
AKTUALNO

Dve novi splošni  
ambulanti in nov rentgen
Dobra zgodba na področju javne-
ga zdravstva je zagotovo petkovo 
odprtje več pridobitev v Zdravstve-
nem domu Škofja Loka. Odprli so 
dve novi splošni ambulanti, kupili 
nov rentgen, uredili čajno kuhinjo 
in pridobili kolesarnico.

3

GORENJSKA

»Črnavci« dobijo  
nova igrala
Stanovanjsko skupino Črnava v 
Preddvoru je obiskal predsednik 
države Borut Pahor in s tem pod-
prl projekt novih igral, ki jih bodo 
postavili na pobudo Slovenskega 
združenja za trajnostno gradnjo in 
ob podpori občine.

6

KRONIKA

Pred kamero  
prejel grožnjo
Stečajnemu upravitelju Janku 
Mačku je neznanec po telefonu 
zagrozil v trenutku, ko je dajal izja-
vo za televizijski hiši. Ali gre za 
pravo grožnjo ali potegavščino, 
naj raziščejo kriminalisti, pravi 
Maček.

14

ZANIMIVOSTI

Pet odličij  
na Gorenjsko
S svetovnih iger specialne olimpi-
jade v Abu Dhabiju so se z meda-
ljami vrnili tudi gorenjski tekmo-
valci: namiznoteniški igralec Nik 
Jerković ter kolesarja Uroš Bernik 
in Simona Gaser. Simona je osvo-
jila najžlahtnejše odličje.

26

VREME

Danes zjutraj se bo  
postopno zjasnilo. Jutri 
bo zmerno do pretežno 
oblačno. V četrtek bo  
več sonca.

–2/10 °C
jutri: pretežno oblačno
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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Maja Bertoncelj

Rateče – S finalom v Plani
ci se je minuli konec tedna 
končala sezona svetovne
ga pokala v smučarskih sko
kih. V najboljšem slogu jo 
je zaključil tisti, ki jo je tudi 
zaznamoval: prvi japonski 
zmagovalec skupnega se
števka svetovnega pokala Ja
ponec Rjoju Kobajaši. Do
bil je zadnjo tekmo sezone, 
točkovanje Planica7, sešte
vek poletov in s kar 252 me
tri postavil še rekord letalni
ce bratov Gorišek, s čimer ji 
je najlepše voščil za petdeset 
let. Najdaljši polet v Planici 

je izboljšal za pol metra, za 
svetovnim rekordom pa za
ostal meter in pol.

V dolini pod Poncami, ki 
se je vse dni prireditve ko
pala v soncu, so bili odlični 
tudi slovenski orli. Domen 
Prevc je bil na nedeljski tek
mi drugi, saj je zaostal le za 
Rjojujem Kobajašijem. Nje
gov uspeh sta z uvrstitvijo v 
deseterico dopolnila še šesti 
Timi Zajc in deveti Anže Se
menič. V soboto je bila slo
venska ekipa v postavi Anže 
Semenič, Peter Prevc, Do
men Prevc in Timi Zajc tre
tja, v petek sta Timi Zajc in 
Domen Prevc končala tik 

pod stopničkami na četrtem 
in petem mestu, Peter Prevc 
je bil deseti. Zmagal je Ne
mec Markus Eisenbichler. 

Po prvi zmagi na letalni
ci v Vikersundu je Domen 
Prevc prvič na posamični 
tekmi skočil na stopničke 
še v Planici. »Lepi občutki 
in veliko čustev. Vse, za kar 
si delal celo sezono, pride 
na plano. Neke ljubezenske 
zgodbe med mano in Pla
nico do zdaj ni bilo, čeprav 
rad hodim sem,« je dejal Do
men Prevc, ponosen, da sta 
mu za konec sezone uspela 
dva odlična poleta.

Letalnici so voščili z rekordom
Najboljši skakalec letošnje zime je blestel tudi na finalu v Planici. Japonec 
Rjoju Kobajaši je v nedeljo poletel do 252 metrov, kar je rekord letalnice 
bratov Gorišek. Dvakrat na stopničkah tudi slovenski orli.

Veselje slovenske ekipe po tretjem mestu. Na podelitvi zaradi dehidracije ni bilo Domna 
Prevca, fantje pa so na stopničke vzeli Roberta Kranjca, ki se je poslovil od skakalne kariere. 411. stran

Mateja Rant

Bled – Kolesarska poveza
va med Bledom in Bohinj
sko Bistrico je dolgoletna 
želja tako blejske kot bo
hinjske občine, zato so se 
na omenjenih občinah odlo
čili, da gradnjo državne ko
lesarske povezave pospeši
jo s svojim finančnim in ka
drovskim vložkom. Febru
arja lani so člani Razvojne
ga sveta gorenjske regije in 
župani gorenjskih občin po
trdili uvrstitev projekta Ko
lesarska povezava Bled–
Bohinjska Bistrica v dogo
vor za razvoj regij, tako da 
bodo kolesarsko povezavo 
do Bohinja gradili tudi s po
močjo sredstev evropskega 

kohezijskega sklada, dobro 
polovico denarja pa bo pri
spevala še republiška direk
cija za infrastrukturo. Po na
črtih naj bi bila celotna pove
zava zgrajena do leta 2023.

Gradnja kolesarske pove
zave med Bledom in Bohinj
sko Bistrico bo sicer poteka
la v več fazah, so pojasnili na 
Občini Bled. Najprej bodo 
začeli urejati del od Mač
kovca oziroma od priključka 
na prihodnjo južno razbre
menilno cesto skozi Bohinj
sko Belo do Obrn. Za ta od
sek je direkcija že izbrala iz
vajalca, ki bo dela predvido
ma začel v aprilu, končali pa 
naj bi ga do poletne turistič
ne sezone. 

Najprej povezava do Obrn
Predvidoma že v prihodnjem mesecu naj bi začeli urejati prvi del kolesarske povezave med Bledom in 
Bohinjsko Bistrico. Celoten projekt bo vreden šest milijonov evrov.

Kolesarska steza bo izboljšala prometno varnost na cesti 
Bled–Bohinj. (Fotografija je simbolična.) / Foto: Gorazd Kavčič 43. stran
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Igor Kavčič

Kranj – V Prešernovem gle
dališču bodo od 27. marca do 
8. aprila gostili že 49. Teden 
slovenske drame. Gledališki 
ustvarjalci bodo na osred
njem festivalu uprizoritev 
slovenskih dramskih bese
dil uprizorili 15 predstav, 
sedem v tekmovalnem, šti
ri v spremljevalnem in štiri 
v mednarodnem programu. 

Letos so prvič pripravili tudi 
rezidenčno delavnico dram
skega pisanja, na sporedu 
bodo okrogle mize, bral
ne uprizoritve … Festivalski 
program bo letos zares bogat 
in zanimiv, več o njem lahko 
preberete v osrednjem delu 
današnjega časopisa, kjer 
boste izvedeli tudi, zakaj 
je Teden slovenske drame 
tako pomemben za sloven
sko gledališko ustvarjalnost.

Teden slovenske 
dramatike
V sredo se bo v Prešernovem gledališču začel 
49. Teden slovenske drame.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme REGINA GAŠPERIN iz Bohinjske Bistrice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Benjamin Clementine ponovno v Ljubljani

Doživite večer v družbi enega najbolj prepoznavnih glasov 
zadnjih let. Benjamin Clementine & His Parisian String Quin-
tet prihajajo v Cvetličarno v Ljubljano v petek, 17. maja 2019, 
ob 20. uri. Po nedavnih turnejah po Veliki Britaniji in ZDA z 
Davidom Byrnejem je edinstveni Benjamin Clementine na-
javil posebno, enkratno serijo akustičnih nastopov po Evro-
pi. Edinstveno živo doživetje z naslovom An Evening With 
Benjamin Clementine & His Parisian String Quintet bo na 
odru podprlo pet francoskih glasbenikov, vključno z Barbaro 
Le Liepvre z violončelom. Benjamin Clementine je 30-letni 
rojeni Londončan, ki ga imajo za enega največjih poetov in 
najizvirnejših glasbenikov svoje generacije. Njegov glasbeni 
slog je svojsko unikaten, glasbeno razburljiv in nepričakovano 
navdušujoč. Je prejemnik prestižne britanske nagrade mercury 
in francoskega grammyja, Francozi pa so mu februarja letos 
podelili tudi viteški naziv za njegov prispevek k umetnosti. 
Vstopnice so na voljo na www.eventim.si ter na vseh Eventi-
movih prodajnih mestih. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici. 
Nagradno vprašanje: Kakšen naziv so Francozi podelili pevcu? 
Odgovore s svojimi podatki pošljite do torka, 2. aprila 2019, 
na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 1, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.

Nagrajenca

V nagradni igri, ki je bila objavljena 15. marca 2019, prejmeta 
dve vstopnici za koncert Dragane Mirković, Ane Bekuta, Džeja 
in Lapsus banda Danica Juvan iz Škofje Loke in Miha Ovnik 
iz Šenčurja. Nagrajencema čestitamo!

Simon Šubic

Kranj – Slovenski nepremič-
ninski trg se je lani po re-
kordni skupni vrednosti in 
številu kupoprodajnih poslov 
leta 2017 pričakovano umi-
ril. Število nepremičninskih 
poslov se je zmanjšalo za oko-
li deset odstotkov na skupno 
okoli 33 tisoč evidentiranih 
sklenjenih kupoprodajnih 
nepremičninskih pogodb, 
njihova vrednost pa je zna-
šala okoli 2,3 milijarde evrov, 
kar je za pet odstotkov manj 
kot leta 2017, izhaja iz letne-
ga poročila Geodetske upra-
ve RS (Gurs). Najbolj opa-
zno je upadel promet s sta-
novanjskimi nepremičnina-
mi, predvsem za stanovanja 
v večstanovanjskih stavbah, 
nekoliko manj pa za stano-
vanjske hiše. Največji upad 
prometa je Gurs zaznal v Lju-
bljani z okolico, v Kranju, kjer 
je trg s stanovanji izrazito oži-
vel leta 2016, pa se je rast pro-
meta v zadnjih dveh letih ne-
koliko umirila. V gorenjski 
prestolnici so še naprej naraš-
čale tudi cene stanovanjskih 
nepremičnin, kar velja tudi 
za celotno Gorenjsko.

Malo novogradenj

Na Gursu pojasnjujejo, 
da gre upadanje prometa s 
stanovanjskimi nepremič-
ninami ob sicer naraščajo-
čem povpraševanju pripi-
sati pomanjkanju ponud-
be novogradenj in pospeše-
ni rasti cen stanovanj v zad-
njih treh letih. Cene stano-
vanjskih nepremičnin so 
namreč lani na ravni drža-
ve zrasle za približno dese-
tino, od cenovnega dna leta 
2015 pa so bile višje za 22 
odstotkov. Cene stanovanj-
skih hiš rastejo nekoliko po-
časneje kot cene stanovanj 

v večstanovanjskih stavbah. 
V lanskem letu so zrasle za 
okoli osem odstotkov, v pri-
merjavi z letom 2015 pa za 
okoli šestnajst odstotkov. 
Kljub visoki rasti cen stano-
vanjskih nepremičnin v zad-
njih treh letih so bile te lani 
še vedno pod rekordnimi 
iz leta 2008, z izjemo Lju-
bljane. Opazno so se zviša-
le tudi cene zazidljivih stav-
bnih zemljišč. Po še začas-
nih podatkih je sicer vred-
nost prometa stanovanjskih 
nepremičnin (stanovanja in 
hiše) leta 2018 znašala slabe 
1,5 milijarde evrov oziroma 
skoraj dve tretjini skupne 
vrednosti prometa z nepre-
mičninami. 

Trend rasti tudi na 
Gorenjskem

Povprečna cena rabljene-
ga stanovanja je bila lani v 
Sloveniji za okoli tri odstot-
ke nižja kot v rekordnem 

letu 2008, ko je dosegla 
1820 evrov na kvadratni me-
ter. Najvišjo raven cen sta-
novanj v večstanovanjskih 
stavbah ima Ljubljana, kjer 
je znašala rekordnih 2770 
evrov na kvadratni meter. 
V Kranju je povprečna cena 
stanovanj malo nad sloven-
skim povprečjem, s 1830 
evri na kvadratni meter pa 
se je izenačila s tisto v letu 
2008. Cene stanovanj na-
raščajo tudi v drugih gorenj-
skih občinah; v Škofji Loki 
in Radovljici so le malo niž-
je kot v Kranju, v Tržiču in na 
Jesenicah so za dobrih tride-
set odstotkov nižje, medtem 
ko so najdražja stanovanja v 
turističnih krajih, kjer se ta 
pretežno prodajajo za po-
čitniške oziroma turistične 
namene in so cene lani pre-
segale kranjske za do 45 od-
stotkov. Gurs podobne tren-
de ugotavlja tudi za rast pro-
meta in cen stanovanjskih 
hiš na Gorenjskem. 

Trg stanovanjskih nepre-
mičnin je sicer na Gorenj-
skem izrazito oživel leta 2015, 
nakar se je začela rast števila 
kupoprodaj umirjati. Kljub 
temu je bilo leta 2018 število 
realiziranih kupoprodaj sta-
novanj za skoraj trideset od-
stotkov večje kot leta 2015, 
hiš pa že kar za 45 odstotkov. 
Cene so se v tem obdobju po-
višale za več kot petino, pri če-
mer so opazneje začele rasti 
šele leta 2017 in še vedno ka-
žejo razmeroma močan trend 
rasti. »Na Gorenjskem se in-
vesticijski ciklus še ni začel 
in v mestih še ni zaslediti več-
jih novogradenj. Drugače je v 
turističnih krajih. V Kranjski 
Gori se dokončuje in obuja 
v krizi opuščene projekte ter 
začenja nove. Seveda gre za 
gradnjo in prodajo stanovanj-
skih nepremičnin za počitni-
ške namene. V gradnji so tudi 
oskrbovana in nadstandar-
dna stanovanja na Bledu,« 
naštevajo na Gursu. 

Trg nepremičnin se je umiril
Na slovenskem nepremičninskem trgu je lani najbolj opazno upadel promet s stanovanjskimi 
nepremičninami. Njihove cene sicer zadnja leta naraščajo, a so še vedno pod rekordnimi iz leta 2008. 

V Kranju je povprečna cena stanovanj malo nad slovenskim povprečjem, s 1830 evri na 
kvadratni meter se je lani izenačila s tisto v letu 2008.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Med 5. in 7. aprilom 
bo v Sloveniji potekal jubi-
lejni, že deseti festival Od-
prte hiše Slovenije, ki lju-
dem omogoča, da si ogle-
dajo objekte, se iz prve roke 
seznanijo, kako je bivati ozi-
roma delati v takih prosto-
rih in kako je potekala grad-
nja. Strokovna žirija je le-
tos za ogled izbrala devetde-
set stavb in ureditev v Slo-
veniji, od tega deset na Go-
renjskem. Med izbranimi 

objekti je manj zasebnih 
stavb in ureditev ter več jav-
nih, kar po mnenju priredi-
teljev festivala nakazuje na 
to, da se spet več vlaga v ure-
janje skupnega prostora. Ce-
lotni seznam objektov je ob-
javljen na spletni strani fe-
stivala, na Gorenjskem si bo 
možno ogledati vilo Planin-
ko na Zgornjem Jezerskem, 
Zdravstveni center Ran v Re-
tečah pri Škofji Loki, Knji-
žnico Antona Tomaža Lin-
harta v Radovljici, Kna-
uf Insulation Experience 

Center na Trati pri Škofji 
Loki, Sportina Digi Hub v 
Lescah, glamping Gozdna 
pravljica v Tržiču, Poslovni 
objekt Hranilnice Lon v Kra-
nju, dijaško sobo Abeceda in 
vhodno avlo 1810 v stavbi Gi-
mnazije Kranj ter prenovlje-
no zasebno hišo, ki je popol-
no nasprotje starega. Ker je 
število udeležencev za ogle-
de stavb omejeno, se je za 
ogled treba prijaviti na sple-
tni strani festivala.

Festival je v dese-
tih letih postal največji 

arhitekturno-nepremičnin-
ski festival v živo, ki omo-
goča brezplačne oglede ka-
kovostne arhitekture in pro-
storskih ureditev. Doslej je 
bilo na ogled že več kot 630 
objektov in ureditev, del teh 
predstavlja tudi pregledna 
razstava Arhitektura v druž-
bi – družba v arhitekturi, ki 
bo do 15. maja na ogled na 
Jakopičevem sprehajališču 
ljubljanskega parka Tivoli. 
Ob zaključku razstave bodo 
prvič podelili tudi festivalske 
nagrade.

Festival Odprte hiše Slovenije
Na Gorenjskem bo na ogled deset kakovostnih stavb in ureditev.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Na sredini volilni 
konferenci občinskega od-
bora (OO) SDS Tržič se je za-
menjalo vodstvo. Jureta Fer-
jana je zamenjal Anže Per-
čič. Kot je povedal Ferjan, na 
konferenci ni kandidiral ne 
za funkcijo predsednika in 
ne za člana kateregakoli or-
gana odbora. »Kljub števil-
ni podpori so tudi v OO SDS 
Tržič posamezniki, ki me-
nijo, da jim pripada funkci-
ja svetnika, celo funkcija po-
džupana. Podporo teh posa-
meznikov sem izgubil, ker 
na volitvah niso zadovoljili 
svojih interesov. Sedaj ima 
nova ekipa priložnost, da se 

izkaže, in pri tem jim želim 
veliko energije, zagnanosti 
in vztrajnosti pri delu,« je po 
konferenci dejal Ferjan, ki 
pa ga je tržiški župan Borut 
Sajovic z začetkom leta ime-
noval za poklicnega podžu-
pana. »Glede na odziv na te-
renu in številne spodbudne 
besede lahko trdim, da kot 
podžupan podporo imam. 
Občani so veseli, da sem kot 
mlad aktivno vpet v soobli-
kovanje politike v občini, da 
nam je na lokalnem nivoju 
uspelo preseči politične ozi-
roma ideološke delitve, da 
sta v ospredju program in 
vsebina, da se išče sodelova-
nje ...« je sklenil Jure Ferjan, 
ki pa ostaja član SDS. 

Menjava v vrhu tržiške SDS
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Ravnokar sklenjeni prev-
zem Gorenjske banke s 
strani AIK banke, ki je 

del skupine MK Group v lasti 
srbskega poslovneža Miodra-
ga Kostića, ni bil nobeno pre-
senečenje. Da bo Gorenjska 
banka slej ko prej pristala v 
rokah najbogatejšega Srba, či-
gar premoženje je ocenjeno na 
več kot pol milijarde evrov, se je 
napovedovalo že vse od njene 
dokapitalizacije s strani AIK 
banke v letu 2016. Vse odtlej je 
AIK postopoma povečeval svoj 
lastniški delež v sedmi največji 
banki v Sloveniji s petodstot-
nim tržnim deležem in z okoli 
1,8 milijarde evrov bilančne 
vsote. Prevzem je Kostić na-
meraval izpeljati že v začetku 
lanskega leta, potem ko je sredi 
decembra 2017 objavil namero 
o prevzemu Gorenjske banke, 
nakar so ga ustavili zapleti s 
pridobivanjem potrebnih so-
glasij. Eden najbogatejših ljudi 
na Balkanu je bil tako zaradi 
zakonske prepovedi prisiljen 
za leto dni preložiti načrte za 
prevzem Gorenjske banke in s 
tem tudi za vstop na bančni 
trg Evropske unije. 

Morda je še največje presene-
čenje pred kratkim sklenjenega 
prevzemnega procesa podatek, 
da AIK-ova ponudba za odkup 
vseh še manjkajočih delnic Go-
renjske banke (22,32 odstotka) 
po ceni 298 evrov za delnico ni 
premamila kar zajetnega dela 
malih delničarjev. Namreč, 
AIK, ki sicer ni določil praga 

uspešnosti ponudbe, je do zdaj 
pridobil skupno nekaj malega 
nad devetdeset odstotkov del-
nic. Ravno dovolj sicer, da lah-
ko manjšinski delničarji zdaj 
pričakujejo, da jih bo novi ve-
činski lastnik iztisnil iz lastni-
štva. To je ne nazadnje prejšnji 
teden že napovedala, ne sicer 
povsem direktno, prva nad-
zornica Gorenjske banke in 
izvršna direktorica AIK banke 
Jelena Galić, ki je dejala, da so 
po koncu prevzemnega procesa 
»naslednji koraki usmerjeni 
proti ostalim delničarjem, kot 
predpisuje slovenska zakono-
daja«.

S prihodom srbskih lastni-
kov v Kranj se končuje lastni-
ško preoblikovanje še ene slo-
venske banke. Večina jih je 
že v tuji lasti – bodisi skladov 
bodisi strateških lastnikov. Sle-
dnjim, z dolgoročnejšo vizijo 
prevzetih bank, je slovensko 
gospodarstvo, ki je pred novim 
ciklom pomembnih investicij, 
pretežno bolj naklonjeno, je 
prejšnji teden poudarila Sonja 
Šmuc, generalna direktorica 
Gospodarske zbornice Slove-
nije. Med strateške lastnike 
po oceni gospodarske zbornice 
sodi tudi AIK banka, ki ima, 
sodeč po slišanem, z Gorenj-
sko banko ambiciozne načrte, 
njeni apetiti v slovenskem ban-
čnem prostoru pa so še večji, 
saj se ozira tudi po nakupu 
Abanke, ki je zaradi slovenskih 
zavez Bruslju prav tako v pro-
cesu prodaje. 

Prevzem z enoletno 
zamudo

KOMENTAR
Simon Šubic

Vrednost pogodbenih del 
za ta odsek znaša 250 tisoč 
evrov, so pojasnili na blej-
ski občini. V sklopu del na 
tem odseku načrtujejo ure-
ditev prehoda za kolesarje 
v Mačkovcu za možno na-
vezavo na kolesarsko pot ob 
Savi Bohinjki, gradnjo sla-
bih šeststo metrov nove sa-
mostojne kolesarske poti, za 
kar je Občina Bled že odku-
pila potrebna zemljišča, in 
ustrezno prometno ureditev 

kolesarske povezave po ob-
stoječi lokalni cesti skozi 
prometno manj obremenje-
no Bohinjsko Belo do Obrn. 

Drugi in gradbeno najbolj 
zahtevni odsek zajema ob-
močje od križišča z državno 
cesto na Obrnah skozi Sote-
sko do mostu čez Savo Bo-
hinjko pred Nomenjem. Za 
ta odsek ta čas pripravljajo 
idejni projekt v dveh razli-
čicah, in sicer ob levem bre-
gu Save Bohinjke med že-
leznico in cesto ter ob des-
nem bregu Save Bohinjke. 

Projekt naj bi pripravili apri-
la, ko se bodo ponovno ses-
tali predstavniki obeh občin 
in direkcije za infrastruktu-
ro. Za tretji odsek, ki predvi-
deva ureditev od mostu čez 
Savo Bohinjko pred Nome-
njem do Bohinjske Bistri-
ce, pa ta čas poteka projekti-
ranje projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in 
projekta za izvedbo, kar naj 
bi bilo predvideno končano 
do junija. 

Celoten projekt bo po 
oceni vreden šest milijonov 

evrov, od tega bo direkci-
ja prispevala 3,5 milijona 
evrov, dva milijona evrov 
bo kohezijskih sredstev, 
pol milijona evrov pa bos-
ta prispevali občini Bled 
in Bohinj. Kot so poudari-
li na blejski občini, bi ob-
čini ta denar lahko porabi-
li za kakšen drug projekt, 
vendar sta se odločili, da z 
vložitvijo denarja v držav-
ni projekt pospešita grad-
njo te pomembne in dolgo 
časa pričakovane kolesar-
ske povezave. 

Najprej povezava do Obrn
31. stran

Suzana P. Kovačič

Škofja Loka – Dobra zgodba 
na področju javnega zdra-
vstva je zagotovo petkovo od-
prtje več pridobitev v Zdra-
vstvenem domu (ZD) Ško-
fja Loka. Kot je povedal di-
rektor dr. Aleksander Stepa-
nović, dr. med., je bilo sta-
nje v ZD Škofja Loka še pred 
približno enim letom pov-
sem drugačno. Bili so v ne-
zavidljivem kadrovskem, 
prostorskem in finančnem 
položaju. »Leto 2017 smo 
zaključili s 360 tisoč evri 
izgube, bili smo praktično 
brez možnosti opredeljeva-
nja novih pacientov, in tudi 
če bi imeli možnost zapo-
sliti nove zdravnike, jih za-
radi prostorske stiske ni 
bilo možno. Za povrhu se 
je konec leta 2018 pokvaril 
še dotrajan RTG-aparat, ki 
ga ni bilo možno popraviti. 
Kljub vsem objektivnim te-
žavam nam je že lani uspelo 
pridobiti tri nove programe 

družinske medicine; de-
jansko smo dva tima že za-
polnili in obratujeta, letos 
imamo odobren še en pro-
gram. Poslovna izguba je 
lani znašala 103 tisoč evrov, 
za letos že načrtujemo pozi-
tivno poslovanje. ZD Škofja 
Loka je zagotovil 380 tisoč 
evrov za nakup novega so-
dobnega rentgenskega apa-
rata, ki bo omogočal bistve-
no boljše posnetke z manj-
šimi stroški. ZD je zagotovil 
tudi sto tisoč evrov za adap-
tacijo dveh novih splošnih 
ambulant, 145 tisoč evrov za 
nakup novega reševalnega 
vozila in uspešno kandidi-
ral na razpisu za nepovratna 
sredstva na ministrstvu za 
zdravje za nakup novega vo-
zila za urgentnega zdravni-
ka. Žal je strokovni norma-
tiv 1200 pacientov na enega 
družinskega zdravnika ozi-
roma 1500 glavarinskih ko-
ličnikov, ki jih zdravstvena 
zavarovalnica dobi, ko prera-
čuna paciente v evre, tudi v 

ZD Škofja Loka še zelo odda-
ljen, je pa zagotovo odprtje 
teh dveh novih ambulant po-
memben korak v pravi sme-
ri.« Dolgoročno, kot je opo-
zoril Stepanović, bo potreb-
na izgradnja novega zdra-
vstvenega doma. Temu je 
pritrdil župan Občine Ško-
fja Loka Tine Radinja: »Zdaj 

že vemo, kako enormne so 
potrebe po dodatnih prosto-
rih, zato da bo zdravstvena 
dejavnost v celoti lahko za-
gotavljala tak nivo storitev, 
kot si jih želimo. To na tej lo-
kaciji ne bo mogoče. Eden 
glavnih prostorih izzivov je, 
kako umestiti novo lokacijo 
tako, da bo smotrna, uporab-
na in hkrati združljiva s tem, 
kar imamo danes na voljo.«

Direktor Osnovnega zdra-
vstva Gorenjske (OZG) Jože 
Veternik je idejo prenove 
prostorov za dve novi splo-
šni ambulanti zasnoval že 
pred približno tremi leti z 
nekdanjo direktorico ZD 
Škofja Loka, a so se morali 
najprej dogovoriti z nekda-
njimi najemniki, zoboteh-
niki, za izselitev. Opozoril 
je, da se celotno OZG v zad-
njem času sooča z velikimi 
prostorskimi težavami, še 
zlasti to velja za Škofjo Loko, 
Kranj, Radovljico in Tržič. 
Ponekod so prostorske re-
šitve že našli skupaj z obči-
nami, so pa to pomembni iz-
zivi za v prihodnje.

Dve novi splošni ambulanti 
in nov rentgen
V Zdravstvenem domu Škofja Loka so odprli dve novi splošni ambulanti, kupili nov, sodoben rentgen, 
uredili čajno kuhinjo in pridobili kolesarnico za zaposlene.

Na petkovem odprtju dveh novih splošnih ambulant in 
rentgena (od leve): Jože Veternik, Aleksander Stepanović in 
Tine Radinja / Foto: Primož Pičulin

Pomembna pridobitev je tudi novi rentgen. / Foto: Primož Pičulin
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Radovljica – Kamp je v lan-
ski, spet rekordni sezoni obi-
skalo 47 tisoč gostov, kar je 
devet odstotkov več kot leto 
poprej. Prenočitev je bilo 41 
tisoč, kar je štiri odstotke več, 
se je pa v zadnjih dveh letih 
število gostov povečalo za 
šestdeset odstotkov, je pove-
dal predsednik upravnega 
odbora društva Zlatko Kav-
čič. Predvsem pa so poslovno 
leto zaznamovale velike inve-
sticije v infrastrukturo.

»Že dolgo vemo, da je v tu-
rizmu toliko kot od nas, če 
ne še več, odvisno od okolja, 
v katerem delamo, in od vre-
mena. Domače okolje ni ve-
liko prispevalo k dobrim re-
zultatom, mednarodno pa 
je. Gospodarstvo držav, od 
koder prihajajo naši obi-
skovalci, je v vzponu, ljud-
je po krizi spet več trošimo 
in več potujemo. Vreme ni 
bilo idealno: po slabem juni-
ju in juliju je bil avgust prija-
zen; vse skupaj nam je omo-
gočilo, da smo presegli zelo 

uspešno leto 2017. Še bolj 
kot rekordni turistični pro-
met in tekoči rezultati dela 
so poslovno leto zaznamo-
vale naložbe, ki zaokrožuje-
jo nekajletno obdobje popol-
ne prenove kampa Šobec, ki 
se je po šestdesetih letih ro-
dil na novo: staro se je v celo-
ti umaknilo novemu.«

Kot je še omenil Kavčič, 
so cene kampiranja na Šob-
cu lani dvignili za 12, za 

nekatere lokacije celo tride-
set odstotkov, dodaten dvig 
načrtujejo tudi letos. Kot 
pravi, se gostje na višje cene 
niso odzvali negativno; ka-
kovost storitve in prijaznost 
osebja jih prepričata, da še 
vedno v velikem številu pri-
hajajo v Lesce. 

Je pa kritično ocenil povi-
šanje turistične takse in ne-
razumevanje lokalne skup-
nosti in države, ki društvu 

ne dovoli, da bi ob cesti pos-
tavili lastne usmeritvene ta-
ble za kamp. Prav tako, pou-
darja, je težko razumeti, za-
kaj država še ni uredila ob-
ljubljenega krožišča na ces-
ti Lesce–Bled. »Upam, da ne 
bom naslednje leto spet pri-
povedoval, kako je krivično, 
da je križišče za golf, kamor 
poleti zavije dvesto avtomo-
bilov na dan, zgrajeno, krož-
išče za Šobec, kamor jih gre 
dva tisoč, pa ne. Normalne-
mu človeku se to ne zdi ra-
zumljivo.«

Društvo sicer trenutno 
šteje nekaj več kot 2.100 čla-
nov. Z letošnjo sezono uva-
jajo tudi spremenjen režim 
vstopanja v kamp. »Poveča-
nje turističnega obiska na-
mreč terja tudi večjo skrb za 
kakovost storitev in varnost 
bivanja. Vse več je namreč 

pritožb turistov, ki niso za-
dovoljni s tem, da se dnev-
ni obiskovalci sprehajajo 
med šotori in jih motijo. Vse 
glasnejše so tudi zahteve, da 
se v sezoni kamp za obisko-
valce zapre. Tega ne bomo 
naredili, bomo pa omejili 
doslej neomejen dostop na 
podlagi članstva v društvu. 
Za člane društva, ki so pre-
bivalci KS Lesce, se ne bo 
spremenilo nič, prav tako za 
druge člane zunaj glavne se-
zone. Bo pa drugače med se-
zono, ko bodo imeli pravi-
co vstopanja brez dodatne 
vstopnine v kamp le trikrat 
mesečno. Za več vstopa pa 
bodo morali plačati vstopni-
no; dnevno, lahko pa tudi se-
zonsko,« je pojasnil Kavčič, 
ki je predsednik upravnega 
odbora društva že 35 let, član 
pa celo 46. »Društvo deluje 
brez pretresov; enotno in de-

lovno. Vodstvo je stabilno in 
pripravljeno na vključevanje 
mlajših in postopno zame-
njavo,« je povedal in za pri-
hodnje obdobje napovedal 
postopno profesionalizacijo 
nekaterih funkcij, ki so jih v 
društvu doslej opravljali na 
prostovoljni osnovi.

Leški turizem pred novo sezono
Leto rekordov, sprememb in novosti je bil moto enainšestdesete letne skupščine Turističnega društva 
Lesce, na kateri so zbrani člani, tokrat prvič v novi restavraciji kampa Šobec, še enkrat pregledali 
dosežke poslovno odličnega lanskega leta in predstavili načrte za prihodnje.

Predsednik Turističnega društva Lesce Zlatko Kavčič »Krivično je, da je križišče za golf, kamor poleti zavije 
dvesto avtomobilov na dan, zgrajeno, krožišče za 
Šobec, kamor jih gre dva tisoč, pa ne. Normalnemu 
človeku se to ne zdi razumljivo.«

Marjana Ahačič

Radovljica – Združenje zgo-
dovinskih mest Slovenije 
je v sodelovanju s Sloven-
sko turistično organizacijo 
v Radovljici pripravilo med-
narodni posvet o butičnih 
mestnih nastanitvah. Pos-
vet je bil predvsem name-
njen lastnikom in upravljav-
cem mestnih hotelov in tudi 
vsem drugim, ki nudijo in 
ustvarjajo kulturno ponud-
bo v mestih. 

Kulturo, ki je v zgodo-
vinskih mestih doma, mo-
ramo oblikovati tako, da 
jo bomo lahko kot dodano 
vrednost v obliki kulturnega 
doživetja ponudili gostom, 
poudarja Mateja Hafner Do-
lenc iz Združenja zgodo-
vinskih mest Slovenije. »Po-
nudba zgodovinskih mest 
mora biti vrhunska, saj si 
želimo in obetamo goste, ki 
jo bodo vključili v svoj pro-
gram,« je poudarila in iz-
postavila pomen povezova-
nja. »K temu, da v svojo do-
datno ponudbo vključijo do-
živetja, nagovarjamo tudi 
hotelirje, saj so prav oni tisti, 
ki imajo prvi stik z gostom.« 

Kot je povedala Miša No-
vak iz Slovenske turistič-
ne organizacije, zgodo-
vinska mesta predstavljajo 
zanimiv turistični produkt. 
»Sara mesta, ki pripovedu-
jejo zgodbe, so produkt, ki 
ga iščejo vsi turisti, ki obišče-
jo določeno deželo. Po zgod-
bah se mesta razlikujejo eno 
od drugega, hkrati pa je Slo-
venija tako majhna, da zgo-
dovinska mesta lahko pred-
stavljajo zanimivo povezano 
doživetje, skozi katero obi-
skovalec odkriva deželo.«

Da je tako, se strinja veči-
na turističnih ponudnikov v 
zgodovinskih mestih. »Vsa-
ko od 15 mest, ki so vključe-
na v združenje, ponuja ne-
kaj svojega, nekaj tipičnega, 
avtentičnega; po drugi stra-
ni pa vsi skupaj lahko ponu-
dimo produkt, ki je, povezan 
v celoto, zanimiv za turiste. 
Medsebojno povezovanje 
nam olajša delo na področju 
promocije, zdaj si želimo še 
večjega povezovanja s hote-
lirji,« je povedala Sanja Ma-
rija Belis iz Idrije.

Ob tem pa prav hotelirji 
in gostinski delavci poudar-
jajo, da so ključni element v 

vsakem uspešnem projek-
tu v turizmu še vedno ljud-
je. »Priporočilo zadovoljne-
ga gosta, ki gre od ust do ust, 
je še vedno najboljša rekla-
ma,« je povedal Peter Kola-
rič, lastnik hotela Linhart v 
starem mestnem jedru Ra-
dovljice. »Turistom, ki pri-
dejo k nam, se zdi Sloveni-
ja čudovita, čista in ureje-
na dežela. Kar nam manj-
ka, je usposobljen kader, ki 
bo poskrbel zanje. Oseben 
pristop v odnosu do vsakega 
gosta je namreč izjemnega 

pomena,« ugotavlja Kolarič.
Njegovo izkušnjo deli tudi 

Jože Andrejaš, lastnik go-
stilne Lectar, ki je prav tako 
v starem delu Radovljice. 
»Gostje želijo avtentičnost, 
dobili pa jo bodo le, če bomo 
z dobro ponudbo vztrajali 
na temeljih odlične tradici-
je, ki jo imamo,« pravi An-
drejaš. Opozarja, da je v ve-
likem delu zahodne Evrope 
vse manj tradicionalnih go-
stiln, kakršne so imeli ne-
koč in kakršne imamo pri 
nas po manjših krajih še 

danes. »Zakaj? Ker ni ljudi, 
domačinov, ki bi jih vodili in 
delali v njih. Zato bi že dol-
go nazaj morali začeti dela-
ti z mladino, oni so naša pri-
hodnost. Če jih ne bomo na-
učili, kako delati, če jim ne 
bomo pomagali, da se loti-
jo tega posla, se nam bo že 
kmalu zgodilo isto kot števil-
nim drugim v Evropi in sve-
tu: izgubili bomo svojo iden-
titeto, postali podobni vsem 
drugim in zato nezanimivi 
za obiskovalce iz domačih 
krajev in od drugod.«

Zgodbe starih mest privlačijo turiste
Zahtevni gostje, kakršnih si slovenski turizem želi, pričakujejo vrhunsko ponudbo. Prav to jim na področju kulture lahko ponudijo 
zgodovinska mesta; še bolj, če so med seboj povezana.

Peter Kolarič, lastnik hotela Linhart, in Jože Andrejaš, lastnik gostilne Lectar, sta prepričana, 
da bo imel turizem, kakršnega si želimo, prihodnost le, če bomo zanj navdušili mlade.

Bled, Kranj – Od 1. aprila na
prej bo v stolpu blejskega gra
du na ogled razstava tapiserij 
z motivi križevega pota, ki jih 
izdeluje Radovan Rakovec iz 
Bitenj. Njegov križev pot je 
po besedah umetnostnega 
zgodovinarja in likovnega 
kritika ddr. Damirja Globoč
nika nekonvencionalna in 
samosvoja likovna upodobi
tev Kristusove zadnje poti. 
Avtor je namreč izbral tehni
ko tapiserije in se odločil za 
nefiguralno interpretacijo. 
Istega dne Rakovec postavlja 
tudi izbor tapiserij na temo 
geometrijskega in živalskega 
tarota v poslovnih prostorih 
Domplana. Motive geome
trijskega in živalskega tarota 
je pred kratkim izdal tudi na 
razglednicah. Sicer pa sta dve 
tapiseriji na ogled tudi v pro
storih Centra za razvoj pode
želja Kranj na Cankarjevi ulici.

Razstavi tapiserij

Preddvor – Konec tedna je v 
Preddvoru potekal tečaj za 
turistične vodiče za prido
bitev lokalne licence. Gre za 
prvo tovrstno usposabljanje 
v Preddvoru, pove direktorica 
Zavoda za turizem Preddvor 
Ernesta Koprivc, vesela tudi 
dobrega odziva. Usposa
bljanja se je udeležilo enajst 
kandidatov, preizkus bodo 
opravljali 7. aprila. Tisti, ki 
ga bodo opravili, bodo lahko 
vodili domače in tuje obisko
valce po turističnih, naravnih 
in kulturnozgodovinskih 
znamenitostih Preddvora 
in sodelovali pri promociji 
kraja. Koprivčeva še dodaja, 
da poteka tudi natečaj za ce
lostno grafično podobo Za
voda za turizem. 

Tečaj za lokalne 
turistične vodiče

Naklo – Nakelski občinski 
svetniki so na marčevski seji 
potrdili člane Odbora za zaš
čito, reševanje in varstvo oko
lja Dejana Gantarja, Boštjana 
Slaka, Renato Košir, Jureta 
Renka, za predsednika pa Pri
moža Povšeta. Člani Komisi
je za varstvo okolja so Jure 
Renko, Albin Golba, Vinko 
Ušeničnik, Anica Tacer, Lara 
Pičman, Tatjana Stepišnik, 
Mira Kalan, Karmen Šivic in 
predsednica Renata Košir. Za 
predstavnika Občine Naklo v 
skupščini Komunale Kranj so 
imenovali Zdravka Cankarja, 
v svet zavoda Gorenjske le
karne Heleno Krampl Nikač, 
v svet zavetišča za male živa
li Draga Goričana, v lokalne 
skupnosti Gorenjske (CSD 
Gorenjske) Alenko Benedik, 
v Razvojni svet Gorenjske 
regije pa župana Ivana Meg
liča. Za urednico občinskega 
glasila so imenovali Evo Go
ričan. Svetnik Marko Mravlja 
je v splošnem očital prenizko 
zastopanost kandidatov SDS 
v občinskih odborih in komi
sijah v tem mandatu.

