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GORENJSKA

Znova o  
direktorju gasilcev
Kljub soglasju mestnih svetnikov, 
da bo sedanji direktor Tomaž Kri-
šelj tudi naslednja štiri leta na čelu 
Gasilsko reševalne službe Kranj, je 
župan Matjaž Rakovec zadržal 
sklep sveta; o njem naj bi znova 
govorili na majski seji.

5

ŠPORT

Vse moči za  
vrnitev med elito
Zvezdnik najmočnejše hokejske 
lige na svetu NHL Anže Kopitar se 
je v soboto pridružil naši repre-
zentanci, ki se na Bledu pripravlja 
na svetovno prvenstvo divizije I v 
Kazahstanu. Kljub praznični sobo-
ti je prišel tudi med novinarje. 

9

KRONIKA

Roparju dejal,  
da mu ne more uiti
Pred tednom dni je mlad fant sre-
di belega dne na Primskovem v 
Kranju oropal Evo Pauković. Svo-
jega plena se ni dolgo veselil, saj 
so se v lov za njim podali trije ob-
čani in ga zadržali do prihoda po-
licistov. 
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ZADNJA

Slovenske  
orhideje v Vatikanu
Mojstrica floristike dr. Sabina Še-
gula in strokovnjak na področju 
hortikulture Peter Ribič sta pri ve-
likonočni krasitvi bazilike v Vatika-
nu sodelovala že osmo leto, a to-
krat je bil projekt veliko obsežnejši 
kot v preteklih letih. 

24

VREME

Danes bo oblačno in  
deževno. Jutri in v četrtek 
bo spremenljivo oblačno  
s krajevnimi padavinami.

9/20 °C
jutri: oblačno z dežjem

Urša Peternel

Jesenice – Država bo poskr
bela za celovito energetsko 
sanacijo Splošne bolnišni
ce Jesenice, ki bo stala kar 
6,8 milijona evrov. Del de
narja, in sicer 1,7 milijona 
evrov, bo prispeval kohezij
ski sklad. Odločitev o tem je 
izdala Služba Vlade RS za ra
zvoj in evropsko kohezijsko 
politiko. 

V okviru projekta bo iz
vedena celovita energetska 
prenova glavne bolnišnične 
stavbe, stavbe bolnišničnih 
ambulant ter stavbe dialize 

in rentgena. Bolnišnica je 
bila zgrajena leta 1948, zato 
so stavbe energetsko potra
tne, po prenovi pa naj bi se 
poraba energije bistveno 
zmanjšala. 

Kot izhaja iz strategije ra
zvoja bolnišnice za obdobje 
2018–2025, v sklopu projek
ta nameravajo prenoviti ko
tlovnico, ovoj stavb in okna, 
poskrbeli pa naj bi tudi za 
učinkovito porabo energen
tov. Uredili naj bi tudi kli
matizacijo bolnišničnih od
delkov in prostorov. 

Obenem naj bi poskrbeli 
še za požarno sanacijo.

Evropski denar  
za bolnišnico
V Splošni bolnišnici Jesenice se pripravljajo na  
6,8 milijona evrov vredno celovito energetsko 
sanacijo objektov.

Suzana P. Kovačič

Otočec, Podbrezje – Na če
trtkovi zaključni priredi
tvi tretjega Festivala veliko
nočnih potic na Gradu Oto
čec so predstavili potice iz 
vse Slovenije. Zmagovalka 
je tako kot lani postala Pod
breška potica, ki jo je tokrat 
spekla Marija  Štaut, ki je 
bila nad zmago prijetno pre
senečena, obenem je pohva
lila dobro vzdušje v festival
skih dneh. Po razglasitvi je 
podelila nasvet: »Potico mo
raš peči z ljubeznijo, si vzeti 
čas za pripravo.« Strokovno 
komisijo, ki je ocenila vseh 
54 prispelih potic, so sesta
vljali: prof. dr. Janez Boga
taj, etnolog in avtor knjig 

o poticah, mag. Marlena 
Skvarča, senzorična poku
ševalka živil, in Janja Stra
šek, svetovalka za zdravo 
prehrano v Termah Krka. 
Komisija se je sestala že v 
torek, 16. aprila, in ocenje
vala potice, pri čemer je upo
števala zunanji videz, notra
njo strukturo, okus in vonj 
potice pa tudi njeno inova
tivnost, čeprav so v končni 
oceni prevladali zlasti videz, 
okus in povezanost vseh se
stavin, kajti »prava tradicio
nalna slovenska potica mora 
biti lepa na pogled, pravilno 
zvita, ravno prav sočna in se
veda okusna«, so poudarili 
vsi člani žirije.

Podbreška potica letošnja kraljica
Na Festivalu velikonočnih potic na Gradu Otočec je najboljšo potico v konkurenci 54 potic spekla Marija 
Štaut iz Podbrezij. Zmagovalna Podbreška potica je imela nadev iz suhih tepk in jabolčnih krhljev.

Marija Štaut s Podbreško potico in priznanjem za najboljšo 
potico na tretjem Festivalu velikonočnih potic / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Kranj – Na ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in 
šport so pred časom zače
li z javnimi posveti o priho
dnosti na področju vzgoje in 
izo braževanja z naslovom 
Kakšno šolo potrebujemo?, 
v okviru katerih želijo zbra
ti predloge strokovne javno
sti in drugih deležnikov za 
izboljšanje šolstva. Prvi po
svet je bil v Ljubljani, minuli 
petek pa tudi v Kranju. Sledi
li bodo posveti še po drugih 
regijah, vse zbrane predloge 
pa bodo po besedah ministra 

za izobraževanje Jerneja Pi
kala v drugi polovici leta 
strokovnjaki ovrednotili in 
smiselno umestili v strate
ški dokument, tako imeno
vano belo knjigo, ki bo te
melj sprememb šolske za
konodaje. »Četudi rezulta
ti več mednarodnih primer
jalnih raziskav znanja v zad
njih letih kažejo, da je slo
venski izobraževalni si stem 
dober, so potrebne določe
ne spremembe. Seveda pa je 
nujno, da te spremembe te
meljijo na strokovnih anali
zah in evalvacijah,« je pou
daril minister.

Priprave novega strateške
ga dokumenta na področju 
vzgoje in izobraževanja so 
se na ministrstvu lotili, ker 
se dosedanjemu po desetih 
letih izteka veljavnost, je po
jasnil Pikalo. Z javnimi raz
pravami želijo v njegovo pri
pravo vključiti tudi širšo jav
nost. Javne razprave so na
menjene tako strokovni jav
nosti kot tudi drugim, ki so 
vpeti v izobraževalni sistem, 
to so šolajoča se mladina, 
starši, predstavniki nevla
dnih organizacij in drugi. 

Cilj posvetov je izboljšati šolo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je drugi posvet o prihodnosti 
na področju vzgoje in izobraževanja pripravilo v Kranju, kjer so minuli petek 
prav tako poskušali zbrati kar največ predlogov, ki jim bodo v pomoč pri 
pripravi tako imenovane bele knjige za področje šolstva.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so se lotili priprave novega strateškega 
dokumenta na področju vzgoje in izobraževanja. Fotografija je simbolična. 3. stran

4. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JANKO KRŽIČ iz Gozda - Martuljka.

AKTUALNO info@g-glas.si

Željko Joksimović ponovno v Ljubljani

V Dvorano Stožice se v četrtek, 9. maja, po dobrih treh letih 
vrača priljubljeni beograjski pevec Željko Joksimović. Njegovi 
hiti vedno znova potrjujejo, da je Joksimović velik glasbenik. 
Igra neverjetnih 11 inštrumentov, prvi veliki uspeh pa je pri ros-
nih 12 letih dosegel v Parizu, kjer je zmagal na tekmovanju Prva 
harmonika Evrope. Velike uspehe je dosegel tudi z nastopi na 
Eurosongu. Leta 2004 je zasedel drugo mesto, tri leta kasneje 
pa je za sarajevsko skupino Hari Mata Hari napisal pesem, 
ki je zasedla tretje mesto. Poleg maternega in grškega jezika 
Željko tekoče govori še angleško, rusko, poljsko in francosko. 
Piše tudi filmsko glasbo, ljubezenske pesmi je napisal tudi 
glasbo za uvodno špico v oddaji, ki jo vodi njegova soproga 
Jovanka Joksimović. Vstopnice za koncert Željka Joksimovića 
dobite na spletni strani Eventim.si, na vseh prodajnih mestih 
v Eventimovi mreži, na Pošti Slovenije ter na Petrolovih ben-
cinskih servisih po vsej Sloveniji. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici. 
Nagradno vprašanje: Kdaj in kje si lahko v Sloveniji ogleda-
te koncert Željka Joksimovića? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do petka, 26. aprila 2019, na naslov: Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Reishi Mix Immuno – krepitev imunskega sistema 
z medicinskimi gobami InLife

Edinstvene medicin-
ske gobe Reishi Mix 
Immuno iz podjetja 
InLife pripomorejo k 
večji prilagodljivosti 
in odpornosti imun-
skega sistema, skrbi-
jo za zdravje vaših 
živcev, pospešujejo 
prenos kisika v celi-
ce, vračajo energijo 
izčrpanemu organiz-
mu in zmanjšujejo 
dovzetnost za stres. 

