
GORENJSKA

Soglasno za  
prizidek k šoli
Kranjski mestni svet je podprl 
osnutek odloka, ki tudi za gradnjo 
novega prizidka k Osnovni šoli 
Staneta Žagarja predvideva javno-
-zasebno partnerstvo. Le tako bo 
investicija takoj izvedljiva, so jim 
povedali.

5

KRONIKA

Sodba glede jeseniške 
deklice pravnomočna
Višje sodišče je v celoti potrdilo 
sodbo kranjskega okrožnega sodi-
šča, ki je zaradi nasilne smrti dve-
letne jeseniške deklice na več kot 
dvajset let zapora obsodilo njeno 
mati Sando Alibabič in Mirzana 
Jakupija.

12

SNOVANJA

Za družbenoodgovorno 
gospodarjenje
Razloga za pogovor z Viktorjem 
Žakljem sta vsaj dva. Prvi je ta, da 
je minilo že 30 let od prve Glasove 
preje, ki jo je vodil Viktor Žakelj. 
Drugi razlog je izid Žakljeve nove 
knjige z naslovom Družbenoodgo-
vorno gospodarjenje.

14,15

SNOVANJA

Človek je,  
ki me zanima
Aljaž Jovanović – po rodu iz Šen-
čurja, živi v Ljubljani. Je eden igral-
cev iz prve vrste SNG Drama. Letos 
navdušuje v Visoški kroniki, Prekle-
tih kadilcih in Hlapcih. Ljubi gleda-
lišče, zato pravi, da mu v življenju 
ničesar ne manjka.

18,19

VREME

Danes popoldne se bo zja-
snilo. Jutri bo večinoma 
sončno. V sredo bo prete-
žno oblačno, občasno bo 
ponekod rahlo deževalo.

7/21 °C
jutri: večinoma sončno
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Priloga:

 Od 13. do 20. strani

Urša Peternel

Begunje – Glavni izvršni di
rektor Elana Jeffrey Tirman 
je v četrtek novinarjem raz
kril, da se začenja postopek 
prodaje Elana. Podjetje, ki 
je ta čas v lasti skladov Wil
tan Enterprises Limited ozi
roma VR Capital in Merrill 
Lynch International, naj bi 
novega, tokrat strateškega 
lastnika dobilo še letos. Kot 
je dejal Tirman, so skladi 
las tniki podjetij običajno od 
tri do pet let, v primeru Ela
na bo julija preteklo tri leta, 
kar so ga kupili. Ker je podje
tje v dobri kondiciji, so se ga 
odločili prodati. O ceni je še 
prezgodaj govoriti, je dodal.

Skladi bodo prodali Elan
Po manj kot treh letih so se skladi odločili za prodajo Elana. Strateškega partnerja naj bi podjetje dobilo 
do konca leta, zanimanja za nakup pa naj bi bilo veliko.

Jeffrey Tirman, glavni izvršni direktor Elana, je napovedal začetek prodaje Elana. /Foto: Gorazd Kavčič

V četrtek začetek 
volilne kampanje
V četrtek se bo začela uradna volilna kampanja 
pred letošnjimi predčasnimi državnozborskimi 
volitvami, ki bodo 3. junija.

43. stran

Marjana Ahačič

Radovljica – »Občina se je 
za gradnjo nove knjižnice 
odločila, ker so obisk, boga
ta dejavnost in program sta
re prostore že močno pre
rasli. Knjižnica z inovativ
nimi projekti spodbujanja 
bralnih navad med mladi
mi, številom aktivnosti in 
drugimi kazalci presega slo
vensko povprečje,« je razlo
ge za to, da so se v Radovljici 
pred slabim desetletjem od
ločili za gradnjo nove knji
žnice, v svojem nagovoru 
ob odprtju povzel radovlji
ški župan Ciril Globočnik. 

Skupna površina knji
žnice brez zunanjih pro
storov znaša 2520 kvadra
tnih metrov. Zgradba zaje
ma pet etaž: v kletni večino 
zavzemajo arhiv, delavnice 
in skladišča ter spremljajoči 
prostori za osebje, v pritličju 
je dnevna čitalnica s kavar
no, v kateri sta na voljo pe
riodika in dnevni tisk. V pr
vem in drugem nadstropju 
je prostor za osrednji pro
gram knjižnice, v mansar
di pa so večnamenska dvo
rana, individualni študijski 
prostori in upravni prostori.

Načrte za stavbo, zuna
njo ureditev in opremo so 

pripravili arhitekti Jurij 
Kobe, Matjaž Pangerc in Ina 
Radšel. Skupni stroški grad
nje, ki se je začela leta 2011 
in bila nato po letu 2014 za
radi stečaja prvega izvajalca 
za dve leti prekinjena, zna
šajo približno 3,34 milijona 
evrov; skupaj z opremo, do
kumentacijo in parkirišči le 
nekaj manj kot pet milijonov 
evrov. Čeprav je projekt uvr
ščen v nacionalni program 
kulture, državni in evrop
ski viri niso bili na voljo, ra
zen tristo tisoč evrov, ki jih 
je prispevalo ministrstvo za 
kulturo.

Odprli novo radovljiško knjižnico
V Radovljici so v četrtek iz stare knjižnice v živi verigi prenesli še zadnjo 
knjigo, Linhartovega Matička, in nato slovesno odprli novo knjižnico na 
Vurnikovem trgu.

Središče Radovljice so v četrtek popoldne preplavili bralci, ki so v živi verigi iz stare v novo 
knjižnico prenesli še zadnjo knjigo. / Foto: Gorazd Kavčič44. stran

44. stran
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Knjigo prejme MILKA PLASIN z Jesenic.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu elitne skupine

Na Danskem se bo 4. maja 2018 
začelo svetovno prvenstvo v hoke-
ju na ledu elitne skupine. Za naslov 
svetovnega prvaka se bo pomerilo 
šestnajst hokejskih reprezentanc. 
Na TV SLO 2 si boste lahko ogledali 
19 tekem, ki jih bosta komentirala 

Andrej Stare in Gregor 
Peternel. Tekme pa 
boste lahko spre-
mljali tudi na www.
rtvslo.si ali pa jim 

prisluhnili na valovih 
Vala 202. 

RTV Slovenija podar-
ja dvema naročni-
koma Gorenjske-
ga glasa majico s 

kratkimi rokavi RTV 
Slovenija. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgovo-
rili na vprašanje: Kdo je aktualni svetovni prvak elitne skupine 
v hokeju na ledu? Odgovore s svojimi podatki pošljite do po-
nedeljka, 14. maja, 2018 na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 
cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Gregor Peternel

Zaključek gledališke sezone z glasbeno 
komedijo Trio

Z glasbeno komedijo Gašperja Tiča bodo v Cerkljah zaklju-
čili še eno uspešno sezono gledališkega abonmaja smeha 
in dobre volje. Trio je nadvse zabavna predstava v rimanih 
in narečno obarvanih dialogih, še bolj všečno pa jo naredijo 
priredbe dobrih starih napevov in popevk. Zgodba govori o 
treh ne več prav mladih sestrah, ki med pripravami na svoj 
koncert čakajo na očetovo oporoko. Med njimi vzklijejo stare 
zamere, nemir in strasti se vse bolj stopnjujejo, dokler jih na 
koncu ne premaga sestrska ljubezen. Predstava je nastala 
v produkciji Gledališča Koper, v njej pa igrajo Uroš Smolej, 
Daniel Dan Malalan in Rok Matek. Komedija bo na ogled v Kul-
turnem hramu Ignacija Borštnika Cerklje v četrtek, 10. maja, 
ob 20. uri, na voljo je še nekaj dodatnih sedežev za izven. 
Več informacij vas čaka na spletni strani www.smejmo.se in 
telefonski številki 051 606 220. 

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici za 
ogled komedije Trio. Nagradno vprašanje za naročnike: Kdo 
je avtor glasbene komedije Trio? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do ponedeljka, 7. maja 2018, na naslov: Gorenjski glas, 
Bleiweisova cesta 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.

Fo
to

: J
ak

a 
V

ar
m

uz

Mateja Rant

Kranj – »Na naši listi so iz-
kušeni ljudje, ki so že veliko 
dosegli vsak na svojem stro-
kovnem področju, nekateri 
so se že preizkusili tudi v po-
litiki,« je za uvod v predsta-
vitev kandidatov Združe-
ne desnice poudaril pred-
sednik stranke Glas za ot-
roke in družine Aleš Primc. 
Prepričan je, da bo ekipa, 
ki so jo sestavili, »poživila« 

Gorenjsko ter prinesla »ve-
selje in upanje«. Predsedni-
ka programskega sveta Nove 
ljudske stranke Slovenije 
Franca Kanglerja pa veseli, 
da se je v Sloveniji vendarle 
nekdo začel ukvarjati tudi z 
družino. Obenem se je zav-
zel za odpravo pomanjklji-
vosti v družbi, s katerimi se 
dopušča, da veliko ljudi živi 
pod pragom revščine.

V prvi volilni enoti bodo 
na državnozborskih volitvah 

nastopili s sedmimi kandi-
dati. »Pokrivamo številna 
področja, na voljo pa imamo 
kompetentne ljudi,« je ob 
predstavitvi kandidatov po-
jasnil Primc. Metka Zevnik 
je poudarila, da je že nekaj 
let v prvih vrstah, ko se za-
vzema za družino in otroke. 
Nastopa tudi kot zagovorni-
ca starih staršev, ki bi mo-
rali biti po njenem prepri-
čanju prvi v vrsti za prido-
bitev starševskih pravic, če 

otroci izgubijo starše. Mar-
ta Kogovšek je poudarila, da 
se bo trudila zagotoviti bolj-
ši jutri za vse, Franci Kindl-
hofer pa je v ospredje pos-
tavil temo migracij. »Sodi-
mo med najmanjše države 
Evropske unije. Zastavlja se 
vprašanje, koliko tujcev lah-
ko sprejmemo, da bomo ob-
držali našo domovino, kul-
turo in običaje.« Janez Kunc 
pravi, da se bo zavzemal za 
vzpostavitev okolja, ki bo 
naklonjeno svobodni ini-
ciativi. Pavel Rupar je med 
področji, ki jim bo posve-
čal največ pozornosti, ome-
nil šport, sodstvo in polici-
jo. »Vesel sem, da se imam 
možnost vrniti in prispeva-
ti h gradnji boljše Sloveni-
je.« Rajko Perčič je v ospred-
je postavil skrb za mlade in 
družine, da ne bi odhajali na 
delo v tujino. Janez Remškar 
pa bi se osredotočil pred-
vsem na področje zdravstva. 
»To ne more biti ne levo ne 
desno, ampak predvsem v 
dobro ljudi.« Pri tem stavi 
na odgovornost, profesio-
nalnost in strokovnost. 

V ospredje postavljajo družino
V stranki Združena desnica, ki jo sestavljata Glas za otroke in družine ter Nova ljudska stranka, so 
preteklo sredo v Kranju predstavili svoje kandidate za državnozborske volitve v prvi volilni enoti.

V stranki Združena desnica so pretekli teden v Kranju predstavili svoje kandidate za 
državnozborske volitve v prvi volilni enoti. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – »Zelena, zdrava, pra-
vična, varna in digitalna Slo-
venija,« je zdajšnja državna 
poslanka iz Tržiča Andreja 
Potočnik na predstavitvi go-
renjskih kandidatov Stran-
ke modrega centra (SMC) na 
junijskih državnozborskih 
volitvah poudarila, kakšno 
Slovenijo želijo ustvarja-
ti v naslednjem štiriletnem 
mandatu. Poleg nje (kandi-
dira v okraju Tržič) se bo za 
drugi poslanski mandat po-
tegovala tudi Maruša Ško-
pac (Jesenice), vsi ostali kan-
didati in kandidatke pa so 
popolni novinci, a le v držav-
ni politiki, saj že zdaj v raz-
ličnih vlogah delujejo na lo-
kalni ravni. Za SMC na Go-
renjskem sicer kandidirajo 
še Bojan Križ (Radovljica I), 
Marija Kozomara (Radovlji-
ca II), Štefan Skalar (Kranj 
I), Mateja Udovč (Kranj II), 
Alenka Bradač (Kranj III), 
Janez Demšar (Škofja Loka 
I in II) in Aljaž Žumer (Ka-
mnik). 

»Zaupam trenutnemu 
predsedniku vlade v odha-
janju Miru Cerarju, verja-
mem v njegovo poštenje. Z 

njegovo vlado smo prines-
li politično in finančno sta-
bilnost, imamo pa še vedno 
željo in znanje, da delo na-
daljujemo,« je povedala An-
dreja Potočnik. »SMC je bil 
v zadnjih štirih letih del us-
pešne zgodbe gospodarske-
ga okrevanja, ki se je že pre-
neslo tudi v rast osebne po-
trošnje, kar je dokaz, da pre-
bivalstvo zaupa v pozitiv-
ne trende in da smo na pra-
vi poti,« je dodala Maruša 
Škopac. Tudi Alenka Bradač 

si bo prizadevala predvsem 
za dobre pogoje zaposlova-
nja in delovanja podjetij, za 
pridobivanje novih investi-
cij in hkrati za socialno dr-
žavo. Mateja Udovč namera-
va prisluhniti ljudem in sku-
paj z njimi poiskati ustrezne 
rešitve za izboljšanje kako-
vosti življenja, še posebej 
na področjih varnosti, izra-
be prostega časa in ohranja-
nja narave. Marija Kozoma-
ra si bo med drugim priza-
devala za večjo prehransko 

samooskrbo, univerzalen 
dostop do zdravstvenih sto-
ritev in odpravo prekarnosti. 
»Temeljno vodilo mojega 
delovanja je biti pošten, za-
govarjati pravičnost in prav-
no državo, kar so tudi temelj-
ne vrednote SMC,« je po-
udaril Štefan Skalar. Janez 
Demšar pa se bo kot samos-
tojni podjetnik kot poslanec 
najbolj zavzemal za razvoj 
svobodne podjetniške pobu-
de, za večjo skrb za okolje in 
ustrezno podporo športu.

Slovenija je na pravi poti
Tako pravijo gorenjski kandidati stranke SMC na državnozborskih volitvah, ki stavijo predvsem na 
odgovornost, poštenost, povezovalnost ter zavzemanje za pravičnost in pravno državo. 

Gorenjski kandidati in kandidatke SMC na državnozborskih volitvah / Foto: Tina Dokl

Kranj – Zavezanci, ki so na začetku aprila prejeli informativni 
izračun dohodnine za lani, imajo le še danes, v ponedeljek, 
čas, da vložijo ugovor, če ugotovijo, da podatki v izračunu 
niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali da jim je davčna 
obveznost odmerjena previsoko ali prenizko. Ugovor morajo 
vložiti na predpisanem obrazcu na naslov, ki je naveden v 
informativnem izračunu. Če pa se zavezanci z informativnim 
izračunom strinjajo, jim ni treba storiti ničesar in izračun bo v 
tridesetih dneh od dneva odpreme samodejno postal odločba. 

Le še danes čas za ugovor na izračun dohodnine
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Direktorica Knjižnice 
Antona Tomaža Lin-
harta Božena Kolman 

Finžgar je v četrtek skoraj de-
setletje trajajočo zgodbo o nas-
tajanju nove radovljiške knji-
žnice slikovito opisala takole: 
»Pot do nove knjižnice je bila 
podobna pravljici. Zgodba o 
naši knjižnici je včasih spomi-
njala na tisto o jari kači in ste-
klenem polžu. A se je srečno 
končala.« Pravljica bi se lahko 
sprevrgla tudi v fantazijski ro-
man, satiro ali celo grozljivko. 
Potem ko je šlo podjetje, ki je 
začelo gradnjo knjižnice, po 
treh letih od začetka gradnje 
v stečaj, so Radovljičani na 
vhodu v središče mesta dve leti 
opazovali le ogromno golo be-
tonsko ogrodje stavbe. In ko je 
nekdo na enega od tistih sivih 
zidov z velikimi črkami dodal 
napis »Knjiga me(ne) briga,« 
se je že zdelo, da bo na mestu 
nove knjižnice za zmeraj stalo 
zgolj gradbišče.

Lahko da bi bilo res še dolgo 
tako, če ne bi morda naključje 
hotelo, da sta bila za projekt 
nove knjižnice odgovorna dva 
človeka, ki sta vsa ta leta, po-
gosto trmasto, vztrajala, da 
ga spravita pod streho: direk-
torica Božena Kolman Finž-
gar in radovljiški župan Ciril 
Globočnik. Pa je že kazalo, 
da tudi »spraviti pod streho« 
ne bo dovolj, kajti lani pole-
ti, ko so nas vsakih nekaj dni 
presenečali močni nalivi, se je 

pokazalo, da streha – pušča. 
Datum odprtja se je z decem-
brskega občinskega praznika 
odmikal na letošnjo pomlad. 
A ko je bilo tik pred koncem 
lanskega leta prvič videti, da 
so delavci proti večeru v novi 
stavbi prižgali luči, so tudi pe-
simisti začeli verjeti, da knji-
žnica vendarle bo.

Res je, verjetno ni narejena 
popolno. In res je pet milijo-
nov evrov, kolikor je stala, ve-
liko denarja. Verjetno bo tudi 
o tem, kdo je pri vsem skupaj 
dobro zaslužil in kdo za svoje 
delo ni bil plačan tako, kot je 
prav, enkrat treba spregovoriti. 
Slovenske gradbene grozljivke 
tudi Radovljice niso obšle. 

A da Radovljica novo knji-
žnico potrebuje in jo Rado-
vljičani tudi hočejo, se je, če 
prej ne, popolnoma jasno po-
kazalo tisti hip, ko so knjižni-
čarji prvič pozvali bralce, naj 
pomagajo pri selitvi. Več kot 
petdeset ton gradiva so prosto-
voljci naložili v škatle, doda-
tnih 18 ton knjig, izposojenih 
v stari knjižnici, je več kot me-
sec dni na njihovih domovih 
čakalo, da jih bralci vrnejo v 
novo. 

In ko je šla v četrtek popol-
dne v neverjetni množici ljudi 
po živi verigi iz rok v roke v 
novo knjižnico še zadnja knji-
ga, je bilo nekako jasno, za-
kaj se je zgodba o jari kači in 
steklenem polžu tokrat lahko 
končala. Srečno.

O jari kači in 
steklenem polžu 

KOMENTAR
Marjana Ahačič

Aleš Senožetnik

Podbrezje – V vrsti pogo-
vornih večerov, ki jih v zad-
njem času pripravlja Sloven-
ska demokratska stranka po 
Gorenjskem, se je v sredo v 
kulturnem domu v Podbrez-
jah župan Nakla Marko Mra-
vlja pogovarjal s poslancem 
državnega zbora Brankom 
Grimsom ter publicistom 
Bernardom Brščičem. 

V ospredju je bilo vpraša-
nje varnostne politike, ki je 
po Brščičevih besedah na 
prvem mestu, saj je zagota-
vljanje varnosti državljanov 
temeljna naloga države, šele 
po tem je na vrsti vse dru-
go. Brščič in Grims sta bila 
kritična do »raznarodovalne 
politike« in opozarjala pred-
vsem na problem migrantov 
na mejah. Zato Grims pou-
darja predvsem pomembno 
vlogo ograje na mejah, ki 
učinkovito preprečuje ile-
galni vstop v državo. Po nje-
govem mnenju bi bila njena 
odstranitev napaka.

Sogovornika sta bila kritič-
na tudi do priseljevanja tuj-
cev v državo, še zlasti ob dej-
stvu, da se vse več mladih 
in izobraženih Slovencev iz 
nje odseljuje. Kot je pouda-
ril Brščič, je nezaslišano, da 

država mladega človeka izob-
razi, nato pa ga ne uspe obdr-
žati doma, kjer bi lahko svoje 
znanje vračal skupnosti. 

Recept za to, da se drža-
vljani ne podajajo na tuje, sta 
po Brščičevih besedah zni-
ževanje davkov in razumno 
ter učinkovito pravosodje. 

»Najboljša socialna politi-
ka je politika spodbujanja 
podjetništva,« pravi Brščič, 
ki rešitev namesto v razde-
ljevanju socialnih pomoči 
vidi v ustvarjanju okolja, v 
katerem si bodo državljani 
sami lahko ustvarili dovolj 
za dobro življenje. Podobno 

razmišlja tudi Branko 
Grims, ki dodaja, da delova-
nje države hromi pretirana 
normiranost, saj se je števi-
lo zakonov in podzakonskih 
aktov povzpelo prek razum-
nih meja. 

»Ko zagotovimo varnost 
in sprostimo razvojni po-
tencial, moramo vzpostavi-
ti razmere, v katerih bo vsak 
otrok postal najdragoce-
nejša naložba za Slovenijo. 
Družinam moramo ustvari-
ti okolje, v katerem bodo lah-
ko spodobno živele in ostale 
doma,« je srž pogovora pov-
zel Branko Grims.

Varnost je na prvem mestu
Varnost države je na prvem mestu, šele potem lahko gradimo naprej, je bilo sporočilo pogovornega 
večera Prihodnost Slovenije v Podbrezjah.

Z Brankom Grimsom (levo) in Bernardom Brščičem (desno) se je pogovarjal Marko Mravlja 
(v sredini).

Svet Slovenske demokratske stranek je potrdil 
kandidante liste za poslance. Na junijskih volitvah 
bodo v prvi volilni enoti kandidirali: Irena Pfeifer, 
Tamara Bertoncelj, Mark Toplak, Nataša Jenkole, 
Bojan Homan, Branko Grims, Jure Ferjan, Marko 
Pogačnik, Žan Mahnič, Aleš Hojs in Patricija Šulin.

Mateja Rant

Kranj – Do preteklega četrt-
ka, torej teden dni pred izte-
kom roka za vložitev kandi-
datnih list za junijske pred-
časne parlamentarne voli-
tve, je kandidature vložilo 
devet strank, od tega pet v 
vseh osmih volilnih enotah. 
Seznam vloženih list po vo-
lilnih enotah bodo ponovno 
osvežili danes, so napoveda-
li na Državni volilni komisiji 
(DVK), svoje kandidatne lis-
te pa bodo predlagatelji nato 
lahko vložili le še v četrtek, v 
prazničnih dneh tega ne bo 
mogoče storiti.

V vseh osmih volilnih eno-
tah so doslej kandidatne liste 

vložile stranke SD, DeSUS, 
Lista Marjana Šarca, Dobra 
država in Zedinjena Slove-
nija. Rok za vložitev kandi-
datnih list na volilne komisi-
je volilnih enot se izteče v če-
trtek, 3. maja, ko je tudi zad-
nji dan, ko se lahko podpiše 
obrazec podpore listi kandi-
datov. Obenem imajo kan-
didati še ta dan čas, da DVK 
sporočijo organizatorja vo-
lilne kampanje in podatke 
o odprtju posebnega tran-
sakcijskega računa za volil-
no kampanjo. Do 13. maja 
bodo volilne komisije sesta-
vile seznam potrjenih list 
kandidatov v volilnih enotah 
po vrstnem redu, ki se do-
loči z žrebom, in sezname 
kandidatov, o katerih se gla-
suje v posameznih volilnih 

okrajih. Do 18. maja bo DVK 
javno objavila seznam list 
kandidatov po volilnih eno-
tah. Do 23. maja lahko oskr-
bovanci domov za starejše 
ter volivci, ki so v bolnišni-
cah ali zaporih, okrajni vo-
lilni komisiji sporočijo, da 
želijo glasovati po pošti. Na 
enak način lahko glasuje-
jo tudi invalidi, če predloži-
jo odločbo pristojnega orga-
na o priznanju statusa inva-
lida. Predčasno glasovanje 
bo na sedežih okrajnih volil-
nih komisij potekalo 29., 30. 
in 31. maja. Do 30. maja mo-
rajo volivci, ki bodo na dan 
glasovanja zunaj okraja svo-
jega stalnega prebivališča in 
želijo glasovati na volišču v 
drugem okraju, to sporoči-
ti okrajni volilni komisiji, 

na območju katere so vpi-
sani v volilni imenik. Tudi 
volivci, ki se zaradi bolezni 
ne morejo osebno zglasiti 
na volišču in želijo glasovati 
na svojem domu, morajo to 
okrajni volilni komisiji spo-
ročiti do 30. maja, enako ve-
lja za volivce, ki nimajo stal-
nega prebivališča v Sloveni-
ji, pa želijo glasovati na vo-
lišču v Sloveniji. Prvega ju-
nija se konča javna volilna 
kampanja in začne volilni 
molk, 3. junija pa bo sploš-
no glasovanje. Do 11. junija 
bodo znani tudi izidi glaso-
vanja po pošti iz tujine, od 
12. do 19. junija pa sledi ugo-
tavljanje končnega izida gla-
sovanja ter priprava in obja-
va končnega poročila o izi-
du državnozborskih volitev.

V četrtek začetek volilne kampanje
31. stran

Aleš Senožetnik

Vodice – Občina Vodice je 
prejela certifikat Zlati kamen, 
ki izkazuje standard dobrega 
življenja v občinah. Vodice se 

v kategorijah sedmih kazalni-
kov uvrščajo v zgornjih deset 
odstotkov med vsemi obči-
nami, najbolj izstopajoče re-
zultate pa občina dosega na 
področju demografije, trga 

dela, izobrazbe in življenjske-
ga standarda. Kot kažejo ka-
zalniki, Vodice po starostni 
strukturi spadajo med mla-
de občine. Le štiri imajo viš-
ji delež zaposlenih od Vodic, 

prednjačijo pa tudi po novih 
doktorjih in magistrih zna-
nosti in se uvrščajo med de-
set odstotkov občin z naj-
bolj izobraženimi prebival-
ci. Tudi povprečni bruto pre-
jemki na prebivalca so visoki. 
Le štiri občine imajo v povpre-
čju premožnejše prebivalce.

Občini Vodice certifikat Zlati kamen
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Kranjska Gora – Lepo vre-
me in možnost s prazni-
ki podaljšanega konca te-
dna v teh dneh tudi v Zgor-
njesavsko dolino privabljata 
številne obiskovalce. Pred-
vsem, opažajo v Turistič-
no-informacijskem centru 
v Kranjski Gori, se je glede 
na lani povečalo število do-
mačih obiskovalcev, sicer pa 
med turisti poleg Slovencev 
v teh dneh v Kranjski Gori 
tradicionalno prevladujejo 
Italijani in Nemci. Kot kaže, 
so torej tudi Slovenci ugoto-
vili, da spomladanskih po-
čitnic ni nujno preživeti ob 
morju, z oddihom v Zgor-
njesavski dolini pa se je mo-
goče izogniti tudi neprijet-
nim kolonam na cestah, ki 
lahko še kako zagrenijo do-
pust ob morju. Kot pravi-
jo v kranjskogorskem TIC-
-u, se obiskovalci najbolj za-
nimajo za kolesarjenje in 
pohodništvo, kar je videti 
tudi po živahnem vrvežu na 

kolesarski stezi in planin-
skih poteh v teh dneh. Na-
stanitvene kapacitete se pol-
nijo, po tako rekoč pravkar 
končani zelo uspešni zimski 
sezoni pa tudi v hotele že pri-
hajajo tudi prve večje skupi-
ne turistov. In če prvomajski 
prazniki predstavljajo enega 
od napovednikov za prihaja-
jočo poletno sezono, bo ta v 
Zgornjesavski dolini tudi le-
tos odlična.

Bled: povpraševanje 
presega zmogljivosti

Z dosedanjim turistič-
nim obiskom so letos na 
Bledu zelo zadovoljni, saj so 
v prvih treh mesecih ustva-
rili več kot 109 tisoč noči-
tev, kar je okoli sedem od-
stotkov več kot lani, ko so 
v tem obdobju našteli bli-
zu 102 tisoč nočitev. »In to 
navkljub temu da so bili ne-
kateri hoteli v teh mesecih 
zaprti zaradi obnov,« je po-
udarila Romana Purkart iz 
Turizma Bled. Že pretek-
li teden so bile tako obe-
tavne tudi napovedi za prvi 

maj, saj je v nekaterih hote-
lih povpraševanje celo pre-
segalo njihove zmogljivo-
sti. Turisti so si tako lahko 
zagotovili prosto sobo pred-
vsem pri zasebnih oddajal-
cih sob. Na Bledu sicer v teh 
dneh gostijo skupine z Mal-
te, Hrvaške, Poljske, iz Ro-
munije in Koreje. Individu-
alni gosti pa po tradiciji pri-
hajajo predvsem iz Italije, 
Nemčije, Avstrije in Velike 
Britanije, je še dodala Ro-
mana Purkart.

Bohinj: v pričakovanju 
novega rekorda

V Bohinju pričakujejo še 
boljšo sezono kot lani – na 
krilih odlične zimske sezo-
ne, ki je bila še boljša kot 
lani. Velika pa so pričako-
vanja destinacije tudi zaradi 
vrste priznanj, ki so jih pre-
jeli, ter promocije, ki jih ta 
priznanja prinašajo. Poseb-
no jih veseli dejstvo, da Bo-
hinj ni več zanimiv zgolj juli-
ja in avgusta, ampak se glav-
na turistična sezona vse bolj 
širi tudi v pomlad in jesen. 

Kot je povedal direktor Tu-
rizma Bohinj Klemen Lan-
gus, za prvomajske prazni-
ke upajo vsaj na podobne re-
zultate kot lani, rezultati pa 
so običajno precej odvisni od 
vremena: »Opazni so premi-
ki v predsezonski čas. Lepo 
število turistov je že opazi-
ti v destinaciji, tudi števil-
ke dnevnih obiskovalcev v 
aprilu so spodbudne. Gle-
de na trend, ki je trenutno 
v turizmu, lahko pričakuje-
mo še eno rekordno sezono, 
če bo seveda še vreme nak-
lonjeno.« 

Kot je še dodal Langus, jih 
obeti novih rekordnih obi-
skov postavljajo pred nove 
izzive, predvsem na podro-
čju prometa in kakovosti 
doživetja obiskovalcev. Bo-
hinj po ocenah Langusa pre-
dnjači po jasni viziji in jas-
nih ukrepih, s katerimi že-
lijo zadržati kakovost življe-
nja v kraju, kot tudi dožive-
tja za obiskovalce, predvsem 
v času nekaj najbolj obre-
menjenih koncev tedna na 
vrhuncu poletja. 

Dobra zasedenost uvod v 
obetavno turistično sezono
Dobra zasedenost turističnih zmogljivosti za prvomajske praznike obeta odlično turistično sezono.

Selitev radovljiške knjižni-
ce se je začela sredi marca, 
pri čemer so pomagali šte-
vilni prostovoljci, ki so sku-
paj preselili več kot 120 tisoč 
enot raznolikega knjižnič-
nega gradiva. Veliko bralcev 
je pri selitvi pomagajo tako, 
da so si pred mesecem dni 
še v stari knjižnici izposodili 
čim več knjig, ki jih zdaj vra-
čajo v novo knjižnico. Kot so 
izračunali v knjižnici, so jim 
bralci na ta način prihranili 
kar 18,5 tone bremena. Pro-
stovoljci, ki so pomagali pri 
selitvi, pa so iz stare knjižni-
ce v novo knjižnico preložili 
kar 54 ton gradiva.

»Ljudi smo pozvali na po-
moč in doživeli neverjeten 
odziv,« je povedala direkto-
rica Knjižnice Antona To-
maža Linharta Radovljica 
Božena Kolman Finžgar, ki 
je prepričana, da to dokazu-
je, kako težko so novo knji-
žnico čakali Radovljičani.

Predsednica Združenja 
slovenskih splošnih knji-
žnic Vesna Horžen je v svo-
jem nagovoru ocenila, da 
lokalna skupnost, ki ustva-
ri tako kvalitetne knjižnič-
ne prostore, dokazuje svojo 

visoko prosvetljenost: »Na 
ta način sporoča, kako dob-
ro se zaveda, na kaj vse vpliva 
splošna knjižnica: na osebni 
razvoj, zdravje in splošno 

dobro počutje posamezni-
ka, socialno povezanost, 
krepitev skupnosti, na lo-
kalno kulturo in identiteto, 
na domišljijo in kreativnost, 

na kulturo, izobrazbo, bra-
nje in pismenost, rabo pro-
stega časa ter uporabo in-
formacij v vsakdanjem živ-
ljenju ter spodbuja socialno 
kohezijo in krepi zaupanje v 
skupnost. Knjižnica Antona 
Tomaža Linharta je s svojim 
načinom delovanja v okolju 
ena najbolj inovativnih in 
uspešnih knjižnic v sloven-
skem prostoru.«

Odprli novo radovljiško knjižnico
31. stran

Trak pred vhodom v novo knjižnico sta prerezala direktorica Knjižnice A. T. Linharta Božena 
Kolman Finžgar in radovljiški župan Ciril Globočnik. / Foto: Gorazd Kavčič

Božena Kolman Finžgar: »Pot do nove knjižnice je bila 
podobna pravljici. Zgodba o naši knjižnici je včasih 
spominjala na tisto o jari kači in steklem polžu. A se je 
srečno končala.«

Za sam postopek proda-
je so najeli svetovalno druž-
bo Freitag iz Frankfurta, za-
nimanja za nakup pa naj bi 
bilo precej. Potencialni kup-
ci se zanimajo tako za nakup 
podjetja v celoti kot posame-
znih divizij, je dejal Tirman. 

Po besedah direktorja 
Tirmana Elan sicer poslu-
je zelo uspešno, lanska rast 
prihodkov je bila 15-odsto-
tna, znašali so 82,5 milijo-
na evrov, povečal se je tudi 
operativni dobiček. Uspeš-
no so poslovale vse divizi-
je (zimska, vetrna, navtič-
na in Elan Inventa). Odnosi 

z dobavitelji in bankami so 
stabilni in dobri, v družbi 
so namreč vzpostavili dober 
način poslovanja, ki temelji 
na transparentnosti in odpr-
tosti, je še dejal Tirman.

S tem, da bo podjetje do 
konca leta dobilo novega la-
stnika, je Tirman seznanil 
tudi zaposlene, ki jih je ok-
rog osemsto. Predsednik 
sindikata v Elanu Dušan 
Ferjan je ob tem dejal, da si 
zaposleni želijo strateškega 
lastnika, ki si bo prizadeval 
za nadaljnji razvoj podjetja. 
Ferjan meni, da bi bila boljša 
možnost prodaje podjetja v 
celoti, in ne po posameznih 
divizijah.

Skladi bodo prodali Elan
31. stran

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Če bo šlo vse 
po načrtih novih lastnikov, 
to je družbe Alpe Adria tu-
rizem in camping, bo apart-
majsko-gostinski objekt v 
Jasni, ki je bil po požaru leta 
2006 na novo zgrajen in so 
ga lastniki skorajda vse od 
takrat prodajali, v letošnji 
poletni sezoni vendarle za-
čel obratovati. Apartmajski 
objekt je skupaj z okoli de-
set tisoč kvadratnimi me-
tri zemljišča in polovico je-
zera v zasebni lasti, nek-
danji lastniki pa se z obči-
no niso mogli dogovoriti 

o namembnosti: Kranjska 
Gora je želela na tej eminen-
tni lokaciji gostinski objekt, 
lastniki pa apartmaje. 

Kot kaže, je sedaj dose-
žen kompromis, saj lastni-
ki načrtujejo, da bodo v stav-
bi uredili osem apartmajev 
višje kategorije in kavarno 
v pritličju, uredili okolico in 
sanirali parkirišče. »Jasno bi 
predvsem radi povezali v ce-
loto in odprli za javnost. Me-
nimo namreč, da gre za ene-
ga najlepših kotičkov Slove-
nije,« je povedal Dominik 
S. Černjak. »Želimo si uje-
ti vsaj del letošnje sezone, 
čeprav je dela še zelo veliko.«

Nov lastnik Jasne
Po več kot desetih letih bo, kot kaže, urejen tudi 
tisti del obrežja umetnega jezera v Kranjski Gori, 
na katerem stoji gostinsko-turistični objekt.