Potrdili člane odborov, 
predstavnike v zavodih
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Bohinjska Češnjica – V Bo-
hinju so začeli vrsto investi-
cij, ki bodo povzročile vrsto 
nevšečnosti v prometu. V 
Bohinjski Češnjici so se prej-
šnji ponedeljek začela dela 
na državni cesti, ki vključuje-
jo izgradnjo kanalizacijske-
ga omrežja, obnovo obstoje-
če komunalne infrastruktu-
re, javnega vodovoda ter va-
ške in državne ceste in uredi-
tev cestne razsvetljave. Cesta 
Jereka–Jezero skozi Bohinj-
sko Češnjico bo zaradi tega 
predvidoma zaprta za pro-
met do 15. maja. Obvoz bo v 
tem času po Spodnji Bohinj-
ski dolini na relaciji Bohinj-
ska Češnjica–Srednja vas v 
Bohinju–Stara Fužina–Rib-
čev Laz–Bohinjska Bistrica–
Bitnje in obratno.

Predvidoma ta konec tedna 
se bodo izvajala tudi zaključ-
na dela na Triglavski cesti v 
Bohinjski Bistrici, tako da bo 
ta tri dni popolnoma zaprta. 

V tem času bo obvoz začasno 
urejen po cesti skozi Češnji-
co oziroma po Zgornji Bo-
hinjski dolini. Kmalu po za-
ključku del v Bohinjski Bi-
strici se bo začela tudi grad-
nja pločnika v Ribčevem 
Lazu, vendar tam popolna 
zapora ni predvidena. Ko 
bodo končana dela v Ribče-
vem Lazu, se bodo začela 

dela v Stari Fužini. Vsa dela 
so po informacijah Občine 
Bohinj usklajena tako, da po-
skušajo kar najbolje zagota-
vljati dostop do vseh vasi. 

V času polne zapore so 
spremenjeni tudi vozni redi 
in poti avtobusov, prevozi 
se bodo tako izvajali iz Bo-
hinjske Bistrice do Bohinj-
ske Češnjice iz smeri Jereke 

in smeri Srednje vasi. Avto-
busi bodo obračali in na ob-
račališčih pobirali potnike 
pred popolno zaporo – iz 
smeri Srednje vas na začet-
ku vasi Bohinjska Češnjica 
in iz smeri Jereke pri kozol-
cu v smeri Jereke. Podatke 
o spremenjenih voznih re-
dih najdete na spletni stra-
ni Občine Bohinj.

Zaradi del vrsta cestnih zapor
V Bohinju bo zaradi gradbenih del vrsta prometnih zapor. Več informacij najdete na spletni strani 
Občine Bohinj, kjer boste našli tudi najbolj ažurne informacije o obvozih.

Zapora ceste v Bohinjski Češnjici

Neža Rozman

Mojstrana – Razvojna agen-
cija Zgornje Gorenjske RA-
GOR vodi projekt Ustvarjal-
ni podjetnik, s katerim želi 
pomagati še neuveljavlje-
nim ustvarjalcem pri samos-
tojni poklicni poti. Z name-
nom izobraževanja umetni-
kov, kako lahko odprejo svo-
je podjetje in kaj za to potre-
bujejo ter kje lahko prodajajo 
in kako se predstavijo na ino-
vativen način, so odprli sklop 
delavnic v treh sodelujočih 
občinah. Tako so se bodoči 
ustvarjalci srečali že na Jese-
nicah, v Mojstrani in v Bohi-
nju. V projektu poleg Kranj-
ske Gore, Jesenic in Bohi-
nja sodeluje še Občina Gor-
je. Največ odziva pričakova-
no merijo na Jesenicah, kjer 
se jim je v lanskem letu prik-
ljučilo štirideset podjetnikov. 

»Priključitev k projektu je 
brezplačna, saj ga financirajo 
občine. Vsak je dobrodošel, 
da se udeleži vseh delavnic ali 
pa le delov, ki ga zanimajo, če-
tudi ima podjetje že odprto,« 
razlaga Urška Luks iz agen-
cije RAGOR. Najbolj obiska-
ne so delavnice na temo trže-
nja storitev, ponujajo pa tudi 
tečaj fotografiranja izdelkov, 
izdelovanja spletne strani, e-
trgovine in podobno. Veči-
no delavnic vodijo zunanji 
izvajalci, ki so strokovnjaki 
na svojem področju. Vsi pri-
ključeni podjetniki pa se lah-
ko odločijo tudi, da bodo svoj 
oglas objavili v predstavitveni 
knjižici, ki jo RAGOR ponuja 
na različnih dogodkih po Go-
renjskem, obenem pa so va-
bljeni tudi k sodelovanju na 
razstavah in sejmih, za kate-
re jim RAGOR uredi predsta-
vitveni prostor.

Ustvarjalni podjetniki

Suzana P. Kovačič

Naklo – Za obdelavo določe-
nih vrst odpadkov in odlaga-
nje ima Komunala Kranj za 
občino Naklo podpisano za-
časno pogodbo s Snago Lju-
bljana. Razlog za dvig cen 
storitve ravnanja s komunal-
nimi odpadki s prvim mar-
cem tudi v tej občini pa je 
nov Elaborat o oblikovanju 
cen storitev, ki ga je podje-
tje Snaga poslalo občinam 
članicam Sveta RCERO Lju-
bljana, kot je nakelskim ob-
činskim svetnikom na mar-
čevski seji pojasnil direk-
tor Komunale Kranj Mar-
ko Kocjančič. Kot je pouda-
ril, sporazum o določitvi ce-
novne politike na področju 

storitev ravnanja s komu-
nalnimi odpadki med ob-
činami, v katerih Komuna-
la Kranj izvaja zbiranje od-
padkov, določa oblikovanje 
enotnih cen ravnanja z od-
padki. 

Za gospodinjstvo s štirimi 
člani in osemdesetlitrskim 
zabojnikom za mešane od-
padke (odvoz na tri tedne) 
ter zabojnikom za biološke 
odpadke (tedenski odvoz) 
v občini Naklo je bila stara 
cena 19,67 evra na mesec, s 
prvim marcem je nova cena 
20,20 evra na mesec. Razli-
ka v izdatkih tako znaša 0,53 
evra mesečno. V primeru, 
ko ima gospodinjstvo 120-li-
trski zabojnik, znaša razli-
ka 0,79 evra mesečno, kot 

so preračunali na Komuna-
li Kranj.

Ob tej priložnosti je direk-
tor Komunale Kranj pojas-
nil tudi višjo položnico v na-
kelskih gospodinjstvih, obra-
čunano februarja: »Količina 
odpadkov se je iz leta 2017 na 
2018 zvišala za skoraj sedem 
odstotkov. Februarja smo 
zato naredili poračun skla-
dno z Uredbo MEDO – Ured-
bo o metodologiji za obliko-
vanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih jav-
nih služb varstva okolja. Po-
trošnja je bila lani namreč bi-
stveno večja kot leto poprej. 
Več je bilo odvoza kosovnih 
in mešanih odpadkov …, kaj-
ti ko začne standard rasti, ras-
te tudi poraba.«

Odpadki nekoliko dražji
V občini Naklo se je s prvim marcem nekoliko podražila storitev ravnanja 
s komunalnimi odpadki.

Naklo – Letos bo objavljen razpis za sofinanciranje kmetijske 
dejavnosti v občini Naklo. Občinski svetniki so na nedavni 
seji sprejeli Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvija 
kmetijstva in podeželja v občini Naklo za programsko ob-
dobje 2019–2020, ki je podlaga za objavo razpisa in dodelitev 
sredstev. Pravilnik so pripravili po vzorcih nekaterih drugih ob-
čin, gradivo je šlo tudi na preveritev na pristojno ministrstvo.

Sofinancirali bodo kmetijsko dejavnost

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – V poletni se-
zoni, ki jo v Adrii Airways 
začenjajo 31. marca, bo le-
talski prevoznik povečal 
število tedenskih povezav 
z brniškega letališča. Adria 
bo namreč opravila 194 te-
denskih poletov na dvaj-
set različnih linijah. Naj-
večkrat, 19-krat tedensko 

bodo Adriina letala lete-
la v München, 14-krat pa v 
Prištino, Skopje in Tirano. 
Poleg tega bo letalski prevo-
znik letel še v Amsterdam, 
Bruselj, na Dunaj, v Köben-
haven, Frankfurt, Manches-
ter, Pariz, Podgorico, Prago, 
Sarajevo, Sofijo in Zürich. 

Ukinili pa so direktne 
lete v Moskvo in Düsseldorf 
ter v Varšavo in Kijev. V 

poletnem voznem redu, ki 
bo trajal do 26. oktobra, pa 
bodo potniki z direktnimi 
ali povezanimi leti z letal-
skimi družbami pod skup-
no oznako potovali do Beo-
grada, Berlina, New Delhi-
ja, Düsseldorfa, Göteborga, 
Hamburga, Helsinkov, Is-
tanbula, Moskve, Osla, Sin-
gapurja, Stockholma, Stutt-
garta, Varšave in Ženeve.

Z več povezavami v poletje

Bogovič spodbuja vključevanje ljudi v pripravo strategije 
za slovensko kmetijstvo do leta 2030

Hrana ni samoumevna in le od boga dana. Treba jo je pridelati  
in tudi predelati. Zato je pomembno, da kmetije ne izumirajo, da se 
poklicu kmeta vrne veljavo in zanj spodbudi tudi čim več mladih.  
O tem, s kakšnimi izzivi se soočamo v kmetijstvu danes ter kakšno 
naj bo slovensko kmetijstvo leta 2030, so na omizju o Skupni  
kmetijski politiki EU 2021–2027 v Biotehniškem centru Naklo  
spregovorili različni deležniki s področja kmetijstva in okolja. Na 
omizju, ki ga je organiziral evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/
EPP), so namreč v ospredje postavili tudi vprašanje vpliva  
kmetijstva na okolje in družbeno sprejemljivost kmetijstva.

Pogled na nov koncept Skupne kmetijske 
politike EU (SKP) sta predstavila Franc 
Bogovič, poslanec Evropskega parlamen-
ta, SLS/EPP, in Simona Vrevc, v. d. gene-
ralne direktorice Direktorata za kmetij-
stvo z Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano. »Skupna kmetijska po-
litika je dogovor za 7-letni načrt med tre-
mi vejami – Evropske komisije, Evropske-
ga parlamenta in države članice, torej tudi 
Slovenije. Zanjo pa je treba najprej imeti 
svojo vizijo prav doma in narediti strateški 

načrt kmetijstva. Za to pa je nujen dialog 
in sodelovanje ljudi ter da ne čakamo, da 
bo Bruselj nekaj naredil za nas, ampak da 
vzamemo stvari v svoje roke in deluje-
mo proaktivno,« je Bogovič opisal razloge 
za organiziranje teh omizij, katerih cilj je 
vključevanje ljudi. 
V novi SKP bo poudarek prav na mladih, 
kot tudi na vplivu kmetijstva na okolje – na 
vodo, zrak in podnebne spremembe. Zato 
je Bogovič povabil k predstavitvi prime-
rov okolju prijaznih kmetijskih praks rav-
nateljico srednje šole BC Naklo Andrejo 
Ahčin, direktorico Mlekarne Planika Ko-
barid Anko Lipušček Miklavič in študenta 
programa Upravljanje podeželja in kraji-
ne na BC Naklo Luko Tomasina Rozmana 
s Kmetije Rozman. 
Panelna razprava o boju proti podnebnim 
spremembam, vplivu kmetijstva na oko-
lje in družbeni sprejemljivosti kmetijstva 
pa je pokazala, da je nujno negovati in kre-
piti odnos kmetijstva do okolja. Razumeti 
je treba, kako narava deluje in da sta oko-
lje ter narava temelj dobremu kmetijstvu.
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Otroci, ki bivajo 
v stanovanjski skupini Črna-
va, so se v soboto razveseli-
li obiska predsednika drža-
ve Boruta Pahorja, s katerim 
so simbolično položili te-
meljni kamen za nova igra-
la. Ob hiši ob jezeru Črnava, 
kjer prebivajo, so postavi-
li ognjišče in zakurili ogenj, 
predsedniku pa predstavili 
projekt, ki ga je spodbudilo 
Slovensko združenje za traj-
nostno gradnjo, GBC Slove-
nija. To se je odločilo v okvi-
ru svojih aktivnosti na po-
dročju izobraževanja javno-
sti o pomenu trajnostne za-
snove gradnje in uporabe 
trajnostnih materialov pove-
zati deležnike lokalne skup-
nosti Občine Preddvor in ot-
rokom, ki sami sebe imenu-
jejo črnavci, omogočiti ure-
ditev vrta ob njihovi hiši. 
Prostor bo po željah otrok 
vključeval gugalnice, hrib-
ček s toboganom, klopi, le-
sene valje za posedanje in 
ravnotežne igre in leseno hi-
šico. Zasnovo otroškega igri-
šča in izvedbo projekta vodi 
arhitektka Janja Sodnik v po-
vezavi s Slavkom Rudolfom, 
sodnim izvedencem za zu-
nanja igrala, ki bo poskrbel, 
da bo igrišče ne samo upo-
rabno in prijetno na pogled, 
temveč bo ustrezalo tudi 
vsem standardom varnosti.

Predsednika države so v 
Preddvoru pozdravili župan 

Rok Roblek, vodja skupine 
Črnava Mateja Oman Ko-
murka in Andrej Gregorač, 
direktor Vzgojnega zavo-
da Kranj, Eva Vernik iz Slo-
venskega združenja za traj-
nostno gradnjo pa je vsem 
predstavila projekt. Veliko 
dela bodo pri postavitvi ig-
ral, ki naj bi bila nared do je-
seni, opravili prostovoljno. 
Predsednik Borut Pahor je 
čestital vsem, ki so vključeni 
v projekt, o tem sicer majh-
nem trajnostnem koraku pa 
je dejal: »Na majhnih pra-
ksah, kakršna je tudi ta v 
Preddvoru, začenjamo ži-
veti nov življenjski slog, z 
naravo, ne proti njej. Gre za 

trajnostna igrala, namenje-
na otrokom, ob tem pa tudi 
za zavedanje o pomembnos-
ti ohranitve našega planeta. 
Pomembno je, da se pred-
vsem mi, starši, dovolj zgo-
daj spremenimo, da jim to 
omogočimo. Mi smo gene-
racija, ki je zrasla v prepri-
čanju, da so možnosti okoli 
nas neomejene. Zdaj vemo, 
da niso in da če hočemo ot-
rokom dati lep svet, se mo-
ramo spremeniti. Da se zgo-
dijo take drobne prakse, je 
dokaz, da smo se sposobni 
spremeniti, in zelo veliko 
pomenijo. Ta majhen korak 
nam kaže, da gremo v pra-
vo smer, kar me zelo veseli.«  

Župan občine Preddvor 
Rok Roblek pa je poudaril, 
da v stanovanjski skupini ob 
jezeru Črnava živijo otroci s 
težko življenjsko izkušnjo, 
zato je zanje še posebej po-
membno, da jih okolje sprej-
me. »To vpliva na njihov od-
nos do življenja, samozavest, 
osebni razvoj. Današnji dogo-
dek ima zato tudi tudi simbol-
no vrednost, z njim otrokom 
lahko pokažemo, da so lah-
ko gospodarji svoje usode. To 
jim sporočamo s postavitvijo 
igral, ki bi sicer stala okoli 40 
tisoč evrov, mi pa jih bomo na-
redili skupaj z njimi s prispev-
ki in pomočjo deležnikov iz 
naše občine,« je dejal župan.  

»Črnavci« dobijo nova igrala
Stanovanjsko skupino Črnava Vzgojnega zavoda Kranj v Preddvoru je obiskal predsednik države Borut 
Pahor in s tem podprl projekt novih igral, ki jih bodo postavili na pobudo Slovenskega združenja za 
trajnostno gradnjo in ob podpori Občine Preddvor.

Predsednik Borut Pahor z otroki iz Stanovanjske skupine Črnava, ki bodo v naslednjih 
mesecih dobili nova igrala.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Že na začetku man-
data občinskega sveta se je 
v Šenčurju pojavil zaplet s 
članstvom v nadzornem od-
boru. En član je dal odstopno 
izjavo, za drugega je man-
datno-volilna komisija ugo-
tovila, da ne izpolnjuje izo-
brazbenih pogojev za član-
stvo. Lista VID, katere član 
je odstopil, bo predlagala no-
vega, enako se pričakuje od 
stranke NSi, ki je predlagala 
člana brez ustrezne izobraz-
be. Ob tem v komisiji prizna-
vajo, da so dejstvo o izobraz-
bi spregledali, občinskemu 
svetu pa so zdaj predlagali, 
naj tega člana razreši. 

Temu je nasprotoval ob-
činski svetnik NSi Vale-
rij Grašič, češ da ni v skla-
du z zakonodajo, ki sicer 
zelo natančno določa, v ka-
terih primerih se sme raz-
rešiti član nadzornega odbo-
ra. Pred prenagljeno odloči-
tvijo je svetnike posvaril, da 

lahko sprejmejo nezakonit 
sklep, kot se je to zgodilo v 
Gorjah, kjer je bil naknadno 
razveljavljen. Članu nadzor-
nega odbora iz svoje stran-
ke v bran pa je še dejal, da 
tudi judje brez izobrazbe in 
s talenti lahko poslovno in v 
življenju dosežejo marsikaj. 
Predlagatelji odgovarjajo, da 
ravnajo po določilih občin-
skega statuta, ki govori o naj-
manj šesti stopnji izobrazbe 
za člana nadzornega odbora 
in se tega nameravajo držati, 
z razpravo o razrešitvi na ob-
činskem svetu pa želijo na-
pako popraviti. Ne strinjajo 
se niti z Grašičevo ugotovi-
tvijo, da je občinski statut v 
neskladju z zakonom. Sliša-
ti je bilo tudi misel, naj stran-
ke in liste kot predlagatelji-
ce posameznikov v občin-
ske organe to nalogo vzame-
jo resno in predlagajo kom-
petentne kandidate. Občin-
ski svet je predlog o razrešit-
vi izglasoval z 12 glasovi za in 
dvema proti.  

Zaplet s članstvom  
v nadzornem odboru

Aleš Senožetnik

Cerklje – Minuli četrtek so 
otroci in vzgojitelji Vrtca 
Murenčki v športni dvorani 

v Cerkljah pripravili prire-
ditev ob praznovanju pet-
desetletnice delovanja, ki 
ga praznujejo v tem šol-
skem letu. 

V preurejeni učilnici ta-
kratne šole so namreč 21. 
septembra 1968 odprli 
predšolski vzgojno-varstve-
ni oddelek, ki ga je v začetku 

obiskovalo deset otrok, vrtec 
pa je obratoval šest dni v ted-
nu – z izjemo poletnih poči-
tnic, ko je bil zaprt. 

Vrtec je kmalu postal pre-
majhen, zato se je leta 1972 
začela gradnja novega vrt-
ca, ki je pod imenom Ku-
rirček Robi v začetku leta 
1973 sprejel šestdeset ot-
rok, konec sedemdesetih 
let pa so en oddelek odpr-
li tudi v podružnični enoti v 
Zalogu. Naslednji pomem-
ben mejnik v zgodovini vrt-
ca pa predstavlja leto 2001, 
ko je Občina zgradila sodob-
nim standardom prilagojen 
Vrtec Murenčki, poimeno-
van po pesniku Josipu Mu-
rnu. V zgradbi, ki so jo v šol-
skem letu 2009/2010 še po-
večali, vrtec skupaj s podru-
žnično enoto v Zalogu delu-
je še danes.

Vrtec danes obiskuje več 
kot dvesto otrok. »Vrtec je 
priključen osnovni šoli v 
skupni zavod, tako da se 
lahko s skupno vizijo pove-
zujemo po celotni vertika-
li vrtec–osnovna šola, so-
delujemo v skupnih pro-
jektih in rdeči niti,« je ob 
jubileju povedala ravnate-
ljica Damijana Božič Moč-
nik, ki dodaja, da jih bodo 
tudi v prihodnjih letih vo-
dile vrednote, ki krepijo 
poštenje, dobro sodelova-
nje, spoštovanje, medse-
bojno pomoč med otroki, 
starši in vzgojitelji ter skrb 
za ohranjanje bogate kul-
turne dediščine kraja.

»Občina si bo tudi v pri-
hodnje prizadevala za za-
gotavljanje zadostnega šte-
vila oddelkov, v katere bo 
mogoče sprejeti čim večje 
število otrok, ki potrebuje-
jo varstvo, a bo ob tem za-
gotavljala prijetno okolje 
malčkom, njihovim star-
šem in zaposlenim,« pa je 
dodal cerkljanski župan 
Franc Čebulj.

Murenčki praznujejo abrahama
Vrtec Murenčki iz Cerkelj v letošnjem šolskem letu obeležuje petdesetletnico delovanja.

S simpatičnim nastopom v Športni dvorani Cerklje so otroci Vrtca Murenčki počastili jubilej.

Preddvor – Občinsko glasilo Viharnik bodo letos preoblikovali. 
»Viharnik, ki je izšel iz Preddvorske cajne, se bo okrepil. Doslej 
je dosegal le občane Preddvora, zdaj pa bo prestopil na drug 
nivo, po Gorenjskem bo razposlan kot priloga Gorenjskega 
glasa in bo s tem dosegel skoraj 19 tisoč gospodinjstev. Ob-
čanke in občane in druge bralce smo pozvali, da nam pomaga-
jo tako spremenjenemu glasilu poiskati ime. Beseda ali bese-
dna zveza naj izražata pripadnost kraju, lokalno specifičnost, 
ime naj bo vsekakor pozitivno naravnano. Tako kot novo ime 
iščemo tudi novo celostno grafično podobo Preddvora kot 
turistične destinacije,« je o tem povedal župan Rok Roblek. 
Predloge bodo na naslovu Občina Preddvor, Dvorski trg 10, in 
na elektronskem naslovu obcinsko.glasilo@preddvor.si zbirali 
do 1. maja. Pet izbranih bo objavljenih v junijski številki (tedaj 
še) Viharnika, nato bodo lahko o imenu glasovali, zmagovalni 
predlog bo nagrajen. 

Iščejo novo ime za občinsko glasilo

Kranj – Gospodarske družbe, 
zadruge, samostojni pod-
jetniki, društva in politične 
stranke morajo do 1. aprila 
predložiti letna poročila za 
namen javne objave za leto 
2018 ter podatke iz letnih 
poročil za državno statistiko, 
opozarjajo iz Agencije RS za 
javnopravne evidence in sto-
ritve (Ajpes). Prostovoljske 
organizacije morajo poleg le-
tnega poročila za namen dr-
žavne statistike predložiti še 
poročilo o prostovoljstvu za 
leto 2018. Gospodarske druž-
be, zadruge in društva, ki so 
zavezani k reviziji računo-
vodskih izkazov, pa morajo 
do 1. aprila oddati le podatke 
iz letnih poročil za državno 
statistiko, medtem ko mora-
jo letno poročilo predložiti v 
osmih mesecih po koncu po-
slovnega leta. Letno poročilo 
lahko poslovni subjekti odda-
jo izključno prek spletnega 
portala Ajpes, za kar se je 
treba predhodno brezplač-
no registrirati in vključiti v 
sistem e-Pooblastil. 

Oddajte letno poročilo
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Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja  
podeželja RS 2014–2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo,  

gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora.

ŠKOFJELOŠKO OBMOČJE BOGATEJŠE 
ZA DVE IZKUSTVENI KMETIJI

Eden izmed dejavnikov povečanja prehranske samooskrbe je dostopnost znanja  
pridelave in predelave hrane. Prehranska samooskrba mora temeljiti na kvalite-
tni hrani, ki je pridelana na čim naravnejši način, kar pozitivno vpliva na zdravje  
in počutje vseh, tako ljudi kot rastlin in živali. Štiri lokalne akcijske skupine, med njimi 
tudi LAS loškega pogorja, so k problematiki povečanja lokalne prehranske samooskrbe  
pristopile na malo drugačen način. 

Mleko je že od nekdaj eno ključnih živil. V 
preteklosti je bilo to seneno mleko, ki se vra-
ča kot izdelek z visoko dodano vrednostjo. 
Seneno mleko je mleko, ki ga dajo živali, ki se 
prehranjujejo s pašo, svežo travo in senom. 
Nikakor pa ne s silažo ali silažnimi balami. Ve-
lik potencial, ki izvira iz naravnih danosti lo-
kalnega okolja, tradicije in znanja, je tudi pri-
delava in predelava sadja, predvsem pa jago-
dičevja. 

Spodbujanje pridelave in porabe senene-
ga mleka in izdelkov iz senenega mleka ter 
jagodičevja, sadja in sadnih izdelkov preko 
vzorčnih izkustvenih kmetij je pristop, ki ga v 
okviru projekta sodelovanja Odprta vrata 
kmetij izvajajo lokalne akcijske skupine na 
širšem Gorenjskem, Idrijsko-Cerkljanskem in 
v Osrednjeslovenski regiji. Za območje občin 
Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki 
in Žiri je k projektu pristopila LAS loškega 
pogorja, ki deluje v okviru Razvojne agen-
cije Sora, d. o. o., Škofja Loka. 

Kmetije, ki so primer dobre prakse pride-
lave oziroma predelave na področju senene-
ga mleka ter sadja in jagodičevja, so na svo-
jih kmetijah razvile programe izkustvene-
ga učenja, ki so namenjeni predvsem ozave-
ščanju širše javnosti, in programe mentor-
stva, ki so namenjeni praktičnemu izobraže-
vanju tistih, ki se želijo s konkretno dejavnos-
tjo tudi ukvarjati. Izredno pomembno pa je, 
da se programi odvijajo skozi konkretno iz-
kušnjo na kmetijah. 

Programi so namenjeni različnim cilj-
nim skupinam, kot so otroci osnovnih šol in 
vrtcev, dijaki, študenti, ranljive skupine, kme-
tovalci, strokovni kader v kmetijstvu.

Na Škofjeloškem sta svoja vrata odprli eko-
loška kmetija Pr' Demšari iz Martinj Vrha 
in Drevesnica Zakotnik iz Dorfarjev. Po-
sebnost kmetije Pr' Demšari predstavlja-
jo njene inovativne tehnološke rešitve, ki se 
uporab ljajo pri sušenju sena. Kljub temu da 
kmetija ni velika, pa so tehnološke rešitve, vi-
dene na kmetiji, primerne tako za velike kot 
manjše družinske kmetije. 

V sadovnjaku Drevesnice Zakotnik, ki je 
velik en hektar, imajo pester izbor sort, od 
starih, avtohtonih do novejših, odpornejših 
sort jabolk ter v nasadih jagodičevja pester 
izbor žlahtnih sort jagod.

V okviru programov na kmetiji Pr' Demšari 
se predstavijo sodobne tehnologije sušenja 
sena, sodobni sistemi prevetrovanja, upora-
ba termo in video kamer, sodobni EC-ventila-
torji, daljinsko krmiljenje, avtomatika krmlje-
nja. Udeleženci programov so vključeni tudi 
v posamezne preizkuse, kjer preverijo svoj 
občutek za različne vlažnosti krme, pretoke 
zraka, temperature.

V Drevesnici Zakotnik pa so programi na-
menjeni vzpostavitvi sadovnjakov ter nasa-
dov jagodičevja. Programi vzpostavitve sa-
dovnjakov vključujejo ogled intenzivnega 
in ekstenzivnega sadovnjaka, predstavitev 
avtohtonih in odpornejših sort, predstavi-
tev sajenja, oskrbe po sajenju, določitev op-
timalnega roka obiranja jabolk, kako nare-
diti škrobni test, izmeriti sladkor v plodu in 
trdoto. Programi jagodičevja pa vključujejo 
ogled nasada jagod, seznanitev s predposev-
ki, kolobarjem, pripravo zemljišča in grebe-
nov, sajenjem jagod, vlogo tunelov pri goje-
nju jagod, namakanjem, najpogostejšimi bo-
leznimi in škodljivci.

Kmetije iz ostalih regij, skupno je vklju-
čenih osem kmetij, so razvile programe še 
s področja paše, kozjega senenega mleka, 
svežih mlečnih izdelkov in sirov ter predela-
ve sadja. Tako so za vse, ki si želijo pridobi-
ti znanja od pridelave do predelave, kmetije 
razvile celostni program od sena do mlečnih 
senenih izdelkov ter program od sadovnja-
kov do sadnih izdelkov.
Možna individualna svetovanja

Razviti programi so odlična priložnost, da 
posamezniki pridobijo potrebna znanja in 
izkušnje na področju vzpostavitve sadovnja-
kov in nasadov jagodičevja, sušenja sena, pri-
delave senenega mleka ter senenih in sadnih 
izdelkov. Izkustveni kmetiji na Škofjeloškem 
Ekološka kmetija Pr' Demšari in Drevesni-
ca Zakotnik izvajata tudi individualna sveto-
vanja za obstoječe in potencialne prideloval-
ce škofjeloškega območja. V letošnjem letu 
so sredstva za izvedbo programov in sveto-
vanj s področja sušenja sena, vzpostavitve 
sadovnjakov in nasadov jagodičevja zagoto-
vljena v okviru projekta in so za zainteresira-
ne občane škofjeloškega območja brezplač-
na. Več informacij dobite na Razvojni agenci-
ji Sora, tel. št. 04 50 60 222. 

Pripravila: mag. Jerneja Klemenčič Lotrič,  
Razvojna agencija Sora

Ekološka kmetija Pr’ Demšari

Drevesnica Zakotnik 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Namen srečanja je 
bil pregledati dosedanje so-
delovanje med Službo Vlade 
Republike Slovenije za ra-
zvoj in evropsko kohezijsko 
politiko (SVRK) in kranjsko 
občino, saj ima SVRK po-
membno vlogo pri sodelo-
vanju s pristojnimi mini-
strstvi glede porabe kohezij-
skih sredstev skladno s spre-
jeto kohezijsko politiko za 
posamezno finančno per-
spektivo.

»Na našo pobudo so se na 
ministrstvu odzvali in prišli 
na delovno srečanje k nam 
na občino. Vemo, da v Kra-
nju poteka kar nekaj pro-
jektov, ki so sofinancirana 
s kohezijskimi sredstvi. Gre 
za urbano prenovo mesta in 
Planine, trenutno pa je na-
jodmevnejši projekt grad-
nja komunalne infrastruk-
ture na področju Predoselj 
in Britofa, v nadaljevanju 

pa še Mlake in Kokrice. Prav 
tako nas čaka dozidava in re-
konstrukcija Osnove šole Si-
mona Jenka v Prešernovem 
gaju in tudi še nekateri dru-
gi projekti,« je po sestanku 
povedal župan Matjaž Rako-
vec.

SVRK ima skladno z di-
rektivami EU velik pomen 
za občine in ključno vlogo 
pri dodeljevanju kohezij-
skih sredstev. Tako Mestna 
občina Kranj posredno so-
deluje s SVRK pri projektih 
Celostne teritorialne nalož-

be (CTN) na dveh nivojih, in 
sicer za degradirana obmo-
čja, kolesarske povezave in 
Center trajnostne mobilno-
sti. Pomemben je tudi me-
hanizem Dogovor za razvoj 
regij (DRR), ker ima MO 
Kranj prek projekta Gorki 
– 2. sklop, 2. faza, odločitev 
o podpori za gradnjo komu-
nalne infrastrukture na ob-
močju Britof–Predoslje, ki 
se že izvaja, in za območje 

Mlake, za kar teče postopek 
javnega naročila. V Kranju 
se izvajajo tudi energetske 
sanacije, in sicer prek me-
hanizma javno-zasebnega 
partnerstva. Vključenih je 11 
delnih ali celovitih energet-
skih sanacij, ki bodo zaklju-
čene v letošnjem letu. Hkra-
ti se pripravljajo novi pro-
jekti za celovite ali delne sa-
nacije 16 objektov v lasti ob-
čine, s katerimi bi kranjska 
občina kandidirala na nas-
lednji razpis kohezijskih 
sredstev.

»Pogovor je potekal zla-
ti v smislu medsebojnega 
sodelovanja, ki ga pogreša-
mo na vseh nivojih. Želi-
mo si več takšnih srečanj, 
saj na njih spoznamo real-
ne probleme na terenu, ki 
so nam izhodišče na kohe-
zijsko politiko. To je zaple-
teno področje, ki je poveza-
no tako s težavami pri črpa-
nju sredstev kot pri izved-
bi, interes države pa je, da 
sredstva koristno počrpa-
mo, zlati pa koristno pora-
bimo. Kranj je primer dob-
re prakse,« je po srečanju 
poudaril minister za razvoj, 
strateške projekte in kohe-
zijo Iztok Purič, župan Ra-
kovec pa je dodal, da pri pro-
jektih sodelujejo tudi s so-
sednjimi občinami. 

Pomembno je 
sodelovanje
Minister Iztok Purič je ob obisku kranjske občine pohvalil uspešnost pri 
pridobivanju evropskih sredstev in poudaril pomen sodelovanja.

Vilma Stanovnik

Kranj – Mestni svetniki so 
na marčevski seji glasova-
li o znani pobudi Liste Zo-
ran za Kranj, ki je predlaga-
la, da bi petdeset tisoč evrov 
občinskih sredstev preraz-
poredili za tako imenova-
ni projekt Kranjska kloba-
sa fest. Po njihovem predlo-
gu naj bi pripravili tridnev-
no prireditev po vzoru nem-
ških in avstrijskih festivalov. 
Prireditev naj bi bila vsako 
leto prvi konec tedna v sep-
tembru in bi potekala na ob-
močju mestnega jedra. Čez 
dan naj bi ponudili temat-
ske dogodke, kot so špor-
tne prireditve, festival filma 
in ogled starodobnikov, ob 

večerih pa kvaliteten glasbe-
ni program. Rdeča nit prire-
ditve naj bi bila kranjska klo-
basa, ki bi jo na prireditvi po-
nujali lokalni gostinci. 

Predlagatelji festivala so 
namreč prepričani, da je 
kranjska klobasa premalo 
izkoriščena znamka, s fe-
stivalom pa bi Kranj pove-
čal prepoznavnost in v mes-
to privabil veliko ljudi. Tako 
bi se število obiskovalcev v 
starem mestnem jedru po-
večevalo.

Kot je na seji obrazložil 
vodja Urada za finance na 
Mestni občini Kranj Mirko 
Tavčar, denarja v proračunu 
za ta projekt ni, pobudo za 
prerazporeditev sredstev pa 
so zavrnili tudi svetniki. 

Na kranjski občini so obe-
nem povedali, da na Zavodu 
za turizem in kulturo Kraj 
del programa, posvečene-
ga kulinariki s kranjsko klo-
baso, predvidevajo v okviru 
drugih dogodkov. Tako naj 
bi v času Kranfesta 19. juli-
ja na Glavnem trgu pripra-
vili Praznik kranjske kloba-
se. Svoje recepte te speciali-
tete iz dežele Kranjske bodo 
dali na pokušino različni slo-
venski predelovalci, kuhar-
ski entuziasti in lokalne go-
stilne. Prav tako naj bi se ob 
sedaj že tradicionalni Vin-
ski poti predstavili ponudni-
ki kranjske klobase in suhih 
mesnin, pridružili pa naj bi 
se jim tudi slovenski in tuji 
mikropivovarji. 

Festivala kranjske klobase  
v Kranju ne bo
Na zadnji seji kranjskega mestnega sveta se svetniki niso strinjali, da bi 
petdeset tisoč evrov namenili za Kranjska klobasa fest.

Pogovor je potekal tudi o novi finančni perspektivi 
2021–2027, ki sicer zmanjšuje obseg sredstev za 
države članice, zato je minister Iztok Purič predlagal, 
naj bodo občine pozorne na vsebine nove finančne 
perspektive, da bi lahko izvajale projekte, za katere v 
poračunu primanjkuje sredstev.
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TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA – MAREC 2019
Vabimo vas, da se pridružite družini krvodajalcev in se  
udeležite marčevske terenske krvodajalske akcije, ki bo v 

ČETRTEK, 28. MARCA 2019, 
v Športni dvorani Cerklje, Krvavška cesta 4. 

   Odvzemi krvi bodo v času od 7.00 do 13.00.
Več informacij na www.kranj.ozrk.si

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672 B
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Aleš Senožetnik

Vodice – Po daljši razpravi, 
ki so jo opravili vodiški sve-
tniki na nedavni seji, sta pod 
streho proračuna za letošnje 
in prihodnje leto. Glede na 
predlog se prihodki spreje-
tega proračuna za letošnje 
leto zmanjšujejo za petsto 
tisoč evrov in tako znaša-
jo 9,8 milijona evrov. Raz-
lika gre predvsem na račun 
nižjega zadolževanja za pro-
jekt gradnje infrastrukture v 
Skaručni, ki se zamika v leto 
2021, ter spremljajoče grad-
nje komunalne infrastruk-
ture, ki poteka ob gradnji ka-
nalizacijskega kanala CO. 
Občina se bo tako zadolži-
la za 1,37 milijona, in ne za 
1,65 milijona evrov, kot je 
bilo prvotno predvideno.

Predvideni odhodki bodo 
v prihodnjem letu znašali 5,7 
milijona evrov, prihodki pa 
4,9 milijona evrov, zadolžili 
pa se bodo za dober milijon 
evrov. Kredit v Vodicah pot-
rebujejo za izgradnjo kanali-
zacije ter projekt krvavškega 
vodovoda, ki se ga bodo lo-
tili skupaj z nosilno občino 
Cerklje ter Šenčurjem, Kra-
njem in Komendo.

Kot je v razpravi povedal 
župan Aco Franc Šuštar, so 
v občinski upravi najbolj za-
dovoljni, da jim je uspelo pri-
dobiti nepovratna evropska 
sredstva za kohezijski projekt 

gradnje kanala C0, s katerim 
bodo v občini pridobili dob-
rih devet kilometrov glavne-
ga kanalizacijskega voda, na 
območju gradnje pa bodo 
poskrbeli tudi za izgradnjo 
spremljajoče infrastrukture. 
V proračunu med drugim za-
gotavljajo sredstva tudi za ob-
novo več odsekov cest, pro-
jekte LAS, zamenjave neu-
streznih azbestnih cevi na vo-
dovodih ter nakup cisterne za 
gasilce iz Vodic. Ob tem Šu-
štar poudarja, da kljub inve-
sticijam na visoki ravni ohra-
njajo socialne transferje.

To pa ni prepričalo svetni-
ške skupine NSi, ki je od-
tegnila podporo proraču-
nom. Svetniki so vložili se-
dem amandmajev, ki jih je 
občinska uprava zavrnila za-
radi neusklajenosti med pri-
hodki in odhodki in pri gla-
sovanju niso dobili zadostne 
podpore. Svetnike NSi skrbi 
predvsem visoka stopnja za-
dolževanja. Kot je povedal 
vodja svetniške skupine An-
ton Kokalj, načeloma ne na-
sprotuje predlaganim pro-
jektom, vendar imajo, kot 
pravi, svetniki o njih pre-
malo informacij in lahko o 
njih le glasujejo. »Svetniki 
smo postavljeni pred izvrše-
na dejstva,« je povedal Ko-
kalj, ki pri nadaljnji razpravi 
ni želel sodelovati in je sejo 
kmalu po začetku obravnave 
proračunov zapustil.

Sprejeli proračun
Občinski svetniki so v drugem branju sprejeli 
proračuna za letošnje in prihodnje leto.

Jasna Paladin

Kamnik – Župan Matej Sla-
par je te dni svojo ekipo ok-
repil s podžupanoma, a če 
sta bila v prejšnjem manda-
tu oba podžupana na obči-
ni poklicna, bosta dr. Jernej 
Markelj in Sandi Uršič svo-
ji funkciji za zdaj opravljala 
nepoklicno.