S širokim spektrom delovanja skrbijo za vsesplošno učinko-
vitost imunskega sistema ter tako pripomorejo k splošnemu 
dobremu počutju, kar potrjujejo številne znanstvene razi-
skave, ki uvrščajo medicinske gobe med najbolj raziskana 
prehranska dopolnila na svetu. Imuno Mix medicinske gobe 
so proizvedene v Sloveniji in se ponašajo z eko in veganskim 
certifikatom. Več informacij na www.in-life.si.
Nagradno vprašanje: Naštejte tri lastnosti medicinskih gob 
Reishi Immuno Mix. Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
srede, 8. maja 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 
1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

V nagradni igri, ki je bila objavljena 12. aprila 2019, prejme 
zgoščenko in knjigo Simfoničnega orkestra RTV Slovenija 
Romana Schauer z Visokega.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 16. aprila 2019, prejme 
vstopnici za predstavo Realisti Janja Borič iz Radovljice.
Nagrajenkama čestitamo!

Nagrajenki

Simon Šubic

Kranj – »Brez inoviranja, 
brez prilagajanj, iskanja no-
vih rešitev in pristopov v po-
slovanju je danes vsako pod-
jetje, tudi če uspešno po-
sluje, obsojeno na smrt ali 
vsaj stagnacijo,« je glavni di-
rektor Iskratela Željko Pu-
ljić povedal na okrogli mizi 
Bodi inovativen in zmagaj, 
ki je minuli četrtek potekala 
v okviru Iskratelovega Dne-
va INovativnosti – Bodi !N. 
Inovativnost je zato po Pu-
ljićevih besedah tudi del kul-
ture največjega slovenskega 
IKT-podjetja, ki si želi tudi s 
takšnimi dogodki, kot je bil 
Dan inovativnosti, postati 
ambasador inovativnosti in 
prispevati k razvoju sloven-
skega gospodarstva in druž-
be. 

Enakega mnenja so 
bili tudi ostali udeleženci 
okrogle mize Tomaž Lani-
šek iz Knauf Insulationa, 
Miha Valentinčič iz Petro-
la, Darja Ferčej Temeljo-
tov iz Leka in Tilen Trav-
nik iz podjetja D.Labs. »Če 
se podjetje spreminja poča-
sneje kot okolje, je to znak, 
da bo propadlo. Treba je to-
rej poznati okolje, ki nas 
prisili v iskanje inovativne-
ga poslovnega modela,« je 
na primer dejal Valentinčič 
in dodal, da so morali zara-
di tega tudi v tako velikem 
in uspešnem sistemu, kot 

je Petrol s pet tisoč zaposle-
nimi in 5,5 milijarde evrov 
letnih prihodkov, v prete-
klosti spreminjati kulturo 
podjetja. 

Po besedah Tilna Trav-
nika pa je inoviranje da-
nes tako kot marsikaj dru-
gega, kar se dogaja v podje-
tju, predvsem ekipno delo, 
medtem ko so včasih inova-
torji ideje razvijali večino-
ma sami, zato te največkrat 
tudi niso bile uspešno upo-
rabljene na trgu. »Bojazen, 
da bomo na trg prišli s pre-
malo izdelano idejo, s pre-
malo dovršenim izdelkom, 
je sicer največja zavora ino-
viranja,« je dodal. 

»Spodbudno delovno 
okolje in kultura v pod-
jetju sta temelj za razvoj 
inovativnosti pri zaposle-
nih,« pa je povedala direk-
torica sektorja za kadre in 
korporativno komunicira-
nje v Iskratelu Jelica Laza-
rević Lajovic, ki je skupaj 
z upravljavcem inovacij v 
podjetju Gregorjem Smo-
lejem gostom predstavila 
Iskratelovo inovativno oko-
lje. Inovativnost spodbuja-
jo z različnimi aktivnostmi 
– od sistemske obravna-
ve idejnih predlogov, sre-
čanj za »vžig kreativnosti« 
in usmerjenih inovacijskih 
kampanj do (ne)denarnega 

nagrajevanja, sta izposta-
vila. 

Na dnevu inovativnosti je 
Iskratel gostil več kot dves-
to obiskovalcev iz vse Slo-
venije, med drugim so prib-
ližno stotim dijakom in štu-
dentom predstavili utrip 
podjetja, njegovo skrb za ra-
zvoj kadrov in sodelovanje z 
mladimi, inovativne prakse, 
Iskratelov Startup program 
in proizvodnjo. Poleg širje-
nja pomena inovativnosti so 
jih obenem opozorili na po-
men inženirskih poklicev, 
kar je tudi namen vsesloven-
skega projekta Inženirke in 
inženirji bomo!, katerega 
partner je kranjska družba.

Brez inovacij ni prihodnosti
Če se podjetje spreminja počasneje od okolja, je to znak, da bo propadlo, so poudarili na dnevu 
inovativnosti, ki ga je minuli četrtek pripravila kranjska družba Iskratel.

Na dnevu inovativnosti v Iskratelu so približno stotim dijakom in študentom poleg pomena 
inovativnosti predstavili tudi pomen inženirskih poklicev. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Volitve poslancev v 
Evropski parlament bodo v 
Sloveniji 26. maja. Najka-
sneje trideset dni pred gla-
sovanjem morajo biti na Dr-
žavni volilni komisiji vlože-
ne kandidature, ta rok se iz-
teče konec tega tedna, 26. 
aprila opolnoči. Prejšnji te-
den je prva stranka že vložila 
kandidature, in sicer SNS, ki 
za poslance EU-parlamenta 
predlaga Zmaga Jelinčiča 

Plemenitega, Jerneja Ahči-
na, Tomaža Krajnca, Kata-
rino Žunko, Andreja Dočin-
skega, Ivano Bendra, Alen-
ko Jelenovič in Marijo Žu-
pevc.

V petek, 26. aprila, bo ura-
dno stekla tudi volilna kam-
panja pred evropskimi voli-
tvami. Poleg parlamentar-
nih strank LMŠ, SD, SMC, 
SAB, DeSUS, Levica, SDS 
in NSi nameravajo kandi-
datne liste vložiti tudi ne-
katere zunajparlamentarne 

stranke, med njimi je SLS, 
ki bo na volitvah nastopi-
la na skupni listi s SDS. 
Stranki kandidaturo vla-
gata danes dopoldne, prav 
tako tudi stranka NSi, kjer 
je nosilka liste Ljudmila 
Novak, popoldne pa bos-
ta tudi predsednik stranke 
LMŠ Marjan Šarec in nosil-
ka liste Irena Joveva z zbra-
nimi podpisi podpore vloži-
la kandidaturo za evropske 
volitve. Sicer pa namera-
vajo na evropskih volitvah 

nastopiti še: Piratska stran-
ka Slovenije, ki bo nastopila 
na listi Povežimo se, stran-
ke Dobra država, Za zdra-
vo družbo, Zeleni Sloveni-
je, Gibanje Zedinjena Slo-
venija in pred kratkim us-
tanovljena stranka Domo-
vinska liga. 

Dober mesec dni pred 
evropskimi volitvami pa so 
objavili še zadnjo projekci-
jo, kako bodo razdeljeni se-
deži v Evropskem parla-
mentu. Raziskava kaže, da 
bo Evropska ljudska stranka 
(EPP) ohranila vodilno mes-
to, a izgubila precej sedežev. 
V Sloveniji se po dva evro-
poslanca obetata za skupno 
listo SDS in SLS ter SD, po 
enega pa naj bi dobile LMŠ, 
Levica, SNS in NSi.

Prvi že vlagajo kandidature
Prva je na Državno volilno komisijo kandidaturo za evropske volitve vložila 
stranka SNS, za danes vložitev napovedujejo SDS in SLS, NSi in LMŠ.

Aleš Senožetnik

Cerklje – Približno 15 upo-
rabnikov storitve pomoči 
na domu, ki jo v Cerkljah 
izvaja Socialnovarstveni 

zavod Taber, bo za storitev 
od prvega maja plačevalo 
nekoliko več kot doslej. Ob-
čina uporabnikom storitev 
sofinancira v višini 65 od-
stotkov, kar je 15 odstotnih 

točk več od zakonsko do-
ločenih. Uporabniki bodo 
tako za storitev od pone-
deljka do sobote plačevali 
6,45 evra, ob nedeljah 8,43 
evra, ob praznikih pa 9,10 

evra. Storitev se bo tako za 
uporabnike zvišala za 13 
centov ob delavnikih, ob 
nedeljah bo dražja za 49 
centov, ob praznikih pa za 
92 centov.

