupni višini okrog 55 
milijonov evrov. Daleč največja investicija je tako imenovana kohezija.

Maja Bertoncelj

Žlebe – V Galeriji pod kozol-
cem v Žlebeh, ki je zaživela 
pred tremi leti, so 26. aprila 
odprli novo razstavo z naslo-
vom Gorstva sveta. 

S fotografijami se pred-
stavlja Marko Prezelj, med 
drugim univerzitetni diplo-
mirani inženir kemijskega 
inženirstva, alpinist, alpini-
stični inštruktor, gorski re-
ševalec GRS Kamnik, gorski 
vodnik in fotograf. Razstava, 
ki jo je pripravilo TD Žlebe 

- Marjeta, bo na ogled vse do 
sredine septembra, nato pa 
se bo preselila v razstavni 
prostor na prostem v center 
Medvod. »Tokratna razsta-
va je znova potopisna, neko-
ga, ki ga pozna ves svet, vsaj 
alpinistična srenja. Mar-
ko Prezelj je vrhunski alpi-
nist, ki ima tudi vrhunske 
fotografije. Če pripeljemo v 
našo galerijo dela takšnih av-
torjev, smo lahko zelo vese-
li,« je povedal Lado Vidmar, 
vodja projekta iz TD Žlebe - 
Marjeta.

Gorstva sveta na razstavi
V Žlebeh bodo do sredine septembra na ogled 
fotografije Marka Prezlja. 

Galerija pod kozolcem je zaživela pred tremi leti in gosti 
novo razstavo.

Smlednik – Restavracija Evergreen v Smledniku bo v torek, 
7. maja, gostila zaključni dogodek izbora The Slovenia Re-
staurant Awards 2019 (TSRA) by Diners Club. Celodnevno 
dogajanje bo poučno, z veliko zanimivih vsebin in delavnic. 
Predstavili bodo dobrodelni sklad The Slovenia Young Chef 
Foundation; vrhunec pa bosta zagotovo razglasitev in podeli-
tev priznanj najboljšim slovenskim restavracijam za leto 2019 
po oceni Gastronomske akademije in širše javnosti ter eksklu-
zivna in dobrodelna večerja s kar šestnajstimi hodi, za katero 
bodo poskrbela znana imena domačega kuharskega sveta. 

Najboljše letošnje restavracije
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Družinski dan na Straži
14.00 Nipke, ves dan: BBQ delavnice, 
poletno sankanje, pustolovski park, ...

10.00 Srečanje harmonik
 ob Blejskem jezeru
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Anika Horvat
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Marjana Ahačič

Radovljica – Noč knjige, 
mednarodni dogodek, ki 
podpira in slavi knjigo in 
branje kot temeljna gradni-
ka zdrave družbe, so letos v 
Sloveniji organizirali že šes-
to leto zapored. Kot so zapi-
sali organizatorji – nosilec 
projekta je založba Sanje – 
so tokrat fokus gradili na no-
silnih stebrih francoske re-
volucije – svoboda, enakost, 
bratstvo – ter se ob dvesto-
ti obletnici smrti spominja-
li razsvetljenskega »dramil-
ca« Valentina Vodnika. Ak-
ciji so se predzadnji torek v 
aprilu pridružili tudi v rado-
vljiški Knjižnici Antona To-
maža Linharta, kjer so ob tej 
priložnosti v sodelovanju z 
Društvom slovenskih knji-
ževnih prevajalcev pripra-
vili pogovorni večer, katere-
ga gost je bil pisatelj, preva-
jalec, gledališki in literarni 
kritik, dramatik, založnik in 
Prešernov nagrajenec Aleš 
Berger. Z njim se je pogo-
varjala Alenka Bole Vrabec.

Rdeča nit pogovora je bila 
Bergerjeva knjiga z naslo-
vom Arles, večkrat – dnev-
niški roman, ki je izšel pred 
dvema letoma in v katerem 
je avtor, ki se je večkrat mu-
dil v Mednarodnem središ-
ču književnih prevajalcev v 
mestu Arles v francoski Pro-
vansi, strnil svoje vtise, opa-
žanja in spoznanja obdobja 
25 let. 

Aleš Berger je prevedel 
okoli petdeset dram in ko-
medij, okoli sedemdeset 
knjig s francoskega pod-
ročja, knjiga Arles, večkrat 
pa je knjiga, ki nas popelje 
skozi njegovo ustvarjanje 
od leta 1989 do leta 2014, 
je Bergerja v uvodu na krat-
ko opisala Alenka Bole Vra-
bec in povzela nekaj misli iz 
spremne besede h knjigi, ki 
jih je napisal Janez Pipan. 
»Aleš Berger se nam tako v 
svojem orjaškem prevajal-
skem in zgolj po obsegu ne-
koliko skromnejšem pisa-
teljskem opusu vedno kaže 

v vsaj dvojni podobi: kot vi-
tez besed in kot mojster živ-
ljenja, ki mu nič človeškega 
ni tuje in ki zna svoja najbolj 
presenetljiva opažanja tre-
nutkov vsakdanjega bivanja 
na očarljiv način deliti tudi z 
bralci ... knjiga Arles, večkrat 
ni samo ponatis starih objav 
in ne samo tematska antolo-
gija dnevniških zapiskov iz 
francoskih prevajalskih eks-
kurzij in delavnic, temveč je 
z novo ureditvijo to povsem 
nova, v določenem smislu 
tudi izvirna izdaja starih vse-
bin. Prav tako tudi vidimo, 
da so vse Bergerjeve knjige, 
ki jih lahko štejemo za izvir-
no pisanje – vsaj delno to ve-
lja tudi za obe zbirki gledali-
ških kritik – med seboj po-
vezane in prepletene. Da je v 
ozadju vseh poigravanj z ža-
nri, oblikami in zvrstmi pi-
sanja ter njihovimi preme-
nami neka sistematična po-
vezovalna misel, ki združu-
je v en sam projekt. Literarni 
kritiki so vse te medbesedil-
nosti in tudi druge postopke 
literarnega postmoderniz-
ma, ki se jih Berger poslu-
žuje in jih hkrati na novo 
izumlja, zaznali in eviden-
tirali že v posameznih knji-
gah, toda Bergerju v resni-
ci ne gre za formalizme. V 

njegovem pisanju anekdo-
tičnost življenja, ki ga lahko 
usodno preobrne že dejstvo, 
da je sosedov pes prevrnil 
telefonski dvojček, neneh-
no prerašča v veliki tekst, iz 
na videz formalne besedne 
igre pa zasije trpka življenj-
ska epizoda. Življenje in li-
teratura tu nenehno poraja-
ta in spreminjata drug dru-
gega, medtem ko njun avtor 
premešča šahovsko figuro 
zdaj na eno in spet na dru-
go stran, med eno in drugo 
ontološko resničnostjo, in 
meša karte časa, da bi usta-
vil njegovo odtekanje.«

»Obdobje v Arlesu je moje 
življenje usmerilo in oboga-
tilo. V mesto na jugu Franci-
je, v središču Provanse, zna-
no po rimskih ostalinah in 
Van Goghovem bivanju v 
njem, v katerem so si fran-
coski prevajalci omislili svo-
ja srečanja, me je – mislim 
da leta 1986 – po nekih res 
čudnih poteh pripeljalo va-
bilo na okroglo mizo o pre-
vajanju Queneaujevih Vaj 
v slogu. Na srečanju sem 
napletel nekaj znanstev in 
izvedel za možnost štipen-
dije, ki mi je nato omogoči-
la prvo dvomesečno bivanje 
v Arelsu, kjer sem prevajal 
– humorno prozo in težko 

poezijo,« je čas, ko je prvič 
za daljše študijsko obdob-
je odšel v Provanso, opisal 
Aleš Berger. »To je bil na-
sploh viharen čas – podiral 
se je Berlinski zid, padali so 
režimi ... – in da ne bi samo 
prevajal, sem si sproti tudi 
kaj zabeležil. Nastali so za-
piski o mojem prevajanju, o 
mojem doživljanju Arlesa, 
o doživljanju sveta, ki sem 
ga prek francoskih medijev 
vseveda videl drugače, kot bi 
ga doma. Besedilo sem nato 
objavil v Novi reviji, potem 
pa sem ga, ker je bil dobro 
sprejet skupaj z nekaterimi 
kasnejšimi zapisi iz Arlesa, 
ponudil v objavo Cankarjevi 
založbi,« je nastajanje knji-
ge opisal Aleš Berger.

Kot je povedal, se je, ko je 
zapiske na novo sestavljal 
v knjigo, znova premaknil 
v čase, o katerih piše. »To 
so bili časi, ki sem jih seve-
da doživel, a kako dobro, da 
sem si svoja doživetja tudi 
zapisoval, ker se prav zara-
di teh zapiskov toliko več 
spomnim,« je poudaril in 
misel podprl z besedami pi-
satelja Lojzeta Kovačiča: Če-
sar ne zapišeš, tega ni bilo. 
»Koliko stvari bi pozabil, če 
jih ne bi zapisal, in koliko 
sem jih, ker jih nisem!«

Noč knjige z vitezom besed 
in mojstrom življenja
Z Alešem Bergerjem, pisateljem, prevajalcem, gledališkim in literarnim kritikom, založnikom ter 
dobitnikom vrste najvišjih slovenskih kulturnih nagrad, se je v radovljiški knjižnici pogovarjala njegova 
prevajalska kolegica Alenka Bole Vrabec. 

Pisatelj, prevajalec, literarni kritik in založnik Aleš Berger v pogovoru z Alenko Bole Vrabec 
na Noči knjige v radovljiški knjižnici

Marjana Ahačič

Radovljica – S predstavo Be-
gunjska vstaja v izvedbi gle-
dališke skupine KD J. Prešer-
na (avtor in režiser je Borut 
Marter) se bo v ponedeljek 
ob 17. uri začel že 22. Linhar-
tov gledališki maraton, sre-
čanje gledaliških skupin od-
raslih iz občin Bled, Bohinj, 
Gorje in Radovljica, ki ga go-
sti Linhartova dvorana, orga-
nizira pa radovljiška območ-
na izpostava Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti. Še 
isti večer bo s predstavo Nei-
la Simona Govorice nastopi-
lo Gledališče belansko, ki de-
luje v okviru KD Bohinjska 
Bela. Režiserka, dramaturgi-
nja in scenografinja predsta-
ve je Bernarda Gašperčič.

V torek, 7. maja, je ob 17. 
uri na sporedu predstava Vi-
deo klub (avtor Goran Gli-
vić), ki jo pod imenom Gle-
dališki biser skupaj prip-

ravljata gledališka skupina 
CUDV Radovljica in Gle-
dališče Toneta Čufarja Je-
senice. Priredba in mentor-
stvo ter dramaturgija, sce-
nografija in kostumografi-
ja so delo Nike Brgant, ko-
reograf predstave je Gašper 
Stojc. Ob pol osmih zve-
čer se bo na odru Linharto-
ve dvorane predstavilo Gle-
dališče 2B iz Bohinjske Bi-
strice. Predstavo Rudolfa 
Pečjaka z naslovom Kraljič-
na z mrtvim srcem je režiral 
Darko Čuden, ki je tudi sce-
nograf predstave. 

V sredo, 8. maja, bo ob 
19.30 na sporedu predstava 
Ta gosposka talnga v izved-
bi Dramske skupine Čof-
ta iz Krope. Avtor besedi-
la je Anže Habjan, ki je tudi 
mentor, režiser in drama-
turg prestave. 

V četrtek, 9. maja, v popol-
danskem terminu ob petih z 
Gozdom spomina nastopa 
KUD Theatrum mundi Ra-
dovljica. Katja Gorečan je av-
torica besedila ter dramatur-
ginja in scenografinja pred-
stave, ki jo režira Eva Hriber-
nik, igra pa Simona Kopin-
šek. Ob pol osmih zvečer se 
bo še enkrat predstavilo gle-
dališče 2B iz Bohinjske Bi-
strice, tokrat s predstavo Ča-
kajoč Godota Samuela Bec-
ketta. Režiser in scenograf 
predstave je Niko Kranjc. 

V petek, 10. maja, zve-
čer bo v Radovljici nasto-
pila dramska skupina KD 
Gorjuše z Möderndorferje-

vo Vajo zbora. Mentor in re-
žiser predstave je Klemen 
Langus. Srečanje bo v sobo-
to, 11. maja, zvečer zaklju-
čil nastop domače skupine 
Linhartov oder (KUD Rado-
vljica), ki se bo predstavila 
z Rozinimi rozinicami An-
dreja Rozmana - Roze. Pri-
redba, scenografija in režija 
so delo Alenke Bole Vrabec, 
dramaturg predstave pa je 
Rok Andres.

Srečanje bo strokovno 
spremljala Maja Gal Štro-
mar. Vstop na vse predsta-
ve je prost.

Pred vrati je 
Linhartov maraton
Dvaindvajseti Linhartov gledališki maraton, 
srečanje gledaliških skupin odraslih iz občin Bled, 
Bohinj, Gorje in Radovljica, bo ves prihodnji teden 
gostila Linhartova dvorana v Radovljici. 

Med osmimi sodelujočimi predstavami letošnjega 
Linhartovega gledališkega maratona je tudi Ta gosposka 
talnga v izvedbi dramske skupine Čofta iz Krope. / Foto: Tina Dokl

Mengeš – V torek, 7. maja, bodo ob 19.45 v Galeriji mežnarija 
na Trdinovem trgu v Mengšu odprli razstavo Vinka Železni-
karja z naslovom Od gledanja do videnja. Na razstavi bo pred-
stavljen izbor fotografij, del večjega fotografskega opusa, ki bi 
ga lahko razdelili na dva osrednja sklopa: v ateljeju posneta 
»tihožitja« in v zahtevnih svetlobnih oziroma atmosferskih 
razmerah fotografirani motivi, ki jih je Vinko Železnikar poiskal 
v Mengšu in njegovi okolici. 

Od gledanja do videnja

Crngrob – Majska glasbena srečanja v Crngrobu so ciklus šti-
rih koncertov, namenjenih promociji restavriranja Janačkovih 
baročnih orgel iz leta 1742. V domači cerkvi bodo gostili števil-
ne glasbenike, ki bodo nedvomno pritegnili poslušalce, ki jih 
zanimajo duhovne razsežnosti bivanja in odmik v spokojnost. 
V nedeljo bo ob 17. uri nastopil ženski pevski zbor Grudnove 
Šmikle pod vodstvom Marjete Naglič. Njihov repertoar zajema 
nabor skladb skladateljev različnih glasbenih obdobij.

Glasbena srečanja v Crngrobu

Kranj – V torek, 7. maja, bo ob 19. uri v Mali galeriji ter nato 
še v kleti Mestne hiše odprtje razstave Carta incognita av-
torja Hama Čavrka, akademskega umetnika, prejemnika na-
grade grand prix na sedmem Mednarodnem festivalu likov-
nih umetnosti v Kranju – Zveza društev slovenskih likovnih 
umetnikov 2018. Razstava zajema dela obsežnega likovnega 
sklopa, ki se razvija že več kot desetletje. Avtorja bo predstavila 
umetnostna zgodovinarka Melita Ažman.

Razstava Carta incognita
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Kranj – Nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi Telekom 
so odigrali tekme tridesetega kroga. V sredo so Domžalčani 
gostili nogometaše Mure, tekma pa se je končala brez zma-
govalca z rezultatom 1 : 1. Kranjski Triglav je včeraj igral z 
Gorico, rezultat pa do zaključka naše redakcije še ni bil znan. 
Že ta konec tedna prvoligaše čakajo tekme 31. kroga. Domžale 
bodo jutri gostovale pri Aluminiju, Triglav v nedeljo odhaja na 
gostovanje k Olimpiji. Tekme 25. kroga so pred nogometaši 
v drugi slovenski nogometni ligi. Jutri Roltek Dob gostuje pri 
Fužinarju Vzajemcih, Kalcer Radomlje pa pri moštvu Cher-
ryBox 24 Tabor Sežana. Jutri bosta v 23. krogu tretje slovenske 
nogometne lige – center gorenjska obračuna, obe tekmi pa se 
bosta začeli ob 17. uri. Pomerili se bodo nogometaši Žirov in 
Tinexa Šenčur ter Save Kranj in Komende. V gorenjski ligi se 
bodo v 17. krogu jutri z začetkom ob 17. uri pomerili nogome-
taši Nika Železniki in Visokega ter Preddvora in Škofje Loke. 

V Domžalah brez zmagovalca

Maja Bertoncelj

Kranj – V prvem kolu četrt-
finalnih serij košarkarske 
Lige Nova KBM so si pred-
nost priigrali Sixt Primor-
ska, Petrol Olimpija, Krka 
in Helios Suns.

Domžalčani so v gosteh 
presenetili Hopse iz Polze-
le in zmagali z 82 : 95 (25 : 
27, 16 : 24, 23 : 24, 18 : 20). 
»Čestitam fantom za odlič-
no predstavo in zmago. Ve-
deli smo, kaj nas čaka in kaj 
moramo storiti. Imamo še 
preveč nihanj v igri, preveč 
nespametnih potez v napa-
du, danes pa je prevladalo 
to, da smo zadeli tako odprte 
kot težke mete,« je bil zma-
ge vesel Dejan Jakara, tre-
ner ekipe Helios Suns. Od 
gorenjskih ekip je v boju za 
naslov tudi Gorenjska grad-
bena družba Šenčur. V prvi 
tekmi četrtfinala so gostovali 
pri branilcu naslova Petrolu 
Olimpiji in bili tudi oni blizu 

presenečenju. Ljubljančani 
so bili na koncu boljši z 79 : 
77 (23 : 20, 19 : 17, 19 : 19, 18 
: 21). Konstantin Subotič, tre-
ner GGD Šenčur, je po tekmi 
povedal: »Vedeli smo, kaj nas 
čaka v Stožicah, kjer je vedno 
težko igrati. Petrol Olimpija 
je zasluženo zmagala in os-
taja favorit tudi na drugi tek-
mi. Zadovoljni smo, da smo 
v drugem polčasu igrali dob-
ro in se vsakič znova vračali v 
igro za zmago.« 

Druge tekme četrtfinala 
bodo tako Domžalčani kot 
Šenčurjani odigrali jutri. 
Helios Suns si lahko z zma-
go pred domačimi gledalci 
(začetek tekme bo ob 19. uri) 
že zagotovijo uvrstitev med 
štiri najboljše klube v državi. 
Doma igrajo tudi košarkarji 
Gorenjske gradbene družbe 
Šenčur (začetek tekme ob 
15.30), z morebitno zmago 
pa bi četrtfinalni niz podalj-
šali za tretjo tekmo, ki bi bila 
v torek, 7. maja, v Ljubljani.

Sunsi povedli, Šenčur blizu 
presenečenju z Olimpijo
Odigrane so prve četrtfinalne tekme v boju za 
naslov članskega košarkarskega državnega prvaka.

Vilma Stanovnik

Kranj – Potem ko je pred dob-
rim letom prevezel vodenje 
naše članske A-ekipe v smu-
čarskih skokih, je Gorazd 
Bertoncelj zaupanje odgo-
vornih dobil tudi pred novo 
sezono, ki se je pred kratkim 
začela z uvodnimi treningi. 

Od zaključka minule sezone 
je dober mesec. Gotovo ste 
analizo že naredili. Kaj ste 
ugotovili?

»Po temeljiti analizi smo 
ugotovili, da je za nami malce 
posebna sezona. Prišli smo 
do novih spoznanj in izku-
šenj. Tako smo se tudi lažje 
odločili za nekaj sprememb. 
Upam, da bodo te pripomog-
le k boljšim rezultatom.«

Za kakšne spremembe gre?
»Gre za različne spremem-

be, tudi spremembe tehnike. 
Bolj se moramo približati so-
dobnemu načinu skakanja, 
kar pomeni, da je faza odsko-
ka bolj eksplozivna in hitrej-
ša. Prav tako morajo nekateri 
tekmovalci izboljšati tehniko 
počepa in posledično zaletno 
hitrost.«

So spremembe vedno do-
brodošle?

»Lani smo se odločili za kar 
nekaj sprememb, vendar se je 

izkazalo, da je bilo vsega pre-
več. Seveda si tako fantje kot 
trenerji želimo sprememb na 
bolje, vendar smo se odloči-
li, da letos teh sprememb ne 
bo toliko, saj naenkrat ni moč 
spremeniti toliko stvari. Tisto, 
kar bomo spreminjali, pa bo 
intenzivnejše.«

Začeli ste prve treninge. Kaj 
vse vas čaka v naslednjih te-
dnih?

»Na prvih treningih je pou-
darek na bazični pripravi, na 
splošni vzdržljivosti, na moči, 
na hitrosti ... Po prvomajskih 
praznikih prehajamo na ska-
kalni način kondicijskega tre-
ninga, v drugi polovici maja 
pa že na tehniko skoka. Zače-
li bomo na osemdesetmetrski 
skakalnici v Planici, ki se nam 
zdi najprimernejša za prve 
skoke.«

Še pred zimo vas čakajo nas-
topi na poletni veliki nagra-
di. Bo to prava preizkušnja 
pred zimo ali zgolj trening?

»Želimo si, da poletno sezo-
no začnemo bolje pripravlje-
ni kot lani. Na prvih tekmah 

poletne velike nagrade bomo 
nastopali z najmočnejšo eki-
po, saj načrtujemo, da bi do 
sredine julija skakali tudi na 
120-metrskih skakalnicah, 
kar nam lani ni uspelo. Ne že-
limo si le sodelovati, ampak 
tudi čim bolje nastopiti. Vsa-
kemu od fantov bomo omo-
gočili nastop vsaj na kakšni 
tekmi, ne bodo pa vsi nastopi-
li prav na vseh tekmah.«

Navadno se tekmovalna se-
zona začne prvi konec tedna 
v juliju s tekmama celinske-
ga pokala v Kranju. Bo tako 
tudi letos?

»Tudi letos bo podobno, 
tekmi v Kranju bosta 6. in 
7. julija. Računam, da bosta 
tam nastopili tako naša član-
ska A-ekipa kot mlada A-eki-
pa. Kasneje se bomo odloča-
li, kdo se bo udeleževal posa-
meznih tekmovanj.«

Kakšno je razpoloženje med 
tekmovalci, ki so prišli na 
prve priprave?

»Fantje so prišli z do-
pustov nasmejani, polne 
energije in pripravljeni na 

delo. Prvi treningi, ki sva 
jih pripravila z Janijem Gril-
cem, so bili kar težki in ne-
kateri so že malce utrujeni.«

V pripravah na novo sezono 
so si vsak svoje cilje postavi-
li tekmovalci, prav tako pa 
gotovo tudi strokovni štab z 
vami na čelu. Kakšni izzivi 
vas čakajo?

»Zelo pomembno se mi 
zdi, da dobimo nekakšno je-
dro tekmovalcev, ki bodo vso 
sezono stabilni in njihovi re-
zultati ne bodo preveč nihali. 
V minuli sezoni je bil tak le 
eden, sedaj pa želimo, da bi 
bili takšni vsaj štirje, morda 
tudi pet. Ti bi bili jedro eki-
pe, ki bi nastopala v svetov-
nem pokalu, občasno pa se 
jim bi lahko pridružila eden 
ali dva, ki bi pokazala dobro 
pripravljenost. Če govorim o 
rezultatih, pa se najbolj ozi-
ramo na svetovno prvenstvo 
v poletih, kjer je naš cilj me-
dalja. Želimo ali posamično 
ali ekipno odličje. Bo pa se-
zona naporna in prepričan 
sem, da se bo tudi konkuren-
ca nanjo dobro pripravila.«

Kmalu spet na skakalnice
Po mesecu dni odmora so najboljši slovenski smučarski skakalci začeli kondicijske treninge,  
kot napoveduje glavni trener Gorazd Bertoncelj, pa jih že v drugi polovici tega meseca čakajo 
preizkušnje na skakalnicah.

Glavni trener naše 
reprezentance v smučarskih 
skokih Gorazd Bertoncelj

Za smučarskimi skakalci je drugi teden kondicijskih priprav, že ta mesec pa jih čakajo tudi 
prvi skoki. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Mekinje – Pretekli konec te-
dna je bila na nogometnem 
stadionu v Mekinjah med-
narodna lokostrelska tek-
ma za Veronikin pokal. Šte-
la je za svetovno jakostno le-
stvico, na njej pa je nastopi-
lo več kot dvesto tekmoval-
cev iz dvajsetih držav. 

Tako v moški kot ženski 
konkurenci so se pomeri-
li v dveh slogih, in sicer z 

ukrivljenim lokom, ki je 
olimpijska disciplina, in 
sestavljenim lokom v kate-
gorijah kadeti, mladinci in 
člani. Svoje znanje je po-
kazalo tudi veliko sloven-
skih tekmovalcev, med nji-
mi enajst iz kluba organiza-
torja – Lokostrelskega kluba 
Kamnik, ki je tekmovanje 
uspešno izpeljalo. Najza-
nimivejši dvoboj za sloven-
ske ljubitelje lokostrelstva 
je bil za zlato medaljo med 

slovensko in turško moško 
člansko ekipo z ukrivljenim 
lokom. Boljši so bili Turki, ki 
so v Slovenijo prišli s svojo 
najboljšo ekipo, katere član 
je eden najboljših lokostrel-
cev na svetu Mete Gazoz, ki 
je nedavno izenačil svetov-
ni rekord. Slovensko ekipo 
so sestavljali Žiga Ravnikar 
in Gašper Štrajhar iz kamni-
škega kluba ter Rok Bizjak 
iz LK Mins Postojna. Tret-
je mesto med dvanajstimi 

ekipami je osvojila Franci-
ja. Med slovenskimi loko-
strelci so se na stopničke v 
članski konkurenci uvrsti-
li še: Ana Umer (ukrivljeni 
lok ženske) in Anton Mohor-
čič (sestavljeni lok moški), ki 
sta v svojih kategorijah osvo-
jila drugo mesto, ter moška 
ekipa s sestavljenim lokom 
(Gorenjca Staš Modic in De-
jan Sitar ter Primorec Matej 
Rašpolič), ki je bila na koncu 
na tretjem mestu.

Lokostrelci za Veronikin pokal
V Mekinjah je potekala četrta lokostrelska tekma za Veronikin pokal, ki je štela za svetovno jakostno lestvico.

Slovenska članska ekipa z ukrivljenim lokom v postavi Rok 
Bizjak, Gašper Štrajhar in Žiga Ravnikar je osvojila drugo 
mesto. / Foto: arhiv Lokostrelskega kluba Kamnik

Kranj – Bliža se začetek državnega prvenstva v košarki tri na tri. 
V 16. sezoni, ki je tudi kvalifikacijska za neposredno uvrstitev 
slovenske reprezentance na olimpijske igre 2020 v Tokiu, bo 
med 18. majem in 29. junijem odigranih pet kvalifikacijskih 
turnirjev. Finalni turnir, kjer se bodo pomerile najboljše ekipe 
iz regionalnih turnirjev, bo 16. avgusta v Ljubljani. Med prizo-
rišči kvalifikacijskih turnirjev Gorenjske ni.

Začelo se bo državno prvenstvo v košarki tri na tri
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Bled – V blejskem zavodu za 
gozdove so za nedavni obisk 
ministrice za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Ale-
ksandre Pivec izdelali celovi-
to analizo vzdrževanja goz-
dnih cest v sedmih občinah 
na Zgornjem Gorenjskem 
in dali tudi vrsto predlogov 
za izboljšanje stanja cest. 
»Normalno stanje bi lahko 
zagotovili predvsem s pove-
čanjem zneska za vzdrževa-
nje cest,« ugotavljata vod-
ja območne enote Andrej 
Avsenek in vodja odseka za 
gozdno tehniko v enoti Bo-
jan Bajželj in dodajata, da 
z razpoložljivim denarjem 
komaj zagotavljajo tekoče 
vzdrževanje cest, zmanjka 
pa ga za zadovoljivo zimsko, 
periodično in investicijsko 
vzdrževanje, in da bi potre-
bovali posebni sistemski vir 
za obnovo cest po ujmah in 
izrednih dogodkih. 