Kot sta pojasnila na ne-
davni novinarski konferen-
ci, so se tako odločili zato, 
ker imata oba še nedokon-
čane obveznosti na svojih 
službenih področjih, prav 
tako pa se morata še dodob-
ra seznaniti z vsemi podro-
čji, za katera bosta zadol-
žena, saj v lokalni politiki 
doslej nista bila aktivna. Še-
stintridesetletni dr. Jernej 
Markelj, sicer občinski sve-
tnik NSi, je po izobrazbi ar-
hitekt in ima svojo arhitek-
turno pisarno. Po zaključ-
ku študija na ljubljanski 
Fakulteti za arhitekturo se 
je izpopolnjeval na Dunaju 
in deloval na več projektih 
doma in tujini. Po zagovo-
ru doktorata na temo Vred-
notenje trajnostnosti stavb 
je opravil strokovni izpit za 
odgovornega projektanta 
arhitekture in se samoza-
poslil v kulturi. V funkciji 
podžupana si bo prizadeval 

za odprt dialog s strokov-
njaki in drugimi deležniki 
za uravnotežen in trajno-
stno naravnan prostorski 
razvoj občine, zaveda pa se, 
da ga čaka veliko dela. Obči-
na Kamnik ima precej pro-
blematičnih točk s področ-
ja urbanizma, vse od Uto-
kove jame, središča mes-
ta do smodnišnice, kjer jih 
čaka še posebej veliko dela. 

Aleksander (Sandi) Ur-
šič, svetnik LSU, je jese-
ni kandidiral za župana, 
kot aktiven član številnih 
društev in organizacij pa 
bo kot podžupan zadolžen 

za področje družbenih de-
javnosti in športne infra-
strukture. Letos bo dopol-
nil 45 let, že od otroštva pa 
živi v Črni pri Kamniku, da-
nes z ženo in dvema sino-
voma. Poklicu strojni teh-
nik je kasneje dodal še pok-
lic komercialista in se ob 
delu vpisal na Fakulteto za 
management, na kateri je 
trenutno absolvent. Zapo-
slen je v uspešnem podje-
tju, dolga leta pa je bil tesno 
vpet v številne civilnodruž-
bene organizacije; zadnjih 
šest let je predsednik Pla-
valnega kluba Kamnik. Prvi 

korak, ki ga bo naredil kot 
podžupan, bo vzpostavitev 
dialoga z vsemi deležniki, 
kar je do zdaj pogrešal. Vlo-
go podžupana vidi ravno v 
tem, da je povezovalni člen 
med občinskimi uradniki 
in uporabniki.

Kot sta poudarila oba po-
džupana, bosta v letošnjem 
letu predvsem spoznavala 
področja, za katera sta za-
dolžena. Če se bo pokazala 
potreba, da svoji funkciji op-
ravljata profesionalno, bos-
ta to tudi storila, »saj smo 
tu zato, da Kamniku nekaj 
damo«.

Oba podžupana nepoklicna
Kamniški župan Matej Slapar je v torek imenoval podžupana. Dr. Jernej Markelj bo zadolžen za 
področje urejanja prostora, Sandi Uršič pa za družbene dejavnosti.

Župan Matej Slapar s podžupanoma dr. Jernejem Markljem (levo) in Sandijem Uršičem

Jasna Paladin

Kamnik – Direkcija RS za in-
frastrukturo v sklopu dveh 
pogodb izvaja nadomestne 
gradnje petih premostitve-
nih objektov preko potoka 
Črna na državni cesti Staho-
vica–Črnivec.

Vrednost nadomestne 
gradnje dveh mostov in re-
konstrukcije ceste v dolžini 
približno 350 metrov, ki se 
je začela že sredi septembra 
lani in je vredna več kot 1,2 
milijona evrov, se počasi bli-
ža koncu, saj mora izbrani 
izvajalec, podjetje IPI, dela 
končati do konca junija le-
tos, ko se bo na tem odseku 

znova sprostil promet v obe 
smeri.

V sklopu druge pogod-
be pa se v vrednosti slabih 
522 tisoč evrov izvajajo še 
nadomestne gradnje treh 
propustov višje po cesti. Iz-
vajalec del po tej pogodbi je 
Gorenjska gradbena druž-
ba, predvideni rok za dokon-
čanje teh del je avgust 2019. 
»Ker lokacije objektov ne 
dovoljujejo izvedbe začas-
nih obvozov ob objektih, se 
dela izvajajo pod polovični-
mi zaporami prometa s se-
maforskim usmerjanjem,« 
so nam pojasnili v službi za 
odnose z javnostmi ministr-
stva za infrastrukturo.

Obnavljajo mostove na cesti do Črnivca
Na regionalni cesti Stahovica–prelaz Črnivec država obnavlja pet premostitvenih objektov, zaradi česar 
je cesta na štirih odsekih polovično zaprta.

Nadomestne gradnje treh propustov naj bi bile končane do 
avgusta.

Šmarca – Otroci iz enote Sonček Vrtca Antona Medveda Ka-
mnik so se pred dnevi razveselili prenovljenega igrišča in novih 
igral, ki najmlajšim zdaj omogočajo gibalno učenje. Strošek 
nakupa kombiniranega igrala je znašal 9300 evrov, del tega je 
pokrila občina, preostanek pa je bil krit iz namenskih donacij 
in sklada vrtca. Igrišče sta svojemu namenu uradno predala 
ravnateljica vrtca mag. Liana Cerar in župan Matej Slapar.

Nova igrala v šmarskem vrtcu Sonček

Kamnik – Občina Kamnik svoj praznik praznuje 29. marca, na 
rojstni dan rojaka generala in pesnika Rudolfa Maistra. Številni 
dogodki ob tem po vsej občini potekajo že vse od sredine 
marca, še posebej slovesno pa bo na sam praznik, ta petek. 
Ob 16.30 bodo na Glavnem trgu sprva zadoneli udarni zvoki 
promenadnega nastopa Mestne godbe Kamnik. Ob 17. uri se 
bo odvijala proslava s položitvijo venca k spomeniku Rudolfa 
Maistra na Trgu talcev v središču mesta, kjer bo slavnostni go-
vornik predsednik vlade Marjan Šarec, v kulturnem programu 
pa bodo sodelovali Častna enota in Orkester Slovenske vojske 
ter ustvarjalci Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Ka-
mnik. Ob osrednji slovesnosti s podelitvijo petih občinskih 
priznanj in posmrtno imenovanega častnega občana Občine 
Kamnik, ki se bo začela ob 18. uri v Domu kulture Kamnik, bo 
zbrane nagovoril župan Matej Slapar. V kulturnem programu 
bodo nastopili člani Mestne godbe Kamnik in ostali kulturni 
ustvarjalci, ob tej priložnosti pa bosta v preddverju kulturnega 
doma na ogled stol in okvir, ki ju je občini poklonil Maistrov 
vnuk Borut Maister in bosta kasneje svoje mesto našla v Roj-
stni hiši Rudolfa Maistra na Šutni.

Osrednja slovesnost ob prazniku občine Kamnik

Kranj – V petek je vrata znova odprla prodajalna Intersport 
na Savskem otoku v Kranju. Prodajalna je tam že 14 let in je 
bila potrebna prenove. Kot so povedali ob odprtju, so v poso-
dobitev vložili okoli štiristo tisoč evrov. Program ob odprtju 
so popestrili dijaki Gimnazije Franceta Prešerna Kranj, ki jo 
obiskujejo številni športniki. Ob tem so gimnazijcem podarili 
športno opremo za njihove različne dejavnosti.

Intersport v novi preobleki
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Igor Kavčič

Kranj – Mednarodni gleda-
liški inštitut (ITI), ki delu-
je pod okriljem Unesca, je 
leta 1961 razglasil 27. ma-
rec za svetovni dan gledali-
šča. Glavni namen inštitu-
ta, ki je bil kot mednarodna 
nevladna organizacija usta-
novljen leta 1948 v Pragi, je 
bil spodbujanje mednaro-
dne izmenjave podatkov in 
znanja, povezanega z gleda-
liško umetnostjo, kar naj bi 
bila ena izmed mnogih stra-
tegij za utrjevanje miru med 
narodi sveta. Izmenjava 
dramskih vsebin med drža-
vami in mednarodna gosto-
vanja gledaliških skupin naj 
bi namreč v občinstvu vzbu-
dila globlje razumevanje tu-
jih kultur in tako prispevala 
tudi k večji solidarnosti med 
pripadniki različnih kultur.

V Sloveniji svetovni dan 
gledališča med drugim za-
znamujejo tudi z razglasi-
tvijo dobitnikov stanovskih 

priznanj Združenja dram-
skih umetnikov Slovenije. 
Tako kot že zadnjih nekaj let 
jih bodo podelili ob odprtju 
Tedna slovenske drame. 

Za življenjsko delo le-
tos nagrado prejmeta igra-
lec Vladimir Jurc in kostu-
mografinja Marija Vidau, 
ki sta vsak na svojem podro-
čju ustvarila bogata umetni-
ška opusa. Igralsko nagrado 
»Duša Počkaj« za dveletno 
obdobje bosta letos preje-
la članica Mestnega gleda-
lišča ljubljanskega, igralka 
Mirjam Korbar, in Branko 
Završan, igralec Slovenske-
ga ljudskega gledališča Ce-
lje. Nagrado ZDUS »Mar-
ko Slodnjak« bo za dveletno 
obdobje prejela tudi lekto-
rica Tatjana Stanič iz SNG 
Drama Ljubljana, ki sodelu-
je tudi z drugimi slovenski-
mi gledališči.

Osrednja točka obeleževa-
nja vsakoletnega svetovnega 
dneva gledališč pa je med-
narodna poslanica, ki jo v 

ta namen spiše izbrani gle-
dališki ustvarjalec ali ustvar-
jalka. K mednarodni posla-
nici, ki se po svetu prebira 
na posebnih gledaliških do-
godkih ali pred predstavami, 
smo pri nas dodali tudi na-
cionalno poslanico. V sredo 
bomo tako tudi z odra Pre-
šernovega gledališča sliša-
li dve poslanici, mednaro-
dno je zapisal kubanski re-
žiser, dramatik in profesor 
Carlos Celdran, slovensko 
pa ena naših najuspešnejših 
igralk mlajše generacije Ma-
ruša Majer. »Ne verjamem, 
da gledališče lahko spremi-
nja svet. Ko življenje butne 
z vso svojo silovitostjo, ga 
prav nič ne more spremeni-
ti. Verjamem pa, da bi bila 
brez njega popolnoma drug 
človek. Ker nisem srečala ni-
česar, kar bi bolj združevalo 
vse, kar sem in bom hotela 
biti, ničesar, zaradi česar bi 
postala bolj neizprosna do 
same sebe, do tebe, do tega, 
kar delam, delava, delamo, 

do sveta, v katerem živimo, 
pa tudi bolj mehka, bolj ra-
zumevajoča do vsega, kar je 
človek bil, je in bo. Ničesar, 
kar bi me bolj učilo, kaj po-
meni biti zares skupaj,« je v 
svoji poslanici med drugim 
zapisala Majerjeva. 

O univerzalnosti gledali-
šča v svoji poslanici sporo-
ča Kubanec Carlos Celdran: 
»Ko sem dojel, da je gleda-
lišče samo po sebi dežela, 
veliko območje, ki pokriva 
ves svet, se je v meni prebu-
dila odločitev, ki je bila tudi 
spoznanje svobode: ni tre-
ba iti daleč ali se preseliti od 
tam, kjer si, ni treba bežati 
ali se premikati. Občinstvo 
je, kjerkoli si.«

Po podatkih Statističnega 
urada je v letu 2017 v 47 slo-
venskih gledališčih z opera-
ma različne gledališke pred-
stave ustvarjalo nekaj več 
kot 1.200 zaposlenih oseb in 
3.050 zunanjih sodelavcev. 
V kulturnih ustanovah so 
pripravili 4.290 dramskih 

in drugih gledaliških del, 
2.010 lutkovnih predstav, 
550 predstav sodobnega ple-
sa, 322 predstav eksperi-
mentalnega gledališča, 282 
opernih in drugih glasbeno-
-scenskih del in 151 baletnih 

predstav. Samo novih dram-
skih in drugih gledaliških 
del je bilo 657 ... Statistika je 
spodbudna, in če gledališče 
ne more spreminjati sveta, 
zmore spreminjati vsaj nas. 
In to je to.

Brez gledališča bi bila drug človek 
Tako je med drugim v letošnjo slovensko poslanico ob svetovnem dnevu gledališča zapisala igralka Maruša Majer, ki je pred mesecem  
in pol za svoje igralske dosežke prejela nagrado Prešernovega sklada.

V sredo se bo s podelitvijo stanovskih nagrad ZDUS v 
Prešernovem gledališču začel Teden slovenske drame. Prva 
v tekmovalnem programu bo predstava Ob zori v izvedbi 
domačega gledališča in režiji Žige Divjaka. Na fotografiji 
Blaž Setnikar. / Foto: Nada Žgank 
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»Nekaj tako silovitega nas je sinoči 
prevzelo, tako temačnega, pa vendar 
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umetniki, ki na malem formatu Odra
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Igor Kavčič

Jesenice – V petek so na 
zaključnem Koncertu prvo-
nagrajencev na Konservato-
riju za glasbo in balet Lju-
bljana nastopili zmagoval-
ci v posameznih disciplinah 
in kategorijah na letošnjem 
že 48. Tekmovanju mladih 
glasbenikov Republike Slo-
venije (TEMSIG). Gre za ug-
ledno tekmovanje z zelo vi-
sokimi kriteriji. 

Najprej na regijskem tek-
movanju izvedejo izbirno 
tekmovanje za vse učence v 
posamezni disciplini. To je 
potekalo na 16 šolah v šes-
tih regijah. Nastopilo je 679 
mladih glasbenikov, od tega 
se jih je kar 437 oziroma 64,5 
odstotka uvrstilo na državno 
tekmovanje. To je bilo tret-
je leto zapored izvedeno v 
gorenjski regiji na glasbe-
nih šolah Jesenice, Radovlji-
ca, Kranj, Škofja Loka, Tr-
žič, Kamnik in Domžale. V 
različnih starostnih katego-
rijah so nastopili v discipli-
nah klavir, flavta, kljunasta 
flavta, saksofon ter klarinet, 
petje, oboa, fagot, diatonič-
na harmonika in komorne 
skupine s trobili ter komor-
ne skupine jazz. V vseh ka-
tegorijah je bilo podeljenih 
297 zlatih plaket, pet tek-
movalcev je prejelo vseh sto 
možnih točk, za dobro igra-
nje pa je bilo podeljenih kar 
87 posebnih priznanj. Stro-
kovne žirije so pohvalile vi-
sok nivo znanja glasbenega 

poustvarjanja, ki so ga poka-
zali mladi glasbeniki.

Učenci gorenjskih glasbe-
nih šol so dosegli 16 zlatih pla-
ket, od tega dve prvi nagradi, 
štiri druge in tri tretje nagra-
de, deset srebrnih in štiri bro-
naste plakete ter štiri posebna 
priznanja. Osem zlatih pla-
ket so osvojili učenci Glasbe-
ne šole Kranj, tri mladi glas-
beniki iz Glasbene šole Jese-
nice, po dve učenci glasbenih 
šol Radovljica in Škofja Loka, 
ena je šla v Glasbeno šolo Tr-
žič. Prvonagrajence so imeli v 
Kranju in Škofji Loki: v 1.b ka-
tegoriji je zlato plaketo in prvo 
nagrado v disciplini sakso-
fon prejel Žan Gazvoda, med 
skupinami s trobili pa je zlato 
plaketo in prvo nagrado pre-
jel Trobilni kvintet v sestavi 
Janez Jesenovec, Blaž Bukov-
nik, Pavel Karlin, Lenart Ma-
ček in Domen Oblak iz Glas-
bene šole Škofja Loka. 

Uspešni Gorenjci
Mladi gorenjski glasbeniki so na letošnjem 
TEMSIG-u prejeli šestnajst zlatih plaket.

Žan Gazvoda / Foto: arhiv GŠ Kranj

Trobilni kvintet / Foto: arhiv GŠ Škofja Loka

Igor Kavčič

Kranj – Nova koprodukci-
ja kranjskega gledališča z 
Mestnim gledališčem Ptuj 
sledi uspešnim predstavam 
zadnjih let Proti severnemu 
vetru, Vsakih sedem valov, 
Mrtvec pride po ljubico, Ste-
nica in Naš razred. Thomas 
Bernhard je z vidika uprizar-
janja zagotovo eden najzah-
tevnejših avtorjev (v sezoni 
2015/2016 smo v Prešerno-
vem gledališču že videli od-
lično izvedbo njegove drame 
Pred upokojitvijo), ki zahte-
va tako v interpretaciji izje-
mno natančen igralski an-
sambel kot režiserja, ki zmo-
re besedilo najprej ponotra-
njiti in ga potem tehtno rea-
lizirati v odrski postavitvi, ki 
je recimo aktualnemu času 
še bolj, kot bi si upal misli-
ti dramatik, pisana na kožo. 
Z odličnim izborom nosil-
cev posameznih likov v igri 
in povabilom Snežane Trišić 
k režiji je tako besedilu kot 
avtorju v kranjski predstavi 
vsekakor zadoščeno.

Zgradba drame je tridelna. 
Prva dva dela, ki trajata dobro 
polovico drame, nas uvedeta 
v zgodbo in sta na neki način 
predigri k tretjemu delu, v ka-
terem Bernhard bralcu ozi-
roma gledalcu ponuja konč-
ni razmislek o poanti bese-
dila. V prostoru, nekakšni z 
mrakobnim prepojeni sobi, 
nas v igro uvedeta bogata go-
spa Dobra (Darja Reichman) 
in njena služkinja Johanna 
(Vesna Slapar). Dobra, ki je v 
nesreči pred desetimi leti iz-
gubila moža ter obe nogi in je 
na invalidskem vozičku, zelo 
grdo ravna z Johanno, ki vse-
skozi stoično in s skorajda 
popolno pasivnostjo izvršu-
je vse gospodaričine ukaze. 
Kakšna so družbena razmer-
ja na tem svetu, kdo je zgo-
raj in kdo spodaj, nam nazor-
no pokaže s pomerjanjem 

klobukov in rokavic. Dobra 
v obeh dejanjih skozi dolge 
monologe pojasnjuje situa-
cijo. Skupaj s služkinjo si je 
v bližnjem zavetišču za inva-
lide izbrala enega izmed njih 
in ga vzela za moža. Moža 
Borisa (Simon Šerbinek), ki 
pripada izključno njej. V dru-
gem delu Dobra govori o ple-
su v maskah, ki so se ga ude-
ležili tudi visoki predstavni-
ki politike – pri čemer je ona 
v bogatem kostumu kraljice, 
Johanna pa mora nositi ma-
sko svinje. 

Tretji del je rojstnodnevna 
zabava, ki jo Dobra organizi-
ra za Borisa. Na odru se po-
javijo paraplegiki, nekdanji 
Borisovi kolegi iz zavetišča, 
in se zabavajo, kot jim Dobra 
narekuje, a hkrati dokazuje-
jo, da v svojem svetu ne potre-
bujejo nikogar. Ampak – hra-
na v zavetišču je slaba, zdrav-
niki in negovalci so nesram-
ni, postelje zaboji prekratke. 
Predstava v njihovem ironič-
nem norčevanju na temo biti 
brez nog preraste v grotesko. 
Na trenutke je mučno, a se 
ob izvrstni igri tega občutka 
brez težav znebimo. Vse dok-
ler Boris, ki se najlažje izraža 

z udarci na pavke, nad njimi 
ne obleži mrtev. 

Še enkrat znova je izjem-
na Darja Recihman. V prvih 
dveh delih tako rekoč mono-
loško predstavlja sicer na vi-
dez nepovezano besedilo, 
polno pomenskih presko-
kov, in ob tem do popolnosti 
izkazuje vso vehementnost 
gospodovalne gospe. Tudi v 
kostumu kraljice, vseskozi 
pa na invalidskem vozičku, 
obvladuje situacijo. Ne gre 
prezreti vloge služkinje, ki jo 
s sicer malo besedami, a toli-
ko temeljitejšo prezenco iz-
kazuje Vesna Slapar. Na tre-
nutke smo že jezni, zakaj se 
ne upre. Bernhard je v njeni 
pasivnosti želel pokazati na 
ljudi, ki pač živijo, kar jim 
je usojeno, četudi tako živ-
ljenje nima smisla. Na Bo-
risovi zabavi v vlogi paraple-
gikov na invalidskih vozič-
kih navdušujejo Borut Ve-
selko, Blaž Setnikar, Miha 
Rodman in gostujoča igral-
ca Brane Grubar in Simon 
Šerbinek. Slednji je tudi v 
resnici paraplegik. Njiho-
va razigranost navdušuje – 
kadar se peljejo mimo pia-
nina, vsi zaigrajo nanj in so 

sploh zelo pevsko razpolože-
ni, vseskozi zganjajo take in 
drugačne vragolije na vozič-
kih, hkrati pa ubrano sledijo 
besedilu. Zabava ljudi s tele-
snimi hibami je tako rekoč 
brezhibna. Kot violončelist-
ka in strežaj sliko dopolnju-
jeta Judita Polak in Ciril Ro-
blek. K celotni podobi pred-
stave so pripomogli še sce-
nograf Branko Hojnik, z do 
podrobnosti izdelanimi ko-
stumi Marina Sremac, pod 
glasbo se je podpisala Ire-
na Popović, koreografijo pa 
Branko Potočan.

Zahtevno besedilo je v ze-
meljske okvire spretno pos-
tavila režiserka Snežana Tri-
šić, ki je z igralsko ekipo zna-
la vzpostaviti pravo kemijo. 
To se na prizorišču vidi vsak 
trenutek, ko smo priča ko-
mornemu vzdušju, ali ko 
oder postane »žur plac«. V 
predstavo je skrila tudi ne-
kaj drobnih elementov, ki 
nas še bolj povezujejo z da-
našnjim časom – ko na pri-
mer med seboj tako drugač-
ni si paraplegiki mrmrajo 
Odo radosti. Himno zdru-
žene in enotne Evrope – pa 
kaj še. 

V svetu prekratkih postelj
V Prešernovem gledališču smo si ogledali premiero drame Zabava za Borisa avstrijskega dramatika 
Thomasa Bernharda. Pod slovensko krstno uprizoritev se je podpisala srbska režiserka Snežana Trišić.

V drugi predigri po plesu v maskah, še preden se prava zabava začne: Darja Reichman, 
Simon Šerbinek in Vesna Slapar / Foto: Nada Žgank

Igor Kavčič

Kranj – Že v januarju je ča-
sovno kapsulo svojega likov-
nega ustvarjanja z deli, ki so 
nastajala skozi daljše obdob-
je, predstavila v Galeriji Bala 
v domačem Kranju, pred 
dnevi pa je pregledno razsta-
vo slikarskih del pripravila 
še v Dolenčevi galeriji UKC 

v Ljubljani, kjer je tudi člani-
ca KUD UKC im MF dr. Lojz 
Kraigher. Biserka Komac, 
diplomirala je iz grafične-
ga oblikovanja na Akademi-
ji za likovno umetnost v Lju-
bljani, je članica LD Kranj in 
ZDSLU, kot zavzeta fotogra-
finja pa se je pridružila tudi 
Fotografskemu društvu Ja-
nez Puhar.

V Ljubljani je razstavila po 
nekaj slik iz izbranih ciklu-
sov, ki so nastajali v zadnjih 
dvajsetih letih. Kot je ob pre-
glednici svojega likovnega 
ustvarjanja povedala Kom-
čeva, so jo svinčnik, barvice, 
papir in škarjice spremljali, 
odkar pomni. »Že v otroštvu 
mi je akademski slikar Mi-
lan Batista razkril skrivnos-
ti portretiranja, senčenja ... 
Ob materinstvu, študiju ar-
hitekture in potem grafič-
nega oblikovanja na likovni 
akademiji v Ljubljani ni bilo 
preveč časa za poglobljeno 
in namensko slikanje,« pove 
Komčeva; da je očitno nje-
no slikanje skrito čakalo na 
ustvarjalni »izbruh«, ko je 

spet prisluhnila sebi in po-
trebam po likovnem izraža-
nju tako na področju slikar-
stva kot tudi v fotografiji.

»Njena slikarska vizija iz-
haja iz motivov konkretne 
stvarnosti, kot so (avto)por-
tret, tihožitje in krajina, po-
teka pa na relaciji odstira-
nja – zastiranja. Vizualizi-
ra jih namreč s pomočjo teh-
nike rastriranja. Če so rastri 
slikarkin izvirni trepetavi at-
mosferski pridih, ki se kot 
tančica razprejo čez slikov-
no površino, zabrišejo pre-
poznavnost motiva, ne more-
jo pa mu vzeti izjemnega živ-
ljenja,« o slikah Biserke Ko-
mac med drugim razmišlja 
umetnostna zgodovinarka 

Anamarija Stibilj Šajn. Ob 
odprtju razstave je pesnica 
Jana Kolarič ob sonetih k sli-
kam iz cikla Obrazi družbe, 

sonet z akrostihom posveti-
la tudi jubilantki. Dogodek je 
začinil še dixieland ansambla 
Ljubljanske korenine.

Razstava za jubilej
Ob življenjskem jubileju sedemdeset let je likovna 
ustvarjalka Biserka Komac pripravila razstavo z 
naslovom Pre(g)let(d) skozi čas.

Biserka Komac (v sredini) na odprtju jubilejne razstave
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Domen Prevc, sicer tek-
movalec kranjskega Trigla-
va, je po sobotni tekmi zara-
di dehidracije moral izpusti-
ti podelitev. Sezono je kon-
čal kot četrti letalec in 13. v 
skupnem seštevku svetov-
nega pokala, s čimer je iz-
polnil cilje, ki si jih je zadal 
pred sezono. Najvišje uvr-
ščeni Slovenec v skupnem 
seštevku svetovnega pokala 
je Timi Zajc na devetem mes-
tu, v pokalu narodov pa je Slo-
venija šesta.

Še nekaj je zaznamova-
lo letošnjo Planico: sobotno 
čustveno tekmovalno slo-
vo 37-letnega Kranjčana Ro-
berta Kranjca, smučarskega 
skakalca, ki mu je od vseh 
doslej največkrat, kar dve-
sto dvanajstkrat, uspelo pre-
leteti dvesto metrov – tudi v 
poslovilnem poletu. Za za-
četek zadnjega poleta mu je 

dala znak z zastavico hčer-
ka Pika v družbi Robertove-
ga prijatelja Lada Bizovičar-
ja, med domačimi, prijatelji 

ter sedanjimi in nekdanjimi 
sotekmovalci, ki so ga priča-
kali pod letalnico, pa je bil 
tudi odličen kolesar Primož 
Roglič. 

Leteči Kranjčan je po zad-
njem poletu med gledalce 
razdelil vso svojo opremo. 
Kot pravi, skakalnih smuči 
ne bo več potreboval, bo pa 
z veseljem stopil na alpske 
ali tekaške. Robert Kranjec, 
ki ima medalje z vseh veli-
kih tekmovanj, je kapetan-
ski trak simbolično predal 
Petru Prevcu. »Hvala, navi-
jači! Hvala za navijanje ob 
vsakem poletu zame in hva-
la, ker ste navijali za ekipo!« 
so bile njegove poslovilne 
besede gledalcem, ki so tudi 

pretekli konec tedna mno-
žično obiskali Planico.

Pred smučarskimi skakal-
ci je nekaj tednov počitka, 
s pripravami na novo sezo-
no, v kateri bo Planica gosti-
la svetovno prvenstvo v pole-
tih, bodo predvidoma začeli 
konec aprila. V številnih eki-
pah prihaja do menjav, slo-
vensko pa bo kot glavni tre-
ner še naprej vodil Gorazd 
Bertoncelj.

Letalnici so voščili z rekordom
31. stran

Domen Prevc je pretekli konec tedna v Planici dvakrat osvojil stopničke: tretji je bil z ekipo 
in nato še drugi posamično. / Foto: Gorazd Kavčič

Japonec Rjoju Kobajaši je poletel do rekorda letalnice bratov 
Gorišek, ki je sedaj 252 metrov. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – V Športni dvorani Pla-
nina je kar sedemsto gledal-
cev pospremilo zmago go-
stujoče ekipe Calcit Volley, ki 
je bila na prvi tekmi četrtine 
finala v 1. DOL boljša od do-
mačega moštva Hiša na ko-
lesih, saj so Kamničani slavi-
li brez izgubljenega niza z 0 
: 3 (-23, -19, -20). Kljub temu 
so morali varovanci Aleša 
Hribarja za zmago pošteno 
garati, na koncu pa so odlo-
čale malenkosti v končni-
cah nizov. Za uvrstitev v pol-
finale, kamor je že uvrščen 

Maribor, Kamničani na po-
vratni tekmi v svoji dvorani 
potrebujejo še dva niza. Tek-
ma v športni dvorani v Ka-
mniku je na sporedu jutri, v 
sredo, ob 20. uri.

»Kranjčani igrajo zelo bor-
beno igro, predvsem pa zelo 
dobro opravljajo zaščito po 
bloku, tako da smo se mora-
li pošteno potruditi, da smo 
prišli do zmage. Mislim, da 
smo zmagali zasluženo, ven-
dar je to šele prvi polčas. Uvr-
stitev v finale bomo morali 
potrditi na domačem igrišču, 
o tem, da nam zadoščata že 
dva osvojena niza, pa sploh 

ne bomo razmišljali,« je po 
tekmi povedal trener Calcita 
Volleyja Aleš Hribar.

V ženski konkurenci je v 
četrtini finala Calcit Volley v 
soboto gostoval pri Luki Ko-
per in po napetem obračunu 
izgubil s 3 : 2 (21 : 25, 20 : 25, 
25 : 23, 25 : 22, 15 : 13).

Povratni obračun bo jutri, 
v sredo, z začetkom ob 17.30 
v kamniški športni dvorani. 
Za napredovanje v polfinale 
pa bodo morale Kamničanke 
doma premagati Koprčanke 
s 3 : 0 ali 3 : 1. V primeru zma-
ge s 3 : 2 bo o polfinalistkah 
odločal zlati niz.

Druga ženska ekipa Calcita 
Volleyja je bila v četrtem kro-
gu zelene skupine 1. A DOL 
za ženske že na robu poraza, 
po velikem preobratu pa so v 
Kopru na koncu premagale 
domači Ankaran Hrvatini s 3 
: 2 (-22, -24, 23, 18, 17). V pri-
hodnjem krogu bodo Kamni-
čanke v soboto ob 16.30 gosti-
le ekipo Swatycomet Zreče. 

V modri skupini 1. DOL za 
ženske je ekipa ŽOK Triglav 
Kranj gostila Mozirje in iz-
gubila z 0 : 3 (16 : 25, 15 : 25, 
8 : 25). Kranjčanke v soboto 
ob 19. uri v Dvorani Zlato po-
lje gostijo ekipo Pirana.

V Kranju so bili boljši Kamničani
Odbojkarji Calcita Volleyja so v prvi četrtfinalni tekmi končnice državnega prvenstva za moške v Kranju 
premagali domačo ekipo Hiša na kolesih.

Jože Marinček

Jesenice, Kranj – Hokejisti 
moštva SIJ Acroni Jesenice 
so v petek odigrali tretjo tek-
mo v četrtfinalu končnice v 
Alpski hokejski ligi (AHL) 
in v Asiagu hokejiste Mi-
gross Supermercati Asiago 
Hockey premagali še tretjič. 
Rezultat je bil 1 : 3. V nede-
ljo so igrali v svoji dvorani. 
Zmagali so še četrtič, bilo pa 
je kar 6 : 0. Štiri zmage so 
zadoščale za uvrstitev v pol-
finale, kjer pa bodo igrali na 
tri zmage. Drugi predstav-
nik Slovenije v četrtfinalu, 
ljubljanska SŽ Olimpija, so 
tretjo četrtfinalno tekmo od-
igrali na domačem ledu in 
jo odločili v svojo korist, saj 
so zmagali s 6 : 2 in v zma-
gah povedli z 2 : 1. V nede-
ljo so gostovali in doživeli 

drugi poraz proti moštvu Ri-
ttner Buam, ki je bilo boljše 
s 5 : 0 ter rezultat v zmagah 
poravnalo na 2 : 2. Naslednjo 
tekmo bodo hokejisti HK SŽ 
Olimpija odigrali jutri v dvo-
rani Tivoli. 

Hokejisti Triglava so v so-
boto odigrali drugo polfinal-
no tekmo končnice v Inter-
nacionali hokejski ligi (IHL). 
Gostovali so v Zagrebu in 
zmagali s kar 9 : 0. Z drugo 
zmago nad Zagrebčani so se 
uvrstili v finale. V drugem 
polfinalnem obračunu pa je 
Crvena zvezda v Beogradu s 
4 : 2 premagala Slavijo Junior 
ter se z rezultatom 2 : 0 v zma-
gah uvrstila v finale. V finalu 
se igra na dve zmagi. Prva tek-
ma med Triglavom in Crveno 
zvedo bo v soboto v Beogra-
du, druga pa naslednjo sredo 
v Kranju. 

Jeseniški in kranjski 
hokejisti uspešni
Ekipa SIJ Acroni Jesenice si je priborila igranje v 
polfinalu Alpske hokejske lige, Triglav pa v finalu 
Mednarodne hokejske lige.

Vilma Stanovnik

Kranj – Slovenska nogome-
tna reprezentanca je minu-
li teden začela igrati kvalifi-
kacijske tekme za nastop na 
evropskem prvenstvu leta 
2020. 

Na prvi tekmi je minuli če-
trtek v Haifi igrala neodloče-
no 1 : 1 (0 : 0) proti Izraelu. 
Varovanci selektorja Matja-
ža Keka so v 48. minuti sre-
čanja povedli, potem ko je 
zadel Andraž Šporar. Izrael-
ci so z zadetkom Erana Za-
havija izenačili v 55. minuti, 
to pa je bil tudi končni rezul-
tat tekme.

V drugem krogu kvalifika-
cij so nato naši nogometaši 
v nedeljo zvečer v Stožicah 

gostili Severno Makedonijo, 
rezultat tekme pa je bil zno-
va neodločen 1 : 1 (1 : 0). Za 
Slovenijo je v 34. minuti za-
del Miha Zajc, za goste pa 
Enis Bardi v 47. minuti.

»Končni izkupiček je 
manj, kot smo pričakovali 
in želeli. Zagotovo manjka-
jo zmage, zmagovalna men-
taliteta mora priti v igralce, a 
sem zadovoljen z odnosom. 
Na tem moramo graditi, bo 
pa potrebna kvalitetnejša iz-
vedba,« je po nedeljski tek-
mi med drugim povedal se-
lektor Matjaž Kek. 

Kvalifikacije za evropsko 
prvenstvo 2020 se bodo na-
daljevale junija, ko Slovence 
čakata gostovanji v Avstriji 
in Latviji.

Dva remija naše 
nogometne reprezentance

Tržič – Na zadnji letošnji posamični tekmi alpskih deskarjev za 
svetovni pokal v nemškem Winterbergu sta blestela tudi Žan 
Košir in Tim Mastnak. Tržičan Košir je v paralelnem slalomu 
osvojil tretje mesto, Celjan pa četrto in hkrati drugo mesto v 
skupnem seštevku paralelnih disciplin za sezono 2018/19. V 
skupni uvrstitvi je Žan Košir deseti, skupni zmagovalec pa je 
Rus Andrej Sobolev.

Žan Košir za konec tretji

Kranj – Konec tedna so bili zaradi reprezentančnih tekem ak-
tivni le nogometaši v drugi in tretji SNL. Nogometaši Kalcerja 
Radomlje so gostovali pri Jadranu Dekani in z rezultatom 2 
: 2 iztržili le točko. Roltek Dob je gostoval v Kopru, kjer se 
je pomeril z Ankaranom Hrvatini ter zmagal z 0 : 1. Kalcer 
Radomlje je drugi s štiridesetimi točkami, Roltek Dob pa peti 
s 34 točkami. Ekipe v tretji SNL - center so odigrali tekme 17. 
kroga. Že v petek so tekmo v Šenčurju odigrali nogometaši 
domačega Tinexa Šenčur in Bleda Hirterja. Končala se je z 
zmago gostov z 0 : 1. Štiri tekme so nogometaši nato odigrali 
v soboto, Gorenjci pa so dosegli naslednje rezultate: Arne Ta-
bor 69 – Žiri 0 : 0, Svoboda Ljubljana – Komenda 1 : 1 in Sava 
Kranj – Zagorje 0 : 2. Na lestvici vodi Bled Hirter s 43 točkami. 

Obračuni le v drugi in tretji nogometni ligi

Škofja Loka – V končnici za prvaka Lige NLB je ekipa Urban-
scape Loka gostovala v Ribnici. Domačini, ki jih je vodil novi 
trener Damjan Škaper, so zmagali s 35 : 32 (20 : 19). V soboto 
ob 20.30 Ločani v domači dvorani na Podnu gostijo rokome-
taše Gorenja iz Velenja.

Loški rokometaši izgubili v RibniciKranj – S tekmo v paralelnem sprintu se je v Rjukanu minulo 
soboto zaključilo svetovno prvenstvo v telemark smučanju. 
Najboljši slovenski telemark smučar Kranjčan Jure Aleš je tek-
movanje sklenil v šestnajstini finala. Kljub temu se iz Norveške 
vrača z dvema novima odličjema, saj je v petkovem sprintu 
osvojil tretje mesto, na uvodni tekmi prvenstva v klasiku pa 
je postal svetovni podprvak. 

Jure Aleš iz Norveške z dvema odličjema

Robert Kranjec, ki ima 
medalje z vseh velikih 
tekmovanj, je kapetanski 
trak simbolično predal 
Petru Prevcu.
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Aleš Ovsenek

Povrnitev izbrisanih podatkov
Kaj narediti, če v naglici 

izbrišemo slike s spominske 
kartice v fotoaparatu, nato pa 
ugotovimo, da teh slik nismo 
predhodno prenesli oziro-
ma shranili na drug spomin-
ski medij? Ali so naše slike iz-
gubljene za vedno?

Slik, ki smo jih izbrisali 
s spominskega medija, de-
jansko nismo odstranili z 
medija, ampak smo prostor, 
kjer so bile slike shranjene, 
označili kot prost za vpiso-
vanje. Naše slike so torej še 
vedno na spominskem me-
diju, vendar jih ne vidimo, 
saj nam fotoaparat prikazu-
je prazen prostor na kartici. 
Enako velja tudi za vse osta-
le podatke, kot so na primer 

mape, dokumenti, tabele, ki 
jih izbrišemo z diska raču-
nalnika. Z izbrisom podat-
kov z računalnika predvide-
vamo, da smo izpraznili tudi 
koš, ki je lahko neke vrste re-
šilna bilka v naglici. Podat-
ke iz koša, ki ga še nismo 
izpraznili, namreč lahko po-
vrnemo na izbrisano mesto.

Težava nastane le v prime-
ru, ko imamo na računal-
niku nameščeno program-
sko opremo za varno brisa-
nje podatkov, ki prostor na 
spominskem mediju, od ko-
der smo podatke izbrisali, ne-
kajkrat prepiše z naključnim 
nizom podatkov in tako zago-
tovi, da so podatki varno izbri-
sani s pomnilniškega medija.

Ker tovrstne možnos-
ti fotoaparati nimajo, so 
naše slike še vedno zapisa-
ne na spominskem medi-
ju. V tem primeru si lahko 
pomagamo sami z uporabo 
programske opreme za po-
vrnitev podatkov (ang. data 
recovery), ki jo namestimo 
na računalnik, kamor vsta-
vimo tudi spominsko karti-
co, s katere poskusimo po-
vrniti izbrisane slike. Ve-
čina novejših računalni-
kov ima že vgrajeno režo 
za branje spominskih kar-
tic, če te reže nima, pa upo-
rabimo čitalec spominskih 
kartic.

Programsko opremo za 
povrnitev podatkov najdemo 

na internetu, če vtipkamo 
»data recovery software« 
oziroma »programi za po-
vrnitev izbrisanih podat-
kov«. Pestrejši nabor rezul-
tatov nam da angleška po-
izvedba. Izbira ustreznega 
programa lahko vzame kar 
nekaj časa, saj ni nujno, da 
nam bo že s prvim izbranim 
programom uspelo povrniti 
slike. V zakup je treba vzeti 
tudi, da se v procesu povrnit-
ve katera izmed slik vendar-
le lahko izgubi ali pa jo pro-
gram povrne okvarjeno in 
je z vidika uporabnika neu-
porabna. Plačljivi programi 
prednjačijo v primerjavi z 
brezplačnimi, vendar se tudi 
z zadnjimi da zadovoljivo 

povrniti izbrisane slike ozi-
roma podatke.