Nove cene pomoči na domu v Cerkljah
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»Zadnja bela knjiga obse-
ga nekaj čez petsto strani, v 
njej je nadrobno opisano, 
kar naj bi se v desetletju zgo-
dilo glede šolstva,« je v uvo-
du pojasnil Pikalo in dodal, 
da je zato nemogoče uresni-
čiti vse, kar je v njej zapisa-
no. Zato si ne želijo, da bi 
spet dobili petstostranski 
dokument. »Finci podoben 
dokument pripravijo vsako 
leto na 15 straneh, in čeprav 
se neprestano spreminja, 
ohranja nekatere strateške 
smernice.« Ker se pri nas 
zazremo deset let v priho-
dnost, se mu zdi pomemb-
no, da skupaj najdemo od-
govor na to, kako našo šolo 
še izboljšati. 

Tudi v Kranju so bile osre-
dnje teme razprave vpraša-
nje večjega zaupanja v stro-
kovnost učiteljev in večje 
avtonomije učiteljev, pre-
vetritev učnih načrtov, za-
gotavljanje sistema kako-
vosti poučevanja, krepitev 
vzgojne vloge šole, dvig mo-
tivacije otrok za šolo in po-
dobno. Predstavniki star-
šev so v razpravi izposta-
vili, da si za svoje otroke 

želijo predvsem, da bi bili 
v šoli sprejeti in spoštova-
ni, da bi se v šoli na zanimiv 
način učili in naučili, kar 
je pomembno, ter da bi po 
šoli imeli čas še za družino 
in odkrivanje drugih talen-
tov. Opozorili so tudi, da je 
notranja motivacija za uče-
nje pri naših učencih zelo 

nizka. »Otroci imajo priro-
jeno željo po učenju, v šolo 
vstopajo z velikimi pričako-
vanji, a najkasneje do če-
trtega razreda veselje pov-
sem splahni, otroci šole ne 
marajo. Kar je torej otro-
ku dano, šoli ne uspe ohra-
njati in spodbujati na pra-
vi način, kar je izguba tako 
za otroke kot celotno druž-
bo.« David Rupnik pa je 
spregovoril v imenu aktiva 
svetov staršev šol izpod Kr-
vavca, v katerem so pripra-
vili dokument z naslovom 
Za prihodnji razvoj sloven-
skega šolstva. »V uvodu 

smo poudarili, da naše šol-
stvo ni slabo, je pa določe-
ne stvari treba dopolniti.« 
Svoje predloge so strnili v 
sedem točk, v katerih se za-
vzemajo za ureditev učnih 
načrtov, vzpostavitev siste-
ma zagotavljanja kakovo-
sti v osnovnih šolah, celovi-
to učbeniško politiko, okre-
pitev vzgojne vloge šole, za-
gotovitev pravočasne obrav-
nave in enotnih kriterijev za 
otroke s posebnimi potreba-
mi, uravnoteženje upravlja-
nja šol in okrepitev partner-
ske vloge staršev v šolskem 
sistemu. 

Drugi posvet o prihodnosti na področju vzgoje in izobraževanja so minuli petek pripravili  
v Kranju. / Foto: Gorazd Kavčič
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Cilj posvetov je izboljšati šolo

Mateja Rant

Kranj – »Posvet v Kranju 
smo izkoristili, da smo mi-
nistra seznanili s svojimi 
načrti na področju vzgoje 
in izobraževanje ter športa 
in spregovorili tudi o mo-
žnostih sodelovanja,« je po 
srečanju pojasnil župan Ra-
kovec. Po besedah ministra 
Pikala so tako tokrat pred-
vsem »dali probleme na 
mizo«, pri čemer so ugota-
vljali, da so se dotaknili kar 
nekaj stvari, ki bi jih skupaj 
lahko začeli zelo hitro re-
ševati. Pri tem je izpostavil 
objekt v ožjem središču Kra-
nja v lasti ministrstva, ki je 
nujno potreben sanacije.

Župan je ministra na sre-
čanju med drugim seznanil, 
da se v Kranju srečujejo z ve-
liko prostorsko stisko v vrt-
cih in osnovnih šolah. »Mi-
nistra smo ob načrtovani 

gradnji nadomestnega vrt-
ca v Bitnjah zaprosili za po-
moč pri selitvi oddelka tega 

vrtca v Žabnico.« Pikalo je 
pojasnil, da jim bodo lahko 
predvsem svetovali, katera 

dovoljenja potrebujejo za 
to. Župan je v nadaljevanju 
izpostavil povečevanje po-
treb po šolskih in vrtčevskih 
prostorih na Planini, kjer bi 
radi za to namenili prostore 
v nekdanji trgovski šoli, Ko-
vačnico pa preselili na dru-
go lokacijo. Govorili so še o 
problematiki priseljevanja, 
kjer sta največji težavi pri-
sotnost otrok pri pouku in 
jezikovna ovira. Župan pa je 
povedal še razveseljivo no-
vico o postavitvi reflektor-
jev na kranjskem atletskem 
stadionu. »Nogometni klub 
Triglav bo tako ob stoletni-
ci dobil reflektorje kot edini 
prvoligaš, ki tega še nima.« 
Računajo, da bodo na razpi-
su ministrstva za ta namen 
dobili sto tisoč evrov. Pika-
lo pa možnost sodelovanja 
vidi še na visokošolskem 
področju, saj je Kranj tudi 
univerzitetno mesto.

O možnostih sodelovanja
Ob robu posveta, na katerem so spregovorili o prihodnosti na področju vzgoje in izobraževanja,  
sta se v petek na delovnem srečanju sestala kranjski župan Matjaž Rakovec in šolski minister  
Jernej Pikalo.

Na delovnem srečanju v Kranju sta se v petek sestala 
kranjski župan Matjaž Rakovec in šolski minister Jernej 
Pikalo. / Foto: Gorazd Kavčič

Meje zrelosti

KOMENTAR
Mateja Rant

Nikoli ne bom pozabila 
učiteljice slovenščine 
v prvem letniku ško-

fjeloške gimnazije, ki nas je 
na naše veliko začudenje brez 
izjeme vikala. »Vi ste priho-
dnji intelektualci in tako tudi 
jaz gledam na vas, zato se mi 
zdi edino prav, da vas vikam,« 
je razložila s toplim izrazom 
na obrazu, polnim zaupanja 
v nas. In tako smo se potem 
počutili tudi mi, takrat se mi 
je prvič zazdelo, da sem odra-
sla. In prav nič drugače ni bilo 
doma, srednja šola je postala 
moja obveznost in starši razen 
na roditeljske sestanke enkrat 
na leto nikoli niso prišli ali po-
klicali v šolo.

In v tej luči sem gledala 
tudi na spremembe šolskih 
predpisov, ki so začeli veljati 
ob začetku letošnjega šolskega 
leta, na podlagi katerih mo-
rajo starši polnoletnih dijakov 
dobiti njihovo pisno soglasje, 
če želijo biti s strani šole ob-
veščeni o dijakovem šolskem 
delu, polnoletni dijaki si lahko 
tudi sami pišejo opravičila za 
odsotnost od pouka. Po zako-
nodaji namreč z osemnajstimi 
leti človek dobi volilno pravico 
in postane samostojen subjekt 
v pravnem prometu, torej se 
dojema kot odrasel. To se sliši 
moji generaciji samoumevno, 
saj smo bili navajeni, da smo 
že pred dopolnjenim osem-
najstim letom o marsičem 
odločali samostojno, o šol-
skem delu pa sploh. A danes je 
marsikaj drugače; kot opažajo 
tudi psihologi, se je doba pre-

hoda iz mladosti v odraslost 
pri sedanjih generacijah pre-
maknila za vsaj deset let. Če 
bi nam bilo pred tridesetimi 
leti, ko sem se sama vpisova-
la v srednjo šolo, še nerodno, 
če bi starši prišli z nami na 
informativni dan, danes ni 
to več nič posebnega celo na 
fakultetah. Zato so še pred 
iztekom tega šolskega leta na 
ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport ugotovili, da 
se prej omenjene spremembe 
v praksi očitno ne obnesejo 
in so že pripravili predloga 
sprememb zakonov s področja 
srednjega šolstva, s katerima 
so znova izenačili obravnavo 
tako mladoletnih kot polnole-
tnih dijakov v zvezi z njiho-
vo odsotnostjo od pouka. Po 
novem naj bi o odsotnosti od 
pouka znova obveščali tudi 
starše polnoletnih dijakov, 
prav tako naj bi pri izrekanju 
vzgojnih ukrepov polnoletnih 
dijakov šole znova sodelovale 
s starši. 