Slab sistem izbora 
vzdrževalcev cest

V zavodu se zavzemajo 
tudi za takšen način izbora 
vzdrževalcev gozdnih cest, 
ki bi omogočil pravočasno 
izbiro izvajalcev in sklepa-
nje večletnih pogodb. Po ve-
ljavnem sistemu je večina 
pogodb tudi v primeru, da 
ni nobenih zapletov, podpi-
sana šele maja in junija, dela 
pa morajo biti končana že 

oktobra ali novembra. »Tak 
sistem onemogoča vzdrže-
vanje gozdnih cest v zim-
skem, spomladanskem in 
delu jesenskega časa,« ugo-
tavljajo v blejskem zavodu, 
kjer so tudi prepričani, da 
bi pri dodeljevanju sredstev 
za vzdrževanje cest na Zgor-
njem Gorenjskem mora-
li bolj kot zdaj upošteva-
ti težje alpske in klimatske 

razmere. Ker se poveču-
je raba gozdnih cest za ne-
gozdne namene – kolesar-
stvo, pohodništvo, planin-
stvo, nabiralništvo, za smu-
čarske proge in prireditve, 
predlagajo, da bi takšne ces-
te prekategorizirali v občin-
ske ali občutno povečali de-
lež javnih sredstev za njiho-
vo vzdrževanje. Na izjemno 
obremenjenih gozdnih ce-
stah bi bilo po oceni zavoda 
smiselno omejevati promet, 
urediti parkirišča in uves-
ti plačevanje cestnine oziro-
ma parkirnine.

Štiristo evrov za 
kilometer 

Po podatkih iz anali-
ze je na Zgornjem Gorenj-
skem 806 kilometrov goz-
dnih cest, od tega jih je naj-
več v občinah Bohinj (274 
kilometrov), Gorje (160) 
in Kranjska Gora (145). Za 
vzdrževanje teh cest je bilo 
lani na razpolago nekaj več 
kot 362 tisoč evrov ali pov-
prečno 415 evrov za kilome-
ter. Več kot polovico tega de-
narja (242 tisoč evrov) je pri-
speval državni proračun – 
polovico lastniki s plačilom 
pristojbine za vzdrževanje 
cest in polovico ministrstvo 

za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano iz postavke za za-
gotavljanje javnega značaja 
cest, preostalo pa občine ne-
posredno iz proračuna in iz 
nadomestila za upravljanje 
z državnimi gozdovi. Pri-
spevek iz državnega prora-
čuna je po ugotovitvah zavo-
da zadnjih dvajset let bolj ali 
manj enak, prispevek občin 
iz proračuna je zelo različen 
po občinah (Občina Bohinj 
na primer lani ni prispevala 
nič), denar iz nadomestila za 
upravljanje državnih gozdov 
pa je odvisen od deleža teh 
gozdov v občini. 

Vse večja obremenitev 
cest

Kot ugotavljajo gozdar-
ji, so gozdne ceste vse bolj 
obremenjene – po eni strani 
zaradi vse večje javne rabe, 
po drugi plati pa tudi zara-
di gospodarjenja z gozdovi. 
Obremenitev cest se je izje-
mno povečala v zadnjih šes-
tih letih, ko se je letna koli-
čina zaradi poseka v ujmah 
poškodovanega in od luba-
darja napadenega drevja 
skoraj potrojila (s 188 na 557 
tisoč kubičnih metrov). La-
stniki gozdov so zaradi izpol-
njevanja zahtevanih rokov 

sanacije žarišč lubadarja od-
važali les iz gozdov tudi v 
razmerah, ko so bile gozdne 
ceste razmočene. Poškodbe 
na gozdnih cestah se pove-
čujejo tudi zaradi uvajanja 
novih tehnologij, pri tem pa 
vse večji in težji stroji del op-
ravil pri sečnji in spravilu 
lesa opravljajo tudi na goz-
dnih cestah ali ob njih. Po-
seben problem so škode, ki 
jih na cestah povzročijo na-
ravne ujme. Večina teh po-
škodb bi ostala, če ne bi ob-
čine pokazale razumevanja 
in zagotovile denarja iz re-
zervnega sklada. Marsikje 
pa tako poškodovane ceste 
čakajo na sanacijo več let ali 
ostajajo neprevozne.

Premalo denarja za 
vzdrževanje gozdnih cest 
Za vzdrževanje vse bolj obremenjenih gozdnih cest na Zgornjem Gorenjskem je premalo denarja, 
ugotavljajo v blejski območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije. Problematiko so predstavili tudi 
ministrici, ki je obljubila več denarja iz državnega proračuna. 

V blejskem zavodu za gozdove ugotavljajo, da sedanji sistem izbora vzdrževalcev gozdnih 
cest onemogoča vzdrževanje cest v zimskem, spomladanskem in delu jesenskega časa.

Ministrica za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 
Aleksandra Pivec je ob 
nedavnem obisku na 
Zgornjem Gorenjskem 
obljubila povečanje 
državnega prispevka za 
vzdrževanje gozdnih 
cest za 28 odstotkov, to 
je po izračunih zavoda 
za gozdove z 242 na 309 
tisoč evrov. 

V blejskem zavodu za 
gozdove ocenjujejo, da bi 
za normalno vzdrževanje 
gozdnih cest potrebovali 
povprečno vsaj 912 evrov 
za kilometer ceste.

Kranj – Vlada je na seji prejšnji teden za novega generalnega 
direktorja agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja za 
obdobje petih let imenovala Mirana Miheliča, diplomirane-
ga inženirja agronomije in magistra znanosti za državne in 
evropske študije, ki je bil od sredine lanskega novembra, po 
razrešitvi Benedikta Jeranka, že vršilec dolžnosti direktorja. 
Mihelič dobro pozna delovanje agencije in ukrepe skupne 
kmetijske politike, med drugim je bil predstavnik Slovenije 
v dveh organih Evropske komisije – v odboru za neposredna 
plačila in v skupini za spremljanje in vrednotenje skupne 
kmetijske politike. 

Miran Mihelič novi direktor agencije

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Minoritskem sa-
mostanu na Ptuju bo od 
17. do 19. maja jubilejna, 
že trideseta državna razsta-
va kmečkih prehranskih iz-
delkov Dobrote slovenskih 
kmetij. V okviru priprav na 
razstavo že potekajo oce-
njevanja izdelkov, zdaj so 
že znani tudi rezultati za 
marmelade, suho sadje, so-
kove in čaje. 

Na ocenjevanju marme-
lad je Janez Markuta iz Ča-
dovelj prejel tako za slivovo 
kot za jagodno marmelado 
najvišje možno število točk 
(dvajset) in s tem tudi zlato 
priznanje. Franc Jakob Pu-
šavec s Hudega je dobil zla-
to priznanje za domačo ja-
godno marmelado, srebrna 
priznanja za domačo figo-
vo, viljamovkino in borov-
ničevo marmelado ter bro-
nasti priznanji za domačo 
slivovo in marelično mar-
melado, Monika Kavčič iz 
Vrha Svetega Urbana srebr-
no priznanje za domačo ja-
godno marmelado, Marko 

Kuhar iz Zgornjih Dupelj 
srebrno priznanje za jagod-
no marmelado s cimetom, 
Mateja Reš iz Zgornjih Go-
rij srebrni priznanji za do-
mači mešani marmeladi in 
Milka Dolenec iz Podobe-
na srebrno priznanje za ja-
godno marmelado oziroma 
džem.

Na ocenjevanju suhega 
sadja je sadjar Janez Mar-
kuta prejel najvišjo možno 
oceno, dvajset točk, za suhe 
hruške in s tem tudi zla-
to priznanje, poleg tega pa 
tudi zlato za jabolčni čips in 
bronasto priznanje za suhe 
jabolčne krhlje. Na ocenje-
vanju sokov je Aleš Jerala 
iz Podbrezij dobil zlato pri-
znanje za jabolčni bezgov 
sok, Luka Skuber z Zgor-
njega Jezerskega pa bro-
nasto priznanje za jabolčni 
sok. Na ocenjevanju čajev je 
Matej Rozman z Jame pre-
jel najvišjo možno oceno in 
s tem tudi zlato priznanje 
za premium konopljin čaj, 
Mateja Reš iz Zgornjih Go-
rij pa srebrno priznanje za 
sadni trojček.

Priznanja za 
kmečke dobrote
Sadjarstvo Markuta iz Čadovelj je za tri svoje 
izdelke prejelo najvišjo možno oceno.

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
rok za oddajanje vlog za javni razpis za naložbe v predelavo, 
trženje in razvoj kmetijskih proizvodov podaljšalo za dva me-
seca. Po prvotnem razpisu bi rok potekel 29. maja, zdaj bo 
vloge možno oddati do 30. julija. 

Podaljšali rok za oddajanje vlog

Cveto Zaplotnik

Bled – V blejski območ-
ni enoti Zavoda za gozdo-
ve Slovenije bodo letos prip-
ravili za lastnike gozdov tri 
dvodnevne tečaje za varno 
delo z motorno žago – prve-
ga 22. in 23. maja, drugega 
3. in 4. septembra in tretjega 
11. in 12. septembra. Prijave 
za udeležbo na tečaju bodo 
sprejemali še najkasneje 
tri dni pred začetkom teča-
ja oziroma do prijave pred-
videnega števila tečajnikov 
na telefonski številki 04 57 
50 300 ali na elektronski na-
slov bojan.bajzelj@zgs.si. 
Na tečaje se lahko prijavijo 
lastniki, zakupniki ali upo-
rabniki gozdov. Za udele-
žence so brezplačni, morajo 
pa sami zagotoviti z gorivom 

in mazivom napolnjeno mo-
torno žago in osebno varo-
valno opremo – zaščitno če-
lado z mrežico in glušni-
ki, zaščitne rokavice, zašči-
tne hlače z vlakni proti vre-
zu in primerno obutev. Te-
čaji bodo potekali v Učnem 
centru v Bohinjski Bistrici, 
praktični del pa na terenu v 
gozdu. 

V blejski območni enoti 
zavoda za gozdove bodo ob 
koncu maja organizirali tudi 
štiridnevni tečaj, na katerem 
se bodo kandidati pripravlja-
li za pridobitev nacionalne 
poklicne kvalifikacije sekač. 
Tečaj bo potekal od 28. do 31. 
maja, prvi dan v učnem cen-
tru v Bohinjski Bistrici, nato 
pa v gozdu. Dodatne infor-
macije (tudi o ceni tečaja) 
dajejo v zavodu.

Tečaji za varno delo 

Kranj – Ob svetovnem dnevu veterinarjev so letos dali pou-
darek cepljenju živali. V Sloveniji so z izvajanjem cepljenja 
proti steklini učinkovito izkoreninili eno najstarejših zoonoz, 
uspešno pa izvajajo tudi programe cepljenja proti vraničnemu 
prisadu, bolezni modrikastega jezika in drugim boleznim.

Letos dali poudarek cepljenju živali
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Kranj – Na ponedeljkovi 
skupščini Gorenjske banke 
so na predlog glavnega la-
stnika, to je beograjska AIK 
Banka, pričakovano izglaso-
vali izključitev še preostalih 
95 manjšinskih delničarjev 
oziroma skupno 6.166 del-
nic. Na skupščini, ki se jo 
je udeležilo 98,96 odstotka 
kapitala z glasovalno pravi-
co, je predsednik Vsesloven-
skega združenja malih del-
ničarjev (VZMD) Kristjan 
Verbič napovedal možnost 
izpodbijanja sklepa o iztisni-
tvi. Kot je pojasnil, je že pred 
glasovanjem opozoril, da v 
VZMD kljub poizvedova-
nju niso prejeli ustrezne do-
kumentacije, ki bi bila pod-
laga za oblikovanje denar-
ne odpravnine v višini 298 
evrov za delnico, na podlagi 
katere bi strokovni sodelavci 
združenja kot vselej v prime-
rih iztisnitev lahko preverili 
njeno primernost. 

Odpravnina enaka kot 
prevzemna ponudba

»Kot se je na skupščini iz-
kazalo, glavni delničar pri 
oblikovanju višine denarne 
odpravnine ni izhajal iz za-
konsko predvidenega cenit-
venega poročila, temveč je 

delničarjem ponudil enak 
znesek kot v nedavni prev-
zemni ponudbi, torej 298 
evrov za delnico,« je v spo-
ročilu za javnost pojasnil 
Verbič. Ob tem je opozoril, 
da prevzemna cena ni avto-
matično tudi poštena cena 
ob iztisnitvi, če ni izpolnjen 
dodatni pogoj, da je v prev-
zemni ponudbi doseženih 
devetdeset odstotkov vseh 
delnic, na katere se ta prev-
zemna ponudba nanaša, kar 
v primeru ponudbe AIK-a za 
prevzem Gorenjske banke 
ni bilo izpolnjeno. »Na skup-
ščini je bilo izpostavljeno še 

vprašanje nekaterih sodnih 
sporov, zaradi katerih bi lah-
ko AIK banka ostala brez do-
ločenega števila delnic in s 
tem ne bi več izpolnjevala 
niti zakonsko predpisanega 
devetdesetodstotnega pra-
ga za iztisnitev,« je pojas-
nil Verbič. Kot je znano, se 
je ponudba AIK Banke srb-
skega poslovneža Miodraga 
Kostića za prevzem Gorenj-
ske banke iztekla 13. marca, z 
njo pa je lastništvo v Gorenj-
ski banki povečala za 12,43 
odstotka na 90,11 odstotka. 
Kasneje je AIK pridobil še 
dodatne delnice, saj ima zdaj 

v lasti nekaj več kot 98,27 od-
stotka Gorenjske banke.

Predsednik VZMD je 
spomnil tudi na lansko 
skupščino Gorenjske ban-
ke, ko sta uprava in nadzor-
ni svet predlagala izplačilo 
dividend v višini 9,14 evra 
bruto na delnico, VZMD je z 
nasprotnim predlogom zah-
teval izplačilo dividend v vi-
šini dvajset evrov, na kon-
cu pa je bil sprejet naspro-
tni predlog AIK Banke, po 
katerem so delničarji prejeli 
samo 1,85 evra bruto na del-
nico. Verbič je zato prepri-
čan, da si delničarji, ki v 

družbi vztrajajo – zlasti po 
zadržanju večine dobička 
za 2017 – zaslužijo izplačilo 
primernih dividend za po-
slovno leto 2018.

Lani nadaljevali rast

Gorenjska banka je si-
cer tik pred zadnjo skupšči-
no predstavila tudi rezultate 
poslovanja v letu 2018, ko je 
nadaljevala trend rasti in do-
segla 10,39-odstotni donos 
na kapital pred obdavčitvijo. 
Dosegla je čiste obresti v vi-
šini 35,6 milijona evrov, kar 

je 5,3 odstotka več kot leta 
2017, neobrestne prihodke v 
višini 16,5 milijona evrov pa 
so povečali za 26,3 odstotka. 
Količnik kapitalske ustrez-
nosti navadnega lastniške-
ga temeljnega kapitala je ko-
nec leta znašal 16,22 odstot-
ka. Pri kreditiranju pravnih 
oseb so lani dosegli petod-
stotni tržni delež, obseg bru-
to kreditiranja prebivalstva 
(brez lizinga) pa povečali za 
deset odstotkov. Gorenjska 

banka je lani še naprej po-
večevala tudi obseg svojih li-
zinških poslov, ki so se pove-
čali za 32 odstotkov. 

»Banka je v letu 2018 
skladno s poslovno strate-
gijo zasledovala profil kon-
servativne ter tveganju niz-
ko do zmerno naklonjene 
banke. V procesu krepit-
ve notranjega kapitala ban-
ke je dajala velik poudarek 
tudi doseganju ustrezne do-
nosnosti, vendar sta osta-
jala njena varnost in likvi-
dnost primarnega pomena. 

S sistemom upravljanja ka-
pitala je banka za optimal-
no doseganje strateških ci-
ljev vzpostavljala tudi podla-
ge za transparentno in opti-
malno ekonomsko alokacijo 
kapitala po posameznih po-
slovnih področjih na podla-
gi kriterijev tveganjem pri-
lagojene dobičkonosnosti,« 
so sporočili z banke in doda-
li, da so lani presegali tudi 
vse regulatorne zahteve gle-
de likvidnosti. 

V Gorenjski banki iztisnili male delničarje
Skupščina Gorenjske banke je v ponedeljek potrdila predlog glavnega delničarja AIK Banke za izključitev preostalih manjšinskih delničarjev po ceni 298 evrov, 
kakršna je bila tudi cena za delnico v nedavni prevzemni ponudbi. 

Izključitev malih delničarjev je po končanem postopku prevzemne ponudbe napovedala 
že predsednica izvršnega odbora AIK Banke in predsednica nadzornega sveta Gorenjske 
banke Jelena Galić (druga z desne). Ob njej sedi predsednik uprave Gorenjske banke Mario 
Henjak. / Foto: Gorazd Kavčič

Skupščina Gorenjske banke je v ponedeljek imenovala 
tudi nova člana nadzornega sveta za petletni mandat. 
To sta Franc Selak in Peter Grašek, ki sta v nadzornem 
svetu nadomestila Mateja Podlipnika in Aleša 
Aberška, ki sta marca po koncu postopka prevzemne 
ponudbe odstopila.

Marjana Ahačič

Lesce – Leška Gorenjka se je 
na nedavnem Festivalu čo-
kolade v Radovljici predsta-
vila s 97-kilogramsko čoko-
lado z lešniki. Teža festival-
ske čokolade narašča skla-
dno s številom let obratova-
nja tega najbolj prepoznav-
nega slovenskega proizva-

jalca čokolade in rulad, ki od 
konca šestdesetih let prej-
šnjega stoletja deluje v okvi-
ru družbe Žito. 

V Lescah zdaj na leto pro-
izvedejo okoli 1.600 ton čo-
kolade in od petsto do šeststo 
ton rulad. Za proizvodnjo 
čokolade porabijo 250 ton 
kakavove mase, dvesto ton 

kakavovega masla in devet-
deset ton celih lešnikov. Čo-
kolado izdelajo iz surovin, 
ki jih dobijo iz Afrike, druge 
sestavine, kot sta sladkor in 
mleko v prahu, pa večinoma 
dobijo iz Evrope, je poveda-
la direktorica Alenka Košir.

Podjetje še vedno najbolj 
slovi po okusu mlečne čoko-
lade z velikim deležem lešni-

kov, ki jo letno prodajo oko-
li dvesto ton, vseeno pa ved-
no bolj priljubljeni postajata 
temna čokolada in riževa čo-
kolada. Smernice se namreč 
gibljejo v smeri razvoja tem-
ne čokolade s funkcionalni-
mi dodatki, kot so na primer 
antioksidanti. »Ljudje že-
lijo jesti malo manj sladko 

čokolado z dodatki,« je raz-
ložila Alenka Košir.

V tujino, predvsem v so-
sednje države, prodajo oko-
li dvajset odstotkov vse pro-
izvedene čokolade, izvažajo 
pa tudi na Slovaško, Češko, 
Madžarsko, Norveško, v Ka-
nado, Nemčijo, Italijo, Ma-
kedonijo, Bosno, na Hrvaško 
in Švedsko. Doma ima Go-
renjka med čokoladami oko-
li 12-odstotni tržni delež, so 
pa, se pohvali Alenka Košir, 
prvi v tržnem deležu rulad 
(25 odstotkov) in temne čo-
kolade. Slovenci imamo radi 
čokolado, pojemo je okoli šti-
ri kilograme na prebivalca le-
tno, kar je precej, a še vedno 
zaostajamo za Švicarji, ki le-
tno pojedo kar osem kilogra-
mov čokolade na prebivalca. 

V Lescah je poleg proi-
zvodnje čokolad in rulad že 
dolgo uveljavljena tudi pro-
izvodnja kruha. V progra-
mu pekarstva, je povedala 

Alenka Košir, na mesec spe-
čejo okoli dvesto ton kruha, 
s katerim oskrbujejo okoli 
350 okoliških strank od Ra-
teč do Kranja. 

Čokolado so v Lescah zače-
li izdelovati leta 1922. V dru-
žinskem podjetju so že po 
slabih dvajsetih letih obstoja 
proizvedli petdeset ton čoko-
lade na leto – toliko jo danes 

v Gorenjki proizvedejo v de-
setih dneh. »Srce blagovne 
znamke gorenjske tovarne 
čokolade je predstavljala po-
doba Bleda, takrat prestižne-
ga evropskega letovišča,« 
pravijo v Gorenjki. »V trgo-
vino v Lescah so se med leto-
vanjem na Bledu radi priha-
jali sladkat celo člani kralje-
ve družine Karađorđević.«

Po drugi svetovni vojni je 
bila tovarna v Lescah nacio-
nalizirana in preimenovana 
v Gorenjsko tovarno čoko-
lade, ime Gorenjka, tovarna 
čokolade Lesce, je dobila leta 
1958. Leta 1953 je Gorenjka 
prvič v povojni zgodovini za-
čela čokolado izvažati. V Lon-
don so takrat izvozili dva ti-
soč kilogramov mlečne čoko-
lade. Leta 1964 se je priklju-
čila Tovarni bonbonov in pe-
civa Šumi, v drugi polovici 
šestdesetih let, ko so Gorenj-
kino proizvodnjo začeli poso-
dabljati, pa je postala del Žita. 
Leta 1968 so prvi v takratni 
Jugoslaviji uvedli industrij-
sko peko peciva in biskvitne-
ga testa pod znamko Pecivo 
Triglav, kar štejejo za rojstvo 
danes še vedno priljubljenih 
Gorenjkinih mini rolad in re-
zin. Žito je skupaj z Gorenj-
ko od leta 2016 del skupine 
Podravka, ki je tudi stoodsto-
tni lastnik podjetja. 

V Lescah čokolado izdelujejo že skoraj sto let
Leška Gorenjka je še vedno ena najbolj priljubljenih čokolad na slovenskem tržišču. Mlečne čokolade z lešniki prodajo dvesto ton na leto, vse bolj priljubljena 
je temna čokolada.

Alenka Košir, direktorica leške Gorenjke / Foto: Gorazd Kavčič

Slovenci imamo radi čokolado, pojemo je okoli štiri 
kilograme na prebivalca letno, kar je precej, a še vedno 
zaostajamo za Švicarji, ki letno pojedo kar osem 
kilogramov čokolade na prebivalca.
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Kranj – Pred kratkim pred-
stavljen predlog Agencije za 
varnost prometa (AVP) za 
znižanje dovoljene meje al-
kohola za voznike s sedanjih 
0,5 na 0,2 promila alkohola 
v krvi in za strožjo obravna-
vo voznikov, ki imajo v krvi 
več kot 1,1 promila alkohola, 
je naletel na različne odzive. 
V organizacijah, ki se ukvar-
jajo s prometno preventivo, 
ga pozdravljajo, predvsem 
gostinci pa mu (glede zniža-
nja dopustne meje alkohola) 
nasprotujejo. 

»Kot družba moramo pos-
tati netolerantni do alko-
hola. V manjšem kraju vsi 
vemo, kdo gre po službi na 
nekaj piv in pelje pijan do-
mov. Vsi gledajo stran,« pra-
vi Igor Velov, direktor AVP, 
ki poleg znižanja dovoljene 
meje alkohola na 0,2 pro-
mila alkohola v krvi oziro-
ma 0,1 miligrama alkoho-
la na liter izdihanega zra-
ka predlaga tudi, da polici-
ja vse, ki jim bodo nameri-
li več kot 1,1 promila, pridrži 
in že njihovo udeležbo v pro-
metu obravnava kot kaznivo 
dejanje. O predlaganih spre-
membah se sicer z ministr-
stvom za infrastrukturo še 
dogovarjajo. Med ključnimi 
spremembami zakona o var-
nosti prometa so tudi ostrej-
še sankcije za uporabo tele-
fona med vožnjo ter prilago-
ditev sekcijskega umirjanja 
hitrosti.

Tudi vozniki, ki vozijo z 
dovoljeno količino alkohola 
v krvi, so pogosto povzročite-
lji nesreč. Med letoma 2011 

in 2017 so na primer povzro-
čili vsako peto smrtno nesre-
čo v Sloveniji, medtem ko 
vozniki z več kot 1,1 promi-
la alkohola v krvi povzročijo 
kar šest od desetih smrtnih 
prometnih nesreč. Ob tem 
je pomemben tudi podatek 
Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje, da ima vsak 
deseti prebivalec Slovenije 
težave z alkoholom. Ker se to 
odraža tudi na naših cestah, 
moramo do alkohola v pro-
metu postati netolerantni, 
poudarja Velov, ki se zavze-
ma za več pravičnega nadzo-
ra in kazni, ki bodo vzgojne. 

Gostinci proti

V koaliciji nevladnih or-
ganizacij s področja javne-
ga zdravja predlagane ukre-
pe podpirajo, ob tem pa si 

želijo, da bi v Sloveniji sča-
soma dosegli ničelno tole-
ranco do alkohola v prome-
tu. »Z vidika, da bi posredo-
vali jasno sporočilo, da niko-
li ne smemo voziti pod vpli-
vom alkohola, bi bila ome-
jitev na 0,0 promila vseka-
kor najboljša rešitev. Če je 
meja 0,0 promila, potem je 
vsakomur jasno, da je celo 
najmanjša količina alkoho-
la v krvi prepovedana za vse 
voznike. Če je meja nad nič, 
pa mora voznik vedno raz-
mišljati, ali naj spije tisti ko-
zarec vina oziroma piva ali 
kakšne druge alkoholne pi-
jače ali ne,« pravi Matej Ko-
šir z Inštituta Utrip in vod-
ja Mreže Preventivna plat-
forma. 

Gostinci, združeni v sek-
ciji za gostinstvo in turizem 

pri Obrtno-podjetniški zbor-
nici Slovenije, na drugi stra-
ni opozarjajo, da bi bilo zni-
žanje dovoljene meje alko-
hola le še eden od nerazu-
mnih predpisov, ki zavira-
jo njihovo delovanje. »Če 
je v večini evropskih držav 
sprejemljiva meja 0,5 ali viš-
je, potem ne vidimo razloga, 
da bi naši gostje v slovenskih 
lokalih morali s strahom na-
ročati kozarec vina, ki sodi k 
dobri hrani. Sprašujemo se, 
ali bomo gostinci ob dobrem 
zrezku po novem priporoča-
li breskov sok,« tako opo-
zarja Blaž Cvar, predsednik 
sekcije za gostinstvo in turi-
zem pri OZS. Ob tem še po-
udarja, da nesreče dokazano 
povzročajo vozniki, ki imajo 
v krvi več alkohola, kot je se-
daj dovoljena meja. 

Strožje do vinjenih voznikov
Agencija za varnost prometa predlaga znižanje dopustne meje alkohola pri voznikih na 0,2 promila  
in strožjo obravnavo močno vinjenih voznikov. 

Tudi vozniki, ki vozijo z dovoljeno količino alkohola v krvi, so pogosto povzročitelji 
prometnih nesreč. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Kranjski Arriva Al-
petour in nekdanji voznik in 
sindikalist v družbi Nenad 
Dakić sta pred kratkim na 
delovnem sodišču v Kranju 
sklenila poravnavo. Dakić, 
ki je v začetku septembra 
2017 vodil stavko voznikov 
v Alpetourju, je nekdanje-
ga delodajalca tožil, potem 
ko ga so ga septembra lani 
odpustili. Vsebina sodne po-
ravnave ni znana, saj sta se 
obe strani zavezali k tajnosti, 
je za Gorenjski glas razložil 
Dakić. »O vsebini poravna-
ve ne smem govoriti, lahko 
pa povem, da so morali seči 

v žep globlje kot v drugih po-
dobnih primerih. Z razple-
tom sicer nisem ravno za-
dovoljen, a drugega izhoda 
pravzaprav niti ni bilo. Os-
talo pa mi je zadoščenje, da 
so v podjetju priznali kriv-
do. Če gredo v poravnavo, je 
to namreč znak, da jo priz-
najo,« je povedal Dakić, ki je 
po lastnih besedah že vse od 
septembra lani nezaposlen. 