Omenim naj še, da obstaja-
jo podjetja, ki ponujajo stori-
tve povrnitve podatkov z raz-
ličnih spominskih medijev, 
vendar so te razmeroma dra-
ge. Odločitev za ta korak je 
smotrna, kadar vrednost iz-
gubljenih podatkov odtehta 
ceno, ki jo plačamo podjetju 
za povrnitev podatkov.

V izogib izgubi podatkov, 
dodatnemu delu s povrnitvi-
jo ali nepričakovanim stro-
škom priporočam izdelova-
nje varnostnih kopij podat-
kov, kar sicer vzame nekaj 
časa, vendar manj kot bi ga 
porabili za povrnitev naših 
podatkov.

Jelena Justin

Na vzhodu Slovenije je 
polno nizkih gričev, ki pa 
skrivajo prenekatero zani-
mivost in tudi kakšno adre-
nalinsko pot. Danes si bomo 
ogledali čudo narave, ki se 
bohoti pod Srebotnikom, do 
tja pa se bomo povzpeli sko-
zi adrenalinski Hudičev gra-
ben. 

Avtocesto Ljubljana–Ma-
ribor zapustimo na izvozu 
Celje center, kjer nadaljuje-
mo v smeri Laškega in Zida-
nega Mostu. V središču Ce-
lja v krožišču z vodometom 
nadaljujemo naravnost, v 
smeri Laškega. V nasled-
njem semaforiziranem križ-
išču zavijemo levo, čez reko 
Savinjo, takoj za mostom pa 
ostro desno. Peljemo pod 
podvozom železniške pro-
ge, nato pa se začnemo vzpe-
njati skozi vas Zagrad. Na 
križišču sledimo oznakam 
za Hudičev graben. Pripelje-
mo do spomenika NOB, kjer 

postanemo pozorni na zače-
tek markirane poti. Parkira-
mo ob cesti, parkirnih pro-
storov ni veliko. Izhodišče je 
vas Zvodno.

Smerokaz in markacije 
nas usmerijo desno v gozd, 
kjer se pot zložno vzpenja ob 
ograji. Dosežemo travnik, 
kjer je manjša hiša. Gremo 
mimo hiše, dosežemo širo-
ki kolovoz, ki nas pripelje do 
Hudičevega potoka. S po-
močjo brvi ga prečimo. Levo 
gre pot na Srebotnik (iz te 
strani se bomo vrnili), desno 
pa zavije pot v Hudičev gra-
ben. Vzpenjamo se po poti, 
ki poteka po in ob strugi Hu-
dičevega potoka. V soteski je 
precej podrtega drevja. Ko se 
le ta zoži, so nam v pomoč 
klini, skobe in jeklenice. Va-
rovala nam močno olajša-
jo delo oz. sotesko naredijo 
prehodno. Na vrhu zavaro-
vanega dela je manjši mosti-
ček, ki pa se rahlo maje. Ko 
se soteska razširi, pot zavi-
je desno in se začne strmo 

dvigati skozi gozd. Ko str-
mina popusti, dosežemo ši-
rok kolovoz, kjer je križišče 
poti. Predlagam, da skočimo 
še na manj znani Bavč. Na 
kolovozu zavijemo desno in 
se povzpnemo strmo po ko-
lovozu direktno navzgor. Ko 
strmina popusti, malce celo 
izgubimo višine, potem pa 
po ozki stezici, neoznače-
ni, dosežemo vrh Bavča, ki 
ga označuje možic. Do raz-
potja poti se vrnemo po poti 
vzpona. Na kolovozu nato 
zavijemo levo (ta del poti ni 
označen), desno gre pot pro-
ti Pečovniški koči oz. Celjski 
grmadi. 

Mi nadaljujemo levo po 
kolovozu, ki se spremeni v 
stezico in se strmo spusti 
do naslednjega kolovoza, 
kjer se ponovno pridruži-
mo markirani poti. Ta zavi-
je levo in se začne vzpenja-
ti. Višje dosežemo manj-
še sedelce, kjer nas sme-
rokaz za Srebotnik usmeri 
levo navzgor. Krajši strmi 
vzpon nas pripelje na zlož-
no, udobno stezo. Nad nami 
so skale, kjer je urejeno ple-
zališče, med nami in ska-
lami pa pobočje, ki ga tre-
nutno (marec 2019) krasi 
živo vijolično resje. Pogled 
na pobočje je res fascinan-
ten. Deluje skoraj magično, 
pravljično. Ko tole berete in 
ne veste, kam bi šli na izlet, 
vzpon na Srebotnik močno 
priporočam. Po široki stezi 
se sprehodimo okoli južne-
ga pobočja, nato pa resje iz-
gine in pred nami je še strm 
vršni del vzpona. Vzpon je 
res strm in na nekaj mestih 

celo zavarovan z jeklenico. 
Na vrhu nas čaka vpisna 
skrinjica z žigom in razgled 
na okoliške vrhove ter celj-
sko kotlino. Z vrha sestopi-
mo po grebenu. Greben je 
ozek in izpostavljen, pone-
kod izjemno strm. V mo-
krem odsvetujem vzpon. 

Strmo se spuščamo, dose-
žemo t. i. Barbarino pot, a 
mi se držimo leve. V spo-
dnjem delu strmina popus-
ti, nekaj časa hodimo sko-
raj po ravnem, nato se pa 
spet strmeje spustimo in 
dosežemo brv čez Hudičev 
potok, kjer smo prej zavili 

desno. Prečimo brv, še trav-
nik in gozd in že smo pri 
jeklenem konjičku. Izje-
men pomladni izlet.

Nadmorska višina: 700 m
Višinska razlika: 600 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Bavč (691 n. m.) in Srebotnik (700 n. m.)

Vijolična privlačnost
Si predstavljate, da hodite po gozdu in kar naenkrat je pred vami celotno 
pobočje vijolične barve? In še daleč vam ni treba hoditi za to doživetje. 
Brežuljek cvetočega vijoličnega resja.

Adrenalinski vzpon skozi sotesko Hudičevega potoka / Foto: Jelena Justin

Pogled na Srebotnik. Vijolično pobočje se vidi že od daleč. / Foto: Jelena Justin

Detajl pobočja, kjer trenutno cveti resje / Foto: Jelena Justin
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Grega Flajnik

Kranj – Pred kratkim smo se 
Glasovi kolesarji srečali in 
obujali spomine na prete-
ka kolesarka potovanja. Lani 
smo spomladi najprej obi-
skali Prekmurje in od tam 
spoznali še Madžarsko in 
Hrvaško. Obiskali smo tudi 
Salzburg in se podali na Sol-
nograška jezera, ki so svoj 
razcvet doživela, ko so v bli-
žnjih rudnikih kopali sol, ki 
je bila nekoč dragocena dob-
rina. Jezera so se potem hit-
ro razvila v priljubljeno tu-
ristično območje. Celo hab-
sburški monarhi so te kraje 
radi izbirali za preživljanje 
počitnic. Jeseni smo si pri-
voščili še izlet ob morju in 
se podali v Zadar in okolico. 
Na naših štiridnevnih izletih 
se vedno zbere dobra drušči-
na ljudi, ki radi spoznavamo 
nove kraje, ki smo se prip-
ravljeni malo potruditi in se 
sprostiti. 

Letos bomo obiskali Juž-
no Češko. Prostrani gozdo-
vi nacionalnega parka Šuma-
va z jezerom Lipno, iz kate-
rega teče reka Vltava, so ne-
kaj posebnega. V drugem 
delu si bomo ogledali še ču-
dovito srednjeveško mes-
to Česky Krumlov in Češke 

Budjejovice, mesto, od koder 
izvira znamenito pivo Bud-
var. 

Na drugem izletu bomo 
obiskali Nežidersko jeze-
ro v Avstriji, ki leži nekaj de-
set kilometrov jugovzhodno 
od Dunaja, na meji med Av-
strijo in Madžarsko. Nekate-
ri ga imenujejo kar dunajsko 
morje, saj leži v bližini glav-
nega mesta Avstrije in je do-
volj veliko, da ob njem lahko 

letujejo številni Dunajčani. 
Kolesarske poti okrog jeze-
ra so speljane po ravninah in 
kot nalašč za kolesarje. Če si 
zaželimo klancev, se lahko 
podamo tudi med griče, kjer 
bomo uživali v lepih pogle-
dih na številne vinograde. 

Naše tretje potovanje bo ob 
Blatnem jezeru na Madžar-
skem, kjer se tudi uspešno 
trudijo razvijati kolesarski tu-
rizem. Jezero obdajajo števil-
ne kolesarske in pešpoti, to-
plice, keramične delavnice, 
kavarne in čarde. Prenočeva-
li bomo na polotoku Tihany 
in se od tam vsak dan podali 
na približno sedemdeset ki-
lometrov dolgo pot. Zadnja 
izleta bomo ponovili še ob 
koncu poletja.

Na naših potovanjih skrbi-
mo tudi za druge aktivnosti. 
Jutranja telovadba in večer-
no druženje s petjem sta ob-
vezen del naših izletov. 

Glede na to, da se bomo ve-
činoma prevažali ob jezerih, 
se bomo lahko okopali tudi v 
topli jezerski vodi. Ker je še 
nekaj prostih mest, vas vabi-
mo, da se nam pridružite.

Glasovi kolesarski popotniki
Te dni se navdušeni kolesarji že veselimo novih podvigov, ki se obetajo v tej sezoni.

Če je le mogoče, na potovanjih izbiramo kolesarske poti, 
kjer ni avtomobilskega prometa.

Vilma Stanovnik

Kranj – Uradni naziv priredi-
tve, ki bo potekala 6. in 7. ju-
lija, je Slovenski 12-urni tek 
(Slovenian 12 hour run), pri-
jave za tek, ki ga organizira 
skupina Salming Kranj, pa 
potekajo že nekaj časa. Tako 
v Kranju pričakujejo enega 
najboljših ultramaratoncev 
Marca Bonfiglia, prijavljen 
je tudi že odlični Poljak Jacek 
Bedkowski. »Za zdaj so na 
startni listi tekači iz sedmih 
držav: Bosne in Hercegovi-
ne, Hrvaške, Finske, Poljske, 
Grčije, Italije in seveda Slove-
nije. Med našimi je prijavlje-
na večina tistih, ki v tem špor-
tu največ veljajo. To so Nataša 
Robnik, Neža Mravlje, Mirko 
B. Miklič, Uroš Srnec in še 
nekateri. Prav tako se bo tek-
movanja udeležila ena naj-
močnejših ekip ta čas, ekipa 
Hrvaške, ki bo prireditev iz-
rabila kot priprave na svetov-
no prvenstvo v teku na 24 ur, 
ki bo oktobra v Franciji,« pra-
vi vodja prireditve Klemen 
Boštar, ki je vesel, da sta jim 
na pomoč pri pripravi med-
narodnega maratona prisko-
čila tudi Mestna občina Kranj 
in Zavod za turizem in kultu-
ro Kranj.

»Dvanajsturni tek letos 
pripravljamo tretjič. Dvak-
rat je potekal v okolici Trboj, 
tokrat pa smo se odločili, da 
ga preselimo v središče Kra-
nja. Tekače čaka 1300 metrov 
dolg krog. Naš cilj je namreč, 
da tek na daljše proge pribli-
žamo širši publiki, zato smo 
se odločili, da prireditev prip-
ravimo v mestu. Že v soboto 
bomo pripravili tek za otro-
ke in sejem rabljene športne 
opreme. Zbiranje opreme 
bomo začeli že v aprilu, zato 
pozivamo vse, ki se udeležuje-
jo tekaških prireditev in ima-
jo omare prepolne rekvizitov 
(majice, hlače, kape, tekaške 
copate), naj nam jih pošljejo, 
mi pa jih bomo na prireditvi 
razdelili med tiste, ki si špor-
tne opreme ne morejo kupiti. 
Skratka, letos bo imel naš tek 
tudi dobrodelno noto,« pra-
vi Klemen Boštar, tudi sam 
izvrsten ultramaratonec, ki je 
med drugim pretek tudi slovi-
ti Spartatlon.

»Kranj je resnično zibel-
ka ultramaratona. Če ome-
nim samo Mravljeta, Hriber-
nika, Kavčiča, Močnika, pa v 
zadnjem obdobju Primoži-
ča, Urankarja, Nežo Mravlje 
in še precej jih je, je jasno, da 
ta tek spada v naše mesto,« 

pravi Boštar in dodaja, da bo 
poleg 12-urnega v Kranju is-
točasno potekal tudi šestur-
ni tek, ki je primeren za mal-
ce manj vzdržljive tekačice in 
tekače. Start bo v nedeljo ob 
7. uri, razglasitev rezultatov 
in podelitev priznanj pa ob 
20. uri v atriju gostilne Sta-
ri Mayr. Mlajši od 18 let se 
tekme ne morejo udeležiti. 
Več izveste na spletni strani 
www.slo12run.si, kjer se lah-
ko tudi prijavite.

»Zakaj Kranj ne bi pos-
tal šest- in 12-urna klasika, 
ki bi se je udeleževali teka-
či iz vse Evrope ali celo šir-
še?« se sprašujejo zagnani 
organizatorji, ki verjamejo, 
da bodo vsi udeleženci, ne 
samo tisti bolje pripravljeni, 
deležni velike pozornosti 
navijačev. Z Atletsko zvezo 
Slovenije se dogovarjajo, da 
bi tekmovanje štelo tudi za 
državno prvenstvo v 12-ur-
nem teku.

Maratonci prihajajo v Kranj
Kranj je zagotovo zibelka ultramaratona, odlični tekači na dolge proge pa se bodo letos prvič pomerili 
na tekaškem dogodku leta, ki ga prvi julijski konec tedna pripravljajo v središču Kranja.

Vodja prireditve Klemen Boštar s sinom Gabrom v cilju 
slovitega Spartatlona / Foto: osebni arhiv

Če želite več informacij o naših izletih, nam pišite na 
elektronski naslov: grega.flajnik@g-glas.si.

Kranj – Vaterpolisti veterani AVK Triglav ŠD Kranj 75 so minulo 
soboto pripravili tradicionalni turnir, ki je petič potekal tudi 
v spomin prekmalu umrlega člana društva Gregorja Koširja. 
Na turnirju so sodelovali veterani Vojvodine iz Novega Sada, 
veterani Delfina iz Rovinja in domači vaterpolisti. Največ so 
pokazali domačini, ki so v postavi Roman Naglič, Sandi Miko-
letič, Đorđe Hubert, Darko Zupanič, Gašper Hribar, Klemen 
Podvršček, Tevž Suhadolnik, Primož Troppan, Elvir Bečič, 
Uroš Čadež, Krištof Štromajer, Damjan Podjed in Nikola Haj-
din najprej s 14 : 3 premagal veterane Delfina. Nato so s 7 : 6 
premagali še veterane VK Vojvodina. Veterani Vojvodine pa 
so z 8 : 4 premagali veterane VK Rovinj. Končni vrstni red je 
bil: 1. Triglav ŠD Kranj 75, 2. Vojvodina in 3. Delfin. Druženje 
veteranov, ki se je začelo s sprejemom v Gostilni Kot v petek, 
se je končalo na Sv. Joštu nad Kranjem, kjer je bila tudi pode-
litev priznanj in spominskih daril.

Zmaga za domače vaterpolske veterane

Maja Bertoncelj

Kranjska Gora – Nihče naj 
ne ostane zadaj je bilo ge-
slo letošnjega svetovnega 
dne Downovega sindroma, 
ki je bil v četrtek, 21. marca. 
Pri organizaciji dogodkov 
so bili aktivni tudi v Centru 
za Downov sindrom Kranj. 
Pripravili so smučarski dan 
v Kranjski Gori, na katerem 
so se otroci z Downovim sin-
dromom preskusili v smuča-
nju s pripomočkom, imeno-
vanim Skiler. To je bil edin-
stven takšen dogodek.

»Današnjega dne se je 
udeležilo sedem otrok s svo-
jimi starši, sorodniki, pri-
jatelji,« je pojasnila Sanja 
Steka Kaštrun iz Centra za 
Downov sindrom Kranj. 
Kaštrunovi so imeli glavne 
niti pri organizaciji. Otro-
kom, ki so gibalno manj spo-
sobni, bi radi pomagali, da bi 
se tako kot njihovi spretnej-
ši vrstniki postavili na smu-
či. Zato je Robert Kaštrun 
že pred več kot desetimi 
leti razvil in izdelal inova-
tivni pripomoček za učenje 
smučanja, ki je sestavljen 
iz dveh delov: objemke, ki 
se pripne na čevelj, in vodil. 
Da se je lotil izdelave, ni na-
ključje. Njegov sin Nino ima 
namreč Downov sindrom. 

Idejo očeta nadaljuje sin 
Ivan, ki je tudi sodeloval pri 
organizaciji dogodka. Pri-
pomočku je dal ime Skiler. 
Namenjen je učenju smuča-
nja vsem, ki se prvič sreča-
jo z alpskim smučanjem, ne 
le otrokom s posebnimi po-
trebami. »Namen današnje-
ga dogodka je obeležiti sve-
tovni dan Downovega sin-
droma in učenje smučanja 
s pomočjo omenjenega pri-
pomočka. Ob naših navodi-
lih so učitelji postali kar star-
ši. V načrtu smo imeli uče-
nje osnov, ker pa je otrokom 
šlo zelo dobro, so se tudi ne-
kateri, ki so šele prvič stali na 
smučeh, opogumili in svoje 
prve zavoje naredili celo v 
strmini,« je še povedala Sa-
nja Steka Kaštrun.

Otroci so bili navdušeni, 
prav tako njihovi starši in or-
ganizatorji dogodka. Kot pra-
vijo, je gibanje izredno po-
membno tudi pri otrocih 
z Downovim sindromom. 
»Pri vključevanju v športne 
dejavnosti imajo manj mož-
nosti kot njihovi vrstniki. V 
Centru za Downov sindrom 
Kranj jim omogočamo tudi 
gibalne spodbude, ki so te-
melj za razvoj vseh drugih 
sposobnosti. Žal pa potekajo 
premalo pogosto,« je zaklju-
čila Steka Kaštrunova.

»Downovčki«  
na smučeh
Center za Downov sindrom Kranj je letošnji dan 
Downovega sindroma obeležil s smučarskim 
dnem v Kranjski Gori.

Otroci z Downovim sindromom so se s pomočjo 
pripomočka seznanjali z osnovami smučanja. / Foto: Luka Boseman 
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Zvirče – Stečajni upravitelj 
Janko Maček iz Zvirč je prej-
šnji teden kar pred televizij-
skimi kamerami prejel tele-
fonski klic z grozilnim spo-
ročilom. Kot je kasneje raz-
ložil prisotni novinarski, 
mu je neznani moški glas z 
neznane telefonske številke 
sporočil: »Janko Maček, od 
tega trenutka je vaše življe-
nje ogroženo!« Ker so v tis-
tem trenutku za informa-
tivni oddaji Svet na Kanalu 
A in 24 ur na POP TV sne-
mali njegovo izjavo o koncu 
osebnega stečaja Roka Fur-
lana, ki mu je sodišče odpi-
salo milijonski davčni dolg, 
so prejeto grožnjo nemudo-
ma povezali z razvpitim pod-
jetnikom. Tudi Maček, ki je 
bil Furlanov stečajni upravi-
telj, je sprva v kamero izjavil, 
da bi bila grožnja morda lah-
ko povezana tudi s tem pri-
merom, dva dni kasneje pa 
je v pogovoru za Gorenjski 
glas povedal, da grozilnega 

klica ne povezuje s Furlano-
vim primerom. 

»Prejeto grožnjo sem si-
cer prijavil na najbližji poli-
cijski postaji v Tržiču, tako 
da zdaj postopek preverja-
nja, kdo je klical, že uradno 
poteka,« je povedal Maček 
in dodal, da od grozilnega 

klica naprej drugih groženj 
ni prejel. Sam razmišlja, da 
je bila prejeta grožnja pove-
zana z njegovim delom ste-
čajnega upravitelja ali pa le 
zaradi javno objavljene te-
lefonske številke. Ali je šlo 
za neslano šalo ali vendar-
le za resno grožnjo, naj zdaj 

preverijo kriminalisti, je po-
vedal. 

Tudi če bi se izkazalo, da 
je šlo za resno grožnjo, pa 
je Maček ne povezuje z Ro-
kom Furlanom. Po njego-
vem mnenju je šlo namreč 
le za splet »trapastih okoli-
ščin«, da je klic prejel ravno 
med snemanjem prispevka 
o Furlanovem osebnem ste-
čaju. Med snemanjem nje-
gove izjave namreč ni opazil 
nobene posebnosti, nobene-
ga sumljivega avtomobila ali 
koga, ki bi opazoval. »Z Ro-
kom Furlanom smo ne na-
zadnje te zadeve že razčis-
tili, tudi sam je novinarjem 
že povedal, da ta grožnja z 
njegove strani ni prišla. Po-
tem je zadeva potihnila. Šlo 
je le za novico dneva,« je po-
vedal Maček in dodal: »Gle-
de na to, da vodim šestdeset 
postopkov v tem trenutku, 
od tega za dva postopka po-
tekajo zaslišanja v zvezi s ka-
znivimi dejanji odgovornih 
oseb, je možno, da je to po-
vezano tudi s kom drugim.« 

Pred kamero prejel grožnjo
Stečajnemu upravitelju Janku Mačku je neznanec po telefonu zagrozil v trenutku, ko je dajal izjavo za 
televizijski hiši. Ali gre za pravo grožnjo ali potegavščino, naj raziščejo kriminalisti, pravi Maček. 

Trenutek, ko je stečajni upravitelj Janko Maček prejel 
grozilni klic, so ujele tudi televizijske kamere. 

Simon Šubic

Jesenice – V soboto pono-
či so neznani storilci na Je-
senicah vlomili v delavni-
co na Spodnjem Plavžu, 
kjer so ukradli manjši zne-
sek denarja, in v osebni av-
tomobil na Mencingerjevi 
ulici. Na avtomobilu je tat 
razbil steklo, v notranjosti 
pa našel denarnico, iz kate-
re je vzel denar. Prav tako 
na Jesenicah so policisti v 
nedeljo obravnavali še po-
skus vloma v garažo na Ces-
ti maršala Tita, včeraj pa še 

vlom v poslovni objekt na 
Blejski Dobravi. Jeseni-
ški policisti so pred dnevi 
obravnavali še tatvino de-
narnice v gostinskem lo-
kalu. Dolgoprstnež jo je vi-
njenemu oškodovancu uk-
radel iz hlačnega žepa. 

V preteklih dneh so 
neznanci vlomili še v sta-
novanjski hiši na Bledu in 
v Srednji vasi pri Šenčurju, 
vendar lastniki niso ničesar 
pogrešili. Na Bledu je nekdo 
vlomil tudi v gostinski lokal, 
na Bregu ob Savi pa v stano-
vanjsko hišo. 

Več vlomov na Jesenicah
Policisti so v zadnjih dneh obravnavali več vlomov 
na območju Jesenic. 

Simon Šubic

Kranj – Toplo sonce je zadnji 
konec tedna v hribe zvabilo 
številne planince, žal so se 
nekateri v dolino vrnili poš-
kodovani. V nedeljo opol-
dne je tako na zasneženem 
delu poti proti Češki koči na 
Zgornjem Jezerskem zdr-
snila planinka in si poško-
dovala nogo. Ponjo je pri-
letel helikopter Slovenske 
vojske z dežurno ekipo He-
likopterske nujne medicin-
ske pomoči in gorskim re-
ševalcem. Poškodovano pla-
ninko so oskrbeli na kraju 
nesreče, nato pa jo prepeljali 
v jeseniško bolnišnico. V ne-
deljo okoli 15. ure so gorski 
reševalci iz Kranja na obmo-
čju Kališča iskali izgubljeno 
planinko. Bili so uspešni. Na 
kraju so jo oskrbeli, nato pa 
pospremili v dolino.

V soboto so imeli gorski 
reševalci iz Bohinja kar tri 
intervencije. Dopoldne je 
turnega smučarja pod Ro-
dico obšla slabost. Na po-
moč so mu priskočili gorski 

reševalci ter posadka heli-
kopterja Slovenske vojske 
z dežurno ekipo z Brnika. 
Obolelega moškega so oskr-
beli in prepeljali v ljubljan-
ski klinični center. Nekaj ur 
kasneje so bohinjski reševal-
ci na poti na Mali Draški vrh 
zaradi nevarnosti plazenja 
na višini okoli 2000 metrov 
pomagali še dvema planin-
cema. Rešili so ju s pomoč-
jo posadke helikopterja Slo-
venske vojske. Nepoškodo-
vana planinca so varno pre-
peljali na Rudno polje. Oko-
li 14. ure si je pri Domu na 
Komni planinka poškodova-
la koleno. S helikopterjem 
so jo prepeljali v jeseniško 
bolnišnico. 

V soboto popoldne je pod 
Hudičevim Borštom padel 
jadralni padalec in se hudo 
poškodoval. Gorski reše-
valci iz Kranja so mu nudi-
li prvo pomoč, nato so ga z 
vojaškim helikopterjem ob 
spremstvu dežurne ekipe 
Helikopterske nujne medi-
cinske pomoči prepeljali v 
bolnišnico. 

Potrebovali pomoč 
gorskih reševalcev
Gorski reševalci iz Bohinja so minulo soboto kar 
trikrat pomagali planincem v stiski. 

Jesenice – Gorenjski prometni policisti so pred nekaj dnevi 
ponoči izsledili slovenskega voznika osebnega avtomobila, ki 
je med vožnjo iz Avstrije do Lesc skozi predor Karavanke ne-
varno prehitel kolono vozil, po opozorilnem utripanju z lučmi 
s strani drugih voznikov pa je na daljši razdalji neodgovorno in 
nevarno začel spreminjati hitrost vožnje, menjavati prometne 
pasove, se ustavljati na avtocesti in voziti po odstavnem pasu. 
K sreči ni povzročil nobene nesreče, bo pa za svoje nespamet-
no in nesramno početje odgovarjal v prekrškovnem postopku. 

Prehiteval kolono vozil v predoru

Simon Šubic

Gabrk – V silovitem trčenju 
osebnih vozil na regional-
ni cesti v Gabrku je v sobo-
to zvečer umrla voznica, so 
sporočili s Policijske uprave 
Kranj. Zaradi nesreče je bila 
cesta v Poljanski dolini zapr-
ta več ur, obvoz pa je bil ure-
jen čez Stari vrh.  

Po ugotovitvah polici-
je je nesrečo povzročil vo-
znik, ki je okoli 19. ure vo-
zil proti Škofji Loki in je na 

nasprotnem smernem vo-
zišču trčil v voznico, ki se je 
s sopotnikom v osebnem vo-
zilu peljala proti Žirem. Vo-
znica je na kraju umrla, po-
tnik v njenem avtomobilu in 
povzročitelj pa sta se v ne-
sreči hudo poškodovala, nih-
če od njiju pa ni življenjsko 
ogrožen. Policisti so s pre-
izkusom alkoholiziranosti 
ugotovili, da je povzročitelj 
vozil v vinjenem stanju, od-
redili so mu tudi strokovni 
pregled.

V trčenju umrla voznica

Nemški Rovt – V nedeljo opoldan sta se na območju Nemške-
ga Rovta ponesrečila motorista, ki sta padla eden za drugim. 
Vozila sta v manjši skupini motoristov, ko je prvemu v ovinku 
zdrsnilo zaradi neprilagojene hitrosti, sledil pa mu je še drugi, 
ki je padel na istem mestu. Oba sta se poškodovala. Policisti 
so v soboto nesrečo obravnavali tudi v Podreči, kjer je motorist 
zaradi neprilagojene hitrosti trčil v ograjo in se lažje poško-
doval. Policisti opozarjajo, da je promet na cestah čedalje 
gostejši in motoristom ne dopušča napak in nepripravljenosti.

Motorista padla na istem mestu

Simon Šubic

Šenčur – Prejšnji teden je 
v poslovnem centru Cubis 
v Šenčurju potekala vsako-
letna evakuacijska vaja, ki 
so se ji po letu 2010 zno-
va pridružili tudi šenčur-
ski gasilci. »Veseli smo bili 
povabila podjetja Ržišnik 
Perc, da se jim po dolgih 
letih znova pridružimo pri 
evakuacijski vaji. Na njej so 
tako poleg 120 zaposlenih 
v podjetju Ržišnik Perc, 
ki ima prostore v drugem 
nadstropju poslovne stav-
be, sodelovale tudi vse ope-
rativne gasilske enote, ki bi 
sodelovale v intervenciji ob 
morebitnem požaru – po-
leg PGD Šenčur kot osre-
dnje gasilske enote še PGD 
Srednja vas in Voklo, Gasil-
sko reševalna služba Kranj 

in policija. Na naše povabi-
lo pa so se vaje udeležili tudi 
člani pobratenega gasilske-
ga društva Log pri Brezovi-
ci, ki ima v svojih vrstah 
posebno enoto gasilcev 

bolničarjev. Ti so tako prev-
zeli postopke nudenja prve 
pomoči,« je razložil snova-
lec vaje Miha Primc iz PGD 
Šenčur. Vajo, na kateri je 
sodelovalo 45 gasilcev in 

štirje kranjski policisti, je 
sicer vodil občinski gasil-
ski poveljnik Matej Regina. 

V skladu s scenarijem je 
zagorelo v čajni kuhinji v 
drugem nadstropju Cubi-
sa, dim pa je hitro zadimil 
še druge prostore, kar je ote-
žilo evakuacijo zaposlenih. 
»Kljub zadimljenosti pro-
storov so vsi zaposleni za-
pustili stavbo pred priho-
dom gasilcev, ki so požar po-
gasili, prezračili prostore in 
jih natančno pregledali, ali 
je morda katera oseba osta-
la v njih. Dva ponesrečenca 
je oskrbela ekipa prve pomo-
či,« je razložil Primc in oce-
nil, da je vaja uspela, ugoto-
vili pa so nekaj manjših po-
manjkljivosti. Podrobnejša 
analiza bo sicer znana po se-
stanku z vodstvom podjetja 
Ržišnik Perc, je dodal. 

Za vajo evakuirali šenčurski Cubis
Na evakuacijski vaji v poslovnem centru Cubis je poleg 120 zaposlenih v podjetju Ržišnik Perc 
sodelovalo tudi približno petdeset gasilcev in policistov. 

Šenčurski in kranjski poklicni gasilci so pri evakuacijski vaji 
v šenčurskem Cubisu sodelovali prvič po letu 2010. 
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Mirjam Drnovšček 
direktorica

V Prešernovem gledališču že 49. 
leto gostite Teden slovenske dra-
me. Prihodnje leto boste obeleži-
li častitljivega pol stoletja tega za 
slovenski jezik in gledališče res po-
membnega festivala, česar se zago-
tovo že zelo veselite. Če se ozrete 
nazaj, vsaj na leta, ko ste bili sami 
osebno vpeti v dogajanje, kaj bi že-
leli posebej izpostaviti?
Težko je izpostaviti samo eno ali dve 
stvari, ker je vsak festival nekaj poseb-
nega. Vsak prinese veliko lepega, pa 
tudi veliko stresa. Poudariti želim, da 
je v zadnjih desetih letih opaziti porast 
uprizoritev slovenskih dramskih bese-
dil na tujih odrih, zato bo treba spre-
meniti Pravilnik in tudi sam festival, 
kar bomo naredili že naslednje leto. 
Ukinili bomo mednarodni del in dali 
predstavam iz tujine možnost, da se 
uvrstijo v tekmovalni program in kan-

didirajo za nagrade. Tudi število teh 
bomo namreč naslednje leto povečali. 

Kako zahteven zalogaj je orga-
nizacija Tedna slovenske drame za 
tako majhen kolektiv, kot je vaš?
Zelo. Včasih se sprašujem, kako sploh 
zmoremo. Sama sem prve tri mese-
ce leta v popolnem stresu in norenju 
– januar in februar sta poleg zadnjih 
najzahtevnejših priprav na festival 
tudi meseca usklajevanja letnega pla-
na z odločbo ministrstva ter pisanja 
letnega poročila, letos je v to obdobje 
padlo še dogovarjanje in organizaci-
ja treh mednarodnih gostovanj naše-
ga gledališča, tako da je bil delovni ri-
tem nor. Že vrsto let opozarjam, da bi 
morali imeti stalno zaposleno osebo, 
ki bi lahko celo leto aktivno delovala 
na področju promocije festivala in se-
veda bila vpeta tudi v njegovo organi-
zacijo. Koliko je tega dela, se navzven 
sploh ne vidi. Kakor se tudi ne vidi več 
kot stoodstoten angažma tehničnega 
sektorja v času poteka festivala. Mo-
ram reči, da s festivalom diha celo gle-
dališče, tudi na upravi smo v tem času 
popolnoma predani festivalskemu do-
gajanju in nas doma bolj malo vidijo.

Na festivalu se Prešernovo gle-
dališče predstavlja s predstavo Ob 
zori, ki izhaja iz Cankarjevih črtic. 
Pravkar je igralka vašega gledališča 
Vesna Pernarčič na Dnevih komedije 

v Celju prejela priznanje za žlahtno 
komedijantko za vlogo v predstavi 
Venera v krznu, v kateri, kot je bilo 
povedano, blesti od začetka do kon-
ca. Ob zori je bržčas ena najboljših, 
po mnenju nekaterih celo najboljša 
predstava lanskega Cankarju pos-
večenega leta. Kaj pričakujete?
Predstava Ob zori je res dobra, tudi 
kritiki so ji dali dobre ocene. Mislim, 
da je celotna ekipa z režiserjem Žigo 
Divjakom in dramaturginjo Katarino 
Morano opravila izvrstno delo. Seveda 
pričakujemo največ, ampak tudi druge 
predstave v tekmovalnem programu 
so dobre, drugače jih selektor Mar-
ko Sosič ne bi izbral. Jaz se predvsem 
vedno veselim vseh dobrih predstav .

Pisati za gledališče je prav po-
sebna umetnost in spretnost, zato 
v PGK ob festivalu organizirate tudi 
delavnice dramskega pisanja. Koga 
boste letos povabili v goste kot 
mentorja?
Res je, pisanje dram je posebna spret-
nost in kot veščin za vsak poklic se jih 
je tudi za dramsko pisanje treba na-
učiti. Vsako delo zahteva neko obr-
tno znanje, če se lahko tako izrazim, 
vsako delo ima neke zakonitosti, ki 
jih je treba najprej usvojiti, da se jih 
potem lahko krši … Letošnjo delavni-
co bo vodila Kim Komljanec. Bo pa le-
tos prvič to rezidenčna delavnica, ki jo 

pripravljamo v sodelovanju s festiva-
lom Vzkrik, Javnim skladom za kultur-
ne dejavnosti in Layerjevo hišo, kjer 
bodo udeleženci dramske delavnice 
tudi nastanjeni. Tako bodo v času fe-
stivala bivali in dihali z njim.

Koliko predstav bomo letos vi-
deli v tekmovalnem, spremljeval-
nem in mednarodnem progra-
mu? Nam lahko kaj več poveste o 
slednjem?
V tekmovalni progam je selektor Mar-
ko Sosič letos uvrstil sedem predstav, 
v spremljevalni štiri, prav toliko tudi v 
mednarodni, v katerem bomo lahko vi-
deli: Cankarjevega Kralja na Betajnovi 
v izvedbi Jugoslovanskega dramskega 
gledališča iz Beograda, dve uprizorit-
vi rokgrejevega Tarzana, in sicer hrva-
ško v izvedbi HNK iz Zadra in ameriško 
v izvedbi Theatre Gigante iz Milwau-
keeja, ter Vladimirja Matjaža Zupanči-
ča v izvedbi bolgarskega gledališča iz 
Plovdiva. Predvsem mi je žal, da smo 
se iz finančnih razlogov morali odpo-
vedati ukrajinski uprizoritvi Grumove-
ga Dogodka v mestu Gogi. Upam, da 
nam tega ne bo več potrebno početi.

49. Teden
slovenske 
drame
Prešernovo
gledališče
 27. 3.– 8. 4. 2019



19:00 Prešernovo 
gledališče 
Kranj

Slovesno odprtje 49. Tedna 
slovenske drame s podelitvijo 
nagrad ZDUS

Sledi IVAN CANKAR
Ob zori 
Prešernovo gledališče Kranj

10:00 Layerjeva hiša 
Kranj

Jenkova soba, rezidenčna 
delavnica dramskega pisanja

17:00 Nova pošta 
(SMG) 
Ljubljana

IVAN CANKAR 
Kralj na Betajnovi 
UL AGRFT

18:30 SNG Drama 
Ljubljana 
Ljubljana

IVO SVETINA
V imenu matere 
SNG Drama Ljubljana

10:00 Layerjeva hiša 
Kranj

Jenkova soba, rezidenčna 
delavnica dramskega pisanja

18:00 Layerjeva hiša 
Kranj

Bralne uprizoritve dramskih 
besedil študentov AGRFT

20:00 Prešernovo 
gledališče 
Kranj

IVAN CANKAR

Kralj na Betajnovi 
JDP Beograd, Srbija

10:00 Layerjeva hiša 
Kranj

Jenkova soba, rezidenčna 
delavnica dramskega pisanja

18:30 SNG Drama 
Ljubljana 
Ljubljana

PO ROMANU IVANA TAVČARJA 
Visoška kronika 
SNG Drama Ljubljana

20:00 Stolp Škrlovec 
Kranj

Igram, sem 
(projekcija filma in pogovor z ustvarjalci)

10:00 Layerjeva hiša 
Kranj

Jenkova soba, rezidenčna 
delavnica dramskega pisanja

19:30 SNG Drama 
Ljubljana 
Ljubljana

ANTON TOMAŽ LINHART 
Ta veseli dan 
ali Matiček se ženi 
SNG Drama Ljubljana

20:00 Prešernovo 
gledališče 
Kranj

UROŠ KAURIN IN VITO WEIS 
HEROJ 2.0 - Predstava 
vseh predstav 
KUD Moment Maribor in Zavod En-Knap

10:00 Layerjeva hiša 
Kranj

Jenkova soba, rezidenčna 
delavnica dramskega pisanja

16:00 SLOGI 
Ljubljana

Dan nominirancev 
(bralne uprizoritve)

20:00 Prešernovo 
gledališče 
Kranj

NOVA POŠTA 
6 
Maska Ljubljana in SMG

18:00 Stolp Škrlovec 
Kranj

Gledališče in/kot javni prostor 
(okrogla miza) DGKTS

20:00 Prešernovo 
gledališče 
Kranj

VINKO MÖDERNDORFER 
Fant, dekle in gospod 
Drama SNG Maribor

17:00 SLOGI 
Ljubljana

Dan nominirancev 
(bralne uprizoritve)

20:00 Prešernovo 
gledališče 
Kranj

ROK VILČNIK ROKGRE 
Tarzan 
Hrvatsko narodno kazalište Zadar, Hrvaška

17:00 Stolp Škrlovec 
Kranj

Beseda in oder 
(okrogla miza)

20:00 Prešernovo 
gledališče 
Kranj

ROK VILČNIK ROKGRE:

DRAME... (predstavitev knjige) 
KUD Sodobnost Internacional

sledi Prešernovo 
gledališče 
Kranj

ROK VILČNIK ROKGRE 
Tarzan 
Theatre Gigante, Milwaukee, ZDA

20:00 Prešernovo 
gledališče 
Kranj

JURE KARAS 
Realisti 
SNG Nova Gorica

20:00 Prešernovo 
gledališče 
Kranj

MATJAŽ ZUPANČIČ 
Vladimir 
Plovdiv Drama Theatre, Bolgarija

22:00 Stolp Škrlovec Afterparty - Slon in Sadež

10:00 PG - foaje 
Kranj

5. strokovno srečanje 
oblikovalcev maske

11:00 SMG 
Ljubljana

SIMONA SEMENIČ 
še ni naslova 
Slovensko mladinsko gledališče

19:30 MGL 
Ljubljana

NEJC GAZVODA 
Tih vdih 
Mestno gledališče ljubljansko

20:00 Prešernovo 
gledališče 
Kranj

Sklepna slovesnost 
49. TSD s podelitvijo nagrad 
in koncertom ansambla Papir

18:00 SLOGI 
Ljubljana

Bralna uprizoritev besedila 
mladega nagrajenega dramatika

28. 3.