Objekt v Jasni ima novega lastnika, podjetje Alpe Adria 
turizem in camping. / Foto: Gorazd Kavčič

Naklo – Občinski svetniki so na sredini seji sprejeli osnutek 
Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Naklo. Ve-
ljavni občinski odlok je še iz leta 2010, novi odlok pa mora biti 
vsebinsko skladen z Uredbo o oskrbi s pitno vodo iz leta 2013. 
V prvi fazi druge obravnave so svetniki sprejeli Odlok o občin-
skem podrobnem prostorskem načrtu na območju Ob krožišču 
v Naklem, kjer je predvidena manjša stanovanjska gradnja z 
mirnimi spremljevalnimi dejavnostmi. Obravnavali so še osnut-
ka Odlokov o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne 
in ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske 
lekarne. Pri tem gre za prilagoditev odlokov novemu Zakonu 
o lekarniški dejavnosti, ki je spremenil organizacijo lekarniške 
dejavnosti, določil nov obseg te dejavnosti in nove pogoje za 
ustanovitev zavoda. Nekoliko se je povečal delež Občine Naklo 
v Gorenjskih lekarnah, z 2,3 odstotka na 2,6 odstotka. 

Občinski svetniki obravnavali več odlokov
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Pri sklenitvi avtomobilskega 
zavarovanja izkoristite dodatne 
ugodnosti v akciji SPROSTI ČAS:

•  zavarovanje prtljage,

•  zavarovanje odgovornosti  
in asistence za kolesarje,

•  zavarovanje rehabilitacije  
po prometni nesreči in kar

•  do 30 EUR popusta pri letnem 
turističnem zavarovanju.

Več na triglav.si.

Si še vedno
ne upate  
iz avta?  

Kar brez skrbi.

tiskan_oglas_sprosti_cas_branjevka_127x191.indd   1 26/04/2018   13:06

Simon Šubic

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so minulo sredo kljub 
nekaterim pomislekom so-
glasno potrdili osnutek od-
loka o javno-zasebnem par-
tnerstvu za gradnjo novega 
prizidka k Osnovni šoli Sta-
neta Žagarja, ki ga je tokrat 
odsotni kranjski župan Bo-
štjan Trilar napovedal že ob 
dokončnem sprejemu po-
dobnega odloka za vrtec Bi-
tnje. Projekt javno-zasebne-
ga partnerstva, ki predvide-
va gradnjo šestih učilnic, te-
lovadnice in večnamenske-
ga prostora ter petnajstletno 
upravljanje in vzdrževanje 
novega objekta, bo občino 
po zdajšnjih izračunih stal 
7,65 milijona evrov. 

Če bi se občina investici-
je lotila z lastnim denarjem, 
bi bil strošek izgradnje in 
petnajstletnega upravljanja 
objekta 6,7 milijona evrov, 
v primeru najetja kredita 
pa okoli 7,1 milijona evrov. 

A, kot je razložila vodja pro-
jektne pisarne Tanja Hro-
vat, občina lastnega denarja 
za takšno naložbo nima, na-
jem kredita je zelo otežen za-
radi bodočih kreditov za pro-
jekte, ki bodo sofinancirani 
s strani države in Evropske 
unije, tako da javno-zaseb-
no partnerstvo, čeprav gre 
za najdražjo obliko finan-
ciranja, edino omogoča ta-
kojšnjo izvedbo investicije. 

Ta pa je nujna, saj v obsto-
ječem montažnem pritlič-
nem prizidku, zgrajenem 
leta 1976, ni več mogoče ka-
kovostno izvajati pouka, je 
mestnim svetnikom sporo-
čila ravnateljica OŠ Staneta 
Žagarja Fani Bevk. 

Mestni svetniki so bili 
enotni, da je investicijo tre-
ba čim prej izvesti, zato so 
osnutek odloka, čeprav ne-
kateri s cmokom v grlu, tudi 

vsi podprli. Skeptiki so pred-
vsem opozarjali, da bo obči-
na investicijo zaradi javno-
zasebnega partnerstva prep-
lačala za milijon evrov, a kot 
je opozoril Gorazd Copek 
(VZK), je ta številka zavaja-
joča, saj se vsi zavedajo, da 
izvedba investicije z lastni-
mi sredstvi sploh ni mogoča. 
»Edini možnosti sta najetje 
kredita ali pa javno-zasebno 
partnerstvo, med njima pa je 

razlika pol milijona evrov v 
petnajstih letih.« Za Draga 
Štefeta (DeSUS) pa je bistve-
no vprašanje, kakšen objekt 
bo zasebni investitor zgra-
dil in v kakšnem stanju ga 
bo po petnajstih letih predal 
občini: »Če bomo objekt do-
bili v dobrem stanju, potem 
smo se danes dobro odločili, 
če bo v slabem stanju, potem 
je bila tudi odločitev slaba.«

V obstoječem, 42 let sta-
rem prizidku so sicer zdaj 
dve učilnici, garderobe in 
manjša telovadnica, ki pa je 
zaradi nizkega stropa (2,2 
metra) uporabna samo za 
namizni tenis in gimnasti-
ko. Šola, ki jo letos obisku-
je 480 učencev, se tudi si-
cer ubada z velikim pomanj-
kanjem pokritih površin za 
izvajanje športnih progra-
mov, kar rešuje z gostova-
njem v olimpijskem baze-
nu, najemom športne dvo-
rane in telovadbo na zuna-
njem igrišču ob lepem vre-
menu. Po odstranitvi stare-
ga bo na njegovem mestu 
zrasel novi, večji prizidek, v 
katerem bo telovadnica se-
gala preko dveh etaž. Ser-
visni prostori bodo v vsaki 
etaži, v medetaži so predvi-
dene tribune in dva kabine-
ta, v nadstropju pa bodo ure-
dili šest učilnic, sanitarije in 
kabinet. 

Soglasno za prizidek k šoli
Kranjski mestni svet je podprl osnutek odloka, ki tudi za gradnjo novega prizidka k OŠ Staneta Žagarja 
predvideva javno-zasebno partnerstvo. Le tako bo investicija takoj izvedljiva, so jim povedali.

Obstoječi prizidek k Osnovni šoli Staneta Žagarja bi po najbolj optimističnem scenariju 
lahko porušili že konec leta. / Foto: Tina Dokl

Krvavec, Vogel – Po devetih 
letih bodo smučarji lahko 
znova uživali v prvomajski 
smuki na Krvavcu. Smučišče 
je namreč odprto že od pet-
ka in bo obratovalo do srede, 
2. maja. Kabinska žičnica bo 
obratovala od 7.30 do 19. ure, 
štirisedežnica Tiha dolina, 
dvosedežnica Zvoh in dvose-
dežnica Njivice pa do 12. ure. 
Cena vozovnic znaša 13 evrov 
na osebo, vozovnice, kupljene 
v predprodaji, in sezonske vo-
zovnice pa ne bodo veljavne. 
Smuka je še vedno mogoča 
tudi na Voglu. Med tednom 
praviloma delujeta dve napra-
vi, ob koncih tedna in prazni-
kih pa tri, ki so odprte od 8. do 
14. ure, nihalka pa vozi med 
7.30 in 18. uro. Cena vozovnic 
je znižana na dvajset evrov.

Prvomajska smuka na 
Krvavcu in Voglu

Škofja Loka – Na biotehniški 
fakulteti v Ljubljani bodo v or-
ganizaciji Razvojne agencije 
Sora izvedli senzorično oce-
njevanje alkoholnih pijač ter 
drugih sadnih in zelenjavnih 
izdelkov. Vsi ponudniki, ki bi 
radi preverili kakovost svojih 
izdelkov, jih lahko do vključ-
no petka, 4. maja, prinesejo 
na Razvojno agencijo Sora v 
Škofji Loki. 

Ocenjevanje pijač

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Na obisku pri Druš-
tvu upokojencev Šenčur se je 
pred nedavnim mudilo oko-
li 40 gostov prijateljskega 
društva iz Tržišča v Posavju. 
Kot je povedal predsednik 
šenčurskih upokojencev Ci-
ril Sitar, so jim najprej poka-
zali nekatere znamenitosti 

svojega kraja (župnijsko cer-
kev, spomenik Mariji Tere-
ziji in krompirju, zbirko ke-
ramike v muzeju, cerkev v 
Srednji vasi, Trbojsko jezero 
in poslovno cono), nato pa so 
s podpisom potrdili dogovor 
o dolgoročnem sodelovanju 
obeh društev. Dogovor sta 
podpisala oba predsednika, 
po naključju soimenjaka, 

Ciril Sitar in Vincenc Sitar, 
predsednik DU Tržišče.

Srečanja so se udeleži-
li tudi predsednik upoko-
jenske zveze Janez Sušnik, 
predstavniki gorenjske in 
posavske pokrajinske zve-
ze upokojencev, goste pa je 
v družbi njihovega podžupa-
na sprejel tudi župan občine 
Šenčur Ciril Kozjek. 

Sodelovanje upokojencev

Upokojenci iz Šenčurja in Tržišča  / Foto: Primož Pičulin

Cveto Zaplotnik

Kranj – V okviru priprav na 
29. državno razstavo Do-
brote slovenskih kmetij, ki 
bo od 18. do 20. maja v Mino-
ritskem samostanu na Ptu-
ju, nadaljujejo ocenjevanje 

izdelkov v posameznih pre-
hranskih skupinah. Zdaj so 
znani že tudi rezultati oce-
njevanja marmelad, na ka-
terem so z izdelki sodelo-
vale tri gorenjske kmetije. 
Janez Markuta iz Čadovelj 
bo dobil zlato priznanje za 

jagodno marmelado in bro-
nasto za ribezovo marmela-
do, Andreja Bogataj s Spod-
njega Brnika srebrno za ja-
godno marmelado, Robert 
Golc, prav tako s Spodnjega 
Brnika, pa srebrno prizna-
nje za jagodovo marmelado.

Priznanja za marmelado



6 Gorenjski glas
ponedeljek, 30. aprila 2018

Suzana P. Kovačič

Kranj – Nacionalni stano
vanjski program si za enega 
osrednjih ciljev postavlja pri
merno bivalno okolje za sta
rejše, kar se kaže kot uspe
šen model za povečanje ka
kovosti življenja starejših. V 
zvezi s tem država želi okre
piti ozaveščenost, ključni na
men projekta Sobivamo pa je 
ravno informiranje, pridobi
vanje mnenj in stališč ljudi. 
V Medgeneracijskem centru 
Kranj so v sredo odprli info 
točko projekta Sobivamo, ta 
je že deseta v Sloveniji. Mi
nistrstvo za okolje in prostor 
je organizator projekta, prid
ružuje se mu več partnerjev. 
Kot je povedala državna se
kretarka na ministrstvu za 
okolje in prostor Lidija Ste
bernak, info točka na enem 
mestu ponuja vse potrebne 
informacije v zvezi s projek
tom v tiskovinah, nekajkrat 
na leto bodo prišli na obisk 
tudi z ministrstva in jih boste 
lahko kaj aktualnega povpra
šali, pa tudi sicer na info toč
kah lahko posredujete svoja 
vprašanja in predloge. Pro
jekt je predstavljen tudi na 
spletni strani.

Direktorica Ljudske uni
verze Kranj Mateja Šmid je 
pojasnila, da se info točka 

Sobivamo lepo vključuje v 
osnovno nalogo, ki jo izvaja 
Medgeneracijski center Kranj 
v okviru Večgeneracijskega 
centra Gorenjske, to je infor
miranje in svetovanje. »To so 
nove možnosti, ki se porajajo 
zato, da je bivanje v tretjem ži
vljenjskem obdobju čim bolj 
kakovostno,« je poudarila 
Šmidova. Kranjski podžupan 
Boris Vehovec, ki je prav tako 
pozdravil info točko v Kranju, 
je dodal, da se v Kranju vse 

več pozornosti namenja raz
ličnim skupinam; mladim 
bodo omogočili stanovanja 
v novi stanovanjski soseski 
Kranj ob Savi, starejšim pa so 
na voljo številni programi (po
moč na domu, skupine za sa
mopomoč, nega bolnika ...), 
kar nekaj jih sofinancira Me
stna občina Kranj. 

Po uradnem odprtju in
fo točke v Kranju so bili 
dr ž avna sekretarka Lidi
ja Stebernak, predstavnik 

Ne  p remičninsk ega sklada po  
koj ninskega in invalidskega 
zavarovanja Sa šo Bertalanič, 
predstavnica Stanovanjsk ga 
sklada Damjana Varšek in 
predstavnica Zveze društev 
upokojencev Slovenije Alen
ka Ogrin na voljo za individu
alne razgovore s starejšimi, ki 
jih pestijo kakršnekoli težave 
z zagotavljanjem bolj kakovo
stnega bivanja ali pa želijo 
spremeniti oziroma si prila
goditi življenjsko okolje. 

Odprli info točko Sobivamo
Info točko so v sredo odprli v Medgeneracijskem centru Kranj. Na voljo so informacije o možnostih 
primernega in prijaznega bivalnega okolja za starejše, vzpostavljanja sobivalnih skupnosti ...

Od leve: Lidija Stebernak, Mateja Šmid in Boris Vehovec ob postavitvi info točke  
Sobivamo / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kokrica – Približno petsto 
pohodnikov se je minuli pe
tek, na dan upora proti oku
patorju, udeležilo 25. poho
da prijateljstva in spomina 
– Udin boršt, ki ga tradicio
nalno organizirajo Združe
nje borcev za vrednote NOB 
Kranj s krajevnima organi
zacijama Duplje in Kokrica 
ter Krajevna skupnost Kok
rica. 

Pohodniki – najmlajša je 
bila stara tri leta, najstarej
ši pa devetdeset – so se tudi 
letos podali po sedem ali 
trinajstkilometrski trasi po 
gozdnih poteh krajinskega 
parka Udin boršt, priredi
tev pa so po tradiciji skleni
li s proslavo in družabnim 
srečanjem pred trgovino 
Mercator na Kokrici. Tam 
je udeležence nagovoril tudi 
prvi predsednik državnega 
sveta in ustavni pravnik dr. 
Ivan Kristan, ki je dejal, da 
je bil odpor proti okupatorju 

edina možna rešitev za slo
venski narod po nemškem 
napadu na Jugoslavijo 6. 
aprila 1941 in zloveščem po
velju Adolfa Hitlerja dvajset 
dni kasneje v Mariboru, naj 
mu to deželo spet naredijo 
nemško. 

»Na čelo odpora se je pos
tavila Osvobodilna fronta 
(OF), v katero so se 27. aprila 

1941 v Ljubljani združile vse 
takratne napredne sloven
ske politične sile. Ta dan po
nosno slavimo ves čas kot 
boj zoper okupatorja in s 
tem bojem pravzaprav rešu
jemo svoj narodni obstoj,« je 
poudaril Kristan in spomnil, 
da so med temeljne točke 
OF zapisali tudi, da bo slo
venski narod po osvoboditvi 

o notranji ureditvi Združe
ne Slovenije in o svojih zu
nanjih odnosih odločil sam. 
»Proti okupatorju smo se 
bojevali skupaj z drugimi 
jugoslovanskimi narodi, pri 
tem boju pa smo poudarja
li pravico do samoodločbe in 
težnjo po združitvi vseh Slo
vencev,« je povedal in dodal, 
da se je proces osamosvaja
nja končal 25. junija 1991 s 
sprejetjem temeljne ustav
ne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slo
venije. Ob tem je opozoril 
tudi na zgodovinski prispe
vek generala Rudolfa Ma
istra ter obžaloval, da Slo
venija kot pravna nasledni
ca nekdanje Jugoslavije še 
vedno ni notificirala avstrij
ske državne pogodbe iz leta 
1955, za kar se je poleg nje
ga zelo zavzemal tudi pokoj
ni dr. France Bučar. »Dana
šnja oblast, današnja vlada 
in tudi predsednik republi
ke žal za to nimajo nobene
ga posluha,« je ugotavljal.

Z odporom rešili obstoj naroda
Pri boju proti okupatorju smo poudarjali tudi pravico do samoodločbe in združitve Slovencev,  
je na Kokrici dejal ustavni pravnik Ivan Kristan. 

Slavnostni govornik na proslavi ob prazniku upora proti 
okupatorju na Kokrici je bil ustavni pravnik dr. Ivan Kristan.

Jože Košnjek

Kranj – V 34. številki Gorenj
skega glasa, ki je izšel v četr
tek, 26. aprila, je bil na 6. stra
ni objavljen članek z naslo
vom »Zadnje ure umorjenih 
duhovnikov«. V njem sem v 
prvem odstavku zapisal, da 
so duhovnika Filipa Terčelja 
in Franca Krašno v noči s 6. 
na 7. januar leta 1946 mučili 
v Plajštarjevi hiši in nato ubi
li v Štulčevi grapi. Tako je bilo 
namreč rečeno na pogovoru 
o podrobnostih tega dogodka 
v Galeriji Družina v Ljubljani 
9. aprila in zapisano tudi v ne
katerih dokumentih, kar sem 
kot poročevalec vzel za verodo
stojen vir. 

Na moje pisanje se je od
zval Miran Jensterle iz Podpo
rezna 3, po domače Plajštar
jev. Povedal je, da Plajštarje
ve hiše leta 1946, v času smrti 

duhovnikov, ni bilo več, saj je 
bila leta 1942 požgana in je bila 
šele po vojni zgrajena nova. 
Tudi njegov oče Peter Jenster
le, takratni gospodar, ni imel s 
takratnim dogodkom v Davči 
nobene povezave. Duhovnika 
so namreč pred smrtjo muči
li v Brelihovi hiši. Zato nima 
povezovanje Plajštarjeve hiše 
z okoliščinami smrti duhov
nikov nobene osnove in meče 
po mnenju Mirana Jensterleta 
na sedanji Plajštarjev rod sla
bo luč. 

Gorenjski glas in sam oseb
no pri pisanju o okoliščinah, 
kraju aretacije in smrti du
hovnikov nismo imeli niti naj
manjšega namena očrniti ko
garkoli, ampak zgolj predsta
viti različne poglede in dejstva 
na zadnje ure življenja pokoj
nih duhovnikov. Če smo s pi
sanjem Plajštarjeve prizadeli, 
se opravičujemo. 

Brelihova, in ne 
Plajštarjeva hiša

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Kot je na aprilski 
seji občinskega sveta povedal 
Aleš Puhar, naložbe potekajo 
v skladu s predvidevanji. V Sa
jovčevem naselju gradijo zad
njo fazo kanalizacije in z zak
ljučkom del bo končana trile
tna investicija, še naprej gra
dijo medgeneracijski center 
pri Blagneči hiši, za občinski 
praznik so predali namenu 
kolesarski nadvoz čez avtoce
sto. Največja naložba v občini 
pa je čistilna naprava v Trbo
jah, kjer bodo dela prav tako 
kmalu končana, začenja se 
dobava in montaža opreme 
za delovanje te naprave, prav 
tako pripravljalna dela za ka
nalizacijo Trboje in Žerjav
ka, kar naj bi naredili še letos, 
da bosta ti dve naselji skupaj 
z Vogljami jeseni priključe
ni na čistilno napravo, ki naj 
bi takrat tudi začela poskusno 
obratovati. Kot je dodal župan 
Ciril Kozjek, v športnem par
ku gradijo igrišče z umetno 
travo (40 krat 60 m). Poleg 

tega bodo v Sajovčevem na
selju obnovili igrala, posebne 
naprave za fitnes na prostem 
pa nameravajo postaviti v goz
dičku ob kolesarski stezi Šen
čur–Visoko.

Občinski svet je na aprilski 
seji obravnaval že prvi reba
lans proračuna za leto 2018. 
Medtem ko so decembra lani 
ob sprejemanju proračuna 
ugotavljali, da se bodo mora
li za velike investicije zadolži
ti za 1,9 milijona evrov, pa je 
po rebalansu ta znesek nižji, 
višina dolga bo zgolj 1,5 mili
jona. Kljub vsemu še računa
jo na nepovratna sredstva in 
na to, da bodo s prodajo pre
moženja še zmanjšali mož
nost zadolžitve. Župan je po
ročal tudi o tem, da se z os
talimi občinami in Komuna
lo Kranj dogovarjajo za poe
notenje cen odvajanja in či
ščenja odpadnih voda, tako 
da pričakuje, da bodo maja 
sprejeli elaborat z novimi ce
nami. Te bodo za občino Šen
čur ugodnejše, kot so bile 
doslej. 

Nadaljujejo 
občinske investicije
April je bil v občini Šenčur namenjen 
vzdrževalnim delom, sanaciji cest po zimskih 
poškodbah in nadaljevanju investicijskih del iz 
prejšnjih let.

Radovljica – Udeleženci programa PUM, ki deluje v okviru 
Ljudske univerze Radovljica, so pred nedavnim osemnajst 
posušenih platan na Vurnikovem trgu zamenjali z novimi. 
Akcija, ki so jo izpeljali v sodelovanju z Občino Radovljica, 
javnim podjetjem Komunala in Vrtnarstvom Antolin, je po-
tekala v sklopu praznovanja 18-letnice uspešnega delovanja 
programa, namenjenega mladim, ki so opustili osnovnošol-
sko ali srednješolsko izobraževanje in so brez dela.

Posadili nova drevesa

info@g-glas.si
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Mateja Rant

Žiri – »Narod brez tradicije je 
narod brez prihodnosti. Ži-
rovci pa znamo biti ponos-
ni na tradicijo,« je ob odpr-
tju 12. Slovenskih klekljar-
skih dni poudaril žirovski 
župan Janez Žakelj. Tako 
tudi v klekljarskem društvu 
Cvetke vsako leto spomnijo 
na del žirovske tradicije, ki je 
bila po županovih besedah 
še pred desetletji za njihove 
prednike obvezen del vsak-
dana. »Klekljali so tudi po 
dvanajst ur na dan, da so zas-
lužili za preživetje.« Danes 
je pri klekljanju poudarek 
na druženju in medgenera-
cijskem sodelovanju. Klek-
ljanja se ta čas v Žireh uči 
več kot sto osnovnošolcev. 

»Tudi zato, ker ste jim člani 
društva Cvetke zgled krea-
tivnosti in veselja,« je prepri-
čan župan.

Žirovske klekljarice so 
tako tudi letos pripravile 
vrsto izdelkov, ki so do sre-
de na ogled na več lokacijah 
po Žireh. »Ti izdelki so prava 
paša za oči in so nam resnič-
no lahko v ponos. So dokaz, 
kako uspešno je moč združi-
ti izkušenost mojstric in mla-
dostno radoživost,« je bil nad 
razstavljenimi izdelki navdu-
šen župan, ki se je ob tej pri-
ložnosti zahvalil vsem, ki 
znanje klekljanja prenašajo 
iz roda v rod in tako ne le oh-
ranjajo tradicijo, ampak obe-
nem otroke učijo pomemb-
nih veščin, kot so potrplje-
nje, vztrajnost, spretnost in 

ustvarjalnost. Pri pripravi iz-
delkov za razstave so po bese-
dah podpredsednice društva 
Cvetke Mojce Albreht zno-
va posegle v zgodovino, saj 
so klekljale čipke, za katere 
je vzorce risal Janez Oblak, 
ki so ga Žirovci poznali tudi 
pod imenom Žunarjev oziro-
ma Strojarjev Janez. V njego-
vi zapuščini so našli tudi ka-
talog Jugoslovanske čipke iz 
leta 1938, ki ga je izdal Držav-
ni osrednji zavod za žensko 
domačo obrt. Na eni od raz-
stav so tako na ogled še čip-
ke, ki so nastale po vzorcih iz 
tega kataloga.

Ob odprtju klekljarskih 
dni so razglasili tudi rezul-
tate natečaja, v okviru kate-
rega so letos ustvarjali pod 
naslovom Čipka na mojem 

šalu. Prejeli so kar 75 šalov, 
od tega dva celo iz Hrvaške. 
Komisijo je najbolj navdu-
šil šal Andreje Štern iz Cer-
kelj na Gorenjskem. Poseb-
no presenečenje pa so ob tej 
priložnosti pripravili za nek-
danjo dolgoletno predse-
dnico društva Cvetke Mari-
co Albreht, legendarno ži-
rovsko klekljarsko učitelji-
co, ki po besedah Mojce Al-
breht predstavlja sinonim za 
klekljanje. Za njene poseb-
ne zasluge pri razvoju klek-
ljarstva v Žireh so ji namreč 
podelili naziv častne pred-
sednice društva. »Kar sem 
delala, sem delala z dušo in 
srcem. Še zdaj rada klekljam 
in učim, kar pomeni, da rada 
živim,« se je priznanja raz-
veselila Marica Albreht.

Zgled kreativnosti in veselja
V Žireh se v teh dneh odvijajo tradicionalni Slovenski klekljarski dnevi, v okviru katerih so na ogled 
številne razstave klekljanih izdelkov, obenem pa so pripravili pester spremljevalni program.

Marici Albreht so podelili naziv častne predsednice društva 
Cvetke. / Foto: Tina Dokl

V Žireh so v teh dneh na ogled številne razstave klekljanih 
izdelkov. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Komenda – Kot je na zad-
nji seji komendskim sve-
tnikom poročal direktor Po-
slovne cone Komenda Ma-
tic Romšak, je na območju 
cone trenutno odprtih 13 
gradbišč, zato so po njego-
vem prepričanju največja in 
najbolj razvijajoča se poslov-
na cona v Sloveniji. 

Lani so podpisali 16 po-
godb o odprodaji zemljišč, 
94 odstotkov kupnin pa je 
šlo za odplačilo dolgov hi-
potekarnim upnikom. »Od-
vedli smo celoten dolg do 
Sberbank, delno pa tudi do 
Družbe za upravljanje terja-
tev bank (DUTB) in Gorenj-
ske banke.

Podjetje je sicer lani po-
slovalo z 238 tisoč evri čiste 
izgube, ki gre v veliki večini 

na račun obresti bankam, 
sicer pa se po Romšakovih 
besedah stroški delovanja 
podjetja zmanjšujejo in so 
lani znašali 150 tisoč evrov. 
Zmanjševanje stroškov je 
precej povezano z odproda-
jo zemljišč, zaradi česar pod-
jetje plačuje manj nadome-
stila za uporabo stavbnega 
zemljišča.

Lani so prodali približ-
no 3,5 hektara zemljišč, v 
prvi polovici leta za 80 do 
85 evrov, v drugi pa za oko-
li sto evrov na kvadratni me-
ter, povprečna cena pa je 
znašala 93 evrov na kvadra-
tni meter.

Po besedah nadzornika 
družbe Tomaža Lamovška 
ima poslovna cona še prib-
ližno pet milijonov evrov 
kreditov, z odprodajo preos-
tanka zemljišč bi jih lahko 

odplačala še dober milijon, 
tako da bi za odplačilo osta-
lo še približno 3,5 milijona 
evrov. Če bo poslovna cona 
v upravljanje dobila tudi ob-
močje sedmih odvzetih hek-
tarov, bi dolgove lahko v ce-
loti poplačali, v nasprotnem 
primeru bi breme padlo na 
Občino Komenda, ocenjuje 
Lamovšek.

Podjetja v komendski po-
slovni coni zaposlujejo že 
okoli 2500 ljudi, po projek-
cijah pa bi se v naslednjih le-
tih število zaposlenih pove-
čalo celo na pet ali šest tisoč. 
Veliko težavo predstavljajo 
dnevne migracije zaposle-
nih, ki obremenjujejo pred-
vsem središče Vodic. Zato 
si Romšak prizadeva tudi 
za vzpostavitev redne lini-
je avtobusov Ljubljanskega 
potniškega prometa.

Odplačujejo bančne kredite
Poslovna cona Komenda je lani s kupninami v celoti odplačala dolg  
do Sberbank ter delno DUTB in Gorenjske banke.

Kamnik – Kamniški svetniki so potrdili spremembe pravil-
nika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik, ki se nanašajo 
na subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v starem 
mestnem središču. Pravilnik določa, da se pomoč lahko do-
deli v višini do 50 odstotkov upravičenih stroškov, a izkazalo 
se je, da so višine najemnin zelo različne – od 120 pa do več 
kot 10 tisoč evrov. Da bi s podeljeno pomočjo lahko še bolj 
pomagali predvsem najmanjšim obrtnikom oz. še večjemu 
številu le-teh, so se odločili omejiti zgornjo mejo dodeljene 
pomoči. Posamezni upravičenci bodo tako prejeli 50-odstotno 
sofinanciranje najemnine ali največ 2500 evrov letno.

Omejili zgornjo mejo subvencije

Jasna Paladin

Kranj – Vlada je izdala ured-
bo o državnem prostorskem 
načrtu za daljnovod 2 x 110 
kV Kamnik–Visoko, s ka-
terim se bo ojačal 110-kilo-
voltni del distribucijskega 
omrežja električne energi-
je ter s tem zagotovilo ustre-
zno napajanje na območju 
Kamnika, Brnika in Cerkelj. 
Zagotovil bo osnovno in re-
zervno napajanje za novo 
Razdelilno transformator-
sko postajo (RTP) Brnik, ki 
jo je treba zgraditi zaradi 

izdatnega naraščanja odje-
ma na območju letališča Br-
nik, hkrati pa je ta daljnovod 
že sedaj nujno potreben za 
zagotovitev ustreznega re-
zervnega napajanja obsto-
ječih RTP Kamnik in RTP 
Domžale ter za novo RTP 
Mengeš. Na območju naš-
tetih RTP se v bližnji priho-
dnosti pričakuje obremeni-
tve krepko preko 100 MW in 
brez predvidenega daljno-
voda Kamnik–Visoko celot-
no območje ne bi imelo za-
gotovljenega ustreznega na-
pajanja.

Omrežje bo ojačal 
daljnovod Kamnik–Visoko

Jasna Paladin

Kamnik – Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik, Ar-
boretum Volčji Potok in Sek-
cija cvetličarjev in vrtnarjev 
pri Obrtno-podjetniški zbor-
nici Slovenije bodo med 25. 
majem in 3. junijem v Ka-
mniku in v Arboretumu or-
ganizirali prav posebno pri-
reditev – Igro rož, ko bodo 
vrhunski slovenski cvetličar-
ji v okviru državnega prven-
stva cvetličarjev mesto okra-
sili z ekskluzivnimi cvetlič-
nimi inštalacijami.

»Želja Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik je, 
da bi spomladi zacveteli tudi 

balkoni in okenske police 
prebivalcev ožjega mestne-
ga središča. Zato smo med 
prebivalce razdelili bone za 
prevzem sadik balkonskih 
rož. Na priloženem dopi-
su je bilo natančno opisa-
no, kje in kdaj se bodo sa-
dike delile ter kako jih pre-
bivalci lahko prevzamejo. V 
dopisu smo jih tudi povabi-
li, da sadike zasadijo ter ko-
rita z njimi postavijo na vi-
dno mesto svojih stanovanj-
skih objektov. Na ta način bo 
mesto v stilu prireditve Igra 
rož cvetelo celotno poletje,« 
pravi Samo Trtnik z Zavoda 
za turizem, šport in kulturo 
Kamnik.

Razdelili so jim 
balkonsko cvetje
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je 
prebivalcem ožjega mestnega središča Kamnika 
brezplačno razdelil sadike balkonskega cvetja.

Konec tedna so na Glavnem trgu balkonsko cvetje  
takole delili prebivalcem mestnega središča Kamnika.  
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Kranj – Skupina Adriatic 
Slovenica (AS) je lani zbrala 
303,8 milijona evrov bruto za-
varovalne premije in upravlja-
la 640,7 milijona evrov finanč-
nih naložb, vključno s sredstvi 
naložbenih življenjskih zava-
rovanj. Matična družba skupi-
ne, Zavarovalnica AS, je leto 
zaključila z 11,4 milijona evrov 
čistega dobička, s 14-odstot-
nim tržnim deležem pa je še 
utrdila položaj tretje največ-
je zavarovalniške skupine. 
Pri vseh vrstah zavarovanja 
je dosegla rast zavarovalne 
premije, najvišjo, 2,8-odsto-
tno, pa pri življenjskih in po-
kojninskih zavarovanjih. Na 
tujih trgih je preko podružni-
ce Zagreb vstopila na hrvaški 
trg dopolnilnih zdravstvenih 
zavarovanj. Zavarovancem je 
izplačala 223,4 milijona evrov 
odškodnin in zavarovalnin, 
kar je bilo 2,8 odstotka več 
kot leto prej. Letos načrtuje 
izboljšanje dobičkonosnosti 
poslovanja ter ohranitev ozi-
roma izboljšanje kapitalske 
ustreznosti.

Adriatic Slovenica lani 
dobičkonosno in varno
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Igor Kavčič

Nova Gorica – Ni veli-
ko slikarjev, kaj slikarjev, 
vsestranskih likovnih ume-
tnikov, ki imajo za seboj 
tako impozanten ustvarjalni 
opus kot Klavdij Tutta. A ne 
zgolj ustvarjalni opus, v nje-
govo likovno biografijo velja 
zapisati tudi izjemno bogato 
organizacijsko delovanje na 
področju likovne umetno-
sti. Klavdij Tutta je bil in je 
še pobudnik mnogih likov-
nih manifestacij, med nji-
mi mednarodne likovne de-
lavnice Slovenija, odprta za 
umetnost na Sinjem vrhu 
nad Ajdovščino, zadnjih ne-
kaj let pa je srce in duša Med-
narodnega festivala likovnih 
umetnosti v Kranju. Ob tem 
niti ne gre naštevati aktivne-
ga sodelovanja, pogosto je 
tudi pobudnik številnih li-
kovnih srečanj, delavnic, v 
zadnjih letih pa velikokrat v 
vlogi mentorja prihaja med 
šolsko mladino, kjer likov-
no nadarjeni mladini ponu-
ja dodatna znanja iz sveta li-
kovne umetnosti.

Rojen v Postojni, je svoja 
mlada leta in del ustvarjal-
nega obdobja preživel v do-
mači Novi Gorici, v devetde-
setih letih prejšnjega stole-
tja pa se je preselil v Kranj, 
kjer še danes živi in ustvar-
ja ob življenjski sopotnici, 
prav tako slikarki Klemen-
tini Golija. Čigav slikar ste 
torej, kranjski ali goriški, 
ga zbodem, Tutta pa mi v 
njemu lastnem duhovitem 
tonu odgovori: »Sem sve-
tovljan, a sem tudi ambasa-
dor mediteranske kulture na 
severni meji.« Da se pravza-
prav povsod čuti doma, tako 
v Kranju kot Novi Gorici, si-
cer pa tudi Slovenija ni tako 
velika. »V Sloveniji se pre-
pletata dva diametralna, 

drugačna svetova, eden je 
celinski, drugi je odprt pro-
ti morju. Lepota umetno-
sti je v tem, da se en in dru-
gi koncept dopolnjujeta. Če 
ima ena umetnost mogo-
če malo več trdoživosti, je 
druga kljub zavedanju min-
ljivosti stalno odprta, polna 
volje do življenja in do neke 
mere tudi hedonizma.«

Razstava je nastajala 
leto dni 

Kot je povedal Vladimir 
Peruničič, direktor Gori-
škega muzeja, pod katerega 
okriljem so pripravili razsta-
vo v gradu Kromberk, po dol-
gih letih celotno drugo nad-
stropje posvečajo slikarju. 
»Odločitev za sodelovanje 
je zorela dlje časa, saj se je 
Klavdij Tutta dogovoril že s 
prejšnjim direktorjem, pre-
zgodaj preminulim Matja-
žem Brecljem, katerega spo-
minu posvečamo razstavo 
in obsežen katalog, ki je ob 

tem izšel.« Tako je v nadalje-
vanju obsežno razstavo več 
kot leto dni skupaj s slikar-
jem pripravljala kustosinja 
za umetnostno zgodovino 
Goriškega muzeja Katarina 
Brešan, ki je dodala: »Lahko 
potrdim, da gre za res velik 
projekt, saj je bilo treba prip-
raviti tehten izbor del. Pri 
Tutti to zagotovo ni enostav-
no, saj gre za zelo obsežen li-
kovni opus. Tako smo kljub 
velikemu razstavnemu pro-
storu vendarle morali izpus-
titi predvsem njegovo naj-
zgodnejše obdobje še iz časa 
študija in takoj po njem. Se 
pa zato lahko pohvalimo s 
pregledom njegovih najbolj 
prepoznavnih ciklov – od za-
četka osemdesetih let prej-
šnjega stoletja vse do najno-
vejših, lahko bi rekli Klavdi-
jevih današnjih del.«

Na ogled so tako Tutto-
va slikarska dela, od olj in 
akrilov na platnu do risb in 
grafik, in prav tako kipar-
ska dela, od male plastike do 

nekaterih prostorskih posta-
vitev. Ustvarjal je v kerami-
ki in steklu ter eksperimen-
tiral z različnimi tehnikami 
in materiali, pri tem tudi ne 
ostaja zvest le dvodimenzi-
onalnemu platnu. »Kljub 
temu da se je preselil v 
Kranj in je v različnih ciklih 
in ustvarjalnih obdobjih svo-
jo likovnost precej spremi-
njal tako tehnično kot barv-
no, pa skozi celoten njegov 
opus lahko opažamo, da os-
taja zvest domačemu okolju 
in Mediteranu,« dodaja Bre-
šanova.