Tako so mejo zrelosti, pri 
kateri naj bi mladi sami od-
govarjali za svoja dejanja, 
očitno spet premaknili ne-
koliko višje, čeprav po drugi 
strani mladoletnik že s 14 leti 
postane polno kazensko odgo-
voren. A zgolj z zakonskimi 
predpisi očitno ni mogoče 
doseči, da bodo mladi pri 18 
letih resnično tudi samostojni 
in polno odgovorni; če bomo 
želeli to doseči, bo najprej tre-
ba spremeniti koncept vzgo-
je tako v šoli kot predvsem v 
družini.

Razprava v Kranju se je vrtela okrog vprašanja večjega 
zaupanja v strokovnost učiteljev in večje avtonomije 
učiteljev, prevetritve učnih načrtov, zagotavljanja 
sistema kakovosti poučevanja, krepitve vzgojne vloge 
šole, dviga motivacije otrok za šolo in podobno.
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Romarski urad Brezje letos 
praznuje 10. obletnico delovanja

Hvaležni smo, da ste mnogi romali 
z nami in nam stali ob strani.

Jubilej bomo praznovali na 
obletnico, 1. maja 2019.

Sveto mašo ob 16. uri bo v baziliki 
Marije Pomagaj daroval ljubljanski 
pomožni škof msgr. Anton Jamnik.

Po maši bo sledilo druženje na 
prostoru ob Romarskem uradu 
Brezje.
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Tepke je treba kuhati  
v vodi, sladkani z medom

Peka Podbreške potice z 
nadevom iz suhih tepk in ja-
bolčnih krhljev (dovoljena 
sta še nadeva iz suhih jabolč-
nih krhljev in suhih krhljev 
hrušk viljamovk) je bil tudi 
za Marijo Štaut poseben iz-
ziv. Kot je povedala, je s tep-
kami malo več dela, saj jih je 
treba eno uro najprej kuha-
ti v vodi, sladkani z medom, 
zatem pobrati ven vse pe-
ške. Nadev mora biti ravno 
prav mazljiv, testo pa dobro 
»sklofano«, da vanj pride do-
volj zraka in lepo vzhaja ... v 
topli kuhinji (brez prepiha). 
Zagotovo je posebnost tudi 
dodana pirina moka. »Lan-
sko leto nas je nekaj podbre-
ških gospodinj začelo peči 
Podbreško potico. Recept za-
njo je po starih zapiskih Fa-
lentove Rezke, ki ga je v svo-
ji hiši našla Veronika Aljan-
čič, dodelala Barbara Pogač-
nik. Veronika in Barbara sta 
ga preizkusili in tako se je ro-
dila Podbreška potica. V njej 
je 17 sestavin, od tega jih je 

12 lokalnega izvora od pod-
breških kmetov in proizva-
jalcev, potičnica, v kateri jo 
pečemo, pa je iz Komende. 
Naša potica je šla že v Stras-
sbourg, v Nemčijo, v Kana-
do ..., pri promociji nam po-
maga Jernej Jeglič, tako da 
se kar dogaja,« je pojasnila 
Marija Štaut, ki smo jo obi-
skali dan po zaključku festi-
vala na njenem domu v Pod-
brezjah. Iz pečice je na veliki 
petek prijetno dišalo po poti-
ci, saj se je Marija pridružila 
pobudi peke Podbreške po-
tice za velikonočno darilo v 
Vatikan najvišjim predstav-
nikom Svetega sedeža in 13 
visokim vatikanskim dosto-
janstvenikom (papežu Fran-
čišku, zaslužnemu papežu 
Benediktu XVI., kardinalu 
dr. Francu Rodetu ...).

Peke potic jo je naučila 
stara mama

»Potice, orehove z rozina-
mi, in drugega peciva me je 
naučila speči stara mama, 
ko sem bila še dekle. Žive-
la sem v razširjeni druži-
ni tedaj še v sedanjem Pir-
čevem domu ob Taborski 
cerkvi. Zdaj svoje znanje in 

izkušnje prenašam na vnu-
kinji, 16-letna Nuša peko 
že obvlada, še ne šestletna 
Zala tudi rada sodeluje in 
zamesi že svojo potičko,« je 
povedala nagrajena podbre-
ška gospodinja. Da bi njena 
stara mama kdaj spekla po-
tico iz suhih jabolčnih kr-
hljev ali tepk, pa ne pomni.

Marija Štaut je zelo ak-
tivna v domačem kraju in 
njegovi bližini. Poleg tega, 
da je članica Interesnega 

združenja Podbreška po-
tica, je članica Kulturne-
ga društva Tabor Podbrez-
je, poverjenica pri Društvu 
upokojencev Naklo, pro-
stovoljka v projektu Starej-
ši za starejše, članica Gla-
sovih Muc copataric, ki ple-
tejo copatke za novorojen-
ce. Na več prireditvah tudi 
sama postreže z znameni-
to Podbreško potico. Ta ne 
manjka niti na doma pogr-
njeni mizi ...

Podbreška potica je tudi 
letošnja kraljica
1. strani

Znamenita Podbreška potica / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Radovljica – Občina Rado-
vljica je za 30. maj najavila 
javno dražbo za prodajo ze-
mljišč na območju gramo-
znice Graben. Občini na-
mreč na razpisu za vzposta-
vitev lesnopredelovalnega 
centra na tem območju, ki 
so ga objavili pred dvema le-
toma, ni uspelo pridobiti za-
sebnega partnerja, prav tako 
ji za to dejavnost ni uspelo 
prodati zemljišč na dveh jav-
nih dražbah, organiziranih 
lani. Kot pojasnjujejo na ra-
dovljiški občinski upravi, je 
to vodilo k odločitvi, da se 
začnejo postopki prodaje ze-
mljišča, ki potencialnemu 

investitorju ne bi pogojeva-
li vzpostavitve lesnopredelo-
valnega centra, temveč omo-
gočili drugačne oblike dejav-
nosti. Brez lesnopredeloval-
nega centra tudi sistem da-
ljinskega ogrevanja na le-
sno biomaso, ki je bil načr-
tovan neposredno ob lesno-
predelovalnem centru, ne bi 
dosegel pričakovanih učin-
kov, zato je predvidena pro-
daja celotne površine ze-
mljišč, pojasnjujejo na ob-
čini. Za zemljišča na obmo-
čju gramoznice Graben, ki 
bodo predmet prodaje, zna-
ša tržna vrednost približno 
1,466 milijona evrov oziro-
ma 25,50 evra na kvadratni 
meter.

Občina Radovljica prodaja 
zemljišča v gramoznici

Jože Košnjek

Šentjanž – Franceska Žu-
mer z Zgornje Bele v občini 
Preddvor je bila dolgoletna 
vodja knjižnice na Osnovni 
šoli Poljane v Ljubljani in je 
bila pobudnica za sodelova-
nje poljanske osnovne šole 
z glavnima šolama v Vetri-
nju in v Borovljah na Ko-
roškem. Med letoma 1995 
in 2017 je bilo organizira-
nih štirideset literarnih ta-
borov, na katerih so sodelo-
vali učenci vseh treh šol, v 
živo spoznavali pesnike in 
pisatelje z obeh strani meje, 
tudi sami pisali ter izme-
nično spoznavali Slovenijo 
in Koroško. Po enoletnem 
premoru je po zaslugi Žu-
mrove ideja o taboru znova 
oživela, tokrat z novim čla-
nom trojice, Osnovno šolo 
Matija Valjavca v Preddvo-
ru, in bila na sestanku kul-
turnih društev iz preddvor-
ske občine sprejeta. Celo 
več. Preddvorski župan Rok 
Roblek ni bil le za organi-
zacijo literarnih taborov, 
ampak tudi za druge oblike 

sodelovanja kulturnih sku-
pin in tudi občine s sosedi 
na Koroškem. 

Prvi korak k temu sodelo-
vanju je bil storjen pred ne-
davnim, ko so se v K&K cen-
tru v Šentjanžu v Rožu sre-
čali učenci iz vetrinjske in 
boroveljske šole z učenci 
iz Preddvora ter učiteljice 
Nada Malle in Mateja Valter 
iz Vetrinja, Gitti Aicholzer 
in Urška Gračner iz Borovelj 

ter Franceska Žumer in Mir-
jana Črnac iz Preddvora. Ker 
so se v Šentjanžu dobili 2. 
aprila, na mednarodni dan 
otroške in mladinske knji-
ževnosti v spomin na roj-
stni dan velikega pravljičar-
ja Hansa Christiana Ander-
sona, so v goste povabili slo-
venskega igralca, pisca pra-
vljic, glasbenika in special-
nega pedagoga Stena Vilar-
ja. Šolarjem je pripovedoval 

o knjigah, o pravljicah, o po-
menu branja, o življenju z 
naravo, ... Ti pa so nato pi-
sali spise, ki bodo objavljeni 
na Koroškem in v Preddvo-
ru – v Matijevem rodu in Vi-
harniku. Franceska Žumer 
in Mirjana Črnac sta Vilarju 
podarili zbornik preddvor-
ske občine. Junija se bodo 
šolarji treh šol z učiteljicami 
dobili v Preddvoru. Tema 
bo: Josipina Turnograjska. 