29. 3.

30. 3.

31. 3.

01. 4.

27. 3.

ned

Spored

02. 4.

03. 4.

04. 4.

05. 4.
06. 4.

07. 4.

08. 4.
10. 4.

ned

To je svet duhovne razseljenosti, nasilja, 
rasizma in iskanja lastnih duhovnih pokrajin

Marko Sosič 
selektor 49. TSD

Sprašuje: Smilja Štravs
Foto: Luca Quaia

Kot selektor festivala Teden slo-
venske drame ste si skupno gleda-
li 57 predstav. Sama gledališča so 
prijavila 38 uprizoritev, 19 ste si 
jih ogledali po lastni presoji. Po ka-
kšnem ključu ste se odločali zanje?
Na Tednu slovenske drame tekmujejo 
vse predstave, ki so nastale na osno-
vi originalnega slovenskega dramske-
ga besedila, oziroma tiste, ki so nasta-
le na izrazito avtorski priredbi literarne 
predloge, vsled tega sem si pač ogle-
dal vse uprizoritve slovenskih avtorjev 
ali priredbe, ki so nastale izpod pere-
sa slovenskih avtorjev in bile na spo-
redu slovenskih gledališč v prejšnjem 
letu. Devetnajst predstav, ki jih nava-
jate in ki niso bile prijavljene, sodi v 
zgoraj omenjeno ponudbo, in kot tako 
sem si jo želel ogledati v celoti, saj ne 
morem presojati in izbirati, ne da bi 
poznal vseh uprizoritev.

Ocenjevalci potice med poku-
šanjem srkajo radensko ali vodo, 
da nevtralizirajo okuse, ocenjeval-
ci vina prigrizujejo bel kruh. Kakšne 
taktike uporabljate vi, da pri ogledu 
tolikšnega števila predstav ostane-
te zbrani, da se vam prizori v glavi 
povsem ne pomešajo?
Nimam posebne tehnike. Običajno si 
zapišem kratko misel, oznako, s katero 
prikličem v spomin celotno predstavo, 
v kolikor bi bilo to potrebno, kar vča-
sih seveda je, toda kvalitetne predsta-
ve se ti tako ali drugače zapišejo v za-
vest in so neizbrisljive.

Kot osnovne kriterije pri izbo-
ru ste navedli vsebinsko in estetsko 
slojevitost ter celovitost izvedbe. 
Nam lahko kaj več poveste o tem, 
kako presojate estetiko predstav?
Najprej moram reči, da je delo selek-
torja izrazito subjektivnega značaja. 
Slednje zaobjema seveda širše pozna-
vanje sodobnega gledališkega jezika 
in mora jemati v obzir različne elemen-
te posamezne uprizoritve, ki tvorijo 
tàko ali drugačno celoto, skozi kate-
ro se razbira njena estetika. Njena raz-
poznavna estetska koda je zame seve-
da pomembna, predvsem pa polagam 
veliko važnost na umeščenost uprizo-
ritve v sodobni družbeni kontekst, v 
slojevitost in kompleksnost likov, ki se 
v svojem odrskem bivanju dotaknejo 
kompleksnosti sodobnega človekove-
ga duha in iskanja njegovega osišča. 

Lani je bilo Cankarjevo leto, zato 
je bila ta tematika zelo v ospredju. 
Ste nasploh zadovoljni s sodobnim 
razumevanjem Cankarjevega dram-
skega opusa, so izvedbe v večini pri-
merov presegle vaša pričakovanja?
Ja, sodobno gledališko branje Cankar-
jevega dramskega in proznega dela se 
mi je zdelo v večini primerov zelo za-
nimivo in na trenutke resnično vzne-
mirljivo. Mislim, da je bila Cankarjeva 
obletnica imenitna priložnost ponov-
nega branja tega velikega avtorja, ki 
s svojo mislijo znova in znova globoko 
zareže v našo zavest. 

Kakšne predstave ima rado slo-
vensko občinstvo, bi lahko na pod-
lagi svojih izkušenj oblikovali neka-
kšen nacionalni dramski okus?
Mislim, da ima slovensko občinstvo 
rado vse predstave, ki se ga tako ali 
drugače dotaknejo in ga ne pustijo 
ravnodušnega. Sicer pa dramski okus 
oblikujejo gledališča sama tudi z misli-
jo na družbeni kontekst, v katerem de-
lujejo. To je velika odgovornost. Včasih 
so uspešna, včasih manj.

Če poskušate na osnovi vsega, 
kar ste videli, izluščiti bistvo, po-
tegniti rdečo nit, kakšen se vam zdi 
naš svet, kot ga interpretira letoš-
nji TSD?
To je med drugim svet duhovne raz-
seljenosti, nasilja, rasizma in iska-
nja lastnih duhovnih pokrajin, iskanja 
lastnega obraza in resnice ter boja za 
ohranitev lastnega dostojanstva. 

Vloga gledališča je predvsem 
v kritičnem pogledu na položaj v 
družbi. Če smo lani obeležili sto-
letnico Cankarjeve smrti, pa se le-
tos lahko spomnimo 70-letnice iz-
daje Butalcev Frana Milčinskega (v 
knjižni obliki), zbirke humoresk, ki 
navkljub izraziti družbeni kritičnos-
ti izvabljajo salve smeha. V sloven-
skem gledališču se smejimo veliko 
manj. Zakaj mislite, da je tako?
Kvalitetnega smeha je res premalo, 
tistega pritlehnega pa absolutno pre-
več, toda publika ga pogostoma še 
vedno podpira. Komedija je najtežja 
dramska zvrst, njeno nesporno inte-
lektualno bogastvo pa se izraža tudi 
v tem, da zmore skozi humor uzreti v 
globine človekovega duha in kritično 
reflektirati družbo in njen čas. Morda 
bodo gledalci našli kaj takega tudi v 
letošnji selekciji.

27. 3. 

07. 4. 07. 4. 

04. 4. 

R: Žiga Divjak 
Prešernovo gledališče

R: Tomi Janežič 
SMG

R: Nejc Gazvoda 
MGL

R: Wes Savick 
Theatre Gigante, Milwaukee, ZDA

I VA N CA N K A R 
Ob zori

S I M O N A S E M E N I Č 
še ni naslova

N E J C GA Z VO DA 
Tih vdih

RO K V I LČ N I K RO KG R E 
Tarzan

19:30 | PG Kranj 
130 minut, brez odmora

11:00 | SMG, Ljubljana 
10 ur, 4 odmori

19:30 | MGL, Ljubljana 
110 minut, brez odmora

20:00 | PG Kranj 
90 minut, brez odmora

sre

ned ned

31. 3. 

Uroš Kaurin, Vito Weiss 
KUD Moment Maribor  
in Zavod En-Knap

Heroj 2.0 – Predstava 
vseh predstav

20:00 | PG Kranj 
70 minut, brez odmora

ned

čet

28. 3. 

R: Maša Pelko 
UL AGRFT

I VA N CA N K A R 
Kralj na Betajnovi

17:00 | Nova pošta (SMG) 
90 minut, brez odmora

čet

31. 3. 

R: Janusz Kica 
SNG Drama Ljubljana

A N TO N TO M A Ž L I N H A RT 
Ta veseli dan ali 
Matiček se ženi

19:30 | SNG Drama Lj. 
155 minut, z odmorom

ned
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01. 4. 

R: Žiga Divjak 
Maska Ljubljana in SMG

N OVA P O ŠTA 
6

20:00 | PG Kranj 
80 minut, brez odmora

pon

03. 4. 

R: Matjaž Latin 
HNK Zadar, Hrvaška

RO K V I LČ N I K RO KG R E 
Tarzan

20:00 | PG Kranj 
90 minut, brez odmora

sre02. 4. 

R: Mateja Kokol 
Drama SNG Maribor

V I N KO MÖD E R N D O R F E R 
Fant, dekle in gospod

20:00 | PG Kranj 
75 minut, brez odmora

tor 05. 4. 

R: Tijana Zinajić 
SNG Nova Gorica

J U R E K A R AS 
Realisti

20:00 | PG Kranj 
90 minut, brez odmora

pet

28. 3. 

R: Ivica Buljan 
SNG Drama Ljubljana

I VO SV E T I N A 
V imenu matere

18:30 | SNG Drama Lj. 
215 minut, z odmorom

čet 29. 3. 

R: Milan Nešković 
JDP, Beograd, Srbija

I VA N CA N K A R 
Kralj na Betajnovi

pet

20:00 | PG Kranj 
130 minut, brez odmora

30. 3. 

R: Jernej Lorenci 
SNG Drama Ljubljana

P O RO M A N U I VA N A TAVČA RJA 
Visoška kronika

18:30 | SNG Drama Lj. 
220 minut, z odmorom

sob

sob06. 4. 

R: Alexandra Petrova 
Plovdiv Drama Theatre,  
Plovdiv, Bolgarija

M ATJA Ž Z U PA N Č I Č 
Vladimir

20:00 | PG Kranj 
120 minut, brez odmora

Tekmovalni 
program

Mednarodni 
program

Spremljevalni 
program

L EG E N DA

Javni zavod  
Prešernovo gledališče Kranj 
Glavni trg 6, 4000 Kranj

www.pgk.si

Blagajna 
+386 (0)4 20 10 200 
blagajna@pgk.si

Blagajna je odprta od ponedeljka do petka 
od 10.00 do 12.00, ob sobotah od 9.00 
do 10.30 ter uro pred začetkom predstav.



19:00 Prešernovo 
gledališče 
Kranj

Slovesno odprtje 49. Tedna 
slovenske drame s podelitvijo 
nagrad ZDUS

Sledi IVAN CANKAR
Ob zori 
Prešernovo gledališče Kranj

10:00 Layerjeva hiša 
Kranj

Jenkova soba, rezidenčna 
delavnica dramskega pisanja

17:00 Nova pošta 
(SMG) 
Ljubljana

IVAN CANKAR 
Kralj na Betajnovi 
UL AGRFT

18:30 SNG Drama 
Ljubljana 
Ljubljana

IVO SVETINA
V imenu matere 
SNG Drama Ljubljana

10:00 Layerjeva hiša 
Kranj

Jenkova soba, rezidenčna 
delavnica dramskega pisanja

18:00 Layerjeva hiša 
Kranj

Bralne uprizoritve dramskih 
besedil študentov AGRFT

20:00 Prešernovo 
gledališče 
Kranj

IVAN CANKAR

Kralj na Betajnovi 
JDP Beograd, Srbija

10:00 Layerjeva hiša 
Kranj

Jenkova soba, rezidenčna 
delavnica dramskega pisanja

18:30 SNG Drama 
Ljubljana 
Ljubljana

PO ROMANU IVANA TAVČARJA 
Visoška kronika 
SNG Drama Ljubljana

20:00 Stolp Škrlovec 
Kranj

Igram, sem 
(projekcija filma in pogovor z ustvarjalci)

10:00 Layerjeva hiša 
Kranj

Jenkova soba, rezidenčna 
delavnica dramskega pisanja

19:30 SNG Drama 
Ljubljana 
Ljubljana

ANTON TOMAŽ LINHART 
Ta veseli dan 
ali Matiček se ženi 
SNG Drama Ljubljana

20:00 Prešernovo 
gledališče 
Kranj

UROŠ KAURIN IN VITO WEIS 
HEROJ 2.0 - Predstava 
vseh predstav 
KUD Moment Maribor in Zavod En-Knap

10:00 Layerjeva hiša 
Kranj

Jenkova soba, rezidenčna 
delavnica dramskega pisanja

16:00 SLOGI 
Ljubljana

Dan nominirancev 
(bralne uprizoritve)

20:00 Prešernovo 
gledališče 
Kranj

NOVA POŠTA 
6 
Maska Ljubljana in SMG

18:00 Stolp Škrlovec 
Kranj

Gledališče in/kot javni prostor 
(okrogla miza) DGKTS

20:00 Prešernovo 
gledališče 
Kranj

VINKO MÖDERNDORFER 
Fant, dekle in gospod 
Drama SNG Maribor

17:00 SLOGI 
Ljubljana

Dan nominirancev 
(bralne uprizoritve)

20:00 Prešernovo 
gledališče 
Kranj

ROK VILČNIK ROKGRE 
Tarzan 
Hrvatsko narodno kazalište Zadar, Hrvaška

17:00 Stolp Škrlovec 
Kranj

Beseda in oder 
(okrogla miza)

20:00 Prešernovo 
gledališče 
Kranj

ROK VILČNIK ROKGRE:

DRAME... (predstavitev knjige) 
KUD Sodobnost Internacional

sledi Prešernovo 
gledališče 
Kranj

ROK VILČNIK ROKGRE 
Tarzan 
Theatre Gigante, Milwaukee, ZDA

20:00 Prešernovo 
gledališče 
Kranj

JURE KARAS 
Realisti 
SNG Nova Gorica

20:00 Prešernovo 
gledališče 
Kranj

MATJAŽ ZUPANČIČ 
Vladimir 
Plovdiv Drama Theatre, Bolgarija

22:00 Stolp Škrlovec Afterparty - Slon in Sadež

10:00 PG - foaje 
Kranj

5. strokovno srečanje 
oblikovalcev maske

11:00 SMG 
Ljubljana

SIMONA SEMENIČ 
še ni naslova 
Slovensko mladinsko gledališče

19:30 MGL 
Ljubljana

NEJC GAZVODA 
Tih vdih 
Mestno gledališče ljubljansko

20:00 Prešernovo 
gledališče 
Kranj

Sklepna slovesnost 
49. TSD s podelitvijo nagrad 
in koncertom ansambla Papir

18:00 SLOGI 
Ljubljana

Bralna uprizoritev besedila 
mladega nagrajenega dramatika

28. 3.

29. 3.

30. 3.

31. 3.

01. 4.

27. 3.

ned

Spored

02. 4.

03. 4.

04. 4.

05. 4.
06. 4.

07. 4.

08. 4.
10. 4.

ned

To je svet duhovne razseljenosti, nasilja, 
rasizma in iskanja lastnih duhovnih pokrajin

Marko Sosič 
selektor 49. TSD

Sprašuje: Smilja Štravs
Foto: Luca Quaia

Kot selektor festivala Teden slo-
venske drame ste si skupno gleda-
li 57 predstav. Sama gledališča so 
prijavila 38 uprizoritev, 19 ste si 
jih ogledali po lastni presoji. Po ka-
kšnem ključu ste se odločali zanje?
Na Tednu slovenske drame tekmujejo 
vse predstave, ki so nastale na osno-
vi originalnega slovenskega dramske-
ga besedila, oziroma tiste, ki so nasta-
le na izrazito avtorski priredbi literarne 
predloge, vsled tega sem si pač ogle-
dal vse uprizoritve slovenskih avtorjev 
ali priredbe, ki so nastale izpod pere-
sa slovenskih avtorjev in bile na spo-
redu slovenskih gledališč v prejšnjem 
letu. Devetnajst predstav, ki jih nava-
jate in ki niso bile prijavljene, sodi v 
zgoraj omenjeno ponudbo, in kot tako 
sem si jo želel ogledati v celoti, saj ne 
morem presojati in izbirati, ne da bi 
poznal vseh uprizoritev.

Ocenjevalci potice med poku-
šanjem srkajo radensko ali vodo, 
da nevtralizirajo okuse, ocenjeval-
ci vina prigrizujejo bel kruh. Kakšne 
taktike uporabljate vi, da pri ogledu 
tolikšnega števila predstav ostane-
te zbrani, da se vam prizori v glavi 
povsem ne pomešajo?
Nimam posebne tehnike. Običajno si 
zapišem kratko misel, oznako, s katero 
prikličem v spomin celotno predstavo, 
v kolikor bi bilo to potrebno, kar vča-
sih seveda je, toda kvalitetne predsta-
ve se ti tako ali drugače zapišejo v za-
vest in so neizbrisljive.

Kot osnovne kriterije pri izbo-
ru ste navedli vsebinsko in estetsko 
slojevitost ter celovitost izvedbe. 
Nam lahko kaj več poveste o tem, 
kako presojate estetiko predstav?
Najprej moram reči, da je delo selek-
torja izrazito subjektivnega značaja. 
Slednje zaobjema seveda širše pozna-
vanje sodobnega gledališkega jezika 
in mora jemati v obzir različne elemen-
te posamezne uprizoritve, ki tvorijo 
tàko ali drugačno celoto, skozi kate-
ro se razbira njena estetika. Njena raz-
poznavna estetska koda je zame seve-
da pomembna, predvsem pa polagam 
veliko važnost na umeščenost uprizo-
ritve v sodobni družbeni kontekst, v 
slojevitost in kompleksnost likov, ki se 
v svojem odrskem bivanju dotaknejo 
kompleksnosti sodobnega človekove-
ga duha in iskanja njegovega osišča. 

Lani je bilo Cankarjevo leto, zato 
je bila ta tematika zelo v ospredju. 
Ste nasploh zadovoljni s sodobnim 
razumevanjem Cankarjevega dram-
skega opusa, so izvedbe v večini pri-
merov presegle vaša pričakovanja?
Ja, sodobno gledališko branje Cankar-
jevega dramskega in proznega dela se 
mi je zdelo v večini primerov zelo za-
nimivo in na trenutke resnično vzne-
mirljivo. Mislim, da je bila Cankarjeva 
obletnica imenitna priložnost ponov-
nega branja tega velikega avtorja, ki 
s svojo mislijo znova in znova globoko 
zareže v našo zavest. 

Kakšne predstave ima rado slo-
vensko občinstvo, bi lahko na pod-
lagi svojih izkušenj oblikovali neka-
kšen nacionalni dramski okus?
Mislim, da ima slovensko občinstvo 
rado vse predstave, ki se ga tako ali 
drugače dotaknejo in ga ne pustijo 
ravnodušnega. Sicer pa dramski okus 
oblikujejo gledališča sama tudi z misli-
jo na družbeni kontekst, v katerem de-
lujejo. To je velika odgovornost. Včasih 
so uspešna, včasih manj.

Če poskušate na osnovi vsega, 
kar ste videli, izluščiti bistvo, po-
tegniti rdečo nit, kakšen se vam zdi 
naš svet, kot ga interpretira letoš-
nji TSD?
To je med drugim svet duhovne raz-
seljenosti, nasilja, rasizma in iska-
nja lastnih duhovnih pokrajin, iskanja 
lastnega obraza in resnice ter boja za 
ohranitev lastnega dostojanstva. 

Vloga gledališča je predvsem 
v kritičnem pogledu na položaj v 
družbi. Če smo lani obeležili sto-
letnico Cankarjeve smrti, pa se le-
tos lahko spomnimo 70-letnice iz-
daje Butalcev Frana Milčinskega (v 
knjižni obliki), zbirke humoresk, ki 
navkljub izraziti družbeni kritičnos-
ti izvabljajo salve smeha. V sloven-
skem gledališču se smejimo veliko 
manj. Zakaj mislite, da je tako?
Kvalitetnega smeha je res premalo, 
tistega pritlehnega pa absolutno pre-
več, toda publika ga pogostoma še 
vedno podpira. Komedija je najtežja 
dramska zvrst, njeno nesporno inte-
lektualno bogastvo pa se izraža tudi 
v tem, da zmore skozi humor uzreti v 
globine človekovega duha in kritično 
reflektirati družbo in njen čas. Morda 
bodo gledalci našli kaj takega tudi v 
letošnji selekciji.

27. 3. 

07. 4. 07. 4. 

04. 4. 

R: Žiga Divjak 
Prešernovo gledališče

R: Tomi Janežič 
SMG

R: Nejc Gazvoda 
MGL

R: Wes Savick 
Theatre Gigante, Milwaukee, ZDA

I VA N CA N K A R 
Ob zori

S I M O N A S E M E N I Č 
še ni naslova

N E J C GA Z VO DA 
Tih vdih

RO K V I LČ N I K RO KG R E 
Tarzan

19:30 | PG Kranj 
130 minut, brez odmora

11:00 | SMG, Ljubljana 
10 ur, 4 odmori

19:30 | MGL, Ljubljana 
110 minut, brez odmora

20:00 | PG Kranj 
90 minut, brez odmora

sre

ned ned

31. 3. 

Uroš Kaurin, Vito Weiss 
KUD Moment Maribor  
in Zavod En-Knap

Heroj 2.0 – Predstava 
vseh predstav

20:00 | PG Kranj 
70 minut, brez odmora

ned

čet

28. 3. 

R: Maša Pelko 
UL AGRFT

I VA N CA N K A R 
Kralj na Betajnovi

17:00 | Nova pošta (SMG) 
90 minut, brez odmora

čet

31. 3. 

R: Janusz Kica 
SNG Drama Ljubljana

A N TO N TO M A Ž L I N H A RT 
Ta veseli dan ali 
Matiček se ženi

19:30 | SNG Drama Lj. 
155 minut, z odmorom

ned
Fo

to
: P

et
er

 U
ha

n
01. 4. 

R: Žiga Divjak 
Maska Ljubljana in SMG

N OVA P O ŠTA 
6

20:00 | PG Kranj 
80 minut, brez odmora

pon

03. 4. 

R: Matjaž Latin 
HNK Zadar, Hrvaška

RO K V I LČ N I K RO KG R E 
Tarzan

20:00 | PG Kranj 
90 minut, brez odmora

sre02. 4. 

R: Mateja Kokol 
Drama SNG Maribor

V I N KO MÖD E R N D O R F E R 
Fant, dekle in gospod

20:00 | PG Kranj 
75 minut, brez odmora

tor 05. 4. 

R: Tijana Zinajić 
SNG Nova Gorica

J U R E K A R AS 
Realisti

20:00 | PG Kranj 
90 minut, brez odmora

pet

28. 3. 

R: Ivica Buljan 
SNG Drama Ljubljana

I VO SV E T I N A 
V imenu matere

18:30 | SNG Drama Lj. 
215 minut, z odmorom

čet 29. 3. 

R: Milan Nešković 
JDP, Beograd, Srbija

I VA N CA N K A R 
Kralj na Betajnovi

pet

20:00 | PG Kranj 
130 minut, brez odmora

30. 3. 

R: Jernej Lorenci 
SNG Drama Ljubljana

P O RO M A N U I VA N A TAVČA RJA 
Visoška kronika

18:30 | SNG Drama Lj. 
220 minut, z odmorom

sob

sob06. 4. 

R: Alexandra Petrova 
Plovdiv Drama Theatre,  
Plovdiv, Bolgarija

M ATJA Ž Z U PA N Č I Č 
Vladimir

20:00 | PG Kranj 
120 minut, brez odmora

Tekmovalni 
program

Mednarodni 
program

Spremljevalni 
program

L EG E N DA

Javni zavod  
Prešernovo gledališče Kranj 
Glavni trg 6, 4000 Kranj

www.pgk.si

Blagajna 
+386 (0)4 20 10 200 
blagajna@pgk.si

Blagajna je odprta od ponedeljka do petka 
od 10.00 do 12.00, ob sobotah od 9.00 
do 10.30 ter uro pred začetkom predstav.



Pogrešam več premisleka, več dramaturškega vpliva 
 na predstave, ki ne bi bile zgolj režiserjeva domena

Katere so najbolj prepoznavne 
vsebinske značilnosti letošnjih no-
minirancev. Lahko izluščite kakšne 
skupne točke, ki zaznamujejo naš 
prostor in čas, v katerem živimo?
Teme, ki so letos prevladovale, priha-
jajo predvsem iz intimnih stisk, ki jih 
generirajo odnosi v družini in družbi. 
Iz njih izhajajo intimne drame, kritika 
družbenega sistema in zlasti izpostav-
ljanje socialnih krivic, z vse večjo odvi-
snostjo od novih tehnoloških komuni-
kacijskih orodij se pojavljajo nove vrste 
osamljenosti. Avtorji so v raznolikosti 
in fuziji različnih žanrov pisali o stra-
hu, nasilju, ksenofobiji, razkrivali me-
hanizme in anatomijo novodobnega 
povzpetništva, skratka, pisali so o tem, 
kar jih boli, kar opažajo; vsa tematska 
raznolikost, včasih tudi humorno in 
satirično, razgrinja nevralgične točke 
naše sodobnosti – tisto torej, kar je 

tudi v osnovi srž, poslanstvo gledališča.
Žirija si je lani prislužila oznako 

»konservativnega izbora konvenci-
onalnih besedil«, medtem ko so bila 
letošnja besedila bolj nekonvencio-
nalna. Kako se to v njih izraža?
Vsak, ki je bil večkrat (ne le v tej) ži-
riji, ve, da se bera nenehno spremi-
nja. Lani je bila slika drugačna, žirija 
je izbrala le tri besedila, pa si je kljub 
temu, da je bilo eno od njih nedram-
sko in še monolog povrhu, prisluži-
la tako oznako. Drugi očitek je bil, da 
smo nasedli »lepoti jezika«, kot da nas 
zanima le njegova forma. Opazka ne 
vzdrži, saj se zavedamo, kaj pomeni 
jezik v gledališču. Je mnogo komplek-
snejši del organizma uprizoritve, zato 
je vsakič znova na drugačen način živ, 
pripada igralcem, performerjem, prav 
tako nam, gledalcem, ki nam je name-
njen. Zato besede, zapisane v drami, 
beremo ves čas z mislijo o potencial-
ni uprizorljivosti. Eden izmed kriteri-
jev, še kako pomemben pri branju za 
gledališče, je artikuliranost. Pogovori 
žirije ob branju so ves čas večdimen-
zionalni in njena tokratna sestava je to 
v obilni meri omogočala. Kot drama-
turginja vsak dan že desetletja berem 
besedila na več ravneh hkrati. Pravza-
prav jih sploh ne znam več brati dru-
gače. Če se vrnem k letošnji beri, naj 
povem, da je bila ob tematski raznoli-
kosti tudi formalno in strukturno izbi-
ra večja, od tod tudi nominacija petih 
besedil. Brali pa smo torej isti žiranti in 
merili z enakimi vatli kot lani.

  
Kako bi označili pomanjkljivosti,  
šibke točke domačih dramskih pi-
scev? V čem pa vidite njihovo moč 
in prednosti?
Šibkosti, o katerih lahko govorim le na 
splošno (in pri tem seveda izvzemam 
kvalitetna nominirana besedila in še 
nekaj tistih, ki so bila blizu nominaci-
ji), smo opazili predvsem v oblikovanju 
likov. V želji po dobro grajeni strukturi 
ali po oblikovanju zamisli pisci pozab-
ljajo na njihovo živost, zato ostajajo 
eno- ali dvodimenzionalni. Igralec jim 
potem teže ustvari potrebni volumen 
na odru. Narativno šibka besedila se 
niti ne razvijejo ali pa so nedorečena 
ali pa ne znajo zastaviti problema, ne-
katera so tudi strukturno, dramaturško 
šibka. Vse to kaže, da je drame težko 
pisati, napisati dobro dramsko bese-
dilo pa je res velik dosežek, zato je 
učenje pisanja za gledališče tako po-
membno in dobrodošlo.

Letos ste med dramskimi besedi-
li opazili novo zvrst, dokumentarno 
dramo. V katerih lastnostih se ta raz-
likuje od obstoječih odrskih form?
Ta žanr se vse bolj uveljavlja tudi na 
naših odrih. Dokumentarna drama 
je zasnovana na resničnih dogod-
kih, dokumentih, raziskavah, govori o 
resničnih ljudeh. Vendar zahteva več 
kot le razgrnitev dejstev, torej ni do-
volj le poročanje o nečem. Dramatur-
ški in uprizoritveni prijemi dejstva in 
nastopajoče povzdignejo v gledališko 
predstavo in občinstvo nagovorijo na 

način, ki tudi njih umešča med bližnje 
priče resničnih dogodkov. In dve iz-
med teh besedil sta tokrat prišli v iz-
bor za Grumovo nagrado prav zaradi 
tega, ker jima je to uspelo.  

Ali lahko rečemo, da tudi v leto-
šnjih natečajnih delih prevladujejo 
vsakdanje situacije, zanimive male 
zgodbe posameznika?
Prevladujejo, res je, ampak nas je le-
tos prijetno presenetilo, da so neka-
teri avtorji intimne zgodbe smiselno 
umestili v širši kontekst in jih uporabi-
li kot argumente za nastavljanje ogle-
dala družbi. 

Kaj pogrešate na slovenskih odrih?
Kot dramaturginja pogrešam več pre-
misleka, več dramaturškega vpliva na 
predstave, ki ne bi bile zgolj režiser-
jeva domena, ki ne bi izhajale le iz re-
žiserjevega subjektivnega pogleda, 
ampak tudi iz njegovega dialoga z dra-
maturgi/dramaturgom, kar bi hkrati 
ustvarjalo več prostora za razmislek in 
odprlo širši in bolj artikuliran diskurz. 
Na drugi strani pa pogrešam več mož-
nosti za polnejše igralske stvaritve, saj 
reduciranje igralčeve vloge na le de-
klarativno izjavljanje na dolgi rok ne 
ohranja igralca v njegovi polni kondi-
ciji in mu onemogoča, da bi v komple-
ksnejših in poglobljenih izzivih in nalo-
gah, ki jih predenj postavljajo režiserji, 
ne razvil le svojega potenciala, ampak 
tudi predstavam podelil tisto izjemno 
čarobnost, ki jo lahko doživimo le v 
gledališču in ki je je zmožen le igralec.    

Vilma Štritof  
predsednica žirije za nagrado  
Slavka Gruma, nagrado za  
mladega dramatika in Grün-
Filipičevo priznanje 2019

Sprašuje: Smilja Štravs
Foto: Arhiv FBS/Matej Kristovič

Teden slovenske drame, ki je del 
programa Prešernovega gledališča 
Kranj, vsako leto skrbi tudi za razvoj 
in predstavitve nove slovenske dra-
matike. Najučinkoviteje in tudi najbolj 
vidno z natečajem za nagrado Slavka 
Gruma za najboljše izvirno slovensko 
dramsko besedilo. 

derndorfer, edini v izboru, ki se lahko 
pohvali tako z več nominacijami kot 
tudi že prejetimi Grumovimi nagrada-
mi, se letos predstavlja z besedilom 
An ban pet podgan. 

»Besedilo Hlapec Jernej in nje-
gova pravica je napisano izčiščeno, z 
natančnimi dramauturškimi poudar-
ki, z repetitivnostjo, ki samo povečuje 
učinek vpetosti in nerešljivosti človeš-
kih življenj v sodobnem produkcijskem 
okolju. Besedilo, ki boli.«

»›Srečne družine so si v svoji sre-
či podobne, nesrečne pa so nesrečne 
vsaka na svoj način,‹ je misel, s katero 
je Tolstoj začel roman o Ani Karenini. 
V drami Tih vdih se na prvi pogled ne 
zgodi nič tako tragično usodnega kot v 
veličastnem Tolstojevem romanu, toda 
prav zaradi občutljivosti za male pre-
mike proti brezizhodnosti je v njej ve-
liko trenutkov brez diha.«

»Realisti so smešni, ker so resnični. 
Če ne bi bili smešni, bi namreč – to je 
najbrž skupno jedro tega kabareta, ki 

V letošnjem letu so žiranti preb-
rali 42 dramskih besedil za Grumovo 
nagrado in še 12 besedil, ki so prispe-
la na natečaj za mladega dramatika 
(avtorji stari do 30 let). Letošnji iz-
bor nominirancev prinaša pet dram-
skih besedil, od katerih so bila štiri že 
uprizorjena, za nekatera pa bi lahko 
zapisali, da so nastala kot readyma-
de oz. v procesu ustvarjanja uprizori-
tve. Avtorska ekipa uprizoritve pred-
stave 6, v kateri so poleg Divjaka še 
Gregor Zorc, Katarina Stegnar, Vito 
Weis, Iztok Drabik Jug in Alja Kapun, 
se predstavlja z besedilom 6, ki hkra-
ti govori o globalni, a tudi povsem lo-
kalni (kranjski) stvarnosti.  Hlapec 
Jernej in njegova pravica, kjer je kot 
avtor naveden samo Žiga Divjak, pa 
je dokumentarno besedilo, ki govo-
ri o nemogočih razmerah delavstva v 
sodobni družbi. Jure Karas je nomini-
ran s svojo komedijo Realisti (uprizo-
ritev je pravkar prejela naziv žlahtne 
komedije), Nejc Gazvoda pa s svojim 
šestim dramskim besedilom Tih vdih. 
Vsi omenjeni avtorji so za Grumovo 
nagrado nominirani prvič. Vinko Mö-

opozarja na paradokse in krivice naše-
ga vsakdana – bili tragični.«

»Čeprav besedilo črpa iz proble-
matike begunske krize, pa bolj kot o 
beguncih, ki v tekstu sploh ne nasto-
pajo, so le avdioposnetek, spregovori 
o nas samih, o naših prepričanjih, stra-
hovih, skrbi za lastno ekonomsko var-
nost ter na drugi strani o brezbrižnem 
odnosu do sočloveka in o pomanjkanju 
čuta za solidarnost.«

»An ban pet podgan je pretres-
ljiva uprizoritev nasilja, ki se dogodi 
otroku, in njegovih posledic, a njena 
pretresljivost ne črpa iz šoka, prese-
netljivega razpleta ali iz kričeče bole-
čine, marveč iz tesnobnosti, ki jo do-
seže s kratkostjo replik, neposrednim 
in mestoma celo grobim jezikom, 
predvsem pa z zaprto nedvoum-
nostjo, ki ne dovoli, da bi se obrnili 
stran, da bi našli kakšno alternativno, 
umiljeno razlago. To je drama, ki niko-
gar ne more pustiti ravnodušnega.«

Grumova nagrada - pet besedil, eno priznanje

Rok Andres 
dramaturg in avtor koncepta  
dneva nominirancev

Dan nominirancev za Grumovo 
nagrado bo v sklopu Tedna 
slovenske drame v Slovenskem 
gledališkem inštitutu, in sicer 1. 
aprila ob 16.00 in 3. aprila ob 17.00.
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v vasi Vovbre / Haimburg 
nad Velikovcem. Je drugi 
najstarejši prt, narejen leta 
1504 s 36 svetopisemskimi 
slikami. Majhna župnija, ki 
jo upravlja črnopolti župnik 
Nwaohiri Ephraim iz Nige-
rije, vzorno skrbi za to svo-
jo največjo dragocenost, ki 
je tudi del zgodovine sloven-
skega naroda.

Po kosilu pri Šteklu v Glo-
basnici v Podjuni, gostilni-
čarja Frida in Fric Hudl sta 
že naša prijatelja, čas za poz-
drav popotnikov iz dežele 

Kranjske sta si vzela tudi glo-
baški župnik Peter Sticker in 
v petek tudi slovenski župan 
Bernard Sadovnik, nas je 
čakala še Železna Kapla. V 
župnijski cerkvi visi sodo-
ben postni prt, ki ga je nari-
sal koroški slovenski umet-
nik Valentin Oman. Kapel-
ški župnik Polde Zunder 
si je tudi tokrat vzel čas za 
nas in nam čudovito opisal 
izročilo njihovega postne-
ga prta, na katerem iz teme 
vzhaja svetloba in je v sredi-
šče postavljen človek.

Jože Košnjek

S
te že bili kdaj v cer-
kvi, v kateri je gla-
vni oltar v post-
nem času pokrit 
z velikim, od stro-

pa do tal visečim poslikanim 
prtom? Pri nas le redko naj-
demo tak primer, na Koro-
škem pa se je ta slovenska 
in tudi evropska posebnost 
ohranila do današnjih dni. 
Že v 11. in 12. stoletju so začeli 
v vzhodnem delu Alp in tudi 
ob Renu z rjuhami, poslika-
nimi s križi in z orodjem, s 
katerim so mučili Kristusa, 
zakrivati glavne in tudi stran-
ske oltarje. Lepota Božjega 
se je s tem do velikega pet-
ka umaknila človeškemu 
pogledu in pozornost usme-
rila k pobožnosti, premišlje-
vanju o sebi in svojih napa-
kah, k spokornosti in molitvi. 
Nekdanje poslikane rjuhe so 
v naslednjih stoletjih po zas-
lugi duhovnikov, redovnic in 
ročnega dela veščih ljudi pos-
tajali prti s čudovitimi podo-
bami oseb in zgodb iz Stare 

in Nove zaveze Svetega pis-
ma. Koroško tradicijo post-
nih prtov nadaljujejo mlajši, 
sodobnejši primerki, vendar 
njihovo izročilo ostaja ena-
ko: Človek, poglej sočloveka, 
spoštuj ga in pomagaj mu, če 
je pomoči potreben.

Pretekli teden smo z izle-
tniki Gorenjskega glasa kar 

dvakrat uživali v pogledih na 
to koroško posebnost. Naj-
prej smo obiskali eno najst-
arejših cerkva na ozemlju, 
kjer živimo Slovenci, Gos-
po Sveto na istoimenskem 
polju nad Celovcem. V njej 
visi pred glavnim oltarjem 
velik prt s podobo trpečega, 
v cerkvi pa je tudi grob škofa 

Modesta, ki je med Karan-
tanci širil krščansko vero. 
Ob cerkvi je sodoben Kri-
žev pot, ki ga je naredil koro-
ški slovenski umetnik Karel 
Vouk. Mimo Vojvodskega 
prestola na ravnini pod cer-
kvijo, kjer je dobrih šeststo 
let nazaj zadnjič potekal del 
obreda ustoličevanja karan-
tanskih knezov v slovenšči-
ni – knežji kamen je shran-
jen v deželni hiši v Celovcu 
–, smo potovanje nadaljevali 
do Krke ali Gurk po nemško. 
Cerkev na Krki krasi najsta-
rejši in največji postni prt na 
Koroškem. Narejen je bil leta 
1458 in obsega 81 kvadratnih 
metrov. Letos ga v celoti ni 
mogoče videti, saj mu daje-
jo restavratorji lepši videz. 
V bližnjem benediktinskem 
samostanu, ki ga je zgradila 
svetnica slovenskih korenin 
sveta Ema in je bil v njem 
tudi njen zadnji dom, ga je 
letos mogoče videti le četr-
tino s prizori iz Stare zave-
ze. Tretji, za mnoge najlep-
ši postni prt pa visi v cerkvi 

SKRIVNOST KOROŠKIH POSTNIH PRTOV
Pretekli teden sta bila izleta Gorenjskega glasa nekaj posebnega: na Koroškem smo spoznavali slovensko in tudi evropsko redkost, postne prte.

Druga, petkova skupina izletnikov z župnikom Ephraimom iz Nigerije in mežnarico Matildo 
Sternad pred cerkvijo v Vovbrah / Foto: Grega Flajnik

Prva, ponedeljkova skupina izletnikov je kljub bolj zimskemu vremenu uživala na izletu. 
Glasovi izletniki se pač ne menimo za vreme! / Foto: Grega Flajnik

Župnik Nwaohiri Ephraim je doma v Nigeriji, vendar je že 
nekaj let župnik na Koroškem. Najprej je bil v Železni Kapli, 
sedaj pa je v Vovbrah in na Djekšah. Uči se nemščine in 
seveda tudi slovenščine. / Foto: Grega Flajnik

Peter Sticker, rojen v Šentpetru v Rožu, je že več kot 
petdeset let duhovnik, od tega 36 let v Globasnici. Kadarkoli 
pridemo izletniki Gorenjskega glasa v njegovo župnijo, nas 
pride pozdravit. / Foto: Grega Flajnik

Postni prt na Krki je najstarejši in največji na Koroškem, 
saj je bil narejen leta 1458 in obsega več kot osemdeset 
kvadratnih metrov. V bližnjem samostanu ga je letos zaradi 
restavracije na ogled le četrtina. / Foto: Grega Flajnik
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.
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Mateja Rant

N
a Finalu FLL 
regije Adria in 
odprtem drža-
vnem prvens-
tvu FLL Slove-

nije v Celju se je srečalo tri-
deset najboljših ekip iz Slo-
venije, Srbije, Hrvaške in 
Makedonije. Med njimi so 
bile tudi tri gorenjske ekipe, 
to so LEGO Loka iz OŠ Škof-
ja Loka-Mesto, [ne:]PREDvi-
dljivi iz OŠ Predoslje, Des-
picable Team iz OŠ Komen-
da Moste in Kavalirji iz OŠ 
Staneta Žagarja Kranj. Eki-
pa LEGO Loka je v kategori-
ji tehnični intervju osvojila 
prvo nagrado.