Obsežnemu razstavnemu 
projektu je tako na voljo kar 
deset prostorov v drugem 
nadstropju gradu, v muze-
ju pa so v ta namen za sko-
raj pol leta umaknili tudi ne-
kaj siceršnjih občasnih po-
stavitev. Slikar je ob tem de-
jal: »Mislim, da nam je us-
pelo razstavljeno uspešno 
sinhronizirati s samim pro-
storom. Zelo sem hvaležen 
Goriškemu muzeju za po-
moč in lahko z gotovostjo 
potrdim, da je ves kreativni 
kader muzeja pokazal viso-
ko mero profesionalnosti, 

saj je z vso resnostjo in zav-
zetostjo pripravil to mojo ju-
bilejno razstavo. S seboj sem 
sicer pripeljal okrog tristo 
del, po tehtnem izboru jih je 
na razstavi na ogled 180, kar 
je tudi za pregledne razstave 
zelo veliko.« 

Od vulkana do pristanov

Na vprašanje, s kakšni-
mi občutki se je sprehodil 
skozi razstavo, pa je Klav-
dij Tutta povedal: »Zdaj, ko 
sem si razstavo že večkrat 
ogledal, lahko rečem, da ta 

stoji v vsem svojem obse-
gu. Pomembno je, da zavze-
ma poetičnost, ki sem si jo 
želel – vse od mojega prve-
ga ustvarjalnega obdobja, ki 
je bilo zelo ''magmatsko'', 
saj sem se tudi sam počutil 
kot vulkan, do srednjih let, 
ko sem še mislil, da sem iz 
''rostfraja'', in petdesetih let, 
ko se zgodba začne obračati 
in človek ugotovi, da je kljub 
vsemu razkrojljiv.« Tutta te-
meljni obrat v svojem več 
kot štirideset let trajajočem 
opusu vidi v tem, da je iz 
eruptivne energije vstopil 

v poetično in v nadaljeva-
nju v ploskovno energijo. 
Prav to opredeljuje vse nje-
govo delo. »V določeni fazi 
sem kot ptič, ki leta in jemlje 
pejsaže iz raznih zornih ko-
tov, to so bili časi, ko sem za 
svoja dela prejel tudi števil-
ne domače in tuje nagrade, 
tako slikarske kot na podro-
čju grafike in risbe. Nisem 
pa se držal nekega sloga kot 
pijanec plota, ampak sem 
se vseskozi razvijam, da de-
lam naprej. Vsaka nova ide-
ja me je navdihnila za novo 
fazo. Delo je zanimivo, če iz 
niča odpiram nove svetove. 
To me v delo vleče tudi sedaj 
v zrelih letih.«

Razstava se tako razprosti-
ra v desetih prostorih, vsak 
cikel, vsako obdobje pa je 
''zabeleženo'' z nekaj zna-
čilnimi likovnimi primer-
ki. Ob razstavi je izšel tudi 
obsežen katalog na več kot 
dvesto straneh, v katerem je 
ta prikazana s fotografskimi 
reprodukcijami in štirimi 
osrednjimi avtorskimi bese-
dili v slovenščini in angleš-
čini – Braneta Koviča, Mile-
ne Koren Božiček, Miklavža 
Komelja in Enza Santeseja. 
Predstavljene so tudi dona-
cije, lastnih del in tudi dru-
gih avtorjev iz svoje zbirke, 
ki jih je Klavdij Tutta name-
nil različnim institucijam – 
od Goriškega muzeja in Go-
renjskega muzeja do Gale-

rije Velenje in Galerije Šiv-
čeva hiša v Radovljici pa Gi-
mnaziji Franceta Prešerna 
Kranj in Domu upokojencev 
Nova Gorica. Likovno bogat 
sprehod po več kot štiridese-
tih letih ustvarjanja Klavdij 
Tutta zaključuje z zadnjimi 
deli, s katerimi že nakazuje, 
kam gredo njegova umetni-
ška prizadevanja. »Kompo-
zicije morskega značaja gra-
dim na nov igriv način in si z 
njimi odpiram tudi neverjet-
ne možnosti za postavljanje 
raznoraznih ambientov.« 
Enajsta soba je torej v delu.

Kamorkoli gre, s seboj nosi Mediteran
Na gradu Kromberk je od sredine aprila do konca septembra na ogled pregledna razstava akademskega slikarja Klavdija Tutte. Mediteranski popotnik, kot je 
naslov razstave, ki so jo v njegovi domači Novi Gorici pripravili ob življenjskem jubileju, šestdesetletnici, se predstavlja z več kot sto osemdesetimi likovnimi 
deli iz vseh umetnikovih ustvarjalnih obdobij, od zgodnjih osemdesetih let dvajsetega stoletja do danes, ko že dlje kot dve desetletji živi in ustvarja v Kranju.

Z najnovejšimi deli Klavdij Tutta zaključuje obsežno pregledno razstavo na gradu Kromberk. / Foto: Igor Kavčič

Razstavo začnemo z začetnim »eruptivnim« obdobjem. / Foto: Igor Kavčič

Na predstavitvi razstave, ki bo na ogled do konca septembra: (z leve) podžupanja Nove 
Gorice Ana Zavrtanik Ugrin, žena nekdanjega direktorja Goriškega muzeja Matjaža Breclja 
Irena, Klavdij Tutta, kustosinja razstave Katarina Brešan in aktualni direktor Goriškega 
muzeja Vladimir Peruničič / Foto: Igor Kavčič
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Gremo orli!
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TRIGLAV KRANJ : KRŠKO
sreda, 2. 5., ob 15. uri
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Maja Bertoncelj

Kamnik – Zveza za šport in
validov Slovenije – Parao
limpijski komite Sloveni
je veliko pozornosti name
ni mladim, ki se šele spogle
dujejo z idejo, da bi se ukvar
jali s športom. Tudi zato so 
se vključili v projekt z naslo
vom Change Your Mindset 
– Sport4Evryone, Erasmus+ 
sport. Zaključek je bil v Za
vodu Cirius v Kamniku. 

Njihova želja je bila na 
enem mestu združiti špo
rtnike invalide, se pre dstaviti 
javnosti in dodatno opozori
ti na problematiko ukvarja
nja s športom pri mladih in
validih. Poleg igralcev dvo
ranskega balinanja so se 
predstavili tudi košarkarji. 
Športnikom invalidom so se 
pridružili košarkarji ekipe 
Helios Suns, ki so se usedli 
na invalidske vozičke in igra
li košarko, preizkusili pa so 
se tudi v dvoranskem balina
nju. Bili so navdušeni. »Po
hvale vsem, ki se ukvarjajo s 
športom invalidov. Še pose
bej zahtevna je košarka, kjer 
je treba obilo koordinacije, 

da se sploh premakneš z vo
zičkom, kaj šele, da narediš 
še kaj več,« je dejal Jure Moč
nik.

»V projektu je bilo izvede
nih več delavnic in posvetov, 
na katerih smo pridobili po
membne informacije, kako 
zasnovati strategijo dela z 
mladimi invalidi. Civilna 
sfera je opozorila na največ
je izzive: pomanjkanje mre
že izvajalskih organizacij, 
(ne)usposobljenost strokov
nih delavcev in strah pred 
delom z invalidi, financira
nje programov ter pomanj
kanje informacij. Strokovni 
delavci so kot velik izziv ome
nili tudi vprašanje, kako mo
tivirati otroke za ukvarjanje 
s telesnimi aktivnostmi ter 
kako podpreti starše, da bi 
bili svojim otrokom v oporo 
in pomoč,« je povedala Špe
la Rozman Dolenc, strokov
na sodelavka ZŠIS POK, ki je 
bdela nad izvedbo projekta.

V času trajanja projekta so 
dobili veliko dobrih idej in 
predlogov za nadaljnje ukre
pe. Pred njimi so novi izzivi, 
v prvi vrsti program Postani 
športnik.

Zaključek s košarkarji 
Helios Suns
V Kamniku je bila zaključna prireditev projekta, 
s katerim je Zveza za šport invalidov Slovenije 
– Paraolimpijski komite Slovenije pridobil 
pomembne informacije, kako zasnovati strategijo 
dela z mladimi invalidi.

Kranj – Slovenska moška 
članska hokejska reprezen-
tanca je s porazom proti 
Italiji zaključila nastop na 
svetovnem prvenstvu divizi-
je I, skupine A v Budimpešti. 
Želena hitra vrnitev med 
elitno druščino ji ni uspela. 
Italijane bi morali premagati 
po rednem delu tekme, česar 
so se dobro zavedali, pri ize-
načenju na 3 : 3 šli na vse ali 
nič, selektor Kari Savolainen 
je vzel vratarja iz igre, to so 
Italijani izkoristili in zmagali 
s 4 : 3 (1 : 1, 2 : 2, 1 : 0). Tekma 
je bila sicer zelo izenačena. 
Napredovanje sta onemogo-
čila predvsem uvodna poraza 
proti Veliki Britaniji in Poljski. 
Upanje za eno od dveh vsto-
pnic sta znova prinesli zmagi 
proti Madžarski in Kazahsta-
nu. Vrnitev med elito si bodo 
tako skušali priigrati nasled-
nje leto. Hokejska zveza Slo-
venije si želi, da bi bilo prav 
v Sloveniji, v Ljubljani.

Hokejistom ni uspela 
vrnitev med elito

Ljubljana – Grosbasket državno prvenstvo v košarki 3 x 3 vsto-
pa v 15. sezono, ki se bo začela 10. junija s turnirjem na Stritar-
jevi ulici v Ljubljani. Preostali trije kvalifikacijski turnirji bodo v 
Velenju (Titov trg 16. junija), Kopru (Ukmarjev trg 1. julija) in 
Kranju (Glavni trg 7. julija). Ljubljana bo ponovno gostila tudi 
finalni turnir 12. avgusta na Pogačarjevem trgu. V slovenski 
prestolnici bo 17. in 18. avgusta potekal tudi mednarodni turnir 
FIBA Challenger. Državno prvenstvo Slovenije v košarki 3 x 3 
je najstarejše uradno državno prvenstvo na svetu, začetki pa 
segajo v leto 2004.

Eden izmed kvalifikacijskih turnirjev bo v Kranju

Kranj – Nogometaši v drugi slovenski nogometni ligi so od-
igrali tekme 26. kroga. Zarica Kranj je gostila Roltek Dob in 
zabeležila pomembno zmago v boju za obstanek. Edini za-
detek za zmago z 1 : 0 je v 75. minuti dosegel Matic Ahačič. 
Nogometaši Kalcerja Radomlje so tekmo z nogometaši Brda 
odigrali včeraj. Tekma se do zaključka redakcije še ni končala. 
Tekme 22. kroga so odigrali nogometaši v tretji slovenski no-
gometni ligi – center. Rezultati gorenjskih ekip: Kolpa – Sava 
Kranj 2 : 1, Bled Hirter – Šobec Lesce 4 : 0, Bohinj – SIJ Acroni 
Jesenice 0 : 7 in Zagorje – Komenda 0 : 0. 

Zarica Kranj do pomembnih točk

Jože Marinček

Kranj – Petindvajsetletni na
padalec kranjskega Triglava 
Matej Poplatnik že kar ne
kaj časa vodi na lestvici strel
cev prve nogometne lige Te
lekom Slovenija. Mrežo na
sprotnika je zadel že 14krat, 
zadetkov pa bi bilo še vsaj ne
kaj več, če bi izkoristil tudi 
vse kazenske strele. Do kon
ca tekmovalne sezone je še 
nekaj tekem in lahko se zgo
di, da se bo lestvica strelcev 
tudi spremenila. Priložnost 
za nove gole bo imel tudi Ma
tej Poplatnik.

Kje ste začeli igrati nogo-
met in kdaj ste se preselili v 
Kranj?

»Nogomet sem začel igra
ti pri Faktorju, ki se je kasne
je preimenoval v Interblock. 
Leta 2009 sem se preselil v 
Kranj k Zarici Kranj in nato 
v Triglav, katerega član sem 
še sedaj.«

Kakšni so občutki, ko veste, 
da ste najboljši med strelci v 
prvi slovenski ligi?

»Občutki so enkratni, so 
pa tudi neprijetni, ko se za
vedaš, v kakšni situaciji je 
klub, za katerega igraš.«

Na zadnjih dveh tekmah na 
domačem igrišču in pred do-
mačimi navijači se vam ni 
izšlo po načrtih, poleg tega 

pa ste kot ekipa prejeli na 
dveh tekmah kar štiri rdeče 
kartone.

»Res je. Sodniki nam pač 
niso naklonjeni, a sam se s 
tem ne ukvarjam. Od nas 
igralcev se zahteva, da odi
gramo karseda dobro. Mi si
cer puščamo srce na igrišču, 
a žal se nam ne izide vedno 
tako, kot si želimo.«

Torej vas čaka še trd boj za 
točke in da se rešite zadnjega 
mesta, ki neposredno vodi v 
izpad iz družbe prvoligašev?

»Res je. Borba za obstanek 
bo vse do konca. Zato ni toli
ko pomembno, ali bom naj
boljši strelec ali ne. Bolj po
membno je, da klub osta
ne prvoligaš. Seveda si bom 

prizadeval, da dosežem še 
kakšen gol, obdržim vodstvo 
in postanem še najboljši stre
lec v prvi slovenski nogome
tni ligi Telekom, saj sem naj
boljši strelec druge nogome
tne lige že bil.«

Že kaj razmišljate, kako nap-
rej, po koncu letošnje sezone?
»Nekateri pogovori že pote
kajo, a je to nekaj povsem obi
čajnega, nekih kon kretnih 
dogovorov pa še ni. Še en me
sec traja tekmovanje, nato pa 
sledi prestopni rok. Do tega 
je še kar dolgo. Sedaj je po
membneje, da se skoncen
triram na tekme, ki so pred 
nami, in jih odigram čim bo
lje ter dosežem še kakšen za
detek.«

Najboljši strelec prve lige
»Biti prvi strelec prve slovenske nogometne lige je krasno, a pomembnejši je status kluba,« pravi 
nogometaš kranjskega Triglava Matej Poplatnik. Bil je že najboljši strelec druge lige, zdaj je na poti  
do najboljšega še med elitno druščino.

Matej Poplatnik (desno v skoku) je s štirinajstimi zadetki trenutno vodilni na lestvici 
strelcev prve slovenske nogometne lige. / Foto: Tina Dokl

Pretekli konec tedna so v prvi nogometni ligi Telekom 
Slovenije odigrali tekme 29. kroga. Prinesel je 
prekinitev niza zbiranja točk Domžal. Poraženi so bili 
v Celju (2 : 1). Za goste je zadel Shamar Nicholson. 
Domžalčani so bili nepremagani od konca oktobra. V 
sredo bodo gostili Ankaran. Nov poraz so vknjižili tudi 
nogometaši Triglava. Maribor je bil doma boljši z 2 : 
1. Kranjčane je v vodstvo v 24. minuti popeljal Matej 
Poplatnik. V sredo v Kranj prihaja Krško.

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Rokometaši v 
končnici Ligi NLB za prva
ka so odigrali tekme šestega 
kroga. Igralci ekipe Urbans
cape Loka so gostili Celje Pi
vovarno Laško.

Pred 250 gledalci so se 
trudili presenetiti nasprot
nika, a jim ni uspelo, so se 
pa znova pokazali v dobri 
luči. Do 24. minute tekme 
so bili tudi rezultatsko pov
sem enakovredni (11 : 11), po 
prvem polčasu so zaostaja
li za štiri zadetke (14 : 18), z 
enako prednostjo pa so bili 
Štajerci boljši tudi na koncu 
(24 : 28). Celjani so z zma
go naredili nov korak proti 
novemu naslovu državnega 

prvaka. So vodilni na lestvi
ci. Osvojili so tudi že po
kalni naslov. Škofjeločani 

bodo tekmo sedmega kroga 
odigrali v soboto proti Riku 
Ribnica.

Ločani izgubili s Celjani
Rokometaši Urbanscapa Loka so gostili ekipo Celje Pivovarna Laško, ki je z 
zmago naredila nov korak proti osvojitvi naslova državnega prvaka.

Škofjeločani (v zelenih dresih) so skušali presenetiti 
favorizirane Celjane, kar pa jim ni uspelo. / Foto: Tina Dokl
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Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Jelena Justin

Tokrat se bomo zapelja-
li k našim južnim sosedom, 
Hrvatom, in obiskali Grob-
niške Alpe, čudoviti plato 
zahodnega Gorskega Kotar-
ja, s katerega se odpira pog-
led na Kvarnerski zaliv in bli-
žnje otoke. Obiskali bomo 
divji kanjon Mudna dol in se 
na poti proti planinski koči 
Hahlić mimogrede povzpe-
li še na Vidalj in Dnič. Naj 
že na začetku povem, da je 
Mudna dol najdaljša soteska 
na Hrvaškem in da je preho-
dna le v popolnoma suhem 
vremenu. Med in po dežju 
je neprehodna in življenj-
sko ogrožajoča. 

Zapeljemo se skozi Ilir-
sko Bistrico na Hrvaško, na-
daljujemo proti Reki, vozi-
mo po obvoznici nad Reko, 
ki jo zapustimo na izvozu 
Sušak. V križišču zavijemo 
desno in nadaljujemo pro-
ti vasi Čavle, od tam pa proti 
vasi Dražice. V Dražicah pe-
ljemo skozi krožišče in na-
daljujemo naravnost v kraj 
Podkilavac. Ob cesti nas že 
spremljajo markacije. Na 
koncu vasi je parkirišče, kjer 
po mostičku desno začnemo 
s hojo proti kanjonu Mudna 
dol. Najprej hodimo po ma-
kadamski cesti, nato pa nas 
smerokaz usmeri desno. 
Sledimo markacijam, ki so 
ponekod potrebne obnove. 

Z makadama nato zavije-
mo ostro desno, hodimo 
proti jugu, nato pa nas steza 
usmeri proti severu in pred 
seboj zagledamo kanjon. 
Prečimo travnik s starimi 
smerokazi, nadaljujemo na-
ravnost in že smo na vsto-
pu v kanjon Mudna dol, ki je 
soteska potoka Sušica. Des-
no se odcepi pot na vzhod-
ni greben. 

Hodimo po strugi potoka, 
podlaga je kamnita in v cca 
15 minutah smo v zatrepu 
kanjona. Pred seboj zagle-
damo steno. Kam pa sedaj? 
In takrat zagledamo sko-
be in jeklenico na levi stra-
ni, ki se pne čez steno. Ko 
smo na vrhu stene, stopimo 

v naravni kotel, iz katerega 
nadaljujemo navpično, po 
povsem gladki skali, kjer 
precej drsi. To se mi je zdel 
najtežji del poti. Nadaljuje-
mo po kanjonu, ponekod si 
pomagamo z rokami, saj je 
nekaj skalnih skokov in skal 
treba preplezati. Višje se so-
teska razširi, nato pa prispe-
mo po gladko skalno stop-
njo, kjer se prečno, s po-
močjo jeklenice, povzpne-
mo do naslednjega kotla, 
iz katerega nas vodi lestev. 
Nad lestvijo je tudi skrinji-
ca z vpisno knjigo. Sledi ne-
kaj klinov, ki nam olajšajo 
napredovanje. Smo v najož-
jem delu Mudne doli. Strm 
vzpon prekine skalni skok, 
ki ga obidemo, in doseže-
mo širši del kanjona. Sledi 
še zadnja jeklenica in konec 
kanjona je zelo blizu. Zapus-
timo strugo potoka ter na-
daljujemo skozi gozd. Ok-
tobra letos je bilo listja čez 
kolena. Pot skozi gozd je str-
ma, pripelje nas na travnik, 
kjer si pomagamo z zimski-
mi markacijami. Na razpot-
ju nadaljujemo desno, levo 
je vrh Vidalj. Nanj se bomo 
povzpeli z druge strani. Pot 
nas vodi spet v gozd. Ko do-
sežemo preval, se z njega 
povzpnemo na Vidalj, ki je 
izjemen razglednik. Z vrha 
se pred nami odpre pogled 
na Kvarnerski zaliv z otoki 
in vzhodno stran Istre. Ses-
topimo nazaj na preval in 
nadaljujemo proti planin-
skemu domu Hahlić. Mal-
ce izgubimo višino, nato 

se pa ponovno dvignemo 
na sedlo, s katerega se levo 
povzpnemo še na Dnič. Čez 
vrh sestopimo proti planin-
skemu domu Hahlić. 

Od doma Hahlić sestopa-
mo po travniškem kolovozu, 
ponekod precej strmo in po 
stezi, tudi strmo skozi gozd. 
Ko dosežemo makadamsko 
cesto, zavijemo levo. V tem 
delu sem malce pogrešala 

markacije, a se bodo kmalu 
pojavile. Še enkrat se bomo 
zmerno strmo spustili do 
kolovoza, ki nam bo dobro 
znan z začetka ture. Po njem 
se vrnemo v Podkilavac, kjer 
nas čaka avto. 

Nadmorska višina: 1190 m
Višinska razlika: 1000 m
Trajanje: 7 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Kanjon Mudna dol–Vidalj (1184 n. m.)–Dnič (1190 n. m.)–Hahlić (1097 n. m.)

Grmenje motorjev …
… z dirkališča Grobnik. Grobniške Alpe. S pogledom na Kvarnerski zaliv. Divji kanjon, skoraj prvinski, 
ki ne dovoli strahu pred izpostavljenostjo.

Vstop v zavarovano pot skozi sotesko Mudna dol 

Voda je izdolbla gladke skale, preko katerih napredujemo 
skozi sotesko. / Foto: Jelena Justin

Razgled z vrha Vidalja na Grobniške Alpe in Kvarnerski zaliv / Foto: Jelena Justin

Čiščenje misli
Kako primete vrtnico, da 

bi jo odrezali in dali v vazo? 
Jo zgrabite kjerkoli ali pazi-
te, da se ne zbodete? Verje-
tno smo se že vsi kdaj zbod-
li. Na trnih vrtnice, bode-
če neže ... Zbodle so nas pi-
kre opazke, ki nam jih je kdo 
namenil. Ali pa smo koga 
zbodli mi. Upravičeno ali 
ne – zbadanje boli. Na kon-
cu, če le imamo kaj vesti, 
tudi tistega, ki zbada, pa če 
to prizna ali ne. 

Tako kot znamo cvetje in 
rastline očisti trnov, da se ne 
ranimo, bi bilo dobro očisti-
ti tudi misli in jim odstrani-
ti bodice. 

Za začetek nam lahko po-
maga že preprosto pravi-
lo: pogovarjajmo se drug 
z drugim, ne drug o dru-
gem. Opravljanje boli, op-
ravimo pa z njim bore malo. 

Dobrega. Izgubljamo ener-
gije. Skozi govorjenje na-
mreč. Brezplodno in brezs-
miselno pa sploh. Negativ-
ne misli in čustva v sebi no-
sijo rušilen potencial. Lahko 
jih primerjamo kar z atom-
sko bombo. Če bi vam kdo 
dal v roke bombe, bi jih kar 
brezglavo in brezciljno me-
tali vsenaokrog, samo da ne-
kaj delate? Enak učinek ima 
govorjenje zaradi govorje-
nja, sploh o drugih. 

Če nimamo ničesar ko-
ristnega ali dobronamerne-
ga povedati, je bolje, da mo-
lčimo. Tišina je blagodej-
na. Celo ko vas kdo brez pot-
rebe besedno napada. Ste 
že kdaj poskusili biti tiho?  
Saj vem, težko se je upre-
ti misli, da se moramo bra-
niti, pojasniti, da ni tako. 
Sploh če nam delajo krivico. 

Ampak prav tišina je eden 
od načinov, kako lahko svo-
je »napadalce« razorožimo. 
Ko se branimo in pojasnju-
jemo svoj prav – oni so se pa 
tako in tako že vnaprej od-
ločili, da je njihov prav edi-
ni pravi – bomo izčrpali le 
sebe, dosegli pa malo ali nič. 
V bitkah za moč na koncu iz-
gubimo vsi. 

Poskrbimo za svoje misli, 
očistimo jih. Negujmo tis-
te, ki nas podpirajo in nam 
služijo, in poskrbeli bomo 
zase. Saj se še spomnite: tis-
ti volk (=misli), ki ga bomo 
hranili, bo rastel. Hranimo 
vesele, pozitivne, produk-
tivne, podporne, rožnate 
misli veselja, sreče, zaupa-
nja vase, v svoje ideje, v so-
ljudi, dobroto, lepoto okrog 
sebe. Neizmerno je je. Če se 
osredotočamo na »pluske« 

v sebi in okrog sebe, se bodo 
ti množili. Tako kot se »mi-
nuski«, če jim posvečamo 
pozornost. Saj se verjetno 
še spomnite matematike v 
osnovni šoli? Nalog za plu-
ske in minuske. Jaz sem 
minuse že takrat sovražila. 
Še zdaj jih ne maram. Ne 

pri sebi ne v svojih mislih 
ne v ljudeh okrog sebe. Iz-
črpavajo. 

Ko bomo vsak pri sebi 
prevzeli odgovornost za čis-
tost svojih misli, bo svet v 
hipu postal lepši za sobiva-
nje vseh nas, ki smo sopot-
niki v tem času in prostoru.

Fo
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Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Za 28-letno 
Škofjeločanko Špelo Mezek 
bi lahko napisali, da je vse-
lej nasmejana – in po tem 
jo poznajo tudi rokometa-
ši članske ekipe Urbansca-
pe Loka, v kateri je fiziote-
rapevtka. V prostem času je 
rada v gibanju in življenja si 
ne predstavlja brez rekreaci-
je. Na pogovor se je za ogre-
vanje pripeljala s cestnim 
kolesom, v dresu Koloke, ka-
tere članica je, nato pa je sle-
dil ravninski trening iz Ško-
fje Loke proti Skaručni ...

Špela kot fizioterapevtka ...
»Fizioterapevtka loških ro-

kometašev sem četrto sezo-
no, pred tem sem pomagala 
ragbistom Olimpije. Delo je 
zelo dinamično, mi je všeč. 
Veliko stvari se tudi nau-
čiš. Vsak športnik je oseba 
zase in poleg fizioterapije je 
še drugo delo. S fanti se zelo 
dobro razumemo. V teh šti-
rih sezonah smo se zelo po-
vezali, dobro poznamo drug 
drugega, ko je priložnost, se 
pošalimo ... Ekipa je sesta-
vljena iz domačih fantov in 
to, da so se uvrstili v ligo za 
prvaka, je velik uspeh.«

Ste tudi članica ekipe prve 
pomoči ...

»Tudi temu posvetim kar 
nekaj časa. Sem članica eki-
pe prve pomoči RK Slove-
nija – Območnega združe-
nja RK Škofja Loka. Ekipa je 
bila ustanovljena leta 2012 
z namenom, da nas vpokli-
čejo, če bi v občini prišlo do 

kakšnih večjih naravnih ne-
sreč, in pomagamo z osno-
vami prve pomoči, psihoso-
cialno pomočjo ... Na srečo 
takšnih intervencij ni bilo, 
tako da je naša primarna de-
javnost izobraževanje učen-
cev in dijakov o pomenu in 
prijemih prve pomoči. Tudi 
tekmujemo. Ravno sedaj 
se pripravljamo na regijsko 
tekmovanje, ki bo 2. juni-
ja v Tržiču. Ekipo sestavlja 
šest članov, na tekmovanju 
so štirje scenariji. Pokazati 
moraš veliko znanja, dobro 
pa je, da si tudi fizično dobro 
pripravljen. Že samo oživlja-
nje ni fizično lahko in bolje 
kot si pripravljen, lažje je.«

Prišli sva na temo Špela kot 
rekreativka ...

»V osnovni šoli sem treni-
rala rokomet. V srednji šoli 
se s športom nisem prav ve-
liko ukvarjala, občasno re-
kreativno. Pred petimi leti 
pa sem kupila svoje prvo ce-
stno kolo. Lani sem imela 
okrog dva tisoč kilometrov, 
kar je bilo največ doslej, le-
tos pa sem si zadala višje ci-
lje in se prijavila tudi na Ma-
raton Franja. Doslej sem 
bila dvakrat na Malem ma-
ratonu Franja. Letos imam 
v tem času narejenih več ki-
lometrov kot leta prej, tre-
nutno skupaj 1500 samo 
na cesti, brez trenažerja. 
Pred kratkim nas je šlo ne-
kaj deklet, članic ŠD Kolo-
ka, s kolesom iz Škofje Loke 
do Kopra in nazaj do Postoj-
ne, kar je bilo dobrih dvesto 

kilometrov. Z gorskim kole-
som pa sem kar nekaj kilo-
metrov naredila po Krku in 
Rabu z Matejem Hartma-
nom. Tovrstnih izkušenj ni-
mam in skalnat teren je bil 
zame kar zahteven. Bistvo 
pa je, da smo uživali.«

Cestno kolo vas je »potegni-
lo«?

»Bolj mi je všeč kot gor-
sko, že zaradi same hitro-
sti, položaja na kolesu. Edi-
ni minus je, ker so ceste zelo 
prometne, a skušam izbrati 
takšne, kjer je prometa čim 
manj. Že včasih sem gledala 
cestne kolesarje in si rekla, 
da to bom pa enkrat poskusi-
la tudi sama. Na cestnem ko-
lesu je vedno več žensk, tako 
da imam včasih občutek, da 

jih srečam celo več kot moš-
kih. Tudi cenovno so cestna 
kolesa bolj dostopna, kot so 
bila pred leti.«

Je bilo kaj tistih standardnih 
uvodnih padcev?

»Na začetku sem imela 
dva padca, enega na ravni-
ni, enega v vzponu, ker sem 
se preprosto pozabila odpe-
ti s pedala. Ko se navadiš, ni 
problema. Kakšnih hujših 
padcev k sreči ni bilo.«

Poleti samo kolesarite?
»Več ali manj sem res naj-

več na kolesu, občasno, da ni 
tako monotono, grem teč na 
Lubnik ali Križno goro ali pa 
grem na tekaške rolke.«

Kaj pa pozimi?
»Pozimi največ tečem na 

smučeh. Letos sem ime-
la dobrih petnajst tekaških 
dni, prejšnjo sezono tride-
set. Sem pa letos delala na 
trening po petnajst, dvajset 
kilometrov, lani pa do de-
set. Velikokrat greva pozimi 
s fantom tudi na Ratitovec. 
Je nekaj posebnega, ko je tri 
metre snega, sonce, na vrhu 
flancati ...«

So vas morda že kdaj izzvali 
rokometaši, preizkusili vašo 
pripravljenost?

»Vedo, da se veliko ukvar-
jam s športom. Eden mi je 
omenil, da bi se pomerila z 
gorskim kolesom, drugi, da 
bova s cestnim kolesom tek-
movala na Krvavec. Gre za 
različna športa, a mislim, 
da so oni kljub vsemu bo-
lje pripravljeni in da bi jim 

predvsem v vzpone težko 
sledila.«

Vaši cilji?
»Kakšnih rezultatskih ni-

mam, preverim pa, kako 
sem pripravljena v primerja-
vi z lanskim letom. Kot sem 
že omenila, se bom udeleži-
la Maratona Franja, del do-
pusta bom preživela na ko-
lesarjenju v Dolomitih, na-
stopila na kakšnih lokalnih 
tekmah, kot so Pokal polan-
skih puklov, Kronometer 
Hrastnica ... Upam, da bom 
naredila čim več kilometrov 
brez padcev in poškodb.«

Brez rekreacije si življenja 
ne predstavljate?

»Ne, to pa res ne. Že dvak-
rat sem imela operacijo ko-
lena in mi je bilo prav težko 
doma počivati, ko se ne mo-
reš ukvarjati s športom. Re-
kreacija je del mojega vsak-
dana in trudim se, da je re-
dno na urniku.«

Kako kot fizioterapevtka gle-
date na pomen športa, rekre-
acije?

»To je velik plus. Vrhun-
ski športnik ima točno sesta-
vljen načrt, ki vključuje tre-
ning, regeneracijo, prehra-
no ... Pri rekreativcih pa je 
večinoma tako, da se gre za 
nekaj ur na polno na kolo in 
to je to, ni regeneracije. Hit-
ro lahko pride do preobre-
menitvenega sindroma, iz-
gorelosti, kar je začaran krog 
in lahko dolgo traja, da se 
telo znova vrne v ravnovesje. 
Rekreacija da, a ne smemo 
pozabiti na počitek ...«

Fizioterapevtka, ki uživa v gibanju
Špela Mezek, fizioterapevtka loških rokometašev, je tudi sama v dobri kondiciji.

Špela Mezek si je za letošnji kolesarski cilj zadala nastop na Maratonu Franja. 

Aleš Senožetnik

Mekinje – Mekinjski kros v 
organizaciji Športno-kultur-
nega društva Mekinje je že 
trideset let stalnica na teka-
škem zemljevidu, saj lepa, a 
zahtevna trasa vsako leto pri-
vabi številne tekaške navdu-
šence. Tek poteka za moš-
ke v dveh petkilometrskih 
krogih, ženske pa pretečejo 
enega. Poleg glavnega teka, 
ki šteje tudi za tekaški po-
kal Občine Kamnik, so se na 
razdaljah od petsto metrov 
do dveh kilometrov pomeri-
li tudi tekači v mlajših staro-
stnih kategorijah, ponovno 
pa je bil na tekaškem spore-
du tudi tek s psi – caniccross.

Letošnjo preizkušnjo sta 
dobila Timotej Bečan in Jas-
mina Jelovšek, oba člana 
kamniškega KGT Papež. 

»Trasa je zelo razgibana 
in težka, veliko je sprememb 
ritma. Zaradi včerajšnje-
ga dežja je bilo nekaj blata, 
a nisem imel težav. Organi-
zacija teka je vedno odlična, 
morda bi si želel nekaj več 
oznak. Enkrat sem zašel s 
smeri, pa me je Gašper (Bre-
gar, op. p.) kolegialno pokli-
cal nazaj,« je v cilju povedal 
zmagovalec.

Z oceno trase se je stri-
njala tudi zmagovalka v 
ženski konkurenci Jasmi-
na Jelovšek, ki se je Mekinj-
skega krosa udeležila prvič: 

»Proga je bila primerna kro-
su, tudi včerajšnji dež jo je 
naredil posebno, bolj blatno, 

kar pa je bistvo krosa. Sicer 
pa je tekma zelo lepa – kot 
vsaka v Kamniku, morda je 
le proga ponekod malenkost 
slabo označena.«

Ob jubilejnem tridesetem 
Mekinjskem krosu je bučen 
aplavz ob prihodu v cilj po-
žel Lado Kveder, sicer vsa 
leta gonilna sila te priredi-
tve in tudi reden udeleženec 
tekov v okolici. V cilju se je 
najprej razveselil sončnega 
vremena, ki se je po dveh le-
tih dežja znova usmililo or-
ganizatorjev in tekmovalcev, 
nato pa se spomnil začetkov 
teka pred tremi desetletji: 
»Prvih deset let je tek pote-
kal v enem 12-kilometrskem 
krogu. Zaradi zapletov z 

nekaterimi lastniki zemljišč 
smo se nato odločili za pet-
kilometrski krog, po kate-
rem trasa poteka še danes. 
To je morda nekoliko slab-
še za tekmovalce, saj mora-
jo moški odteči dva kroga, za 
gledalce pa gotovo bolj atrak-
tivno.« 

Načrtov pa organizator-
jem teka, ki v zadnjih letih 

privabi več kot dvesto teka-
čev, ne manjka. »Skrita že-
lja je, da bi nekoč organizira-
li tudi polmaraton iz Mekinj 
prek Brezij, Vovarja in Goz-
da do kakšnega od domov na 
Veliki planini. Verjetno pa 
bi za to potrebovali organi-
zacijsko pomoč še kakšnega 
društva,« je o željah organi-
zatorjev povedal Kveder.