Arriva Alpetour je sindi-
kalnega zaupnika Nenada 
Dakića lani jeseni odpus-
til iz krivdnih razlogov. Kot 
razlog so tedaj za Gorenj-
ski glas navedli »grobo kr-
šitev delovnih obveznosti 
in družbeno nesprejemljivo 

ravnanje zaposlenega, ko je 
grozil drugemu zaposlene-
mu«. Očitali so mu, da je 
lani poleti napadel sodelav-
ca zaradi nepravilno parki-
ranega avtobusa in mu gro-
zil. »V skupini Arriva je tako 
ravnanje nesprejemljivo, 
kot so nesprejemljive grož-
nje s fizičnim napadom tudi 
sicer,« so pojasnili. Dakić je 
očitke zavrnil, saj da je so-
delavca le pozval, naj lepše 
parkira avtobus, pri čemer 
pa mu ni grozil. 

V Sindikatu voznikov av-
tobusov Slovenije (SVAS) 
pa so bili tedaj mnenja, da je 
bila krivdna odpoved poveza-
na z Dakićevim sindikalnim 

delovanjem in so na ta na-
čin v Arrivi le želeli »utiša-
ti predstavnika sindikata, ki 
zahteva od svojega deloda-
jalca varne in zdrave razme-
re dela ter spoštovanje pok-
lica«. V sindikatu so ob tem 
opozorili še na drug, podo-
ben primer v skupini Arriva, 
ko je pred začetkom stavke 
v septembru 2017 zaradi iz-
jav za medije odpoved prejel 
predsednik SVAS-a Endre 
Mesaroš. Delovno sodišče je 
kasneje sprejelo stališče, da 
je svoboda izražanja ustav-
na pravica, ki spada med te-
meljne človekove svobošči-
ne, in da ima varstvo sindi-
kalnega predstavnika pred 

izgubo zaposlitve prednost 
pred interesom delodajal-
ca. Sodišče je zato družbi 

naložilo, da mora Mesaro-
ša spet sprejeti na delovno 
mesto.

Na sodišču sklenili poravnavo
Odpuščeni voznik in sindikalist Nenad Dakić je z nekdanjim delodajalcem Arrivo Alpetourjem na 
delovnem sodišču dosegel poravnavo. Njena vsebina ostaja skrivnost.

Odpuščeni voznik Nenad Dakić je septembra 2017 vodil 
stavko voznikov v kranjskem Alpetourju. / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv)

Jesenice – V noči na sredo je na Jesenicah zagorelo dvakrat. 
Okoli enih zjutraj je na Cesti Franceta Prešerna zagorela vreča 
za smeti z odpadnim materialom, uro kasneje pa je izbruhnil 
požar v zapuščenem poslovnem objektu na Cesti železarjev. 
Obakrat so posredovali jeseniški poklicni gasilci, pri drugem 
požaru pa so jim pomagali tudi prostovoljni gasilci. Poško-
dovan ni bil nihče. 

V eni noči dvakrat gorelo

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti 
so aprila obravnavali kar 
28 primerov povoženja div-
jadi. Največ se jih je zgo-
dilo na območju občin Tr-
žič, Radovljica, Kranj, Šen-
čur, Cerklje, Škofja Loka ter 
Gorenja vas - Poljane. »Ži-
val trka ne more prepreči-
ti. Človek ga lahko,« ob tem 
opozarjajo policisti, ki vo-
znike pozivajo, naj vozijo 

previdno in s prilagojeno 
hitrostjo na območjih, kjer 
divjad običajno srečujejo. 
Navadno gre za ceste sko-
zi gozdove, mimo travnikov 
in kjer na prisotnost divjadi 
opozarja prometna signali-
zacija. »Majhna možnost je, 
da boste divjad srečali sredi 
mesta. Na obrobjih in zunaj 
mest jo boste zagotovo. In če 
kdo lahko prepreči trčenje, 
ga lahko vi,« so še dodali na 
Policijski upravi Kranj.

V enem mesecu skoraj 
trideset povoženih divjadi

Kranj – Praznični dnevi so za gorenjske policiste minili raz-
meroma mirno. Na področju kriminalitete so v zadnjih dneh 
obravnavali tatvino torbice iz avtomobila v Kranju. Tat je iz-
koristil nepazljivost lastnikov, ki so na vozilu pustili odprto 
okno. Skozi okno, odprl ga je z uporabo sile, je neznani sto-
rilec vlomil tudi v stanovanjsko hišo na Golniku. Po pregledu 
prostorov je odtujil nekaj gotovine in nakit. V Domžalah pa je 
nekdo vlomil v klet in ukradel kolesi znamke Scott. Lastnika 
je oškodoval za okoli 1700 evrov.

Na vozilu niso zaprli okna

Bled – Na Ljubljanski cesti na Bledu sta v sredo nekaj po 16. 
uri trčili osebni vozili, zato je nastal daljši prometni zastoj. Po-
licisti so sporočili, da je do trčenja najverjetneje prišlo zaradi 
zdravstvenih težav povzročitelja. Blejski gasilci so zavarovali 
kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, nudili pomoč 
reševalcem pri oskrbi obolele osebe in z absorbentom posuli 
razlite motorne tekočine na cesti.

Trčenje vozil sredi Bleda

Dobrča – Na praznik dela so radovljiški gorski reševalci posre-
dovali pri koči na Dobrči, kjer je obolelo osebo obšla slabost. 
Na kraj je s helikopterjem Slovenske vojske priletela tudi ekipa 
Helikopterske nujne medicinske pomoči, ki je obolelo osebo 
prepeljala v jeseniško bolnišnico. 

S helikopterjem po bolno osebo
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Janka Proja iz Zgornjih 
Bitenj je splet okoliščin v 
mladih letih privedel do od-
ločitve za poklic pravnika, 
kar je bila, pravi, velika na-
paka, saj sta ga od nekdaj za-
nimali zgodovina in nara-
va. Z usmeritvijo na ti dve 
področji bi bil pri delu veli-
ko bolj zadovoljen, je prepri-
čan sedaj že upokojeni prav-
nik, ki pa v prostem času že 
leta odstira zgodovinske za-
nimivosti domačega kraja. 

Tako je nastala tudi nedav-
no izdana knjižnica Lonč-
karji: Bitnje skozi čas, v kate-
ri ljubiteljski zgodovinar na-
niza vrsto povezav med poi-
menovanjem Bitenjčanov z 
lončkarji in nekdanjim lon-
čarjenjem v tem kraju. 

»Bitenjčani smo se pred 
desetletji pogosto srečevali 
z imenom lončkarji – v šoli, 
na veselicah pa tudi v tovar-
ni. Zadal sem si, da to ne-
koč raziščem. O izvoru ime-
na sem se pogovarjal tudi s 
starejšimi domačini, ven-
dar sem dobil različne od-
govore: da so ženske names-
to s kanglicami po mleko šle 
kar z lonci, da so v njih nosili 

malico na delo, da je bil pri 
robu kmečkih peči lonček 
s skuhano šaro za berača,« 
je povedal avtor. Dodatni 
povod za raziskovanje lon-
čarstva je bilo tudi dejstvo, 
da se je njegova žena Jana 
pred dvajsetimi leti začela 
ukvarjati s to obrtjo. »Posta-
la je spretna lončarka in se 
je s tem tudi preživljala, jaz 
pa sem jo opremljal z infor-
macijami o tehnologiji lon-
čarjenja, ki me je zelo zani-
mala.« Ena njegovih prvih 
aktivnosti je bila sicer iska-

nje gline po bitenjskih gra-
pah in travnikih. »Izkazalo 
se je, da imamo pestro gline-
no sestavo in tudi zelo kako-
vostno glino,« je dejal Proj, 
ki se je pri raziskovanju oprl 
na strokovnjake z različnih 
področij.

K raziskovanju pa sta ga 
najbolj spodbudila zgodo-
vinska knjiga dr. Pavleta 
Blaznika Škofja Loka in lo-
ško gospostvo, ki omenja 
tudi Bitnje in lončarstvo, 
ter strokovni članek iz Lo-
ških razgledov o zanimivi 
najdbi pod Planico. »V član-
ku je Andrej Pavlovec, teda-
nji ravnatelj Loškega muze-
ja, opisal, kako so Boncljevi 

iz Žabnice za Krančižam 
leta 1973 našli glineno poso-
do. Izkazalo se je, da gre za 
okoli petsto let star žgalni lo-
nec, kakšne so izdelovali za 
idrijski rudnik, za žganje ži-
vosrebrne rude,« je razložil 
Proj ter dodal, da tudi stro-
kovna literatura omenja lon-
čarje iz freisinške posesti, iz-
recno iz Bitenj in Stare Loke, 
ter njihovo tesno povezavo 
z idrijskim rudnikom. Av-
tor se je poglobil tudi v idrij-
ske zgodovinske vire in se 
povezal s člani tamkajšnje-
ga muzejskega društva. Bi-
tenjski in starološki lončar-
ji so idrijski rudnik oskrbo-
vali z glinenimi lonci vse od 
leta 1500 do 1652, ko je bilo 
evidentirano zadnje naroči-
lo. Sloveli so po zelo kako-
vostnih loncih, v katerih so 

lahko opravili celo tri žga-
nja rude. K temu je pripo-
mogla kakovostna glina, ki 
so ji za večjo čvrstost mor-
da dodajali tudi na tem ob-
močju prisoten kremen. To 
znanje bi po mnenju Proja 
v Bitnje utegnili prinesti ba-
varski priseljenci v času ko-
lonizacije.

Najdba žgalnega lon-
ca pod Planico po njego-
vem nakazuje, da so tam 
na odmaknjeni brežini 

Bitenjčani na črno žgali ži-
vosrebrno rudo. Ožganost 
lonca kaže na njegovo upo-
rabo, poleg tega pa je za vas-
jo Bitnje tedaj potekala Sta-
rološka pot – znana trgo-
vska in rudarsko-fužinar-
ska pot, kjer bi lahko proda-
jali tudi nezakonito prido-
bljeno živo srebro, je razlo-
žil sogovornik. 

Posebej se je posvetil tudi 
pogostosti priimka Haf-
ner, ki v nemščini pomeni 

lončar, domačim imenom, 
povezanim z lončarjenjem 
(pr' Lončnk) in zapisom v 
cerkvenih knjigah o lončar-
skem poklicu Bitenjčanov. 
Pri zbiranju zgodovinskih 
informacij mu je bil v veliko 
pomoč 92-letni ljubiteljski 
zgodovinar in vaški kronist 
Lojze Zavrl. »O veliki upo-
rabi gline priča tudi veliko 
število nekdanjih majhnih 
''cegovnc'' oz. opekarn od 
Grenca do Stražišča. Ome-
niti velja še temelje rimske 
vile rustike v Spodnjih Bit-
njah, kjer so našli keramič-
ne ostanke, ter staroslovan-
ske grobove v Srednjih Bit-
njah, kjer so bili tudi ostan-
ki lončevine.« 

Proj je na podlagi omenje-
nih zgodovinskih dejstev in 
lastnih ugotovitev prišel do 
zaključka, da poimenovanje 
Bitenjčanov z lončkarji ni iz 
trte zvito. »Poimenovanje je 
ostanek kulturne dediščine, 
na katero moramo biti po-
nosni,« je poudaril.

V petek, 10. maja, bo knji-
žico predstavil na Stražiški 
tržnici, sicer pa se skupaj s 
prijateljem Dragom Kodri-
čem sedaj že posveča razi-
skovanju bitenjskih ledin-
skih imen.

O Bitnjah in lončkarjih
Ljubiteljski zgodovinar Janko Proj v knjižici Lončkarji ugotavlja, da nekdanje poimenovanje Bitenjčanov z lončkarji izvira iz bogate lončarske preteklosti kraja.

Janko Proj s knjižico Lončkarji in repliko lonca, kakšnega so nekoč uporabljali za žganje 
živosrebrne rude v Idriji. Replika, ki mora še v lončarsko peč, je delo njegove soproge Jane. 

Bitenjski in starološki lončarji so idrijski rudnik 
oskrbovali z glinenimi lonci vse od leta 1500 do 1652, 
ko je bilo evidentirano zadnje naročilo. Sloveli so po 
zelo kakovostnih loncih, v katerih so lahko opravili 
celo tri žganja rude. K temu je pripomogla kakovostna 
glina, ki so ji za večjo čvrstost morda dodajali tudi 
na tem območju prisoten kremen. To znanje bi po 
mnenju Proja v Bitnje utegnili prinesti bavarski 
priseljenci v času kolonizacije.

Janko Proj je na podlagi zgodovinskih dejstev 
in lastnih ugotovitev prišel do zaključka, da 
poimenovanje Bitenjčanov z lončkarji ni iz trte 
zvito: »Poimenovanje je ostanek kulturne dediščine, 
na katero moramo biti ponosni.« Sedaj se skupaj 
s prijateljem Dragom Kodričem že posveča 
raziskovanju bitenjskih ledinskih imen.

Janko Proj bo v petek, 
10. maja, ob 18.30 
knjižico Lončkarji: 
Bitnje skozi čas 
predstavil na Stražiški 
tržnici. Predstavitev bo 
z nastopom obogatil 
njegov nekdanji sošolec 
kantavtor Andrej Šifrer.
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Od petka do petka

Simon Šubic

Prvomajska srečanja po 
vsej državi

Ta teden je minil v zname-
nju praznovanja praznika 
dela, ki so ga sindikati letos 
posvetili delovnemu času, 
ki se po njihovih opozorilih 
pri mnogih delavcih ne kon-
ča po osmih urah dnevno in 
štiridesetih urah tedensko. 
Predsednik vlade Marjan 
Šarec je obiskal prvomajsko 
srečanje na Ravnah na Koro-
škem. Ocenil je, da prvi maj 
ni ideološki praznik, ampak 
pristen praznik ljudi dobre 
volje, ki se družijo, vsak dan 
delajo in ustvarjajo ter ima-
jo radi svojo domovino. Dru-
ženja, kot je prvomajsko, so 
pomembna za izmenjavo 
mnenj in za nekaj veselja, 
ki ga primanjkuje v Sloveni-
ji, je dejal. Po njegovih bese-
dah so mnoga podjetja v zad-
njih 15 ali 20 letih propadla 
zaradi pohlepa posamezni-
kov, ne zato, ker ne bi ime-
la česa ponuditi ali ker bi 
imela slabe delavce. Predse-
dnik republike Borut Pahor 
pa se je udeležil prvomaj-
skega praznovanja v Opat-
jem selu. »Če Evropa in svet 
v 21. stoletju ne bosta znala 
prav odgovoriti na vpraša-
nje spoštovanja in vredno-
tenja dela in zlasti perečega 
vprašanja naraščajoče druž-
bene neenakosti, nas mora 
skrbeti. Zato je to vprašanje 

za našo oblast, za evropsko 
oblast, za vse, ki želijo mir, 
varnost, stabilnost in pravič-
nost v svetu, eno od osnov-
nih vprašanj,« je med dru-
gim povedal v slavnostnem 
govoru.

Kmetje protestirajo

Slovenski kmetje protesti-
rajo zaradi neizvajanja od-
strela medveda in volka, saj 
jim ti zveri povzročata ško-
do na pašni živini. Okoljsko 
ministrstvo je sicer odstrel 
volka in medveda izvzelo iz 
odloka o odvzemu iz narave 
zaradi zadnjih sodb uprav-
nega sodišča. V Sindikatu 
kmetov Slovenije napove-
dujejo državljansko nepo-
korščino kmetov, ki bodo 
sami začeli skrbeti za svoje 
živali in začeli loviti divjad, 
jo zastrupljati in streljati, če 
jim ministrstvo ne bo pris-
luhnilo.

Žurman novi poveljnik sil 
Slovenske vojske

Obrambni minister Karl 
Erjavec je v torek na pred-
log načelnice generalštaba 
Slovenske vojske (SV) Alen-
ke Ermenc na formacijsko 
dolžnost poveljnika sil SV 
imenoval brigadirja Mila-
na Žurmana, do zdaj name-
stnika poveljnika sil v povelj-
stvu SV, pred tem pa tudi po-
veljnika Logistične brigade v 
Kranju. Žurman je nasledil 

Miho Škerbinca, ki ga je Er-
javec razrešil 5. aprila. Mini-
ster je tedaj dejal, da se je za 
razrešitev odločil zaradi inci-
denta, ko je prišlo do nočne-
ga streljanja z najtežjimi ka-
libri na vadišču na Počku, za 
kar ni vedelo niti obrambno 
ministrstvo niti načelnica 
Ermenčeva, pri tem pa je šlo 
za neupoštevanje sklepa vla-
de, ki ne omogoča nočnega 
streljanja s kalibri 120 mili-
metrov. Obenem je vojaška 
obveščevalna služba na Er-
javčev ukaz zaslišala 25 vo-
jakov v zvezi z informacija-
mi, da naj bi Škerbinc raz-
lagal okoliščine glede zdra-
vstvenega stanja Ermenče-
ve, zato komisija državnega 
zbora za nadzor obveščeval-
nih in varnostnih služb zdaj 
ministru očita zlorabo polo-
žaja in nezakonito ravnanje, 
kar pa Erjavec zanika. 

Odpuščanja v Gorenju

V Skupini Gorenje, ki jo 
je lani prevzel kitajski Hi-
sense, ob poslovnem pre-
oblikovanju družbe predvi-
devajo tudi novo organizaci-
jo in sistemizacijo delovnih 
mest, kar naj bi ji zagotovi-
lo dolgoročno rast in razvoj. 
Kot so potrdili, bo v program 
presežnih delavcev predvi-
doma vključenih 270 de-
lavcev velenjske družbe, kar 
pomeni dobrih šest odstot-
kov od skupaj 4212 zaposle-
nih. V Sindikatu kovinske 

in elektroindustrije Slove-
nije Gorenje bodo od vod-
stva podjetja zahtevali pi-
sna zagotovila, da bodo de-
lavci tudi z novimi pogodba-
mi ohranili pridobljene pra-
vice in višino plače. Sindikat 
tudi moti, da je glavni krite-
rij za določitev presežnih de-
lavcev ocena delovne uspeš-
nosti za letos in lani, zato se 
sprašujejo, zakaj po teh kri-
terijih ne bodo ocenjevali ce-
lotnega preteklega vodstva 
Gorenja, ki je podjetje pri-
peljalo v izgubo.

Turško vohunjenje v 
Sloveniji?

Turško veleposlaništvo 
v Ljubljani naj bi vohuni-
lo za kritiki turške vlade in 
predsednika Recepa Tayyi-
pa Erdogana v Sloveniji, je ta 
teden poročal švedski portal 
Nordic Monitor, ki se ukvar-
ja predvsem z verskimi, ide-
ološkimi in etničnimi skraj-
nimi gibanji in radikalnimi 
skupinami, še posebej pa se 
osredotoča na Turčijo. Por-
tal, ki se sklicuje na tajne do-
kumente oziroma uradno 
korespondenco, ki jo je vele-
poslaništvo v Ljubljani poši-
ljalo v Ankaro, navaja, da naj 
bi turški diplomati zbirali in-
formacije o dejavnosti kriti-
kov Erdogana v Sloveniji, 
profilirali njihove organiza-
cije in navajali njihova ime-
na, kot da bi bili del krimi-
nalne združbe. 

Žurman novi poveljnik sil 
Minister Karl Erjavec je za novega poveljnika sil Slovenske vojske imenoval brigadirja Milana Žurmana, 
nekdanjega poveljnika Logistične brigade v Kranju.

Premier Marjan Šarec je na prvomajskem srečanju na 
Ravnah na Koroškem poudaril, da prvi maj ni ideološki 
praznik, ampak pristen praznik ljudi, ki delajo in imajo radi 
svojo domovino. / Foto: Nebojša Tejić (STA)

Slovenski kmetje napovedujejo, da bodo sami začeli loviti 
medveda in volka, če država ne bo odredila izrednega 
odstrela obeh zveri. / Foto: arhiv GG 

Brigadir Milan Žurman (drugi z leve), ki je bil v preteklosti 
tudi poveljnik Logistične brigade v Kranju, je novi poveljnik 
sil Slovenske vojske. / Foto: Tina Dokl

Slovenci v zamejstvu (662)

Žabniški senik z dušo
Veliki ponedeljek je bil za 

Slovence v Goriški pokraji-
ni v Italiji, katere del je tudi 
nam bližnja Kanalska doli-
na, prazničen. Nad župnij-
sko cerkvijo v Žabnicah v 
Kanalski dolini so odprli in 
blagoslovili obnovljen farov-
ški senik. Štiri leta so bila 
potrebna, da so staro poslo-
pje domala podrli do tal in 
ga zgradili na novo in v njem 
uredili 26 sob z vso opremo 
in prostori, ki zagotavljajo 
udobno bivanje v čudovitem 
naravnem okolju nad vasjo. 
Poleg obnovljenega senika 
že več kot sedemdeset let stoji 
Počitniški dom svetega Jože-
fa, v katerem so se izobraže-
vali mnogi mladi in tudi sta-
rejši Slovenci iz Goriške pok-
rajine, se sproščali in govori-
li slovensko. Obnovljeni se-
nik bo omogočil še večjemu 
številu ljudi izobraževanje 

in tudi letovanje v tem nek-
daj zelo slovenskem okolju. 
Odprtje in blagoslovitev ob-
novljenega skednja, senika 
z dušo, je praznik poguma, 
prostovoljstva, iznajdljivosti 
in tveganja na meji norije, je 
na veliki ponedeljek po slo-
vesni maši povedal goriški 
župnik Marjan Markežič, ki 
je med najzaslužnejšimi za 
obnovitev senika. Ta je po-
tekala pod okriljem Funda-
cije Gorica, lastnice zemljiš-
ča in objektov na njem, tudi 
župnišča. 

Slovesno mašo sta ob od-
prtju senika darovala škofov 
vikar za Slovence v goriški 
škofiji Karlo Bolčina in Mar-
jan Markežič. O pomenu ob-
novljenega doma so govori-
li poslanec v deželnem par-
lamentu Furlanije in Julij-
ske Krajine Igor Gabrovec, 
predsednik Sveta slovenskih 

organizacij v Italiji Walter 
Bandelj, predsednica Zdru-
ženja Don Mario Černet iz 
Kanalske doline Ana We-
dam in občinska svetnica iz 
Gorice Marilka Koršič. Dr-
žavni sekretar v Uradu slo-
venske vlade za Slovence v 
zamejstvu in po svetu Ro-
bert Kojc pa je dr. Danijelu 
Čotarju, agronomu in razi-
skovalcu iz Gorice, dolgole-
tnemu skrbniku Doma sve-
tega Jožefa in senika, pode-
lil priznanje urada oziroma 
ministra Petra J. Česnika. 

Jutri, 4. maja, ob 15. 
uri bodo v vasi Loče/
Latschach pri Šentilju/
Sankt Egyden ob Dravi 
v občini Vrba/Velden 
odkrili spominsko ploščo 
duhovniku Janezu 
Sumperju, čebelarju, 
ki je že leta 1871 izdal 
čebelarski priročnik in 
v njem opisal znameniti 
skočidolski panj. Obnovljeni senik nad Žabnicami v Kanalski dolini

Dr. Danijel Čotar (v sredini) s priznanjem, ki mu ga je izročil 
Robert Kojc z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu 
(desno). Na fotografiji so še (od leve) Ana Wedam, Walter 
Bandelj, Marjan Markežič in Igor Gabrovec.

Jože Košnjek

med sosedi
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Za boljšo šolo (18)

Delo z nadarjenimi učenci v osnovni šoli
Leta 1999 je naša osnov-

na šola dobila dokument 
Koncept odkrivanja in dela 
z nadarjenimi učenci, leto 
za tem pa še podroben načrt 
(operacionalizacija koncep-
ta), kako uvajati in izvaja-
ti program dela z nadarje-
nimi in kdo v šoli je zadol-
žen za posamezne naloge. 
Najbolj odgovorne osebe za 
izvajanje programa so rav-
natelji, ki morajo po šolah 
imenovati koordinatorje za 
delo z nadarjenimi, poskr-
beti za kakovostno izobra-
ževanje strokovnih delav-
cev, da bodo znali delati z 
nadarjenimi, informirati 
starše in širše okolje ter ci-
lje in naloge programa vnes-
ti tako v razvojni načrt šole 
kot vsakoletni delovni načrt 
šole – v njem naj bo razvidna 
predvsem letna ponudba 

programov za nadarjene. Iz-
redno pomembno vlogo pri 
delu z nadarjenimi igra tudi 
šolska svetovalna služba in 
otrokov razrednik.

V prvem triletju devetlet-
ke poteka delo z nadarjeni-
mi učenci predvsem v okvi-
ru pouka, in sicer tako, da 
učitelji uporabljajo različ-
ne oblike notranje diferen-
ciacije in individualizaci-
je – pouk prilagajajo indi-
vidualnim značilnostim 
in sposobnostim posame-
znih otrok. Učenci naj bi 
dobivali v šoli in za doma-
če delo zahtevnejše naloge 
od drugih, ne pa dodatnih. 
Pomembna priložnost za 
drugačno delo z nadarjeni-
mi je v šoli organiziran do-
datni pouk, so dnevi dejav-
nosti in interesne dejavno-
sti. Tudi v drugem triletju je 

še vedno najpomembnejša 
notranja diferenciacija pou-
ka pri vseh predmetih, obi-
skovanje dodatnega pouka, 
obogatitveni programi, raz-
iskovalni tabori, kreativne 
delavnice. Nadarjeni učen-
ci nimajo radi, da jim učite-
lji nalagajo dodatna dela in 
dodatne programe, z vese-
ljem pa rešujejo drugačne, 
miselno in ustvarjalno zah-
tevnejše naloge in zadolžit-
ve. Da bi se nadarjeni učen-
ci razvijali v celovite, huma-
ne in empatične osebno-
sti, bi jih morale šole nuj-
no vključevati tudi v pro-
grame za razvijanje soci-
alnih spretnosti in progra-
me za osebni in socialni ra-
zvoj. V zadnjem triletju je 
pri delu z nadarjenimi še 
vedno najbolj pomembna t. 
i. notranja diferenciacija in 

individualiziran pouk. Ker 
se ti učenci v tem obdobju 
odločajo tudi za tekmovanja 
v znanju, in to na več pred-
metnih področjih, so zelo 
obremenjeni z dodatnim 
učenjem večinoma že sre-
dnješolske ali celo univerzi-
tetne snovi. Srebrna in zla-
ta priznanja na tekmova-
njih prinesejo namreč toč-
ke pri kandidiranju za Zoi-
sovo štipendijo. Zaradi vseh 
teh obremenitev se nadarje-
ni učenci radi izognejo indi-
vidualnim programom, ki 
jih je zanje pripravila šola, 
da bi z njim ob rednem po-
uku razvijali neko svojo spe-
cifično nadarjenost. Ker se 
pa v šolah ne bi smelo sta-
viti samo na znanje in inte-
lektualne dosežke, je ves čas 
treba misliti tudi na to, da 
se ti otroci vključijo v šolske 

ali zunajšolske programe za 
razvijanje osebnostnih last-
nosti in socialno-komuni-
kacijskih spretnosti.