Na tekmovanju so se eki-
pe najprej pomerile v tek-
mi robotov, sledilo je oce-
njevanje projekta oziroma 
raziskovalne naloge, pred-
stavitev vrednot in tehni-
čni intervju. Pri slednjem 
so se najbolj izkazali učen-
ci OŠ Škofja Loka-Mesto z 
mentorjem Matjažem Pin-
taričem. Nagrado v tej kate-
goriji podeljujejo ekipam, 

ki so razvile in konstrui-
rale mehansko dovršene-
ga robota, ki je torej trden, 
učinkovit in zmožen oprav-
ljati naloge FLL-izziva. »Eki-
pa s pomočjo uporabe pro-
gramskih načel, vključno z 
jasnim, preciznim in pono-
vno uporabnim program-
skim jezikom omogoča, da 
robot izvede naloge izziva 
avtonomno in konsistent-
no. Uporabljajo zanesljivo 
inženirsko prakso in dobro 

razvito strategijo pri kons-
truiranju in izdelavi inova-
tivnega, dobro delujočega 
robota,« so pojasnili orga-
nizatorji FLL. Učenci eki-
pe LEGO Loka so po bese-
dah Matjaža Pintariča oce-
njevalcem predstavili svo-
jega robota, njegovo delo-
vanje, način programiranja 
in nastavke, ki so jih izdela-
li. »Poudarili so tudi poseb-
nost robota, in sicer da vse-
buje ultrazvočni senzor, ki 

ga uporabljajo pri večini 
spustov robota.«

V okviru letošnje teme tek-
movanja FLL z naslovom V 
vesolje so sicer učenci razis-
kovali potovanja v vesolje in 
bivanje v njem. Prepoznali 
so fizični ali socialni prob-
lem, s katerim se človek soo-
ča med dolgotrajnim razi-
skovanjem vesolja znotraj 
našega sončnega sistema, 
in na podlagi tega predlagali 
rešitev za ta problem.

IZ CELJA Z NAGRADO
Na državnem tekmovanju mednarodnega raziskovalnega projekta First Lego League (FLL) v Celju so se 
pomerile tudi štiri ekipe z Gorenjskega. Skupina LEGO Loka je osvojila prvo nagrado za tehnični intervju.

Ekipa LEGO Loka je osvojila prvo nagrado za tehnični intervju. / Foto: arhiv OŠ Škofja Loka - Mesto

Najatraktivnejši del tekmovanja predstavlja tekma robotov. 

Pesem, ki govori o meni,
je pesem o ljubezni.
Pesem neizpetih verzov.
Trenutki, ki jih hočeš
obdržati za vekomaj.

Ko bi radi izrekel, 
pa zmanjka besed.
Lahko bi nas spoznali
brez krinke.

Množica ljudi vpije,
kriči drug čez drugega.
Se dokazuje,
napihuje,
izreka opojne besede ljubezni,
ki jih v resnici ni.
Besed pravih ni,
ker tudi pravih ljudi ni.

Manca

Bolečina, pa ni pomemben razlog, kajti vsaka boli, nam 
ohromi čustva. Vedno ostaneta upanje in zaupanje 
vase. Naj nam ne zmanjka besed, spremenimo jih v 
verze. Meta

Sobota

PESMI MLADIH

Ernesta Koprivc

M
adeira je pre-
cej bogata z 
vodo, ki pa 
žal ni ena-
komerno 

razporejena po otoku. Ker 
je severozahodni del precej 
namočen in vlažen, jugovz-
hod pa precej suh, so v 16. 
stoletju začeli graditi ume-
tne kanale, levade oz. akva-
dukte, ki so južna kmetijska 
območja oskrbovali z vodo. 
Zaradi geografskih značil-
nosti otoka je bila gradnja 
izredno težka, gradili pa so 
jih večinoma sužnji in kaz-
njenci. Levada izvira iz por-
tugalske besede levar, ki 
pomeni dostavljati ali nosi-
ti vodo, saj so material za 
izgradnjo sistema delavci 
nosili na hrbtu. Zadnje so 
bile zgrajene leta 1940, tako 
da se je v vsem tem času 
nabralo kar za 2170 kilome-
trov speljanih akvaduktov, 
od tega jih je kar štirideset 

kilometrov skozi predore. 
Danes še vedno služijo svo-
jemu namenu, poleg tega pa 
zagotavljajo vodo tudi hid-
roelektrarnam. Ker morajo 
korita, po katerih teče voda, 
nenehno vzdrževati, so ob 

njih nastale dobro uhojene 
potke, ki danes tvorijo mre-
žo sprehajalnih poti. 

Levade so v 18. stoletju pos-
tale ena izmed glavnih priv-
lačnosti otoka, saj jih v taki 
obliki ne najdemo nikjer na 

svetu. Speljane so po vsem 
otoku, vodijo skozi vasi, goz-
dove, med polji ali pa so zase-
kane v pobočja gora. Za turis-
tične namene imajo urejenih 
25 poti, ki zajemajo kar dve-
sto levad, ki so označene po 
različnih težavnostnih sto-
pnjah, najamete si lahko tudi 
vodnika. Ena najbolj znanih 
in obiskanih je Levada 25 
izvirov, ki se konča pri tride-
setmetrskem slapu, v kate-
rega se steka kar 25 izvirov. 
Pot je speljana tik ob kanalu, 
deloma tlakovana z velikimi 
kamnitimi bloki, vije se sko-
zi gozd, ki poleti daje hvalež-
no senco. Ob mojem obisku 
vreme sprehajanju sicer ni 
bilo najbolj naklonjeno, zato 
nisem srečala skoraj niko-
gar, je pa na določenih delih 
pot tako ozka, da se težko sre-
čata dva. Ob obisku Madei-
re je to vsekakor ena izmed 
stvari, ki jo morate doživeti in 
izkusiti, saj lahko vsak najde 
všečno in svojim zmožnos-
tim primerno pot. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Prijetno presenečenje sredi Atlantika: Madeira (3)

LEVADA, POSEBNOST MADEIRE

Sprehod ob levadi

Razgled s poti ob levadi

Začetek namakalnega sistema
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TEp o Gilgamešu
Dne 26. marca 1840 se 

je rodil amaterski arheolog 
George Smith, človek, ki je 
rešil Ep o Gilgamešu pred 
pozabo. Gre za najpomem-
bnejše delo babilonsko-asir-
ske umetnosti. Nastal je oko-
li leta 1700 pred našim štet-
jem in pripoveduje o legen-
darnem junaku, ki je bil po 
izročilu dve tretjini bog in eno 
tretjino človek, ter o njegovih 
junaštvih in junaštvih njego-
vega prijatelja Engiduja. 

Gilgameš je bil kralj Uru-
ka, mesta ob Evfratu, ki je 
bilo poseljeno že v petem 
tisočletju pred našim štet-
jem, največji razcvet pa je 
doživelo okoli leta 3000 
pred našim štetjem. Bogi-
nja Aruru je ustvarila divje-
ga človeka Engiduja, da bi ga 
premagal. Junaka se najprej 
spopadeta, nato pa se spop-
rijateljita in skupaj odideta 

iz mesta, da bi premagala 
pošast Humbabo. Ep o Gil-
gamešu pripoveduje o prija-
teljstvu, iskanju nesmrtnos-
ti in vesoljnem potopu.

Ko Gilgameš zavrne bogi-
njo Ištar, mu pošlje na pot 
nebeškega bika. Prijatelja ga 
premagata, toda boginja ju 
kaznuje: Engiduja napade 
bolezen in umre. Gilgameš 
sedem dni žaluje za prijatel-
jem, potem ga pokoplje in se 
v strahu pred boginjo odpra-
vi k predniku Utnapištimu, 
ki je preživel vesoljni potop. 
Gilgameš odkrije skrivnost 
nesmrtnosti. Junak poiš-
če zel življenja, toda na poti 
domov mu jo ukrade kača.

Danes je ep o Gilgame-
šu omenjan na prvih stra-
neh vseh literarnih zgodo-
vin, George Smith, človek, ki 
ga je rešil pred pozabo, pa je 
pozabljen. Bil je samouk, ki 

se je z veliko vnemo posve-
čal študiju asiriologije. Nje-
govi spisi so kmalu vzbudili 
dovolj pozornosti, da je pos-
tal asistent egiptovsko-asir-
skega muzeja v Londonu. 
To je bilo v času, ko še nih-
če ni poznal cvetoče babilon-
sko-asirske književnosti in 
niso slutili, da so v njej nasta-
jala dela, ki jih danes uvršča-
mo v vrh literarne umetnosti.

George Smith se je leta 
1872 ukvarjal s ploščami, 
ki mu jih je poslal muzej 
Hormuzd Rasam in posku-
šal razvozlati pisavo. Kmalu 
ga je pritegnilo pripovedo-
vanje. Sledil je Gilgameše-
vim junaštvom, toda njegov 
boj je neodločen: zmanjka-
lo je plošč. Poročilo o najd-
bi prvih plošč je spodbudilo 
londonski Daily Telegraph, 
da je razpisal nagrado za naj-
dbo ostanka. 

Smith se je prijavil in našel 
manjkajoče plošče. Njiho-
va pripoved o Gilgamešu je 
razburila javnost. Kako naj 
si razlagajo opis vesoljnega 
potopa, prav takega, kot ga 

opisuje Sveto pismo, vendar 
brez Noetove barke? Teolo-
gi, filozofi in zgodovinarji 
so se prepirali, vendar Smith 
tega ni doživel. Umrl je leta 
1876.

Pregovori in reki
   Makedonski pregovor: Najprej ukroji, potem šivaj.
   Nemški pregovor: Dober zalet je pol skoka.
   Japonski pregovor: Denar dela iz ljudi tujce.
   Francoski pregovor: Denar se izgubi samo zaradi 

pomanjkanja denarja.

Smeh ni greh
   Fant: »Če boš rekla ne, bom skočil skozi okno!«
 Dekle: »Kar skoči, saj stanuješ v pritličju.«
 Fant: »Mislil sem resno! Lahko skočim tudi petkrat!«
  » Kdor nima sreče pri kartah, jo ima v ljubezni.«
  »Samo tega mi ne govori. Star sem štirideset let, pri 

kartah vedno izgubljam in še vedno nisem poro-
čen!«

 »Saj sem rekel, da imaš srečo v ljubezni ...«

Samo Lesjak

K
ulturno umetniš-
ko društvo Predo-
slje je bilo usta-
novljeno daljnega 
leta 1909 in uspe-

šno deluje še danes. V vsem 
tem času je bilo v društvu 
aktivnih veliko zanesenja-
kov iz domačega kraja. Pre-
življali so dneve na odru 
in ob odru ter tako skrbeli 
za kulturni utrip. Kot pra-
vi predsednik društva Mar-
tin Žibert, jih veseli, da se je 
kulturno ustvarjanje ohra-
nilo do današnjih dni – pra-
znina v kraju brez dejavne-
ga kulturnega društva bi 
bila nenadomestljiva.

V okviru društva deluje-
ta dve skupini, mladinska 
in članska, odziv občinstva 
na ustvarjanje njunih čla-
nov pa je odličen. Večino-
ma se osredotočajo na gle-
dališke predstave, pred-
vsem uprizarjajo kome-
dije in zabavne mladin-
ske predstave, ki razvedri-
jo občinstvo. V svoje delo 
pa vseskozi vpletajo doda-
tne projekte, ki še poveča-
jo prepoznavnost društva. 
Zelo so zadovoljni z odlič-
nim sodelovanjem z ostali-
mi društvi v kraju pa tudi 
z domačo osnovno šolo, 
gasilskim društvom ter 

Folklorno skupino Iskra-
memeco in KS Predoslje.

Na sobotnem koncert-
nem večeru, ki ga je povezo-
vala Petra Žibert, sta nasto-
pila Moški pevski zbor Can-
tores Carnioli iz Kranja pod 
vodstvom zborovodje Eri-
ka Šmida in Mešani pevski 
zbor Crescendo iz Škofje 
Loke pod vodstvom zborovo-
dje Žige Kerta – mnogi člani 
društva so tudi člani enega 
ali drugega sestava, ki se je 
predstavil številnemu občin-
stvu. Na Gimnaziji Kranj je 
dolgo zorela ideja o ustano-
vitvi moškega pevskega zbo-
ra. Pobuda je prišla iz vrst 

nekdanjih gimnazijcev in 
nastali so Cantores Carnio-
li oziroma kranjski pevci. Že 
na prvi vaji se je zbrala sku-
pina petindvajsetih nekda-
njih in sedanjih gimnazij-
cev, ki sedaj sestavljajo kla-
sičen zbor aktivnih pevcev, 
odprtih različnim glasbe-
nim zvrstem, kot so džez, 
pop, spiritualna glasba in 
gospel. Ustanovitev Meša-
nega pevskega zbora Cres-
cendo iz Škofje Loke pa sega 
v začetek leta 2015. Zbor je 
bil ustanovljen na pobudo 
zborovodje Žige Kerta, ses-
tavlja pa ga več kot trideset 
mladih pevk in pevcev, ki jih 

druži želja po ustvarjanju 
kakovostne zborovske glas-
be, s katero so se predstavili 
tudi tokrat. Njihov program 
je sestavljen tako iz zborov-
skih skladb domačih in tujih 
skladateljev kot tudi popu-
larnih pesmi, prirejenih za 
zbore. 

KUD Predoslje pa ostaja 
aktiven še naprej. Tako se že 
v četrtek, 4. aprila, obeta pri-
reditev v sodelovanju z mar-
ljivimi učenci Osnovne šole 
Predoslje, tudi v prihodnje 
pa bodo ljubitelje kulture 
razveseljevali z gledališkimi 
predstavami in ostalimi kul-
turno-družabnimi dogodki.

KONCERT DVEH ZBOROV
Kulturno umetniško društvo Predoslje je v sklopu praznovanja 110-letnice svojega delovanja v cerkvi 
sv. Siksta pripravilo koncertni večer, na katerem sta nastopila Moški pevski zbor Cantores Carnioli in 
Mešani pevski zbor Crescendo.

The Longest Time: zbor Cantores Carnioli je spremljala pianistka Katarina Lotrič. 
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Škofja Loka – V sredo, 27. marca, se bo ob 19.30 v Sokol-
skem domu nadaljeval Kristalni abonma z glasbenicama 
Tanjo Vogrin (harfa, vokal) in Giovanno Baviera (viola da 
gamba, vokal). Srečali sta se med študijem na Akademiji 
za staro glasbo v Švici. Posegata po skladateljih 16. in 17. 
stoletja, obenem pa črpata iz bogate zakladnice evrop-
skih ljudskih pesmi ter tketa prefinjeno mrežo, v kateri se 
njuna glasova prepletata z instrumentoma in tako na svež 
način z zgodovinskim materialom ustvarjata še nesliša-
ne glasbene svetove. Na sporedu bodo vokalne in instru-
mentalne skladbe skladateljev J. Dowlanda, W. Lawesa, D. 
Ortiza, G. Frescobaldija in drugih. Pesmi opevajo slovo, 
potovanje po daljnih krajih in željo po vrnitvi in so nasploh 
prežete s hrepenenjem in domotožjem.

Kristalni abonma s Tanjo Vogrin in 
Giovanno Baviera

Medvode – Na tradicionalnem, že sedmem spopadu 
glasbenih skupin se v petek, 29. marca, ob 20. uri v med-
voškem Klubu Jedro obeta zanimiv finalni večer. Bitka 
glasbenih skupin, t. i. BOB (Battle of Bands), v Jedru pote-
ka že sedmo leto in tako postaja tradicionalna glasbena 
prireditev, ki vsakič pritegne več glasbenih navdušencev. 
Tekmovanje predstavlja zanimivo kombinacijo tako mla-
dih kakor tudi že izkušenih skupin raznovrstnih glasbenih 
žanrov, od roka prek metala do panka. Glasbene skupine 
se vsako leto potegujejo za mamljivo nagrado: organizaci-
jo in kritje stroškov snemanja videospota s profesionalno 
ekipo. Tekmovanje tudi tokrat poteka v treh koncertnih 
večerih – v dveh kvalifikacijskih so se predstavile skupi-
ne HairX, Buržuazija, Extaza, Nostalgia, Sketne, Chatte 
Noire, Fresh In The Middle in Imperij, občinstvo pa je 
določilo četverico izmed njih, ki se bodo v petek pomerile 
v velikem finalu: Nostalgia, HairX, Chatte Noire in Sketne.

Pred vrati finale spopada glasbenih skupin

V finale se je uvrstila tudi zasedba Chatte Noire. 
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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»Dva problema«
S pomočjo vaših pravilnih 
odgovorov sem rešila že veli-
ko težav in zopet se obračam 
na vas. Pravico sem iskala na 
sodišču. Ali lahko pričakujem 
pozitiven odgovor senata? 
Drugi problem je moja zgre-
šena naložba. Lepo vas pro-
sim, ali lahko pogledate, kaj 
bi bilo najprimerneje – ali naj 
prodam ali naj v mojem ime-
nu prevzame sin. Ali naj se še 
obračam na omenjenega sve-
tovalca ali naj se obrnem na 
direktorja? 
Pravilno ste ukrepali, da ste 
pravico iskali na sodišču. 
Tudi ta zadeva, ki je pove-
zana s senatom, se bo rešila 
vam v korist. Dokaj kmalu 
– rekla bi, da že pred pole-
tjem. Nimajo osnove in vse 
skupaj se zavrže in postopek 
proti vam bo končan. Kon-
čno se boste lahko umirili 

in svobodno zadihali. Glede 
druge zadeve pa se bojim, 
da nimam preveč dobre 
napovedi. Moj nasvet je, da 
se od tam čim prej umakne-
te. V glavnem imate stroške 
in ni tako, kot ste pričakovali 
pred vlaganjem. Ne vidim, da 
bi bila nasprotna stran iskre-
na in poštena in po mojem 
videnju so vas prinesli okoli. 
Zadeve ne prenašajte na sina, 
ker tudi kasneje ne vidim pre-
tirano dobrih rezultatov. Vze-
mite svoj vložek in prodajte, 
dokler še lahko, da vsaj vsega 
ne izgubite. Tudi če se obrne-
te na direktorja in vzposta-
vite kontakt s svetovalcem, 
vam to ne reši situacije. Žal. 
Prosim, da se nikar ne krivite, 
saj ste vložek naredili v veri in 
zaupanju, da se vam bo nalo-
žba obrestovala. Vi ste poš-
teni, kar pa seveda ne pome-
ni, da so vsi taki. Srečno.

»Pomlad«
Pozdravljeni, rada prebiram 
vašo rubriko, ker vedno odgo-
varjate zelo pozitivno. Prosim 
vas, da mi poveste, kako mi 
kaže kaj v odnosu z možem. 
Kako kaj služba? Zanima me, 
kaj bo z mlajšim sinom v pri-
hodnje. Prosti čas preživlja 
pred računalnikom.Kaj pa 
starejši sin? Zakaj ne najdeva 
pravega stika? 
Utrujeni in naveličani ste 
vedno istih vzorcev, ki se 
vam ponavljajo v zakonu. 
Točno veste in se zaveda-
te, kaj vse bi moralo biti 
drugače, niste pa sposobni 
narediti kakršnekoli spre-
membe. Prva stvar je, da 
morate sebe postaviti na 
prvo mesto. Lahko začnete 
s čisto malimi stvarmi. Če si 
zaželite sprehoda, pojdite 
ven in ujemite sončke žarke. 
Pojdite na klepet s prijate-

ljicami, vzemite si dovolj 
časa. Obiščite frizerja ali si 
privoščite kako drugo raz-
vajanje. Posvetite se sebi in 
kar naenkrat boste občutili, 
da niste več toliko obreme-
njeni. Za moža ne računajte, 
da se bo spremenil. Službo 
boste obdržali do upokoji-
tve, ne vidim posebnosti. 
Mlajši sin ima pred seboj 
cilje in kmalu jih bo začel 
tudi izpolnjevati. Potrebuje 
še malo časa. Starejši sin 
ima premalo ambicij, usta-
vil se je v nekem času in ne 
vidi naprej. Je čisto svoj člo-
vek in ne trpi, da se ga pri-
ganja in usmerja. Stik bosta 
ponovno našla, saj vas ima 
v resnici rad in vas pogreša. 
Razvado bo opustil še v tem 
letu in sam bo prišel do spo-
znanja, da to ni rešitev za 
njegove težave. Še vse bo v 
redu. Imejte se radi. Srečno.

TANJIN KOTIČEK

Imamo karte Izguba, Poto-
vanje, Ljubimec – oseba 
moškega spola se odpravlja 
na potovanje, še pred tem 
pa sklene neki dogovor, lah-
ko se nanaša na čustva ali 
posel. Božje oko, Nesreča, 
Obisk – lahko so prevelika 
pričakovanja in sledi razo-
čaranje ob snidenju, lahko 
se snidenje prestavi zaradi 
višje sile ali pa moramo biti 
previdni pri nekem odnosu, 
saj druga oseba ne odobrava 
tega, da je na nižjem položa-
ju in tega ne prizna. Vdovec, 
Mislec, Denar – v teh treh kar-
tah lahko vidimo neki odnos, 
v katerem je velika starostna 
razlika, približno dvajset let, 
in da zvezo skupaj drži samo 
denar. Ali da oseba, ki sicer ni 
več tako mlada, a je samska, 
pride do denarja. Lahko pa je 
samo dolgotrajno premišlje-
vanje, kako splezati na zeleno 
vejo. Zvestoba, Upanje, Pis-
mo – tukaj bi se dalo upora-
biti pregovor, da upanje umre 
zadnje. Treba je verjeti v svo-
ja načela in ne odstopati od 
svojih odločitev, vse gre prav 

in ob pravem času bo mogoče 
vse. Veselje, Hiša, Tat – izven 
domačega okolja se bo doga-
jalo nekaj veselega in prijetne-
ga, kar vpliva na širšo okolico. 
Lahko je tudi prihod novega 
člana, prenavljanje doma, 
vesele novice za več ljudi. 
Ljubosumje, Sodnik, Sporo-
čilo – posvet z osebo, ki se 
dobro spozna na svoje delo. 
Ni nujno odvetnik ali pravne 
zadeve. Nekaj, kar ni odvis-
no samo od nas, ampak tudi 
še najmanj od dveh oseb, a 
na koncu so dobri rezultati. 
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih doslej že spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 48 novorojen-
čkov. V Kranju je prvič zajokalo 16 dečkov in prav toliko 
deklic. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4460 gramov, naj-
lažji deklici pa je tehtnica pokazala 2720 gramov. Na Jese-
nicah se je rodilo 12 dečkov in 4 deklice, med novorojenčki 
sta bila tudi bratec in sestrica. Najlažja je bila deklica z 
2930 grami, najtežjemu dečku pa je tehtnica pokazala 
4570 gramov.

Novorojenčki

Maša Likosar

N
a ples v slo-
gu Velikega 
Gatsbyja so bili 
povabljeni dija-
ki treh šol – 

Gimnazije Kranj, Gimnazi-
je Škofja Loka in Gimnazije 
Franceta Prešerna. »Dogod-
ka nismo objavljali na druž-
benih omrežjih, temveč smo 
besedo širili od ust do ust, na 
za današnji čas popolnoma 
nenavaden način. Ples je bil 
ekskluziven, prvi tovrstni v 
večdimenzionalni razsežno-
sti, vstopnic je bilo petsto in 
ravno toliko obiskovalcev,« 
je pojasnil glavni organizator 

Juš Lesjak, dijak tretjega let-
nika kranjske gimnazije pro-
grama mednarodne mature, 
ki je dogodek pripravil v sode-
lovanju s sošolci, Gimnazi-
jo Kranj in Dijaškim odbo-
rom Kluba študentov Kranj. 
Navdih za veličastni ples so 
dijaki črpali iz romana Veli-
ki Gatsby avtorja Franci-
sa Scotta Fitzgeralda, ki je 
osrednje delo mednarodne 
mature. »Z velikim sanja-
čem Gatsbyjem, literarnim 
likom, ki je zaznamoval čas 
pred stoletjem, se poistoveti-
mo, čutimo njegovo neobre-
menjenost in sanje o lepi pri-
hodnosti,« je povedal Lesjak. 

Poskrbljeno je bilo za celo-
stno doživetje leta 1920. Do 

večnamenskega prostora 
Gimnazije Kranj, ki je bil 
okrašen z zavesami, konfe-
ti in baloni, je vodila rdeča 
preproga. Profesionalni bar-
man je mešal brezalkohol-
ne koktajle in stregel brez-
alkoholno peneče vino. Ko 
so si gostje zaželeli miru, so 
se umaknili v sobo za poker. 
Dekleta in fantje so se ode-
li v za tisto obdobje značil-
na oblačila. Prevladovala je 
črna eleganca s pisanimi 
detajli, dekleta so videz nad-
gradila z resicami, trakovi, 
peresi in biseri, manjkali 
niso niti ustniki za cigarete. 

Goste je zabavala skupi-
na Smetnaki. Pripravili so s 
svingom obarvan program 

in ga začinili z glasbo v dže-
zovskem slogu. Nastopi-
li so tudi profesionalni ple-
salci svinga, lahkotnega 
plesa, ki po mnenju Lesja-
ka nasmeji in popolnoma 
sprosti, iz plesnega druš-
tva Vintage, za veliki zaklju-
ček pa je poskrbel DJ Aleš, 
ki je vrtel mešanico elektro 
svinga in popa. Potekalo je 
še tekmovanje za kraljico in 
kralja plesa, gostje so izbra-
li in okronali dijaka kranj-
ske gimnazije Hano Brezar 
in Jana Jureta Stojanoviča. 
»Zamudili ste ekstravagan-
co in občutke časa, ko so bili 
ljudje srečni, razposajeni in 
v duši mladi« je sklenil Juš 
Lesjak.

BIL JE ELEGANTEN IN RAZKOŠEN 
PLESNI VEČER 
Na Gimnaziji Kranj so se dijaki v soboto zvečer vrnili v čas dvajsetih let 19. stoletja, v obdobje 
ekstravagance, svinga, bleščečih oblek in glamuroznih ter razkošnih zabav. Organizirali so  
ples v slogu Velikega Gatsbyja.

Kraljica in kralj plesa Hana Brezar in Jan Jure Stojanovič 

Goste plesa v slogu Velikega Gatsbyja je zabavala skupina  
Smetnaki. / Foto: Domen Okorn

Glavni organizator Juš Lesjak in soustvarjalec piramide iz 
kozarcev šampanjca Gašper Lotrič / Foto: Domen Okorn 

Kranjska gimnazija je bila prizorišče ekstravagantne zabave 
in glamuroznega plesa. / Foto: Jakob Istenič
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Nagrade: 1. nagrada – vzglavnik Slovenska  
postelja, 2. in 3.  nagrada – knjiga Melanda

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte
vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po š 
lji te do srede, 10. aprila 2019, na Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od
da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po
slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

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

Sladice
hitro in preprosto

ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

www.gorenjskiglas.si

148 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

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

                        + poštnina

12  50
EUR

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.

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

21
EUR

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

256 strani, 170 x 235 mm, brošura
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Pevka in vzhajajoča filmska zvez-
da Lady Gaga (32) je bila opažena 
v družbi igralca Jeremyja Renner-
ja (48). Zvezdnika rada preživlja-
ta prosti čas skupaj in si delita 
ljubezen do glasbe. Igralec je 

med drugim napisal pesem za animirani film Arctic Justi-
ce: Thunder Squad, v katerem je svoj glas posodil lisički 
Swifty. Sicer pevko, vse odkar se je razšla z zaročencem 
Christianom Carino, povezujejo z različnimi moškimi, 
nazadnje z igralcem Bradleyjem Cooperjem.

Lady Gaga zaželena v moški družbi

Zvezdnica serije Igra prestolov Emilia 
Clarke (32) je med snemanjem priljub-
ljene serije prestala kar dve operaciji 
možganov. Leta 2011 se ji je pojavila prva 
anevrizma, kasneje pa še ena. »Tretjina 
bolnikov s to diagnozo umre,« je pove-

dala igralka, ki pravi, da je zbolela ravno ob času, ko so 
se ji začele uresničevati sanje o karieri. Kot pravi, si je po 
zaslugi najboljše oskrbe skoraj povsem opomogla, usta-
novila pa je fundacijo SameYou.

Emilia Clarke uspešno okreva

Raperica Cardi B (26) je glasbeni oder 
zamenjala za filmska platna. Skupaj z 
Jennifer Lopez in Constance Wu bo nas-
topila v filmu Hustlers, kjer bo odigrala 
vlogo striptizete. Prva ženska dobitnica 
grammyja za rapovske skladbe v zgo-

dovini se je pred glasbeno kariero namreč preživljala kot 
eksotična plesalka. Režiserka Lorene Scafaria je navdih za 
film dobila v članku v New York Magazine.

Cardi B v vlogi striptizete

Mož igralke Amy Schumer (37), 
s katerim v kratkem pričakuje-
ta prvega otroka. »Ko sem na 
prvem zmenku padla, je zmrz-
nil in usta odpiral kot riba na 
suhem,« je povedala igralka, ki 

pravi, da se je ravno zaradi njegove direktnosti zaljubila 
vanj. Spodbudila je vse s simptomi avtizma, naj ostanejo 
pogumni in poiščejo pomoč.

Mož Amy Schumer je avtist

VRTIMO GLOBUS

Maša Likosar

S
odnike Kari-
ma Merdjadima, 
Luko Jezerška in 
Bineta Volčiča bo v 
peti sezoni kuhar-

skega šova MasterChef Slo-
venija poskusilo navdušiti 
16 tekmovalcev – ljubitelj-
skih kuharjev, ki jim prip-
rava jedi pomeni užitek in 
sprostitev. Kuhalnice bos-
ta vihtela tudi dva Gorenj-
ca: Sandra Salihovič iz Kra-
nja in Bojan Bešter iz Pod-
blice nad Zgornjo Besni-
co. Sandra vodi svoj kuhar-
ski blog in piše recepte za 
eko trgovine, najraje pa pri-
pravlja vegetarijanske in 
veganske jedi. »Kuhanje je 
v zadnjih petih letih posta-
lo moja strast. Pred tem si 
nisem znala pripraviti niti 

jajc, jedla sem enolično hra-
no, zato sem morala nujno 
spremeniti način prehran-
jevanja. Danes prisegam na 
zdravo hrano z veliko zelen-
jave in žit, nisem pa pristaš 
mesa,« je zaupala Sandra, ki 
v MasterChefu želi pokazati, 
da za zdravo hrano ni treba 
odšteti veliko denarja. Pokli-
cnega mizarja in prostovo-
ljnega gasilca Bojana Beš-
tra pa je sila razmer prisili-
la, da je poprijel za kuhalni-
co in se naučil kuhati. »Ko 
je zbolela mati, sem se bil 
priučiti kuharskih veščin, 
če smo želeli uživati razno-
liko hrano. Rad jem dob-
ro in veliko, v MasterChefu 
bom moral izboljšati konč-
ni videz jedi, ker mi je bilo 
do sedaj pomembno le to, da 
je porcija velika. Sem ljubi-
telj mesa – in to na sto in en 
način,« pravi Bešter.

Globalni kulinarični dogo-
dek Goût de/Good France, ki 
je nastal na pobudo franco-
skega ministrstva za zuna-
nje zadeve po vpisu tradici-
onalnega francoskega obro-
ka na Unescov seznam sve-
tovne nematerialne dedišči-
ne, je tokrat že petič privabil 
številne ljubitelje francoske 
kulinarike. Kuharski mojstri 
so pripravili posebno večerjo 
kot preplet francoske in slo-
venske kuhinje. Pri inova-
tivni pripravi jedi so upora-
bili sveže sezonske in lokal-
ne sestavine ter dali pose-
ben poudarek dobri in zdra-
vi hrani z manj maščobami, 
sladkorja in soli. Slovenijo je 
letos zastopalo 13 restavracij 
in turističnih ter gostinskih 
šol, med njimi tri gorenjske – 
Lectar in Vila Podvin v Rado-
vljici ter gostilna in vinoteka 
Danilo v Retečah pri Škofji 

Loki. V gostilni in vinoteki 
Danilo so večer francoske 
kulinarike pripravili tretjič. 
»V pethodni meni, začenši s 
pozdravom iz kuhinje, ki mu 
sledijo hladna predjed, glav-
na jed, siri in sladica, smo 
skupaj z glavnim kuharjem 
Borisom Bergantom vkom-
ponirali vse tipične franco-
ske jedi, od paštete, tatara, 
zelenjavne terine, ''pom-
mes duchesse'' do kozjega 
in ovčjega sira in čokoladne-
ga sufleja. Dodali smo tudi 
sezonski čemaž in pri glav-
ni jedi lokalno noto: file eko 
loškega goveda,« je pojasni-
la Nina Čarman, solastni-
ca Danila, in dodala: »Vsaka 
jed je imela najboljšo kom-
binacijo francoskega vina. 
Gostom smo želeli predsta-
viti širšo Francijo, zato smo 
ponudili vina različnih fran-
coskih pokrajin.«

POZDRAV IZ KUHINJE
Jutri se začenja peta sezona priljubljenega kuharskega šova MasterChef Slovenija. Minuli četrtek je 
potekal kulinarični dogodek Goût de/Good France, sodelovale so tri gorenjske restavracije.

Karim Merdjadi, Luka Jezeršek in Bine Volčič / Foto: Primož PičulinGorenjca Bojan Bešter in Sandra Salihovič / Foto: Primož Pičulin 

Tekmovalci pete sezone oddaje MasterChef Slovenija / Foto: Primož Pičulin

Glavna jed: file eko loškega goveda, zelenjavna terina, t. i. 
pommes duchesse, špinača / Foto: Maša Likosar

Osebje gostilne in vinoteke Danilo: Boris Bergant, Nevenka 
Paurevič, Nina Čarman in Anže Omejc / Foto: Maša Likosar

Tina Blaznik igra violino in je članica priljubljene 
glasbene skupine Beer Belly. Srečamo jo tudi v kaki 
drugi glasbeni zasedbi. Sicer študentka Akademije za 
glasbo v Ljubljani je doma iz Podbrezij. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Zdi se, da so bili letošnji prehladi, nahodi in angine še posebno 
močni in trdovratni. Tudi ko je bilo že vse najhujše mimo, ti 
je v pljučih še kar vrelo in človek se ni in ni mogel izkašljati.
Včasih je bilo dovolj, da sem zavrela mleko z žajbljem, ga 
malce ohladila in osladila z medom, pa se je zmehčalo v prsih. 
Ali pa sem požgala sladkor in ga zalila z mlekom ali pa na 
olju pregrela kamilice in dala v platneni vrečki mali na prsi, jo 
povrhu še zadelala z volnenim puloverjem, zjutraj je bila pa 
dobra. Tudi odlično mazilo z materino dušico oz. timijanom je 
hitro pomagalo. Tokrat pa nič. Hči se je lotila surove čebule, jo 
drobno zrezala, pokapljala z medom in pojedla, pa je le malo 
zaleglo. Vnučka je inhalirala najmanj po dvakrat na dan in še 
posebnih posameznih zdravilnih evkaliptusovih vdihov je bila 
deležna, a kašelj se je kar vlekel in vlekel. Bolj bi se morali že 
prej pripraviti na prihod gripe, poudarjajo naravni zdravilci, ta-
koj poskušati povečati odpornost telesa. Pri prvem znamenju 
prehlada bi morali poseči po zdravilnih rastlinah, ki pospešijo 
potenje. Preizkušena domača zdravila so grog, punč, šuma-
dijski čaj. Vendar vsebujejo alkohol. Zelišča za potenje so 
kamilice, sivka, rožmarin, timijan, lipovo in bezgovo cvetje 
ter podobno. Če bi si takoj skuhali čaj, se toplo zavili, da bi se 
hitro spotili, pa bi bilo vse prej rešeno. Če nastopi vročina, jo 
je treba hitro znižati; pomaga zeljnata ali česnova juha, pravi 
stari dobri Messegue, limone, evkaliptus, pelin v prelivu in 
podobno. Čim več tekočine! Izmenično uživajte sadne soko-
ve, zelenjavne juhe in zdravilne čaje, da se bo ves organizem 
enostavno spral. Kihanje je tu še kako dobrodošlo. Pa grgranje, 
da se razkuži grlo. Tu pomagajo prevretki robidovih, malinovih 
in jagodnih listov. Za hripavost je najbolj učinkovito žvečenje 
česnovih strokov in sirup iz dihnika. Slednjega so se včasih 
še posebej držali operni pevci, pa čajev iz žajblja, timijana in 
kopriv. Popiti je treba vsaj tri skodelice na dan.

Messeguejeva česnova juha življenja

V liter vrele vode vrzite približno ducat lepih, debelih strokov 
česna ter vejico timijana, rožmarina in lovorov list. Da bi bila 
juha malo bolj slastna, ji dodajte med kuhanjem tri jedilne 
žlice oljčnega olja. Vse skupaj naj vre od deset do petnajst 
minut. Medtem pripravite krožnike, položite nanje rezine sta-
rega kruha, na te pa potem vlijte vročo juho.

Pehtranova juha

Skuhajte v slani vodi do mehkega veliko pest pehtrana hkrati 
s pol litra graha. Vse skupaj potem stlačite v pire: preden jed 
ponudite, dodajte še malo masla ali sveže smetane.

Grog proti prehladu

Žlico sadnega soka, priporočljiv je bezgov, zmešajte z žlico 
medu in 2 dl vrele vode in kolikor mogoče hitro popijte (koli-
čine so za 1 osebo).

Janez Logar

Zapisali smo, da težkih do-
godkov ne maramo in se jih 
želimo znebiti. »Le kaj bi s 
tem, zakaj bi govoril o vsem, 
kar je bilo težkega; kaj se bom 
ukvarjal s ponižanji, ki sem jih 
bil deležen kot otrok; ne bom 
govoril in razmišljal o lakoti 
med vojno; starša sta se loči-
la, pa kaj, kar je bilo, je bilo, 
sicer vem, da je mama imela 
rajši brata kot mene – to sem 
odpisal in ne mi tega omenjati; 
vedno je bilo delo prvo in šele 
nato jaz; svojega moža imam 
rada in sem pozabila njegovo 
nezvestobo; res sem zrasel brez 
očeta – nisem edini; seveda so 
me doma tepli, saj so takrat 
vse otroke tepli; bilo je res veliko 
krivic, vendar manj kot govo-
rim o tem, boljše je; stric me je 
kot punčko otipaval, vendar je 
to že daleč, zelo daleč …« Tako 
si govorimo in odrivamo od 
sebe težave, zgodovino, nelju-
be dogodke. Tako si zavestno 
odganjamo slaba vzdušja, sla-
ba počutja, ki se nam začnejo 
prebujati, ko se spominjamo 
dogodkov, in nočemo si priz-
nati ponižanj, razvrednotenj, 
strahov, užaljenosti. Ne upa-
mo si priznati šoka, da »sem 
bil nezaželen otrok, nisem 
bil pravega spola«, nočemo si 
priznati, da »mi vse življenje 
manjka trdnost, ki jo da lahko 
le oče, moj oče pa je padel na 
ruski fronti; moj oče je odšel, ko 
sem se rodil; starša sta me dala 
v rejo k teti in odšla na delo v 
Nemčijo; doma so me zmerja-
li, ker nisem bil odličnjak …« 
Vsak bralec si lahko naredil 
svoj spisek. Takšne življenj-
ske dogodke vedno spremlja 
čustvena bolečina. Vedno. In 
to nas vedno zaboli. Mi pa se 
delamo, kot da ni nič. Pobeg-

nemo. Pa ne za dolgo. Vse to se 
nam zapiše v podzavest, ki se 
vztrajno polni. Najprej se nam 
začne zmanjševati življenj-
ska sreča. Ves čas smo srednje 
žalosti, stalno prestrašeni, ča-
kamo, kaj hudega se nam bo 
(spet) zgodilo, teža življenja se 
z leti povečuje. Vedno smo pri-
zadeti, kadar se ne počutimo 
varne, in še bolj smo v stresu, 
kadar nismo povezani. In smo 
popolnoma zbegani, kadar ne 
dobimo varnosti in stika v bli-
žnjih odnosih, to pa so starši in 
zakonec oz. partner.