Veliki načrti ob tridesetici
Na praznični petek je v Mekinjah potekal trideseti Mekinjski kros in dvanajsti Memorial Mira Petka. 
Glavno preizkušnjo sta dobila Timotej Bečan in Jasmina Jelovšek iz kamniškega kluba gorskih tekačev.

Razgibana trasa krosa poteka v okolici mekinjskega 
samostana.

Organizator Lado Kveder je 
tudi sam redni udeleženec 
Mekinjskega krosa.
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Ljubljana – Višje sodišče v 
Ljubljani je v zadevi jeseni-
ška deklica zavrnilo pritož-
bi Sande Alibabić in Mirza-
na Jakupija ter v celoti potr-
dilo sodbo prvostopenjske-
ga sodišča, ki je s tem posta-
la pravnomočna. To so potr-
dili tudi na Okrožnem sodi-
šču v Kranju, ki je sodbo viš-
jega sodišča prejelo pred sla-
bima dvema tednoma. Dar-
ja Roblek, odvetnica Aliba-
bićeve, je že napovedala, da 
se bodo zdaj obrnili na vr-
hovno sodišče. »S pravno-
močnostjo sodbe preneha 
obvezna obramba obdolže-
ne. Obdolžena sedaj lahko 
zaprosi za zagovornika po 
pravilih brezplačne pravne 
pomoči. Kljub vsemu bom 
vložila zahtevo za varstvo za-
konitosti na vrhovno sodišče 
iz razlogov, kot smo jih že se-
daj izpostavili: nesklepčnost 
obtožnice, ker niso oprede-
ljene in konkretizirane vlo-
ge sostorilcev pri konkret-
nih dejanjih,« je razložila za 
Gorenjski glas. 

Kranjsko okrožno sodišče 
je 28. septembra lani Sando 

Alibabić in Mirzana Jakupi-
ja spoznalo za kriva več ka-
znivih dejanj, ki so pripelja-
la do smrti dveletne dekli-
ce 4. julija 2016. Zaradi za-
nemarjanja mladoletne ose-
be in surovega ravnanja, pe-
tih povzročitev lahke teles-
ne poškodbe, treh kaznivih 
dejanj hude telesne poškod-
be in povzročitve posebno 
hude telesne poškodbe, ki je 
imela za posledico smrt ot-
roka, je Alibabićevi izreklo 
enotno kazen 23 let zapora, 
soobtoženemu Jakupiju pa 
21 let zapora. 

Obramba se je na sod-
bo pritožila na Višje sodiš-
če v Ljubljani, ki je pritož-
bo obravnavalo 20. marca. 
Medtem ko je tožilstvo sod-
bo ocenilo za pravilno, za-
konito, prepričljivo in na-
tančno, ji je obramba opo-
rekala iz več razlogov. Od-
vetnica Roblekova je pritož-
beni senat med drugim opo-
zorila, da sta psiholog in iz-
vedenec psihiatrije pri obto-
ženi Alibabićevi ugotovila, 
da ne čuti empatije do svo-
jih otrok, zato se ji postavlja 
vprašanje, kako naj bi mati 
brez empatije, na kar sama 

nima vpliva, sploh zaznala 
garantno dolžnost zaščititi 
svojega otroka. Po njenem 
gre v tem primeru za objekti-
ven element, ki bi ga sodišče 
moralo upoštevati. Odvetni-
ca je podvomila tudi o pra-
vilnosti ugotovitve prvosto-
penjskega sodišča, da je šlo 
za sočasno ravnanje obtože-
nih, saj v vrsti dejanj nista 
mogla ravnati sočasno, ker 
je bil eden od njiju odsoten.

Jakupijev zagovornik Da-
mjan Pavlin pa je nave-
del, da je sodba pomanj-
kljiva, kar je posledica 

nejasnih, nekonkretizira-
nih in nesklepčnih očitkov 
tožilstva. Problematiziral je 
predvsem nerazrešeno vpra-
šanje, katera konkretna de-
janja je obtoženi storil in ka-
tera je dopustil, s čimer je 
bila po njegovem kršena in-
dividualnost kazenske od-
govornosti pa tudi ustavne 
pravice obtoženega. Kot je 
še poudaril, v sodbi tudi ni 
opredeljeno, katere garan-
tne dolžnosti je Jakupi kršil 
in v kakšni vlogi, saj obtože-
nega ni možno šteti za dekli-
činega očima. 

Sodba v primeru jeseniške 
deklice je pravnomočna
Višje sodišče je v celoti potrdilo sodbo kranjskega okrožnega sodišča, ki je zaradi nasilne smrti dveletne 
jeseniške deklice na več kot dvajset let zapora obsodilo njeno mati Sando Alibabič in Mirzana Jakupija. 

Darja Roblek, odvetnica Sande Alibabić, je napovedala 
vložitev zahteve za varstvo zakonitosti na vrhovno  
sodišče. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Gorenjski policisti so v zadnjem tednu prejeli obvestila 
o več kot štiridesetih prometnih nesrečah, v petih so se udele-
ženci tudi poškodovali. V četrtek popoldne se je tako pri padcu 
lažje poškodoval kolesar, ki je zaradi precejšnje opitosti (1,55 
mg/l) izgubil oblast nad kolesom in trčil v pločnik. Že v sredo 
pa so se poškodovali udeleženci nesreč na cesti Kranj–Med-
vode, kjer sta v križišču za Žabnico zaradi odvzema prednosti 
trčili dve vozili (na sliki), v Dupljah in na Praprotnem, kjer sta 
voznika zapeljala s ceste, in v Naklem, kjer je padel kolesar. 

Pet nesreč tudi s poškodbami
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Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem od-
delku Delovnega in social-
nega sodišča v Ljubljani so 
pred dnevi še zadnjič obrav-
navali odškodninsko tož-
bo Splošne bolnišnice Jese-
nice zoper nekdanjega di-
rektorja Igorja Horvata in 
nekdanjo glavno medicin-
sko sestro Zdenko Kramar. 
Bolnišnica od njiju zahteva 
povrnitev škode v višini sla-
bih 1,4 milijona evrov, ki naj 
bi jo povzročila pri pripravi 
javnega razpisa za čiščenje, 
notranji transport in recep-
torske storitve v bolnišni-
ci in kasneje pri izvajanju 

pogodbe, sklenjene z naju-
godnejšim ponudnikom, 
družbo ISS Facility. Kot je 
napovedala sodnica Klavdi-
ja Ana Magič, bo izdala pi-
sno sodbo, za kar pa bo za-
radi kompleksnosti zadeve 
potrebovala več kot trideset 
dni, kot je sicer instrukcijski 
rok za izdajo sodbe. 

Poročali smo že, da je svet 
javnega zavoda Splošna bol-
nišnica Jesenice Igorja Hor-
vata spomladi 2014 razrešil 
s funkcije direktorja, obe-
nem ga je kazensko ovadil 
zaradi suma nezakonite po-
rabe javnih sredstev, tudi za-
radi spornega poslovanja s 
storitvenim podjetjem ISS. 

Gorenjski kriminalisti so 
kasneje zaradi zlorabe po-
ložaja poleg Horvata in Kra-
marjeve kazensko ovadi-
li tudi vodjo poslovne eno-
te ISS Jesenice Binko Dedić. 

Bolnišnica v postopku 
pred delovnim in socialnim 
sodiščem zatrjuje, da se po-
godba z družbo ISS ni izva-
jala pravilno, zato je bolni-
šnici v 44 mesecih nastalo 
za skoraj 1,4 milijona evrov 
škode. ISS naj bi zagotavljal 
premajhno število čistilne-
ga in receptorskega osebja, 
naloge sanitarnega inženir-
ja naj bi opravljala neustre-
zno usposobljena oseba, do 
oškodovanja pa naj bi prišlo 

tudi zaradi nepravilnosti pri 
dobavi papirne galanterije 
in drugega materiala. 

Obtožena Horvat in Kra-
marjeva sta oškodovanje 
bolnišnice odločno zanikala. 
Zagovornik Kramarjeve Ve-
limir Cugmas je tako nave-
del, da gre za konstrukt, s ka-
terim je prišlo do odstranitve 
direktorja z očitkom krivdne 
kršitve obvez. Obramba za-
trjuje, da se ne Horvatu ne 
Kramarjevi ne more očita-
ti protipravnosti, saj so bile 
vse storitve naročene prek 
javnega razpisa, ki ga je vo-
dil nekdo tretji, ki pa ni ne v 
kazenskem ne v odškodnin-
skem postopku.

Še zadnjič o oškodovanju bolnišnice
Delovno in socialno sodišče bo sodbo o odškodninskem zahtevku v višini 1,4 milijona evrov zaradi 
domnevnega oškodovanja jeseniške bolnišnice izdalo v pisni obliki. 

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski kriminali-
sti so kazensko ovadili mo-
škega, za katerega so prepri-
čani, da ima na grbi vsaj tri 
premoženjske delikte na ob-
močju Škofje Loke. Marca 
naj bi tako v dveh trgovinah 
ukradel večje število parfu-
mov v skupni vrednosti oko-
li 1200 evrov, poleg tega pa 
naj bi v eno prodajalno tudi 
vlomil in si prilastil za okoli 
19.500 evrov oblačil. 

Tatvine parfumov je ova-
deni izvedel s prav tako osu-
mljenim pajdašem, tako 
da je eden od njiju zamotil 
prodajalko, drugi pa kradel. 
Oblačila, pridobljena z vlo-
mom, so kriminalisti v pre-
iskavi našli pri tretjem osu-
mljencu. Ker je oblačila od-
kupil, čeprav je vedel, da so 
ukradena, je utemeljeno 
osumljen kaznivega deja-
nja zatajitve. Oblačila so kri-
minalisti zasegli in jih vrnili 
pravemu lastniku.

Kradel parfume in oblačila

Kranj – Kranjski policisti so pred dnevi obravnavali tatvino 
v trgovini na Cesti Staneta Žagarja v Kranju. Po pripovedi 
prodajalke so jo izvedle štiri ženske. Ena jo naj bi zamotila, 
preostale tri pa so medtem ukradle več tekstilnih izdelkov, 
nato pa zapustile trgovino.

Kradle v skupini

Škofja Loka – Škofjeloški policisti so v petek do streznitve 
pridržali moškega, ki je pod vplivom alkohola na javnem kra-
ju kršil javni red, umiril pa se ni niti ob njihovem prihodu. 
Zoper Škofjeločana zdaj vodijo prekrškovni postopek zaradi 
nasilnega in nedostojnega vedenja ter neupoštevanja ukrepov 
policistov.

Umiril se je v policijskem pridržanju

Mengeš – Minulo sredo zvečer se je izven Mengša zgodila 
prometna nesreča s smrtnim izidom. Dvaintridesetletni voz-
nik osebnega avtomobila je med vožnjo po regionalni cesti iz 
Mengša proti Mostam dohitel 22-letnega kolesarja, v katerega 
je trčil zaradi vožnje preblizu roba vozišča. Kolesar je v nesreči 
umrl, povzročitelj pa je s kraja pobegnil, a so ga policisti kmalu 
izsledili. Opravili so preizkus alkoholiziranosti, ki je reagiral 
na alkohol, zato so odredili še strokovni pregled z odvzemom 
krvi in urina. Ugotovili so še, da voznik nima veljavnega voz-
niškega dovoljenja. 

Do smrti zbil kolesarja in pobegnil

Domžale – Domžalski policisti preiskujejo požig. V noči na 
soboto je namreč zagorelo na terasi gostinskega lokala na 
Ljubljanski cesti v Domžalah. Po opravljenem ogledu so po-
licisti posumili, da je neznani storilec požar zanetil z vnetljivo 
tekočino. V požaru so zgoreli stoli, leseni podest, korita za rože 
in tenda. Nastalo je za okoli tisoč evrov škode. Če bodo storilca 
našli, ga bodo ovadili zaradi povzročitve splošne nevarnosti.

Požgal teraso lokala

Vodice – Nekaj noči nazaj so neznanci vlomili v bencinski 
servis v Vodicah. Po ugotovitvah policistov so vlomili skozi 
drsna vrata, iz blagajne prodajalne pa pobrali loterijske srečke 
in pripomočke za mobilno telefonijo. Nastalo naj bi za okoli 
tri tisoč evrov škode. 

Odnesli tudi srečke

Črnivec – Policisti so v petek na Črnivcu naleteli na skupino, ki 
je kampirala brez soglasja lastnika. Proti kršiteljem so uvedli 
prekrškovne postopke in jih seveda s kraja odstranili. 

Kampirali na črno Jesenice – Jeseniški policisti so zadnji konec tedna na avtocesti 
obravnavali peško, ki je štopala. Ker je hoja po avtocesti zaradi 
velikih hitrosti izredno tvegano početje, je seveda prepoveda-
na, zato jo zdaj obravnavajo zaradi nedovoljenega zadrževanja 
na avtocesti. Grozi ji globa v višini 150 evrov. 

Štopala na avtocesti
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Miha Naglič

P
reberimo si najprej 
en odlomek. Takole 
gre: »Splošni rezul-
tat, do katerega sem 
prišel in ki je pos-

tal, ko sem ga dosegel, vodi-
lo mojemu študiju, se lahko 
na kratko izrazi takole: v dru-
žbeni produkciji svojega živ-
ljenja stopajo ljudje v dolo-
čene, nujne, od njihove vol-
je neodvisne odnose – v pro-
dukcijske odnose, ki ustreza-
jo določeni razvojni stopnji 
njihovih materialnih produ-
ktivnih sil. Celota teh pro-
dukcijskih odnosov sestavlja 
ekonomsko strukturo dru-
žbe, realno osnovo, ki se na 
njej dviga pravna in politič-
na vrhnja stavba in ki ji ustre-
zajo določene oblike družbe-
ne zavesti. Način produkcije 
materialnega življenja dolo-
ča socialni, politični in duho-
vni proces življenja nasploh. 
Ne določa zavest ljudi njiho-
ve biti, temveč narobe, njiho-
va družbena bit določa njiho-
vo zavest. Na določeni sto-
pnji svojega razvoja prihajajo 
materialne produktivne sile 
družbe v nasprotje z obsto-
ječimi produkcijskimi odno-
si ali – in to je le pravni izraz 
za isto stvar – z lastninskimi 
odnosi, v katerih so se doslej 
razvijale. Iz razvojnih oblik 
produktivnih sil se ti odnosi 
spremenijo v njihove spone. 
Tedaj nastopi razdobje social-
ne revolucije. S spremembo 
ekonomske osnove se počas-
neje ali hitreje izvrši prevrat 
v vsej ogromni vrhnji stavbi. 
Ko proučujemo take prevra-
te, moramo vselej razlikova-
ti med materialnim prevra-
tom v ekonomskih pogojih 
produkcije, ki se da ugotovi-
ti s prirodoslovno natančnos-
tjo, in pravnimi, političnimi, 
religioznimi, umetniškimi 
ali filozofskimi, skratka: ide-
ološkimi oblikami, v katerih 
se ljudje tega konflikta zave-
do in ga izbojujejo. Kakor ne 

presojamo posameznika po 
tem, kar misli sam o sebi, 
prav tako ne moremo preso-
jati take prevratne dobe po 
njeni zavesti, temveč mora-
mo ravno nasprotno to zavest 
razložiti iz nasprotij material-
nega življenja, iz obstoječega 
konflikta med družbenimi 
produktivnimi silami in pro-
dukcijskimi odnosi. Nobena 
družbena formacija ne pro-
pade prej, preden se ne razvi-
jejo vse produktivne sile, ko 
je zanje dovolj prostora, in 
novi, višji produkcijski odno-
si se nikoli ne pojavijo prej, 
preden ne dozore materialni 
pogoji za njihov obstoj v okvi-
ru stare družbe same. Zato si 
postavlja človeštvo vedno le 
take naloge, ki jih lahko reši, 
zakaj če pogledamo natanč-
neje, bomo vselej videli, da 
se poraja naloga šele tedaj, ko 
že obstoje materialni pogoji 
za njeno rešitev ali pa so le-ti 
vsaj v procesu svojega nasta-
janja …« (Prispevek h kritiki 
politične ekonomije, 1859, 
tudi na spletu)

Vam gornje besede zvenijo 
nekam poznano? To je eden 

najbolj znamenitih odlom-
kov iz opusa filozofa Karla 
Marxa. Navajam ga iz dveh 
razlogov. Prvi je ta, da bo 5. 
maja 2018 minilo že 200 let 
od rojstva tega moža, ki je 
postal eden tistih velikih mis-
lecev 19. stoletja, ki so prevra-
tno vplivali na celoto družbe-
nega dogajanja v 20. stoletju. 
Njegovo spoznanje, da pos-
tanejo obstoječi in »zapove-
dani« družbeni odnosi slej 
ko prej preozki za nove dru-
žbene sile (tehnologije), ki se 
nenehno razvijajo, in da je 
treba zato te odnose razpreti, 
revolucionirati ali reformira-
ti. To se je zgodilo tudi v sov-
jetskem imperiju, ki je pos-
tal preveč okostenel za nove 
družbene vsebine. In to je 
vprašanje zdaj: ali so »produ-
kcijski odnosi« v neoliberal-
nem kapitalizmu še primer-
ni za uveljavitev novih druž-
benih dejstev in tehnologij. 
Mislim na informacijsko-ko-
munikacijsko tehnologijo 
(IKT), na četrto industrijsko 
revolucijo, na omejene eko-
loške zmogljivosti planeta 
Zemlja … Ali pa je potrebna 

sprememba oziroma poso-
dobitev obstoječih družbe-
nih razmer. Prav to predla-
ga Viktor Žakelj v svoji novi 
knjigi: »Rešitev je v nečem, 
kar zvezno, torej nenasilno, 
odpravlja nakopičene eko-
nomske in socialne proble-
me, ki mobilizira posamez-
nike, poslovne in druge zdru-
žbe, vse do države in naddr-
žave, nekaj, kar ni uperje-
no zoper 'drugega', zoper 
konkurenčni razred ali tujo 
državo. To sem našel v poj-
mih odgovornost, družbena 
odgovornost, družbenood-
govorno gospodarjenje …«

Maj 2018 mineva v zna-
menju številnih obletnic, ne 
le Marxove. Mineva tudi 50 
let od študentskih in delav-
skih nemirov, ki so maja 
1968 zajeli Pariz in druga 
mesta po svetu in zahtevali 
spremembe. Kapitalizem se 
je temu viharju spretno in le 
na videz uklonil, v bistvu se 
je le potuhnil in se v nasle-
dnjih desetletjih še močne-
je uveljavil v svoji neoliberal-
ni obliki. Zdaj je vprašanje, 
ali je v tej obliki še primeren 

za nove družbene sile ali pa 
njih razvoj že ovira. 

V duhu doslej zapisanega 
so tudi ta Snovanja. V Gale-
riji se sprašujemo, kdo vse 
so danes »proletarci«, hkra-
ti pa s starimi fotografija-
mi kažemo, kakšni so bili 
nekoč, v svoji klasični dobi. 
Res velik kontrast! Pogovor 
z Viktorjem Žakljem sem 
naredil zaradi povezave nje-
gove nove knjige z aktualno 
družbeno problematiko, ne 
nazadnje tudi zato, ker bo 6. 
maja dopolnil 75 let. V zače-
tku maja 2018 imamo torej 
obletnici dveh socialistov, 
enega svetovnega in enega 
slovenskega. Viktorja Žaklja 
pa z intervjujem počastimo 
tudi zato, ker je bil pobudnik 
in prvi voditelj Glasovih prej, 
intervjujev v živo pred izbra-
no publiko; od naše prve Pre-
je z akademikom Matjažem 
Kmeclom je 25. marca mini-
lo že 30 let … Kolega Igor Kav-
čič pa se je pogovarjal z dve-
ma sodobnima umetniko-
ma, ki naše sodobne proble-
me, tudi socialne, izkazujeta 
na umetniški način …

Ta Snovanja so ubrana majsko in prvomajsko. Maj 2018 bo v znamenju več kapitalnih obletnic. Prvi maj, ki je 
vse bolj počitniški in vse manj delavski, pa je še vedno priložnost za premislek o aktualnem položaju dela in 
delavcev …

Prvi maj in majske 
obletnice 2018

Prazna predavalnica na univerzi v Lyonu, maja 1968, na zidovih besede Zgodovina / Karl / Marx. Študentje so šli na ulice, 
delat zgodovino. / Foto: Wikipedija
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Miha Naglič

K
je so že tisti časi 
pred 30 leti! Feb
ruarja 1988 sem 
na povabilo tedan
je odgovorne ure

dnice Leopoldine Bogataj 
napisal uvodnik pred Pre
šernovim dnevom in tako se 
je začelo moje dopisovanje v 
Gorenjski glas. Marca istega 
leta so se začele Glasove pre
je. Vodil jih je Viktor Žakelj. 
Dolgo se že poznava, zato ga 
v tem pogovoru tikam.

Obudiva najprej spomin na 
prve Glasove preje. Kdo so 
bili tvoji gostje, kaj so poveda-
li, kakšno je bilo vzdušje, kaj 
ti je najbolj ostalo v spominu?

»Gostje so bili različni, 
a taki, da so imeli kaj pove
dati in so zaznavali zna
menja tedanjega dinamič
nega časa. Naj omenim le 
dva. Najprej prof. dr. Ma
tjaž Kmecl, bila sva 'soseda' 
na sejah Šinigojeve Vlade. 
Zelo izobražen mož, visoko 
etične drže. Teh med nami 
ni veliko. Dotaknil se me 
je, kot se reče, spoprijatelji
la sva se in ostala povezana. 
– Drugi je dr. Alojzij Šuštar, 
tedanji ljubljanski nadškof. 
Bil je svetovljan, intelektual
no daleč nad takratno našo 
podalpsko klerikalno sren
jo. Zavedal se je svojega pos
lanstva, izžareval je neko 
nalezljivo duhovnost. Papež 
Janez Pavel II. me je sicer 
večkrat razočaral, a mislim, 
da prvič, in to temeljito, ker 
ni podelil kardinalske časti 
nadškofu Šuštarju. Rimska 
cerkev je, žal, že stoletja uje
tnica zanke, ki si jo je sama 
spletla. Bil sem vsaj dvakrat 
pri njem. Govorila naj bi o 
načrtovanem razgovoru, a 
o tem nisva izrekla nobene, 
očitno sva si povsem zaupa
la. Poslušalstvu in meni sta 
oba – pa tudi mnogi drugi 
moji gostje – veliko dala. Na 
to sem, pa ne iz narcisoidnih 
razlogov, ponosen.«

 
Če prav vem, si bil pobud-
nik Prej ti? Kdo pa je pred-
lagal ime? Kakšno vlogo sta 

v tej pobudi odigrala tedanja 
odgovorna urednica Leopol-
dina Bogataj in tedanji dire-
ktor Štefan Žargi?

»Mislim, da res. Ime: 
morda Poldka in Štefan ali 
célo uredništvo. Zveni prije
tno in domače, celo gorenj
sko, mar ne? – O Bogataje
vi in Žargiju vse, vse najbolj
še. Bila sta profesionalna in 
odgovorna v poslu in odno
sih. Lepi spomini, ni kaj.«

Glasova preja je v 30 letih 
postala prava »institucija«. 
Vseh je zdaj že 125, na njih 
smo »izprašali« celo vrs-
to pomembnih Slovencev. 
Koga še povabiti, katera so 
po tvojem zdaj najbolj aktu-
alna vprašanja?

»Spoštovani Miha, jaz 
praviloma nerad dociram. 
Moj pedagoški eros se je 
povsem izpel pri poučevan
ju matematike (matemati
ka me je sicer zaznamova
la), pri treniranju košarkar
jev ter poskusih poučevan
ja 'naplavine' (bi rekel najin 
rojak Tone Beovič) v takrat
ni Skupščini Republike Slo
venije, z začetka devetdeset
ih let. Ljudje, ki so jo tvori
li, so bili prepričani, da ima
jo v posesti resnico ter da se 
je zgodovina začela z njimi. 
To je tista znana pogubna, a 
trajna 'forma mentis' politi
ke – vsaj slovenske. Posledi
ce te zmote občutimo vsi, a 
smo slabi učenci.«

V letih, ko si vodil Glasovo 
prejo, si bil tudi na vrhuncu 
svojega političnega delovan-
ja: ustanovil si Socialistično 
stranko Slovenije, ki je bila 
izvoljena v osamosvojitveno 
skupščino, bil si prvi pobu-
dnik plebiscita za samostoj-
no Slovenijo, podpredsed-
nik prve Drnovškove vlade 
… Sredi devetdesetih si poli-
tiko zapustil. Potem si vrsto 
let vodil Slovensko protes-
tantsko društvo Primož Tru-
bar. Takrat so nekateri naji-
ni rojaki mislili, da si »pre-
stopil« med luterane. Za kaj 
je šlo v tem društvu, imeno-
vanem po piscu prve sloven-
ske knjige?

»Najprej nekaj nujnih 
korektur. Prva: Socialis
tična stranka Slovenije je 
bila prva tovrstna stranka 
v povojni Sloveniji, bila je 
produkt podobno ali celo 
enako mislečih, jaz kot 
prvi in edini njen predsed
nik sem bil le 'primus inter 
pares'. Po naravi stvari pa je 
name letelo obilo smešenja, 
nezadovoljstva in celo sov
raštva. Demosovci so nas 
po večini pomilovali, rekoč, 
da oživljamo mrliča, naj
bolj zagreti 'prenovitelji' in 
'zsmsejevci' celo sovražili, 
češ da rušimo 'enotnost levi
ce'. Stanje duha pač v času, 
ko so nam obetali 'sloven
sko Švico', posledica neu
kosti in ideološke zadrtos
ti. Drugo: Predlog plebisci
ta je delo naše socialistične 
stranke, ne mene ali kate
rega drugega posameznika. 
Tretje: Socialistična stranka 
Slovenije je bila tudi sousta
noviteljica LDS, jaz pa njen 
podpredsednik. Bila je nuj
ni produkt tedanjega iska
teljskega časa; LDS je odi
grala pomembno vlogo pri 
vzpostavljanju države, priz
nam, meni pa ni bila pose
bej ljuba. Četrto: Iz politi
ke sem se umaknil po las
tni volji, a gotovo na vesel
je mnogih mojih tedanjih 
političnih sopotnikov. Čutil 

sem, da to moram storiti 
in energijo ter znanje inve
stirati v kaj koristnejšega, 
kot je bila tedanja politika. 
Peto: Nisem veren, prep
rosto rečeno, seveda nisem 
tudi nikakršen konvertit, ne 
nazorski ne politični, sem 
povsem, kot bi rekli Angle
ži, 'selfmade', sam svoj pro
dukt. Na Učiteljišču me je 
moja spoštovana profesori
ca slovenskega jezika Mari
ja Jamar, zagreta Ločanka, 
'usmerila' na Ivana Tavčar
ja, našega poljanskega roja
ka. V njegovih delih je pol
no reformacije in protirefor
macije. No, počasi sem se 
začel potapljati v protestan
tiko, bi rekel religiolog prof. 
dr. Marko Kerševan, ki ima 
nekaj korenin tudi na Žirov
skem. V takratni Skupščini 
sem bil med pobudniki pra
znika dneva reformacije, 
poznal sem pa tudi ekono
mista prof. dr. Ota Norčiča, 
ki je bil med soustanovitelji 
in nato prvi predsednik Slo
venskega protestantskega 
društva Primož Trubar. Po 
njegovi prerani smrti sem 
petnajst let vodil to društvo 
– pravijo, da uspešno. Prido
bil sem veliko znanja ter pri
jateljic in prijateljev. Utrdil 
sem prepričanje, da Primož 
Trubar (največji Slovenec 
vseh časov, pravijo ankete) 

ni le velik cerkveni reforma
tor, ampak je bil s svojimi 
sodelavci jedrni del zgodnje 
slovenske etnogeneze. Na 
društvo in delo v njem sem 
resnično ponosen.«

   
V zadnjih osmih letih si 
izdal kar tri svoje knjige: Ple-
biscit (2010), Ekosocializem 
(2013) in zdaj Družbenood-
govorno gospodarjenje.

»No, v soavtorstvu še nekaj 
drugih. Knjiga o plebiscitu je 
bila tako rekoč moja profesi
onalna in politična dolžnost. 
Plebiscit in kasnejša osamo
svojitev se namreč še ved
no, žal, neumorno divje las
tninita, bi rekli ekonomisti. 
Nekateri imajo tako bujno 
domišljijo, da včasih pomi
slim, da tega finala sloven
ske politične emancipacije 
sploh nisem v živo doživel. 
Interpreti in junaki so danes 
pogosto tisti, ki so tedaj ime
li skromno ali celo nikakrš
no vlogo ali so tema dejanje
ma celo nasprotovali. Knjigi 
ni nihče (saj tudi mogel ni) 
oponiral. 'Facti bruti'. Zgo
dovinarji so pobudo končno 
priznali naši stranki. (Priha
ja morda čas, ko bodo zgo
dovino pisali zgodovinar
ji, ne pa zmagovalci ali pa 
– bognedaj – poraženci). 
Bila je brana. Večkrat sem 
pomislil, kakšen cirkus bi 

Razloga za pogovor z Viktorjem Žakljem sta vsaj dva. Prvi je ta, da je minilo že 30 let od prve Glasove preje. 
Zgodila se je v Kranju, 25. marca 1988, pogovor je vodil Viktor Žakelj, njegov gost je bil dr. Matjaž Kmecl. Drugi 
razlog je izid Žakljeve nove knjige z naslovom Družbenoodgovorno gospodarjenje. Prav to pa je tisto, ki lahko 
pripelje do socialno pravičnejše družbe.

Za družbenoodgovorno 
gospodarjenje 
Mag. Viktor Žakelj, ekonomist, nekdanji politik in aktualni publicist

Viktor Žakelj, aprila 2018 / Foto: Gorazd Kavčič

»Mi smo 
najsrečnejša 
generacija v 
sedemdeset- 

tisočletni 
zgodovini 

homo sapiensa 
(mislim seveda 

na razvitejši 
del človeštva). 

Našim otrokom 
je že težje, kot 

je bilo nam (to 
mnoge družine 

danes že čutijo), 
zelo težko pa 

zna biti našim 
vnukinjam in 

vnukom …«  
(V. Žakelj)
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ob vsakoletnem spominja-
nju plebiscita zganjali, če 
bi bil predlagatelj plebiscita 
Demos, ali prenovitelji, ali 
'zsmsejevci'! Med njimi jih 
je bilo kar nekaj, ki so pobu-
di nasprotovali, nekateri – to 
je bila tedaj javna tajna – pa 
so, za vsak primer, najema-
li stanovanja v Avstriji in Ita-
liji. Tedaj sem bil star 47 let. 
Imel sem že kar nekaj znan-
ja in tudi političnih izkušenj. 
Ko sem se tisti večer, ko sem 
predlagal pobudo za plebi-
scit v takratnem DPZ, pri-
šel domov, sem rekel ženi: 
Če ne uspemo, boš ti izgu-
bila moža, sinova pa očeta. 
Morda sta nekaj podobnega 
razmišljala tudi Ivo Daneu 
in (žal pokojni) Ivan Kuhar, 
ki sta v drugih dveh zborih 
predstavila našo pobudo. 
Izteklo se je srečno, a lahko 
bi se drugače. Naj spomnim 
le na nesrečno Palestino in 
evropsko (!?) Katalonijo.«

Če prav razumem, je ekoso-
cializem ime za družbeno 
ureditev, ki bi nastala z eko-
loško »reformo« sedaj pre-
vladujočega neoliberalnega 
kapitalizma. Vprašanje pa 
seveda je, ali je takšna preo-
brazba sploh mogoča?

»Zgodba je daljša in zaple-
tenejša. Na kratko: danes 
meje in smeri ekonomiji v 
prvi vrsti določajo razpolo-
žljivi naravni viri in stanje 
okolja. Prej ko to spoznanje 
človeštvo sprejme, večja ver-
jetnost je, da kot vrsta preži-
vimo. (Ve se, da Zemlja lah-
ko preživi brez človeka, člo-
vek brez Zemlje ne.) Če ne, 
se bo zgodil, kar je že pred leti 
preroško napovedal filozof – 
ekolog prof. dr. Andrej Kirn, 
propad naše civilizacije.« 

»Družbenoodgovorno gos-
podarjenje«: ta besedna zve-
za se sliši nekako samoume-
vno, pa vendar te prosim, da 
nam jo natančneje razložiš.

»Gre za tri pojme: odgo-
vornost, odgovorno gospo-
darjenje in družbenoodgo-
vorno gospodarjenje, ki ga 
predlagam kot novo družbe-
noekonomsko paradigmo. 
Za kapital je slednje sporno. 
On ne udejanja družbeno-
odgovornega gospodarjen-
ja, ampak novi imperializem 
ter poglablja pogubno social-
no diferenciacijo. Doklej? Ne 
vem, vem le, da je razplet bli-
zu, in to me skrbi.«

V knjigi se opiraš na obširen 
izbor iz družboslovne lite-
rature, večkrat citiraš prof. 
ddr. Matjaža Muleja. Zakaj 
ravno njega? 

»Zato, ker je on že več kot 
deset let spiritus agens priza-
devanj za udejanjenje vsega, 
kar je vsebina vseh prej ome-
njenih pojmov. Na njegovo 
pobudo je v delu tudi politi-
čna ekonomija družbenood-
govornega gospodarjenja. V 
tim je poleg uglednega poli-
tekonomista prof. dr. Vilija 
Merharja povabil tudi mene 
(kar si štejem v čast). Upam, 
da se nam pridruži še kdo.«

Spremno besedo v sklepu 
knjige ti je napisal prof. dr. 
Aleksandar Kešeljević, tudi 
on je najširši javnosti manj 
poznan, a gotovo dragocen 
sodelavec. Nam lahko pred-
staviš tudi njega?

»Sašo je eden najobetav-
nejših mladih ekonomistov. 
Ni zgolj teoretik. Zadnja leta 
je bil profesor EF Univerze v 
Ljubljani in ekonomski sve-
tovalec Cerarjeve Vlade. Ta 
vloga meni ni tuja. Vesel sem 
njegove spremne besede.«

Uvodna predstavitev zad-
njih dveh knjig je bila v 
Sokolskem domu v Škofji 
Loki, obakrat z bogatim pro-
gramom in imenitnimi gos-
ti. Kako ti uspe pritegniti na 
tvoje knjižne »fešte« toliko 
eminentnih Slovencev?

»Bilo bi jih še več. Zadr-
žale so jih bolezen, službe-
na odsotnost, 'babysiters-
tvo'. To so ljudje, s katerim 
sem leta sodeloval in ob njih 
intelektualno zorel, skupaj 
smo izoblikovali tudi iskre-
na prijateljstva, zaradi njih 
sem to, kar sem. Moj mod-
ri oče je znal reči: Človek 
samo umrje lahko sam, vse 
drugo se naredi v druščini. 
Tako je razmišljal že Aris-
totel, ne pa pokojna predse-
dnica angleške Vlade Mar-
garet Thatcher in za njo vsi 
neoliberalci.«

Knjigo si posvetil svojim 
trem vnukom. Ali to pome-
ni, da se družba, ki bi teme-
ljila na »družbenoodgovor-
nem gospodarjenju« tiče 
bolj njih kot nas?