Pri delu z nadarjenimi je 
tako ves čas šolanja na prvem 
mestu in najpomembnejša 
notranja diferenciacija in in-
dividualizacija pouka. Zato 
bi morali v šolah skrbno in 
sistematično izobraževati 
učitelje in jih opremiti s pot-
rebnimi učnimi gradivi za 
individualno delo z učenci. 
Poleg tega je treba preveriti, 
ali naša šola v resnici zmore 
in ima pogoje, da skrbi za ra-
zvoj vseh devetih vrst nadar-
jenosti: učno, voditeljsko, te-
lesno-gibalno, tehnično, li-
terarno, dramsko, glasbeno, 
likovno in filmsko. Premis-
limo, koliko tovrstnih izbir-
nih predmetov in krožkov v 
resnici deluje v naših šolah?

Ivka Sodnik

Miha Naglič

Stotnija najvplivnejših 
2019

Med stotimi je letos kar 
46 žensk, leta 2004 jih je 
bilo le 24. Pomenljivo je 
tudi dejstvo, da obrazloži-
tve za uvrstitev na seznam 
napišejo drugi slavni in 
vplivni. Tako je Robert Red-
ford napisal obrazložitev za 
Glenn Close, Hillary Clin-
ton se je razpisala o Nancy 
Pelosi, Beyonce o Michelle 
Obama, Celine Dion o Lady 
Gaga, Robert Downey Jr. o 
Ramiju Maleku ... Poglej-
mo najprej voditelje (»le-
aders«). Na seznamu niso 
samo najbolj priljubljeni, 
lahko so tudi najbolj prezi-
rani, a hkrati zelo vplivni. 
Tak je ameriški predsednik 
Donald Trump, drugi vodi-
telji držav so brazilski pred-
sednik Jair Bolsonaro, me-
hiški predsednik Andres 
Manuel Lopez Obrador, ki-
tajski predsednik Ši Džin-
ping, južnoafriški predse-
dnik Cyril Ramaphosa, izra-
elski premier Benjamin Ne-
tanyahu, etiopski premi-
er Abiy Ahmed, pakistan-
ski premier Imran Khan, 
italijanski notranji minis-
ter Mateo Salvini, kronski 
princ Abu Dabija šejk Mo-
hamed bin Zayed in papež 
Frančišek. Med najvpliv-
nejšimi najdemo tudi več 
voditeljic; taki sta ameriški 

demokratki Nancy Pelosi in 
Alexandria Ocasio-Cortez, 
ki je lani postala najmlajša 
ženska, kadar koli izvoljena 
v ameriški kongres. Svetov-
no dogajanje so zaznamova-
le tudi novozelandska pre-
mierka Jacinda Ardern, le-
gendarna okoljevarstvenica 
Jane Goodall in najstniška 
borka za ukrepe proti pod-
nebnim spremembam Gre-
ta Thunberg … / Med najv-
plivnejše sodijo tudi ume-
tniki (»artists«), seveda 
zlasti tisti, ki so tudi medij-
sko najbolj vidni. Med nji-
mi so na letošnjem sezna-
mu: Dwayne Johnson, Ma-
hershala Ali, Brie Larson, 
Glenn Close, Rami Ma-
lek, Ariana Grande, Emilia 
Clarke … Slednja je igralka, 
ki že osem let blesti v naj-
večji in najbolj gledani TV 
seriji Igra prestolov, letos 
pa je javnost ganila s pret-
resljivo izpovedjo o mož-
ganski kapi, ki jo je v prete-
klih letih doletela kar dvak-
rat. / Kdo so velikani (»ti-
tans«)? Marc Zuckerberg 
(FB), LeBron James, Tiger 
Woods, nogometaš Moha-
mad Salah in TV osebnost 
Gayle King … Med titane se 
je uvrstila tudi umetnica li-
čenja Pat McGrath; je ena 
izmed prvih temnopoltih v 
tej panogi modne industri-
je in zagotovo ena redkih, ki 
z ličenjem modelov na mo-
dnih revijah največjih sve-
tovnih oblikovalskih imen 

dobesedno narekuje trende 
v svetu dekorativne kozme-
tike … Titanka je tudi ameri-
ška arhitektka Jeanne Gang; 
ustvarila je najvišjo stavbo 
na svetu, ki jo je kdaj pro-
jektirala ženska – stolpni-
co Aqua v Chicagu, sicer 
pa ista arhitektka že gradi 
še višji nebotičnik … / Iko-
ne (»icons«) so Taylor Swift, 
Michelle Obama, Spike Lee, 
Lady Gaga … Zadnjo pozna-
mo že dolgo, zadnje leto je 
bilo zanjo še posebej ustvar-
jalno, za film Zvezda je ro-
jena in glasbo v njem je pre-
jela številne nagrade … Med 
ikonami se je znašel tudi 
britanski slikar David Hoc-
kney; s svojimi deli premika 
meje sodobne umetnosti, 
laqni je eno izmed njih na 
dražbi prodal za neverjetnih 
devetdeset milijonov ame-
riških dolarjev in tako dose-
gel najvišji znesek za proda-
no umetniško delo še žive-
čega avtorja. / In ne nazad-
nje, ampak med prvimi – pi-
onirji (»pioneers«). Vam kaj 
pomeni ime Massimo Bot-
tura? Meni ni žal nič. Zdaj 
vem: to je italijanski kuhar-
ski mojster, ki se lahko po-
hvali z najvišjim številom 
Michelinovih zvezdic (nje-
gova restavracija Osteria 
Francescana v Modeni ima 
kar tri); v primerjavi z dru-
gimi slavnimi »chefi« pa se 
odlikuje po tem, da veliko 
pozornost posveča tudi hra-
ni za reveže. V boju proti 

velikanskim količinam za-
vržene hrane je odprl že več 
menz za ljudi v stiski, v njih 
iz ostankov kuha vrhunske 
jedi, nekatere so baje tudi na 
jedilniku v njegovi restavra-
ciji … (Povzeto iz več virov.)

Milijarde brez vpliva

Zdaj pa obrnimo pogled in 
pomislimo, da je velika ve-
čina ljudi na svetu povsem 
brez možnosti vplivanja na 
svetovno dogajanje. Vseh 
osebkov človeške vrste je na 
planetu že več kot sedem mi-
lijard in pol … To nesoraz-
merje v vplivnosti je v nebo 
vpijoče, z vidika neba pa 
kljub temu nepomembno. 
Glej naslednji odstavek.

Se vesolje širi prehitro?

»Na eni strani imamo me-
ritve današnje hitrosti širje-
nja vesolja, kot jo lahko vi-
dimo. Na drugi strani ima-
mo napoved, kako hitro bi 
se moralo vesolje danes ši-
riti, ki temelji na meritvah 
zgodnjega vesolja in našem 
poznavanju zakonov fizike. 
In ker se nam številke ne iz-
idejo, postaja vse verjetneje, 
da ima naš kozmološki mo-
del luknjo, v njej pa nekaj ne-
znanega, kar povezuje obe 
eri …« Tako je nepričakova-
no širjenje vesolja komenti-
ral ameriški astrofizik in no-
belovec Adam Riess. Ve kdo 
več od njega?

Sto najvplivnejših
Ameriška revija Time od leta 2004 objavlja izbor in seznam stotih najvplivnejših osebnosti na planetu. 
Razvrščene so v pet kategorij: pionirji, voditelji, ikone, umetniki in velikani. Poglejmo nekaj primerov.

David Hockney, Portret umetnika (Bazen z dvema 
figurama), akril na platnu, 1972. Sliko so novembra 2018 
prodali za 90,3 milijona ameriških dolarjev. / Foto: Wikipedija

Neznana žena, ki berači na neznanem kraju, zagotovo ne 
sodi med vplivne Zemljane. / Foto: Jerzy Gorecki, Wikipedija

Iz tega čudovitega posnetka ni mogoče sklepati, zakaj se 
vesolje širi vse hitreje. Tudi sicer tega še ne vemo … 
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Danica Zavrl Žlebir

Izo Login poznamo po vir-
tualnem liku Govorečem 
Tomu in njegovih prijate-
ljih, ki so osvojili otroške in 
odrasle uporabnike mobil-
nih aplikacij po vsem svetu. 
Njo in moža Sama (pogovor 
z Izo je spremljal iz občin-
stva) poznamo tudi kot ose-
bi z vrha lestvice najboga-
tejših Slovencev, ki sta svoje 
podjetje Outfit7 po nekaj le-
tih, ko je iz zagonskega pod-
jetja preraslo v uspešno med-
narodno podjetje, prodala 
in se zdaj ukvarjata z drugi-
mi projekti. Pogovorni ve-

čer v Preddvoru, ki je v tam-
kajšnjo dvorano privabil veli-
ko domačega in občinstva od 
drugod, pa je Izo odkril tudi v 
drugi luči. Ivka Sodnik je so-
govornico uvodoma opisala s 
citatom iz slovenske ženske 
revije, ki med drugim pravi, 
da jo odlikujejo pogum, trdo 
delo, motiviranost in osredo-
točenost na cilj ter vztrajanje, 
dokler ga ne doseže. In Iza je 
opisanim lastnostim kar pri-
trdila, češ da ni polovičarska 
in da če se že odloči za dosego 
nekega cilja, svojega dela in 
energije ni pripravljena tro-
šiti kar tako. Iza je zaradi svo-
je poslovne dejavnosti veliko 
na poti. Kako hitro je priprav-
ljena spakirati kovčke, je za-
nimalo voditeljico večera. V 
največji časovni naglici se je 
to zgodilo v sedmih minu-
tah, lepo udobno pa to tra-
ja pol ure, pa naj gre za ne-
kajdnevno potovanje ali pa to 
traja ves mesec. 

Dom na Cipru

Izin in Samov dom je 
na Cipru. »Že nekaj let je 
to naš dom, tu živim kot v 

vakuumskem balončku, 
kjer imam svoj mir,« je de-
jala Loginova in priznala, da 
ji srce vselej zaigra, ko pri-
haja pod Zaplato in Storžič. 
»Ko je Govoreči Tom postal 
slaven in je naše podjetje za-
čelo rasti, se je izkazalo, da 
Slovenija za hitro rastoča 
podjetja ni najbolj stimula-
tivna, težava je bila v zapo-
slovanju tujcev in še neka-
terih ovirah. Tako je naša 
družina svoje delovno oko-
lje in svoj dom našla na Ci-
pru, ker je znotraj Evropske 
unije in ker nam je bil tudi 
sicer všeč. Vedno sem zelo 
srečna, če vidim morje v bli-

žini, ker se počutim kot na 
dopustu, čeprav ga gledam s 
kotičkom očesa s svojega de-
lovnega mesta,« je povedala 
sogovornica. Tisti, ki so Lo-
ginove obiskali na Cipru in 
pričakovali, da živijo v pala-
či, pa so močno preseneče-
ni, ko vidijo njihovo hišo, 
manjšo, kot so naše v Slove-
niji. Tudi vozijo se ne prav 
razkošno: imajo majhen to-
vornjaček (»pick-up«), s ka-
terim je mogoče doseči naj-
lepše plače, Iza pa vozi Re-
naultov model Capture. Na 
Cipru so se nastanili tudi ta-
kratni sodelavci iz podjetja 
Outfit7 in tako je tam zras-
la nekakšna mala slovenska 
kolonija.

Prva aplikacija v 
študentskih letih

Kako je Iza Login gradi-
la svojo poslovno kariero? 
Kot gimnazijka je sicer raz-
mišljala, da bi bila učitelji-
ca, potem pa jo je pritegnilo 
računalništvo. S Samom sta 
par že iz srednješolskih let, 
kot študenta pa sta zasnova-
la že svojo prvo aplikacijo. 

Že v drugem letniku sta do-
bila prvega otroka, Iza pravi, 
ker sta si ga zelo želela in ker 
sta dognala, da lahko prav 
tako študirata. »Po fakulte-
ti sem se zaposlila v manj-
šem podjetju in po letu dni 
sem šla direktorja vprašat, 
kakšna je moja perspekti-
va naprej. Želela sem si na-
mreč rasti, prevzeti več od-
govornosti. Pa mi je odgovo-
ril, da je moja perspektiva v 
tistem, kar pač delam. Pusti-
la sem to službo in takoj do-
bila drugo, kar se je zgodilo 
tako rekoč v pol ure. Ob kon-
cu devetdesetih let je bilo 
povpraševanje po naši stroki 
res veliko,« se Iza spominja 
svojih pogumnih začetkov. 
Prepričana je, da v vsakem 
poklicu človek lahko zados-
ti svojemu notranjemu mo-
tivatorju in najde način, da 
uspe. Nato so jo povabili v ve-
liko farmacevtsko podjetje. 
»To ni bila moja idealna iz-
bira, saj sama živim zelo na-
ravno in nisem pristašinja 
zdravil. Sem pa v podjetju 
ostala pet let, tam vodila ve-
lik projekt in se pri tem tudi 
zelo veliko naučila, blizu pa 
mi je bila tudi filozofija pod-
jetja, ki je bilo zelo usmer-
jeno v človeka. Pri mojem 
naslednjem delodajalcu, ve-
likem računalniškem pod-
jetju, ni bilo tako, čeprav 
mi je sicer tamkajšnje delo 
dalo veliko dragocenih izku-
šenj,« niza svoje poklicne iz-
kušnje. Po osmih mesecih je 
to podjetje zapustila in usta-
novila svoji podjetji, eno je 
bilo namenjeno svetovanju 
na področju mehkih veščin 
(timsko delo, komunikaci-
ja, vodenje, reševanje kon-
fliktov), drugi je bil center za 
kvalitetno življenje. Kmalu 
sta se z možem Samom lo-
tila skupnega podjetja. Že 
od študijskih let sta bila ide-
alen tim, pravi Iza: »Na pod-
lagi raznih psiholoških testi-
ranj in profiliranj sva ugoto-
vila, da imava povsem na-
sprotne lastnosti, toda če jih 
znaš prav združevati, lahko 
skupaj zelo dobro delaš. Ob 
takem spoznanju sva obli-
kovala tudi svoje delovne 

time.« Timsko delo se ji zdi 
zelo pomembno. »Ko zbi-
raš delovno ekipo, je najpo-
membneje, da se njihove 
vrednote ujemajo s tvojimi, 
šele nato je pomembna tudi 
strokovnost. Slednjega se da 
konec koncev naučiti.«

Mačka imamo vsi radi

Zakaj je bila aplikacija s 
Talking Tomom (Govore-
čim Tomom) tako uspešna? 
Iza pojasni, da se ga je do-
mislil Samo in da mu je po-
sodil tudi glas. Virtualni ju-
nak se je ljudem priljubil, 
ker je tako smešen, tako tra-
past, zabaven, njegov hu-
mor je včasih že na robu ... 
In Iza še dodaja, da je ma-
ček dobra izbira tudi zato, 
ker je karakter, s katerim se 
ljudje najlažje identificira-
mo. Mačka imamo vsi radi. 
Seveda pa na začetku niso 
mogli vedeti, da bo tako us-
pešen. »Nikoli zares ne veš, 
ko greš na trg. Če bi to ve-
deli, bi vsi delali le zmago-
valne produkte,« razmišlja 
Iza. So pa v uspeh verjeli: 
»Moralo je uspeti, navse-
zadnje sva v aplikacijo vlo-
žila ves svoj denar.«

Sogovornici sta govorili 
tudi o uspehu, ki ga po mne-
nju Ize Login lahko dose-
že vsak, ki si zastavi cilj (ta 
je lahko malo višji), ima na-
men in strast do svojega 

dela. Treba je tudi veliko de-
lati, nekateri pa morajo pri 
tem premagati tudi blokade, 
ki jih pri tem ovirajo. Logi-
novi in njihova ekipa so ime-
li cilje, namen in strast, da 
bodo potem, ko bodo zaslu-
žili dovolj denarja, lahko de-
lali na svojih projektih.

Vlagajo v trajnostne 
projekte

Tudi o projektih, s kate-
rimi se ukvarjata Loginova, 
potem ko sta prodala svoje 
podjetje, je tekla beseda na 
pogovornem večeru. Pred 
več kot desetletjem, ko še ni 
bilo toliko govora o klimat-
skih spremembah in uni-
čevanju našega planeta, je 
Samo že začel razmišljati, 
da svet ne bo več mogel nap-
rej na zdajšnji način. V Slo-
veniji je težko dobiti denar 
za take projekte, pa je Samo 
dejal: dajmo najprej zasluži-
ti denar in bomo lahko po-
zneje sami vlagali v te pro-
jekte. »Danes razviti svet 
živi zelo razkošno, potratno 
trošimo naravne vire, neraz-
viti svet nas gleda in (pov-
sem legitimno) želi, da bi 
tudi oni lahko tako živeli. 

Če se bo to nadaljevalo, bi 
potrebovali štiri naše Zem-
lje, da bi nas preživela. Če 
bi znali prav živeti in bi bili 
skromnejši, bi lahko Zem-
lja v prihodnje preživela 21 

milijard ljudi,« razmišlja Iza 
Login in predstavi projekte, 
v katere Loginova zdaj vlaga-
ta svoj denar. Podpirata raz-
iskave in razvoj za novo ge-
neracijo zdrave in trajnostne 
prehrane ljudi, ki bo zdrava 
tako za ljudi kot za planet. 
Na tem področju sodelujeta 
z univerzo Harvard. V Srbiji 
pa sta nakupila precej kme-
tijske zemlje z namenom 
pridelave zdrave hrane za 
vse. Danes imamo sicer vsi 
dostop do zdrave hrane, a je 
tudi draga in ljudje s slabši-
mi dohodki si je ne morejo 
privoščiti. Loginova pa želi-
ta dokazati, da se da zdravo 
hrano pridelovati v velikem 
obsegu in za vsem dostopno 
ceno. Ti projekti so podprti s 
sodobno informacijsko teh-
nologijo. Na Harvardu pod-
pirajo tudi projekt gradnje 
trajnostnih mest.

Čista voda, čist zrak, 
čista zavest

Pri tem početju jih vodi ge-
slo: čista voda, čist zrak, čis-
ta zavest. Iza ga opiše z be-
sedami: »Ljudje se moramo 
zavedati, kaj delamo naravi, 
kaj prihodnosti naših otrok, 
kakšen odnos imamo drug 
do drugega, da imamo ljudje 
v sebi ljubezen, strast in na-
men v življenju, da smo ljud-
je enakopravni in hvaležni 
za to, da imamo možnost ži-
veti v obilju in da spoštuje-
mo vir življenja.«

Sogovornici sta se v pogo-
voru dotaknili še številnih 
drugih tem, od vzgoje otrok, 
ki v prvih dveh letih življe-
nja najbolj intenzivno spre-
jemajo dražljaje in gradijo 
intelekt, do vzgojnih vzor-
cev iz Izinega in našega otro-
štva, timskega dela, vodenja, 
podjetniške miselnosti, od-
nosa do denarja. 

Vsak človek je 
lahko v življenju 
uspešen
Uspeh je v življenju mogoče doseči, če imaš jasen cilj, namen in strast. 
O tem je prepričana Iza Login, znana in uspešna Slovenka, ki je z možem 
Samom pred leti ustanovila podjetje za zabavne mobilne aplikacije Outfit7 
in z znamenitim virtualnim likom Govorečim Tomom dosegla mednarodni 
uspeh. Pred prazniki jo je v Preddvor k pogovoru na temo Vsak človek je 
lahko v življenju uspešen povabila Ivka Sodnik.

Pogovorni večer Ivke Sodnik z zanimivo sogovornico, uspešno podjetnico Izo Login 

Iza Login ocenjuje Preddvor kot eno najlepših vasi na 
svetu, ki je s svojim jezerom, vencem gora in prelepo 
naravo tudi velik potencial za turizem. Navedla je 
primer zapuščene vasi v goratem predelu Cipra, kjer 
izpraznjene hišice kupuje uspešen poslovnež iz Dubaja 
in jih spreminja v hotelske sobe. Vas je znova oživela, 
prihajajo turisti, tudi Iza in Samo jo občasno obiščeta 
in uživata v njeni ljubki in cenovno dostopni ponudbi. 

Tudi poslovno uspešni ljudje se na svoji poti srečajo 
z neuspehom. V naši mentaliteti neuspeh pogosto 
povezujemo z nesposobnostjo, v svetu pa je normalno, 
da se srečuješ tako z uspehom kot neuspehom. Ko 
padeš, se pobereš in začneš znova. Pri nas pa nas 
pogosto ohromi strah pred neuspehom, ki nas blokira 
in potem res »prikličemo« neuspeh. Ali ne bi bilo 
bolje razmišljati pozitivno in delati z vero v uspeh, 
razmišlja Iza Login.

Fo
to

: T
in

a 
D

ok
l



petek, 3. maja 2019

Zanimivosti

19

Suzana P. Kovačič

Na pobudo fotografske-
ga kolega iz Foto kluba Tr-
žič Milana Malovrha so Jan-
ku Kermelju v njegovem se-
danjem domu, Domu Pe-
tra Uzarja Tržič, sodelavci 
Tržiškega muzeja postavili 
retrospektivno fotografsko 
razstavo. Ljubiteljski foto-
graf Janko Kermelj se lahko 
pohvali z več kot 135 razstava-
mi in 32 priznanji ter nagra-
dami. Ima naziv kandidata 
mojstra fotografije Fotograf-
ske zveze Slovenije, a so ga 
večkrat opazili tudi v tujini, 
kjer si je prislužil naziv ume-
tnika FIAP. Bil je dolgoletni 
član Foto kluba Tržič, deset 
let tudi njegov predsednik. S 
fotografijo se je začel ukvar-
jati, ko je leta 1957 zmagal v 
smuku na Nevejskem sed-
lu in za nagrado prejel foto-
aparat. Smučanje ga je zani-
malo že od mladosti. Med 
letoma 1952 in 1962 je bil 

član jugoslovanske smučar-
ske reprezentance, kasneje 
je s smučanjem ostal v sti-
ku kot trener. Navduševal 
ga je tudi alpinizem, med 
drugim je osvojil vrh Mont 
Blanca in Matterhorna. Več 

kot štirideset let je bil akti-
ven gorski reševalec.

Kermelj je bil med drugo 
svetovno vojno prisilno mo-
biliziran v nemško vojsko in 
jo služil v Rusiji in Franci-
ji. Šest mesecev je preživel v 

koncentracijskem taborišču 
v Italiji.

Vsakdanji kruh si je služil 
tudi z delom v tovarni kos in 
srpov v Tržiču. Kot rad pove, 
je življenje užival s polno 
paro in delal tisto, kar ga res 

veseli. Nekdanja direktorica 
Doma Petra Uzarja dr. Ana-
marija Kejžar je Kermelja 
opisala kot človeka, polnega 
duhovitosti, idej, pionirstva.

Razstavljene fotografije 
v analogni tehniki

Ob odprtju je avtorja raz-
stave predstavila Suzana 
Kokalj, kustosinja v Trži-
škem muzeju. »Ko sem za-
čela raziskovati njegovo fo-
tografsko pot, mi je nasmeh 
na obraz pripeljal njegov iz-
rek, ki razlaga, zakaj ga di-
gitalna fotografija nikoli ni 
zanimala. Pravi namreč, da 
fotograf z njo preveč zlahka 
laže. Vsak fotograf, ki je ka-
darkoli izkusil delo v temni-
ci, ve, o čem Kermelj govo-
ri. In brez težav spoštuje nje-
govo odločitev. S tem bi rada 
poudarila, da so vse razsta-
vljene fotografije izdelane v 
analogni tehniki. A naj vas to 
ne zavede, med Kermeljevi-
mi deli boste nedvomno ob 
natančnem ogledu ozrli tudi 
kakšno fotomontažo,« je po-
jasnila Kokaljeva. 

Kermelj je najpogosteje 
iskal motive v naravi. »Sam 
pravi, da moraš z odprtimi 
očmi hoditi okrog, da lah-
ko vidiš motive. In res jih je, 
celo na plezalni steni v vlogi 
gorskega reševalca. Da ima 
zares dobro fotografsko oko, 
najbolje dokazujejo njego-
ve reportažne fotografije, 

kjer je za zajem impresiv-
ne kompozicije motiva lah-
ko odločilen samo delček 
sekunde. Med razstavljeni-
mi deli je veliko takšnih. Pa 
če govorimo o športnih mo-
tivih ali bolj urbanih, ki so 
še toliko bolj nepričakova-
ni,« je nadaljevala kustosi-
nja in v svojem opisu pose-
bej poudarila dve fotografi-
ji: ena je nastala v Italiji in 
jo je Kermelj zabavno na-
slovil Kaj pa morem, druga 
ima naslov Svetloba, kjer se 
je avtor poigral s svetlobo na 
način starih slikarskih moj-
strov; svetlo temno, igranje 
s kontrasti za doseganje že-
lenih poudarkov in atmos-
fere. »Morda celo asociaci-
ja na veličastne biblične mo-
tive v asketski preobleki. In 
zavedanje, da je fotografija 
pravzaprav risanje s svetlo-
bo,« kot je še poudarila Ko-
kaljeva.

Razstava je na ogled do 7. 
maja. Ob odprtju sta zbrane 
nagovorila tudi direktorica 
Tržiškega muzeja Jana Bab-
šek in predsednik Foto klu-
ba Tržič Pavel Loc. Za prese-
nečenje je poskrbela Breda 
Nemc, ki je pred več kot dvaj-
setimi leti v zabojniku za od-
padke na Ljubelju našla mali 
zvezek s trdnimi platnicami 
in nalepko GRS; v njej so za-
piski Janka Kermelja, ki je v 
osemdesetih letih natančno 
popisoval, kdo in kdaj je de-
žural na smučišču Zelenica. 

Fotografija Janka Kermelja: 
risanje s svetlobo 
V Domu Petra Uzarja v Tržiču je na ogled retrospektivna fotografska razstava Janka Kermelja. A še 
preden je bil fotograf, je bil Kermelj uspešen smučar. Kot nagrado za mednarodno zmago v smuku leta 
1957 je prejel fotoaparat – in prav z njim se je zaljubil v fotografijo.

Janko Kermelj s pogledom na svoje avtorsko delo. Razstava v Domu Petra Uzarja v Tržiču 
je na ogled do 7. maja. / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

France Malešič je bil v do-
mačem mestu in mnogo šir-
še naokoli doslej znan kot 
zelo velik ljubitelj gora in 
vesten pisec kronike nesreč 
v gorah, pred dnevi pa je v 
Knjižnici Franceta Balantiča 
Kamnik predstavil knjigo z 
naslovom Gora ni nora, ki je 
prvi del našega najbolj zna-
nega, jedrnatega, verjetno 
pa tudi starega pregovora, ki 
se sicer nadaljuje z beseda-
mi »nor je tisti, ki gre gor«, 
a avtor ga je, tako kot veči-
na planincev, hudomušno 

prikrojil po svoje in samoza-
vestno dodal: mi pa tudi ne. 
Knjiga ni ne priročnik ne ro-
man ali zgodovinsko branje, 
pač pa skrbno urejena zbir-
ka misli in izrekov o gorah.

Tako predstavitev knji-
ge kot listanje po 136 stra-
neh, ki so izšle pri založbi 
Celjska Mohorjeva družba 

in so obogatene s fotogra-
fijami gora Franceta Stele-
ta, je bila ena sama igra be-
sed. »Vsi modri pregovori 
vsebujejo zrno resnice in ki-
logram pretiravanja. In glo-
boke misli so tako prepros-
te, da se nam zdi, kot da so 
naše. Vsak izrek lahko obr-
neš tako in drugače, sebi v 
prid ali pač ne. Vsak ima svoj 
prav in tako je tudi prav,« 
je uvodoma začel Malešič, 
nato pa poslušalcem zau-
pal, kdaj se je začelo njego-
vo veselje do zbiranja. Sprva 
vsega mogočega, v nadalje-
vanju pa še posebej skrbno 
misli, izrekov, pregovorov 
in citatov o alpinizmu, pla-
ninstvu in gorah. »Zgodilo 
se je, da sem še v šolskih le-
tih po zbiranju znamk, oka-
mnin in vsega mogočega na 
domači podstrehi našel maj-
hen listič in na njem zanimi-
vo misel, ki se je končala ta-
kole: ''… kdor pa se malo uči, 

ta tudi malo pozabi, kdor pa 
malo pozabi, ta zelo veliko 
zna; zato se bomo malo učili, 
ker kdor malo pozabi, ta zelo 
veliko zna.'' Od takrat sem si 
sem in tja iz kakšne knjige 
prepisal drobno zanimivost, 
izrek ali kaj podobnega. Za 
taborništvom so na vrsto 
prišle gore in alpinizem, s 
tem pa tudi vse, kar je vsaj 
malo dišalo po gorah,« je po-
vedal Malešič in nadaljeval, 
da je kratke misli, izreke in 
rečenice sprva zbiral bolj po 
naključju, kasneje pa s čisto 
meglenim namenom, kate-
rega rezultat je zdaj knjiga, 
ki jo bo z veseljem prelistal 
vsak ljubitelj gora. 