Najbolj šokantno je, da ima-
jo vsi potlačeni dogodki (in 
predvsem potlačena čutenja) 
strahovito moč. Nočemo jih, 
oni pa hočejo ven. Moč je v 
tem, da naša podzavest zač-
ne organizirati naše življenje. 
Kako? V naš vsakdanjik pri-
pelje podobno boleče čustvene 
vsebine: naša podzavest nam 
privablja dogodke in ljudi v naš 
krog samo z namenom boljše 
rešitve, kot je bila do sedaj. Naši 
podzavesti, kot jo opisujemo, je 
vseeno, ali mi trpimo ali ne. 
Nam pa ne sme biti vseeno. Mi 
se moramo odločiti za več sre-
če. Mi moramo zagrabiti bika 
za roke, sicer nas bo poteptal. 
Zato je ključno zavedanje, da 
nas podzavest ne sme uničiti 
oziroma ji ne smemo dovoliti, 
da nas upravlja. Vesela novi-
ca je, da imamo celo podpod-
zavest. Tam pa je neskončna 
moč, ki nam je dana. Mi smo 
neskončno več kot seštevek ne-
prijetnih dogodkov. Biti človek 
mora biti navdušujoče izku-
stvo. O tem bomo razmišljali 
prihodnjič.

Podpodzavest
Mojca Logar

Govorili smo o letalskih 
prevozih. Smo se pripravljeni 
kakšnemu odpovedati, bo za-
radi naših spremenjenih na-
vad onesnaževanje manjše? 
Vsak korak šteje in gre za spre-
minjanje navad, kar pa ne gre 
hitro in bo učinkovito, ko bomo 
to počeli vsi. Kaj pa avtomobi-
li? Na drugem mestu največjih 
onesnaževalcev so avtomobili. 
Pomislite, kdaj ste nujni opra-
vek namesto z avtom izvedli 
z javnim prevozom. Kdaj ste 
se nazadnje peljali z rednim 
avtobusom ali vlakom, se sploh 
še znate orientirati po voznih 
redih in postajah? 

Nekakšna družinska norma 
je postala, da ko otrok naredi iz-
pit za avto, mu starši ponosno 
kupijo svoj avto. Kolikor je pri 
hiši voznikov, toliko je avtomo-
bilov. Organizacija Umanotera 
je predstavila podatek, da Slo-
venci v povprečju namenimo 16 
odstotkov mesečnih prihodkov 
za avto, ti avti pa 95 odstotkov 
časa stojijo parkirani na par-
kiriščih ali v garažah. Torej, 
avto je Slovencem pomembna 
vrednota, da ne rečem svetinja. 
Mladi pogosto rečejo: Ni nujno, 
da bi imel svoj avto, ko pa mi 
starši njihovega ne pustijo vo-
ziti. Ga je škoda. Potem si pač 
omislim svoj avto, za katerega 
dam skoraj vse svoje študentske 
ali dijaške prihranke. 

Ali sploh obstaja druga mož-
nost? Vedno obstaja druga mož-
nost. Če smo vanjo prisiljeni, jo 
vidimo prej in hitreje, če ne, je ni. 
Javni prevoz je dobrina države, 
pogosto se njena razvitost kaže 
prav v organiziranosti, udobno-
sti, točnosti in spodbujanju upo-
rabe javnega prevoza. V večjih 
mestih, kjer je mestni avtobus na 
vsakem koraku, ljudje pogosto 

nimajo več lastnih avtov, zlasti 
tako obliko prevoza uporabljajo 
starejši. Za vsakdanje potrebe 
uporabljajo javni prevoz, za več-
je nakupe uporabijo taksi. Ta-
kole razlagajo: Imam stalnega 
taksista, še pomaga mi prinesti 
večjo količino nakupljenega v 
stanovanje. Če grem na izlet ali 
na potovanje, avto najamem. 
Mesečni in letni stroški so nep-
rimerno manjši kot vzdrževati 
lasten avto. Flixbus, popularni 
avtobus zeleno-oranžne barve, 
je zelo priljubljen, avtobusi Hop 
On Hop Off so zlasti v turistič-
nih krajih, ko lahko nanj naložiš 
tudi kolo. Gradnja kolesarskih 
cest se bo še povečala in morda 
bomo tudi mi za nekaj kilome-
trov dolgo razdaljo do službe 
uporabljali kolo. Nekaj je res, 
pri nas skoraj ni čiste ravnine, 
klanec podaljša pot, morda bi se 
moral v službi človek tudi oprha-
ti. Povsod to ni možno in takoj 
je tu težava. Električno kolo bi 
lahko bila rešitev, Slovencem pa 
je še vedno vrednota imeti, ne 
deliti. Imeti čim več pločevine, ki 
takoj ob nakupu pomeni strošek 
in obveznost. In še nekaj, večina 
teh ukrepov velja za mesta. Za 
slovensko podeželje in vasi je 
skoraj nemogoče zagotoviti ren-
tabilno javno mrežo prevozov 
za nekaj uporabnikov. Kjer pa je 
javni prevoz, bi ga morali upo-
rabljati pogosteje. 

To je vsesplošni problem in 
razbremenitev prometa zlasti 
v mestih bo nujni ukrep, h ka-
teremu bomo morali pristopiti 
vsi. In našo miselnost »imam 
avto, ker si ga lahko privo-
ščim«, bomo morda zamenjali 
za »ne potrebujem avta, ker 
med vožnjo lahko naredim še 
nekaj zase«.

Trajnostna mobilnost

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Pražen riž s piščancem
Riž, zelenjava in pišča-

nec, nič posebnega na prvi 
vtis. Vendar z dodatki ne-
kaj enostavno dostopnih in 
poceni sestavin lahko nare-
dimo povsem drugačno in 
okusno jed.

Za pripravo praženega 
riža s piščancem potrebu-
jemo: 300 g dolgozrnatega 
riža, 400 g piščančjega fi-
leja, 2 jajci, 1 strok česna, 
1 rdečo papriko, pol sko-
delice brokolija, 1 koren-
ček, 150 g kuhane koruze, 
4 žlice sojine omake, 3 žlice 
olivnega olja, ščepec mlete-
ga ingverja, pol žličke kari-
ja, ščepec soli, 1 pest sese-
kljanih arašidov, limono ali 
limeto.

Vso zelenjavo dobro ope-
remo. Papriko in korenje 
narežemo na manjše koc-
ke, brokoli razdelimo na 
cvetke, česen nasekljamo. 
Riž skuhamo v osoljeni vodi 
ter ga pustimo stati v poso-
di, da popije vso tekočino. 
Piščančji file narežemo na 
trakove in ga osolimo. Po-
pečemo ga na žlici olivne-
ga olja ter ga prestavimo na 
krožnik in pokrijemo. Jaj-
ci razžvrkljamo. Ponev po-
novno segrejemo, dodamo 
olje ter nanjo vlijemo jajca. 
Spečemo omleto, ki jo nato 
raztrgamo na manjše kose. 
Omleto dodamo k piščan-
cu na krožnik in pokrijemo. 
Še zadnjič segrejemo ponev 

in prilijemo olje. Prepraži-
mo česen in dodamo papri-
ko, korenje in brokoli. Pra-
žimo 5 minut ter potrese-
mo z ingverjem in karijem. 
Nato primešamo še koru-
zo. Temperaturo štedilni-
ka povečamo in v ponev k 
zelenjavi stresemo kuhan 
riž, premešamo in dodamo 
še piščanca in pečeno jajč-
no omleto. Prelijemo s soji-
no omako ter dobro preme-
šamo. Serviramo na krožni-
ke ter potresemo z arašidi. 
Zraven ponudimo še rezino 
limone ali limete.

Nasvet: Pri soljenju riža in 
piščanca bodimo pazljivi, saj 
je sojina omaka dovolj slana. 
Sol lahko povsem izpustimo 

in v ta namen dodamo malo 
več sojine omake. Tako jed 
si lahko pripravimo, ko nam 
pri kakšnem obroku ostane 

nekaj mesa in riža. Dodamo 
le še nekaj zelenjave, jajce in 
sojino omako ter vse skupaj 
prepražimo.

WWW.GORENJSKIGLAS.SI
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Ana Šubic, Manca Perdan

Zali Log, Sveta Barbara – Od 
14. do 21. marca so v Abu 
Dhabiju in Dubaju potekale 
poletne svetovne igre speci-
alne olimpijade. Največjega 
športnega tekmovanja oseb 
z motnjami v duševnem ra-
zvoju se je udeležilo sedem 
tisoč tekmovalcev iz dves-
to držav. Slovenski športni-
ki so osvojili 24 medalj, od 
tega tri zlate. Izkazali so se 
tudi gorenjski tekmovalci. 
Simona Gaser z Zalega Loga 
si je prikolesarila zlato v kro-
nometru na en kilometer in 
bron na enkrat daljši razda-
lji. Njen kolega Uroš Bernik 
od Svete Barbare nad Ško-
fjo Loko, ki je prav tako za-
stopal škofjeloško Sožitje, je 
bil drugi najboljši kolesar na 
petkilometrski razdalji. Nik 
Jerković s Slovenskega Ja-
vornika, ki je tekmoval pod 
okriljem OŠ Poldeta Stra-
žišarja, pa je osvojil srebrni 
medalji v namiznem tenisu 
med posamezniki in v dvoji-
cah. Slovensko odpravo je v 
soboto ob vrnitvi v domovi-
no na brniškem letališču ča-
kal prisrčen sprejem.

Še isto popoldne so spre-
jem za svojo zlato olimpij-
ko Simono Gaser pripravili 
na Zalem Logu. Ker je veli-
ka ljubiteljica adrenalina in 
motorjev, so jo do športnega 
igrišča, kjer so jo ob zvokih 
žive glasbe pričakali števil-
ni vaščani in drugi podpor-
niki, pripeljali člani besni-
škega Moto klub Raubritter. 
Tako vožnja kot tudi spre-
jem, med katerim je poto-
čila nekaj solz sreče, sta bila 
zanjo presenečenje. V ime-
nu sovaščanov ji je za dose-
žene uspehe čestital predse-
dnik vaškega odbora Janez 
Habjan, v roko pa je segel 

tudi kolesarskemu podprva-
ku Urošu Berniku, ki so ga 
prav tako gostili na Zalem 
Logu. Uspešnima športni-
koma je čestital tudi župan 
Železnikov Anton Luznar 
in poudaril, da sta lep zgled 
vsem, predvsem pa mladim, 
da je s trdim delom, tre-
ningi in odrekanjem mož-
no doseči marsikaj. Simo-
na se je v Abu Dhabi odpra-
vila brez večjih pričakovanj. 
Zelo všeč ji je bila otvoritve-
na slovesnost pa tudi edin-
stveno tekmovališče kole-
sarjev, ki so kolesarili na dir-
kališču Formule 1. Tremo je 
preganjala kar v boksu Lewi-
sa Hamiltona. V kronome-
tru na en kilometer, kjer je 
bila s časom 1:49,24 najhi-
trejša, je pred ostalimi tek-
movalkami imela dobrih 15 
sekund prednosti.

Pri Sveti Barbari imajo 
olimpijskega podprvaka

Uroš Bernik od Svete Bar-
bare si je na specialni olim-
pijadi v kronometru na pet 
kilometrov prikolesaril na-
slov olimpijskega podprva-
ka, na tekmi na deset kilo-
metrov pa je dosegel odlič-
no sedmo mesto. Uroš, ki je 
bil v preteklosti že na evrop-
skem tekmovanju v smučar-
skih tekih, je na svoja kole-
sarska uspeha izjemno po-
nosen. »Dosegel sem drugo 
in sedmo mesto na special-
ni olimpijadi v Abu Dhabi-
ju, kjer sem bil štirinajst dni. 
Občutki ob rezultatih so iz-
jemni. Bilo pa je tudi zelo 
vroče,« je svojo izkušnjo na 
kratko opisal Uroš in dodal, 
da brez treningov ne bi šlo. 
Na Uroša sta ponosna tudi 
starša Pavla in Boštjan Ber-
nik. »Uroš je kolesaril in tre-
niral vsak dan, predvsem po 
naših hribih in na sobnem 

kolesu. Ko mu je zmanjka-
lo motivacije, sva ga spod-
bujala, sicer pa ima zelo rad 
šport in prav velika spodbu-
da sploh ni bila potrebna,« 
sta povedala.

Uradni sprejem olimpij-
skega podprvaka v doma-
či vasi je potekal na sonč-
no nedeljo, kjer so se zbra-
li prijatelji, sosedi, znan-
ci, člani društva Sožitje, 
sprejem pa sta podprli 
tudi Občina Škofja Loka in 

Krajevna skupnost Škofja 
Loka. Pobudnik za organi-
zacijo sprejema je bil Uro-
šev sorodnik Franc Guzelj. 
»Tak uspeh našega sovašča-
na me je spodbudil k razmi-
šljanju, da ta srebrna meda-
lja na specialni olimpijadi 
ni majhna stvar, ampak je 
nekaj posebnega in veliko 
velja za Slovenijo, prav tako 
za Škofjo Loko, kaj šele za 
našo vas Sveto Barbaro,« je 
povedal.

Pet odličij na Gorenjsko
S poletnih svetovnih iger specialne olimpijade v Abu Dhabiju so se z medaljami vrnili tudi gorenjski 
tekmovalci: namiznoteniški igralec Nik Jerković ter kolesarja Uroš Bernik in Simona Gaser. Simona je 
osvojila celo najžlahtnejše odličje.

Predsednik vaškega odbora Zali Log Janez Habjan, 
kolesarka Simona Gaser, ki je osvojila zlato in bronasto 
odličje, ter župan Železnikov Anton Luznar / Foto: Ana Šubic

(Z leve) Oče Boštjan Bernik, olimpijski podprvak Uroš 
Bernik in mama Pavla Bernik / Foto: Manca Perdan

Suzana P. Kovačič

Škofja Loka – Maslenica je 
rusko pustovanje, ki so ga 
uprizorili mladi iz zavoda 
Vesela druščina, ki združu-
je otroke, katerih materni je-
zik je ruščina. To je bila ena 
od točk, v katerih so v pet-
kovem festivalu na Loškem 
odru prikazali ljubezen do 
lepote ruskega jezika in kul-
ture. Gimnazija Škofja Loka 
je idejni vodja in organiza-
torica Rusijade, duša festi-
vala pa profesorica Marjeta 
Petek Ahačič s svojo ekipo. 
Oder so osvojili učenci in di-
jaki, ki se v Sloveniji učijo ru-
ščino, ter njihovi mentorji z 
namenom, da ruska kultura 
in učenje ruščine povezuje-
ta tudi znotraj Slovenije. V 
nastopih (s skeči, pesmimi, 
zapetimi in deklamiranimi, 
impro točko ...) se je predsta-
vilo osem slovenskih osnov-
nih šol, osem slovenskih gi-
mnazij in že omenjeni za-
vod Vesela druščina. S šir-
še Gorenjske so nastopili di-
jaki Gimnazije Škofja Loka 
in Gimnazije Kranj, učenci 
Osnovne šole (OŠ) Naklo in 
OŠ Venclja Perka Domžale. 

Vizijo podpisnikov De-
klaracije o sodelovanju na 
področju promocije ruske-
ga jezika in kulture v slo-
venskem šolstvu uresniču-
jejo s pomočjo sklada To-
neta Pavčka. Ravnatelj Gi-
mnazije Škofja Loka in 

predsednik strokovnega od-
bora Sklada Toneta Pavčka 
prof. Jože Bogataj je pojas-
nil: »V dvanajstih letih, kar 
deluje Sklad Toneta Pavčka, 
je ta postal prepoznaven v 
slovenskem prostoru, pred-
vsem pa vsi mentorji lahko 
zagotovite, da je prepotre-
ben. Ob tej priložnosti bi se 
zahvalil sponzorjem za po-
moč, za letošnje leto nam je 
že uspelo zagotoviti sredstva 
za dvajset projektov, Rusija-
da je eden med njimi.« 

Župan Občine Škofja 
Loka Tine Radinja je pouda-
ril, kako pomembno je, da se 
bogatimo z znanjem jezika, 
ki nam širi obzorja in odpira 
vrata v svet, zato da se bolje 
razumemo. Omenil je tudi, 
da bosta Občina Škofja Loka 
in Ruski center znanosti in 
kulture v maju priredila tra-
dicionalni spomladanski fe-
stival ruskih romanc. Član 
upravnega odbora Društva 
Slovenija Rusija Igor Furlan 
je udeležencem in organiza-
torju Rusijade poklonil ve-
lik aplavz za trud, pozdravni 
nagovor je imela tudi Mari-
na Guskova, namestnica di-
rektorja Ruskega centra zna-
nosti in kulture.

Častni pokrovitelj Rusija-
de je slovenski predsednik 
Borut Pahor. Letos so s sim-
bolično projekcijo praznova-
li tudi 150 let peridonega sis-
tema elementov D. I. Men-
delejeva. 

Rusijada na 
Loškem odru
Ljubezen do lepote ruskega jezika je udeležence 
festivala Rusijada na povabilo Gimnazije Škofja 
Loka ponovno pripeljala na Loški oder. 

Čudovito vzdušje na čudovitem festivalu Rusijada 

Dijakinja Gimnazije Škofja Loka Pia Ržen je čudovito zapela 
pesem priljubljenega pevca Dime Bilana, mentorica je prof. 
Marjeta Petek Ahačič. / Foto: Primož Pičulin

Fo
to

: P
ri

m
ož

 P
ič

ul
in

Mateja Rant

Škofja Loka – Locopolis, 
kot so poimenovali dogo-
dek, ki se bo odvijal v četr-
tek na Mestnem trgu, si je 
zamislil profesor latinščine 
Gašper Kvartič skupaj z di-
jaki škofjeloške gimnazije. 
»Želeli smo, da bi bilo letoš-
nje srečanje malce drugač-
no, namesto ogledovanja 
muzejev bomo ponudili in-
teraktivno spoznavanje in 

doživljanje antike,« je po-
jasnil Kvartič.

Škofja Loka se bo tako za 
nekaj ur spremenila v iz-
mišljeno rimsko naselbi-
no, ki so jo poimenovali 
Locopolis. Ime so izpelja-
li iz latinskega poimeno-
vanja Škofjeloškega pasijo-
na Processio locopolitana. 
»Škofja Loka se namreč v 
času antike ne omenja,« 
je razložil Kvartič. Obisko-
valci se bodo tako lahko 

sprehodili po izmišljenem 
Locopolisu, prek katerega 
bodo doživeli antični čas, 
in sicer se bodo preselili v 
čas rimskega imperija, ko 
je bil ta v največjem razcve-
tu. Pripravili bodo 25 delav-
nic, kjer se bodo obiskoval-
ci med drugim lahko pre-
izkusili v rokovanju z rim-
skim mečem, se zatopi-
li v globok pogovor z ulič-
nim filozofom, poskusili 
srečo pri rimskih kockah, 

poiskali nasvet pri prero-
kovalki ali se posvetovali z 
rimskim zdravnikom, obi-
skali rimske terme, izdelali 
voščeno tablico in še mno-
go drugega. Udeležbo na 
delavnicah bodo omogoči-
li posebni kovanci, ki bodo 
unovčljivi tudi v antični tr-
govini v Sokolskem domu. 
Prireditev bodo zaokroži-
li s kulturno prireditvijo za 
udeležence srečanja v So-
kolskem domu.

Škofja Loka bo postala Locopolis
V škofjeloški gimnaziji so se kot gostitelji letošnjega srečanja petih slovenskih klasičnih gimnazij 
odločili, da bodo ob tej priložnosti Loko spremenili v antično mesto.
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sudoku_LAZJI_19_24
NALOGA

5 7 2 4 1
5 6 2 8

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

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

sudoku_LAZJI_19_24

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_24
NALOGA

8 6 9 5 4
5 7 6

2 3
3 6

5 6 2 8
4 8

7 4
9 3 8

1 8 2 9

sudoku_TEZJI_19_24

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_19_24
NALOGA

86954
576

23
36

5628
48

74
938

1829

sudoku_TEZJI_19_24

REŠITEV

863921574
571684923
924735861
789253416
356147289
412896357
695378142
247519638
138462795

sudoku_LAZJI_19_24
NALOGA

57241
5628

8157
5349
1685

2937
8531
1429
3246

sudoku_LAZJI_19_24

REŠITEV

579823641
431576298
682491537
753684129
916732854
248915376
895367412
164259783
327148965

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 27. 3.
19.15 NE BOM VEČ LUZERKA
20.50 MI
17.10 DEČEK NEVIHTE
17.00 STOTNICA MARVEL
15.10 BOG, LE KAJ SMO SPET  
ZAGREŠILI?
19.00 ZELENA KNJIGA
15.30 ČUDEŽNO POTOVANJE V OZ, sinhro.
21.20 BOHEMIAN RHAPSODY

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 27. 3.
19.00 SLONČEK DUMBO, 3D
19.10 NE BOM VEČ LUZERKA
17.40, 20.00 MI
18.50 DEČEK NEVIHTE
16.50 ČUDEŽNO POTOVANJE V OZ, sinhro.
15.45 ČUDEŽNO POTOVANJE V OZ, 3D, 
sinhro.
21.00 CREED 2

16.30, 20.20 STOTNICA MARVEL
17.50 STOTNICA MARVEL, 3D
20.50 INSTANT DRUŽINA
15.30, 17.20 KORGI: 
KRALJEVSKI KUŽA Z VELIKIM SRCEM, 
sinhro.
21.30 SOBA POBEGA
15.40 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3, 
sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 27. 3.
20.00 TAKSI BLUZ

Sobota, 30. 3.
16.00 SLONČEK DUMBO
18.15 TAKSI BLUZ
20.00 NE BOM VEČ LUZERKA

Nedelja, 31. 3.
16.00 SLONČEK DUMBO
18.15 NE BOM VEČ LUZERKA
20.15 SOBA POBEGA

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 26. marca
19.30 Thomas Bernhard: ZABAVA ZA BORISA (v dvorani PGK)

Sreda, 27. marca
19.00 49. TSD: Slovesno odprtje in podelitev nagrad ZDUS (v dvorani PGK)

Četrtek, 28. marca
10.00 49. TSD: Jenkova soba (v Layerjevi hiši)
20.00 Kahlil Gibran: PREROK (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
26. 3.

1/11 °C

Nedelja 
31. 3.

0/18 °C

Sreda 
27. 3.

Četrtek
28. 3. 

Petek
29. 3. 

Sobota
30. 3.

–1/11 °C –1/13 °C –2/13 °C –1/16 °C

Ponedeljek 
1. 4.

Torek
2. 4.

Sreda
3. 4.

Četrtek
4. 4.

–1/14 °C 0/15 °C 2/14 °C 2/15 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

26. 3. tor. Maksima 5.54 18.22

27. 3. sre. Rupert 5.52 18.23 

28. 3. čet. Janez 5.50 18.25 

29. 3. pet. Ciril 5.48 18.26

30. 3. sob. Bogo 5.47 18.27

31. 3. ned. Benjamin 6.45 19.29

1. 4. pon. Hugo 6.43 19.30

Suzana P. Kovačič

Tržič – »Placarji in gasarji so 
posvečeni Tržičanom, ki so 
se me čustveno močno do-
taknili kot zanimive, poseb-
ne, duhovite in ustvarjalne 
osebnosti, ob določenih do-
godkih ali ob smrti, ko sem 
občutil za njimi praznino. Je 
zbirka, ki še vedno nastaja in 
ne bo dokončana, dokler se 
bodo podobe v meni še pre-
bujale,« je avtor Janez Mayer 
povzel pesniško zbirko, ki jo 
je predstavil na nedavnih 
spomladanskih Besedarijah 
v Knjižnici dr. Toneta Pret-
narja v Tržiču. Janez Mayer, 
večni Tržičan, kot ga je na-
slovila predsednica DU Tr-
žič Zvonka Pretnar, je obi-
skoval tedanjo Osnovno 
šolo heroja Bračiča v Bistri-
ci pri Tržiču, šolanje nada-
ljeval na kranjski gimnaziji, 
na Filozofski fakulteti v Lju-
bljani diplomiral iz psiho-
logije, kjer je tudi magistri-
ral in doktoriral. Preselil se 
je v Kranj, služboval v Iskri 
v Kranju, bil tudi zasebnik, 
se podal v akademske vode 
in predaval na Fakulteti za 
organizacijske vede v Kra-
nju, kjer se je tudi upokojil. 
Ima 474 bibliografskih enot. 
Med njimi so Placarji in ga-
sarji; kot navaja avtor: »... so 
poskus nekakšne dokumen-
tarne poezije, pesniški sino-
psisi za upodobitve ljudi, ki 
so mi za življenja v rodnem 

mestu napolnjevali dušo, ve-
drili in burili misli in srce. 
Eni so bili zares izvirni, dru-
ge pa je bilo težko ločiti od 
originalov.«

Pesmi lahko razdelimo v 
tri sklope. Prvega predsta-
vljajo Tržičani, ki so s svojim 
delom ali načinom življenja 
pritegnili pozornost. Rekvi-
em za činele je posvečen 
glasbeniku Otonu Zazvoni-
lu - Bastlu, Reflektor na paj-
čevini mojstru odrskih luči 
Jožu Pogačarju - Mongi, Za-
uber fant starčku iz Paradiža 
Kristlu Tadlu, Peskar direk-
torju Sončne uprave Stan-
ku Sajovicu - Peskarju ... V 

poseben del je Mayer za-
jel svoje prijatelje: alpinista 
Toma Križnarja - Čombeja, 
športnika in podjetnika Črta 
Koniča in Plavolasega ange-
la – genialnega verzologa, 
prevajalca in grafomana dr. 
Toneta Pretnarja - Tončka ... 
V tretjem sklopu v ospredje 
stopijo tisti, ki so pri avtor-
ju pustili posebno sled, prav 
tako tudi v Tržiču. Kot je Pro-
fesor »blues«, nenavadni 
učitelj in mentor Božo Vrač-
ko, igralka, pevka, pesnica 
in pravljičarka Dorca Kralj 
v pesmi Tavžent roža ali pa 
tržiški župnik Viktor Zak-
rajšek v pesmi Monsinjor in 

Vagner, učitelj telovadbe in 
oče Tržiške smučarske šole 
Janez Vagner ... Uvodna pe-
sem v zbirki opeva avtorjev 
rojstni Tržič, pesem Prte-
penc pa je prijazen spomin 
sina Janeza na očeta Mirka, 
čigar risbe bogatijo to lično 
knjižico, ki jo je založilo DU 
Tržič. Ob predstavitvi je opi-
sovane tržiške obraze lepo 
predstavil igralec Janez Ki-
kel in v tržiške melodije na 
citre zazibal Stane Bitežnik. 
Med številnimi obiskovalci 
sta bila tudi Mayerjeva pro-
fesorica kemije na kranjski 
gimnaziji Eli Teran in tr-
žiški župan Borut Sajovic. 

Tržiške Besedarije  
o placarjih in gasarjih
Na spomladanskih Besedarijah v izvedbi Društva upokojencev (DU) Tržič so predstavili pesniško 
zbirko Janeza Mayerja z naslovom Placarji in gasarji.

Od leve: direktorica Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič Marinka Kenk Tomazin, Janez 
Mayer in predsednica DU Tržič Zvonka Pretnar / Foto: Primož Pičulin

Jasna Paladin

Kamnik – V prostorih nekda-
njega mekinjskega samosta-
na bodo od četrtka do nede-
lje, od 28. do 31. marca, gostili 
razstavo Alpe Jadran Filatelija 

Slovenija 2019, ki je priprav-
ljena pod pokroviteljstvom 
evropske organizacije FEPA 
in je posvečena stoletnici 
ustanovitve Države Sloven-
cev, Hrvatov in Srbov, stole-
tnici prvih slovenskih poštnih 

znamk Verigarjev, stoletni-
ci ustanovitve Ljubljanske 
pošte uprave, stoletnici kon-
ca prve svetovne vojne in se-
demdesetletnici Filatelistič-
ne zveze Slovenije. V tekmo-
valnem delu bodo sodelovali 

razstavljavci iz Avstrije, Hr-
vaške, Italije, Madžarske, 
Nemčije, Švice in Slovenije, 
v častnem razredu pa zbirke 
prvih znamk držav Češkoslo-
vaške, Hrvaške in Slovenije 
– Hradčani, Listopada in Ve-
rigarji. Razstava bo tudi na 
ogled vsej zainteresirani jav-
nosti. Svečano odprtje bo v če-
trtek ob 16. uri. V petek in so-
boto bo razstava odprta med 
9. in 18. uro, v nedeljo pa med 
9. in 14. uro. Vstop je prost.

Mednarodna filatelistična 
razstava Slovenija 2019

Moravče – Društvo krajanov Limbarska Gora vabi na tradicio-
nalno, 31. prireditev Pohod po nagelj na Limbarsko goro, ki bo 
v nedeljo, 31. marca. Druženje se bo začelo ob 9. uri z mašo v 
cerkvi svetega Valentina, nadaljevalo pa ob 11. uri s kulturnim 
programom. Za zabavo bodo skrbeli Gamsi. Organizatorji 
vsako leto privabijo več kot deset tisoč obiskovalcev, pri tem 
pa med pohodnice razdelijo tudi na stotine rdečih nageljnov.

Pohod po nagelj na Limbarsko goro
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Aleš Senožetnik

Ljubljana – V petek in sobo-
to je na Gospodarskem razs-
tavišču potekal 13. Mednaro-
dni sejem zbirateljstva Col-
lecta, na katerem so se znova 
zbrali zbiratelji znamk, ban-
kovcev, kovancev, razgle-
dnic, mineralov, gramofon-
skih plošč in še številnih 
drugih predmetov. Da zbi-
rateljstvo ne pozna meja, so 

dokazali zbiratelji servirnih 
vrečk sladkorja, podstavkov 
za pivo, vizitk, škatlic za vži-
galice in celo zdravil …

Kaj je avdio kaseta

Eno od poslanstev sejma 
zbirateljstva je skrb za ohra-
njanje kulturne dediščine 
in opogumljanje posame-
znikov in družin, da obisk 
sejma izkoristijo za vred-
notenje družinskih zbirk, 

katerih porekla in vsebi-
ne ne poznajo. Sejma so se 
poleg zbirateljev udeleži-
li tudi številni šolarji, ki so 
lahko občudovali predmete, 
ki so bili še pred nekaj leti 
del vsakdana njihovih star-
šev, danes pa so že del prete-
klosti. »Tole je avdio kaseta, 
v kateri je magnetofonski 
trak, ki hrani zvočni zapis,« 
je gručo nadobudnežev po-
učila učiteljica ene od lju-
bljanskih osnovnih šol. 

Blizu sto razstavljavcev in 
še veliko več obiskovalcev pa 
ni edini razlog za obisk sej-
ma. Tudi letos so organiza-
torji pripravili pester spre-
mljevalni program z razsta-
vami, ki so bile v veliki meri 
posvečene številnim oble-
tnicam, ki jih obeležujemo v 
tem času. Letos namreč mi-
neva petdeset let od pristan-
ka na luni, 75 let od izkrca-
nja v Normandiji, abraha-
ma praznuje stripovski ju-
nak Alan Ford, Slovenci pa 
se med drugim spominjamo 
dvestote obletnice smrti Va-
lentina Vodnika in stoletni-
ce Univerze v Ljubljani ter 
stoletnice prvih slovenskih 
znamk Verigarjev.

Prvi jubilej meteorita  
z Mežakle

Aprila bo minilo tudi de-
set let od padca meteori-
ta na Mežakli. Tristokilo-
gramska gmota je v atmos-
fero vstopila tik pred tre-
tjo zjutraj in med potjo sko-
zi ozračje razpadla na več 
manjših fragmentov, ki jih 

danes hranijo v Prirodoslov-
nem muzeju Slovenije. Po-
sebnost meteorita z Mežakle 

je ta, da velja za le enega od 
enajstih, ki so jim astronomi 
določili orbito, kar ga uvršča 

med izjeme v svetovnem 
merilu. Ob obletnici padca 
so na sejmu pripravili tudi 
razstavo, na kateri so si po-
leg kopij fragmentov mete-
orita z Mežakle obiskoval-
ci lahko ogledali tudi zbirko 
tektitov, ki nastanejo ob trku 
meteorita.

Ob letošnji 170. obletnici 
smrti pesnika Franceta Pre-
šerna je Zmago Jelinčič Ple-
meniti razstavil tri original-
na Prešernova pisma skupaj 
z vezanimi izvodi s komple-
tno črkarsko pravdo iz leta 
1833 ter bibliofilski izdaji Po-
ezij iz leta 1896 in 1921.

Ljubitelji starodobnih vo-
zil so si lahko oči napasli na 
sedemdeset let starem avtu 
znamke Mercedes-Benz 170 
S, ki ga je lastnik Adolf Sitar 
iz Šenčurja kupil od lastni-
ka na Švedskem in vsebuje 
še večino originalnih delov. 
Poleg tega so bili na ogled 
miniaturni avtomobilčki 
znamk Alfa Romeo, Merce-
des-Benz in tudi znameniti 
»fički«.

S pestro zbirko in med-
narodno udeležbo zbirate-
ljev je sejem tako tudi letos 
upravičil sloves enega naj-
boljših tovrstnih dogodkov v 
tem delu Evrope.

Od znamk do 
servirnih vrečk
Mednarodni sejem zbirateljstva, ki je minuli konec tedna potekal v Ljubljani, 
so zaznamovale številne obletnice, ki jih obeležujemo v tem času.

Sejem Collecta je znova pritegnil številne zbiratelje.

Originalna Prešernova pisma, ki jih ima v svoji zbirki 
Zmago Jelinčič Plemeniti 

Fragmenti meteorita z Mežakle

Med zbirateljskimi predmeti se je našel tudi izvod 
Gorenjskega glasa.

Na ogled je bil tudi avto znamke Mercedes-Benz 170 S.

Urša Peternel

Jesenice – Prejšnji četrtek, 
na svetovni dan poezije, so v 
številnih kavarnah po vsem 
svetu ljubitelji kave ta pri-
ljubljeni napitek lahko pla-
čali – z verzom. Akciji Plačaj 
z verzom, katere pobudnica 
je dunajska pražarna kave 
Julius Meinl, se je pridružil 
tudi Tea-ter bar na Čufarje-
vem trgu na Jesenicah, goste 
so na ta dan na mizah priča-
kali listki in svinčniki, vsak 
avtorski verz pa jim je prine-
sel brezplačno kavo ali čaj. 

Kot je povedala Inge Wol-
te iz Tea-ter bara, je bil od-
ziv gostov izvrsten, preje-
li so kar okrog 150 verzov. 
»Gostje se prav zabavajo, ko 
pišejo verze, mi pa tudi, ko 
jih beremo. In nekateri so 
res izvirni,« je povedala. V 
lokalu imajo tudi pesniško 

knjižico z naslovom Trenu-
tek, ki je vanj ujeto vse, v ka-
tero je Feri Lainšček uvrstil 
najboljše verze, ki so nastali 
v preteklih letih. Ob kavi so 
tako kavoljubci lahko prebi-
rali tudi poezijo.

In kakšno kavo si naj-
raje zaželijo Jeseničani? 

Kavo z mlekom, odgovarja 
Inge Wolte, pri čemer mle-
ko mora vsebovati čim več 
mlečne maščobe, sami upo-
rabljajo mleko s 3,8 odstot-
ka mlečne maščobe, ki mora 
biti ravno prav spenjeno v 
kremo in ne sme biti pregre-
to. Seveda je pomembna 
tudi kakovost same kave, 
aparat za pripravo mora biti 
očiščen, nekaj dajo izkušnje 
in celo, kot je dodala mlada 
sodelavka Sabina, dobra vo-
lja natakarice ... 

V letošnji akciji je sode-
lovalo več kot sedemdeset 

kavarn v državi, nabralo pa 
naj bi se več kot osem tisoč 
verzov. Verzi so imeli tudi 
posebno poslanstvo, za vsak 

avtorski verz bo namreč pod-
jetje Julius Meinl za rehabi-
litacijo bolnikov s krvnimi 
raki prispevalo 30 centov.

Kavo so plačali z verzi
Čudovito jutro za odlično kavo ... Tako se začenja eden od verzov, s katerimi so ljubitelji kave na 
svetovni dan poezije lahko plačali kavo v jeseniškem lokalu Tea-ter bar na Čufarjevem trgu. 

V Tea-ter baru na Jesenicah je verze kot plačilo za kavo 
sprejemala tudi Sabina. Kot je dejala, je dobra kava odvisna 
tudi od dobre volje natakarice.In kaj so spesnili gostje? Tu je nekaj verzov: »Kava 

mora biti črna kot pekel, močna kot smrt in sladka 
kot ljubezen.« »Žarek sonca toplega ogreje dušo 
ti. Zavedanje, kaj vse v življenju pomembno ni!« 
»Pomlad. Kava. Nasmeh. Sreča.« 
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IZLET /  OD 31. MAJA DO 2.  JUNIJA 2019

Budimpešta,  
madžarska paprika in Pecs

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

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

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

CENA: 249 €
(ob prijavi 40 gostov)

Samo Lesjak

Kranj – Okoljevarstvene or-
ganizacije in ekološko osveš-
čeni posamezniki, združeni 
v civilne iniciative, opozarja-
jo na vse bolj resno ekološko 
problematiko, tako na lokal-
ni kot tudi na globalni ravni. 
Te se zavedajo tudi v skup-
nosti Podpis narave, ki se s 
svojimi dejavnostmi trudi 
zmanjševati problem odpad-
kov v svetu. Njeni člani se za-
vzemajo za ohranjanje nara-
ve ter njene biotske raznovr-
stnosti. Podpirajo izdelke iz 
naravnih materialov, ponov-
no uporabo odpadkov ter ob-
novljive vire energije. Tako 
so nedavno pripravili čistil-
no akcijo rekreacijske poti 
okoli Brda. Jedro skupnosti 
sestavljajo Jan Burnik, Kle-
men Kožuh, Dejan Hudole-
tnjak, Luka Dečko, na tokra-
tni akciji pa so se jim prid-
ružili tudi Joži Burnik, Rok 
Pirš in Rok Konec. Skupaj 
so pridno zavihali rokave 

ter vestno očistili desetkilo-
metrsko pot ter njeno okoli-
co. Akcijo so sklenili zelo us-
pešno, saj jim je uspelo pob-
rati kar 300 kilogramov od-
padkov. Ustanovitelj sku-
pine Jan Burnik je povedal: 
»Akcijo na Brdu smo uspeš-
no zaključili. Veseli nas, da 
nam je skupaj uspelo očisti-
ti pot okoli posestva, še pose-
bej pa nas veseli za ljudi, ki 
razmišljajo v smeri ekološke 
ozaveščenosti, v korist nara-
ve ter nas samih in prihod-
njih generacij. Upamo in 
verjamemo, da smo z opra-
vljenim delom pripomogli k 
izboljšanju stanja v našem 
okolju, zavedamo pa se, da 
je pred nami še veliko dela.« 
Prav zato v skupnosti Pod-
pis narave, katere člani so se 
udeležili tudi nedavnega od-
mevnega ekološkega shoda 
v Ljubljani, načrtujejo sode-
lovanje tudi z ostalimi tovr-
stnimi skupinami, podobne 
čistilne akcije pa bodo orga-
nizirali tudi v prihodnje. 

Pot okoli Brda  
spet čista
Člani okoljevarstvene skupnosti Podpis narave iz 
Šenčurja so organizirali čistilno akcijo rekreacijske 
poti okoli Brda. 

Za čistejše okolje brez odpadkov v naravi, tudi na poti okoli 
Brda / Foto: arhiv skupnosti Podpis narave

Maša Likosar

Mojstrana – Festival Goro-
venture 2019 je zrasel iz 
Festivala gorniškega filma. 
»Pred leti smo se povezali s 
Silvom Karom, najboljšim 
skalnim alpinistom, in Dru-
štvom za gorsko kulturo, ki 
organizira Festival gorniš-
kega filma. Festival je pri-
šel tudi v naš muzej in bili 
smo eno od njegovih pri-
zorišč, vse dokler ni prera-
sel naše dvorane, ki je pos-
tala premajhna. Obiskoval-
ci so želeli, da bi vseeno or-
ganizirali nekaj podobnega, 
zato smo se odločili, da na-
redimo manjši festival s po-
dobno vsebino, za katerega 
želimo, da postane tradicio-
nalen,« je pojasnil koordina-
tor za turizem v Slovenskem 
planinskem muzeju in vod-
ja festivala Matjaž Podlipnik 
in še dodal, da je bil festival 
za prvič dobro obiskan, v treh 
dneh se je zvrstilo 198 obisko-
valcev. Festival Goroventure 
2019 je v treh dneh ponudil 
ogled dveh filmov in potopi-
sno predavanje domačina To-
nija Urbasa. Urbas je predsta-
vil osebne vtise in doživetja s 
trekinga po gori Kangčendze-
nga, tretji najvišji gori na sve-
tu, visoki 8.586 metrov, ki leži 
na meji med Nepalom in in-
dijsko zvezno državo Sikim. 
Mojstrančan, ki se je na ene-
ga najtežjih trekingov podal 
novembra lani s skupino 15 
Slovencev, pravi, da so v 16 

dneh naredili 14 tisoč višin-
skih metrov in 150 kilome-
trov. »Področje je neokrnje-
no in pristno naravno. Na ce-
lotnem trekingu smo srečali 
le dvajset turistov, kar pome-
ni, da ta košček sveta še ni sko-
mercializiran,« pove Urbas. 