Preddvorski šolarji v Šentjanžu
Junija se bodo v Preddvoru domačim šolarjem pridružili učenci glavnih šol iz Vetrinja in Borovelj in 
spoznavali življenje Josipine Turnograjske.

Pisatelj in igralec Sten Vilar je v Šentjanžu učencem treh šol pripovedoval pravljice, zgodbe 
in nauke iz življenja. 

Komenda – Kot je na zadnji seji občinskega sveta povedalo 
več svetnikov, je več staršev posebej omenilo primere med-
vrstniškega nasilja v okolici šole in na poti v šolo. »Nekateri 
starši so se obrnili tudi na nas, svetnike, in zato smo se dolžni 
oglasiti. Starši, ki so me poklicali, pravijo, da se otroci bojijo 
iti v šolo, prihaja namreč do izsiljevanja tako na šolski poti kot 
tudi na šoli,« je povedala svetnica NSi Martina Prezelj, ki je 
vodstvo šole pozvala k ukrepanju, a hkrati poudarila, da gre 
za izjemno občutljivo tematiko, ki se je je treba lotiti previdno.
S tem se je strinjala tudi ravnateljica Osnovne šole Komenda 
Moste Mira Rek, ki se je seje sveta udeležila skupaj s pomoč-
nico Barbaro Bizant ob rednem letnem poročanju o delu šole 
v preteklem letu.  »Gre za občutljivo problematiko, ki se je 
ne da reševati iz danes na jutri. Ničesar ne moremo rešiti na 
lastno pest, temveč v sodelovanju s pristojnimi institucijami 
in strokovnjaki, kot to počnejo na vseh drugih šolah,« je pove-
dala Rekova, ki je svetnike seznanila, da s 1. junijem odhaja z 
mesta ravnateljice, nasledila pa jo bo prav Bizantova. Rekova 
je dodala še, da zaradi občutljivosti tematika ni primerna za 
razpravo pred širšim občinstvom, hkrati pa pozvala, naj se 
starši ne obračajo le na svetnike, temveč tudi na vodstvo šole, 
saj bodo tako lažje poiskali rešitve in tudi zaščitili otroke.

Opozarjajo na medvrstniško nasilje
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Je bančni paket obvezen?
Uvajanje bančnih paketov prinaša večjo preglednost. Posamične sto-
ritve, tudi osebni bančni račun, ostajajo še naprej v ponudbi, paketi 
pa ponujajo možnost preglednega in enostavnega zakupa kombina-
cije več storitev. »Če stranke ne želijo uživati prednosti paketov, lahko 
tudi v prihodnje uporabljajo samo NLB Osnovni račun in posamične 
storitve plačujejo posebej. Predlagamo pa, da pregledajo storitve, ki 
jih že uporabljajo, in razmislijo o tistih, ki bi jim še prišle prav, ter se 
ob tem prepričajo, ali ni preprosteje in bolj brezskrbno poslovanje s 
paketom,« pojasnjuje Irma Kušter.

Ali drži, da so bančni paketi za stranke dražji? 
Bančni paketi vključujejo različne kombinacije izbranih storitev, zato 
so mesečna nadomestila za njihovo uporabo različna. Ko primerjamo 
stroške paketa s stroški posameznih storitev, ki jih že uporabljamo, se 
hitro zgodi, da na katero storitev pozabimo ali napačno ocenimo, kako 
pogosto jo uporabljamo. Tudi če paket primerjamo le z eno storitvijo, 
denimo osebnim računom, dobimo občutek, da bomo zaradi paketa 
plačevali več. 
»V NLB smo oblikovali štiri pakete, med katerimi lahko, na podlagi po-
treb, stranka izbere najprimernejšega zase. Za večino strank namreč 
velja, da s pravim paketom plačujejo manj, kot bi za posamezne stori-
tve,« pripoveduje Kušterjeva in nadaljuje, da se je treba vprašati, kate-
re storitve stranka že uporablja in katere bi ji še prišle prav, ter na tak 
način izbere zase najustreznejši paket. 

Ali stranka izbrani paket lahko spremeni?

Marsikomu je uporaba nekaterih storitev postala tako samoumevna, 
da niti ne ve dobro, katere vse uporablja. Zato se lahko zgodi, da prvič 
ne izbere najboljše kombinacije storitev za svoje potrebe in šele po 
nekaj časa uporabe ugotovi, da bi mu bolj ustrezal drug paket. Me-
njave navadno niso preproste, lahko se omejujejo v pogostosti ali 
se zaračunajo. »Pri NLB pa to ne velja, saj stranke med paketi lahko 
prehajajo povsem brezplačno in brez omejitev. Če ugotovijo, da bi jim 
glede na njihovo dejansko porabo bolj ustrezal drug paket, ga lahko 
menjajo tudi vsak mesec, in to brezplačno,« še zaključuje sogovornica.

Kakšna je resnica o bančnih paketih?
Vse več ponudnikov svoje storitve oblikuje v pakete in tako uporabnikom poenostavlja ravnanje z 
njimi. Paketi pregledno združujejo več storitev in tako namesto posamičnih storitev plačujemo enotno 
ceno za cel paket. Navadili smo se že na pakete s telekomunikacijskimi storitvami, naročniške pakete 
za glasbene in video vsebine ter podobne storitve. Bančni paketi pa so pri nas še novost, zato odpirajo 
številna vprašanja, o njih pa se širijo tudi neresnice. 

Irma Kušter, vodja NLB Poslovalnice Kranj
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Vilma Stanovnik

Kranj – Še preden so kranj
ski mestni svetniki spreje
li dnevni red aprilske seje, 
se je zapletlo zaradi doda
tne točke, saj je župan Ma
tjaž Rakovec predlagal, da bi 
znova razpravljali o soglas
ju k imenovanju direktorja 
javnega zavoda Gasilsko re
ševalne službe Kranj. Kot je 
pojasnil, je sklep marčevske 
seje, na kateri so svetniki že 
dali soglasje k imenovanju 
sedanjega direktorja Toma
ža Krišlja tudi za naslednja 
štiri leta, zadržal. Vzrok za 
to je bil razpisni postopek, 
na katerega je Mestna obči
na Kranj v vednost prejela 
tožbo, vloženo na Delovno 
in socialno sodišče, vložil pa 
jo je neizbrani kandidat Ma
tej Kejžar. Prav tako so pre

jeli tudi prijavo neizbrane
ga kandidata na Komisijo za 
preprečevanje korupcije.

Svetniki, ki so gradivo za to 
točko dnevnega reda dobili 
šele na seji, so županu očita
li, da se prevečkrat dogaja, da 
gradiva zaradi prepoznega 

prejema ne morejo obravna
vati v svojih svetniških sku
pinah, da pa je nedopustno, 
da ga dobijo kar na seji. Tako 
je svetnik Zoran Stevanović 
predlagal, da sejo prekine

jo in se v svetniških skupi
nah pogovorijo glede obrav
nave dodatne točke. Po dalj
ši prekinitvi so svetniki in 
župan Matjaž Rakovec skle
nili, da točko umaknejo z 
dnevnega reda aprilske seje 
in da se bodo o soglasju k 

imenovanju direktorja jav
nega zavoda Gasilsko reše
valne službe Kranj znova po
govarjali na majski seji.

»Glavno pri zadržanju 
sklepa o imenovanju direk
torja je, da po mnenju minis
trstva za obrambo sedanji 
direktor nima vseh delov
nih izkušenj, kar je za tako 
pomembno funkcijo izred
no pomembno. Zato smo 
se s svetniki odločili, da po
čakamo še na dokumentaci
jo sveta zavoda ter preosta
lo mnenje še enega ministr
stva, nato pa se bodo mestni 
svetniki še enkrat odločali, 
ali bodo dali soglasje k ime
novanju predlaganega kan
didata ali ne,« je po seji pove
dal župan Matjaž Rakovec.