Da je knjiga bolj pregledna, 
je avtor številne misli – koli-
ko jih je zbranih v knjigi, niti 
sam ne ve – uredil po pojmih, 
te pa po abecedi. V vsebini so 
zajeti nekateri splošni cita-
ti znanih pesnikov in pisa-
teljev, ki so že dolga desetle-
tja izredno priljubljeni med 
planinci in se zato stalno 

pojavljajo v gorniški literatu-
ri. Najdemo tudi planinske 
pregovore različnih narodov 
(baskovski pregovor: Gori ni 
potrebna gora, človeku je po-
treben človek.) in misli ne-
katerih naših znanih planin-
cev in alpinistov, kot je de-
nimo Nejc Zaplotnik in nje-
gova Pot (»Kdor išče cilj, bo 

ostal prazen, ko ga bo dose-
gel; kdor pa najde pot, bo cilj 
vedno nosil v sebi.«). Avtor 
priznava, da je številne misli 
objavil tudi v želji po tem, da 
bi bralci v roke vzeli cele knji-
ge omenjenih avtorjev, saj je 
v njih še kopica lepih misli. 
Nekatere misli je prepisal na 

nenavadnih mestih, deni-
mo z nahrbtnika planinca, 
z avta ali kakšne planinske 
koče (Tu so spali tisti, ki niso 
mogli spati.) ali vrha, spet 
druge so se porodile na šte-
vilnih planinskih izletih in 
niti nimajo znanega avtorja. 
»Vsega planinskega dožive-
tja se sicer ne da ujeti v bese-
de, a vse te drobne misli vse-
eno povedo veliko,« je prepri-
čan avtor.

Prebiranje izrekov ni le 
poučno in zanimivo, ampak 
tudi zabavno, kakor je pač 
vedno ob obisku gora.

Gora ni nora, mi pa tudi ne
Kamničan France Malešič – priznani zdravnik, gorski reševalec, publicist in urednik – je pred dnevi predstavil svojo novo knjigo, ki pa je povsem drugačna 
od vseh, ki smo jih od njega vajeni. Zbral in uredil je namreč kopico planinskih izrekov in misli, ki jih zbira že od malega.

France Malešič s svojo novo knjigo

Na milijone ljudi je, ki hrepenijo po nesmrtnosti, 
pa ne vedo, kaj bi počeli ob deževnem nedeljskem 
popoldnevu. (Maurice Chevalier)

Ljudje gredo do 1500 
metrov visoko, krave do 
2000, koze do 2500, še 
višje pa norci.  
(švicarska modrost)

Če ne bi stremeli za 
nedosegljivimi cilji, še 
dosegljivih ne bi dosegli. 
(Marko Dular)

Cilj je sonce, pot je 
megla. (Matjaž Kmecl)
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Ana Šubic

Bilo je tik pred drugo sve-
tovno vojno, ko so fužinar-
ji svojim brezposelnim de-
lavcem dovolili, da v starem 
delu mesta podrejo plavž 
in prodajo gradbeni mate-
rial, pripoveduje muzejski 
vodnik in član Muzejskega 
društva Železniki Jure Re-
jec. Rušenja mogočne talil-
ne peči za pridobivanje že-
leza so se lotili 14. marca 
1941. Sosed Valentin Pintar 
in tedanji tajnik Prosvetnega 
društva Železniki Blaž Gor-
tnar ob tem nista ostala rav-
nodušna, zato se je slednji 
odpravil do tedanjega župa-
na Železnikov Nika Žumra, 
da bi preprečili veliko izgubo 
za kraj. »Za pomoč sta zapro-
sila Franceta Steleta, takra-
tnega referenta za umetno-
stno zgodovino na banovini, 
ki je takoj izdal dekret o zaš-
čiti plavža, na podlagi katere-
ga so žandarji ustavili ruše-
nje,« je pojasnil Rejec. Akci-
ja je tako trajala le nekaj ur, 
a je plavž vseeno ostal brez 
strehe, porušili pa so ga do 

zgornjih lin. Postal je prvi 
zaščiteni objekt tehniške de-
diščine v Sloveniji in je edi-
ni ohranjeni tovrstni objekt 
pri nas, njegovo ohranitev 
pa v Železnikih po besedah 
Rejca štejejo za začetek varo-
vanja kulturne dediščine in 
muzejske dejavnosti.

»Vojno je nato plavž pre-
živel brez strehe. Fotografi-
je, ki bi ga prikazovala v ta-
kšnem stanju, žal ni, obstaja 
pa slika. Ustvaril jo je nemški 
ujetnik Ott, ki je po vojni de-
lal pri nas. Hranimo jo v mu-
zeju,« je pojasnil sogovornik. 
Plavž je obnovila Zadruga 
kovinarjev, obnova pa je po-
tekala od leta 1949 do 1952. 
Domačini so ji bili naklonje-
ni, hkrati pa je zaživela tudi 
želja po zbiranju in shranje-
vanju predmetov, povezanih 
z železarjenjem. Po besedah 
Rejca je bilo prelomno leto 
1949, ko je Zadruga kovinar-
jev dobila možnost predsta-
vitve na republiški razsta-
vi izdelkov lokalne industri-
je, zato so izdelali makete, 
ki so prikazovale nekdanje 
dejavnosti Železnikov in so 

kasneje postale temelj nove 
muzejske zbirke. Z maketa-
mi fužine, plavža in vigenjca 
so na razstavi pritegnili veli-
ko pozornosti, deležni pa so 
bili tudi obiska in pohval na-
črtovalcev gospodarskega ra-
zvoja, celo Borisa Kidriča, je 
razložil Rejec.

Po razstavi so eksponate 
prepeljali v Železnike in jih 
shranili v zadružnih prosto-
rih. »Aktivnosti pri zbiranju 
zgodovinskih predmetov je 
podkrepil še Tehniški muzej 
Slovenije, ki je v Železnikih 
odprl zbirni center,« je pove-
dal in dodal, da je zadruga za-
radi očitkov, da si lasti pretek-
lost, kmalu opustila aktivno-
sti in je svoje eksponate od-
stopila kraju. Eksponati so 
nato propadali, ideja o orga-
niziranju lokalnega muzeja 
pa je začasno zamrla.

O krajevni zbirki so zno-
va začeli razmišljati leta 
1963, pri čemer velja pose-
bej poudariti že omenjene 
Žumra, Gortnarja in Pintar-
ja, pobudnike organizirane 
muzejske dejavnosti, ki jih 
v Železnikih štejejo za očete 

muzeja. Po pomoč so se obr-
nili tudi na Muzejsko dru-
štvo Škofja Loka, znotraj ka-
terega so novembra 1964 us-
tanovili pododbor Železniki. 
»Njegov prvi cilj je bil posta-
vitev lokalne muzejske zbir-
ke v Plavčevi hiši,« je pojasnil 
Rejec. Slovesno odprtje mu-
zeja je bilo 31. avgusta 1969, 
v njem pa so prikazali rudar-
stvo, fužinarstvo, kovaštvo, 
žagarstvo, gozdarstvo, so-
darstvo in čipkarstvo. Ob de-
setletnici muzeja je prišlo še 
do ustanovitve Muzejskega 
društva Železniki. Za Gor-
tnarjem, ki je bil pred tem 
predsednik pododbora Že-
lezniki, je vodenje društva 
leta 1970 prevzel Lojze Tolar.

Muzejsko društvo že vse od 
leta 2004 redno izdaja zbor-
nik Železne niti, doslej jih je 
bilo tako že 15. Eden zadnjih 
večjih dosežkov društva pa je 
uspešno dokazovanje obsto-
ja halštatske naselbine in že-
lezarstva na Štalci. Lani so 
tako v muzeju tudi prenovlje-
no arheološko vitrino z dra-
gocenimi arheološkimi najd-
bami s Štalce.

Rušenje plavža ustavil dekret
V Železnikih letos praznujejo pol stoletja muzeja in štiridesetletnico muzejskega društva. Začetki skrbi za muzejsko dediščino pa segajo še dlje v preteklost – 
v leto 1941, ko jim je pred rušenjem uspelo obvarovati plavž.

Plavž pred rušenjem leta 1941, ko je bil ob streho in 
porušen do zgornjih lin / Foto: arhiv Muzeja Železniki

Suzana P. Kovačič

Tržiški dom starejših, ki ima 
ime po Petru Uzarju, je bil 
dograjen pred štiridesetimi 
leti. Peter Uzar, rojen v Se-
benjah, po poklicu čevljar, 
je bil revolucionar, prvobo-
rec, udeleženec oktobrske 
revolucije. Vseskozi si je pri-
zadeval, da bi v Tržiču zgra-
dili dom za starejše. Res so 
ga, s samoprispevki obča-
nov in državno pomočjo. V 
domu od leta 2016 stanuje 
njegov sin Boris, zdaj ima 
93 let. Pred nedavnim se je 
v spremstvu tržiškega kro-
nista Lada Srečnika udeležil 
srečanja taboriščnikov kon-
centracijskih taborišč dru-
ge svetovne vojne z dijaki 
nekaterih šol pri predsedni-
ku Republike Slovenije Bo-
rutu Pahorju. Z mladimi so 
nekdanji taboriščniki deli-
li svoje življenjske zgodbe, 

razgovorili so se o grozo-
dejstvih, ki so jih preživeli v 
taboriščih. Kasneje so pove-
dali, da so mladi zgodbe pos-
lušali tudi s solzami v očeh, 
vsi z upanjem, da se kaj take-
ga ne ponovi nikoli več. Bo-
ris Uzar je še edini prežive-
li dachauski interniranec na 
Gorenjskem.

»Ti ven, ti ven ...« Čez pol 
ure so jih postrelili

Boris Uzar je obiskoval 
kriško osnovno šolo, na-
daljeval v meščanski v Tr-
žiču, potem pa se je zače-
la vojna in šolanja je bilo 
konec. Med drugo svetov-
no vojno je bil večkrat iz-
dan, prvič, ko je očetu par-
tizanu naskrivaj nosil hra-
no. Petnajst let je imel, ko 
so ga za nekaj tednov zapr-
li v gestapovski zapor v Be-
gunje. Bil je najmlajši za-
pornik. A spominja se, kot 

bi bilo včeraj: »Najhuje je 
bilo, ko sem poslušal stre-
ljanje talcev. Gestapovec je 
šel po celicah, spisek je imel 
pri sebi. Govoril je: ''Ti ven, 

ti ven, ti ven ...'' Čez pol ure 
so jih postrelili. Tako je bilo 
iz dneva v dan.« Ko so ga iz-
pustili iz zapora, doma ni 
mogel ostati, kajti družino 

je okupator iz domače hiše 
pregnal. Snidenje Uzarje-
vih, a žal ne več vseh dru-
žinskih članov, je bilo šele 
po vojni.

Borisova brata Stanko in 
Viktor sta že leta 1943 pad-
la v partizanih. Skupaj s Pe-
trom so bili ustanovni člani 
Kokrškega bataljona 4. avgu-
sta leta 1941 pod Storžičem.

Lakota ... Trave ni bilo 
več, ker so vso pojedli

Boris Uzar je bil zaprt v več 
kot dvajsetih zaporih in ta-
boriščih doma in po svetu. V 
koncentracijskem taborišču 
Dachau je imel taboriščno 
številko 59.703. Je tudi nosi-
lec številke 11.510 iz taborišča 
Gonars. »To je bila taka lako-
ta, da v taborišču ni bilo nobe-
ne trave več, vso so pojedli,« 
se spomini trpljenja vračajo 
po drobcih. Če taboriščnik ni 
ubogal, je dobil 25 udarcev po 
»živi« koži. Pa klofute, ne da 
se jih prešteti. Veliko njego-
vih prijateljev je padlo. Boris 
Uzar med pripovedovanjem 
večkrat obmolkne ... »Najbolj 
pa me je skrbelo, da bom v ta-
borišču umrl in nihče ne bo 
vedel za to, ker tudi nihče ni 
vedel, kje sem.«

V partizane je šel v naj-
stniških letih. Kaj je razmi-
šljal, za kaj se bori? »Raz-
mišljal sem samo o tem, da 
se borim proti sovražniku,« 
je odločno dejal pred nekaj 
dnevi, ko smo ga obiskali v 
Domu Petra Uzarja. Nekaj 
njegovih spominov je poma-
gal zbrati tudi Lado Srečnik. 
Njemu je zaupal, da je Dom 
Petra Uzarja sprejel kot svoj 
novi dom, čeprav malo z 
grenkim priokusom, da os-
taja vedno bolj sam. Njegovi 
bližnji odhajajo, ravno tako 
prijatelji. Zadovoljen pa je s 
toplino in ureditvijo doma.

Najhuje je bilo, ko sem 
slišal streljanje talcev
Borisa Uzarja iz Sebenj so v gestapovski zapor v Begunje zaprli leta 1941, ko je imel petnajst let. Kot 
partizan je bil večkrat izdan in zaprt v več kot dvajsetih različnih zaporih in taboriščih doma in po svetu. 
Star je 93 let in je še edini živeči dachauski interniranec na Gorenjskem. V koncentracijskem taborišču 
Dachau je imel taboriščno številko 59.703. 

Boris Uzar /Foto: Tina Dokl

Boris Uzar med 
pripovedovanjem večkrat 
obmolkne ... »Najbolj pa 
me je skrbelo, da bom v 
taborišču umrl in nihče 
ne bo vedel za to, ker tudi 
nihče ni vedel, kje sem.«
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Jakob Šolar v kolesju svojega časa
V Rudnem pri Železni-

kih se je 29. aprila 1896 ro-
dil duhovnik, jezikoslovec, 
literarni zgodovinar in pre-
vajalec Jakob Šolar. Šteje-
jo ga za najpomembnejše-
ga slovničarja med Brezni-
kom in Toporišičem. Ukvar-
jal se je z jezikoslovjem, lite-
rarno zgodovino in kritiko. 
Pisal je eseje in članke o du-
hovnih, narodnih in kultur-
nih vprašanjih. Pripravljal je 
čitanke za nižje razrede gim-
nazij. Kasneje je odločno na-
sprotoval uvajanju enotnih 
jezikovnih in literarnozgo-
dovinskih učbenikov za celo 
Jugoslavijo.

Med letoma 1918 in 1924 
je bil prefekt v škofijskih 
zavodih v Šentvidu, od 
1924 do 1927 pa je službo-
val kot suplent na gimnazi-
ji v Šentvidu. Profesorski 
izpit je napravil leta 1927. 
Med letoma 1927 in 1941 
je bil profesor slovenščine 

in francoščine na gimnazi-
ji v Šentvidu, med letoma 
1941 in 1945 pa je bil profe-
sor na klasični gimnaziji v 
Ljubljani. 

Ob izbruhu druge svetov-
ne vojne in okupacije si je 
prizadeval za enoten boj Slo-
vencev proti okupatorjem. 
Tako je bil že leta 1941 pobu-
dnik ustanovitve Slovenske 
zaveze, vendar je zavračal 
metode in cilje Komunistič-
ne partije Slovenije in kola-
boracijo. Zaradi njegovega 
delovanja in vpliva so ga je-
seni leta 1944 aretirali in se 
je znašel v internaciji v Da-
chauu. Zanimivo je, da je bil 
klub temu ves čas internaci-
je formalno (uradno) profe-
sor na škofijski gimnaziji v 
Ljubljani. 

Ko se je leta 1945 vrnil iz 
Dachaua, je bil takoj dode-
ljen ordinariatu za dušno-
pastirsko delo. Na predlog 
SAZU (Slovenske akademija 

znanosti in umetnosti) so ga 
decembra leta 1945 imeno-
vali za profesorja na klasični 
gimnaziji v Ljubljani. Med 
letoma 1946 in 1949 je bil 
v službi na SAZU kot glav-
ni ekscerptor za Slovar slo-
venskega knjižnega jezika 
in glavni pomočnik pri re-
dakciji predelanega in do-
polnjenega Pleteršnikovega 
slovarja. Od leta 1949 dalje 
je bil znanstveni, od leta 1951 
pa višji znanstveni sodelavec 
na SAZU. 

Leta 1950 je prejel Prešer-
novo nagrado, vendar kaže, 
da je postal tako znan tudi 
tistim, ki so leta 1952 za-
čeli politično obračunava-
nje z njim. Odpustili so ga 
iz službe. Po montiranem 
političnem procesu je bil 
od leta 1952 do 1957 zaprt 
na Igu. Ko so ga spustili iz 
zapora, je leta 1958 postal 
kanonik ljubljanskega ka-
pitlja in ravnatelj škofijske 

gimnazije v likvidaciji. Leta 
1965 je dobil naslov prelat 
in postal častni član Slavi-
stičnega društva Slovenije. 
Ustanovil in urejal je zbir-
ko Cvetje iz domačih in 

tujih logov, sodeloval pri 
Slovenski slovnici, Sloven-
skem pravopisu in Slovarju 
slovenskega knjižnega jezi-
ka. Prevajal je iz francošči-
ne in nemščine.

Zanimivi Gorenjci in dogodki tedna iz dežele Kranjske:
		Na Srednji Dobravi se je 29. 4. 1908 rodil filmski 

snemalec Janko Balantič - Resman. 
		30. 4. 1830 je izšel prvi zvezek Kranjske čbelice. 

Matija Čop je v pismu Kopitarju zapisal: »Mogoče 
si uboga Čebelica pridobi več pohvale kakor do 
zdaj le redko katera kranjska knjiga … Tukaj je 
njen izid prebudil več zanimanja, kakor bi moral 
človek pričakovati med bolj izobraženimi – saj 
kmetom, za katere že tako toliko drugih piše, ni 
bila namenjena.«

		Na Dovjem se je 4. 5. 1818 rodil duhovnik, filozof, 
šolnik in sadjar Janez Brence. Zavzemal se je za 
ustanovitev slovenskih šol, se trudil za izboljšanje 
sadjereje ...

		V Gostečah pri Škofji Loki se je 4. 5. 1879 rodil 
pisatelj, pesnik in dramatik Cvetko Golar.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Včasih se zdi, da je oko-
li nas veliko žensk, ki so 
podobne Poloni. Takšni, 
kakršna je bila pred več leti. 
Prepričane so, da bo vse lepo 
in prav, če se jim bodo prila-
godili tako partnerji kot tudi 
prijatelji. Če bodo vsi, ki jim 
gredo na živce, sledili njiho-
vim zahtevam in pričakova-
njem.

S takšnimi ženskami sem 
že večkrat pokramljala, a 
brezuspešno. Ker se z njimi 
nisem strinjala, so vstale, mi 
zabrusile kaj neprimernega 
in odvihrale. Zmeraj mi je 
bilo hudo ob misli, da verja-
mejo, da bodo srečne le, če 
se bodo spremenili drugi, 
namesto one same. 

Morda je Polona ena red-
kih, ki je doumela, da jo bo 
življenje še naprej teplo, če 
ne bo začela pometati pred 
lastnim pragom. V njeni ži-
vljenjski zgodbi se bo lahko 
videl marsikdo. Srčno si že-
lim, da bi še komu uspelo 
zagrabiti bika za roge in vi-
deti svet takšen, kot v resni-
ci je, in ne takšnega, kot si ga 
slikamo v domišljiji.

Takole pripoveduje: »Ne 
vem točno, kdaj in kje so se 
začele moje težave, a bi sko-
raj dala roko v ogenj, da v pri-
marni družini. Mama je bila 
zelo dominantna ženska, vsi 
smo jo morali ubogati. Ne-
kako nas je prepričala, da 
se zmeraj motimo, da ima 
le ona zmeraj prav. V vsaki 
stvari je imela zadnjo bese-
do, tudi takrat, ko se je oglasil 
oče in hotel kaj reči. Če dobro 
premislim, je bilo odrašča-
nje – vsaj zame – zelo lagod-
no. Bila sem brez skrbi, lena 
pravzaprav, saj sem vedela, 
da bo mama za menoj zme-
raj ''počistila'', če bom nare-
dila kaj narobe. Brat Mirko 
je bil sicer precej drugačen. 
Po duši je bil upornik in ni 
pristajal na tezo, da je mama 
nezmotljiva. Zato sva imela 
stalen ravs, ki se je pri bra-
tovih petnajstih letih končal 
tako, da je nekega zgodnjega 
jutra na skrivaj pobral svoje 
reči in izginil. Dolgo časa 
nismo vedeli, kje se potika, a 
ko so ga policisti našli in ga 

pripeljali nazaj, sem se, pri-
čakovano, strinjala z mamo, 
da je brat pacek in da je prav, 
da ga kaznuje, ker ji je zlo-
mil srce. Kljub temu da je bil 
odličnjak, se je raje zaposlil 
in sam skrbel zase. Ko bi jo 
le ubogal! Z njegovo priho-
dnostjo je imela čisto druge 
načrte. Prepovedala mi je, da 
bi se družila z njim. Vrsto let 
sem jo ubogala. Žal. Kolikor 
vem, je brat ostajal v stikih le 
z očetom. 

Ves čas sem bila pridna in 
ubogljiva punčka. Vpisala 
sem se na srednjo medicin-
sko šolo, tako kot je mama 
želela. Bila je prepričana, 
da bom, ko bom enkrat za-
poslena ali v kakšnem zdra-
vstvenem domu ali v bolni-
šnici, srečala kakšnega pri-
jaznega zdravnika, s kate-
rim se bom poročila. O svo-
jih sanjah je pogosto razla-
gala celo na glas. Oče je bil 
tiho, jaz pa sem bila pres-
rečna ob misli, da se bo kaj 
takšnega res zgodilo.

A človek obrača, bog obr-
ne, pravi pregovor. V četr-
tem letniku sem se zaljubi-
la v fanta, s katerim sva se 
skupaj vozila v Ljubljano. 
Na vlaku med Kranjem in 
končno postajo niti ni bilo 
zadosti časa, da bi se več kot 
toliko pogovarjala, zato sva 
se začela sestajati po različ-
nih lokalčkih v bližini že-
lezniške postaje, medtem 
ko sva čakala na vlak. Bil je 

krasen fant, imela sva veliko 
skupnih interesov, rada sva 
igrala tenis, sanjala sva o pri-
hodnosti, ko bova imela do-
volj denarja, da si bova lah-
ko kupila psa dalmatinca. Še 
danes ne vem točno, zakaj 
ravno tega, a tako je bilo.

Velika ljubezen, četudi 
skrita pred sokoljimi mami-
nimi očmi, je rodila sadove. 
In to po komaj šestih mese-
cih, ko sem se zaposlila v bol-
nišnici med samimi mladi-
mi in privlačnimi zdravniki!

Igor je bil študent prvega 
letnika, jaz s pripravniško 
plačo. Nobenega premože-
nja nisva imela, nič od nič. 
Njegovi so živeli v majhnem 
stanovanju, mi smo imeli si-
cer hišo, a vendarle …

Kaj storiti?! 
Najprej sem morala pove-

dati doma. To je bilo najtež-
je, saj sem po tihem računa-
la na najhujše – da bo mamo 
kap zaradi mojega ''zloči-
na''. To se seveda ni zgodi-
lo, novico je na videz sprejela 
zelo mirno, kar mi je bilo še 
bolj sumljivo. Nič ni imela 
proti, ko sem povedala, da se 
bova z Igorjem poročila. Do-
volila je celo, da se bo preselil 
k meni. Moj zlati ata je vzel 
nekaj kredita, ravno prav, da 
smo na podstrehi adaptira-
li dve sobi in kopalnico. Bila 
sem presrečna, saj sem upa-
la, da sta moja zaljubljenost 
in sreča mamo spremenili v 
čisto drugo osebo.

Žal se to ni zgodilo. Tis-
to pravo nagajanje, preže-
to z zlobo, se je začelo ta-
koj po poroki. Če nisem ta-
koj plačala vode, elektrike 
in še kake druge položnice, 
že je moral ata odklopiti eno 
in drugo. Igor ni smel ime-
ti ključev vhodnih vrat, in to 
z obrazložitvijo, da mu ne 
zaupa, da jo lahko okrade, 
ko je ni doma. V hišo ga je 
lahko spustila le ona, nihče 
drug. Pogosto, zlasti v dež-
ju, ga je pustila čakati pred 
vrati. Zvečer, ko sva šla spat, 
je tolkla z metlo po stropu, 
češ naj dava mir, da sva pre-
več hrupna. Njegovi prijate-
lji k nama niso smeli priha-
jati na obiske, tudi staršem 
je prepovedala vstop. Nasi-
lje, ki je bilo v bistvu neotip-
ljivo in po njenem storjeno 
z ''dobrimi nameni'', je za-
čelo rahljati vezi med nama 
z Igorjem. Morda do tega 
niti ne bi prišlo, če bi se pos-
tavila na njegovo stran. Ker 
sem bila vzgojena, da ima 
mama zmeraj prav, sem se 
tolažila, da ima vse, kar poč-
ne, že kakšne skrite razloge, 
ki se bodo nekoč izkazali, da 
so bili za moje dobro.

Ko se je Emica rodila, je 
mama ukazala, naj se je Igor 
ne dotika. Študiral je kemi-
jo in mama se je bala (!), da 
se sledi bogve kakšnih kemi-
kalij držijo njegovih prstov 
tudi takrat, ko pride v stik 
s hčerko. ''Morda pa bi res 
morala poslušati mamo?'' 
sem omenila Igorju. 

Nikoli ne bom pozabila 
tistega pogleda. Zelo žalos-
ten je bil. Za trenutek se mi 
je celo zazdelo, da se bo raz-
jokal. Nekaj časa je bil tiho, 
potem pa mi je dejal, da tako 

ne more iti več naprej. Da je 
moja mama uničila že vse, 
kar je lahko. Tudi mene. Pa 
da noče, da uniči še njega. 

Ko se je zjutraj odpeljal 
na predavanja, sem stekla k 
mami in ji vse povedala. To-
lažila me je, kolikor me je 
mogla in mi dopovedovala, 
da Igor ni pravi moški zame, 
da bo ona naredila vse, da bo 
zaščitila tudi Emico. Četudi 
nerada, sem ji verjela.

Ne vprašajte, kako je bilo, 
ko je Igor potem zahteval, da 
je dva dneva tedensko Emi-
ca pri njem! Mama ni raču-
nala na to, da mu bodo na 
centru za socialno delo ugo-
dili! V mojem imenu jim je 
pisala grozljiva pisma, v ka-
terih je Igorja obtoževala za 
vsemogoče stvari. Od tega, 
da je grdo delal z otrokom, 
da me je tepel, da je s kemi-
kalijami, ki jih je prinašal 
s fakultete, hotel zastrupiti 
tudi njo. Na srečo mi za vse 
izmišljotine ni povedala, in 
ko me je klicala socialna de-
lavka, nisem imela pojma, o 
čem govori. 

Igor je bil zelo ljubeč 
očka. Emica ga je imela 
skoraj raje kot mene. Moja 
mama jo je zmeraj, ko se je 
vrnila od Igorja, razkužila. 
Češ da ne bomo dobili ste-
nic, uši in podobnega. 