»Tiče se tudi nas, a žugam 
tudi našim predhodnikom. 
Toda: mi smo najsrečnej-
ša generacija v sedemdeset-
tisočletni zgodovini homo 
sapiensa (mislim seveda 
na razvitejši del človeštva). 
Našim otrokom je že težje, 
kot je bilo nam (to mnoge 
družine danes že čutijo), 
zelo težko pa zna biti našim 
vnukinjam in vnukom. Z 
ženo Heleno imava svoje 
vnuke neizmerno rada in 
njih prihodnost spričo zna-
nih dejstev naju skrbi. Vča-
sih se zalotim in si rečem: 
Kaj bi dal, da se v svojih 
raziskavah motim – saj veš: 
motiti se je človeško.«

Da ne ostaneva le na pojmo-
vni ravni: Kaj bi širše zasno-
vano »družbenoodgovorno 
gospodarjenje« bolj konkre-
tno pomenilo v »loškem gos-
postvu«, kjer si bil pred 40 
leti izvoljen za župana? 

»V enem stavku: loško gos-
postvo že dolgo odlikuje pod-
jetnost in dokaj umno (odgo-
vorno) gospodarjenje. Nje-
govih gospodarskih gibanj 
že nekaj let podrobneje 

ne spremljam, pa vendar: 
Domel, Lotrič Meroslovje, 
Marmor Hotavlje, M-Sora … 
so konji, ki bi jih vsak kmet 
imel rad v svojem hlevu.«

Še bolj konkretno vprašanje: 
Je bilo gospodarjenje v naji-
nih Žireh v zadnjih desetle-
tjih »družbenoodgovorno«?

»Kakor kje. V M-Sori goto-
vo. Alpina, upam, se je izvle-
kla iz brezna, kamor so jo 
porinili Bajuk in druščina, 
in se vrača v 'prvo ligo'. Biv-
ši Kladivar je izbral najbolj-
šo med slabimi rešitvami – 
odločujoči zaslužijo spošto-
vanje. Etiketa je speča Trnu-

ljčica, ki čaka novega poten-
tnega viteza. Mladi podjet-
niki potrjujejo prislovično 
žirovsko podjetnost. Žiri so 
jo v zadnji (kontra)revoluci-
ji dokaj dobro odnesle – spet 
so na nogah. Kmalu ne bodo 
več na 'koncu sveta' (pojem 
moje spoštovane učiteljice 
Končeve).«

Maja 2018 bo minilo 50 let 
od znamenitih študentskih 
in delavskih protestov v Pari-
zu in drugod po svetu. Ti so 
po eni strani močno pretre-
sli takratno družbeno ure-
ditev, hkrati pa se je kapita-
lizem po njih samo še utr-
dil in nas, protestnike vseh 
vrst, dobesedno prelisičil, 
postal je še močnejši. Tvoje 
mnenje?

»Takrat, priznam, se glo-
bine tega protesta nisem niti 
zavedal. V tistem času, neka-
ko, se je končeval dolgoroč-
ni Kondratijev cikel, bi rekli 
ekonomisti. Kapitalizem pa 
je, to je znano, sistem, ki se 
je doslej že n-krat spremin-
jal, z edinim namenom, da 
se v bistvu ne bi spreme-
nil. Sedaj je človeštvo pred 
zidom, zvijačnost nas ne 
reši. Pogoltnost bo treba 
nadomestiti s skromnostjo 
in solidarnostjo. V svoji zad-
nji knjigi ponujam zvezno 
(torej nenasilno) metamor-
fozo. Bom razumljen?«

Maja 2018 bo minilo že 200 
let od rojstva Karla Marxa, 
duhovnega očeta vseh novo-
dobnih socializmov. Tudi 
ekosocializma?

»Čisto tako ni. Bistveno: 
Marxov klasični delavski 
razred v času tretje in četrte 
tehnološke revolucije kop-
ni. Agens potrebnih dru-
žbenoekonomskih spre-
memb je lahko le rastoči 
srednji razred, ki pa se svo-
je zgodovinske vloge (še) ne 
zaveda, in to v svojo in občo 
družbeno škodo. In še: pri-
hodnost človeštva so druž-
benoekonomske evolucije, 
in ne revolucije.«

Čez nekaj dni (6. maja) boš 
tudi sam dopolnil 75 let. Tri 
četrt stoletja. Deluješ vitalno. 
Kaj vse počneš, kako vzdržu-
ješ svojo formo? Kaj je v teh 
letih najbolj pomembno?

»Oh, geni, srečen zakon, 
vsak dan pet kilometrov nor-
dijske hoje, od pomladi do 
jeseni 3–4 tisoč km s kole-
som. Vsako leto preberem 
nekaj tisoč strani, nekaj sto 
jih napišem … Vse je v glavi, 
spoštovani Miha.«

Za sklep tega pogovora pred 
praznikom dela 2018 še zad-
nje vprašanje: Kaj bi rad spo-
ročil današnjim delavcem? 

»Upam, da misliš na vse, 
ki živimo od svojega dela, ne 
le na Marxove proletarce?«

Tako je.
»Glavo pokonci, prijatelji-

ce in prijatelji po delu! Vse si 
bomo morali vzeti sami, nih-
če nam ne bo ničesar poklo-
nil. Upanje za boljši jutri 
ostaja, a ne le zato, ker upan-
je umira zadnje, ampak zato, 
ker je delo imanentno člove-
ku, je edini garant njegove-
ga obstoja in napredka. Zato 
dajmo njemu čast in upajmo, 
da z njo pride tudi oblast.«

Viktor, najlepša hvala za te 
premišljene odgovore. In vse 
dobro tudi v letih, ki pridejo 
po petinsedemdesetem!

Legendarna fotografija: istega dne, kot je padel berlinski zid, 9. 11. 1989, je bila v Hotelu 
Ribno pri Bledu Glasova preja z nadškofom dr. Alojzijem Šuštarjem, najbolj obiskana 
od vseh, prišlo je okrog 300 ljudi! Na sliki so (z leve): Leopoldina Bogataj (odgovorna 
urednica), voditelj Viktor Žakelj, gost Preje, Adi Križanič (direktor hotela) in Štefan Žargi 
(direktor GG). / Foto: Franc Perdan

Helena in Viktor Žakelj na svojem domu v Žireh, aprila 
2018 / Foto: Gorazd Kavčič

»Kapitalizem 
se je doslej 
že n-krat 
spreminjal, 
z edinim 
namenom, da 
se v bistvu ne bi 
spremenil. Sedaj 
je človeštvo 
pred zidom, 
zvijačnost 
nas ne reši. 
Pogoltnost 
bo treba 
nadomestiti s 
skromnostjo in 
solidarnostjo. 
V svoji knjigi 
ponujam zvezno 
(torej nenasilno) 
metamorfozo. 
Bom 
razumljen?« 
(V. Žakelj)
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Miha Naglič

P
red prvim majem 
2018, praznikom 
dela, se sprašuje-
mo: Je delo še ena 
glavnih vrednot? 

Ali delavci v sodobni kapi-
talistični družbi sploh še 
kaj pomenijo? Je prvi maj še 
njihov praznik? Vsi odgovo-
ri so: Da!

Še kakih deset let nazaj bi 
na gornja vprašanja odgovo-
rili z »ne«. Delo sicer osta-
ja vrednota na papirju, zla-
sti v filozofiji in religiji, na 
globalnem trgu in v vsakda-
njem življenju pa je njegova 
vrednost vse manjša. Podob-
no je z delavci, zlasti s tistimi 
»ta pravimi«, ki delajo v rud-
nikih, na gradbiščih, v tovar-
nah, v delovnih kombinezo-
nih in za stroji … Teh je po 
eni strani vse manj, po dru-
gi pa so tudi vse slabše pla-
čani. In če od koga, potem 
bi moral biti prvi maj njihov 
praznik! Dejansko pa smo 
dobili nekakšne prvomajske 

počitnice, podaljšane pra-
znike, ki jih vsi drugi (od 
šolarjev prek uslužbencev 
do upokojencev) izkoristijo 
bolj kot delavci.

Toda: Gornje domneve 
temeljijo na prepričanju, da 
je »pravo« le ročno in indu-
strijsko delo, da so »pravi« 
delavci le tisti, ki delajo z 
rokami ali za stroji, da je »pra-
vi« prvi maj le njihov, in ne 
splošni državljanski praznik. 
Ne upoštevajo dejstva, da je 
danes v delavskih vrstah vse 
več posameznikov, ki delajo 
drugače ter jih sociologi in 
aktivisti imenujejo »kogniti-
vni delavci«. Klasični indus-
trijski kapitalizem, ki izkori-
šča delo industrijskih dela-
vcev, je v razvitem svetu že 
nasledil postindustrijski 
(postfordistični) ali kogniti-
vni kapitalizem, ki temelji 
na kognitivnih delavcih ozi-
roma na izkoriščanju njiho-
vega znanja in informacij-
sko komunikacijske tehno-
logije. V čem je ta novi feno-
men? V tem, da »kognitivni 

Na teh dveh straneh si lahko preberete razmišljanje o položaju delavcev danes, hkrati pa si ogledate izbrane 
slike iz časov, ko so bili delavci še 'gor vzeti', ko je veljala parola: Delu čast in oblast! V primerjavi med besedilom 
in slikami boste nazorno začutili kontrast med nekoč in danes …

Živel prvi maj, praznik dela!

Jeseniški delavci in godba na Poljanah, 1. maja 1926 / Fototeka Gorenjskega muzeja

Tako so se na svoj praznik poveselili jeseniški delavci, 1. maja 1926. / Fototeka Gorenjskega muzeja

Jeseniški delavci z družinami na Poljanah, zadaj Albin Pibernik in Tone Čufar razvijata 
zastavo, 1. maja 1929.

Delavci Iskre (»iskraši«) na prvomajski povorki v Kranju, 
1960 / Fototeka Gorenjskega muzeja

Pred prvim 
majem 2018, 

praznikom dela, 
se sprašujemo: 
Je delo še ena 

glavnih vrednot? 
Ali delavci 

v sodobni 
kapitalistični 

družbi sploh še 
kaj pomenijo? 
Je prvi maj še 

njihov praznik? 
Vsi odgovori so: 

Da!
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Delavci tovarne Titan Kamnik v Kamniški Bistrici, 1. maja 1936 / Fototeka Gorenjskega muzeja

Čevljarji udarniki na prvomajski povorki v Kranju, 1946 

Vojaki JLA na prvomajski povorki v Kranju, 1946 / Fototeka Gorenjskega muzeja Izbrani tovariši na prvomajski povorki v Kranju, 1946 / Fototeka Gorenjskega muzeja

Delavci tekstilne tovarne Jugobruna na prvomajski povorki 
v Kranju, 1946 / Fototeka Gorenjskega muzeja

Zdravstveni delavci na prvomajski povorki v Kranju, 1946 

Predsednik Tito z delavci (»naši radni ljudi«) na Joštu nad Kranjem, 1. maja 1977 

delavec nosi svoja produkcij-
ska sredstva v glavi. Za raču-
nalnik bo že našel denar. Je 
v drugačnem položaju kot 
industrijski delavec, ki ne 
more do delovne naprave, 
če se ne proda kapitalistu, in 
tudi ne obvladuje intelektu-
alnih potencialov produkcij-
skega procesa, saj so mu sko-
zi stoletja ta dostop prepreče-
vali. A tudi ta novi proletari-
at, ki danes proizvaja največji 
del vrednosti, znanstveniki, 
dizajnerji, izumitelji, mora 
na trg delovne sile, saj ga v 
to silijo predpisi. Tem dela-
vcem onemogočajo, da bi 
delali sami. Vladajoča ideolo-
gija jih prepričuje, da so pod-
jetniki, ampak v resnici tudi 
oni le prodajajo svojo delo-
vno silo kot drugi proletarci 

… Četudi niso več, tako kot je 
bil industrijski delavec, loče-
ni od materialnih in intelek-
tualnih pogojev produkcije 
in proizvodnih sredstev, jih 
zakonska ureditev sili v to, da 
se nekomu prodajo, posred-
nik pa pobira rento od njiho-
vega dela.« Tako je »novi pro-
letariat« že pred leti opredelil 
dr. Rastko Močnik, sociolog 
(v intervjuju za Mladino, 27. 
2. 2009).

V rabi so še drugi pojmi, 
brez katerih ne moremo v 
celoti zapopasti novih feno-
menov. Ob proletariatu se 
uveljavlja »kognitariat«, ob 
kognitivnih so tu še »preker-
ni« delavci, ki kot nasledek 
prekarizacije tvorijo »preka-
riat«. Novi pridevnik preker-
ni je nastal iz italijanskega 

»precario«, ki pomeni nego-
tov, nestalen, začasen. Torej 
pravi izraz za tiste delavce, ki 
jih je vse več in katerih delo 
je prav takšno: negotovo, nes-
talno, začasno. V rabi so izra-
zi »mrežni« in »fleksibilni« 
delavci, pa »part time wor-
kers« in »freelancer«. Free-
lancer je po slovensko svobo-
dnjak, kdor je v svobodnem 
poklicu oziroma ni v rednem 
delovnem razmerju, morda 
je v pogodbenem. Med temi 
je vse več novinarjev in dru-
gih piscev, grafičnih obliko-
valcev, programerjev, raznih 
svetovalcev … 

Brez tega besednjaka ne 
bi mogli razumeti besedil, 
ki pojasnjujejo ali propagi-
rajo nove družbene fenome-
ne. Tako smo lahko v nekem 

razglasu za Euromayday (to 
ime označuje nov ciklus boja 
za pravice novih vrst delavs-
tva) prebrali: »Kot preker-
ni Evrope – prožni, začasni 
in kontorzionistični delavci, 
migrantke, študenti, razis-
kovalke, nemotivirani mez-
dni sužnji, nakurčene in 
srečne part timerke, nego-
tovi začasni, hote ali neho-
te brezposelne – delujemo 
zato, da vzamemo sedanjost 
v svoje roke in se borimo za 
nove kolektivne pravice ter 
za možnost izbire …« 

Dobivamo torej nove vrste 
proletarcev, ki na prvi pogled 
to niso. Razpolagajo namreč 
z znanjem in lastnimi pro-
dukcijskimi sredstvi (raču-
nalnik, domača pisarna ali 
atelje …). A če hočejo svoje 

izdelke prodati, morajo na 
trg, delati morajo preko raz-
nih posrednikov, pristajati 
na vse težje pogoje poslova-
nja, ki jih postavljajo država, 
EU, kapitalisti in kriza. Nji-
hov položaj je v soočenju s 
kapitalom pravzaprav še bolj 
negotov, kot je bil, in je spet 
položaj klasičnega delavske-
ga razreda. Zato je prvi maj 
tudi praznik novih delavcev. 
Proletarci in prekerci vseh 
dežel, praznujmo! Naj živi 
prvi maj, naj živi delo, tako v 
svoji zgodovinski kot v aktu-
alni podobi.

Vir fotografij: Vse fotogra-
fije so iz fototeke Gorenj-
skega muzeja v Kranju. Pos-
redovala nam jih je Mateja 
Likozar. Njej in muzeju se 
lepo zahvaljujemo.
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Dobivamo 
torej nove vrste 
proletarcev, 
ki na prvi 
pogled to niso. 
Razpolagajo 
namreč z 
znanjem 
in lastnimi 
produkcijskimi 
sredstvi 
(računalnik, 
domača pisarna 
ali atelje …). A 
če hočejo svoje 
izdelke prodati, 
morajo na trg, 
delati morajo 
preko raznih 
posrednikov, 
pristajati na 
vse težje pogoje 
poslovanja …
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Igor Kavčič

V letošnji poslanici ob sve-
tovnem dnevu gledališča je 
režiser Jernej Lorenci med 
drugim – naj si dovolim 
poseg v siceršnji kontekst – 
v duhovitem tonu zapisal, da 
je star, ker so Nina Ivanišin, 
Maruša Majer in Aljaž Jova-
nović. Seveda s tem ne mis-
li le vaše mladosti, ampak 
predvsem vas treh z izjem-
no igralsko potenco. Lah-
ko bi rekli – hudičevo dobra 
družba, mar ne?

»To je Jernej. Zadnje 
čase veliko govorim o njem. 
Sedemkrat sva že sodelovala 
in veliko stvari sva oziroma 
smo razvijali skupaj. Jernej 
je režiser, ki zelo veliko dela 
z igralci, tu, v Drami, še zla-
sti z Nino in mano.« 

Lahko govoriva o Lorencije-
vi ekipi?

»Lahko. Ampak Jernej 
ekipe za predstavo nikoli ne 
sestavlja po sistemu: ''Aha, 
te ljudi hočem imeti v pred-
stavi, te ljudi poznam, s temi 
ljudmi bi rad delal, razisko-
val''. On v vsaki predstavi želi 
predvsem delati na človeku, 
pri čemer je pri oblikovan-
ju vlog pomembna tudi ose-
bnost posameznika igral-
ca. Običajno smo potem 
vsi tudi soavtorji predstave. 
Zelo smo povezani in smo 
res dobra ekipa: jaz, Nina 
Ivanišin, Janez Škof, zdaj 
tudi Maruša Majer. Je pa 
res, da to traja že tako dol-
go, da o tem ne razmišljam 
več. Z Jernejem sva si blizu, 
odkar sem prišel v Dramo, 
od predstav Podzemni bluz 
in Oresteja naprej. Mogoče 
smo res začeli razvijati neko 
skupnost – in to je ta hudiče-
vo dobra družba. Ne gre več 
za starost ali mladost, gre za 
medsebojno povezanost.«

V prvih letih v velikem gleda-
liškem ansamblu ste igral-
ci običajno lahko le obeta-
vni, vi ste ob tem in kas-
neje »odnesli« tudi nekaj 
nagrad: Severjevo nagrado, 
pred tem tudi taisto študent-
sko nagrado, stanovsko pri-
znanje ZDUS, Borštnikovo 
nagrado za mladega igralca 
... Kdaj oznaka »obetaven« 
preneha?

»Velik preskok zame je 
bila predstava Ponorela 
lokomotiva pred šestimi leti. 
Z njo sem se začel sidrati v to 

gledališče, seveda spet z Jer-
nejem. V tej predstavi sem se 
kot igralec in človek mogo-
če še nekoliko bolj odprl. V 
Dramo sem sicer prišel zelo 
zgodaj, takoj po študiju, in 
glede na to, da nisem pri-
šel v generaciji, ampak sam, 
sem zelo hitro začel dobivati 
priložnosti in močne vloge. 
Če je bil igralec, kot je Mar-
ko Mandić, zaposlen z dra-
mo Macbeth po Shakespe-
aru, sem jaz namesto nje-
ga kot nosilec glavne vloge 
vskočil v Orestejo. Potem 
so priložnosti prihajale ena 
za drugo. Sam nikoli nisem 
razmišljal o ''obetavnos-
ti'', o tem se odločajo dru-
gi, ki vidijo, kam te kot igral-
ca nese. Mogoče sem igra-
lec postal, ko sem se nehal 
mučiti, da bom nekomu po 
godu, da bom tak igralec, kot 
je bil nekdo pred menoj, in 
mu bom sledil.«

Komu pred sabo bi sledili?
»Janezu, Marku, Igorju ... 

Pa Poloni in Nataši Barbari 
... Ampak v trenutku, ko sem 
si rekel, da jaz nisem nekdo 
drug oziroma da ne bom tak 
kot recimo Marko, v tistem 
trenutku sem se bolj obrnil 
k sebi in svojemu razvoju. 
To je bilo dobro. Ko sem bil 
mlad, sem na odru čim prej 
hotel vse, a sem kmalu spo-
znal, da se moraš v gledali-
šču predvsem vsakič zno-
va dokazati – gledališče ni 
sprint na sto metrov z ovi-
rami, ampak je tek na dolge 
proge. Prav Ponorela loko-
motiva mi je začela krepi-
ti zaupanje vase, hkrati pa 
je tudi potrdila, da je moje 
mesto prav tu, v tem gleda-
lišču. Zdaj o tem ne razmi-
šljam več, ukvarjam sem 
predvsem z vsem, kar me v 
gledališču zanima in na kak-
šen način se bom vsega tega 
dotaknil. Trenutno me, kot 
vidite na prvi strani besedi-
la, ki ga nosim s seboj, zani-
ma Dostojevski.«

A vendarle, vaša pot v gleda-
lišče in v ljubljansko Dramo 
se zdi tako gladka ...

»Tudi moja gimnazijska 
odločitev za poklic igralca 
in študij na AGRFT sta bila 
nekako samoumevna. A to 
še ne pomeni, da sem v Dra-
mo vstopil skozi velika vra-
ta in rekel: ''Tu sem.'' Veliko 
sem delal in močno garal, da 
sem, kjer sem. Te dni imam 

pravo gnečo, učim se Dos-
tojevskega, pred dnevi sem 
sodeloval pri snemanju štu-
dentskega filma, v tem času 
je bila še premiera igre Pre-
kleti kadilci, v polnem teku 
igramo Visoško kroniko, ki 
je dolga štiri ure. V dneh, 
ko smo jo imeli vsak dan, 
sem se počutil, kot bi prete-
kel maraton. Hočem reči, da 
ne lenarim. Vsa ta leta so se 
odpirale priložnosti, a sem 
tudi nekaj naredil zanje.«

Ste kdaj kakšno vlogo zavr-
nili ali kakorkoli rekli ne?

»Seveda sem tudi kdaj 
rekel ne. Ampak bolj mi v 
spominu ostajajo vloge in 
predstave, ki sem se jim 
popolnoma predal, da sem 
včasih že rekel mama Dra-
ma, saj sem bil več v gleda-
lišču kot pa doma ali kjer-
koli drugje. Veliko odrekan-
ja je bilo treba, ampak neka 
notranja strast mi je vselej 
govorila, da ne gre za to, da 
nekaj moram, ampak si tega 
želim.«

To še vedno velja, čeprav nis-
te več pri petindvajsetih?

»Seveda velja. Vem, kaj 
me privlači in mika. Gledali-
šče je eno, drugo je glasba.«

Slednje ne preseneča, saj 
pogosto igrate like, ki v pred-
stavah posegajo tudi po glas-
bilu, v Prekletih kadilcih 
igrate klavir ...

»Glasba je včasih tudi 
moj drugi jaz. V gledališču 
imam rad, če česa ne znam, 

recimo igranja na klavir, da 
se tega naučim. Za Prekle-
te kadilce sem se moral nau-
čiti le eno skladbo, ki pa je 
zelo kompleksna. Ni bilo 
lahko, a sem bil navdušen. 
Klavir me izjemno privlači. 
Glasba nasploh je medij, ki 
v človeka pride na drugačen 
način, po drugih frekven-
cah kot beseda. Glasba lah-
ko odpira. Lorenci recimo 
na njej oblikuje svoje gleda-
lišče, kar mi zelo ustreza – in 
menim, da predvsem tistim 
igralcem, ki so v glasbenem 
smislu zelo odprti.«

 
So predstave, v katerih zelo 
uživate, in so predstave, 
v katerih se mogoče celo 
mučite. Se strinjate?

»Mučiti se začnem takrat, 
ko mi igra postane rutina. 
Nasprotno pa mi na odru ni 
težko, kadar imam igro rad 
– Visoška kronika je predsta-
va, v kateri blazno uživam in 
z veseljem vstopam vanjo, 
pa je za igralca zelo napor-
na. Seveda so tudi predsta-
ve, teh ne bom poimenoval, 
ki niso tako zelo naporne, 
ampak so rutina in se v njih 
notranje mučim. Če je tea-
ter preveč zapakiran, izgubi 
smisel. Sovražim besede: ''V 
službi sem bil''. Tega si v gle-
dališču res ne želim.«

Najbrž se v igralskem pokli-
cu rutini vendarle ne da pov-
sem izogniti?

»Imate prav. To je nemo-
goče. Fino pa je, če rutino, 
kot je v takih primerih tvoj 

način dela, kljub vsemu lah-
ko vložiš v neki projekt, ki je 
odprt. To je v redu. Lani sem 
celo snemal telenovelo.«

Reciva kakšno na to temo. 
V času, ko so razne nadalje-
vanke in nanizanke tudi pri 
nas postale prava moda, se v 
njih pojavljate tudi profesi-
onalni gledališki igralci. Če 
ne drugega za širšo prepo-
znavnost in zaslužek. Kako 
naj sicer igralec z gledališko 
plačo kupi dvosobno stano-
vanje v Ljubljani?

»Mislite, da sem v deset-
ih letih zaslužil za dvosobno 
stanovanje?«

Mar niste?
»Seveda nisem. Sem si pa 

kupil kaj drugega ... ha, ha.«

Vam gre na živce, če vam lju-
dje omenijo Usodno vino? 

»Ah, tako hudo pa spet 
ni. Ekipa je bila dobra, sne-
manja so bila prav prijetna, 
ampak gledal pa nadaljevan-
ke nisem skoraj nikoli. Lah-
ko bi se reklo, da nisem bil 
svoja ciljna publika.«

V nasprotju z nadaljevan-
kami je film v Sloveniji pre-
cej podhranjen. A nekaj fil-
mov na leto se vendarle pos-
name. Vas ni ravno pogosto 
zaslediti na filmskem plat-
nu. Zakaj?

»Zato, ker dobesedno lju-
bim teater in mi zato v življe-
nju ničesar ne manjka. Rav-
no zdaj sem končal diplom-
ski film AGRFT – snemali 

Aljaž Jovanović – po rodu iz Šenčurja, živi v Ljubljani. Je eden igralcev iz prve vrste SNG Drama. Letos navdušuje 
v Visoški kroniki, Prekletih kadilcih in Hlapcih. Ljubi gledališče, zato pravi, da mu v življenju ničesar ne manjka.

Človek je, ki me zanima
Aljaž Jovanović, igralec SNG Drama Ljubljana

Aljaž Jovanović: »V Dramo nisem vstopil skozi velika vrata in rekel: 'Tu sem.' Veliko sem 
delal in močno garal, da sem, kjer sem.« / Foto: Tina Dokl

»Ko sem bil 
mlad, sem na 
odru čim prej 

hotel vse, a sem 
kmalu spoznal, 

da se moraš 
v gledališču 

predvsem vsakič 
znova dokazati 

– gledališče 
ni sprint na 
sto metrov z 

ovirami, ampak 
je tek na dolge 

proge.«
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»Sam v sebi 
sem angažiran 
kot umetnik. 
Kot igralec sem 
angažiran do 
materiala, s 
katerim delam, 
pomembno je to, 
kar me notranje 
zanima. Če kaj 
spreminja svet, 
ga spreminja 
to, da neko 
stvar delaš s 
svojo notranjo 
strastjo.«

smo pet dni in moram reči, 
da sem se zelo dobro poču-
til v filmski ekipi. Lani sem 
končal snemanje filma 
Luzerka mlade režiserke 
Urše Menart, ki bo prvič pri-
kazan še letos. Potem sem 
nekaj snemal pred leti … to 
pa je tudi vse. Drži, res sem 
bolj poredko na filmu.«

Ne hodite na avdicije?
»Redko. Mogoče sem bil 

v desetih letih dvakrat, tri-
krat. Kot kaže, sem bolj kot 
za film obraz za telenovele. 
V šali bi lahko dejal, da je še 
sreča, da sem igral pozitiven 
lik, ker te ljudje, vsaj tisti, ki 
ne hodijo v gledališče, zač-
nejo enačiti z likom iz nada-
ljevanke.«

Govorila sva o pogubnos-
ti rutine za igralski poklic. 
Lahko »slabo karmo« prine-
se tudi igranje s soigralci, ki 
vam niso ravno blizu, niti po 
značaju niti po igri?

»Že po naravi sem tip člo-
veka, ki sočloveka spreje-
mam takšnega, kot je. Pa naj 
gre za igralca ali kogarkoli. 
Seveda mi gre kdaj kdo na 
živce, zavedam pa se, da je 
tudi obratno. Pri Kadilcih se 
je recimo zgodila prava kemi-
ja. Vsi v ekipi, z menoj so še 
Nina Valič, Janez Škof in Pia 
Zemljič, smo si zelo različ-
ni, a skupaj v predstavi delu-
jemo fenomenalno. Čeprav 
smo bili še zlasti pred premi-
ero včasih tudi zelo ''našpi-
čeni'', ko bi bil lahko povod 
za slabo voljo že vsak najma-
njši hec ali trenutek nervo-
ze. Zakaj ta primer? Zdi se 
mi, da imam tako rad ekipo 
Prekletih kadilcev, da lahko 
popolnoma zaupam vanjo. 
Nismo se lovili na to, kdo je 
večji ego, ampak smo se vsi 
med seboj predvsem notra-
nje sprejeli. V to predstavo 
smo bili pripravljeni veliko 
vložiti – in to je bilo tisto, na 
kar smo se tudi zanašali. 

Sicer je igralski ansambel 
v Drami res kar velik. Zgo-
dilo se je, da sem z nekom 
delal predstavo in so mi zanj 
vsi rekli, naj se ga pazim. To 
se je izkazalo za napačno. 
Mogoče tudi zato, ker sem 
ga sprejel z odprtim srcem. 
Slepo ponavljati mnenje 
drugih o nekom je prepro-
sto nekaj za tržnico. Sposo-
bni moramo biti sprejema-
ti različnost. Tu se navezu-
jem na temo, ki je nekje dru-
gje, izven teatra. Zavedanje 
o različnosti se začne v dru-
žini, sledi v širši družini, kot 
je zame na primer teater, 
naslednja je slovenska druž-
ba in potem Evropa ter svet.«

O nestrpnosti do drugačno-
sti govori tudi že omenjena 
igra Prekleti kadilci ...

»Predstava je nekakšen 
satirični koncert. V njej se 
lotevamo odnosov v družbi, 

raznih malih fašizmov, pred-
sodkov, ki se lahko hitro raz-
rasejo v velike probleme. 
Družba je namreč prišla do 
stopnje, ko se nam v življe-
nju marsikaj prodaja – in je 
to, ali sem jaz kajenju naklo-
njen ali ne, povsem postran-
ska stvar. Tudi sam se s tem, 
iskreno povedano, ne ukvar-
jam. Naj kdo kadi, če hoče, 
saj tudi jaz kdaj prižgem kak-
šno cigareto, če ali ko mi pri-
ja. Seveda ne gre za to, da bi 
kakorkoli zagovarjali kadilce, 
čeprav so bili nekateri odzivi 
publike prav tej smeri. 

Takole gre song v predsta-
vi: ''Tole vam morda je sme-
šno, še huje, je groteskno, a 
tako razum se brani, da ski-
sajo se ne možgani ...'' Sve-
tlana Makarovič, pri ustvar-
janju predstave smo temel-
jili na knjižici njenih songov 
z istoimenskim naslovom, 
je s to svojo satiro in s tem, 
da vemo, kdo ona v naši dru-
žbi je, hotela govoriti o svetu, 
o nestrpnosti o netoleranci, 
konec koncev tudi o katoli-
cizmu, o zapovedih, ki smo 
jih dobili, kako je treba žive-
ti. To je napisala skozi ''čike'' 
in mi se na odru igramo z 
njenimi besedami.«

Na premieri ste jo povabili 
na oder in s tem precej poda-
ljšali predstavo …

»Svetlana nas je okarak-
terizirala za štiri hudičke na 
odru. To je bil zame velik 
kompliment, ko sem jo na 
premieri povabil na oder. 
Čeprav je res, kot ugotavljate 
– potem ko je ona prišla gor, 
je šele prišel glavni hudič na 
oder. Tako je.« 

Se bojite stanja v družbi 
današnjega časa, pri nas, v 
Evropi, v svetu? Vas je strah 
časa, v katerem živimo?

»Saj veste, kje sem ''gor 
rasel''. Že zelo zgodaj sem 
se ukvarjal z različnimi obli-
kami nestrpnosti, ki ni bila 
usmerjena direktno name, 
sem jo pa včasih opazoval 
in vedno me je malo zabo-
lelo ob tem. Od nekdaj sem 
videl, kaj pomeni nekoga 
bičati, ga označiti – in kaj to 
lahko naredi človeku. Ne le 
da so naši kvazi pravi Slo-
venci okarakterizirali naše 
južne brate, videl sem tudi 

obratno. Sam nikoli nisem 
zares stopil na nobeno stran. 

Ob branju Cankarja bos-
te videli, da je duh današnje 
družbe kot pred sto leti. Na to 
je treba opozarjati s predstava-
mi, tudi skozi svoj način živ-
ljenja. Treba je povedati, tudi 
na način kot govorim zdaj. 
Ne gre za mahanje s pestmi 
in za množice, ki morajo tuli-
ti. Mislim, da s svojim nači-
nom razmišljanja lahko vpli-
vam na določen krog ljudi. Če 
sem do nečesa res nestrpen, 
je to nestrpnost. 

Zato sem omenil Šenčur 
in to, kar sem doživljal kot 
otrok. O tem razmišljam 
vsak dan, ko pomislim, kak-
šna je ta družba. Saj imam 
rad svojo vas, lepo kuliso s 
Kamniškimi Alpami v oza-
dju, vem pa tudi, kaj vse se 
lahko v takih vaseh poraja. 
Sicer sem imel lepo otroš-
tvo in sem tu v Ljubljani ob 
protestih proti beguncem 
dve leti nazaj kolegom zago-
varjal te lepe kraje, od koder 
izhajam. Stvar je v tem, da so 
bili tokrat problem begunci, 
ampak ko teh ni več, lahko 
jutri na plano pride kaj dru-
gega. Ni pomembno, zakaj 
se nekdo jezi, ampak da se 
vedno znova zgodi, kot bi 
rekel moj priimek, ''isto sra-
nje, drugo pakovanje''. Se bo 
odprlo kaj drugega, pa bodo 
spet rohneli traktorji in bodo 
mahali z ne vem kakšnimi 
transparenti. Sicer pa sem 
slišal, da so v Šenčurju zna-
li tudi pred stotimi leti, če so 
prišli fantje iz Kranja, z nji-
mi obračunati. Pa so bili iste 
vere in niso prišli iz Sirije.«

Da ni to nasploh ena sloven-
skih lastnosti, strah ali pa 
odpor do drugačnosti?

»Mislim, da to ni samo 
slovenska lastnost. Taki 
smo, oziroma taki so. Saj 
nimam nič proti temu, da je 
treba lepo poskrbeti za svoj 
vrtiček, postaviti ograjo in 
se imeti lepo. Naj vsak živi, 
kot mu gre. Hkrati pa je tre-
ba vedeti, da s takimi deja-
nji zapiramo srce. Pove-
dano direktno – zelo zapi-
ramo srce. To pa je mogo-
če neka folklora v Sloveni-
ji – važno je, da imamo mi. 
Zase lahko iskreno in odpr-
tega srca povem, da sam ne 

razmišljam tako. O tem je 
treba govoriti in ljudi opo-
zarjati. Živel boš še sedem-
deset, petdeset, trideset let ... 
In kaj boš vzel s seboj tja čez? 
Svojo ograjo? Ta bo ostala 
tistim za teboj, sam pa boš 
prikrajšan za lepe občutke, 
da si nekomu odprl srce in 
mu pomagal.«

Gledališče danes ostaja ena 
redkih, če ne edina umet-
nost, ki na aktualno stan-
je v družbi odgovarja takoj 
in zdaj. Da se pisatelj odzo-
ve z romanom, je potrebno 
vsaj eno leto, za film dve, gle-
dališče pa nastavi ogledalo v 
nekaj mesecih. Tudi v Dra-
mi?

»To delamo s Prekletimi 
kadilci, na neki način tudi z 
Visoško kroniko, čeprav to 
ni politična predstava. Za to 
so nasploh primerni avtor-
ski projekti, tako imenova-
no post dramsko gledališ-
če, ki ni zaprto samo vase. 
Ni pa nujno, da je to le poli-
tično in družbeno angažira-
no gledališče. Lahko je samo 
– tako kot Visoška kronika 
– predstava, ob kateri se čas 
ustavi, ko se ne pogovarjamo 
samo, kaj je narobe in kaj ne, 
ampak povabimo neko števi-
lo ljudi, ki pridejo v gledališ-
če, in se z njimi nekako pove-
žemo. Mogoče je pomem-
bno, da kdaj pozabimo na 
''small talk'', te male klasič-
ne vsakodnevne debate.«

Režiser Jernej Lorenci se 
v Visoški kroniki sprašuje, 
ali smo Slovenci Izidorji ali 
Juriji. Ta skoči v vodo, da bi 
rešil Agato, Izidor ne? 