Poleg soglasja k imeno
vanju direktorja gasilcev se 
je med obravnavanjem pri
mernih kandidatov za raz
lične funkcije na seji zaplet
lo še pri mnenju h kandida
turi za ravnateljico Osnovne 
šole Matije Čopa Kranj. Ko
misija za mandatna vpraša
nja, volitve in imenovanja, je 
predlagala, da mestni svet da 
pozitivno mnenje tako seda
nji ravnateljici Mateji Zuka
nović kot Branki Vodopi
vec, svetnica Lea Zupan pa 
je opozorila, da je dobila kar 
nekaj pisem, v katerih opo
zarjajo, da sedanja ravnate
ljica ni primerna za to funk
cijo. Svetniki so govorili tudi 
o njeni politični pripadno
sti (SD) in o slabem vzduš
ju v kolektivu. Na koncu je 
vendarle prevladalo, da obe
ma kandidatkama dajo pozi
tivno mnenje, kar so potrdili 
tudi z glasovanjem. 

Pozitivno mnenje so dali 
tudi vsem kandidatom za 
ravnatelja Gimnazije Kranj, 
kandidatoma za direktorja 
Ljudske univerze ter kandi
datoma za ravnatelja Osnov
ne šole Franceta Prešerna 
Kranj. 

Svetniki so nato potrdi
li tudi sklep o imenovanju 
občinske volilne komisije, 
katere predsednik je Aljoša 
Drobnič, njegova namestni
ca pa Helena Miklavčič. 

Znova o direktorju gasilcev
Kljub soglasju kranjskih mestnih svetnikov, da bo sedanji direktor Tomaž Krišelj tudi naslednja štiri leta 
ostal na čelu Gasilsko reševalne službe Kranj, je župan Matjaž Rakovec zadržal sklep mestnega sveta, o 
njem pa naj bi znova govorili na majski seji.

O soglasju k imenovanju direktorja Gasilsko reševalne 
službe Kranj Tomaža Krišlja naj bi znova govorili na majski 
seji mestnega sveta. /Foto: Tina Dokl

V svet zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj so kot 
predstavnike ustanovitelja, to je Mestne občine Kranj, 
imenovali Milana Glamočanina, Bojana Homana in 
Jureta Megliča.

Vilma Stanovnik

Kranj – Demenca postaja ved
no večji zdravstveni, socialni 
in finančni problem sodob
ne družbe, saj število bolni
kov hitro narašča. V Slove
niji ima demenco približno 
33 tisoč prebivalcev. »Zato je 
še kako pomembno, da ima
mo tako imenovane demenci 
prijazne točke, kakršno v na
šem domu odpiramo danes,« 
je ob prireditvi, ki so jo minu
lo sredo pripravili v Domu 

upokojencev Kranj, poudari
la direktorica Zvonka Hoče
var in opisala znake te bolez
ni, ki jo na začetku težko pre
poznamo. »Še posebej tež
ko jo je prepoznati, če gre za 
naše svojce. Kadar so vplete
na čustva, je takšno prepo
znavanje še težje,« je tudi po
vedala Hočevarjeva, preden 
sta s predstavnico Spominči
ce – Alzheimer Slovenije Je
leno Stepanovič na Dom upo
kojencev Kranj pritrdili znak 
za demenci prijazno točko. 

Demenci prijazna točka 
je namreč namenjena tako 
osebam z demenco kot tudi 

svojcem in zaposlenim in 
vsem drugim, saj je mno
gokrat pomembno, da tudi 
sosedje prepoznajo osebe 
z demenco in jim pomaga
jo. »Prav danes poteka odpr
tje še ene demenci prijazne 
točke v središču Ljubljane, 
prva demenci prijazna toč
ka v Sloveniji pa je bila odpr
ta na uradu varuha človeko
vih pravic julija 2017. Zani
manja za odpiranje takšnih 
točk je vedno več. Do danes 
jih imamo že več kot devet

deset. Verjamemo, da bo 
Dom upokojencev Kranj 
prispeval k demenci pri
jaznemu okolju tudi na Go
renjskem,« je povedala Jele
na Stepanovič, ki je v Domu 
upokojencev Kranj skupaj 
z drugimi gosti in stanoval
ci z zanimanjem prisluhnila 
tudi bogatemu kulturnemu 
programu domačega žoga 
benda, pevskega zbora in 
pesnice Frančiške Tronkar. 

Prav tako so v Domu upo
kojencev Kranj pokazali za
nimivo razstavo starih pred
metov, ki jo je pripravila 
Gabrijela Založnik.

O demenci je treba 
čim več govoriti
»Demenca je v razvitem svetu v porastu, zato je 
prav, da se o tej bolezni čim več govori, da smo z 
njo seznanjeni in jo prepoznamo,« je ob odprtju 
demenci prijazne točke v Domu upokojencev 
Kranj opozorila direktorica Zvonka Hočevar.

Jelena Stepanovič in Zvonka Hočevar sta simbolično 
označili demenci prijazno točko, ki je od minule srede tudi v 
Domu upokojencev Kranj. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Cerklje – Zaradi višjih stro
škov dela zaposlenih, ki jih 
vrtci uvajajo v skladu z za
konskimi določili, so tudi 
cerkljanski svetniki na zad
nji seji sprejeli nove cene 
vzgojnoizobraževalnih 
programov v vrtcih Mu
renčki, Marijin vrtec ter za
sebnem vrtcu s koncesi
jo Kepica Mojca. Ekonom
ske cene programov bodo 
s prvim majem višje za šti
ri do pet odstotkov, oz. od 
15 do 18 evrov, odvisno od 
starostnega obdobja in 

posameznega vrtca. Tako 
bo nova ekonomska cena 
za prvo starostno obdob
je v vrtcu Murenčki znaša
la 467 evrov, v preostalih 
dveh vrtcih pa 457 evrov, v 
drugem starostnem obdob
ju pa 329 evrov v vrtcu Mu
renčki, v Marijinem vrtcu 
pa 353 evrov. Cene za star
še so odvisne od razreda, v 
katerega se umeščajo, povi
šanje pa bo imelo posledice 
tudi za občino, ki sofinanci
ra programe, saj bodo mo
rali v občinskem proračunu 
zagotoviti dodatnih 48 tisoč 
evrov sredstev.

Dražji vrtec v Cerkljah
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Škofja Loka – K besedi so na 
okrogli mizi povabili stro-
kovnjake: dr. Simono Perčič 
z Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje, dr. Janjo Tur-
šič z Agencije RS za okolje, 
Uroša Lešnika in Benjamina 
Lukana z Nacionalnega labo-
ratorija za zdravje, okolje in 
hrano iz Maribora. Simona 
Perčič je pojasnila, kakšna so 
zdravstvena tveganja, če smo 
nenehno izpostavljeni one-
snaženemu zraku. Ogrože-
ne populacije so otroci, sta-
rejši, kronični bolniki in fi-
zično aktivni na prostem. 
Epidemiološke študije pa so 
narejene na velikih popu-
lacijah, Slovenija pa je zelo 
majhna in statistično težko 
dokažemo, koliko zbolelih 
za rakom in smrti lahko pri-

pišemo onesnaženemu zra-
ku. Raziskave namreč kaže-
jo, da zdravje ogroža mešani-
ca onesnaževal v zraku: trdi 
delci PM10, dušikov dioksid, 
ozon, ogljikov monoksid in 
žveplov dioksid. 

Urad za stanje okolja pri 
Agenciji RS za okolje (ARSO) 
spremlja kakovost zraka v 
državi. Janja Turšič s te insti-
tucije je povedala, da so trdi 
delci PM10 povišani zlas-
ti v zimskem obdobju, glav-
ni viri onesnaževanja z njimi 
pa so izgorevanje lesne bio-
mase, anorganski sekundar-
ni delci, promet in industri-
ja, preseganja dnevnih mej-
nih vrednosti pa se pojavlja-
jo v hladnem delu leta zlas-
ti v neprevetrenih dolinah in 
kotlinah. Mejne vrednosti je 
dopustno presegati 35 dni v 
letu, kar se največkrat zgodi v 
Zagorju ali Celju. Velik vpliv 
imajo meteorološke razme-
re. Sicer pa govornica pou-
darja, da k izpustom v dveh 
tretjinah prispeva raba goriv 
v gospodinjstvih in storitve-
ni dejavnosti, le dvajset od-

stotkov pripisujejo industri-
ji. ARSO na spletni strani ob-
javlja stanje kakovosti zra-
ka in tudi zdravstvena pripo-
ročila, spremlja meritve in 
o njih mesečno in letno po-
ročajo. Napovedujejo tudi 

pričakovane višje ravni one-
snaženja s trdimi delci in z 
ozonom. Uroš Lešnik pa je 
predstavil meritve na obmo-
čju Škofje Loke in Godešiča, 
od koder prihaja tudi največ 
pritožb občanov glede one-
snaženja. Pojasnil je delo-
vanje merilnih naprav, kjer 
na dva tedna menjajo filtre 
in nadzirajo operativne spo-
sobnosti naprav. Na Godeši-
ču so v treh zimskih mesecih 
izmerili višje vrednosti, kot 
na primer v bližnjem Kra-
nju, vendar so podobna opa-
žanja tudi z merjenji v oko-
lici drugih večjih mest, kjer 
naj bi v večji meri onesna-
ževala individualna kurišča. 
Po številu preseganj mejnih 
vrednosti je Godešič rahlo 
nad povprečjem, med kraji, 
kjer so izvajali meritve, pa je 
na osmem mestu, je še poro-
čal Lešnik. 