Četudi se z Igorjem ura-
dno še nisva ločila, me je 
spodbujala, da sem se lepo 
oblačila, da sem bila ureje-
na, lepa in privlačna. Svojih 
sanj, da bi se vame zaljubil 
kakšen zdravnik, še ni po-
kopala. Po tistem, ko je noč 
in dan sedela pred TV-na-
daljevanko o Esmeraldi, pa 
sploh ne!«

(Nadaljevanje prihodnjič)

Napake, ki nas lahko drago stanejo, 1. del

Kot Esmeralda
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Alenka Bole Vrabec

Ena izmed renesančnih 
komedij, napisana po grško-
-rimskem vzoru, je delo slo-
vitega Niccoloja Machiavel-
lija, človeka humanistične 
renesanse in enega najzna-
menitejših mož, s katerimi 
se ponaša mesto, ki je veli-
ka zakladnica kulture minu-
lih stoletij; to so znamenite 
Firence.

V maju bo minilo 550 let 
od rojstva filozofa, diploma-
ta, pisatelja in pesnika, vo-
jaškega teoretika in pisca 
zgodovinskih kronik, poli-
tičnega teoretika Niccolo-
ja Machiavellija. V času, ko 
so po izgonu Medičejcev, ki 
so Firencam vladali šestde-
set let, Firence postale re-
publika, je Machiavelli za-
stopal republiko na vseh 
pomembnejših evropskih 
dvorih. Predlagal je tudi, naj 
se mesto oboroži z lastnimi 

državljani, saj je zastonjka-
rska najemniška vojska, ki 
pa jo je bilo treba vzdrže-
vati, skrbela le za lastno ko-
rist. Pri zavzetju Pise se je to 
obrestovalo. Toda leta 1512 
so španske papeške čete os-
vojile Firence in znova je 
zavladala plemiška rodbina 
Medičejcev.

Machiavelli je izgubil 
službo, bil je obtožen izdaje 
in prestal nekaj mučenj, pri-
znanja za dolgoletno uspeš-
no delo ni prejel. Zagrenjen 
se je umaknil na majhno 
družinsko posestvo v bliži-
ni Firenc in se posvetil pisa-
nju. Njegovo delo Vladar, ki 
je leta 1512 nastalo na osnovi 
resničnih dogajanj in Machi-
avellijevih danih izkušenj, a 
je bilo natisnjeno šele 1532, 
še danes buri duhove. (Ima-
mo ga tudi v slovenskem 
prevodu.) Napisal je tudi tro-
je komedij, od katerih se je 
zapletena Mandragola (na-
pisana 1518) ohranila na od-
rih sveta s svojo radoživo in 
satirično noto, posmehova-
njem ozkosti, zaostalosti in 
vraževerju, in zelo prosto-
dušno jemlje vezi med mla-
dim moškim in tempera-
mentno žensko, poročeno s 
starcem. Mandragola je do-
bila ime po mandragori, ko-
reniki, ki je čarna rastlina 
in ima lahko zelo hude tudi 
»hudičevske« učinke in ve-
lja za afrodiziak …

Palačinke po florentinsko 
(crespelle alla fiorentina)

Za 4 osebe potrebujemo:
Za testo: 250 ml mleka, 100 

g moke, 2 jajci, 50 g masla

Za nadev: 400 g kuhane, 
odcejene in dobro ožete špi-
nače, 1 jajce, 200 g rikote, 3 
jedilne žlice parmezana, mu-
škatni orešek, sol in poper po 
okusu

Za preliv: 500 g bešamel-
ne omake, 4 žlice pripravljene 
paradižnikove omake, 3 jedil-
ne žlice parmezana, ponvico 
s premerom 20 cm, nepre-
gorno posodo

Iz moke, soli, jajc in sto-
pljenega masla umešamo 
gladko testo. Naj počiva sla-
bo uro.

Nato na maslu spečemo 
palačinke. Medtem ko se oh-
lajajo, zmešamo v skledi špi-
načo, rikoto, jajce in parme-
zan, sol, malo popra in mu-
škatnega oreška, dobro pre-
mešamo, da dobimo homo-
geno zmes. 

Na ohlajene palačinke 
dajemo po žlico nadeva in 
jih zavijemo tako, da kon-
ce zvijemo navznoter, da so 
palačinke videti kot majhni 
zavitki. 

V namaščeno nepregorno 
posodo nalijemo bešamel, 
da prekrije dno, ga pokapa-
mo z že pripravljeno para-
dižnikovo omako in potre-
semo s parmezanom. Zvitke 
naložimo drug poleg druge-
ga. Nato jih prelijemo s pre-
ostalim bešamelom in tudi 
vrhnjo plast pokapamo s pa-
radižnikovo omako in potre-
semo s parmezanom.

V pečici, ogreti na 180 °C, 
pečemo jed 15 minut oziro-
ma dokler ni lepo zapeče-
na. Ponudimo s hrustljavo 
solato.

Pa dober tek!

Mandragola

mizica,
pogrni se

Iztekajo se prosti dnevi ob pravkar minulih praznikih, oveneli so nageljni, sneli smo zastave 
in v ponedeljek bomo znova zaživeli delovno. V spomin na praznik upora, ki smo ga z 
osrednjo slovesnostjo proslavili v Kranju, pa naj ostane podoba vojakov s prapori, strumno 
poravnanimi v vrsto. D. Ž. / Foto: Tina Dokl

Balinanje ima v Sloveniji dolgo tradicijo in je organizirano tudi v številnih krajih na 
Gorenjskem. Še posebej v poletnih mesecih je priljubljena rekreacija in sprostitev. Zunanja 
balinišča so dobro obiskana. V objektiv smo ujeli balinarje balinarskega kluba iz Medvod. 
M. B. / Foto: Tina Dokl

Miha Naglič

»ZDA so imele odločil-
no vlogo pri določanju mej v 
Evropi po prvi svetovni vojni. 
Ameriški predsednik Wilson 
je na pariški mirovni konfe-
renci 1919. leta nastopal kot 
vrhovni razsodnik. Evrop-
ski narodi in tudi Sloven-
ci so v njem videli državni-
ka, ki bo postavil temelje no-
vega, bolj pravičnega med-
narodnega sistema, temelje-
čega na demokraciji in pravi-
ci narodov do samoodločbe. 
Potek pariške mirovne kon-
ference je pokazal, da je Wil-
son kljub dobrim namenom 
postal žrtev stare diplomacije 
oziroma tajnih sporazumov, 
ki so jih med seboj sklepale 
najmočnejše članice antante. 
Ameriška delegacija je med 
konferenco razpadla na več 

nasprotujočih si skupin. To 
je na svoji koži občutila tudi 
delegacija Kraljevine SHS, 
v kateri so bili tudi slovenski 
predstavniki. Predsednik Na-
rodnega sveta dr. Anton Ko-
rošec je novembra 1918. leta 
med pogovori v Parizu sko-
raj slepo zaupal zagotovilom 
Wilsonovega najbližjega so-
delavca, polkovnika Edwarda 
M. Housa, da bodo na mirov-
ni konferenci priznali upravi-
čene slovenske oziroma jugo-
slovanske zahteve. Le nekaj 
mesecev kasneje je bil Koro-
šec zaradi prelomljenih Ho-
usovih obljub odločno pro-
ti temu, da bi Wilsonu pre-
pustili arbitražo glede meje 
z Italijo. Slovenci smo na mi-
rovni konferenci izgubili ne 
samo Trst in Gorico, ampak 
celo več ozemlja, kot ga je Ita-
lija dobila na podlagi tajnega 

londonskega pakta iz 1915. 
leta, po plebiscitu leta 1920 
pa tudi Koroško. Zahvalju-
joč nekaterim ameriškim ek-
spertom, predvsem majorju 
in univerzitetnemu profesor-
ju Douglasu Johnsonu, pred-
sedniku teritorialne komisi-
je in francoskemu diploma-
tu Tardieuju ter prizadevnos-
ti nekaterih slovenskih dele-
gatov v delu južne Koroške, ki 
je ostala v Sloveniji, in na juž-
nem Štajerskem skupaj z Ma-
riborom, ni bil razpisan plebi-
scit. Prav tako je imel omenje-
ni ameriški ekspert največ za-
slug, da so mejo med Kraljevi-
no SHS in Madžarsko določi-
li severno od reke Mure, kjer 

poteka še danes. Čeprav so 
imele ZDA največji vpliv pri 
prekrajanju meja v tem delu 
Evrope po prvi svetovni vojni, 
njihova vloga še do danes ni 
v celoti pojasnjena.« (Str. 17)

To je avtorjev uvod v knji-
go o tem, kako je Prekmur-
je prišlo v Jugoslavijo. Po 
prvi svetovni vojni smo Slo-
venci doživeli dve veliki na-
rodnostni tragediji, izgubo 
Primorske in Koroške. Prek-
murje pa smo na novo prido-
bili. Ta pridobitev pa ni prišla 
sama od sebe, v tej zgodbi so 
veliko vlogo odigrali nekate-
ri posamezniki, najvidnejši 
je ameriški ekspert Douglas 
Johnson … Slava mu!

Nove knjige (484)

Prekmurje v vrtincu PMK 1919

Uroš Lipušček, Prekmurje v vrtincu pariške mirovne 
konference 1919, Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 
Petanjci, 2019, 150 strani



Alenka Brun

D
vajsetletna Trži-
čanka Gaja Roz-
man je v tej 
sezoni Loser-
ja edina gorenj-

ska predstavnica, v oddaji pa 
ji je uspelo ostati do velike-
ga finala. Vmes ji je za nekaj 
časa delal družbo tudi deset 
let starejši Gregor Horvat iz 
Kamnika, diplomant mar-
ketinga, ki je šel v šov s cil-
jem, da telo spravi v kon-
dicijo, ponovno osvoji pra-
ve prehranjevalne navade, 
izboljša zdravje in tako pos-
tane samozavestnejši gle-
de svoje podobe. Zanimi-
vo je, da je kar 16 let treni-
ral tenis. Nekaj časa je delal 
v Londonu kot informacijski 
tehnolog, ko pa mu je zbo-
lela mama, se je vrnil v Slo-
venijo. 

Ko je prišel v šov, je teh-
tal dobrih 120 kilogramov, 
po treh tednih in pol pa 
odšel lažji za kar 16 kilogra-
mov. Sedaj pridno nadaljuje 

treninge. Pravi, da je izjem-
no motiviran: ujel je ritem, 
obdal se je s pravimi ljud-
mi, in če ima kako vpraša-
nje, ga kaj zanima, se lahko 
vedno obrne na trenerja iz 
šova Natašo Gorenc in Jana 
Kovačiča.

V prihodnosti si želi pre-
hoditi romarsko pot El 
Camino, trenutno pa se naj-
bolj posveča sebi in svoji 
eksistenci. »Menim, da je za 
moj podvig še čas, vendar pa 
v meni ostaja zelo zelo veli-
ka želja, da pot prehodim in 
si ''zavrtim'' film celotne-
ga poteka moje transforma-
cije; pa da bi obenem lah-
ko pomagal drugim ljudem 
naprej.«

Ko je Gregor prišel v šov, 
so »staroselci« kaj hitro ugo-
tovili, da se je nad njim naj-
bolj navdušila ravno finalist-
ka Gaja. In tako se je pojavilo 
vprašanje, ali je morda pre-
skočila iskrica. Gregor pra-
vi, da je šel v šov po »nove-
ga« Gregorja. Res je, da sta 
se z Gajo ujela, a kot prija-
telja. »V šov sva prišla z dru-
gačnim namenom, in to je 

hujšanje; da oba narediva 
nekaj zase.«

Velikokrat udeležba v 
tovrstnih šovih posamez-
niku prinese tudi določe-
na odkritja o samem sebi. 
In kaj je Gregor ugotovil? 
»Marsikaj. Če se za nekaj 
odločim, potem to lahko 
izpeljem. In da znam vztra-
jati na začrtani poti ter sle-
diti zadanemu cilju. Sem 
zvest in znam biti tudi z 
neznanci, ki lahko postane-
jo dobri prijatelji. Pa da je 
glava motor telesa in z nje-
no pomočjo lahko resnično 
veliko dosežemo.«

Bo Gaja tokrat tista, ki bo 
odšla iz finalne oddaje kot 
velika zmagovalka? Ta ver-
jetnost obstaja, čeprav se 
Gregor bolj nagiba v sme-
ri moškega zmagovalca. Da 
izvemo, ali bo Gaji uspelo, 

BO ZMAGALA GORENJKA
Letošnji The Biggest Loser Slovenija na Planet TV se bliža koncu. Veliki finale bo 10. maja, ko se bodo 
za zmagovalno stopničko in seveda denarno nagrado pomerili Cristian Baranašič, Gaja Rozman in 
Ferid Talundžić. Že v ponedeljek, 6. maja, pa si lahko zvečer na istem programu ogledate tudi prvi del 
ekstremne družinske športne preizkušnje, na kateri bomo med štirinajstimi družinami s po štirimi člani 
spremljali tri slovenske in enajst hrvaških družin.

Gregor Horvat / Foto: Planet TV

Družina Križman / Foto: Planet TV

Dvorana Danica v Bohinjski Bistrici bo jutri, 4. maja, gosti-
la že 33. Alpski večer v Bohinju. Organizacijo ene najbolj 
legendarnih in tradicionalnih prireditev narodno-zabav-
ne glasbene scene so lani prevzeli v Turističnem društvu 
Bohinj. V preteklosti se je glasbeni dogodek odvijal na Ble-
du, tako da se Bohinjci trudijo obdržati njegov sijaj. Veselijo 
se odličnega vzdušja, izjemne družbe in navdušujoče glas-
be, ki bo od 20. ure dalje polnila dvorano. Nastopili bodo 
tako domači kot tuji narodno-zabavni ansambli in letos iz 
Avstrije prihajata ansambel Die Kathreiner mit Anita Zore 
ter Hannes Wallner und seine Gitarrenfreunde. Seveda brez 
znamenitega Alpskega kvinteta večer ne bi bil pravi, poleg 
omenjenih legend pa bodo nastopali še Ansambel Jureta 
Zajca, Ansambel Karavanke, Ansambel Zeme, Ansambel 
Zupan, Slovenski zvoki, Pajdaši in Ansambel Juhej. Priredi-
tev bo ponovno vodil eden in edini Vinko Šimek.

Jutri Alpski večer v Bohinju

bomo morali počakati do 
10. maja.

Športni izziv za družine

Že v ponedeljek, 6. maja, 
pa bo na Planet TV ob 21. 
uri prvič na sporedu eks-
tremna družinska športna 
preizkušnja Fittest Family 
– Nepremagljivi, v kateri 
bodo merile moči tri sloven-
ske in enajst hrvaških dru-
žin. Premagovale bodo teža-
vne poligone in se potegova-
le za naziv najbolj fit druži-
ne. Ta pa bo na koncu nagra-
jena v zlatu – dobesedno. A 
vrednost zlate palice za sedaj 
ostaja še »zamegljena« ...

Ekstremno družinsko pre-
izkušnjo, ki nastaja v kop-
rodukciji s hrvaškim RTL, 
bo na Planet TV vodil Mar-
ko Potrč, na Hrvaškem pa 
je voditeljsko vlogo prevze-
la znana igralka in voditel-
jica Doris Pinčić Rogozni-
ca. Kar 14 izjemno priprav-
ljenih in povezanih družin 
se bo pomerilo na neverje-
tnih poligonih, na katerih 
bodo morale pokazati ne 
le vzdržljivost, moč in hit-
rost, ampak tudi sposobnost 
sodelovanja.

Med sodelujočimi druži-
nami bodo slovenske bar-
ve zastopale družina Podob-
nik iz Starega trga pri Ložu, 
družina Jarc iz Kamnika 
pod Krimom in družina Kri-
žman iz Stahovice. Gore-
njci bomo tako navijali za 

Križmanove. Ekipo sesta-
vljajo oče Aleksander (37), 
mama Suzana (39) ter sino-
va Adrian (19) in Tilen (14). 
»Šport nam pomeni ključni 
element druženja in povezo-
vanja med seboj. Naš moto 
je: vsi za enega, eden za vse,« 
pravijo. Oče Sandi je treniral 
rokomet, lokostrelstvo, kros 
in potapljanje na dah, trenu-
tno pa se posveča predvsem 
tenisu. Suzana je trenirala 
odbojko in atletiko, obožu-
je pa smučanje, še posebej 
na vodi. Sin Adrian je treni-
ral lokostrelstvo, najboljše 
rezultate je dosegel v moto-
krosu, trenutno pa se bolj 
posveča fitnesu in tenisu. 
Najmlajši Tilen uživa v sku-
pinskih športih. 

Vsako družino bodo med 
premagovanjem športnih 
izzivov, ki bodo iz oddaje v 
oddajo težji, motivirali in 
trenirali izkušeni športni-
ki: dvojec F&B Acrobatics, 
ki ga sestavljata Filip Krži-
šnik in Blaž Slanič, smu-
čarka Nika Fleiss, nekdan-
ji rokometaš Vlado Šola, ki 
je s hrvaško reprezentanco v 
Atenah osvojil zlato olimpij-
sko medaljo, in eden najbolj 
priljubljenih hrvaških fitnes 
trenerjev Norbert Žmegač 
Kunić. 

Bodo slovenske družine 
dokazale, da smo najbolj 
športen narod na svetu? 
Verjetno bomo to že kma-
lu vedeli.

Gaja Rozman / Foto: Planet TV
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Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

HOROSKOP
TANJA

TA JE DOBRA

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_19_35
NALOGA

5 8 1
7 6 2 5

9 5 8 3
3 7 6 1

5 9 3 4
4 2 1 8

7 6 4 5
6 1 9 3

4 7

sudoku_LAZJI_19_35

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_19_35
NALOGA

581
7625

9583
3761

5934
4218

7645
6193

47

sudoku_LAZJI_19_35

REŠITEV

538462179
746139285
192578634
389746521
215983467
467251398
973614852
651827943
824395716

sudoku_TEZJI_19_35
NALOGA

9 2 4 7
3 4 8

5
7 5 3

4 3 8 7
3 9 1

2
6 7 5

8 1 9

sudoku_TEZJI_19_35

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_35
NALOGA

9247
348

5
753

4387
391

2
675

819

sudoku_TEZJI_19_35

REŠITEV

982516437
716934582
453872691
628497153
145368279
397125846
539681724
264759318
871243965

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Z mislimi boste na dopustu in le to vas bo držalo pokonci. 
Delo vas bo priganjalo in tudi neke stare zadeve boste morali 
še poravnati. Kot ponavadi boste sami sebi preveč naložili in 
se kasneje spraševali, čemu je bilo to sploh potrebno. 

Bik (22. 4.–20. 5.)
Ker strpnost ni vaša vrlina, se pripravite, da se vam neke ura-
dne zadeve ne bodo rešile tako, kot bi si želeli. To ne pomeni, 
da se ne izidejo pozitivno, ampak le to, da morate malo poča-
kati. Ljubezenskih čustev ne boste mogli več skrivati.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Čeprav se vam v ljubezenskem življenju vse odvija po 
načrtu, morate biti previdni, da vam vajeti ne uidejo iz rok. 
Samo sanjati ali pa potem to tudi doživeti ni vedno enako. 
Seveda je vse odvisno od vaših želja in tega, ali ste priprav-
ljeni na spremembe.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Tja, kjer imate največ možnosti za uspeh, boste usmerili 
vso energijo, za katero se sploh ne zavedate, da jo imate, 
in samo po sebi se bo uredilo, da pridete v ospredje, kjer 
vas opazijo tudi tisti, ki vas do sedaj niso. Torek bo vaš 
dober dan.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Prejeli boste novice o možni zamenjavi službe. Vsekakor 
je vredno razmisleka. Za same spremembe imate splošno 
zelo ugodno obdobje. Kar se tiče zdravja, ne bi bilo nič naro-
be, če si vzamete čas za meditacijo ali drugo sprostitev.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Lotilo se vas bo lenobno obdobje in na dogajanje okoli 
sebe ne boste prav nič pozorni. Posvečali se boste sebi 
in prišli do novih spoznanj. Spoznali boste, da ljudem v 
svoji bližini pomenite več kot ste si mislili. Vse to vam da 
dobro voljo.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
V splošnem smislu naporno obdobje bo kmalu za vami 
in bo vsake toliko časa le kot spomin opozarjal na to, kaj 
se zgodi, če pozabite na določene obveznosti. Ob koncu 
tedna si boste vzeli čas samo zase. Preseneti pa vas nekdo 
iz preteklosti. 

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Visoka merila, ki si jih postavljate, se vam lahko maščuje-
jo. Običajno se ravno v majhnih stvareh skriva sreča. Pri-
siljeni boste, da to srečo poiščete v sebi in s tem spet pri-
dete do notranjega miru. V ljubezni stopite korak naprej.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Rešila se vam bo težava, ki vas že dalj časa muči. Rešitev 
se pojavi sama od sebe – in to takrat, ko boste to najmanj 
pričakovali. Na mnenje drugih ljudi se nikar preveč ne ozi-
rajte, saj s tem zatirate sami sebe. Četrtek bo za vas dober 
dan.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Pred vami ni najboljši čas za kakršnekoli investicije. Izo-
gibajte se preveč prijaznim prodajalcem ali poslovnim 
partnerjem, da vam kasneje ne bo žal. To, da se odzovete 
povabilu večje družbe, bi bila najboljša sprostitev.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Previdni boste pri dajanju nasvetov prijateljem. Ne morete 
pozabiti, da ste se pri tem že večkrat opekli. Osamljeno 
se boste počutili toliko časa, dokler boste to sami hoteli. 
Vedno ni dovolj samo stik z naravo, ampak tudi z ljudmi 
okoli sebe.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Izkušnja vas je drago stala, zato boste sedaj dobro premi-
slili, v kakšne zadeve se podajate. Z določenimi osebami v 
prihodnje ne boste našli skupne točke – ne za pogovor, kaj 
šele za kaj drugega. Pohitite z nakupom, da ne pozabite.

Trikrat je padla 
V gorenjski vasici ima župnik z vsemi ženskami skriti 
dogovor: ko se mu želijo izpovedati o prešuštvu, rečejo, 
da jim je spodrsnilo pri vodnjaku.
Čez kakšno leto ga zamenja nov župnik. Ko na spoved pri-
de prva ženska in spregovori o tem, kako ji je spodrsnilo, 
jo duhovnik zaskrbljeno vpraša: »A ste se poškodovali?« 
»Nisem,« se nasmehne gospa, »vse je v redu.« 
Potem k spovedi pride še vse polno žensk, ki so »zgrmele 
pri vodnjaku«.
Župnik se odloči, da bo nemudoma ukrepal glede nevar-
nega vodnjaka in se napoti k županu. 
Ta je seznanjen s skritim geslom, zato ga popade smeh: 
»Dragi župnik, nič ne skrbite, vodnjak ni noben problem.«
Župnik pa smrtno resno: »No, vi se kar hecajte, ampak 
vaša žena je že trikrat padla.«

Zavarovalničar na obisku 
Kmet je sklenil zavarovanje za svojo kmetijo.
Zavarovalniškega zastopnika pomenljivo vpraša: »In kaj 
dobim, če danes zgori moja kmetija?«
»Milijon evrov ali pa pet let zapora!« 

Z avtobusom ali peš 
Dva policista stojita na ulici.
»Greva z avtobusom ali peš?« vpraša prvi. 
»Kar prej pride!« mirno odvrne drugi. 

Drugačno darilo 
Luka je Mojci za rojstni dan kupil diamantni prstan. Sreča 
ga prijatelj Jan: »Luka, ali si ni Sara za rojstni dan zaželela 
športnega avta?«
»Ja, ampak povej mi, kje naj najdem ponaredek avta.«
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NOVI T-CROSS. Tako poseben je lahko vsakdanjik. 
Nabito poln talentov: novi T-Cross je funkcionalen in raznolik. S svojim videzom 

križanca, možnostmi za individualizacijo in svojo visoko vsakodnevno uporabno 

vrednostjo je popolna kombinacija variabilnosti in kompaktnosti.  

Skratka, pripravljen je na skoraj vsako pustolovščino.

Pokaže svojo pravo barvo. 
Novi T-Cross je prilagodljiv kot noben drug: z opcijskimi stilskimi paketi v črni,  

energično oranžni in bambusovo zeleni barvi, ki so na voljo od izvedbe Life naprej, boste 

T-Cross odeli v nezamenljiv videz, s katerim bo postal prava stilska ikona.

Ravno pravi za vse, ki se ne prilagajajo. 
Prilagodite novi T-Cross svojim lastnim predstavam in izbirajte med izvedbami opreme 

T-Cross, Life in Style. Kakorkoli se boste odločili, različice opreme bodo izpolnile vaša 

pričakovanja glede kakovosti in udobja.

Spontanost je vedno dober načrt. 
Ste bolj spontan tip? Potem je novi T-Cross popoln sopotnik za vas. Z vodoravno 

poklopnim naslonjalom sovoznikovega sedeža in pomično zadnjo sedežno klopjo je 

prostoren in se odlično prilagaja vašim željam. Vaš digitalni kombinirani instrument: 

inovativni, sodobni aktivni informacijski zaslon, ki ga je mogoče naročiti opcijsko. 

Prikazuje vam podatke o vožnji in optično ponazarja asistenčne sisteme.

Izstopa, a ne prestopa mej. 
Asistenčni sistemi v T-Crossu zvišujejo raven udobja pri vožnji. Poleg tega boste z njimi  

lažje kos kritičnim situacijam ali pa do teh sploh ne bo prišlo. Čeprav delovanja teh 

tehnologij ne boste vedno občutili, boste kljub temu pomirjeni, saj boste vedeli, da vam 

stalno stojijo ob strani.

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) 
pošljite do srede, 15. maja 2019, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko 
oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW T-CROSS, 2. nagrada: enodnevna uporaba 
avtomobila VW POLO, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas.

Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si
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V Los Angelesu so podelili glasbene 
nagrade revije Billboard. Prireditev ob 
podeljevanju je vodila Kelly Clarkson. 
Največ nominacij, kar 21, je imela Cardi 
B, sledila sta ji Drake in Post Malone s 
17 nominacijami. Ob koncu je absolutni 
zmagovalec s kar 12 nagradami postal 

raper Drake. Tako je s skupaj 27 nagradami, ki so izkupi-
ček več let, postavil nov rekord in s prvega mesta izrinil 
Taylor Swift. Prav tako je dvanajst nagrad domov odnesla 
Cardi B. 

Billboard podelil nagrade

Sophie Turner (23), igralka iz pri-
ljubljene serije Igra prestolov, 
in Joe Jonas (29) iz skupine The 
Jonas Brothers, sta si obljubila 
večno zvestobo. Zvezdnika, ki 
sta poroko načrtovala junija v 
Angliji, sta se skrivaj poročila v 

Las Vegasu. Po poročanju tujih medijev je poroka uradna. 
Ali bosta zakonca obred v Angliji ponovila, se še ne ve. 

Joe Jonas in Sophie Turner poročena

Barry Weiss (66) iz priljubljene serije Skla-
diščne vojne, je v motociklistični nesreči, 
ki se je zgodila v Kaliforniji, utrpel hude 
poškodbe. Zvezdnik je po poročanju 
tujih medijev zunaj kritične nevarnosti, 
vendar je utrpel resne zlome in notranje 
poškodbe. »Slab dan,« je povedal nje-

gov prijatelj, ki jo je ob nesreči odnesel bolje. Razlog za 
nesrečo naj bi bil voznik avtomobila, ki je motorju odvzel 
prednost.

Zvezdnik Skladiščnih vojn utrpel poškodbe

Igralka Scarlett Johansson (34) pravi, da 
se bo v prihodnosti mogoče podala celo 
v politične vode. »Menim, da je najve-
čje spremembe mogoče doseči v lokalni 
politiki. Mogoče bom v prihodnosti začu-
tila ta klic, za zdaj ga še nisem,« je za Vari-
ety povedala Johanssonova, ki se bo, kot 

pravi, do takrat še naprej posvečala igralstvu. Nazadnje 
je zaigrala v filmu Maščevalci: Zaključek, ki ga v teh dneh 
lahko gledamo tudi v kinih pri nas.