»Lahko bi rekel, da sem 
Jurij. Jaz skočim v vodo. 
Visoška Kronika je predsta-
va, ki seveda govori o lju-
bezni med moškim in žen-
sko, hkrati pa o prevzeman-
ju vzorcev družine in okolja. 
Tega je pri enih več, pri dru-
gih manj. Kdaj se odločiti za 
svoje življenje in nekaj poče-
ti zato, ker tako čutiš? To je 
zgodba, o kateri se v Sloveni-
ji premalo pogovarjamo. V 
Sloveniji je veliko Ojdipovih 
kompleksov, torej na relaciji 
mama – sin in tudi obratno. 
Vsak človek se mora odlepi-
ti od svoje družine, kar ne 
pomeni odklopiti jo, ampak 
postati sam svoj. Če kaj, je 
treba temu dati prostor. Kot 
sem rekel za ograjo, ljudem 
res privoščim, da imajo dru-
žino. Ampak ne moreš se 
odločiti na način, zdaj sem 
star trideset let in bo treba 
misliti o družini. Moram jo 
imeti, ker si toliko star, da 
bosta babica in dedek vese-
la in bo potem moje življe-
nje izpolnjeno. Lahko, da je 
komu tako prav – meni ni. 
A to ne pomeni, da ne spoš-
tujem tudi nekoga, ki v tem 
vidi smisel. Imam prijatelje, 
sošolce z gimnazije, ki imajo 

družine, po dva, tri otroke. 
Vsem privoščim in je super, 
da se imajo lepo na ta način. 
Ampak sam na življenje gle-
dam nekoliko drugače.«

So vam bližja družbeno 
angažirana besedila ali bolj 
stavite na gledališče kot 
umetnost?

»V tej sezoni so bile res na 
vrsti same, če temu rečeva, 
družbeno angažirane pred-
stave, ob dveh, ki jih ome-
njava, še Cankarjevi Hlap-
ci. Pravzaprav me zanima 
predvsem človek. Sam v sebi 
sem angažiran kot umet-
nik. Kot igralec sem angaži-
ran do materiala, s katerim 
delam, pomembno je to, kar 
me notranje zanima. Če kaj 
spreminja svet, ga spremi-
nja to, da neko stvar delaš 
s svojo notranjo strastjo. 
Takrat te ljudje prepoznajo, 
in rečejo, ta ima nekaj v sebi. 
Takrat lahko v ljudeh marsi-
kaj spremeniš. Zanima me 
angažiranost v raziskovan-
ju človekove biti, kot temu 
rečemo na lep način. 

Težko bi rekel, da je moj 
način dela družbeno anga-
žiran, a je hkrati tudi to, 
saj kot sva ugotovila, to od 
mene ''zahtevata'' tudi moj 
poklic in gledališče. Bolj se 
zanimam za človeka, kaj je 
v človeku, v njegovem bis-
tvu. Hkrati pa me zelo zani-
ma ta lepota umetnosti, bli-
zu mi je poezija. Rad berem 
dobro poezijo, v kateri lah-
ko odkrivam lepoto jezika, 
lepoto trenutka, lepoto biti. 
Lorca, Hafis, Omar Hajam, 
Ibn al-Arabi, Tagore … Bli-
zu so mi orientalski avtorji, 
vzhodnjaška literatura. Vča-
sih tudi sam kaj napišem.«

V Cankarjevem letu v Drami 
vso sezono igrate le domače 
dramatike. Se da »preživeti« 
z njimi?

»Za Visoško kroniko 
nisem bil prepričan, da jo 
bom preživel. V Gimnaziji 
je nisem hotel brati, za pred-
stavo sem jo prebral v eni 
noči – na dušek. In v pred-
stavi se odlično počutim.«

Kje boste praznovali delav-
ski praznik, prvi maj?

»Tega ne bom povedal, da 
ne bodo hodili za menoj, ha, 
ha. Mislim, da se bom pred-
vsem spočil.«

Usodno vino po letu dni še 
seže tako daleč?

»Veste, kam je seglo?«

Ne?
»Lani sem bil na trekingu 

v Kirgiziji in dve dekleti sta 
me prepoznali na štiri tisoč 
metrih nadmorske višine: 
''Glej ga, Peter Rozman.'' In 
potem sem se slikal z njima. 
Tako je to. V teh dneh pa se 
bom ''odklopil'' in se od vse-
ga odpočil.«Aljaž Jovanović z Janezom Škofom v Visoški kroniki / Foto: Peter Uhan
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Igor Kavčič

Pred dvema letoma ste za 
film Vztrajanje (takrat še v 
nastajanju) na prestižnem 
festivalu v Karlovih Varih 
prejeli Eurimages lab award 
– nagrado za najbolj obetajoč 
filmski projekt. Na lanskem 
Festivalu slovenskega filma 
v Portorožu sta ob nagradi za 
najbolj izvirni avtorski pris-
pevek vesni za najboljši žen-
sko in moško stransko vlogo 
prejela Ivanka Mežan in Bra-
ne Grubar, po nedavni jav-
ni premieri v Cankarjevem 
domu in po nekaj predvaja-
njih v manjših kinematogra-
fih po Sloveniji Vztrajanje 
po praznikih prihaja na spo-
red Koloseja. Ste zadovoljni z 
opravljenim?

»Po slovenski premieri na 
domačem festivalu je bil film 
prvič na mednarodni sceni 
prikazan na festivalu A-kate-
gorije v Mannheimu, z njim 
smo se predstavili tudi v Luk-
semburgu, na Dunaju, v Bol-
zanu ... Nastajal je devet let, 
kar je res dolga doba, a nič 
nenavadnega za tip filma, 
kot je Vztrajanje. Delan je 
bil na drugačen način, kot je 
v navadi za slovenske filme. 
Ti običajno nastajajo v ome-
jeni atmosferi poletja, ko 
imajo igralci čas. Vztrajanje 
smo snemali v različnih let-
nih časih, tako 9 metrov pod 
morjem kot na 3200 metrih 
nadmorske višine v italijan-
skih Dolomitih.

Stilsko smo imeli od vsega 
začetka začrtano, kaj želimo 
posneti, a smo vendarle zače-
li snemati kot kratke inserte 
brez kakršnega koli scenarija 
za celovečerec. Ta je začel nas-
tajati šele po treh letih, ko je bila 
skoraj tretjina filma že posne-
tega. V ekipo je vstopil produ-
cent Siniša Juričič, začeli smo 
se javljati na razpise ter iska-
ti financerje. Film je bil sofi-
nanciran iz štirih držav, poleg 
Slovenije še Srbije, Hrvaš-
ke in Italije, kar je dosežek, to 
pa je hkrati zahtevalo tudi več 
časa pri realizaciji. Čas je bil 
pomemben tudi zaradi nači-
na snemanja, saj smo se ved-
no znova morali povsem skon-
centrirali v posamezno zgo-
dbo. Snemali smo zelo dolge 
kadre, ki smo jih kasneje reza-
li, kar na neki način nareku-
je tudi stil kamere, ki je zelo 
dinamičen, saj vseskozi potu-
jemo z glavnimi junaki ozi-
roma liki. V filmu po dolžini 

svoje prisotnosti sicer ni glav-
nih vlog in so zgolj stranske. 
Po drugi strani pa ima vsaka 
zgodba svoj osrednji lik. Zado-
voljen sem, da nam je vse to 
uspelo umestiti v neko strnje-
no celoto.«

Uspelo vam je opraviti tudi 
s tehnološkim razvojem v 
vseh teh letih, saj v filmu v 
tehničnem smislu sploh ni 
opaziti dolgosti nastajanja 
filma ...

»Seveda nam je čas nare-
koval, da smo sproti spre-
minjali in prilagajali tudi 
filmsko tehniko. Uporablja-
li smo štiri različne formate, 
snemali smo tako s kamero 
na filmski trak kot digitalno 
filmsko kamero. To, da smo 
ostali v ''enem štihu'' si vse-
kakor štejem za dosežek. Res 
ni opazno, kaj je bilo posneto 
pred leti in kaj predlani. Film 
je celovit v svoji estetiki in 
slogu. Ob tem, da sem vmes 
sicer posnel še celovečerec, 
enega produciral in počel še 
mnoge druge stvari.«

V filmu niste »prodajali« 
slovenske zgodbe, ampak 
ste v ospredje postavili člove-
ka. Pred nami je kolaž intim-
nih življenjskih zgodb, ki so 
lahko univerzalne – ne glede 
na čas in prostor ...

»Zgodbe v filmu se odvi-
jajo ljudem v različnih delih 
sveta, tako v Evropi kot v 
Aziji in Ameriki ter na vseh 
celinah, ki v film sicer niso 
direktno vključene. Kot pra-
vite, nisem prodajal sloven-
ske zgodbe – nasprotno, 
želel sem izkoristiti vso to 
množico informacij, ki jih o 
svetu vsakodnevno dobiva-
mo prek različnih komuni-
kacijskih kanalov.«

Zlatih rol po številu gledal-
cev v kinematografih film 
najbrž ne bo zbiral, menim 
pa, da bo pri publiki zago-
tovo pustil močne sledi. 
Komu pravzaprav namenja-
te Vztrajanje? 

»Vztrajanje je film, name-
njen vsakemu posamezni-
ku posebej. To se kaže tudi 
v dosedanjih odzivih. Priča-
kujem in želim si, da komu 
dam misliti, da spreme-
ni svoj pogled na določeno 
stvar, mu dam korajžo, da 
naredi korak, ki ga sicer ne 
bi – mogoče bo narkoman 
našel pot do svoje mame, 
mogoče bo nekdo vztrajal v 

ljubezni, se ponovno pogo-
voril s starši .... Vztrajanje 
je film, ki daje potrpljenje in 
upanje hkrati. V bistvu smo 
ljudje en zanimiv fenomen, 
da pri vsej tej končnosti, ki se 
je zavedamo, še vedno vztra-
jamo.« 

Še dolgo po ogledu filma 
sem imel še občutek, da se 
vse, kar sem videl, dogaja 
meni, pa se pravzaprav večji 
del tega nikoli ni zgodilo. Od 
kod vam želja posneti film, 
ki bi ga prej pripisal starej-
šemu režiserju, bogatejše-
mu s tovrstnimi življenjski-
mi izkušnjami?

»Kar gledate v Vztrajan-
ju, je nekaj, kar sem enkrat 
v življenju hotel povedati. 
Pokazala se je priložnost, da 
to realiziram v tem filmu. 
Vprašanje je, ali vemo več, 
ko smo starejši. V filmu se 
pokaže, da ne vemo nič več, 
mogoče so le naša ravnan-
ja bolj modra kot v mladih 
letih. Če govoriva o življen-
ju, pa vemo ravno toliko, kot 
smo vedeli takrat, ko smo se 
zaljubili v svojega partnerja, 
ki nam umira ... Ljubezen je 
ista, a je v obdobju življenja, 
ko smo starejši, obogatena. 
Ljubezen ni samo strast, ki 
jo v filmu ponazarja prizor 
spolnosti, ampak je mnogo 
več. Tako seks kot umiran-
je sta ljubezenska prizora – 
eden, ki kaže večno ljubezen 
in drugi, ki kaže nekaj igrive-
ga, kar se tudi izkaže za več-
no.

To je film o človeškem živ-
ljenju, dejansko se vsem nam 
dogajajo te stvari v takšni ali 

drugačni obliki. Poleg ljubez-
ni do osebe imamo še kakšno 
ljubezen, zaradi katere pozabi-
mo na svoje ljubljene – kot v fil-
mu alpinist, ki umre v Hima-
laji, doma pa pusti ženo in tri 
otroke, ali pa jadralec, ki pri 
vsem svojem junaštvu joka v 
samoti oceana. Sami si ustva-
rimo ljubezni, brez katerih ne 
moremo. To je za človeka tipi-
čno, ker čustvujemo močneje 
kot živali. Tako kot sočutje, ki 
se v različnih situacijah lahko 
zelo hitro razvije in je pristno, 
hkrati lahko v nas vznikne tudi 
sovraštvo. Igral sem se s teme-
ljnimi čustvi, ki nas ljudi dela-
jo edinstvene, hkrati pa lepe in 
krute. Tako kot v filmu umre 
Demeter Bitenc, ne bi smel 
umreti nihče.«

Prav Demeter Bitenc je v fil-
mu odigral svojo zadnjo vlo-
go. Ob njem ste v Vztrajan-
je povabili še nekaj odličnih 
slovenskih igralcev »upo-
kojencev«: Ivanko Mežan, 
Štefko Drolc in Braneta Gru-
barja ...

»Potreboval sem jih take, 
kot so. V njihovih visokih 
letih. Mežanova mi je rekla, 
da je prestara za to vlogo. Na 
obrazu se mi vidi smrt, je 
rekla. Odgovoril sem ji, da 
sem v njuni filmski zgodbi 
ravno to želel pokazati, da 
sta prestara za tako ljubezen, 
kot jo gojita eden do druge-
ga, saj se je ta z leti samo še 
povečala. Sama sta in to, da 
imata eden drugega, je nju-
no največje bogastvo, ki ju 
ohranja pri življenju.«

Glede na stanje v sloven-
skem filmu, ko ste filmarji 

največkrat odvisni sami od 
sebe in svoje iznajdljivosti, 
ste se dolgoletnega projek-
ta, v katerem se med drugim 
govori v 17 jezikih, lotili zelo 
pogumno ...

»Samega sebe nikoli 
nimaš za pogumnega. Pred-
vsem mi je bil film velik 
izziv. Ena od stvari, ki mi pri 
filmu ležijo, je prav ustvar-
janje nekih drugih svetov. 
Film ima to možnost in 
prednost, da lahko zelo hit-
ro zapelje gledalca v neki 
drug svet. Če je ta svet nare-
jen realno, gledalec verjame 
v njegov obstoj. To postaja 
moj prepoznavni znak, da 
ustvarjam tudi nekaj, česar 
ni, ne le stvari, ki obstajajo.« 

Še razmislek v pričakovan-
ju praznika dela: je filmski 
režiser tudi delavec?

»Žal je za ustvarjanje slo-
venskega filma treba ogrom-
no žrtvovanja in vztrajanja, 
da avtorji sploh lahko delamo 
svoje stvari. Finančni okviri za 
film so se v zadnjih letih moč-
no znižali. Ne boste verjeli, če 
vam povem, da smo Vztraja-
nje posneli z le 660 tisoč evri. 
Zato se je treba nekako znajti. 
Poleg tega, da režiram in vča-
sih tudi produciram filme, 
reklame in videospote, delam 
tudi kot ''production desig-
ner'' (scenograf) TV oglasov 
za tuji trg. Tudi zato se poču-
tim zelo delavsko. Res je tudi, 
da me bolj kot premiere, pro-
mocije in podobno zanima 
delo, ne le snemanje svojih 
filmov, ampak česarkoli. V 
ustvarjanju najbolj uživam. 
In delo je nekaj, kar me naj-
bolj uresničuje.«

Vztrajanje je nov celovečerni film režiserja Mihe Knifica. Nastajal je devet let in govori o tistem, kar ljudje nosimo 
v srcih, očem pa ostaja skrito. V Vztrajanju vstopa v globino človeške duše, nam je nekoliko odškrnil vrata v film.

O tistem v nas skritem 
Miha Knific, filmski režiser

Miha Knific med snemanjem ene od zgodb v filmu Vztrajanje / Foto: arhiv Mihe Knifica (Klemen Prepeluh)

»Želel sem 
posneti film o 

nas samih, tudi 
o tem, česar 
nas je sram. 

Sram je nekaj, 
o čemer neradi 
govorimo. Ob 

tem nam je 
nelagodno, saj 

nas zgodbe 
popeljejo v 

neki spomin, 
nas povežejo 
z nečim, kar 
smo doživeli, 
pa se zaradi 

tega ravno ne 
tolčemo po 
prsih. Raje 
govorimo o 

tistem, kar nas 
dela lepe, ne pa 

grde.«



       Kranj:                                              
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4

       Škofja Loka:                                  
Lekarna Mesto -37
Spodnji trg 8
Center slepih, slabovidnih in starejših
Stara Loka 31
Optomed
Kapucinski trg 13 
(nad avtobusno postajo)

Očala zbirajo:

do 
6. maja 

2018

Darujte 
rabljena očala 
in pomagajte!

Doma poiščite očala, ki jih ne potrebujete več  
(očala z dioptrijo, navadna ali sončna).

Prostovoljci bodo podarjena očala pregledali, 
razvrstili in poskrbeli, da bodo prišla do tistih, 
ki jih najbolj potrebujejo. Za prebivalce manj 
razvitih držav, ki si ne morejo privoščiti prave 

okulistične oskrbe in ustreznih očal.
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Alenka Brun

V 
Restavraciji 
1906 hotela Tri-
glav na Bledu so 
se namreč odlo-
čili, da se loti-

jo spajanja slovenske kuli-
narike s slovenskim ginom. 
Da bo vse precej moderna in 
nadgrajena izvedba priljub-
ljenega gina s tonikom, smo 
dobili občutek že ob uvod-
nem kozarcu, saj so za dob-
rodošlico postregli koktajl s 
penino, ginom in pomaran-
čno lupinico. 

Udeležencem večerje je 
glavno zvezdo večera pred-
stavil Matej Bizjak (San-
tei). Poudaril je še, da bomo 
tokrat v koktajlih okušali gin 
s Krasa. 

In tako je pethodni meni 
spremljalo pet koktajlov, 
ki so se izjemno ujemali s 
kombinacijo izbranih ses-
tavin na krožnikih, za kar je 
poskrbel kuhar Luka Zagorc 
z ekipo. 

Med posameznimi hodi 
smo si lahko v posebni sobi 
ogledali, kako koktajli nas-
tajajo. Ti niso bili samo pre-
grešno dobri, temveč tudi po 
videzu prave umetnine. 

Večerja se je začela s tar-
tom kozjega sira s curryjem, 
beluši, gelom pasijonke in 
glazirano šalotko v pesinem 
soku, zaključila pa s pralino 
orehove potice, ki so jo pri-
ložili na krožnik kavne sko-
delice za espresso, v kateri 
so postregli zadnji koktajl. 
Pri kanelonu z dimljenim 
oljem, pomarančnim gelom 
in ocvirki je s kuharsko ekipo 
sodeloval tudi Bizjak in jed 
je bila izvrstna. Na krožni-
ku je kanelonu delala druž-
bo še kapesanta ali jakobova 
pokrovača. Za glavno jed so 
jagnječji zarebrnici s skorji-
co goji jagod, suhih malin 
in brusnic dodali pikant-
ni fižol s paradižnikom in 
sladki krompir; za sladico 
pa postregli pehtranovo kre-
mo z malinovim kulijem in 
dehidriranim sadjem ter jo 

okrasili z nekaj malinami in 
robidami. 

Koktajle so tudi poime-
novali. Kot sopotnika gina 
v čašastih vinskih kozar-
cih, malih kavnih skodeli-
cah, znanih skodelicah s šol-
skih malic smo okušali še čaj, 
temno pivo, zaznali okus po 

kavi. Po dolgem času smo 
se zalotili, da smo med jedjo 
zadovoljno mrmrali. Bili smo 
»miksologi« s polnimi usti in 
nasmejanimi očmi. Strinja-
li smo se, da je minilo že dol-
go časa, odkar smo na Bledu 
večerjali tako zadovoljno in 
brez čemernih spogledovanj.

VČASIH JE NEBEŠKO OKUSNO
Vsake toliko časa se zgodi, da kakšen gostinec poskrbi za drugačno večerjo. V Vili Podvin so se tako 
pred kratkim s posebno večerjo poklonili čokoladi. V preteklosti smo že okušali jedi, pri katerih je 
vinsko spremljavo zamenjalo pivo. Ob sladici vam morda ponudijo rum ali vinjak, tokrat pa sta Danijel 
Galjot in Alen Ćosić ustvarjala osvežilne in nežne koktajle z ginom.

Matej in Sandra Bizjak

Alen in Danijel sta koktajle pripravljala tako, da so si gostje 
lahko ogledali postopek – in najbolj radovedni so zastavili 
tudi kakšno vprašanje.

Tokrat drugačna večerja je v svojo družbo privabila tudi 
Gorenjce: Saša Josifoskega, Sonjo Primožič in zakonca 
Primožič: še eno Sonjo in njenega moža Draga, ki sta člana 
narodno-zabavnega ansambla Zarja. 

Lea Sirk v Lizbono, kjer bo zastopala Slovenijo na 63. izbo-
ru za Pesem Evrovizije, potuje 1. maja. Pesem Hvala, ne! 
bo odpela v slovenščini, zaključila jo bo v portugalščini. 
Lea bo nastopila v drugem predizboru. V boj za finalno 
vstopnico se bo 10. maja podala kot predzadnja, 17. po vrs-
ti. Na velikem evrovizijskem odru bodo ob njej še štiri ple-
salke: Karin Putrih, Tajda Kožamelj, Veronika Škrlj in Anja 
Möderndorfer, kot spremljevalna pevka pa bo nastopila 
tudi Karin Zemljič. Zgodba in koncept bosta podobna 
tistemu, kar si je zamislila že pred nastopom in zmago 
na Emi. Ob strani ji stoji tudi kreativna skupina: koreo-
graf Erik Bukovnik, producenta Tomy Declerque in Gaber 
Radojevič ter stilistka Maja Lazar z oblikovalcem Davi-
dom Hojnikom. Lea ima za sabo dva meseca trdega dela. 
Med drugim je odpotovala tudi v Tel Aviv, Amsterdam 
in Madrid, kjer je v okviru promocijskih dogodkov pred-
stavljala svojo zmagovalno pesem Hvala, ne! Tako je pred 
odhodom v Lizbono že začutila evrovizijski utrip in spoz-
nala že nekaj nastopajočih. Evrovizijski svet ji ni neznan, 
saj je dvakrat že nastopila kot spremljevalna vokalistka. V 
Kristalni palači – kamor je tokrat povabila – je Lea premi-
erno predstavila tudi videospot za zmagovalno pesem. 
Režiral ga je Perica Rai v stilu glavnega sporočila pesmi: 
ljudje naj si ne nadevajo mask, da bi jih drugi vzljubili.

Prvega maja potuje v Lizbono
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POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Alenka Brun

K
o je pred leti kole-
gica obiskala 
Havaje, smo pos-
lušali njeno pripo-
vedovanje z odpr-

timi usti, a dobili vtis, da 
gre za drago turistično des-
tinacijo. Nejc prikima: »Ni 
stvari, ki bi jo Havajci dali 
brezplačno, tudi nasmešek 
se plača.« Kolikšna je cena 
samega potovanja, pa je 
seveda odvisno od posame-
znika: ali načrtuje potovanje 
sam ali delo prepusti agen-
ciji. Nejc za to vedno poskr-
bi sam. Razloži: »Pred dve-
ma letoma sem letel iz Lju-
bljane – prek Frankfurta in 
Vancouvra – do Honoluluja 
in sem dal za letalsko vozo-
vnico tisoč evrov. Tam sem 
bil v manj kot 24 urah. Tudi 
za nazaj sem imel isto pove-
zavo. Ko pa sem načrtoval 

letošnji obisk Havajev, je 
bila akcija iz Barcelone: pov-
ratna letalska vozovnica je 
stala slabih 450 evrov. Do 
Barcelone sem pa seveda 
moral nekako priti. Tokrat 
sem izbral letalo, a zara-
di prtljage sem se odločil, 

da ne bom letel z nizkoce-
novnim letalskim prevoz-
nikom. Tako je bila letal-
ska vozovnica kakšnih dve-
sto evrov. V obe smeri me 
je tako letos letalski prevoz 
stal okvirno sedemsto evrov, 
a je vključeval pet letal – kar 

pa seveda pomeni pet prese-
danj v eno smer.«

Na Havajih plačuješ z 
dolarji, z veseljem vzame-
jo tudi kreditne kartice. Tja 
lahko prideš z majhnim kov-
čkom, novega znane in kva-
litetne blagovne znamke 
tam kupiš za slabih osem-
deset dolarjev in ga napolniš 
z ravnokar kupljenimi obla-
čili. Če je na Havajih sadje 
izjemno drago, saj se pla-
čuje na kos, kar pomeni, da 
ena banana stane od sedem-
deset centov do enega dolar-
ja, ananas pa tudi sedem 
dolarjev in več, so oblačila in 
čevlji izjemno poceni, saj je 
moč najti tudi sedemdeset-
odstotna znižanja. »'Allstar-
ke' so recimo 25 dolarjev. 
Sem pa doživel rekordno 
visoko ceno sadja, ko sem v 
neki trgovini na otoku Maui 
kupoval mandarine in je ena 
stala kar štiri dolarje.« 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Rajsko otočje v Tihem oceanu: Havaji (1)

TOKRAT ŽE DRUGIČ 
Nejc Poljanec, dvaintridesetletnik iz Lesc, izjemno rad potuje. Predlani je Havaje obiskal prvič, letos 
drugič. Se bo tja vrnil še tretjič? Morda. A svet ponuja še veliko lepega. Še marsikaj mora videti.

Nejc Poljanec je letos Havaje obiskal drugič. Odločil se je, 
da še enkrat obišče otok Oahu, potem pa še Kauai in Maui. 

Sadje ima na Havajih izjemno visoko ceno. Lokalna tržnica 
v mestecu Hilo na otoku Big Island. / Foto: osebni arhiv

Ob besedi Havaji pomislimo na plaže in surfanje. Severna 
obala otoka Oahu je svetovna prestolnica deskanja na vodi. 
Valovi so nemalokrat visoki tudi več kot 15 metrov. 
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Od pomladi do jeseni

Potem nenadno se zbudi,
pomane trudne si oči.
Nesrečna zdaj ugotovi,
da prelepih sanj več ni.

Pogleda se v ogledalo
in vidi zgubani obraz.
To njene brazde so trpljenja,
ki pustil jih na njej je čas.

Gospa usede se na stol
in globoko premišljuje,
si srčno spet želi domov,
kjer sreča nje stanuje.

Maja Zupančič

Danes beremo drugi del Majine pesmi. »Pogleda se v 
ogledalo in vidi zgubani obraz. To njene brazde so trplje-
nja, ki pustil jih na njej je čas.« Brazde se delajo skrito in 
počasi. Naj jih bo čim manj. Metka

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov  
pes mi.mla dih@gma il.com ali na naslov 
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.

PESMI MLADIH

Mateja Rant

P
rvomajske počit-
nice tako na mor-
ju preživljajo tudi 
otroci iz gorenjskih 
območnih zdru-

ženj Rdečega križa Jeseni-
ce, Kamnik, Kranj, Radov-
ljica, Škofja Loka in Tržič. 
Za otroke so pripravili bogat 
program ustvarjalnih, špor-
tnih in gibalnih ter poučnih 

dejavnosti, je razložila Anja 
Murovec iz RKS. 

Otroci se bodo med dru-
gim lahko v okviru plavalne-
ga tečaja naučili plavati ter se 
zabavali ob kopanju in igrah 
v bazenu. Aktivni pa ne bodo 
le v bazenu. Dan začenjajo z 
jutranjo telovadbo, nato pa 
lahko igrajo nogomet, košar-
ko, odbojko na mivki, med 
dvema ognjema in različne 
talne igre. Udeležijo se lahko 
plesne delavnice ali pohodov 

po bližnji in daljni okolici. Na 
letovanju bodo lahko izrazi-
li tudi svojo ustvarjalno žili-
co s poslikavanjem kamenč-
kov, izdelovanjem zapestnic 
prijateljstva, risanjem, slika-
njem in drugimi ustvarjal-
nimi dejavnostmi ter tako 
s svojimi izdelki sodelovali 
na natečaju Debeli rtič. Pro-
sti čas bodo lahko zapolni-
li z obiskom rtiške knjižni-
ce ter igranjem družabnih 
in interaktivnih iger. Zanje 

so pripravili tudi tekmovan-
je Male rtiške sive celice in 
lov na skriti zaklad. Pestri so 
tudi večeri, zagotavlja Anja 
Murovec, saj so namenje-
ni zabavi in plesu. Nocoj pa 
se bodo podali tudi na malce 
poseben raziskovalni večer-
ni pohod z lučkami. »Verja-
memo, da so prvomajski pra-
zniki lep čas za letovanje na 
Debelem rtiču, saj je vreme 
ravno prav toplo,« je še doda-
la Anja Murovec.

PELJALI SO JIH NA MORJE
Med prvomajskimi prazniki je Rdeči križ Slovenije (RKS) 289 otrokom iz socialno ogroženih družin 
omogočil letovanje na Debelem rtiču. 

V Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj 
so v okviru projekta Popestrimo šolo 
za vse vedoželjne in polne idej v letoš-
njem šolskem letu pripravili tudi Pekar-
no idej, ki je namenjena spoznavanju 
podjetništva in oglaševanja ter prek 
tega tudi medijev. Zato so se med dru-
gim odločili za obisk naše časopisne 
hiše, kjer so lahko iz prve roke izvedeli, 
kako nastaja časopis. Po besedah nji-
hove mentorice Polone Žagar smo na 
Gorenjskem glasu gostili »cvet« šol-
skih novinarjev, saj je za obisk v naših 
prostorih izbrala enajst najbolj zavzetih 
učencev sedmega in osmega razreda. 

Spoznavajo medije
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V dvorani Danica v Bohinjski Bistrici se bodo danes od 
16. ure dalje otroci v družbi vedno vesele in zelo aktivne 
kravice Fejstke zabavali na pomladnem otroškem festiva-
lu B.O.FEjST, ki ga pripravlja Turistično društvo Bohinj. 
Maskota festivala, kravica Fejstka bo gostila tudi kakšne-
ga zanimivega gosta, družbo pa ji bosta delala še mož 
bik, ki rad pleše, in mali teliček, ki navdušeno sodeluje pri 
maminih aktivnostih. Na prireditvi otroci spoznavajo tra-
dicionalne običaje in Triglavski narodni park ter okušajo 
bohinjsko hrano.

Pomladni B.O.FEjST
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.
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Samo Lesjak

Z 
razgibanim pro-
gramom so se 
predstavile vse 
skupine, od naj-
mlajše do odras-

le in obe podružnični – FS 
Podbrezje in FS Duplje, ter 
dve od treh skupin ljudskih 
pevcev. Posebnost FS Pod-
kuca je, kot jo je predstavi-
la umetniška vodja in men-
torica Špela Eržen, da odra-
sla skupina izhaja iz otroš-
ke skupine, saj kar nekaj čla-
nov odrasle skupine pleše že 
od prvega razreda, danes pa 
so že na prehodu v svoje tre-
tje desetletje. Vse nastopajo-
če otroške skupine, pri kate-
rih vedno igrajo le godci vrs-
tniki, so predstavljale kore-
ografije, s katerimi so v pre-
teklih letih uspešno nas-
topali člani današnje mla-
dinske skupine, pri nasto-
pih pa se lepo vidi postopen 

didaktični razvoj plesnosti 
folkloristov.

Nekateri folkloristi mla-
dinske skupine so prejeli 

posebna priznanja s strani 
državne institucije Javnega 
sklada za kulturne dejavno-
sti. Tako je bilo kar šestnajst 

prejemnikov Maroltovih 
značk, gre za 15-letnike, ki 
že od desetega leta nepreki-
njeno vztrajajo pri foklorni 
dejavnosti, po besedah go-
spoda mag. Alda Komarja 
pa gre tudi za najštevilnejšo 
folklorno skupino.

V avli OŠ Naklo je na ogled 
tudi manjša razstava foto-
grafij iz arhiva FS Podku-
ce, vsi nastopajoči ter men-
torji pa so prejeli zahvalo in 
čestitke ravnatelja šole Mila-
na Bohinca, ki je pouda-
ril pomembnost ohranjan-
ja domače kulturne dedišči-
ne, ki nas povezuje in krepi v 
upanju na lepšo skupno pri-
hodnost.

PODKUCA OHRANJA 
KULTURNO DEDIŠČINO
Nam je še mar za našo kulturno dediščino – pod tem naslovom se je v Osnovni šoli Naklo odvila 
nadvse pestra kulturno-družabna prireditev, na kateri so nastopili folkloristi skupin FS Podkuca, ki 
delujejo pod okriljem KD Dobrava Naklo.

Svojo raziskovalno nalogo Od polke do tanga sta povezovalki programa Nini Triler ter vsem 
zbranim predstavila mlada folklorista Laura Falle in Žan Eržen, ki sta na regijskem srečanju 
Mladih raziskovalcev Gorenjske dosegla prvo mesto. / Foto: Gorazd Kavčič

Starejša otroška folklorna skupina FS Podkuca je navdušila s šuštarskim plesom in 
sedmorko. / Foto: Gorazd Kavčič

V OŠ Naklo so zadonele tudi ljudske pesmi. / Foto: Gorazd Kavčič

Medvode – V Klubu Jedro so nastopili nadarjeni učenci 
glasbene šole znanega bobnarja Klemena Marklja. Učenci 
pridobijo osnovno znanje vseh glasbenih žanrov, delavni-
ce pa so namenjene tudi ljudem s posebnimi potrebami. 
Tako je nedavno gluhi bobnar Borut Brezovec navdušil na 
dobrodelnem koncertu v Slovenski filharmoniji. V Jedru 
se je predstavilo 27 učencev z rokovsko obarvanim reper-
toarjem skladb legendarnih izvajalcev. Pisana druščina 
navdušenih bobnarjev iz gorenjske in osrednjesloven-
ske regije je zaigrala dve pesmi s spremljevalno skupino 
glasbenikov: člana zasedbe Sams Fever Tilen Sušnik in 
Rok Barle ter pevca Lovro Prešiček, Andrej Jeličič in pevka 
Katarina Globočnik. Med bobnarji sta izvrstno nastopila 
tudi dva gluha bobnarja, poleg omenjenega Boruta Brez-
ovca tudi Anton Gryban: oba sta navdušila in dokazala, 
da ne poznata ovir. V kar tri ure trajajočem bobnarskem 
večeru pa so na svoj račun prišli tudi vsi obiskovalci, lju-
bitelji pravih udarnih ritmov.

Mladi bobnarji v Jedru

Škofja Loka – V petek, 4. maja, bo ob 20. uri v Rdeči ostri-
gi potekal prvi koncertni dogodek letošnjega Memoriala 
v spomin prof. Petru Hafnerju. Nastopile bodo zasedbe 
Disciplin A Kitschme, Ana Pupedan, Nikki Louder in Žen.

Prvi veliki koncert Memoriala

Šenčur – Tradicionalna, že šesta Šenčurska glasbena 
srečanja, ki nastajajo v organizaciji Društva upokojencev 
Šenčur, so našla prostor v ljudskih srcih, kar dokazuje tudi 
zelo soliden obisk vseh glasbeno-družabnih prireditev, 
ki so v okviru srečanj potekale do sedaj. Tudi tokrat so 
obiskovalci v Domu krajanov večer preživeli v dobri dru-
žbi in ob ubranih zabavnih ritmih številnih glasbenikov: 
nastopili so ansambel Slovenski zvoki, ansambel Javor 
ter ljudske pevke Pušeljc, humorist Boštjan Bešter pa je 
poskrbel za dodatno zabavo in smeh. Da je vse – tako kot 
vedno – potekalo gladko, je poskrbel Miro Erzin.

Srečanje s pesmijo v srcu

Iz Črnega Vrha nad Idrijo prihaja ansambel Javor. 
Lansko leto so v Logatcu pripravili veliki koncert ob 
praznovanju njihove 15-letnice delovanja in izdaji četrte 
glasbene zgoščenke z naslovom Prijateljstvo nekaj 
velja. Glasbo ustvarjajo predvsem sami, sodelujejo pa 
tudi s priznanimi avtorji glasbe in besedil. / Foto: Franci Erzin
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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V Kranju sta se 10. aprila 2018 poročila Edi Piško in Špe-
la Kert, 14. aprila 2018 pa Anže Špenko in Tina Brlečič. 
Na Krvavcu sta se 14. aprila 2018 poročila Blaž Ručigaj 
in Mateja Novak, na Zgornjem Brniku pa Jure Cerkovnik 
in Esma Sulejmanagić. V soboto, 21. aprila 2018, so se 
poročili: na Jesenicah Amir Bećirović in Aida Crnolić ter 
Miroslav Beronja in Tamara Dragosavac, na Sv. Andreju 
pa Gorazd Šter in Polonca Trobevšek.