Udeleženci okrogle mize, 
med katerimi so bili tudi 
nekateri občinski svetniki, 
so na strokovnjake naslovi-
li več vprašanj in tudi kritič-
nih opažanj, med katerimi je 
še posebej opazen dvom, da 
je zrak v Škofji Loki onesna-
žen predvsem zaradi indi-
vidualnih kurišč in prome-
ta, temveč krivdo za to pripi-
sujejo industriji. Na Godeši-
ču in v Virmašah, kjer naj bi 
merilne postaje zaznale viš-
jo koncentracijo trdnih del-
cev v zraku kot v primerljivih 

naseljih v državi in občini, 
za to krivijo podjetje Knauf 
Insulation. Zanimalo jih je 
tudi, ali pristojne inšpekci-
je tudi nenapovedano izva-
jajo nadzor, in dobili so pri-
trdilni odgovor. Kaj pa lah-
ko kot občina naredimo za 
zmanjšanje izpustov, je za-
nimalo župana Tineta Radi-
njo. Poleg boljših cest, ukre-
pov glede povečanja javne-
ga prometa, daljinskih siste-
mov ogrevanja, energetskih 
sanacij javnih stavb strokov-
njaki priporočajo tudi spre-
jetje odloka o kakovosti zra-
ka, na podlagi katerega lahko 

kandidirajo za različne eko-
loške subvencije. Priporo-
čajo tudi ozaveščanje ljudi, 
da preidejo na čistejše vire 
energije, zanimiva pa je tudi 
misel o »vinjeti« za vstop v 
mesto, s čimer bi zmanjša-
li izpuste iz prometa. Tatja-
na Bernik z občinskega od-
delka za okolje je povedala, 
da ima občina že od leta 2013 
ne sicer odloka, temveč pro-
gram varstva zraka, v kate-
rem so vključeni tudi ome-
njeni ukrepi. Cilj programa 
pa je ohranitev dobre kako-
vosti zraka, češ da so meri-
tve pokazale, da v Škofji Loki 

dihajo dober zrak. Med raz-
pravljavci je bilo tudi slišati 
misel o večji pojavnosti raka 
na območju Škofje Loke, kar 
znova pripisujejo industrij-
ski coni in največjemu one-
snaževalcu v njem. Onesna-
ženje zraka res predstavlja 
razlog tveganja, statističnih 
dokazov za to pa ni, je bilo 
pojasnjeno. Od onesnaže-
valcev mora občina zahteva-
ti, da se obnašajo družbeno 
odgovorno, da s sodobnejši-
mi tehnologijami poskrbijo 
za nižje izpuste, država pa 
mora s svojimi mehanizmi 
zagotavljati monitoring.

Onesnažujejo zlasti kurišča in promet
V sklopu aktivnosti Loško je ekološko so v Škofji Loki povabili na okroglo mizo Kakovost zraka in zdravje ljudi. Nekateri občani, med njimi tudi občinski 
svetniki, dvomijo, da so pretežni onesnaževalci zraka individualna kurišča, temveč za to krivijo industrijo. 

Pomemben onesnaževalec zraka je tudi promet. / Foto: Tina Dokl

Med razpravljavci je bilo slišati tudi misel o večji 
pojavnosti raka na območju Škofje Loke, kar 
znova pripisujejo industrijski coni in največjemu 
onesnaževalcu v njem. Onesnaženje zraka res 
predstavlja razlog tveganja, statističnih dokazov za  
to pa ni, je bilo pojasnjeno.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Občina Šenčur pra-
znuje v čast sv. Jurija, šen-
čurskega farnega zavetni-
ka. Ob občinskem prazniku 
vsako leto pripravijo niz pri-
reditev, letos se vrstijo že od 
12. aprila, ko je bila v občini 
Šenčur posneta televizijska 
oddaja Dobro jutro, zatem 
pa je občina v sodelovanju z 
domačimi društvi in osnov-
no ter podružničnimi šola-
mi pripravila še več praznič-
nih dogodkov. Osrednja je 
današnja slavnos tna akade-
mija, ki se bo začela ob 19. 
uri v Domu krajanov Šen-
čur, pol ure pred tem pa bo 
pred domom praznični kon-
cert Pihalnega orkestra Šen-
čur. Na slovesnosti bodo po-
delili pet občinskih priznanj, 
in sicer zlato plaketo občine 

Staši Pavlič, srebrno Jožefu 
Rekarju, bronasti Darji Kni-
fic in Slavki Weisseisen, žu-
panovo spominsko prizna-
nje pa bo prejel Mitja Rakar. 

Na seznamu prireditev je 
bilo letos kar osemnajst raz-
ličnih dogodkov, ki jih prip-
ravljajo domači klubi in 
društva – športna, kulturna, 
upokojensko, čebelarsko, tu-
ristično, konjeniki ... Ravno s 
konjeniki, ki prirejajo tradi-
cionalno Jurjevo parado, se 
bo v nedeljo končalo letošnje 
praznovanje. S konji bodo 
krenili po ulicah Šenčurja, 
na prireditvenem prostoru 
na parkirišču ob pokopali-
šču pa bo tudi blagoslov konj 
in družabno srečanje. Dogo-
dek že tradicionalno sprem-
ljajo šenčurski godbeniki. Ti 
pa za prvi maj napovedujejo 
budnico v vseh vaseh občine.

Ob prazniku občine 
osemnajst dogodkov
Danes zvečer bo osrednji dogodek ob letošnjem 
prazniku občine Šenčur slavnostna akademija  
s podelitvijo občinskih priznanj. Maša Likosar

Kranj – Medobčinsko društvo 
invalidov Kranj (MDI), ki je 
bilo ustanovljeno 27. febru-
arja 1969 in trenutno šteje 
devetsto invalidov in podpor-
nikov, že od samega začetka 
svojim članom nudi socialne 
programe in storitve, prireje-
ne za delovne invalide in ose-
be s telesno okvaro, hkrati pa 
zastopa tudi njihove intere-
se na lokalni in državni rav-
ni. »Za tako dolgo in uspeš-
no delo društva je treba veli-
ko navdušenja in prostovolj-
nega dela. Ponosni smo na 
svoje delo ter na člane, pro-
stovoljce in poverjenike, ki so 
pripravljeni sooblikovati dru-
štvo in dihati z njim,« je na 
prireditvi dejal predsednik 
MDI Kranj Janez Zelnik. Ob 
tej priložnosti je podelil pri-
znanja nekdanjim predse-
dnikom društva MDI Kranj, 

športnikom invalidom, šte-
vilnim društvom invalidov 
in občinam za dolgoletno so-
delovanje. 

Praznovanja petdesetle-
tnice MDI Kranj se je ude-
ležil tudi predsednik Zveze 

delovnih invalidov Drago No-
vak, ki je v imenu zveze pode-
lil posebna priznanja. Pisno 
priznanje so prejeli Milan Šo-
štarič, Ivanka Oblak in Franc 
Šenk. Nežka Hribar pa je pre-
jela častni znak ZDIS. Za 

prizadevno in uspešno delo 
pri uresničevanju in izvajanju 
pravic invalidov ter razvoju in 
krepitvi medsebojnih huma-
nih odnosov je priznanje po-
delil tudi Medobčinskemu 
društvu invalidov Kranj. »In-
validi nikoli nismo želeli biti 
nekaj posebnega, nekaj nad 
vsemi. Niti tisti, ki se izključ-
no zatekajo k svojim pravi-
cam ali želijo videti le sebe. 
Naša težnja je poudarjati pra-
vico do takih možnosti, kot jih 
imajo drugi državljani,« je de-
jal Novak in dodal: »Smo del 
družbe, ki jo s takšnim razmi-
šljanjem krepimo, sebi pa ne 
dovolimo potisnjenosti v osa-
mo. Ne zahtevamo več, am-
pak ravno toliko, koliko ima-
jo drugi, saj brez enakih mož-
nosti ne moremo živeti člove-
ka dostojno življenje.«

Ob praznovanju MDI 
Kranj so pripravili tudi kul-
turni program.

Zaslužijo si dostojno življenje 
Medobčinsko društvo invalidov Kranj je s prireditvijo Praznujemo preteklost – izboljšujemo prihodnost 
v Kulturnem domu Primskovo obeležilo petdeset let delovanja.