Scarlett Johansson za predsednico?

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

P
redstavljene mod
ne kolekcije naj
bolj nagovarja
jo žensko, pri čev
ljih pa se dotaknejo 

tudi udobnosti in modnos
ti moškega čevlja, športnega 
copata, natikača in sandala. 
Skozi tovrstna popotovanja 
pa ugotavljamo tudi, da zad
nje čase kot gobe po dežju 
rastejo centri, prostori in 
lokali, namenjeni druženju, 
prav vsi v stilu modne, urba
ne džungle, kjer so v ospre
dju zelene rastline. Tako na 
tapetah in v loncih veliko
krat kraljuje tudi monstera. 

Velikan Deichmann je 
predstavil svojo kolekci
jo pomlad/poletje 2019 v 
urbani modni džungli pro
stora Edvard v centru Ljub
ljane. Za besedo je na pred
stavitvi skrbela Ajda Sitar, ki 
smo jo nedavno lahko videli 
v podobni vlogi tudi v kranj
ski Qulandii, kjer sta skupaj 
s še eno modno navdušen
ko Tjašo Kokalj Jerala obis
kovalcem na malce druga
čen, bolj dinamičen način 
predstavili kolekcije omen
jene kranjske dežele naku
pov. Podoben dogodek je 
na Gorenjskem gostila še 
kamniška dežela nakupov 
dan prej, le da je tam Tjaši 
pomagala energična, ravno 

tako v modo zaljubljena Ula 
Furlan. Glasbe in plesa ni 
manjkalo, na Deichmanno
vem dogodku pa je celotno 
doživetje s svojim nastopom 
nagradila Flora Ema Lotrič. 

Ara pa je povabila v osre
dnjo pisarno v Kranju, kjer 
smo si lahko poleg kolekci
je za prihajajočo toplo sezo
no ogledali tudi že kolekci
jo za letošnjo jesen in zimo. 
O sami zgodovini podjetja, 
inovacijah in patentih, udo
bju čevljev, ki je bistvenega 
pomena za aro, o modnih 
modelih, stilih in materia
lih je prisotnim več povedal 
Igor Zupan, prodajni direk
tor oziroma zastopnik podje
tja v vseh državah nekdanje 

Jugoslavije in Albaniji. V 
glavni vlogi so ponovno ble
steli ženski čevlji in tudi tu 
niso manjkale torbice. 

V ljubljanski Galeri
ji Emporium pa je slovens
ka oblikovalka Maja Štamol 
Droljc predstavila novo kole
kcijo ženskih čevljev, ki jih 
je ustvarila v sodelovanju s 
Kopitarno iz Sevnice. Tokrat 
je predstavila ročno izdela
ne sandale iz lesa in mehke
ga usnja. Za dodatno zači
njenost pa je na modnem 
dogodku poskrbelo poseb
no vino s čilijem oziroma 
vinski napitek Matica Vizja
ka. Gorenjci smo ga že lah
ko okušali lani poleti na vin
skem festivalu na Bledu.

MODNO PREBUJANJE
Pomlad se prebuja in prišel je čas jutranjih poznih zajtrkov, povabil na kavo in klepete v družbi novih 
kolekcij obutve, oblačil, čevljev in modnih dodatkov za letošnjo pomlad in poletje.

Ula Furlan in Tjaša Kokalj Jerala sta bili v Kamniku uigran 
modni tandem. / Foto: A. B.

Danica Lovenjak in prikupni ženski Deichmannovi salonarji 
z odprto peto. / Foto: arhiv dogodka (Jernej Kokol)

Arin prodajni direktor oz. zastopnik podjetja v vseh državah 
nekdanje Jugoslavije in Albaniji Igor Zupan / Foto: A. B.

Arini modeli so se Tini Jereb zdeli simpatični, pogled pa se 
ji je ustavil tudi na torbicah. / Foto: A. B.

Maja Štamol Droljc se že nekaj let podpisuje pod kreacije 
čevljev, ki jih ustvarja v sodelovanju s Kopitarno. / Foto: Zaklop

Matic Vizjak in Sandi Jug v vlogi natakarja, spominjamo  
se ga iz zadnjega šova Bar / Foto: Zaklop

Modna navdušenka in poznavalka, televizijska voditelji-
ca Lorella Flego in manekenka Karin Škufca, ki se je na 
predstavitvi sodelovanja med sevniško Kopitarno in Majo 
Štamol Droljc sprehodila po modni pisti in predstavila dva 
modela sandalov, ki se razlikujeta v obliki pete in detajlu 
na sprednjem delu / Foto: Zaklop
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Maša Likosar

Naklo – Prvega maja leta 
1997 v Naklem beležijo za-
četek prvomajskih parad sta-
rodobnikov. Parada je v pol-
ni meri zaživela že nasled-
nje leto, ko je bilo ustanov-
ljeno Moto društvo oldtaj-
merjev Naklo, glavni orga-
nizator parade. Zapiski in 
filmski posnetki pričajo, da 
je na prvih paradah sodelo-
valo približno 22 motorjev 
in dva avtomobila. Udeležba 
voznikov se je iz leta v leto 
povečevala in tako je bilo le-
tos na 24. paradi prisotnih 
več kot sto petdeset avtomo-
bilov in trideset motorjev. 
Med njimi so bili najstarej-
ši vojaški avtomobili iz voj-
nih let 1943–1945. »Vojaš-
ki starodobniki so bili last 
ameriške vojske, v petdese-
tih letih prejšnjega stoletja 
pa jih je dobila jugoslovan-
ska armada. Dvajset let kas-
neje so jih množično odla-
gali na odpade in tedaj smo 
civilisti dobili priložnost, da 
ta edinstvena vozila, ki se 
od civilnih razlikujejo pred-
vsem po tem, da so terenska 
in brez strehe, kupimo. Po-
menijo nam raziskovanje 

tehnične kulturne dediščine 
in učenje o njej – tako ame-
riški kot jugoslovanski,« je 
povedal eden izmed lastni-
kov vojaških vozil Aleš Čar-
man in dodal, da se bodo le-
tos z osmimi vozili odpravili 
v Francijo, natančneje Nor-
mandijo, kjer se bodo udele-
žili praznovanj ob 75. oble-
tnici izkrcanja v Norman-
diji. 

Nakelska parada starodob-
nikov se je po blagoslovu, ki 
jim ga je podelil župnik Ja-
nez Zupanc, iz središča Nak-
lega podala po večini občin-
skih vasi, mimo Podtabora, 
Posavca, Brezij, vse do Trži-
ča, kjer so imeli na parkirišču 
pred Mercatorjem krajši po-
stanek in se po vaseh Križe, 
Trstenik, Mlaka vrnili v Nak-
lo. Uvodnih nekaj metrov so 
starodobnike spremljali tudi 
škofjeloški Rovtarji na staro-
dobnih kolesih. Trasa je bila 
dolga okoli sedemdeset kilo-
metrov, celotna parada sta-
rodobnikov pa kar šestdeset 
kilometrov. Ob vrnitvi jih je 
pričakala pogostitev, vsem 
udeležencem pa so pode-
lili tudi spominske pokale. 
Predsednik Moto društva ol-
dtajmerjev Franc Zadnikar 

je dejal, da ljubiteljem staro-
dobnikov parade dajejo mož-
nost, da pokažejo svoje jekle-
ne konjičke, obiskovalci pa 
lahko vidijo, s kakšnimi pre-
voznimi sredstvi so se vozili 
nekoč in kako se ti razlikujejo 
od današnjih. »Vozilo mora 
biti staro vsaj trideset let, da 
dobi status starodobnika. Nji-
hov največji problem so na-
domestni deli, ki so težko do-
bljivi in dragi. Vseeno je zelo 
pomembno, da jih oskrbuje-
mo, saj tako ohranjamo kul-
turno dediščino, obenem pa 
obujamo spomin na pretekle 

čase,« je povedal Zadnikar, 
ki ima v lasti šestdeset let star 
oldtimer znamke Panonia. 

Pred začetkom parade sta-
rodobnikov je za prvomajsko 
budnico poskrbela Godba 
na pihala iz Šenčurja, člani 
Turističnega društva Nak-
lo pa so za vse obiskovalce 
pripravili pražen krompir. 
Zbrane je nagovoril in česti-
tal ob prazniku dela podžu-
pan Občine Naklo Drago 
Goričan, župnik Zupanc pa 
je po odhodu starodobnikov 
blagoslovil še traktorje lokal-
nih kmetov.

Starodobniki na paradi 
Prvega maja, na praznik dela, so v Naklem organizirali 24. Razstavo in parado starodobnikov. Udeležilo 
se je je skoraj dvesto vozil, ki so se podala na sedemdesetkilometrsko traso po nakelskih vaseh do 
Tržiča in nazaj. 

V Naklem se je 24. parade starodobnikov udeležilo več kot 
150 avtomobilov in 30 motorjev. / Foto: Tina Dokl

Vojaški avtomobili iz let 1943–1945, ki so bili last ameriške 
vojske, kasneje pa jugoslovanske armade. / Foto: Tina Dokl

Nakelska parada je bila pred leti primarno organizirana  
za motorje, v zadnjih letih pa so v ospredje stopili 
avtomobili. / Foto: Tina Dokl

Janez Kuhar

Cerklje – Avto-moto društvo 
Cerklje je prvega maja orga-
niziralo tradicionalno, že 66. 
Prvomajsko paradno vožnjo. 
V povorki je po besedah pred-
sednika Zdravka Novaka so-
delovalo trinajst mopedis-
tov Moped toura Zalog pod 
Krvavcem in sto dvanajst 
osebnih vozil, tudi nekaj iz 
sosednjih občin, in 72 pred-
vsem špo rtnih motornih ko-
les. Na prvih paradnih vo-
žnjah pa je sodelovalo ok-
rog dvajset motoristov. Med 
udeleženci povorke je bil tudi 
cerkljanski župan Franc Če-
bulj. Kot je povedal predse-
dnik športne komisije pri 
AMD Cerklje Jože Glavan, 
je karavana vozil obiskala 17 

vasi pod Krvavcem, vožnjo 
pa sklenila pod Jenkovo lipo 
s tradicionalnim zaključnim 
srečanjem. Članom AMD 
Cerklje so bili pri organizaci-
ji v pomoč tudi gasilci iz Ve-
lesovega, Zaloga, Lahovč in 
z Zgornjega Brnika. Najsta-
rejši osebni avtomobil Fiat 
600D letnik 1965 je na para-
dni vožnji vozil Simon Rode 
iz Češnjevka, mopedi Moped 
toura iz Zaloga pa so bili trije 
z letnico izdelave 1957.

V tem mesecu bodo v AMD 
Cerklje organizirali obno-
vitveni tečaj prve pomoči za 
vse občane občine Cerklje, 
septembra pa tradicionalno 
spretnostno vožnjo in pred 
športno dvorano v Cerkljah 
ogled Tomosovih motornih 
koles Moped toura iz Zaloga.

Paradna vožnja skozi 
sedemnajst vasi

Letošnje paradne vožnje se je udeležilo kar 112 avtomobilov.

Cerklje – V Cerkljah bodo cerkev sv. Martina v Šmartnem 
razglasili za kulturni spomenik lokalnega pomena. Cerkev 
namreč stoji na južnem robu naselja na arheološki lokaciji 
rimskodobne in zgodnjesrednjeveške naselbine s staroslovan-
skim grobiščem, poleg tega je domnevno najstarejša podru-
žnica mengeške prafare, ponaša pa se tudi z bogato baročno 
cerkveno arhitekturo in opremo ter ohranjenim vedutnim 
pogledom zlasti z južne in jugovzhodne strani. Kranjska ob-
močna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
je zato pred časom pripravila strokovne podlage za razglasitev 
kulturnega spomenika, ki so jih cerkljanski občinski svetniki 
na zadnji seji v prvem branju tudi potrdili. Za imenovanje so 
se v Cerkljah med drugim odločili tudi zato, ker se zaradi tega 
nadejajo večjih možnosti uspeha pri kandidiranju na razpisih 
za sredstva, namenjena za obnovo cerkve.

Cerkev v Šmartnem bo kulturni spomenik

Ana Šubic

Kranj – Društvo Sorško po-
lje v maju ob sredah med 16. 
in 19. uro vabi na skupni vrt 
v Prašah pri Mavčičah, kjer 
bodo udeleženci pripravili 
zemljo za setev, sejali in sadi-
li rastline, okopavali, si izme-
njevali izkušnje in semena.

 V soboto, 11. maja, od 9. 
do 14. ure bodo na skupnem 
vrtu za delavnicami Skup-
nosti Barka v Zbiljah z nje-
nimi varovanci, njihovimi 
starši in skrbniki obdelova-
li zemljo, širili vrt, priprav-
ljali gredice za setev in sejali 

zgodnje posevke. »V izme-
njavo prinesite domača se-
mena, lahko tudi kakšno za-
nimivo jagodičevje, da ga po-
sadimo na skupnem vrtu,« 
vabijo v Društvu Sorško po-
lje.

 Dva torka, 14. in 28. maja, 
od 16. do 19. ure pa bo na 
skupnem vrtu v Zbiljah po-
tekalo Vrtičkanje za druži-
ne. Starše vabijo, da na ta 
način pri otrocih spodbudi-
jo zanimanje za delo z rastli-
nami. Starši bodo sejali in 
okopavali, otroci pa poma-
gali in se igrali na peščenem 
dvorišču.

Vrtnarjenje, izmenjava 
izkušenj in semen

Tržič – Že 47. Mednarodni 
dnevi mineralov, fosilov in 
okolja MINFOS bodo v Tržiču 
11. in 12. maja 2019. V Galeriji 
Paviljon pa si lahko med 7. in 
12. majem 2019 med 10. in 18. 
uro ogledate zlatarsko-dragu-
ljarsko razstavo unikatnega 
nakita Narava in nakit. Na 
njej sodeluje več kot štiride-
set zlatarjev in oblikovalcev 
nakita, ki delujejo samostoj-
no, v Društvu oblikovalcev 
Slovenije ali prek Sekcije za 
zlatarje in draguljarje Obrtno-
-podjetniške zbornice Slove-
nije. Spremljajoče razstave: 
V nakit prenesena dediščina, 
Demonstracija brušenja ple-
menitih kamnov, Zlatarska 
šola Mengeš in Od rude do 
žeblja. Vstopnine ni.

Narava in nakit
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Budimpešta,  
madžarska paprika in Pecs

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

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

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

CENA: 249 €
(ob prijavi 40 gostov)

 

OBELEŽITEV TEDNA RDEČEGA KRIŽA 2019  
V RKS OZ KRANJ

Ob Tednu Rdečega križa 2019 vas vabimo na brezplačne  
aktivnosti in meritve in sicer:

SREDA, 8. MAJ 2019, ob 18. uri: 
Avla MESTNE KNJIŽNICE KRANJ:

Predstavitev delovanja defibrilatorja in
predstavitev oživljanja.

PETEK, 10. MAJ 2019,  od 8. do 10. ure:
RKS OZ KRANJ – Bleiweisova 16, Kranj:

MERITVE krvnega tlaka, holesterola in kostne gostote  
in predstavitev delovanja defibrilatorja in TPO.

Ob tednu RKS bomo dodatno zbirali hrano in oblačila  
(tudi po osnovnih šolah), razdeljevali humanitarno pomoč in 

predstavili naše aktivnosti širši javnosti. 

Vse meritve in predstavitve so brezplačne,  
zato prijazno vabljeni v našo družbo. 

RKS Območno združenje Kranj
Bleiweisova 16, 4000 Kranj, Tel.: 04 20 18 672 B
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Ponedeljek, 6. maja
11.00 Ela Peroci: MUCA COPATARICA (v dvorani PGK)
20.00 Kahlil Gibran: PREROK (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 4. 5.
12.30, 17.15, 20.30 MAŠČEVALCI:  
ZAKLJUČEK
15.40 ČUDEŽNI PARK, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 4. 5.
17.30, 20.00, 22.25 ZAPELJI ME, ČE ME 
MOREŠ
20.50 ČISTA ZLOBA
14.40, 16.40 DROBIŽKI 2, sinhro.
15.30 DROBIŽKI 2, 3D, sinhro.
13.40 ŠKL – ŠPORT TISOČERIH OBRAZOV
17.50, 20.15, 22.15 MAŠČEVALCI:  
ZAKLJUČEK

16.50, 18.50 MAŠČEVALCI:  
ZAKLJUČEK, 3D
18.40 PRVIČ
21.15 PREKLETSTVO ŽALUJOČE ŽENSKE
14.00, 16.00, 17.00 ČUDEŽNI PARK, 
sinhro.
15.00 ČUDEŽNI PARK, 3D, sinhro.
13.30, 15.15 KORGI: KRALJEVSKI KUŽA  
Z VELIKIM SRCEM, sinhro.

20.00 STIKSKINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 3. 5., sobota, 4. 5.,  
in nedelja, 5. 5.
18.00 DROBIŽKI 2, sinhro. (v petek in  
soboto 3D)
20.00 12. MOŽ
Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

Bohinjska Bistrica – V Bohinj se počasi vrača pomlad, z njo pa 
tudi priljubljeni bohinjski otroški festival B.O. FEjST. In to že 
danes, 3. maja, med 16. in 19. uro v Dvorano Danica. Program 
otroškega festivala bo živahen, prepleten z glasbo in plesom. 
Predstavili se bodo člani otroških folklornih skupin Kulturnega 
društva Bohinj in Plesalnica Bohinj, v goste prihaja Mali Bu, ki 
pripravlja pravo glasbeno zabavo, ponovno se bosta oglasila 
tudi kravica Fejstika in čarodej Toni. Na kreativnih delavnicah 
pa bodo otroci lahko izdelali različne pomladne izdelke.

Spomladanski otroški festival B.O. FEjST

Aleš Senožetnik,  
Marjana Ahačič

Mengeš, Kranjska Gora – Za-
posleni v Novartisovih cen-
trih po vsej Sloveniji so se v 
teh dneh udeležili 15. Dne-
va sodelovanja z lokalno 
skupnostjo, s katerim v pod-
jetju želijo okrepiti vezi z lo-
kalno skupnostjo in poma-
gati različnim organizaci-
jam in posameznikom v lo-
kalnem okolju.

»Udeležencev je vsako leto 
več, letos smo jih v vseh No-
vartisovih divizijah po Slo-
veniji našteli 680. Tudi zato 
vsakič dodamo kakšno novo 
aktivnost, precej pa je orga-
nizacij, s katerimi že dlje 
časa sodelujemo, zato so se 
marsikje med nami in tisti-
mi, ki jim pomagamo, sple-
tle prijateljske vezi,« pra-
vi Vera Kovačevič iz men-
geškega Leka.

Med aktivnostmi, ki se si-
cer odvijajo med 16. aprilom 
in 29. majem, največ pa jih 

je potekalo v četrtek, 25. apri-
la, so se zaposleni v men-
geški enoti Leka tako udele-
žili krvodajalske akcije, ure-
jali brunarico in okolico rib-
nika Češnjevek pri Cerkljah, 
varovance VDC INCE Men-
geš so odpeljali na izlet v 
Tehnični muzej Bistra, ot-
roke Osnovne šole Roje pa 
na bovling. Tradicionalno 
pa so razveselili tudi stano-
valce v Domu počitka Men-
geš, s katerimi so četrtkovo 
dopoldne preživeli ob igra-
nju tombole.

»Z ženo se udeležujeva 
tudi drugih aktivnosti, a naj-
raje prihajava prav v dom po-
čitka, saj vidiva, koliko sta-
novalcem pomeni takšno 
druženje in kako naju napol-
ni z energijo. Prav je, da de-
lamo tudi za tiste, ki so druž-
bi svoje že dali,« pravi Zlatko 
Pflaum, Kranjčan, ki sicer 
živi v Kamniku in pri pro-
jektu sodeluje že od same-
ga začetka. »Prvič nas je bilo 
seveda precej manj, z leti pa 

so sodelavci vse bolj spozna-
vali, da naše poslanstvo ni le 
proizvodnja zdravil, temveč 
moramo družbi dati tudi ne-
kaj več,« je še dodal Pflaum.

»Vedno je lepo, ko vidiš, 
kako so nas stanovalci vese-
li, zato se mi vsakič zdi, da 
več dobim, kot dam,« pa je 
povedal Danilo Sikošek, ki 
vrednost Dneva sodelovanja 
vidi tudi v povezovanju med 
sodelavci: »Druženje je bolj 
sproščeno kot v službi. Vese-
li me, da sodeluje tudi veliko 
mladih in da je v kolektivu 
prisoten čut za sočloveka.«

Na Gorenjskem so si-
cer Novartisovi prostovolj-
ci urejali tudi letovišče Zve-
ze prijateljev mladine Šumi-
ca v Kranjski Gori in okoli-
co Erjavčeve koče na Vrši-
ču. Ključna namena po-
bude sta izkaz dolgoročne 

zavezanosti in povezanosti 
z lokalnim okoljem v kra-
jih, kjer deluje Novartis, 
ter povezovanje sodelavcev 
in sodelavk različnih funk-
cij in divizij v duhu pomo-
či drugim in medsebojne-
ga sodelovanja, poudarja-
jo v družbi. Prostovoljci pa 
pravijo, da jim prostovolj-
no delo predstavlja posebno 
zadovoljstvo. »Meni mor-
da še posebej zato, ker dela-
mo v moji domači Kranjski 
Gori, kjer prispevamo nekaj 
za skupno dobro,« je pove-
dala Jerneja Smole iz podje-
tja Lek. »Pozitivna energija, 
ki nam jo dajejo takšne ak-
cije, pa nam omogoča, da se 
kasneje lažje soočamo z vsa-
kodnevnimi izzivi. Ponosna 
sem tudi, ko opazujem sode-
lavce, kako dobro se počutijo 
v mojem domačem kraju.«

Več dobiš, kot daš
Novartisov dan sodelovanja z lokalno skupnostjo je letos pritegnil skoraj sedemsto zaposlenih  
po vsej Sloveniji, tudi na Gorenjskem.

Zaposleni v Novartisu med različnimi prostovoljnimi 
aktivnostmi obiskujejo tudi stanovalce Doma počitka 
Mengeš, s katerimi preživijo dopoldne ob tomboli. 

Čudovit pomladni dan je še dodatno pripomogel k 
pozitivnemu vzdušju med prostovoljci, ki so Vilo Šumica, 
otroško letovišče Zveze prijateljev mladine Slovenije, 
pripravljali na prihod prve letošnje skupine otrok.
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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

224 strani ,15 x 20 cm, 
špiralna vezava, 

Pred vami je najnovejša 
kuharica za kremasta 
peciva in sladice – 
sadna peciva, rulade, 
torte in tortice, sladice 
brez peke, deserte 
v kozarcih in ostale 
kremaste užitke. 
Njihova jasna in 
enostavna priprava 
vodi vsakogar do 
zagotovljenega 
uspeha. 
 

10
EUR

 

 

Pred vami je  
kuharska knjižica,  
ki bo vaši domišljiji 
dala prosto pot!  
Sirove poslastice v 
obliki sonca, šopki 
rož iz surove  
zelenjave,  
vulkanski krompirji 
in čokoladne torte, 
… Izbirate lahko 
med 50 recepti, 
ki vas bodo korak 
za korakom vodili 
do  kulinaričnih 
poslastic. 

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

5
EUR

Recepti so opremljeni z zabavnimi ilustracijami in fotografijami, 
ob katerih se človeku pocedijo sline! 64 strani.

 

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

Drobne sladice 
vam bodo s svojimi 
pisanimi barvami in 
privlačnimi oblikami 
zagotovo polepšale 
dan. Lahko so  
prijetna popestritev 
zabave, drobna 
pozornost tistim, 
ki jih imamo radi, 
zagotovo pa bodo 
vsakomur pričarale 
nasmeh na obraz. 
Z malo truda in 
ščepcem domišljije 
jih lahko izdela  
prav vsak.

6
EUR

52 strani, 169 x 220 mm, trda vezava

M. B., M. L., S. L. 

Goričane, Topol, Zalog, Viso-
ko – Na predvečer praznika 
dela je bilo eno večjih kreso-
vanj na Gorenjskem v Gori-
čanah v medvoški občini. V 
bližini tamkajšnjega gradu 
so postavili visok mlaj, zve-
čer pa je zagorel še kres. Po-
leg Noči parkeljnov je to naj-
večja prireditev Turistične-
ga društva Goričane - Vaše. 
Letos so obiskovalce zaba-
vali Mladi Gamsi in Ansam-
bel Žana Kajzarja. Komaj 
dobro se je zaključilo kre-
sovanje, so na prvega maja 
ob šesti uri zjutraj pri God-
benem domu s tradicional-
no prvomajsko budnico za-
čeli člani Godbe Medvode. 
»Zbujali« so na skoraj 15 lo-
kacijah po celotni medvo-
ški občini. Po skoraj osmih 
urah so svojo pot zaključili 
na Topolu, kjer so še pope-
strili dogajanje Turističnega 
društva Katarina, ki je v sode-
lovanju z Gostilno Dobnikar 

pripravilo prav tradicional-
no prireditev Prvomajski na-
gelj na Katarini. »Za nami je 
zabavno, lepo, tudi nekoliko 
naporno dopoldne. Letos je 
devetdeset let, odkar je bilo 
ustanovljeno društvo God-
ba Medvode. Podatka, ali 
je bila prvomajska budnica 
prav vsako leto, nimamo, je 

pa najbolj tradicionalna pri-
reditev, kar se tiče godbeni-
štva v Sloveniji. Je ena lep-
ših tradicij in z veseljem se je 
vsako leto udeležimo. Ljudje 
nas lepo sprejmejo, so nam 
hvaležni za to in mislim, da 
je takšno tradicijo treba ob-
držati. Namen prvomaj-
ske budnice je ljudi zbudi-
ti, spomniti, da morajo biti 
pravice za vse,« je poveda-
la Irena Sonc Šlenc, predse-
dnica KD Godba Medvode. 
Na Topolu (ljudsko Katari-
ni) je bilo na prvega maja ve-
liko obiskovalcev. »Dolga je 
že tradicija, ko so v gostilni 
Dobnikar za prvi maj zače-
li obiskovalcem, ki so prišli 
k njim na prvomajski golaž, 
deliti nageljne. Stopili smo 
skupaj in sedaj vsak, ki pride 
na Topol, dobi nagelj. Prip-
ravljenih jih imamo petsto. 
Dogajanje smo popestrili 
še s spremljajočim progra-
mom. Letos se prvič pred-
stavljajo tudi rokodelci iz 
moravške doline,« je dejala 

Martina Brecelj, predsedni-
ca TD Katarina. Prvi maj lju-
dem še vedno veliko pome-
ni. »Pomeni tudi ohranja-
nje tradicije in prenašanje 
na naše otroke. Je pomem-
ben dan,« pravi Sabina Spa-
njol iz Zbilj. 