Mladoporočenci

Alenka Brun

F
ranci Jezeršek je 
odraščal na kmeti-
ji v Poljanski doli-
ni, kjer se je navadil 
trdega dela in prido-

bil delovne navade. Doma so 
bili štirje otroci, sami fantje. 
Rodil se je očetu Jerneju in 
mami Tereziji, ki se je prvo-
tno pisala Kavčič in je bila 
doma iz Javorjevega Dola. 
Tik pred drugo svetovno voj-
no se je poročila na Hotav-
lje, a so ji moža ubili Nemci 
v Križah na Gorenjskem kot 
talca. S Francijevim očetom 
se je omožila po vojni. »Oče 
se je priženil in v bistvu se je 
družina v celoti zamenjala,« 
razlaga Franci in pove tudi, 
da je bil oče doma iz Stare 
Oselice. 

Franci ima ravno tako šti-
ri sinove – pa tudi že sedem 
vnukov. Njegovo življen-
je je prepredeno z gostins-
tvom in tudi njegovi sinovi 
so vključeni v domači posel. 
Jezerškovi so namreč ena 
najbolj znanih in tudi najve-
čjih gostinskih družin v Slo-
veniji. Morda javnost najbo-
lje pozna Luka, ki ga lahko 
spremljamo kot enega od 
treh sodnikov v kulinarič-
nem šovu MasterChef Slo-
venija. Potem pa so tu še 
Rok, Jure in Martin. 

Od doma je šel Franci zgo-
daj: star je bil štirinajst let. 
Obiskoval je tudi gostinsko 
šolo na Bledu, si nabiral zna-
nje o hotelirstvu v Ljubljani. 
Ko se je vrnil od vojakov, je 
naredil še izpit za strokovne-
ga učitelja kuharstva. Sopro-
go Sonjo, ki prihaja iz Logat-
ca, je spoznal na takratni gos-
tinski šoli v Ljubljani, kjer je 
služboval. Poročila sta se leta 
1975. Preselila sta se v Soro, 
kjer sta zgradila hišo, pred 
desetimi leti, ko se je poročil 
sin Jure, sta mu jo prepusti-
la, sama pa sta se preselila v 
Žlebe. Franci je namreč tam 
že prej zgradil manjšo hišo, 
ki je bila sicer mišljena kot 
vikend. Sinovi so tako na svo-
jem, imajo vsak svojo hišo ali 
stanovanje, se pa vsak dan 
srečujejo v službi.

Poleg Dvora Jezeršek na 
Zgornjem Brniku imajo 
Jezerškovi še Hišo kulinari-
ke v Sori pri Medvodah ter na 
Blejskem gradu že tri leta v 
najemu restavracijo. So gos-
tinci, hotelirji in tudi izobra-
žujejo. Hiša je bila prvi več-
ji projekt, odprli so jo leta 
1996. Franci pripoveduje, 
kako se je njegovo gostinsko 
popotovaje začelo v njegovi 
garaži, z družbeno prehra-
no, kako so odkrili tržno nišo 
cateringa; pripoveduje, kako 
so napredovali do točke, kjer 
so danes.

Ko mu zastavimo vprašan-
je, kako je praznoval sedem-
deseti rojstni dan, se širo-
ko nasmehne in oči se mu 
zasvetijo. Praznuje konec 
marca, tako da se je vse zače-
lo na Dvoru, kjer se je dru-
žil najprej ob tradicional-
nem rezu njihove plemenite 
potomke vinske trte žameto-
vke – s povabljenimi, neka-
terimi prijatelji in botri trte. 
Sproščeno vzdušje sta nad-
gradili tudi ocvirkovka in 
pehtranova potica, za kar je 
poskrbela soproga Sonja. 
Praznoval je še z nekateri-
mi starejšimi sodelavci, na 
Blejskem gradu pa je načr-
toval praznovanje z družino, 
sorodniki in prijatelji, a mu 
je gradbišče to preprečilo, 

tako da so potem praznova-
li v Švicariji, ki leži nad mes-
tnim Tivolskim gradom v 
Ljubljani. »Lepo praznovan-
je je bilo,« pove Franci.

Presenečenj ni manjka-
lo. Za to so poskrbeli vnuki. 
Prijatelji »Brlogarji« – kot 
se imenujejo kot skupina, v 
kateri se družijo, praznujejo 
godove, okrogle obletnice in 
se enkrat letno odpravijo na 
izlet – pa so ravno tako pos-
krbeli, da je bilo veselo. »Tu 
je že kar običaj, da se nekaj 
zgodi,« se zasmeje Franci. 
Zapele so mu tudi Polonči-
ce, ženska vokalna skupina, 
ki že deset let ni pela, pa so se 
na pobudo Francijevih naj-
bližjih ponovno zbrale prav 
za to priložnost. 

ČAS HITRO TEČE
Čas mu hitro teče, pravi Franci Jezeršek, ki je letos praznoval sedemdeseti rojstni dan. Ker se  
v njegovem življenju veliko godi, ker en dan ni enak drugemu. Še vedno je aktiven, čeprav je že deset  
let v pokoju. Jezerškovi so ena najbolj znanih in največjih gostinskih družin v Sloveniji. 

Franci in Sonja Jezeršek / Foto: Gorazd Kavčič

»Vodnarka« 
Zopet se vam oglašam z željo, 
da mi odgovorite. Smo tri-
članska družina s svojimi teža-
vami. Zanima me za zdravje 
in na splošno, kaj se mi obeta. 
Hvala že vnaprej. 
Zdravstveno stanje bo osta-
lo takšno, kot je bilo do sedaj. 
Splošnih izboljšav ni videti, 
pa tudi ne poslabšanja. Pazi-
te le na noge in upoštevajte 
zdravnikova navodila. Mož je 
včasih slabše volje in zdi se, 
kot da ne najde tistega pra-
vega veselja. Obremenjujejo 
ga vse mogoče stvari, veliko 
razmišlja in nič ni videti, da 
bi šlo na bolje. Razmislite 
o terapiji, ki bi ga izvlekla iz 
vrtinca skrbi. Na finančnem 
področju prihaja sreča v 
mesecu avgustu. Priložnost 
za ljubezen pa se obeta sinu, 
in sicer še letos. Ne pozabite 
si vzeti časa samo zase, saj 

na to prevečkrat pozabite. 
Srečno.

»Bobo« 
Spet bi vas rad poprosil, da mi 
pogledate v karte za mojo in 
ženino zdravje in najino razu-
mevanje. Zanima me tudi 
selitev v večje stanovanje ali 
hišico. Za konec pa še srečne 
številke, da bo kašna stvar 
lažje dosegljiva. 
Leto 2018 prinaša spre-
membe na vašem osebnem 
področju. Lahko bi rekla, da 
je to leto, ki bo postreglo s 
kopico novih odločitev in 
izzivov. S partnerico sta si 
na zunaj povsem različna, a 
vendar značajsko podobna 
v marsikaterem pogledu. 
Oba imata za sabo moč-
no preteklost, veže pa vaju 
pozitivna usmerjenost v 
prihodnost. Povezujejo vaju 
isti cilji in v slogi se trudita, 

da vama je čim lepše. Kar 
se tiče vajinega razumeva-
nja, je videti, da tako ostane 
tudi vnaprej. Kanček ljubo-
sumnosti z vaše strani zna 
oteževati vsakodnevne situ-
acije, zato previdno, da ne 
uide izpod nadzora. Imejte 
zaupanje vase, saj je zve-
stoba vsekakor vrednota, 
na katero stavita oba. Pri 
komunikaciji se ženi vča-
sih zdi, da se ne razumeta 
najbolje, če nimata vedno 
enakega mnenja. K sreči 
nihče od vaju ni nagle jeze 
in nestrinjanja mirno prene-
seta. Zdravje zna ponagaja-
ti partnerici, težave se bodo 
pojavile proti koncu jeseni. 
Svoje telo naj postavi na 
prvo meso, ga posluša in naj 
ne odklanja pomoči zdravni-
ka. Iz še tako majhne težave 
lahko nastane zaplet, če ne 
posvečamo pozornosti tele-

snim spremembam. K sreči 
ne bo nič hujšega, velja bolj 
kot opozorilo. Selitev bo 
vajin skupni veliki projekt, v 
katerega bosta vložila ogro-
mno energije. Trdo delo, 
pomoč prijateljev in dobra 
organizacija so tisto, kar 
sledi v naslednjih mesecih. 
Ves trud bo poplačan, saj 
se bo izpolnila vaša življenj-
ska želja. Seveda v kartah 
pokaže manjšo hišo, ravno 
prav veliko za vaju. V novem 
okolju se bosta oba izjemno 
dobro počutila, saj bo videti, 
kot da vama je bilo to okolje 
že od nekdaj namenjeno. Le 
na sam čas realizacije je bilo 
treba počakati. Srečne šte-
vilke so 5, 9, 11, 12, 22, 27, 32. 
Upam, da vam spremenijo 
finančno stanje v pozitivno. 
Imejta se rada še naprej in 
pazita drug na drugega. Pa 
srečno!

Prihaja poletje in to obdob-
je v vseh nas nekako sprosti 
čute, zato so čustva veliko 
bolj odprta. Seveda to največ 
vidim po vaših pismih, ko kar 
naenkrat vsi sprašujete za 
ljubezen. Kar je čisto prav. 
Bralka pod šifro Frnikola si je 
izbrala sedem kart in seveda 
jo zanima za ljubezen – ali 
se ji v tem poletju kaj lepe-
ga obeta. Njene karte so 
Sreča, Božje oko, Potovanje, 
Sovražnik, Izguba, Mislec in 
Nenadna sreča. Kot vidimo, 
so v glavnem vse karte lepe 
in pozitivne – razen kart Sov-
ražnik in Izguba. V tem pri-
meru oziroma kombinaciji 
kart Sovražnik predstavlja 
drugo okolje, kot je na primer 
tujina; morda je treba več 
pozornosti nameniti temu, 
da ne pride do kakšne kraje. 
Izguba pa predstavlja zgolj 
pogovor s partnerjem, saj 
očitno še nista dogovorjena 
za kraj, kamor bi odpotova-
la. Cel sklop kart pokaže lep 
odnos in pravo zvezo, vse-
kakor tudi na dolgi rok, kar 
nam pove karta Božje oko. 
Sreča je sama po sebi sreča 

in očitno sta oba zelo pozi-
tivni osebi. To veliko pomeni. 
Skladnost je na prvem mes-
tu. Potovanje in Sovražnik 
prinašata potovanje v tuji-
no, skratka poletni dopust 
nekam daleč. V karti Mislec 
se skrivata premišljevanje 
in končni skupni načrt za 
prihodnost. Ne samo za 
potovanje, ampak tudi za 
zvezo. Nenadna sreča vse 
skupaj potrjuje in da vedeti, 
da znata ujeti vse lepe tre-
nutke in jih ne prepuščata 
naključjem. Sreča je na stra-
ni pozitivnih ljudi. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih že do sedaj spoznali.
Srečno! Vedeževalka Tanja

Minuli teden, ki je bil tokrat, kar se štetja novorojenčkov za 
objavo v našem časopisu tiče, za en dan krajši, je na svet na 
Gorenjskem prijokalo 51 novorojenčkov. V Kranju se je rodilo 
18 dečkov in 13 deklic, med najmlajšimi prebivalci Gorenjske 
pa sta se tokrat rodila tudi dva para dvojčkov: enkrat bratca, 
enkrat pa bratec in sestrica.Najtežji je bil deček s 4370, naj-
lažja pa deklica z 2240 grami. Na Jesenicah je prvič zajokalo 
11 deklic in 9 dečkov. Najlažja je bila deklica z 2810 grami, 
najtežjemu dečku pa je tehtnica pokazala 4320 gramov.

Novorojenčki

Letošnje podelitve žarometov se je udeležila tudi 
zanimiva druščina s Planet TV. Indiro Ekić smo gledali 
v prvi sezoni šova The Biggest Loser Slovenija, trenerja 
Jana Kovačiča še spremljamo v šovu. Na fotografiji 
je tudi zmagovalec prve sezone Bojan Papež (skrajno 
desno). Indira in Jan sta prišla na podelitev v družbi 
svojih najbližjih: Janovo dekle je nekdanja mis Slovenije 
Nives Orešnik, Indirino srce pa se je ogrelo za njenega 
osebnega trenerja Matica Kolenca.
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1. nagrada: samokolnica
2. nagrada: kolut cevi za zalivanje
3.  nagrada: komplet gum in zračnic za kolo 

(2 gumi in zračnici po izbiri kupca)

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte
vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke)  
po šlji te do četrtka, 17 . maja 2018, na Go renj ski 
glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 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 Ble i we i so vi ce sti 4.
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El Anillo je naslov nove pesmi Jennifer 
Lopez (48), kar v prevodu pomeni prstan. 
“Nikoli nisem čutila toliko do nikogar. 
Tvoja divja stran me je obnorela. Toliko si 
mi dal, imam vse. Toda kdaj mi boš natak-
nil prstan?” poje v novi pesmi Lopezova, 
tuji mediji pa že namigujejo, da je pesem 

namenjena njenemu fantu, upokojenemu igralcu bejzbo-
la Alexu Rodriguezu, s katerim se videva od marca lani. 
Kljub pesmi je pevka v nekem intervjuju zatrdila, da se ji 
za zdaj še nič ne mudi pred oltar.

Se Jennifer Lopez mudi pred oltar?

Osemdesetletni Bill Cosby je bil v pri-
meru spolnega napada na Andreo Con-
stand spoznan za krivega. Komiku grozi 
do trideset let zapora. Constandova je 
na sodišču pričala o spolnem napadu, 
omamljanju, posilstvu in otipavanju, s 
pričanjem pa so se ji pridružile še ostale 

žrtve, katerih primeri so zastarali. Porota si je bila povsem 
enotna in ga obsodila v vseh treh točkah. Cosby je bil do 
izreka kazni spuščen na prostost.

Bill Cosby spoznan za krivega

Amy Schumer (36) je zaradi vnetja led-
vic pristala v bolnišnici in zato zamudila 
premiero svojega novega filma Počutim 
se lepo v Londonu. Oboževalcem se je 
opravičila in objavila fotografijo iz bol-
nišnične postelje, ki jo je hudomušno 
naslovila 'hudičevo seksi'. “Žal mi je, da 

nisem z vami. Obožujem Evropo in dobro hrano, toda 
zdravju moram dati prednost,” je zapisala igralka in se ob 
tem še zahvalila možu, sestri in zdravnikom.

Amy Schumer pristala v bolnišnici

Filmski igralec Tom Cruise (55) je prejel 
nagrado za humanitarnost. “Veseli smo, 
da je Tom prejel to zasluženo nagra-
do. Njegov prispevek filmski industriji je 
ogromen, poleg tega pa je še velik pod-
pornik skupnosti,” je povedala predstav-
nica organizacije, ki pomaga tistim, ki so 

se znašli v težavah zaradi bolezni, nesreče ali brezposel-
nosti. Sicer pa igralec pravkar snema šesti del serije Misija 
nemogoče, premiera bo 27. julija.

Tom Cruise prejel nagrado za humanitarnost

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

N
aš tokratni izlet 
se je začel mal-
ce drugače. 
Najprej smo se 
ustavili v Ljub-

ljani, kjer smo si na Metelko-
vi ogledali Slovensko kino-
teko, filmski muzej držav-
nega pomena, ki s prikazo-
vanjem, hranjenjem, resta-
vriranjem, objavljanjem ter 
razstavljanjem filmskega 
in obfilmskega gradiva skr-
bi za dvigovanje filmske kul-
ture. Izvedeli smo marsikaj 
zanimivega, videli, s kakšni-
mi napravami so včasih sne-
mali filme, pokukali v stare 

snemalne knjige, med pla-
kate in fotografije, si ogleda-
li kostumografske in sceno-
grafske slike, ki so dandanes 
že na meji pravih umetnin. 
Mimogrede smo se spreho-
dili še skozi Metelkovo (AKC 
Metelkova mesto), ki je izle-
tnike navdušila z videzom. 

Sledila je vožnja pro-
ti Dolenjski do vasice Krka, 
kjer zelena lepotica, kakor 
tudi imenujejo reko Krko, 
izvira. Najprej smo se spre-
hodili po priljubljeni poti 
televizijske ljubezni. Večina 
izletnikov je vedela, o čem 
pripoveduje serija Reka lju-
bezni, tako da so pot, ki nas 
je vodila tudi mimo hiš, kate-
rih pročelja so uporabljena 

za hiše junakov v seriji, spre-
mljali z zanimanjem. Ker 
smo bili na izletu med ted-
nom, gneče ni bilo, ob koncu 
tedna je bolj živahno.

Po poti po prizoriščih sne-
manja priljubljene televizij-
ske serije nas je pospremil 
lokalni turistični vodnik Sla-
vko Pajntar - Pinki, Goren-
jec, natančneje Tržičan, ki 
že dolgo živi v teh krajih.

Videli smo dom Medvedo-
vih, hišo Mojce in veterinar-
ja Franca, mizarsko delavni-
co, Blatno ulico, znamenito 
kapelico, kjer se oziroma so 
se odvijali prepiri … Ogleda-
li smo si tudi izvira Poltarice 
in Krke, Krško jamo, videli 
most ljubezni. Ustavili smo 

se še pri krški cerkvi, prvi 
romarski cerkvi na Sloven-
skem, ki je posvečena svet-
nikoma Kozmi in Damija-
nu. Po kosilu smo na hitro 
»skočili« na Fužino v Štup-
nikov mlin, kjer dobite vse: 
od moke, kaše in zdroba do 
otrobov. To je dandanes edi-
ni delujoči mlin v zgornjem 
toku reke Krke. Izlet smo 
zaključili na Bojanjem Vrhu 
z ogledom etnološke zbirke 
Nose, kjer sta nas lepo spre-
jela Anica in Štefan, ki za 
zbirko tudi skrbita. Anica je 
za piko na i na mizo postavi-
la še izjemno okusne »flor-
jančke«, ki pa so na prvi 
pogled spominjali na manj-
še in ožje buhteljne.

REKA LJUBEZNI
Odkar na malih zaslonih lahko spremljamo izvirno slovensko serijo Reka ljubezni, postajata Krka  
in Krška jama še bolj priljubljeni med izletniki. Ali je Krka res reka ljubezni, pa smo se prejšnji teden  
na lastne oči prepričali tudi Gorenjci.

Najprej smo se izletniki Gorenjskega glasa ustavili v Ljubljani, potem pa pot nadaljevali proti Dolenjski.

V Kinoteki sta nas na arhivskem oddelku sprejela Bojana 
Živec in Darko Štrukelj.

Pot Reke ljubezni, izvir Krke, jamo in cerkev nam je 
predstavil Slavko Pajntar - Pinki (desni).

Hiša znanega slikarja Franceta Slane je v seriji dom 
Medvedovih.

Anica Nose je po predstavitvi domače etnološke zbirke 
pripravila pravo pogostitev.

Kamnogoričanko Lili Grilc in Kranjčanko Brino Petric 
smo srečali na vinski stojnici Kleti Brdo na prvi letošnji 
Kranski kuhni. / Foto: A. B.
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Nagrade:  3-krat knjiga MELANDA

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 16. maja 2018, 
na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 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 Ble i we i so vi ce sti 4.

Iskrene čestitke ob prazniku dela
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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

Maj vabi na piknik 

No, na travi še ne bomo mogli sedeti, ker so tla še vedno 
premrzla, vse drugo si pa lahko privoščimo: žar, vse pripomoč-
ke, jedilni pribor in seveda debelo rokavico, da nam vročina 
ne bo prišla do živega. Pa oglje, vžigalice, rešetke za odlaga-
nje, papirnate brisače za brisanje rok, posodo in seveda star 
Gorenjski glas za oživljanje žerjavice. In tudi pivce ne sme 
manjkati, kajti ves čas moramo po malem vlažiti meso na 
žaru, predvsem pa pek ne sme biti žejen. Peka na žaru je danes 
postala že cela znanost in zahteva veliko priprav, lepo pa je 
takole »užitkariti« v naravi. Pa še to: mesarji so se z izdelki 
za žar dobro pripravili sezono peke, veliko novega nudijo, le 
odločiti se je treba. Če boste pripravili svoje, pa predlagamo 
nekaj receptov.

Svinjske zarebrnice z žajbljem

Za 4 osebe potrebujemo: 4 debele zarebrnice (po 200 g), 
8 svežih žajbljevih lističev, 1 čebulo, 2 stroka česna, 2 vejici 
timijana, 2 nageljnovi žbici, 1 list lovora, 2 dl suhega belega 
vina, 2 žlici oljčnega olja, sol, poper iz mlinčka ter olje za 
mrežo in mazanje. 
Meso obrišemo do suhega in ga rahlo potolčemo. S strani 
zarežemo dva žepa. Vanju stlačimo sesekljana lista žajblja. 
Čebulo in česen narežemo na tanke rezine, timijan operemo, 
osušimo in osmukamo, žbici in lovor zdrobimo. Vse sestavine 
zmešamo z oljem in vinom ter zlijemo na zarebrnice v posebni 
posodi. Pokrijemo jih in shranimo v hladilnik za več ur, še 
bolje čez noč. Nekajkrat jih obrnemo. Pred peko na žaru jih 
vzamemo iz marinade, obrišemo do suhega in z obeh strani 
namažemo z oljem. Pečemo jih na visoki temperaturi z vsake 
strani od 5 do 7 minut. Posolimo in popopramo.

Dobra paradižnikova omaka za žar in testenine

Potrebujemo: 2 kg zrelega paradižnika, 4 velike čebule, 5 žlic 
oljčnega olja, 3 žlice balzamičnega kisa, 1 žlico sladkorja, sol, 
beli poper iz mlinčka, 7 strokov česna, 4 vejice timijana, po 
želji tudi pekoč feferon ali čili. 
Paradižnik razkosamo na četrtine, pečico segrejemo na 200 
stopinj C. Čebulo razrežemo na četrtine, česen olupimo. V 
višjem pekaču zmešamo paradižnik, čebulo, olje, kis, sladkor, 
sol, sveže zmlet beli poper, česen in osmukane lističe timijana. 
Pekač za dobre pol ure damo v ogreto pečico, da zelenjava 
po vrhu malce počrni. Pečeno zelenjavo ohladimo in mlačno 
zmeljemo s paličnim mešalnikom. Nastalo omako pristavimo 
in še nekaj časa kuhamo, da se primerno zgosti. Postrežemo 
jo v skodelicah, kamor pomakamo pečeno meso z žara, lahko 
jo uporabimo za premaz pic ali kot omako za testenine. Če 
nam ostaja, jo lahko spravimo v vroče kozarce, zapremo in 
hranimo za drugič. Lahko jo tudi zamrznemo.
Dobro in hitro pomako za meso z žara dobimo, če zmešamo 
gorčico in kislo smetano.

Lepe in vesele praznike vam želimo!

Janez Logar

Dva svetova, ki se ju bo-
jimo. In to delamo celo živ-
ljenje. Pravzaprav se niti ne 
zavedamo, da imamo v sebi 
dve skrajnosti. Enega nočemo 
in ga odrivamo, drugi svet je 
prelep in se nam pojavi strah 
pred to dobroto in ljubeznijo. 
Prvi svet je boleč in ga noče-
mo pogledati od blizu – zelo 
pogosto so notri spomini na 
otroštvo in mladost, kjer je 
bilo veliko hudega. Morda se 
to niti ni videlo navzven. Le z 
leti nehote neprijetni dogodki 
in z njimi povezana vzduš-
ja hočejo ven, ker preprosto 
ne morejo več živeti v našem 
telesu. Ko se človek počuti 
varnega, zelo rad govori o 
notranjih bolečinah. Žal so ti 
ljudje v manjšini. Kasneje se 
nam ta težka vzdušja začnejo 
v življenju ponavljati. Igral-
ci v našem življenju so drugi 
(partner, otroci, sodelavci), 
naša počutja pa so vedno zelo 
podobna. In od njih preprosto 
bežimo. Prezaposleni smo, 
služba diktira dnevni tempo, 
misli nam zasede delo, konec 
dneva smo preutrujeni za kar-
koli drugega, majhni otroci 
nas čisto posrkajo, najstniki 
še bolj, organiziramo si hobije, 
da komaj dihamo …; da sebi 
(svojim vzdušjem) ne pride-
mo preblizu, nam pomagajo 
nam tudi odvisnosti raznih 
vrst. Beg pred sabo se nikoli 
ne obrestuje. Prepogosto to 
spoznamo, ko se nam življenje 
zaplete in ne vidimo več izho-
da. In ta beg nam pobere og-
romno energije, hkrati pa nas 
še oropa lastne sreče. 

Na drugi strani imamo v 
sebi dobroto in ljubezen, v 
katero smo postavljeni in v 

katero je objet ves svet. A ni to 
čudovita novica. Ni potrebno, 
da to verjamemo, lahko kar 
vstopimo v to obilje dobrega. 
Vendar dokler smo odkloplje-
ni od sebe (zgornji odstavek), 
nam ni dovoljeno pogledati 
tej radosti v obraz. Ker pa je 
ta življenjska radost večja od 
človeka in človeškega trplje-
nja, se nam včasih sama od 
sebe ponudi. Kako to vemo: 
obnemimo ob čudežu rojstva, 
doživimo čudovito smrt, opa-
zimo cvetoče jablane in hru-
ške, pridejo trenutki, ko je ze-
lena barva bolj lepa, opazimo 
lepe in dobre ljudi, prevzame 
nas opojnost brstenja pomla-
di in hvaležnost pobiranja 
sadov narave, lastnega dela, 
ostanemo brez besed zazrti v 
milijarde zvezd na nebu, prev-
zamejo nas nesebična dela po-
sameznikov, z ljubljeno osebo 
se zlijemo v čudovito celoto 
… To je drugi svet, ki nam je 
ponujen za trenutke. Tega se 
ustrašimo, čeprav nekje daleč 
zadaj vemo, da nam ravno to 
pripada. In spet pobegnemo 
v svojo srednjo žalost, v ubi-
jajočo krivdo, v prestrašenost 
in zamorjenost, v svoje skrbi, 
v ponavljanje starih vzorcev, 
namesto da bi zdržali v lepem 
ter sebe darovali temu čudovi-
temu svetu in drugemu člove-
ku, da bo nam vsem lepše. 

Do lepega, ki ga opisujemo, 
ne bomo prišli mimo temne 
strani (prvi odstavek). Tema 
ob luči izgubi svojo moč. Mi 
pa imamo moč, da ju povabi-
mo skupaj. To je naša svobod-
na volja.

Dva svetova v meni

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

Vaniljeva krema z jagodami in 
čokoladni bravniji

Tako vaniljeva krema kot 
čokoladni bravni sta odlični 
sladici, ki navdušujeta s svo-
jo enostavnostjo in odličnim 
okusom. Piko na i pa dodajo 
še jagode in smetana. 

Za vaniljevo kremo z jago-
dami potrebujemo: pol lit-
ra mleka, 2 jajci, 2 žlici slad-
korja, 2 žlici moke 1 vaniljev 
sladkor, 3 žlice ruma, 2 dl 
smetane, jagode.

V posodi zavremo mleko in 
pazimo, da se ne prime poso-
de. Rumenjake in beljake lo-
čimo. Beljake stepemo v trd 
sneg. Rumenjakom doda-
mo sladkor in vaniljev slad-
kor ter vse skupaj stepemo, 

da celotna masa naraste. Pri-
lijemo rum in postopoma do-
damo moko. Na rahlo vmeša-
mo še sneg iz beljakov. Prip-
ravljeno maso vlijemo v vre-
lo mleko. Med stalnim me-
šanjem kuhamo še dve do tri 
minute, da se krema zgosti. 
Kremo nadevamo v kozarce 
in okrasimo s stepeno smeta-
no in narezanimi jagodami.

Za pripravo čokoladnih 
bravnijev potrebujemo: 250 
g masla, 250 g jedilne čoko-
lade, 200 g sladkorja, 1 va-
niljev sladkor, 3 žlice ruma, 
5 jajc, 200 g moke, 60 g ka-
kava, smetano in jagode za 
okrasitev.

V posodi zmešamo moko, 
sladkor, vaniljev sladkor 
ter kakav. V kozico nareže-
mo maslo in nadrobimo čo-
kolado. Počasi segrevamo 
in mešamo, da se maslo in 
čokolada stopita. Nekoliko 

ohladimo in nato prilije-
mo rum. Med stalnim me-
šanjem dodajamo mešani-
co iz moke in sladkorja. Na-
zadnje vmešamo še jajca. 
Pripravljeno maso vlijemo v 
namaščen pekač ter pečemo 

v ogreti pečici na 180 °C 20 
minut. Pečene bravnije oh-
ladimo, narežemo na kocke 
ter okrasimo s smetano in 
jagodami.

Nasvet: K bravnijem postre-
žemo vaniljev sladoled.

Mojca Logar

Z dijaki sem bila na stro-
kovni ekskurziji na Nizozem-
skem. V tem času je Nizozem-
ska vsa v cvetju. Tulipani in 
druge čebulnice se bohotijo 
v svojih najlepših barvah in 
vožnja s kolesi preko cvetočih 
tulipanovih njiv se je zdela 
kot kromoterapija. Rdeče in 
rumeno, rožnato in vijolično 
v vseh možnih odtenkih nas 
očara. Kar onemiš ob vseh teh 
barvah in razsežnostih. Glede 
na strokovno usmeritev naše 
šole ekskurzijam poleg splo-
šnih znamenitosti dodamo še 
strokovne oglede, kar je seveda 
poslastica. Kdaj pride tudi do 
kakšne težave pri organizaci-
ji, vendar se vse da, če se hoče. 
Večkrat sem že bila na Nizo-
zemskem in vendar se me je 
tokrat še posebno dotaknila 
voda. Boj z vodo. Vsi vemo, da 
je štirideset odstotkov te dežele 
depresija, izsušeno morje, kjer 
so z gradnjo nasipov, kanalov 
in prečrpavanjem vode ustva-
rili polderje, pašnike, njive … 
Izsušena in peščena zemlja z 
visokim nivojem podtalnice je 
idealno rastišče za čebulnice, 
ki so jih sem prinesli v 17. sto-
letju iz Turčije. Nizozemski 
kmetovalec lahko prideluje 
krompir ali drugo zelenjavo, 
frizijke so čudovite mlekarice, 
veliko pa se jih ukvarja s pride-
lavo rož, rezanega cvetja, tuli-
panov … Kot pri nas s krom-
pirjem, se tam ukvarjajo z 
vrtnicami, azalejami … Vse to 
gre na cvetlično borzo, največ-
ja je v Alsmerju, in potem po 
utečenih prodajnih poteh do 
kupcev. Dijaki so navdušeno 
spremljali pot rezanega cvetja 
od pridelovalca do borze, kjer 
je cena rezanega cvetja vedno 

drugačna, odvisno od pogajal-
cev na borzi, preko grosistov 
in nazadnje pride tudi v naše 
delavnice. Ogledali smo si pri-
stanišče Rotterdam. Sedaj ni 
več največje na svetu, prehite-
la so ga kitajska pristanišča, 
torej mu pripada le še primat 
prvega v Evropi. V pristanišču 
je urejen muzej zapornic in 
nasipov. Z nami je bil vodič, 
ki je najlepša mladostna leta 
preživel na Nizozemskem. 
Pravi, da so ga ta leta in šola-
nje na Nizozemskem zelo ob-
likovali kot osebnost. Spomni 
se profesorja, ki mu je govoril: 
upaj si, sanjaj, bodi poseben. 
Ko opazujemo vse te nasipe 
in polderje, pripomnim, da 
mi predstavljajo nenehen boj 
z vodo. In vodič me popravi 
rekoč, če nisem opazila, da v 
predstavitvenem filmu niso 
govorili o boju, ampak »How 
to make water friend« (kako 
narediti vodo za prijateljico)? 

Nizozemske si brez vode ne 
moremo predstavljati. Mor-
je še vedno izsušujejo, le da 
so nekdanje mline na veter 
zamenjale sodobne vetrni-
ce in črpalke. Mlini na veter 
pa so ostali le še kot pomnik 
zgodovine, tako se je začelo. 
Polderja ne moreš zgraditi v 
eni generaciji, to se dela na 
dolgi rok. To potrjuje, da bodo 
sadove vašega dela uživali si-
novi in vnuki. Torej moramo 
biti odgovorni, naravnani v 
prihodnost. Takoj pomislim, 
to je tako kot gospodarjenje z 
gozdom. Nizozemska je ču-
dovita. Keukenhof je nekaj 
podobnega kot Volčji Potok, 
cvetlična borza, kolesarjenje, 
Ana Frank. 

Polder model, 1. del

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 2. 5.
16.00, 20.30 MAŠČEVALCI:  
BREZMEJNA VOJNA
18.40 RESNICA ALI IZZIV
19.20 FILMSKE ZVEZDE NE UMIRAJO V 
LIVERPOOLU
21.15 POČUTIM SE LEPO
17.30 TAKSI 5
14.20 POLDI, PUSTOLOVŠČINE 
POGUMNEGA PTIČKA, sinhro.
15.45 PETER ZAJEC, sinhro.
13.45 MARIJINA ZEMLJA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 2. 5.
14.30, 17.30, 20.30 MAŠČEVALCI: 
BREZMEJNA VOJNA
13.30, 16.30, 19.30 MAŠČEVALCI: 
BREZMEJNA VOJNA, 3D
17.20, 20.15 RESNICA ALI IZZIV
17.50, 20.00 POČUTIM SE LEPO
15.50 ŽELJA PO MAŠČEVANJU
21.10 TAKSI 5
19.20 TIHO MESTO
18.00 RAMPAGE: VELIKO RAZDEJANJE
13.40, 15.30 POLDI, PUSTOLOVŠČINE 

POGUMNEGA PTIČKA, sinhro.
13.45 NE Z MOJO HČERKO
13.50, 15.50 PETER ZAJEC, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 1. 5.
17.00 LEO DA VINCI: MISIJA MONA LISA, 
sinhro.
20.00 HIŠA KRALJEVEGA NAMESTNIKA

Sreda, 2. 5.
17.00 GASTON ZGAGA
20.00 APRILINE HČERKE

Četrtek, 3. 5.
20.00 APRILINE HČERKE

Petek, 4. 5.
18.00 SICILIJANSKI DUHOVI
20.30 ŽELJA PO MAŠČEVANJU

Sobota, 5. 5.
16.00 POLDI, PUSTOLOVŠČINE 
POGUMNEGA PTIČKA, sinhro.
18.00 ŽELJA PO MAŠČEVANJU
20.00 VZTRAJANJE

Nedelja, 6. 5.
16.00 POLDI, PUSTOLOVŠČINE 
POGUMNEGA PTIČKA, sinhro.
18.00 VZTRAJANJE
20.00 SICILIJANSKI DUHOVI

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

desetdnevna vremenska napoved

Torek
1. 5. 

10/23 °C

Nedelja 
6. 5.

10/23 °C

Sreda 
2. 5. 

Četrtek
3. 5. 

Petek
4. 5. 

Sobota
5. 5.

8/20 °C 10/21 °C 10/22 °C 11/24 °C

Ponedeljek 
7. 5.

Torek
8. 5.

Sreda
9. 5.

Četrtek
10. 5.

10/23 °C 8/23 °C 7/23 °C 7/21 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Tokrat bo naš izlet čebelarsko obarvan. Pot nas bo vodila čez Jezersko in av
strijsko Koroško v Slovenj Gradec, kjer deluje edini evropski medičar in svečar 
s tradicijo iz leta 1757. Prikazali nam bodo, kako izdelujejo sveče in lectova 
srca. Vmes boste lahko pokusili ekološke medenjake, brezalkoholno staroslo
vansko pijačo in medeno žganje. Nato se bomo odpeljali na Kope, kjer nam 
bodo v humorističnem šovu prikazali, kako so včasih opravljali  
gozdarska opravila s starimi orodji. Vmes bo tudi „holcerska“ 
malica – pohorski lonec. Domov se bomo odpeljali skozi Sa
vinjsko dolino in se ustavili v Mozirju, kjer nam bo čebelar 
prikazal, kako vzgaja čebele, spoznali boste, katere rastline 
dajo največ medu, nekaj izdelkov boste lahko tudi pokusili.