Po filmu pogovor  
z ustvarjalcem

Prvi dan festivala so si obi-
skovalci ogledali film Niko-
garšnja zemlja – Antarktika, 
ki je po mnenju poznavalcev 
sveti gral prostega smučanja 
in prikazuje najbolj spektaku-
larno pokrajino, po kateri je 

kdaj koli smučal človek. Film 
je delo prostega smučarja in 
avanturista Matthiasa Mayr-
ja, ki se je skupaj s prijateljem 
Matthiasom Haunijem Ha-
unholderjem in snemalcem 
Johannesom Aitzetmuller-
jem podal na neverjetno ek-
spedicijo v osrčje Antarktike, 
da bi poiskali čudovite gore, 
s katerih bi se dalo smučati. 
Mayr se je festivala udeležil in 
po filmu odgovarjal na vpra-
šanja obiskovalcev.

Festival so sklenili s fil-
mom Nepoškodovane. Iz-
raz v naslovu označuje bal-
kanske reke, ki so trenutno 
še čiste, divje in nezajezene, 

a z več kot 2700 načrtovani-
mi jezovi, korupcija in poh-
lep kruto posegata v te zad-
nje koščke evropske divjine. 
Film prikazuje skupino ka-
jakašev aktivistov, ki se bori-
jo za zadnje divje reke Evro-
pe od Slovenije do Albani-
je. Ustvarjalci filma, eden 
izmed njih je Rožle Bregar, 
ki se je tudi udeležil pred-
vajanja filma v Slovenskem 
planinskem muzeju, meni-
jo, da je Balkanski polotok 
dom zadnjih prosto tekočih 
rek Evrope, ki podpirajo iz-
jemno pester rastlinski in ži-
valski svet ter zdrave in ne-
dotaknjene ekosisteme. 

Gorske avanture in narava  
v sliki in besedi
Slovenski planinski muzej je letos prvič organiziral tridnevni festival Goroventure 2019, ki je v besedi  
in sliki prikazal gorske avanture in spektakularne naravne pokrajine. 

Toni Urbas je na festivalu Goroventure 2019 predstavil osebne vtise in doživljaje s trekinga 
po gori Kangčendzenga, tretji najvišji gori na svetu. / Foto: Primož Pičulin

PREJELI SMO

V članku »Izjemen koncert v 
čast ansambla Mihe Dovža-
na«, ki je bil v Gorenjskem gla-
su objavljen 22. marca letos, pi-
sec Drago Papler povzema vtise 
s koncerta, ki ga je v nedeljo, 17. 
marca, v Športni dvorani Dom-
žale pripravil Radio Veseljak. 
Vzdušje je bilo res enkratno in 
obiskovalci smo lahko v izvedbi 
različnih ustvarjalcev ponov-
no slišali prečudovite melodije, 
ki sta jih v svoji bogati in dolgi 
karieri ustvarila brata Miha in 
Ive Dovžan.  
Z ansamblom Mihe Dovžana 
je dolga leta prepeval Vokalni 
kvintet Gorenjci iz Naklega 
in tudi to je bilo predstavljeno 
na koncertu. Drago Papler se 
sam v članku pohvali, da že od 
samega začetka (vseh 55 let) 
spremlja pot Vokalnega kvin-

Popravek teta Gorenjci, vendar se mu je 
v besedilo prikradla nezasliša-
na in nedopustna napaka, ko 
piše, da sta na koncertu preko 
video projekcije spomine obu-
jala člana Vokalnega kvinteta 
Gorenjci Mirko Poličar in Ja-
nez Šter. Drži, Janez Šter je bil 
tudi član tega kvinteta, vendar 
je skupaj z Mirkom Poličarjem 
spomine obujal Stane Novak.
Drago Papler je bil na ne-
deljskem koncertu v Domža-
lah in kot poznavalec bi stvari 
moral pravilno zapisati, kaj je 
vzrok napak v članku, ve le on, 
saj tudi ansambla Bratovšek ni 
bilo v nedeljo med nastopajoči-
mi, kot je zapisal, temveč smo 
na koncertu lahko poslušali 
ansambel Banovšek.
Dragu Paplerju želim v pri-
hodnje več sreče in točnosti pri 
navajanju podatkov.

Marjan Poličar
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Avtomehanik-vulkanizer, m/ž (Žirovnica) 
Zaradi povečanega obsega dela v svoj kolektiv vabimo novega sodelavca na delov-
no mesto: avtomehanik-vulkanizer. Nudimo redno plačilo in urejene delovne raz-
mere. Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas 3 mesece in za polni de-
lovni čas. Dobri pogoji dela. Andrej Kunčič, s. p., Smokuč 17e, 4274 Žirovnica. Prija-
ve zbiramo do 28. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Projektant arhitekt - urbanist, m/ž (pretežno Gorenjska, Radovljica) 
Zanimivo delo pretežno na območju Gorenjske na področju prostorskega in urba-
nističnega načrtovanja ter arhitekture. Pričakujemo arhitekta z izkušnjami in stro-
kovnim izpitom s področja prostorskega načrtovanja – P ali pripravljenost opravi-
ti izpit v treh mesecih. RcR projekt, d. o. o., Jelovška ul. 18, biro Cankarjeva 1, 4240 
Radovljica. Prijave zbiramo do 31. 3. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tiskarski pomočnik, m/ž (Repnje pri Vodicah) 
Zaradi povečanega obsega dela za našega naročnika iščemo pomočnika tiskarja, 
ki ima željo po dodatnem znanju in se je pripravljen naučiti novih metod dela. Za-
želene so delovne izkušnje na tiskarskem stroju, možna pa je tudi priučitev za delo 
z namenom dolgoročnega sodelovanja. Personal center, d. o. o., Litostrojska 44d, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 19. 4. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnik v proizvodnji-nižji tehnolog, m/ž (Bled) 
4-N Tech, d. o. o., podjetje za proizvodnjo in razvoj visoko tehnoloških kompozitnih 
izdelkov, išče novega sodelavca v PE Bled za delovno mesto tehnik-tehnolog v pro-
izvodnji. Iščemo kandidate s poklicno ali nižjo poklicno izobrazbo tehnične smeri 
in 1 do 2 let delovnih izkušenj. Nudimo zaposlitev za nedoločen čas in stimulativno 
nagrajevanje. 4-N TECH proizvodnja in storitve, d. o. o., Savska cesta 10, 1000 Lju-
bljana. Prijave zbiramo do 20. 4. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir, m/ž (Kranj) 
Ključne naloge in rezultati dela: razvoj oblačne platforme na osnovi odprtokodne-
ga projekta Openstack, sodelovanje v arhitekturnih skupinah in projektnih timih, 
priprava tehničnih rešitev na svojem strokovnem področju, analiza in reševanje 
problemov, izvedba razvojnih testov, pisanje tehnične dokumentacije. Iskratel, d. 
o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 5. 4. 2019. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Serijski inženir kakovosti, m/ž (Lipnica) 
Opis del in nalog: pripravljanje pregledov in presoj projektov, analiziranje kupče-
vih zahtev, pripravljanje strokovnih podlag in navodil s področja dela, izdelovanje 

analiz in pripravljanje poročil, uvajanje novih postopkov dela ... Iskra Mehanizmi, 
d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 15. 4. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Skladiščnik/transporter, m/ž (Tržič) 
Prevzemanje materialov, skladiščenje in manipulacija z materialom v skladišču, 
dnevno polnjenje pretočnega skladišča v proizvodnji, redno vračanje neporablje-
nega materiala iz proizvodnje za ponoven prevzem na lokacije v rednem skladišču 
... Cablex-T, d. o. o., Cesta Ste Marie Aux Mines 9, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 21. 4. 
2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomoč v slaščičarni, m/ž (Kranj) 
V centru Kranja bomo odprli nov lokal s slaščičarsko delavnico in iščemo nove so-
delavce. BIZI4U, poslovne storitve, d. o. o., Bergantova ulica 2, 1000 Ljubljana. Prija-
ve zbiramo do 21. 4. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Monter vodovodnih naprav, m/ž (Kranj) 
Razgibano delo monterja vodovodnih naprav, dobri sodelavci, redna mesečna pla-
ča. Komunala Kranj, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 
18. 4. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Bančni referent, m/ž (Žiri) 
Delovno področje obsega predvsem: opravljanje blagajniških in menjalniških 
poslov, opravljanje negotovinskih transakcij, opravljanje pasivnih in nevtralnih 
bančnih storitev, reševanje reklamacij ... Nova Kreditna banka Maribor, d. d., Uli-
ca Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor. Prijave zbiramo do 31. 3. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za delo v kadrovski službi, m/ž (Šenčur) 
Od novega sodelavca pričakujemo: V.–VII. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri, 5 let 
delovnih izkušenj s kadrovskimi opravili, poznavanje zakonodaje z delovno prav-
nega področja, sporazumevanje s tujci iz Bosne in Hercegovine in Srbije, delav-
nost in pozitivno naravnanost, natančnost pri delu. Jurčič & Co., d. o. o., Poslov-
na cona A 45, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 20. 4. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Šofer avtovleke, m/ž (Lesce)
Od vas pričakujemo: vozniški izpit kategorij B, C, E, opravljeno temeljno kvalifikaci-
jo za voznika v cestnem prometu (koda 95), vsaj 1 leto delovnih izkušenj kot voznik 
tovornega vozila. ASP, d. o. o., Cesta Janeza Finžgarja 2, 4270 Jesenice. Prijave zbira-
mo do 19. 4. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Receptor, m/ž (Kranjska Gora) 
Kot receptor boste odgovorni za naslednja dela in naloge: sprejem in informira-
nje gostov, sprejemanje rezervacij in posredovanje informacij, sprejemanje gostov 
(check-in) in oddajanje hotelskih sob, odjavo in prijavo gostov, izvajanje ostalih  
recepcijskih del po standardu in blagajniško poslovanje, odgovornost za ustre-
zno predstavitev celotne ponudbe družbe in kraja. Hit Alpinea, d. d., Borovška  
cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 19. 4. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE

Medgeneracijske dejavnosti
Kranj, Cerklje, Šenčur, Preddvor – V Medgeneracijskem cen-
tru Kranj bo danes, v torek, 26. marca, ob 16. uri delavnica 
gozdna terapija (ob sotočju reke Kokre in Rupovščice). V pe-
tek, 29. marca, bo ob 17.30 petje ljudski pesmi, ob 17. uri pa 
družabni večer z igranjem taroka. V Cerkljah bo v ponede-
ljek, 1. aprila, ob 17.30 telovadba za prožno telo, v Šenčurju 

danes, v torek, 26. marca, ob 11. uri vesele urice nemščine, v 
Preddvoru pa bo v sredo, 27. marca, ob 16.30 ustvarjalno-ši-
viljska delavnica. Za vse dejavnosti so obvezne prijave na te-
lefon 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Za otroke
Jesenice – Občinska knjižnica Jesenice obvešča, da bodo da-
nes, v torek, 26. marca, angleške igralne urice ob 16.30; jutri, 
v sredo, 27. marca, bodo nemške igralne urice ob 16. uri, 
ustvarjalne delavnice ob 17. uri; v četrtek, 28. marca, bo ura 
pravljic ob 17. uri, prireditev Lepo je biti bralec ter žrebanje 
nagrajencev knjižne uganke ob 18. uri; v petek, 29. marca, 
bo Brihtina pravljična dežela za tiste otroke od četrtega leta, 
ki ta čas niso v vrtcu, ob 10. uri, prireditev Berem s kužkom 
pa ob 17. uri.

Hrušica – V četrtek, 28. marca, bo ura pravljic z grofico ob 
17. uri, žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa ob 17.45.

Slovenski Javornik – Danes, v torek, 26. marca, bodo ustvar-
jalne delavnice ob 15. uri, žrebanje nagrajencev knjižne 
uganke ob 16. uri.

IZLETI

Po severnem Češkem, Saškem in poljskem  
delu Šlezije
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj od 3. do 10. avgusta 
vabi na planinarjenje po severnem Češkem, Saškem in polj-
skem delu Šlezije. Pohodi in ture bodo primerni za vse, ki 
imate splošno kondicijo za hribe in bodo prilagojeni različ-
nim zmožnostim udeležencev. Prijave z vplačilom akontaci-
je do vključno srede, 15. maja, ali do zasedbe razpoložljivih 
mest sprejemata: Turistična agencija Levanta, telefon: 04 
583 59 00, e-naslov: levanta@jesenice.net, PD Iskra Kranj v 
društveni pisarni v času uradnih ur (ob sredah od 17. do 18. 
ure). Ob prijavi obvezno sporočite svoj kontaktni podatek. 
Za dodfatne informacije lahko pokličete: TA Levanta, Biljana 
Branc, levanta@jesenice.net, tel. 04 583 59 00; Uroš Prelov-
šek, prelovsek@gmail.com, tel. 040 255 163; Sašo Košnik, 
saso.kosnik@infonet.si, tel. 041 757 009.

Planinski pohod po Šentviški planoti
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj v soboto, 13. aprila, 
vabi na planinski pohod po Šentviški planoti. Lažje hoje bo 
slabe štiri ure. Odhod s posebnim prevozom z avtobusne 
postaje pri Mercatorjevem centru na Primskovem v Kranju 
bo ob 7. uri. S seboj imejte lažjo, vremenu primerno poho-
dno opremo in pohodne palice.

Prijave, vplačila in informacije: v društveni pisarni ob sredah 
med 17. in 18. uro ali na tekoči račun društva. Informacije 
dobite pri vodniku Milanu Čeliku na tel. 031 418 146.

PREDAVANJA
Radosti in pasti nove tehnologije
Tržič – Danes, v torek, 26. marca, bo ob 19. uri v Knjižnici 
dr. Toneta Pretnarja predavanje Mihe Kramlija z naslovom 
Radosti in pasti nove tehnologije. Miha Kramli je psihote-
rapevt, strokovnjak za kemične in nekemične odvisnosti, 
predvsem za odvisnosti od novih tehnologij, kot so mobilni 
telefoni, internet, računalniške igrice ... 

Kako iz depresije, anksioznosti in tesnobe
Kokrica – Turistično društvo (TD) Kokrica vabi na predava-
nje Kako iz depresije, anksioznosti in tesnobe, ki bo v jutri, 
v sredo, 27. marca, ob 18. uri v Domu krajanov na Kokrici, v 
prostorih TD Kokrica. Predavala bo Barbka Špruk.

Značilnosti, potek in zdravljenje demence
Škofja Loka – Jutri, v sredo, 27. marca, se ob 17. uri v Bur-
nikovi dvorani Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja 
Loka, Stara Loka 31, začel Alzheimer cafe s predavanjem 
Značilnosti, potek in zdravljenje demence. Predavateljica bo 
Anja Kokalj Palandačič, dr. med., spec. psih.

Svetopisemske ženske – jih res poznamo?
Škofja Loka – V Kašči na Spodnjem trgu se bo v okviru Tor-
kovih večerov s knjižnico danes, v torek, 26. marca, ob 19. 
uri začelo predavanje dr. Terezije Večko – s. Snežne, uršu-
linke, profesorice in biblicistke, z naslovom »Svetopisemske 
ženske – jih res poznamo?«.

RAZSTAVE

Vrhnja koža
Tržič – V četrtek, 28. marca, bo ob 18. uri v galeriji Paviljon NOB 
odprtje razstave Ene Petrič z naslovom Vrhnja koža. Umetnica 
se bo predstavila preko umetnin, sestavljenih iz čipk.

Fragmenti Gorenjske
Naklo – KUD LIK Naklo vabi na odprtje fotografske razstave 
Fragmenti Gorenjske avtorja Slavka Stošickega, ki je v svoj 
izbor najlepših fotografij Gorenjske dodal tudi serijo zani-
mivih motivov Naklega. Razstavo bodo odprli v četrtek, 28. 
marca, ob 19. uri v Pavlinovi galeriji Doma Janeza Filipiča v 
Naklem (za Hotelom Marinšek). Razstava bo odprta do 9. 
aprila, in sicer ob nedeljah od 10. do 12. ure in ob torkih od 
18. do 19. ure, druge dni po dogovoru. 

Razstava ročnih del
Reteče – Turistično društvo Rateče - Planica, Sekcija za roč-
na dela, vabi na ogled razstave ročnih del, ki bo odprta od 

predavanje 
ROZARIJ ARBORETUMA VOLČJI POTOK 
NA ROŽNEM ZEMLJEVIDU SVETA
Matjaž Mastnak
torek, 26. 3., ob 19.00, dvorana

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

predstava za otroke
IFIGENIJA SFRČKLJANA  
Eva Š. Maurer
Brezplačne vstopnice dobite na otroškem oddelku.
torek, 26. 3., ob 17.00, dvorana

predavanje
VARNO RAZSTRUPLJANJE
Dr. Iztok Ostan
sreda, 27. 3., ob 17.00, dvorana
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Bled – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj vabi kmetovalce in 
lastnike kmetijskih zemljišč v četrtek, 28. marca, ob 9.30 v 
Info center Triglavska roža Bled na predavanje z naslovom 
Zemljiške operacije na kmetijskih zemljiščih. Na predavanju 
jih bodo predstavniki ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, zavoda Triglavski narodni park in Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Kranj seznanili s postopki za pridobitev 
dovoljenj za izboljšavo kmetijskih zemljišč, o možnih načinih 
izboljšave zemljišč na zavarovanem območju, o ohranjanju 
narave ter o vzdrževanju kmetijskih zemljišč na območju že 
zaključenih agromelioracij.

O urejanju kmetijskih zemljišč

Šmartno v Tuhinju – V okviru petega Evropskega tedna de-
narja bodo v Sloveniji drugič izvedli Evropski denarni kviz, 
ki je namenjen mladim, starim od trinajst do petnajst let. 
Združenje bank Slovenije je preko portala zavoda za šolstvo 
povabilo k sodelovanju na kvizu vse osnovne šole, odzvalo se 
je trinajst razredov iz sedmih osnovnih šol in prvega letnika 
ekonomske šole, med njimi tudi Osnovna šola Šmartno v 
Tuhinju. Kviz med prijavljenimi razredi bo potekal danes, v 
torek, opoldne v živo preko aplikacije Kahoot. Dva učenca, 
predstavnika razreda, in učitelja iz razreda, ki bo zmagal na 
nacionalnem kvizu, bo Združenje bank Slovenije povabilo v 
Bruselj na finale Evropskega denarnega kviza, ki bo 7. maja. 
V Evropski denarni kviz se preko bančnih združenj vključuje 
večina evropskih držav, lani je na kvizu sodelovalo več kot 42 
tisoč učencev v 32 državah. Namen kviza je okrepiti znanje 
s področja financ in dvigniti raven finančne pismenosti med 
mladimi, da bodo v življenju bolje pripravljeni na sprejemanje 
finančnih odločitev. 

Na denarnem kvizu tudi šolarji iz Šmartna
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 12. 3. 2019 
v Gorenjskem glasu  je bilo podjetje Avtohiša Vrtač, d. o. o., iz 
Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upo-
raba avtomobila VW POLO – Simona Jeler, Golnik,  2. nagra-
da: enodnevna uporaba avtomobila GOLF – Gašper Žakelj, 
Žiri, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Frančiška Iglič, 
Kranj.  Nagrajencem čestitamo!

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

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

Čebelarka Malči 
Božnar pouči o 
bogastvu medu in 
čebeljih pridelkov, 
kulinarični mojster 
Andrej Goljat pa 
nas navduši z 
enkratnimi recepti 
z uporabo medu. 
Ne le kot sladilo ali 
namaz, med lahko 
uporabimo pri 
pripravi hladnih 
in toplih napitkov 
ter številnih 
sladicah. V knjigi 
so tudi recepti za 
solate, testenine, 
mesne in ribje 
jedi z medom. 

12  50

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.

Ko jedem dodamo med,  
dodamo prehrani še košček narave. 

168 strani, spiralna vezava, cena
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Ko se posameznik 
sprehodi po naravi, 
se živali večinoma 
poskrijejo. 
A pozoren 
opazovalec bo 
njihove sledove 
odkril vsepovsod, 
vedeti mora le,  
kje in kako iskati.  
V vodniku so 
prikazani sledovi 
živali v naravni 
velikosti.

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.

Mehka vezava z zavihki

Format 132 x 193 mm 

112 strani
ISBN 978-961-7031-25-6

Cena: 14,90  EUR

Frank Hecker 

ŽIVALSKI SLEDOVI
v naravni velikosti

Znaki, ki izdajajo

Ko se posameznik sprehodi po naravi, se živali 

večinoma poskrijejo. A pozoren opazovalec bo njihove 

sledove odkril vsepovsod, vedeti mora le, kje in kako 

iskati. V tem vodniku so prikazani sledovi živali v 

naravni velikosti.

sledovi 65 živalskih vrst, ki jih lahko srečamo na poljih, 

travnikih in v gozdovih
•

dodatne informacije: portreti živali in opisi njihovega 

naravnega okolja
•

dodatne informacije o živalih in njihove značilnosti

•

dodatek: izbljuvki, iztrebki, sledovi hranjenja in 

poškodbe na drevesih

Praktični vodnik za vse, ki bi želeli  

o skrivnostnem življenju naših  

divjih živali izvedeti več.

Znaki,  
ki izdajajo

odtis zadnje šape  
navadne lisice

Ko se posameznik sprehodi po naravi, se živali večinoma poskrijejo.  

A pozoren opazovalec bo njihove sledove odkril vsepovsod, vedeti mora 

le, kje in kako iskati. V tem vodniku so prikazani sledovi živali v naravni 

velikosti. 

–    sledovi 65 živalskih vrst, ki jih lahko srečamo na poljih, travnikih 

in v gozdovih

–    dodatne informacije: portreti živali in opisi njihovega naravnega 

okolja

–    dodatne informacije o živalih in njihove značilnosti 

–    dodatek: izbljuvki, iztrebki, sledovi hranjenja in poškodbe na 

drevesih 

Praktični vodnik za vse, ki bi želeli o skrivnostnem življenju naših divjih 

živali izvedeti več.

Velika uharica je pojedla ježka: v izbljuvku so našli različne kosti in 

kremplje.

Najdeno v izbljuvku sove uharice: 

vretence ježa

Najdeno v izbljuvku pegaste sove: 

lobanja in spodnja čeljust miši

www.narava.si

ISBN 978-961-7031-25-6   14,90 €

9 789617 031256

KOSTI V IZBLJUVKIH

Sove, ujede, čaplje, vrane, galebi, srakoperji in nekatere druge 

skupine ptic se neprebavljenih ostankov hrane, kot so kosti, 

kožuh, perje, zobje, hitinasti deli žuželk, pečke, deli rakov in 

školjčne lupine, znebijo tako, da jih izbljuvajo. Ti izbljuvki so ve-

činoma bolj ali manj stisnjeni skupaj in valjaste oblike. Velikost, 

oblika, čvrstost, sestava izbljuvkov in kraj, kjer smo jih našli, 

nam lahko dajo veliko informacij o vrsti ptice in njeni prehrani.

Sove svoj plen s kožuhom, perjem in kostmi vred večinoma  

pogoltnejo v celoti ali vsaj v večjih kosih. Ker je njihova želod-

čna kislina razmeroma šibka, najdemo v njihovih izbljuvkih 

dobro ohranjene kosti in lobanje uplenjenih živali. To dejstvo  

s pridom uporabijo raziskovalci, ki se ukvarjajo s proučeva-

njem sesalcev. S pomočjo natančne analize kosti v izbljuvkih 

sov namreč lahko ugotovijo, katere vrste malih sesalcev so  

na določenem območju razširjene.

f r a n k h ec k e r

75 
sledov  

divjih živali

Živalski sledovi 
v naravni velikosti 
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MAVČNI ODLITKI  

STOPINJE

Zbiranje tridimenzionalnih 

kopij različnih stopinj in 

ohranjanje velikosti v merilu 

je prav zanimivo početje. V ta 

namen lahko zelo preprosto 

izdelamo mavčne odlitke 

najdenih odtisov stopal. Za 

to potrebujemo nekaj centi-

metrov visok obroč iz papirja, 

plastike ali kovine, ki je neko-

liko večji kot najdena stopi-

nja. Položimo ga čez stopinjo 

in potisnemo v tla. V plastični 

posodi z vodo zmešamo hitro 

strjajoči se mavec in ga nato 

nalijemo v okvir. Po približno 

15 minutah, ko se je mavec že 

dovolj strdil, ga lahko previ-

dno vzamemo iz obroča in  

s pomočjo čopiča odstranimo 

še zemljo in ostanke listja. 

Dobili smo negativen odtis 

stopinje, ki popolnoma ustre-

za obliki stopala živali, ki je 

sled pustila. 
 

NOVO iz založbe Narava

Avtor

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

75 sledov  
divjih živali

Frank Hecker je diplomirani biolog, ki 

se že več kot 25 let poklicno ukvarja s 

fotografiranjem narave in pisanjem knjig o 

naravi. Njegova strast, s tem pa tudi njegov 

obsežni arhiv fotografij narave, obsega 

celotni naravni svet Evrope: od rastlin do 

živali, od najmanjših do največjih.
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sledovi 65 živalskih vrst, ki jih lahko 
srečamo na poljih,travnikih in v gozdovih

112 strani, 132 x 193 mm, mehka vezava 14  90
EUR

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

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

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

Rezultati 24. kroga – 24. marca 2019
13, 14, 15, 17, 22, 31, 39 in 12

Loto PLUS: 2, 7, 27, 32, 35, 38, 39 in 10
Lotko: 8 8 6 0 4 4

Sklad 25. kroga za Sedmico: 1.390.000 EUR
Sklad 25. kroga za PLUS: 360.000 EUR
Sklad 25. kroga za Lotka: 320.000 EUR

LOTO

ZAHVALA

V 99. letu je v miru zaspal naš oče, stari ata in pradedek

Valentin Švegelj
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem, za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala 
govorniku za čudovit govor in gospodu župniku za obred in po-
slovilne besede. Hvala pevcem in pogrebni službi za lepo slovo.

Vsi njegovi
Ljubno, 20. marca 2019

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu ...
(Tone Pavček)

NEPREMIČNINE
HIŠE
KUPIM

V KRANJU kupim hišo z vrtom, lahko 
polovico, tel.: 031/449-093 19000853

POSESTI
ODDAM

NJIVO za zelenjavni vrt, pripravljen za 
setev, v Otočah, z možnostjo namaka-
nja, tel.: 031/505-087 19000788

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

SKLADIŠČNE prostore, Koroška ces-
ta, Kranj, tel.: 041/361-100 19000719

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogo-
ve (za elektrogospodarstvo), dolžine 
9–11 m, tudi neobeljene, SES, d. o. 
o., Opekarska ul. 22, Maribor, tel.: 
041/865-596 19000750

KURIVO
PRODAM

SUHA bukova, razžagana drva in 
njivsko prst, Gorje, tel.: 031/561-707 
 19000849

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19000804

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

NOV dom iščejo dva meseca stari 
mešančki bernc + labradorec, tel.: 
030/406-250 19000847

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, tel.: 
070/558-214 19000856

KORUZNO, štirivrstno sejalnico Olt 
in razmetovalec silaže Gruse, tel.: 
041/378-937 19000851

KUPIM

TRAKTOR, tel.: 031/284-917 19000854

PRIDELKI
PRODAM

3 SILAŽNE bale, tel.: 031/505-087  
 19000787

DOMAČA orehova jedrca in domače 
žganje, tel.: 041/276-533 
 19000850

KROMPIR adora, belarosa in rudolf, 
jedilni in drobni – primeren za sajenje, 
tel.: 041/282-039  
 19000744

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo in KG piščanci. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 19000552

ZAJCE, mešance med kalifornijcem in 
liscem, stare 4 mesece, tel.: 051/712-
764 19000852

KUPIM

KRAVO s teletom, tel.: 031/410-418  
 19000855

OSTALO
PRODAM

OREHE v lupini, suha mešana drva, 
puhalnik Eolo in krompir desire, tel.: 
040/800-278 19000848

SILAŽNE bale, osrednja Gorenjska, 
ugodno, tel.: 031/309-747 
 19000843

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

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO voznika kamiona za 
vožnje po Sloveniji. CCLAN, d.o.o., 
Kranj, Britof 182, Kranj, tel.: 041/640-
380  
 19000747

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

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tudi manjša gradbena dela 
– z vašim ali našim materialom, Grad-
ton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, Kranj, 
041/222-741, www.gradton.si 
 19000654

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 19000805

BELJENJE – najcenejše in kvalitetno 
beljenje na Gorenjskem samo 1,70 
EUR, 2-krat pobeljeno z materialom. 
Pokličite za brezplačni ogled in izmero. 
Korošec Mateja, s.p., Glavarjeva 75, 
Komenda, tel.: 068/137-109 
 19000498

Kapucinski trg 13, Škofja Loka
Tel. :  04/50 60 300, GSM:  041/ 675 123

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

BELJENJE in glajenje sten, barvanje 
fasad, napuščev, ograj, nadstreškov, sa-
nacija plesni, dekorativni ometi in pleski, 
vam nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 
179, Naklo, tel.: 031/392-909 
 19000587

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 19000553

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 19000783

IŠČEM

ŽENSKO brez obveznosti, staro nad 
50 let, za 24-urno družbo in nego sta-
rejše osebe v Celovcu, tel.: 041/426-
662 19000829

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 19000555

www.gorenjskiglas.si

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da je v 91. letu starosti sklenila svojo 
življenjsko pot naša draga mama, babica in prababica

Stanislava Berčič
roj. Šušteršič

Od nje se bomo poslovili v sredo, 27. marca 2019, ob 17. uri na 
mestnem pokopališču v Škofji Loki. Žara bo na pogrebni dan od 
11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.
 
Žalujoča sinova Ivo in Gorazd z družinama
Škofja Loka, marec 2019

Z mano pa bodo spomini
na vse tiste lepe dni,
preživete v davnini –
z mano boš še vedno ti.
(B. Berčič)

četrtka, 28., do nedelje, 31. marca, vsak dan od 10. do 18. ure 
v prostorih Krajevne skupnosti Rateče - Planica.

PREDSTAVE

Vohun iz Šiške
Tržič – V soboto, 30. marca, bodo ob 19. uri v Kulturnem 
centru Tržič člani Kulturno umetniškega društva Podljubelj 
predstavili tragikomedijo Vohun iz Šiške, ki je nastala po 
predlogi Balkanski špijon avtorja Dušana Kovačevića. Ot-
roci, stari do 12 let, naj si predstavo ogledajo v spremstvu 
staršev.

KONCERTI
Za materinski dan
Društvo Lipa – Univerza za tretje življenjsko obdobje Dom-
žale v petek, 29. marca, ob 19. uri v kulturnem domu Vir pri 
Domžalah organizira koncert ob materinskem dnevu. Na-
stopali bodo: učenci iz Osnovne šole Vencelj Perko, Barba-
ra Pavlič, ženska vokalna skupina Oda iz Moravč, folklorna 
skupina Češminke, citrarska skupina Notice, citrarke in ki-
taristi ter članice literarnega krožka iz Društva Lipa – U3ŽO 
Domžale. Vstop bo prost.

Nastopi Glasbene šole Jesenice
Jesenice – Glasbena šola Jesenice obvešča, da bo v dvorani 
Lorenz nastop kitaristov v ponedeljek, 25. marca, ob 18.30, 
nastop prvošolcev bo v torek, 26. marca, ob 17.30 in 18.30, 
javni nastop pa bo v četrtek, 28. marca, ob 18.30.
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Anketa

Uroš Dragan, Radovljica:

»Ne spremljam nogome-
ta, ker se mi ne zdi smiseln 
šport. Nisem vedel, da po-
tekajo kvalifikacije za evrop-
sko prvenstvo. Sem pa redno 
gledal skoke v Planici, to je 
šport, ki je vreden ogleda.«

Luka Jakupak, Kranj:

»Slovenci so se na obeh tek-
mah odlično borili in pokaza-
li igro, ki so jo skupaj z novim 
selektorjem nadgradili. Ize-
načeni rezultat je sprejem-
ljiv, a držim pesti za zmago 
in uvrstitev na prvenstvo.« 

Juš Egart, Britof:

»Gledal sem tekmo z Izrae-
lom, s Severno Makedonijo 
ne. Lepo so povezovali igro, 
imeli veliko napadov, a žoge 
nikakor niso spravili v gol. 
Matjaž Kek se mi zdi boljši 
selektor od prejšnjega.«

Nejc Balantič, Duplje:

»Pod novim selektorjem Slo-
venci igrajo bolje. Če bodo 
izboljšali zaključke napada, 
imajo možnost za uvrstitev. 
Kek je igro osvežil z menjava-
mi, ki pa žal na prvih tekmah 
niso prinesle preobrata.«

Maša Likosar

Slovenska nogometna repre-
zentanca je na prvih tekmah 
kvalifikacij za evropsko pr-
venstvo 2020 pod vodstvom 
novega selektorja Matjaža 
Keka izenačeno igrala z Izra-
elom in Severno Makedoni-
jo. Smo zadovoljni z njihovo 
igro in vodstvom novega se-
lektorja? / Foto: Primož Pičulin

Izboljšajo naj 
učinkovitost

Sekula Teodorovič, 
Ljubljana:

»Mimogrede sem ujel tekmi. 
Niso pokazali najboljše igre, 
morali bodo izboljšati zaklju-
ček napada. Mislim pa, da bo 
Keku uspelo ekipo popeljati 
na evropsko prvenstvo.«

info@g-glas.si
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes zjutraj se bo od severa postopno zjasnilo, čez dan bo 
zmerno, občasno pa pretežno oblačno. Pihal bo severovzho-
dnik. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan bo še pihal 
veter severnih smeri. V četrtek bo več sonca, veter bo oslabel.

Urša Peternel

Koroška Bela – Vas Koroška 
Bela je že bolj varna pred pla-
zovi. Opozorila geologov, da 
bi milijoni kubičnih metrov 
materiala lahko ogrozili vas, 
je država vzela resno in lani 
začela izvajati prve ukrepe 
za zagotovitev večje varnosti. 
Najprej so z delom začeli vo-
darji, avgusta lani je Vodno-
gospodarsko podjetje (VGP) 
Kranj začelo sanacijo struge 
potoka Bela v vasi. Struga je 
bila zaraščena, zidovi so bili 

razpokani, pragovi poškodo-
vani, v njej pa je bilo veliko 
skal, ostankov vejevja, dre-
ves ... V zadnjih mesecih so 
regulacijo struge na dolžini 
enega kilometra v celoti ob-
novili in očistili naplavljen 
material, dela pa po besedah 
tehničnega direktorja VGP 
Kranj Borislava Majkića že 
zaključili. 

Obenem je država zago-
tovila denar za ureditev za-
plavnih pregrad nad vasjo, ki 
so namenjene zadrževanju 
materiala, ki ga hudournik 

prinese iz zalednih grap. 
Tako so prvo prodno pregra-
do pri vodohranu obnovili 
in povišali, eno obstoječo pa 
izpraznili. Zgradili pa so še 
dve novi pregradi in tudi tu 

se bodo dela v nekaj dneh za-
ključila.

Po besedah Urbana Ilca iz 
Direkcije RS za vode bi za-
plavne pregrade teoretič-
no zadržale pet tisoč kubič-
nih metrov materiala, v pra-
ksi pa še bistveno več, od 20 
do 30 tisoč kubičnih metrov. 
Na vprašanje, ali je torej Ko-
roška Bela zdaj varna pred 
plazovi, sta tako Majkić kot 
Ilc odgovorila, da je pojem 
varnosti sicer relativen, vse-
kakor pa je ogroženost vasi 
zaradi hudourniškega do-
godka ali celo drobirskega 
toka zdaj zmanjšana. 

Po besedah Urbana Ilca 
so dosedanji ukrepi stali več 
kot 700 tisoč evrov; financi-
rala jih je država, to pa je bil 
tudi eden večjih projektov 
na tem področju v zadnjih 
dveh letih. Za potrebe ureja-
nja prodnih pregrad so mo-
rali urediti tudi gozdno ces-
to, dela je financirala Obči-
na Jesenice. 

Koroška Bela je že bolj varna
V teh dneh vodarji zaključujejo dela na hudourniku Bela. Koroško Belo zdaj varujeta dve novi zaplavni 
pregradi, prav tako je že zaključena sanacija regulacije Bele v vasi.

Ena od dveh novih zaplavnih pregrad nad vasjo; Direkcija RS za vode je v petek, na 
svetovni dan voda, pripravila ogled v sklopu dneva odprtih vrat.

In kateri ukrepi bodo v prihodnje še izvedeni? Že 
v prihodnjih tednih bodo na plazu Čikla namestili 
sistem opazovanja s kamerami in tipali, ki bodo 
zaznavala premike na plazu in v strugi potoka. Denar 
– 40 tisoč evrov – je zagotovila Občina Jesenice. 
Uprava za zaščito in reševanje pa pripravlja tudi 
projekt vzpostavitve sistema alarmiranja.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Nacionalni labora-
torij za zdravje, okolje in 
hrano (NLZOH) je ob ne-
davnem svetovnem dnevu 
vode povabil lastnike zaje-
tij pitne vode, da se sezna-
nijo s tem, kakšno vodo pi-
jejo. V Sloveniji se namreč s 
pitno vodo iz lastnih zajetij 
oskrbuje približno 110 tisoč 
ljudi. Med 18. in 22. mar-
cem so lahko fizične ose-
be z lastnim zajetjem pi-
tne vode in njegovi uporab-
niki vzorce vode prinesli na 
analizo po ugodnejši ceni 

(24,40 evra) tudi na lokaci-
ji NLZOH v Kranju. Rezul-
tati analize, ki zajemajo mi-
krobiološka preizkušanja 
pitne vode – Escherichia coli 
in enterokoke – bodo znani 
do druge polovice aprila, kot 
je sporočila Maja Kostanj-
šek iz Službe za promocijo 
in marketing NLZOH. Po-
datki o tem, koliko uporab-
nikov je oddalo vzorce vode, 
sicer še niso dokončni, naj 
bi pa se do petka do približ-
no poldneva v gorenjski re-
giji odzvalo 24 lastnikov ozi-
roma uporabnikov lastnih 
zajetij pitne vode. 

Več kot dvajset jih je 
prineslo vzorce pitne vode

Vilma Stanovnik

Kranj – Kot je bilo napoveda-
no, se je minulo soboto zače-
la prenova Delavskega mo-
stu tudi na cestišču, zato so 
postavili polovično zaporo. 
Konec tedna in včeraj zjutraj 
so bili na križiščih in v okoli-
ci tudi policisti, predvidoma 
bo tako tudi v prihodnje. Kot 
je povedal predstavnik za od-
nose z javnostmi Bojan Kos, 
bo prisotnost v policistov v 

okolici zapore odvisna od 
potreb. 

»Danes zjutraj v polovič-
ni zapori Delavskega mostu 
ni bilo posebnosti, v priprav-
ljenosti smo tudi za popol-
dansko prometno konico, 
ko pričakujemo večjo zgosti-
tev prometa in tudi morebi-
tno večjo gnečo zlasti na pri-
ključku Kranj zahod ter rela-
ciji Šenčur– Primskovo. Vo-
zniki, bodite potrpežljivi,« je 
še dodal Kos.

Prve dni brez večjih težav
Po sobotni zapori Delavskega mostu prve tri dni 
ni bilo večje gneče.

Prve tri dni polovične zapore Delavskega mostu ni bilo 
večje gneče. / Foto: Gorazd Kavčič