V Športnem parku Rapa na 
Visokem so tokrat že dvanaj-
stič zakurili občinski-družin-
ski kres. »Na predvečer pra-
znika dela se spomnimo de-
lavnih ljudi in kres je ned-
vomno simbol njihove eno-
tnosti ob borbi za zasluže-
ne pravice. Danes ima ta pra-
znik še večji pomen, saj se 
delavcem odvzemajo pravi-
ce, vse preveč je prekarnega 
dela, za njihovo dobro pa se 
nihče več ne bori,« je deja-
la Staša Pavlič, predsednica 
Kulturnega društva Visoko, 
ki je poskrbelo za spremlje-
valni program. Obiskovalci 
so uživali ob recitacijah mla-
dih deklet Mance, Neže, Ane, 
Tjaše, Eme in Lize, eno od pe-
smi o prvem maju je spesnila 
Zvonka Bajc. Zbrane sta poz-
dravila Boris Sajovic, predse-
dnik Športnega društva Viso-
ko, ki je poskrbelo za izgra-
dnjo kresa iz hlodov, palet in 
vejevja, ter šenčurski podžu-
pan Aleš Perič Močnik, ki je 
dejal: »Praznik nas opomni, 
kaj dandanes pomeni ime-
ti zaposlitev. Je pa nedvom-
no pomembno, da si vzame-
mo dela proste dni ter jih na-
menimo družini in najbliž-
jim, saj če ni dobre družinske 
skupnosti, tudi občinske in 
državne ni.« Osrednje kreso-
vanje v občini Šenčur organi-
zirajo lokalne skupnosti z ob-
činsko pomočjo. Pobudnica 
dogodka Krajevna skupnost 

Visoko - Milje, Krajevni od-
bor Rdeči križ Visoko - Mi-
lje-Luže in lokalni gasilci, ki 
so poskrbeli za varnost, ome-
njena Kulturno in Športno 
društvo Visoko, Sebastjan 
Čuček DJ Seja je obiskoval-
ce zabaval z glasbo, okrepča-
li pa so se lahko s promocij-
skim golažem, ki ga je sofi-
nancirala Občina Šenčur.

Kresovanje na kar dveh 
koncertnih večerih pa je v 
Zalogu pri Cerkljah pripra-
vilo domače prostovoljno ga-

silsko društvo, katerega čla-
ni s predsednikom Miho 
Škrabarjem se vedno mar-
ljivo potrudijo za brezhiben 
potek tradicionalne priredi-
tve, ki pritegne mnoge kra-
jane ter okoliške prebivalce. 
Poleg kresa so obiskovalce, 
ki so se začeli zbirati že zgo-
daj, na odru velikega šotora 
prvi večer ogrevale zasedbe 

Big Foot Mama, Pop De-
sign in Joker Out, nasled-
nji večer pa je bil narodno-
zabavno obarvan – številni 
obiskovalci so se lahko na 
plesišču zavrteli ob melodi-
jah ansamblov Raubarji ter 
Mambo Kings. Obiskoval-
ci so poleg bogatega anima-
cijskega programa, glasbe in 
plesa ob odru ter okoli kre-
sa lahko uživali tudi v kuli-
naričnih dobrotah. Manjka-
lo ni znanih obrazov, kot so 
karizmatični glasbenik Jan 

Robas, izvrsten nogometaš 
in poznavalec svojevrstnih 
dodatkov k prehrani Kajetan 
Jerič ter vedno aktivni foto-
graf Matic Zorman, ki se je 
posebej za domače kresova-
nje vrnil iz Luksemburga. 
Prav vse obiskovalce pa so 
tudi tokrat združile vredno-
te prvega maja in pozitivne 
energije.

Zagoreli so kresovi
Pestro in dobro obiskano praznično dogajanje s kresovanji v medvoški občini, na Visokem, v Zalogu ...

Kresovanje v Goričanah je tudi letos privabilo veliko 
obiskovalcev. / Foto: Peter Košenina

Pozitivno energijo ob kresovanju v Zalogu je obiskovalcem 
z odra pošiljala tudi glasbena zasedba Big Foot Mama. 

Kulturni program kresovanja so oblikovala dekleta z 
recitacijami pomladnih in prvomajskih pesmi. / Foto: Tina Dokl

Rezultati 35. kroga – 1. maja 2019
3, 4, 8, 16, 22, 32, 38 in 20

Loto PLUS: 8, 12, 22, 27, 31, 35, 36 in 37
Lotko: 4 0 7 3 2 0

Sklad 36. kroga za Sedmico: 1.970.000 EUR
Sklad 36. kroga za PLUS: 560.000 EUR
Sklad 36. kroga za Lotka: 100.000 EUR
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

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

                      + p oštnina

11 
EUR

V peti, dopolnjeni 

izdaji praktičnega 

priročnika najdete 

nasvete o izbiri 

sadne vrste glede 

na lego in tla, na 

kakšno podlago 

in razdaljo jo 

posaditi, kako 

oblikovati krošnjo. 

Rez je natančno 

predstavljen pri 

jablani, hruški, 

breskvi, češnji, 

višnji, slivi, malini, 

orehu in številnih 

drugih vrstah.  

10    
EUR

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

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

           + poštnina

11 90
EUR

www.gorenjskiglas.si

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

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

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

9    90
EUR

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

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

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

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

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

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

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

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

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

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

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite 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

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 22. 5.; KOPALNI BANOVCI: 6. 5.; VELIKI KLEK / GROSSGLOK-
NER: 3. 7.; DOLOMITI: 8.7.; ROMUNIJA: 30. 5.–5. 6.; MADŽARSKE 
TOPLICE: 30. 5.–2. 6.; BANOVCI: 5.–8. 5.; RADENCI: 9. –16. 6.;  BANJA 
VRUČICA: 5.–12. 5. – S TERAPIJAMI, MORJE: DUGI OTOK, OREBIĆ. 
www.rozmanbus.si

Sem prvi razlaščenec, ki sem 
doživel razlastitev na Ble-
du. Zanimivo je dejstvo, da 
nimam pravice pritožbe na 
sklep. Posebej pa me moti dej-
stvo, da razlaščeno zemljišče 
ne posega v cestno telo južne 
razbremenilne ceste. V žele-
znih časih komunizma sem 
bil oškodovan za dokajšen del 
zemljišča. Vendar smo vselej 
našli sprejemljiv dogovor in 
stvar se je razpletla v oboje-
stransko zadovoljstvo. Tok-
rat pa je bistveno drugače. 
Republika Slovenija na naše 
pritožbe sploh ni odgovorila. 
Pod f loskulo splošnega ljud-
skega interesa (le kakšnega) 

imam občutek, da kot dru-
gorazredni državljan nimam 
nobenih pravic. Posegajo tudi 
v obhišni vrt, ki nam omogo-
ča preživetje. Na tej odvzeti 
zemlji se ne bo izvajala nobe-
na dejavnost, le zemljišče bo 
menjalo lastnika. Zanimiva 
je tudi cena. Kot »prodaja-
lec« nimam nobene možnosti 
glede odškodnine. Imam ob-
čutek, da moram zemljišče 
podariti. Občina Bled je odi-
grala klavrno vlogo. Namesto 
da bi se prepričala na kraju 
samem, pa vehementno trdi, 
da pri tem nima nič. Glede 
razlastitve mi bodo v bodoče 
sledili še drugi, ki jih čaka po-
dobna usoda. Imam občutek, 
da v deželi cvetoče demokra-
cije še ni prišlo do razcveta. 
Žalostno in resnično.
 Vladimir Lebar, 

Bled

Južna 
razbremenilna 
cesta na Bledu

PREJELI SMO

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

PRIREDITVE

Ljudsko petje v Hiši čez cesto
Milje – Danes, v petek, 3. maja, bodo ob 19.30 v Hiši čez ces-
to na Miljah 11 spet prepevali. Vabijo ljubitelje ljudskega pe-
tja. Če bo dovolj toplo, bodo prepevali pod kozolcem ob hiši. 

Predstavitev knjig Igorja Omerze in Rada Pezdirja
Duplje – Kulturno-turistično društvo Pod krivo jelko vabi v 
sredo, 8. maja, ob 19.30 v dvorano Gasilskega doma Duplje 
na predstavitev knjige mag. Igorja Omerze 1984 – Orwel-
lovo leto Agopa Stepanjana in knjige avtorjev mag. Igorja 
Omerze in mag. Rada Pezdirja Kriminalni temelji teritorialne 
obrambe in NLB. Pogovor bo vodil novinar Jože Košnjek. Po 
predstavitvi bo mogoč nakup obeh knjig.

IZLETI

Na Vremščico
Preddvor – Pohodniki Društva upokojencev Preddvor so se 
odločili, da bo pohod na Vremščico v torek, 7. maja. Izhodi-
šče bo v Senožečah. Zbor bo ob 7. uri v Preddvoru.

Kolesarski izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v torek, 7. maja, na 
kolesarski izlet na relaciji Kranj–Naklo–Tržiška Bistrica–Ko-
vor–Podbrezje–Kranj. Odhod bo ob 8. uri izpred nekdanje 
trgovske šole na Župančičevi ulici. Izlet je srednje zahteven, 
proga je dolga štirideset kilometrov.

Krožna pot vojaške zgodovine Pivka
Šenčur – Turistično društvo Šenčur v nedeljo, 12. maja, vabi 
na pohod po Krožni poti vojaške zgodovine Pivka: Pivka–
Kota 110–utrdba Alpskega zidu na Primožu–Šilentabor–Sv. 
Martin–Narin–Pivka. Skupne zmerne hoje okoli 4 ure. In-
formacije in prijave, ki so mogoče do petka, 10. maja: Franci 
Erzin, tel. 041 875 812.

Kolesarski izleti
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi vse ljubitelje 
kolesarjenja na kolesarske izlete. Zbor je vsak petek ob 9. 
uri pred Gasilskim domom v Šenčurju, kjer določimo pot 
kolesarjenja, na katero se odpravimo ustrezno opremljeni z 
varnostnimi jopiči in čelado. Vožnja na lastno odgovornost 
v spremstvu vodje komisije ali namestnika. Vabljeni tudi tisti 
z električnimi kolesi. Poudarek je na rekreaciji in druženju, 
vrnitev okoli 12. ure. Informacije Viktor Pravst, tel. 031 512 
421.

OBVESTILA

Aktivnosti v tednu Rdečega križa Slovenije
Kranj – Ob tednu Rdečega križa bo Območno združenje 
Kranj v sredo, 8. maja, ob 18. uri v avli Mestne občine Kranj 
pripravilo predstavitev delovanja defibrilatorja in oživlja-
nja, v petek, 10. maja, bodo od 8. ure naprej na RKS OZ 
Kranj, Bleiweisova 16, meritve krvnega tlaka, holesterola in 
kostne gostote in predstavitev delovanja defibrilatorja in 
TPO. Ob tednu RKS bodo dodatno zbirali hrano in oblačila 
(tudi po osnovnih šolah), razdeljevali humanitarno pomoč 
in predstavili svoje aktivnosti širši javnosti. Vse meritve in 
predstavitve so brezplačne. Za več informacij so dosegljivi 
na 04 201 86 72 ali ozrk.kranj@siol.net.

Dnevi medgeneracijskega sožitja v Ljubljani
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi v torek, 14. maja, 
na Dneve medgeneracijskega sožitja v Ljubljano (Gospodar-
sko razstavišče). Prijave zbira Franci Erzin do ponedeljka, 
13. maja, na telefon 041 875 812 ali v torek, 7. maja, v času 
uradnih ur med 17. in 18. uro v pisarni Društva upokojencev 
Šenčur, Gasilska cesta 4.

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 4. maja, v Dom krajanov Primskovo na proučevanje 
Svetega pisma s temo Modrosti za družine ob 9. uri ter pre-
davanje Opravičenje po veri ob 10.30.

RAZSTAVE
 

Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in  
minska polja
Jesenice – V četrtek, 9. maja, bo ob 19. uri v Galeriji Kosova 
graščina Gornjesavskega muzeja Jesenice odprtje razsta-
ve z naslovom Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in 
minska polja – Življenjske ob okupacijskih mejah v Sloveniji, 
1941–1945.
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ZAHVALA

V sedemdesetem letu nas je zapustila naša draga

Rozalija Zupan
roj. Jagodic, p. d. Blažirjeva Zalka iz Povelj

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose
dom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, 
sveče in svete maše. Iskrena hvala bolniškemu osebju bolnišnice 
Golnik, pogrebni službi Navček, gospodu župniku Branku 
Balažicu za lepo opravljen pogrebni obred in pevcem za zapete pes
mi. Posebna zahvala sosedom za vso pomoč in nosačem iz Babnega 
vrta. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni
April 2019

ZAHVALA

V 69. letu nas je zapustil dragi ati, dedi, brat in stric

Leon Mizerit
s Kokrice

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sodelavcem, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje. Hvala tudi 
dr. Lopuhovi, g. župniku Jožetu Klunu, pevcem in pogrebni službi 
Navček. Hvala vsem, ki ste ga na velikonočni ponedeljek pospremi
li na zadnji poti.

Žalujoči: sin Jakob z Urško, vnuka Tajda in Tim,  
hčerki Leja in Ana, sestra Eli z družino
Kokrica, 22. aprila 2019

ZAHVALA

V 94. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, ata, pradedek, brat, 
tast in stric

Franc Pavlin
p. d. Iglejev Francelj iz Nakla

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, posebej Trampuževim in 
Drinovčevim, Mariji Jagodic, Mariji Kokalj, sorodnikom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče ter svete 
maše, GD Naklo, govorniku Mirku Poličarju in župniku Janezu Zu
pancu za lepo opravljen pogrebni obred in sveto mašo, pevcem ter 
pogrebni službi Navček. Hvala dr. Tatjani Kitić Jaklič za nesebično 
pomoč v času njegovega zdravljenja.

Žalujoči vsi njegovi
Naklo, Kokra, Kokrica, april 2019

ZAHVALA

V 93. letu starosti je odšla od nas draga sestra in teta

Nežka Žibert
iz Spodnje Bele

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala ose
bju Doma starejših občanov Preddvor za nego, gospe Nadi Rebolj 
za pomoč, gospodu župniku Setnikarju za obiske v času njene bo
lezni, gospodu župniku, pevcem, praporščakom in pogrebni službi 
Navček za lep pogrebni obred in vsem, ki ste jo v tako velikem 
številu spremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Življenje sploh ni tisto,                               
kar se zdi, 
je le korak                                           
na poti k večnosti!

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 79. letu sklenil naš dragi 

Filip Uršič 
Vsem sorodnikom,  prijateljem, sosedom in znancem se zahvaljuje
mo, da ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, za izrečena sožalja, 
darovane sveče in cvetje. Posebna zahvala gre negovalkama Petri 
in Silvi, ki sta lepo skrbeli zanj. Naj vsem ostane v lepem spominu, 
vesel, kot je vedno bil.

Vsi njegovi

Kdor živi v spominu drugih, 
ni mrtev, je samo oddaljen. 
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo. 
(Kant)

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.

NEPREMIČNINE
POSESTI
PRODAM

KMETIJSKO zemljišče k.o. 02855 
Babni Vrt, p.š. 959/2 (4.74 m2) - 
2.850 EUR, tel.: 031/736-332 
 19001222

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

SEAT Leon Style 1,2 TSI, letnik 2011, 
84.000 km, prvi lastnik, tel.: 031/635-
452 19001247

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 ALU platišča 195x15 col, razmak 
4x100 mm, cena 60 EUR in oljni gori-
lec Thisen za peč, cena 40 EUR, tel.: 
041/422-451  
 19001225

JEKLENA platišča za Renault Laguno in 
Clio - 16 in 14 col, tel.: 041/758-924  
 19001226

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 19001242

STROJI IN ORODJA
PRODAM

100 l batni kompresor, cena po dogo-
voru, tel.: 041/647-573  
 19001248

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 19001234

KVALITETNA hrastova ali bukova drva, 
meterska ali razžagana, možnost do-
stave, tel.: 041/639-348 
 19001213

SUHA bukova drva, meterska, tel.: 
041/856-243 19001221

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

SEDEŽNO garnituro 210 x 80, tel.: 
041/422-451 19001224

ŠPORT, REKREACIJA
PRODAM

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

MOŠKO kolo na prestave, cena 30 
EUR, tel.: 040/381-170 19001219

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19001251

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 19001240

PRIDELKI
PRODAM

25 kg semenskega krompirja rudolf - 
Križe, tel.: 041/734-174 19001246

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

ELEKTRIČNI mešalec za gnojevko 
Creina tip M-40 in nakladalko Steyr 17 
m3, brezhibno, tel.: 041/422-451  
 19001223

TANDEM prikolica, šasija na blazinah, no-
silnost 12 T, tel.: 031/316-548 19001229

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah ugodno: 
stekla za kabine, alternatorji, zaganjači, 
deli za kosilnice BCS, SIP, ... Agroizbi-
ra Kranj, d.o.o., Smledniška cesta 17, 
4000 Kranj, tel.: 04/23-24-802 19001150

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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 
 19001237

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

PAŠNO telico, visoko brejo, tel.: 
041/229-268 
 19001231

RJAVE jarkice v začetku nesnosti, Sta-
nonik, Log 9, Škofja Loka, tel.: 04/51-
85-580, 041/694-285  
 19001227

ZAJKLE lisec, stare od 3 do 5 mesecev 
ter zajce križance, tel.: 051/712-764  
 19001230

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke. Kogler Franz A. d.o.o., Parmo-
va 53, Ljubljana, tel.: 064/130-081  
 19001236

OSTALO
PRODAM

CVIČEK, lastna pridelava, možna do-
stava, stekleničenje ter degustacija, 
cena 1,5 EUR. Kupim traktor ter ostale 
kmetijske stroje, tel.: 031/831-394  
 19001250

SILAŽNE bale in 3 rabljena kolesa, 
tel.: 041/316-617 
 19001249

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

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

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

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta 
na Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, roloji, 
rolete, lamelne zavese, plise zavese, 
komarniki, markize, www.asteriks.ne  
 19001235

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 
 19001239

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 19001243

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

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 19001238

LEARD D.O.O., Pivka 11, Naklo nudi-
mo zaključana gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasadesraka dela, adapta-
cije stanovanj in hiš, suhomonataža 
Knauf, dimniki, škarpe, ometi, izkopi, 
..., tel.: 041/583-163 19001244

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko s.p., Brezje pri Dobu 4 a, Dob, 
tel.: 051/828-419 19001232

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozida-
va, montažni dimniki, dimniške kape. 
Garancija 10 let. Aleš Avsenek d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 19001165

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.:  
031/720-141 19001233

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO voznika kamiona C kate-
gorija, 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

ZASEBNI STIKI
VDOVEC iz 04, star 75 let, 180/80, 
išče vdovo, staro do 70 let srednje 
postave, tel.: 041/358-042 19001228

ŽELIM spoznati preprosto gospo za 
občasna srečanja. Po možnosti z voz-
niškim izpitom in okolice Kranja. Imam 
75 let. ŠIFRA: POMLAD 19001245

ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 19001241

RAZNO
PRODAM

SONČNI topilnik za satnice od čebel, 
cena 30 EUR, tel.: 041/386-662 
 19001220

IŠČEM

STARE nedelujoče pralne stroje, ra-
čunal., klime, pipe, železo, odpeljem 
brezplačno, tel.: 070/385-956 
 19001092

V 90. letu nas je zapustila

Ajša Oblak
roj. 11. 5. 1929

Pogreb pokojnice bo 3. maja 2019 ob 13. uri na pokopališču v Kranju.

Žalujoči: hčerka Nadja in vnuki Urša, Lana, Aljoša, pravnuk Yves in drugo sorodstvo

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)
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Anketa

Andrej Erlah, Križe pri 
Tržiču:

»Kresovanje se je nekoliko 
spremenilo, včasih je bilo 
bolj sproščeno. Delavci so 
nezadovoljni in to se kaže v 
družbeni klimi. Vrniti bi jim 
morali vsaj spoštovanje.«

Nuša Bašelj Jagodic, 
Visoko:

»Kresovanja ne povezujem 
s praznikom dela, gre pred-
vsem za druženje. Se mi zdi, 
da zgublja pomen, saj nima-
mo prostega časa, ker smo 
ujeti v zahteven delavnik.«

Marjeta Sajovic, Visoko:

»Gre za tradicijo, ki ponovno 
pridobiva veljavo. Zame sicer 
praznik dela ni več tako po-
memben, ker sem v pokoju, 
mladim pa zagotovo je, saj 
nimajo nikakršne besede pri 
tem, kaj in kako bodo delali.«

Luka Pečenko, Šenčur:

»Ne vem, kaj je kresovanje 
pomenilo nekoč, niti ne, kaj 
danes. Je pa pred praznikom 
dela in na ta dan sem prost, 
kar je edino pomembno, saj 
si delavci danes ne moremo 
privoščiti veliko prostih dni.«

Maša Likosar 

Večer pred praznikom dela so 
tradicionalno zagoreli kreso-
vi. Kresovanje na slovenskih 
tleh predstavlja kulturno de-
diščino, ki sega v čase poga-
nov, danes pa ima predvsem 
družaben značaj. Kaj meni-
mo o tej starodavni tradiciji 
in kako jo povezujemo s pra-
znikom dela? / Foto: Tina Dokl

V čast delavcem 
zagoreli kresovi

Miha Rajgelj, Orehek:

»Kresovanje povezujem s 
praznikom dela, ki je za de-
lavce zelo pomemben. Ti so 
bili nekoč bolj cenjeni, danes 
pa smo ponovno zašli v suž-
njelastništvo, zato se mora-
mo še bolj boriti za pravice.« 

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

Marjana Ahačič

Gozd - Martuljek – Brez pla-
stike se da – s cekarjem iz bla-
ga je moto skupine Eko Ru-
taršce, ki so v okviru projek-
ta za spodbujanje skrbi za 
zdravje in čisto naravo v Zgor-
njesavski dolini v petek do-
mačinom in turistom v mar-
ketu Jezerci, edini trgovini v 
Gozdu - Martuljku ves dan 
delile nakupovalne vrečke iz 
blaga in vrečke za večkratno 
uporabo za nakup sadja. 

Eko Rutaršce so skupina 
žena iz Gozda - Martuljka, ki 
se s svojimi aktivnostmi tru-
dijo urediti in obvarovati oko-
lje v občini Kranjska Gora, še 
posebej pa v domačem kraju. 
Menijo, da je zdravje dobri-
na, za katero moramo poskr-
beti tudi sami. 

Kot so povedale prosto-
voljke, ki so v parih delile lič-
no povezane komplete bom-
bažne nosilne vrečke in iz 
starih zaves izdelane vrečke 
za sadje, ki so jih opremile še 

s prijazno informacijo o sku-
pini in napotki za trajnostno 
naravnano gospodinjstvo, 
so bili kupci v trgovini Jezer-
ci vrečk veseli. Prišli so tako 
številni domačini kot turi-
sti. Slednji, je povedala pro-
dajalka Marija Kopavnik, so 
celo bolj ekološko ozaveš-
čeni kot domačini. »Že lani 
poleti so striktno zavrača-
li vsakršno plastiko za sad-
je in zelenjavo,« je poveda-
la, ob tem pa dodala, da so 
po njenih izkušnjah še večji 

problem kot vrečke plasten-
ke s pijačo, katerih uporaba 
še vedno strmo narašča.

»Namen današnje akcije je 
promocija vrečk in čim manj 
uporabe plastike v naravi. O 
tem se veliko govori, me pa 
smo od besed prišle k deja-
njem,« je povedala Oti Mer-
telj, vodja projekta, ki pote-
ka v okviru študijskega krož-
ka pri Ljudski univerzi Jese-
nice. V skupini deluje deset 
članic, ki so, kot je poudarila 
Oti Mertelj, vanj vložile veli-
ko časa in energije, saj so vse 
vrečke za sadje in zelenjavo iz-
delale same, priključile pa so 
se jim tudi ženske iz nefor-
malne skupine za ročna dela. 

V projektu Za čisto nara-
vo so si sicer zadale dva ci-
lja: da o varovanju okolja in 
skrbi zanj izobražujejo sebe 
in svoje sovaščane, obenem 
pa uredijo pot ob Savi, ki teče 
skozi Gozd - Martuljek. Že-
lijo si, da bi zmanjšali upo-
rabo plastičnih vrečk. »Z 
zmanjševanjem odpadkov 
smo prijazni do okolja in oh-
ranjamo naš planet prihod-
njim rodovom. Naša dolina 
je še vedno zelena, visoke 
gore se ponosno dvigajo pod 
modro nebo, obkrožajo nas 
mogočni gozdovi. Naj tako 
tudi ostane!« poudarjajo.

Delile ekološke vrečke
Članice skupine Eko Rutaršce so v okviru projekta za spodbujanje skrbi za zdravje in čisto naravo v 
Zgornjesavski dolini v petek domačinom in turistom v trgovini v Gozdu - Martuljku delile nakupovalne 
vrečke iz blaga.

Helena Zupan in Mira Oreškovič, prostovoljki iz skupine Eko Rutaršce, sta v petek 
dopoldne vsem, ki so prišli v trgovino, podarili vrečke za večkratno uporabo.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se 
bodo padavine, popoldne tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugoza-
hodnik. Jutri bo oblačno in deževno. V noči na nedeljo se bodo 
padavine okrepile. Meja sneženja se bo spustila pod 800 m. 
Padavine bodo čez dan oslabele, pihal bo okrepljen severnik.

Begunje – Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica bo 
v soboto, 4. maja, pripravilo slovesnost v spomin na osvobo-
ditev zapornikov iz begunjskih zaporov. Slovesnost se bo na 
graščinskem vrtu v Begunjah začela ob 16. uri. Prireditev, ki jo 
ob krajevnem prazniku, 4. maju, pripravlja krajevna skupnost 
Begunje, pa bo prihodnjo soboto ob 19. uri pred Ranzingerjevo 
vilo, ko bo v kulturnem programu nastopila pevka Maša Cilen-
šek s spremljevalno skupino, Sašo Gašperin pa bo pripravil 
izbor umetnostnih besedil o Begunjah. V primeru dežja bo 
prireditev v dvorani Psihiatrične bolnišnice Begunje.

Spominska slovesnost v Begunjah

Maša Likosar

Duplje – Novinarka Gorenj-
skega glasa Neža Rozman 
in njen partner Gašper Gra-
dišar sta se 26. aprila sedem-
najst minut čez eno uro zjut-
raj razveselila deklice Elze. 
Nekdanji urednik in novi-
nar Gorenjskega glasa ter še 
vedno aktivni sodelavec Jože 
Košnjek pa se bo prvič soočil 
z vlogo pradedka. Osemin-
štirideset centimetrov velika 
in 2646 gramov težka dekli-
ca Elza je zamujala dvanajst 
dni, a ko je prišla, se je ma-
mici Neži in atiju Gašperju 
spremenilo življenje. »Čas 
posvečava le njej, kdaj bo jed-
la in kdaj spala, ampak občut-
ki so izjemni, svet je postal še 
lepši,« pravi Neža, ki je svo-
jo prvorojenko povila v Bol-
nišnici za ginekologijo in po-
rodništvo Kranj, kjer so jima 
po njenih besedah nudili 
najboljšo oskrbo. Elza je ime 

dobila po pesmi Rože za Elzo 
skupne Hazard. »Tako pe-
sem kot ime sta mi bila tako 
všeč, da sem si že v najstni-
ških letih rekla, da če bom 
kdaj imela hčerko in bo par-
tner za, bo nedvomno Elza,« 
nam je zaupala Neža in do-
dala, da je deklica pridna kot 
mamica, na prvi pogled pa 
bolj podobna Gašperju, ki ob 
rojstvu hčerke ni mogel zadr-
žati solz sreče. Pradedek ozi-
roma ata Jože, kot ga bo Elza 
klicala, ko bo spregovorila, 
ni pričakoval, da bo kadarko-
li dočakal pravnuka. Ko smo 
vprašali, kdo jo bo najbolj 
razvajal, je bil odgovor jasen 
– ata Jože, ki si želi, da bi lah-
ko nekoč razvajal še več prav-
nukov. Sodelavci Gorenjske-
ga glasa želimo mladi dru-
žini obilico lepih trenutkov, 
deklici Elzi pa, kot pravi verz 
»njene« pesmi, naj ji življe-
nje piše »roman o bajni lju-
bezni sijajni«.

Rože za Elzo 

Pradedek Jože Košnjek, Neža Rozman in Gašper Gradišar 
z deklico Elzo / Foto: Tina Dokl