Vabljeni.

Cena izleta je 34 evrov in vključuje:  
prevoz, ogled izdelave medenih sveč in lectovih src, hudomušno  
predstavitev gozdarskih opravil, obisk čebelarja, degustacijo medu, kosilo in DDV.

Odhod avtobusa: ob 6.30 z AP Radovljica, ob 6.55 z AP Creina Kranj, 
ob 7.05 z AP Mercator Primskovo, ob 7.25 z AP Škofja Loka. 
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite  
osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si. 

Koroška in čebelice
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IZLET / 9. maja 2018

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

Nagrajenci nagradne križanke RESTAVRACIJE CUBIS 
ŠENČUR  z geslom PRAVI BBQ IN SMOKER V CUBISU,  objav
ljene v časopisu Jurij , ki je izšel v petek, 13. aprila 2018, so: 
1. nagrado: mešano BBQ ploščo za 2 osebi prejme Ema Ur-
banček iz Šenčurja, 2. nagrado: BBQ spare ribs c coleslaw 
solato za 2 osebi prejme Darko Vajt z Golnika in 3. nagra
do: pulled beef sendvič prejme Borut Jenko iz Radomelj. 
Nagrajencem iskreno čestitamo. 
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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.
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1. 5. tor. Jože, praznik dela 5.49 20.10

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

3. 5. čet. Aleksander 5.46 20.12

4. 5. pet. Cveto 5.45 20.14

5. 5. sob. Angel 5.43 20.15

6. 5. ned. Janez 5.42 20.16

7. 5. pon. Stanko  5.40 20.18

Šenčur – Konjeniški klub Šenčur je ob godu farnega zavetnika 
svetega Jurija in ob prazniku občine organiziral tradicionalno 
povorko skozi Šenčur ter blagoslov konj in voz. V povorki je 
bilo 59 konj in dvanajst vpreg iz šenčurske občine in od drug-
je. Konje in konjenike je blagoslovil šenčurski župnik Urban 
Kokalj. Na začetku povorke so z zastavami Slovenije, Evropske 
unije in Občine Šenčur jezdili Roman Perdan, Peter Celar in 
Klemen Konc, spremljala pa jih je šenčurska godba na pihala. 

Ob prazniku blagoslov in povorka konj

Aleš Senožetnik

Češnjevek – Zaposleni v No-
vartisu v Sloveniji, katerega 
del je tudi farmacevtsko pod-
jetje Lek, je tudi letos sodelo-
valo že na 14. Dnevu sodelo-
vanja z lokalno skupnostjo, 
ki ga v 58 državah sveta or-
ganizira Novartis.

Prostovoljci, ki jih je bilo le-
tos že več 650, so v torek op-
ravljali različna dela na 26 
dejavnostih in projektih in se 
tudi na ta način povezovali z 
lokalnim okoljem, v katerem 
delujejo. Zaposleni z men-
geške enote Leka so tako obi-
skali stanovalce Doma počit-
ka Mengeš in z njimi igra-
li tombolo, otroke s posebni-
mi potrebami Osnovne šole 
Roje iz Domžal so odpelja-
li na izlet v Postojnsko jamo, 
uredili so okolico in prosto-
re Skupnosti Barka v Zbi-
ljah pri Medvodah, na Bled 
pa so odpeljali tudi starostni-
ke Doma starejših občanov 

Vič - Rudnik iz enote Bokal-
ce.Že nekaj let sodelujejo 
tudi z lokalnimi ribiči in jim 
pomagajo pri urejanju oko-
lice ribnikov. Lani so Leko-
vi prostovoljci očistili okolico 

brunarice v Lahovčah, tokrat 
pa so se zbrali pri ribniku v 
Češnjevku, kjer so barvali ri-
biško brunarico, nasuli ces-
to, čistili okolico in urejali ra-
stlinje okoli ribnikov.

»Ribiči svoje delo opra-
vljamo na prostovoljni bazi. 
Predvsem skrbimo za vode 
in vodni živelj, izobražuje-
mo otroke po osnovnih šo-
lah, v primeru, da pride do 
prekopa kakšnega potoka, 
naredimo izlov, delujemo 
pa tudi okoljevarstveno. So-
delujemo v primeru, da pri-
de do onesnaženja vodoto-
kov, sodelujemo z inšpek-
cijskimi službami in poli-
cijo. Ob teh nalogah nam 
prav pride pomoč pri ureja-
nju ribnikov in ribiških bru-
naric,« pravi Jure Vajs z Bio-
farmacevtike Mengeš, sicer 
tudi sam ribič, ki pa je že 
drugo leto eden izmed ko-
ordinatorjev akcije, ki se je 
je v Češnjevku udeležilo 31 
lekovcev. 

»Ko pomagamo drugim, 
pomagamo tudi sami sebi, 
saj je lep občutek, ko veš, 
da si naredil nekaj koristne-
ga za druge,« zaključi Jure 
Vajs.

Ko pomagaš drugim, 
pomagaš sebi
Zaposleni v Leku so se tudi letos pridružili Novartisovi globalni pobudi – Dnevu sodelovanja  
z lokalno skupnostjo.

Jure Vajs je s skupino Lekovih prostovoljcev pomagal urejati 
okolico ribnika v Češnjevku.
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Skrbnik ključnih kupcev, m/ž (Ljubljana) 
Iščemo izkušenega in visoko motiviranega strokovnjaka na delovnem mestu 
Sskrbnik ključnih kupcev. Zadolženi boste za predprodajne, prodajne in popro-
dajne aktivnosti PLM-programske opreme in storitev. Dekra zaposlitev, d. o. o., 
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 2. 5. 2018. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Samostojni razvojni inženir za področje vgrajene programske opreme, m/ž 
(Kranj) 
Vaše naloge in odgovornosti: načrtovanje in realizacija vgrajene programske opre-
me izdelkov v okviru tehničnega zahtevnika ob upoštevanju strokovnih, kakovo-
stnih in učinkovitostnih meril, izdelava funkcijskih in končnih prototipov, predlaga-
nje izboljšav posameznih sklopov v smeri tehničnih karakteristik, poenotenja sklo-
pov in pocenitev, Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 
20. 5. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Šivilja/krojač, m/ž (Šenčur) 
Iščemo hitro, natančno in izučeno šiviljo/krojača s prakso. Hovercraft, d. o. o., Po-
slovna cona A 1, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 23. 5. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Pomočnik v kuhinji, m/ž (Bled) 
Pridruži se ekipi mladih in kreativnih sodelavcev. Če si po naravi pozitivna oseba, 
ki ji delo ni težko, bomo veseli sodelovanja. Butični glamping resort Garden Villa-
ge Bled išče novega sodelavca za delovno mesto pomočnik v kuhinji. Plantea, d. o. 
o., Cesta Gorenjskega odreda 16, 4260 Bled. Prijave zbiramo do 25. 5. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Kontrolni tehnik, m/ž (Kranj)
Naloge in odgovornosti: priprava podatkov za analizo in kakovostno ovrednotenje 
proizvodnih procesov, podpora pri izvajanju in samostojno izvajanje presoje suro-
vin, polizdelkov in izdelkov, sodelovanje v reklamacijskih postopkih s strani kupcev, 
predlaganje ukrepov za izboljšave. Savatech, d. o. o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 11. 5. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj) 
Opis vašega dela: svetovanje strankam in prodaja tekstilnih izdelkov, delo na bla-
gajni, reševanje reklamacij, skrb za urejenost delovnega prostora. Ordislo, d. o. o., 

Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 24. 5. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant, m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Opis delovnega mesta: izvajanje manipulacije z blagom po navodilih nadrejene-
ga, etiketiranje, pakiranje, paletiziranje in vlaganje blaga v regale, vzdrževanje reda 
in čistoče v skladišču ter racionalna raba skladiščnega prostora ... Elan, d. o. o., Be-
gunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 24. 5. 2018. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za nabavo, m/ž (Lipnica) 
Opis del in nalog: vzpostavitev in zagotavljanje nabavnih pogojev za nabavo izdel-
kov iz papirja (transportna embalaža, komercialna embalaža, navodila ...), sodelo-
vanje pri razvoju novih produktov, iskanje novih dobaviteljev, novih materialov in 
nabavnih trgov ... Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo 
do 30. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Univerzalni delavec, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: zaželena je srednješolska izobrazba strojne ali elektro smeri, 2 leti de-
lovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu v proizvodnji, usmerjenost k skup-
nim ciljem, željo po dodatnem učenju in napredovanju, pripravljenost na večiz-
mensko delo ... Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo 
do 24. 5. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec, elektro, m/ž (Škofja Loka, Ljubljana) 
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: izvajanje priklopov novih strojev na in-
terno električno inštalacijo, izvajanje periodičnih in preventivnih pregledov, po-
pravila električnih in elektronskih naprav ter delovne opreme in njenih sestavov ... 
LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 18. 5. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Čistilec-logistik, m/ž (Jesenice) 
Naloge: notranji transport v bolnišnici, transport vozov s hrano in pijačo, transport 
odpadkov iz bolniških oddelkov/enot na zunanji depo, transport perila in transport 
pacientov iz oddelkov na preiskave. Aktiva čiščenje, d. o. o., Ljubljanska cesta 12f, 
1236 Trzin. Prijave zbiramo do 4. 5. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (Zbilje) 
Ponujamo: redno in dobro plačilo (urna postavka 6 EUR neto), delo 5 dni na 
teden, možnost fleksibilnega urnika. Možnost napredovanja v vodjo strežbe/
enote. Pričakujemo: urejenost, komunikativnost, prijaznost, dobro znanje slo-
venskega jezika, zaželene izkušnje z delom pri blagajni, skrb za red in čistočo, 
lastno prevozno sredstvo. Dotik gostinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohorske-
ga bataljona 34, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 3. 5. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Referent servisa kupcem, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: višjo ali srednjo strokovno izobrazbo družboslovne smeri, zaželena 
visoka, 1–3 leta izkušenj na podobnih delovnih mestih, dobre komunikacijske spo-
sobnosti ... Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave 
zbiramo do 6. 5. 2018. 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

          IZLET // sobota, 12. maj 2018 Vožnja po Bohinjski progi je prav gotovo posebno doživetje. Pogledi na 
Blejsko jezero, na številne soteske, grape in predore, med katerimi je 
najdaljši dolg kar 6327 m, so nepozabni. Na vlaku je za potnike dobro 
poskrbljeno, saj za vzdušje skrbijo vodniki in animatorji. V sestavi vlaka 
pa je tudi bife vagon, kjer se lahko okrepčamo.
Odhodi: Ob 9.03 odhod muzejske kompozicije z Jesenic mimo Bleda 
(prihod ob 9.17) in Bohinjske Bistrice (prihod ob 9.48) proti postaji 
Most na Soči in Kanal do Nove Gorice (prihod vlaka ob 11.59).   
Ob 16.35 se muzejski vlak iz Nove Gorice po isti progi vrača proti  
Jesenicam, kamor prispe ob 19.53.
Cena: Redna cena izleta za odrasle je 41 EUR. Če se na izlet prijavite na 
Gorenjskem glasu, je cena le 37 EUR. Redna cena za otroke, stare od 6 
do 12 let, je 25 EUR, če jih prijavite na Gorenjskem glasu, je cena le 
22,5 EUR. Otroci do 6. leta potujejo brezplačno! 
Če bi se želeli prijaviti na dodaten izlet v Goriška brda, to sporočite ob 
prijavi – DOPLAČILO.

Organizator izleta je  
ABC Rent a car in turizem. 

Prijave in rezervacije  
sprejemamo na Gorenjskem 
glasu, Bleiweisova 4, Kranj, 
po tel. št.: 04/201 42 41  
ali po e-pošti na  
narocnine@g-glas.si.

Cena vključuje:  
vožnjo z muzejskim vlakom, 
animacijski program, vodenje  
ter organizacijo izleta.

Doplačilo: 
za kulinarični  izlet  
v Goriška Brda je 48 EURna osebo
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recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

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 Bleiweisovi cesti 4 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
Plesna predstava Namig 2018

Kranj – V soboto, 5. maja, se bo ob 11. uri v Prešernovem 
gledališču Kranj začela Regijska revija plesnih skupin Namig 
2018. Sodelovale bodo plesne skupine: KD Qulenium Kranj, 
Plesnega kluba Šinšin Kamnik, Osnovne šole Bistrica pri Tr-
žiču, KUID APel Kranj ter Glasbene šole Kamnik.

Prvomajska parada starodobnikov
Naklo – MDO Naklo prireja jutri, v torek, 1. maja, tradicio-
nalno, tokrat že 23. prvomajsko parado starodobnikov. Raz-
stava vozil bo od 8. do 10. ure. Start parade bo ob 10.30 
po vaseh občine Naklo, nato skozi Kranj, Besnico, Nemilje, 
Jamnik, Kropa Podnart do Nakla. Zaključek parade bo ob 
14. uri v šotoru pred Občino Naklo. Ob 9.30 bo nastop god-
be na pihala iz Šenčurja. Obiskovalci bodo lahko pokusili 
pražen krompir. Po odhodu parade ob 10.30 bo blagoslov 
traktorjev.

Kresovanja
Kovor – Kovorski gasilci vabijo na kresovanje na vrt gasilske-
ga doma danes, v ponedeljek, 30. aprila, ob 19. uri.

Jelendol – V Jelendolu bo začetek kresovanja ob 20. uri v 
Športnem parku Jelendol - Dolina.

Križe – Prostovoljno gasilsko društvo Križe danes, v ponede-
ljek, 30. aprila, organizira tradicionalno kresovanje na Polani 
nad Križami. Začelo se bo ob 20. uri. V primeru slabega vre-
mena bo prireditev prestavljena na jutri, ko bodo kres zaku-
rili ne glede na vremenske razmere.

Kranjska Gora – Kresovanje v Kranjski Gori in zabava s sku-
pino Zgornjesavci bo danes, v ponedeljek, 30. aprila, ob 18. 
uri pri Razigrani Mojci.

Gozd - Martuljek – V Gozdu - Martuljku bo kresovanje da-
nes, v ponedeljek, 30. aprila, ob 19. uri na travniku pri hiški 
ŠD Varpa.

Dovje – Kresovanje na Dovjem bo danes, v ponedeljek, 30. 
aprila, ob 21. uri pred staro karavlo.

Podkoren – Podkorenski gasilci vabijo na kresovanje, ki bo 
danes, v ponedeljek, 30. aprila, od 18. do 20. ure v Medvej-
ku. Organiziran bo prevoz Podkoren–Medvejek in nazaj.

Za otroke
Jesenice – V četrtek, 3. maja, bo v knjižnici ura pravljic ob 17. 
uri, v petek, 4. maja, bo Brihtina pravljična dežela ob 10. uri.

Hrušica – V knjižnici bodo v četrtek, 3. maja, ustvarjalne de-
lavnice ob 16. uri.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V Medgeneracijskem cen-
tru Kranj bodo 4. maja ob 15. uri brezplačne inštrukcije an-
gleškega in nemškega jezika za osnovno šolo, 7. maja bo 
ob 17. uri Numerologija – izračun za leto 2018, ob 18. uri 
bo pred Centrom zbor za krožni ogled kanjona reke Kokre; 
Cerklje: 7. maja bodo ob 15. uri inštrukcije iz matematike v 

TIC Cerklje; Preddvor: 8. maja bodo ob 17. uri Vaje dihaj z 
Brigitto v Hotelu Alma; Šenčur: 8. maja bodo ob 11. uri Vese-
le urice – nemščina v sejni sobi Občine Šenčur. Obvezne so 
prijave na telefon 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@
luniverza.si.

IZLETI

Pohod na Blegoš
Kranj – Planinsko društvo Kranj vabi v nedeljo, 13. maja, na 
42. Spominsko-rekreativni pohod na Blegoš. Tura je primer-
na za planince in tehnično ni zahtevna. Odhod izpred hotela 
Creina bo ob 7. uri. Hoje bo približno za tri ure. Prijavite se 
lahko v pisarni Planinskega društva Kranj do vključno srede, 
9. maja.

Pohod na Sejem vino in turizem
Šenčur – Turistično društvo Šenčur in Društvo ljubiteljev 
vina Šenčur organizirata danes, v ponedeljek, 30. aprila, po-
hod na Šenturško goro na Sejem vino in turizem na kmeč-
kem turizmu Pavlin. Odhod ob 10. uri izpred spomenika 
krompirju in Mariji Tereziji v Šenčurju. Informacije in prijave: 
Franci Erzin, tel.: 041 875 812

Turistični izlet na Pohorje
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v torek, 15. maja, na 
turistični izlet na Pohorje. Odhod s posebnim minibusom 
bo ob 7. uri izpred Globusa. Vrnitev v Kranj je predvidena do 
20. ure. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do 
srede, 9. maja.

Po delu Moravške planinske poti
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 10. maja, 
na pohodniški izlet po delu Moravške planinske poti. Odhod 
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše dobre mamice, stare mame, tašče,  
sestre in tete

Mire Kuhar
rojene Senica iz Cerkelj

se zahvaljujem vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znan-
cem, sodelavkam in sodelavcem za izrečena sožalja, tolažilne be-
sede, stiske rok in tople objeme, cvetje, darovane  sveče, molitve 
in darove za svete maše. Posebna zahvala duhovniku gospodu Jer-
neju Marenku za lepo opravljen poslovilni obred in sveto mašo. 
Hvala ge. Damijani Božič Močnik in pevkam za lepo petje. Hvala 
pogrebnikoma Darku in Franciju Jeriču. Hvala celotnemu kolek-
tivu Doma Taber Šmartno. Hvala cvetličarni Cvetlični vrt. Vsem 
imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala, da so mojo 
drago mami pospremili na njeno zadnjo pot k večnemu počitku. 

Hčerka Bogdana z družino
Cerklje, 25. aprila 2018

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni.
Ostali so živi spomini.
Z nami potuješ vse dni …

ZAHVALA

V 87. letu je tiho zaspala naša draga mama

Julka Rozman
z Ovsiš pri Podnartu

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, znancem 
in prijateljem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. 
Posebna zahvala dr. Šterovi, patronažnima sestrama Tanji in Sonji 
za pomoč v težkih trenutkih. Hvala sosedom za denarno pomoč, 
hvala tudi Anici Frelih in Danili Vidic. Hvala nosačem, prapor-
ščakom, Društvu upokojencev Podnart, RK Podnart, Združenju 
izgnancev Gorenjske, gospodu župniku za lepo opravljen obred, 
pevcem in trobentaču, pogrebni službi Akris.
Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni
25. aprila 2018

Med nami ljubljena si bila
iz vsega srca,
ljubljena bodi tudi tam,
kamor si odšla.

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

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

Spoštovani naročniki in bralci 
Gorenjskega glasa
Male oglase in zahvale oziroma 
osmrtnice za Gorenjski glas, ki 
bo izšel v petek, 4. maja spreje-
mamo do četrtka, 3. maja, do 8. 
ure.

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

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

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

                        + poštnina

EUR

Priznani vrtnar in 
poznavalec rastlin Matic 
Sever nas navduši za 
prelepe zasaditve v 
posodah. Z zelo bogatim 
slikovnim materialom 
predstavi zanimive 
sodobne načine 
kombiniranja različnih 
cvetočih in zelenih 
rastlin v posodah za vse 
štiri letne čase ter opiše 
karakteristike posod 
iz različnih materialov. 
Posode z izjemnimi 
zasaditvami bomo 
postavili pred vhod, na 
vrt, teraso, balkon ... 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

144strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je 16

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 18001429

TURIZEM
ODDAM

APARTMAJE v okolici Zadra, 40 m 
od plaže, dovolj sence borovcev, tel.: 
031/515-422 18001457

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE Križev pot, 14 postaj + 
vstajenje, 130 x 100 cm, ogled: Du-
hovni utrip 6. 4. 2015, tel.: 040/567-
544 18001411

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18001470

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

NOV motor za kovinska drsna vrtna vra-
ta, tel.: 04/53-36-448, 051/794-235  
 18001463

PUHALNIK Marin s cevmi, kot nov, 
tel.: 041/290-109  
 18001477

SONČNI topilnik za sate ( 4 sate hkra-
ti), tel.: 031/360-536  
 18001466

TRAČNI obračalnik Sip 220, novejši, 
in predsetvenik Gorenc z ježi 180 cm, 
tel.: 041/229-159 18001467

VILIČAR 3.5 T in traktorsko prikolico 4 
T, tel.: 041/865-675 18001468

KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 18001138

TRAKTOR Zetor, IMT, Ursus, Univer-
zale, Deutz, Štore ali TV, letnik in model 
ni pomemben, tel.: 031/562-809  
 18001473

PODARIM

STARO mlatilnico, slamoreznico, paj-
kel, tel.: 040/378-176 18001469

PRIDELKI
PRODAM

KROMPIR, primeren za sajenje, več 
sort, lanski uvoz, tel.: 04/23-11-582, 
040/483-444 18001464

KROMPIR, primeren za sajenje, in je-
dilni krompir, tel.: 041/354-101 
 18001475

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 TELICI in bika, starost 13 mesecev, 
tel.: 041/571-150  
 18001460

BREJE telice in 1 leto stare telice po 
izbiri, tel.: 031/438-163 18001458

JAGENČKE za zakol ali nadaljnjo rejo, 
tel.: 040/266-311  
 18001462

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste, pred nesnostjo, in KG pi-
ščance za dopitanje, pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 18001114

PAŠNO kravo, 8 mesecev brejo, in te-
lico, visoko brejo, obe simentalki, tel.: 
041/875-801 18001478

RJAVE jarkice v začetku nesnosti. Sta-
nonik, Log 9, Šk. Loka, tel.: 04/51-85-
580, 041/694-285  
 18001461

SIMENTALCA za rejo, tel.: 051/884-
923 18001474

SIMENTALKE: krava drugič breja 7 
mesecev, telica breja 4 mesece in teli-
ca danes osemenjena, tel.: 04/25-22-
641 18001471

VEČ koz in mladega kozla, tel.: 
041/953-811 18001459

VEČ čebeljih družin na AŽ satju, tel.: 
031/687-062 
 18001476

KUPIM

PAŠNE krave s teleti, tel.: 031/410-
418 18001479

OSTALO
PRODAM

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 18001419

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIM voznika kombija za pre-
voze po Sloveniji. Kategorija B vozni-
škega izpita. Z delom se lahko začne 
takoj. Orel transport Gregor Bergant, 
s.p., Trnje 16, Šk. Loka, 031/564-
285, gregor.orel@siol.net 18001480

ZAPOSLIMO voznika kamiona eno-
dnevnih prevozov po Sloveniji, izpit ka-
tegorije C (zaželena kategorija E). Agro 
Mobil, d.o.o., Letališka 37, Šenčur, 
tel.: 041/698-385, g. Boštjan Berton-
celj 18001421

AS LEŠE išče za obdobje od srede ju-
nija do srede septembra 2018 planšar-
ja za pašo na Lešanski planini. Ponud-
be na naslov: Agrarna skupnost Leše, 
Leše 36, 4290 Tržič. Za dodatne infor-
macije pokličite, tel.: 04/59-62-225  
 18001481

IŠČEMO pomoč pri pobiranju 
špargljev, Samo Livk, Dorfarje 16, 
4209 Žabnica, tel.: 040/244-347 
 18001472

IŠČEMO tesarje/montažne delavce, 
kot okrepitev naše ekipe, za delo v 
Avstriji in Nemčiji. Plača po dogovoru. 
Veselimo se vašega klica +386/30-
758-314, Janez Grilc. Diaplan Stahl + 
Holz GmbH, Bahnhof str. 9, Celovec/
Klagenfurt, Avstrija  
 18001445

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 18001123

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasa-
de, adaptacije, tlakovanje dvorišča, 
ograje, kamnite škarpe in dimni-
ke, kvalitetno, hitro in poceni. SGP 
Beni, d. o. o., Struževo 7, Kranj, tel.: 
041/561-838  
 18001156

BELJENJE, sanacija plesni, glajenje in 
brušenje sten, dekorativni ometi in op-
leski, barvanje napuščev in fasad vam 
nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, 
Naklo, tel.: 031/392-909 18001083

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 18001122

NUDIM vam frezanje vrtov, zaščito 
cipres in škropljenje češenj. Branko 
Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 19, 
4000 Kranj, tel.: 040/993-406 
 18001253

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419 18001482

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 18001402

RAZNO
PRODAM

KULTIVATOR Honda 60 s priključki, 
prikolico za avto, pomivalni stroj Bosch 
v okvari, tel.: 070/334-477  
 18001456

NERJAVEČI sodovi, 30, 50 in 80 
litrov, s plavajočimi pokrovi, tel.: 
031/360-536 18001465

RABLJENO, plastično cisterno za gori-
vo, 2.000-litrsko, tel.: 041/385-929  
 18001448

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 10. aprila 2018, 
je bil TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA. Geslo križanke je 
bilo: FESTIVAL ČOKOLADE RADOVLJICA. Nagrajenci so: 1. na-
grado: čokoladni paket Lucifer + čokoladni čevelj prejme DAR-
JA STARE iz Naklega, 2. nagrado: obisk čokoladnice Passero s 
prikazom izdelovanja pralinejev degustacijo prejme DANICA 
DROL iz Škofje Loke, 3. nagrado: bon za 10-kosno torto Gaia 
slaščice prejme ELIZABETA JAGODIC iz Cerkelj. Nagrajenkam 
čestitamo.

s posebnim avtobusom ob 7. uri izpred Globusa. Srednje 
pohodniške hoje bo za približno dve uri. Vrnitev v Kranj je 
predvidena ob 12.30. Prijave z vplačili sprejemajo v društve-
ni pisarni do ponedeljka, 7. maja.

OBVESTILA

Začetek kolesarjenja šenčurskih upokojencev
Šenčur – Kolesarska sekcija Društva upokojencev Šenčur 
obvešča, da se je sezona kolesarjenja začela. Zbor kolesar-
jev bo vsak petek ob 9. uri pred prostori društva – Gasilski 
dom Šenčur. Kolesarjenje združujemo s krajšimi relacijami 
in druženjem ob postanku, dolžina vožnje s postankom ne 
presega 30 kilometrov, in to po ravnini v okoliških vaseh. 
Zahtevni kolesarji pa se bodo dobili na postanku in se dogo-
vorili. Informacije: Viktor Pravst, tel.: 031 512 421. Prvo kole-
sarjenje bo v petek, 4. maja, ob 9. uri.

Meritve tlaka, holesterola in krvnega sladkorja
Primskovo, Kranj, Stražišče, Bitnje, Struževo – Meritve tla-
ka, holesterola in krvnega sladkorja bodo potekale: 3. maja 
ob 8. uri v Domu KS Primskovo, 9. maja od 8. do 10. ure v 
prostorih RKS OZ Kranj na Bleiweisovi 16 ter od 7. do 10. ure 
v Domu KS Stražišče, 10. maja od 7. do 9. ure v gasilskem 
domu Bitnje in 17. maja ob 17. uri v prostorih Krajevne skup-
nosti Struževo.

RAZSTAVE

Čebele in čebelarstvo v slikah
Naklo – Društvo LIK Naklo v času bližajočega se svetovnega 
dneva čebel vabi na skupinsko slikarsko razstavo Čebele in če-
belarstvo v slikah. Odprtje razstave s kulturnim programom 
bo v Pavlinovi galeriji Doma Janeza Filipiča v Naklem v petek, 
4. maja, ob 19.30. Razstava bo na ogled do 17. maja, in sicer 
ob nedeljah od 10. do 11. ure ter ob četrtkih od 18. do 19. ure.
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Anketa

Jagoda Štilec, Naklo:

»Drevje smo doma že obre-
zali, ga tudi poškropili. V ra-
stlinjaku so že sejančki para-
dižnika in paprike. Krompir je 
posajen, prav tako trajnice, je 
pa letos vse malo zapoznelo 
zaradi snega in mraza.«

Klara Čop, Radovljica:

»Rože in nekaj vrtnin je po-
sajenih in pokritih s kopre-
no, da semen ptički ne bodo 
pojedli. V rastlinjaku rasteta 
paprika in solata. Je pa treba 
z glavnino sejanja na prosto 
počakati do ledenih mož.«

Gašper Kumer, Hotavlje

»Splošna vrtnarska priporo-
čila, kdaj saditi, upoštevam. S 
sajenjem na prosto počakam 
do ledenih mož, v domačem 
rastlinjaku pa že uspevata so-
lata, zgodnji krompir. Držim 
se tudi načel kolobarjenja.« 

Nejc Jereb, Radomlje:

»Veselje imam z vrtnarje-
njem, tudi sadike sam vzga-
jam. Nekaj zelenjave sem že 
posadil na prosto (zelje, por, 
solata) in tudi nekaj rož. Izku-
šnje pridobivam tudi z delom 
v Arboretumu Volčji Potok.«

Suzana P. Kovačič

Biotehniški center Naklo je 
imel v sredo dan odprtih vrat. 
Nekaj njihovih dijakov in štu-
dentov smo vprašali, koliko 
vrtnarijo tudi doma in kaj so v 
tem času že posadili oziroma 
posejali na domačem vrtu. 

Foto: Tina Dokl

Mladi na 
domačem vrtu

Nika Dolenec,  
Sv. Barbara pri Škofji Loki:

»Krompir je že posajen, trava 
pokošena, lonci pripravljeni 
za sajenje rož. Je pa letos za-
radi mraza vse bolj pozno. 
Bo treba kar počakati, da se 
zemlja še malo segreje.«

info@g-glas.si
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Mateja Rant, Jasna 
Paladin, Aleš Senožetnik

Kranj, Škofja Loka, Jeseni-
ce, Kamnik – Nocoj bodo na 
predvečer praznika dela po 
številnih gorenjskih krajih 
zagoreli kresovi, jutri pa se 
bodo odvijala prvomajska 
srečanja. Tradicionalna 
prvomajska srečanja pri
pravljajo na Sv. Joštu nad 
Kranjem, na Križni gori, na 
Pristavi nad Javorniškim 
Rovtom ter v Kamniku in 
Kamniški Bistrici.

V Kranju srečanje na 
Sv. Joštu

V Kranju osrednjo 
prvomajsko prireditev na 
Svetem Joštu organizira 
Svet gorenjskih sindikatov 
v sodelovanju z Mestno ob
čino Kranj ter Zavodom za 
kulturo in turizem Kranj. 
Za uvod bo s svojim nasto
pom ob 10.30 poskrbel Pi
halni orkester Mestne obči
ne Kranj, zbrane pa bo nago
vorila predsednica Sveta go
renjskih sindikatov Nežka 
Bozovičar. Za dobro razpo
loženje obiskovalcev bo skr
bela skupina Rok'n'band. 

Zbrali se bodo na 
Križni gori

Gorenjska območna or
ganizacija Zveze svobodnih 
sindikatov Slovenije (ZSSS) 
jutri ob 11. uri pri pravlja 
36. prvomajsko srečanje na 
Križni gori. Slavnostna go
vornica bo članica Sindika
ta komunale, varovanja in 
poslovanja z nepremičnina
mi Slovenije Marjana Mrak, 
zbrane pa bo nagovoril tudi 
sekretar Območne organiza
cije ZSSS Gorenjska Matej 
Jemec. V kulturnem progra
mu bodo nastopili Pihalni 

orkester Škofja Loka in čla
nice Mažoretnega društva 
Železniki, za zabavo bodo 
skrbeli humorist Boštjan 
Meglič  Peška in ansambel 
Strmina.

Tradicionalno 
praznovanje na Pristavi

Tradicionalnega prvo
majskega srečanja se bo ju
tri ob 11. uri mogoče udele
žiti tudi na Pristavi nad Ja
vorniškim Rovtom, ki ga 
pripravljajo v sindikalni 
podružnici družbe Acroni 
Sindikata kovinske in ele
ktro industrije (SKEI). Kul
turni program bo pomagal 
oblikovati Pihalni orkester 
Jesenice  Kranjska Gora, 
slavnostni nagovor pa bo 
imel podpredsednik SKEI 
Slovenije Vili Novak.

V Kamniku dve prireditvi

Tradicionalno prvomaj
sko praznovanje v Kamniški 
Bistrici bodo člani Delavsko 
kulturnega društva Solidar
nost Kamnik jutri pripravili 
že 95. leto zapored. Shod se 
bo s kulturnim programom 
in nastopom Moškega pev
skega zbora DKD Solidar
nost začel ob 11. uri. Kot go
vornico so organizatorji na
javili poslanko Julijano Biz
jak Mlakar, občinska organi
zacija Socialnih demokratov 
Kamnik pa je kot slavnostne
ga govornika povabila Deja
na Židana.

Osrednja prvomajska ob
činska proslava pa bo v Ka
mniku potekala na Starem 
gradu. Ob 11. uri bodo obisko
valci pričakali prihod Mestne 
godbe Kamnik in kamniških 
mažoretk, zabavala pa jih bo 
tudi zasedba Kranjci. Slav
nostni govornik bo podžu
pan Igor Žavbi. 

Prvomajska 
praznovanja
Tradicionalna srečanja bodo na Sv. Joštu nad 
Kranjem, Križni gori, Pristavi nad Javorniškim 
Rovtom ter v Kamniku in Kamniški Bistrici.

Urša Peternel

Kranj – Družba za avtoceste v 
Republiki Sloveniji (DARS) 
bo v prihodnjih tednih zače
la rušiti prve cestninske po
staje, med njimi tudi tisto na 
Torovem. Z uvedbo novega 
sistema elektronskega ce
stninjenja DarsGo je bil na
mreč izpolnjen še zadnji po
goj za njihovo odstranitev, 
saj od 1. aprila tudi težka vo
zila cestninsko postajo pre
vozijo brez ustavljanja.

V okviru prvega sklopa 
del nameravajo zrušiti in 
preurediti cestninske po
staje Log, Torovo in Vrh
nika. Kot so pojasnili na 
DARSu, bodo odstrani
li nadstrešnice, betonske 
otoke, opremo in na neka
terih lokacijah tudi uprav
ne stavbe. Dela bo opravljal 
konzorcij Gorenjske grad
bene družbe (GGD), Ko
lektorja CPG in Cestnega 

podjetja Kranj (CPK), sta
la pa bodo dobrih deset mi
lijonov evrov. V okviru po
godbe bodo izvedli tudi re
konstrukcijo avtoceste na 
območjih teh cestninskih 
postaj, za cestninsko posta
jo Torovo pa bo dodatno ob
novljenih še 1,4 kilometra 
gorenjske avtoceste. V času 

izvajanja del na cestninski 
postaji Torovo bo promet 
tekel po dveh zoženih pa
sovih v vsako smer, kar bo 
omogočilo največjo možno 
pretočnost prometa.

Preostale cestninske po
staje na slovenskem avtoces
tnem omrežju bodo rušili 
prihodnje leto.

Ob tem velja omeniti, da 
bo cestninska postaja Hruši
ca pred predorom Karavan
ke ostala. Na njej se namreč 
tudi po uvedbi elektronske
ga cestninjenja za težka vozi
la še vedno plačuje predorni
na za osebna vozila. Takšna 
cestninska postaja je tudi na 
avstrijski strani predora. 

Rušenje cestninskih postaj
Maja bodo začeli rušiti cestninske postaje, med prvimi tudi Torovo.

Cestninsko postajo Torovo bodo začeli rušiti maja. / Foto: Gorazd Kavčič

Po odstranitvi 
cestninskih postaj in 
njihovi preureditvi bo 
omogočena hitrost 
vožnje 130, in ne več 60 
kilometrov na uro.

Danes bo sprva pretežno oblačno z nekaj plohami in kakšno 
nevihto, popoldne pa se bo zjasnilo. Jutri bo večinoma sonč-
no. V sredo bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo 
deževalo.