Predsednik Drago Novak je v imenu Zveze delovnih 
invalidov Slovenije podelil priznanja ob petdesetletnici 
delovanja MDI Kranj. / Foto: Tina Dokl
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Domžale – Župan Toni Dra-
gar je na torkovi slovesnosti 
ob občinskem prazniku po-
delil enajst občinskih pri-
znanj. Zlato plaketo so pre-
jeli člani Foto, kino, video 
kluba Mavrica Radomlje, 
srebrni plaketi Marika Ha-
ler in Jožefa Košek, bronaste 
plakete Damjan Tomažin, 
Janez Medvešek in Vida Per-
ne, nagrade Občine Domža-
le pa Društvo paraplegikov 
ljubljanske pokrajine, Ve-
ronika Pogačar, dr. Tomaž 
Lavrič, Citrarska skupina 
Notice in Anka Cerar.

Še pred večernim prazno-
vanjem pa je župan s svo-
jimi sodelavci novinarjem 
predstavil letošnji proračun 
in glavne projekte. »Kar je 
za nas ključno, je to, da za-
gotavljamo isti nadstandard, 
kot je bil do sedaj, da podpi-
ramo vse tisto, kar smo do 
sedaj, da ohranjamo vse na-
zive, ki jih Občina Domžale 
dobiva, ter ključno, da vzdr-
žujemo prostor zadovoljnih 

ljudi, ker želimo, da tako 
tudi ostane,« je poudaril žu-
pan ob predstavitvi proraču-
na za leto 2019, ki so ga ob-
činski svetniki potrdili na 
marčevski seji. 

Proračun je težak malo 
manj kot štirideset milijo-
nov evrov, svetniki pa so 
obravnavali tudi 26 aman-
dmajev in jih več tudi spre-
jeli. Med potrjenimi aman-
dmaji so tako socialni 

transferji za novorojenčke, 
za kar so svetniki nameni-
li 200 tisoč evrov, zagoto-
vili so še sredstva za uredi-
tev makadamskega parki-
rišča pri Tuš centru v Dom-
žalah, sredstva za izgradnjo 
vzhodnega objekta s tribu-
no na domžalskem stadi-
onu, sredstva za ureditev 
Eko parka pri Godbenem 
domu, dodatni denar za 
športne programe, sredstva 

za nakup knjižničnega gra-
diva, sredstva za postavitev 
spomenika Aciju Bertonclju 
ter še nekaj manjših social-
nih transferjev.

Celovita prenova 
domžalskega kopališča

Največje investicije le-
tošnjega leta so sicer obno-
va Kopališča Domžale, dru-
ga faza obnove Kolodvorske 
ulice ter krožišče pri policij-
ski postaji. Dotrajano kopa-
lišče bodo začeli obnavlja-
ti ob koncu kopalne sezone 
(prihodnje leto bo bazen za-
prt). Obstoječi bazen bodo 
porušili in zgradili olimpij-
ski bazen, srednje velik ba-
zen za učenje plavanja ter 
otroški bazenček, uredili 
bodo tudi površine za son-
čenje, nov vhodni objekt na 
južni strani kompleksa in 
nova igrišča.

Parkiranje v centru  
bo časovno omejeno

Poleti se bo začela tudi ure-
ditev makadamskega parki-
rišča v središču mesta, kjer 

je bilo parkiranje za zdaj še 
brezplačno, po obnovi, ki se 
jo občina loteva skupaj s Tu-
šem, pa bo parkiranje časov-
no omejeno. Uredili bodo 
tudi površine za pešce, klo-
pi za posedanje ter otroško 
igrišče, odvodnjavanje in za-
saditev.

Eden večjih projektov bo 
zagotovo tudi gradnja kroži-
šča pri policiji, ki ga bo obči-
na zgradila skupaj z Direkci-
jo RS za infrastrukturo, in si-
cer predvidoma jeseni.

Kaj vse pa je že narejene-
ga, so predstavili na nekate-
rih uradnih odprtjih v dneh 
okoli občinskega praznika. 
V četrtek, 25. aprila, ob 17. 
uri bodo tako odprli še novo 
igrišče v Depali vasi, ki je na-
menjeno uporabnikom raz-
ličnih starostnih skupin. 
Uredili so otroško igrišče, 
kolesarski poligon, igrišče 
za košarko in nogomet ter 
naprave za ulično vadbo (t. i. 
street workout). Za omenje-
no igrišče v Depali vasi je ob-
čina namenila skoraj 200 ti-
soč evrov. 

V Domžalah so praznovali
V Domžalah so v torek praznovali občinski praznik, ob tem pa so predstavili številne investicije, ki bodo zaznamovale letošnje leto.

Projekte letošnjega leta so predstavili podžupanja  
mag. Renata Kosec, župan Toni Dragar in vodja oddelka  
za investicije Iztok Obreza.

Žeje – Občina Domžale in 
Združenje borcev za vred-
note narodnoosvobodilnega 
boja občine Domžale vabita 
na osrednjo občinsko prire-
ditev ob 27. aprilu – dnevu 
upora proti okupatorju, ki 
bo v soboto, 27. aprila, ob 
15. uri v Domu krajanov v Že-
jah. Zbrane bosta nagovorila 
predsednica domžalskega 
združenja Marija Majhenič 
in slavnostni govornik Milan 
Gorjanc, član predsedstva 
ZZB za vrednote NOB Slo-
venije. V kulturnem progra-
mu bodo sodelovali Godba 
Domžale, učenci Osnovne 
šole Dob, Kvartet Krt, recita-
torki Zlatka Levstek in Janka 
Jerman ter harmonikarji.

Slavnostni govornik  
bo Milan Gorjanc

Domžale – Občina Domžale 
se je z izbranim izvajalcem 
lotila še druge faze rekon-
strukcije ceste Dob–Češe-
nik–Turnše, ki je dolga 700 
metrov. V sklopu obnove ces-
tišča bodo zamenjali tudi vo-
dovodne cevi ter poskrbeli za 
druge vode, ki jih bodo lahko 
po potrebi izkoristili kasneje 
(telekomunikacije, plinovod, 
javna razsvetljava …). Obno-
va bo trajala do konca julija.

Druga faza obnove 
ceste v Češeniku
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Igor Kavčič

Kranj – Dve uspešni in 
večkrat nagrajeni predstavi, 
ki so jih v Prešernovem gle
dališču uprizorili v zadnjih 
dveh sezonah, bodo ta teden 
predstavili tudi ruski publi
ki na uglednem mednaro
dnem gledališkem festivalu 
LOFT v Sankt Peterburgu. 
Ustvarjalce bosta s svojim 
obiskom počastila tudi ča
stni konzul Sergej Aleksan
drovič Vasiljev s slovenske
ga konzulata v Sankt Peter
burgu ter ministrica sveto
valka Andreja Šimenc z Ve
leposlaništva Republike Slo
venije v Moskvi.

Najprej bodo v sredo na 
odru Dramskega gledališča 
na Vasiljevskem nastopili s 
predstavo Tadeusza Słobod
zianka Naš razred, nasled
nji dan pa na odru Gatchina 

GDK še z avtorskim projek
tom Stenica. Dramo Naš ra
zred je Prešernovo gledališče 
v koprodukciji z Mestnim 
gledališčem Ptuj in Mini te
atrom Ljubljana premier
no postavilo na oder lan
sko pomlad, jeseni pa je na 
53. Borštnikovem srečanju v 
Mariboru prejela kar tri na
grade: Nina Rajić Kranjac 
za režijo, Branko Rožman 
za glasbo, celoten igralski 
kolektiv pa je bil nagrajen z 
Borštnikovo nagrado za igro.

Zgodbo drame Naš razred 
je Słobodzianek utemeljil na 
resničnem dogodku, ki se je 
zgodil na Poljskem med dru
go svetovno vojno, ko so v 
majhnem mestu Jedwabne 
na krut način ubili po nekate
rih navedbah tristo, po drugih 
pa 1600 Judov. Dolgo prikri
vana resnica o tem, da so po
mor dejansko izvršili njihovi 

poljski someščani, ne nacisti, 
je prišla na dan šele pred ne
kaj leti, saj so po vojni ta groz
ljivi zločin zamolčali, prežive
li pa so – tako rablji kakor žrtve 
– morali sobivati še naprej, z 
vsemi osebnimi ranami, kriv
do in maščevanji. Avtor sledi 
usodam desetih učencev ne
kega povsem običajnega šol
skega razreda in skozi zaple
ten preplet usod prikaže gro
zovite posledice tako stalini
stične kot nacistične ideolo
ške indoktrinacije.

Dan kasneje bodo pre
šernovci v koprodukciji z 
Mestnim gledališčem Ptuj 
nastopili še z avtorskim pro
jektom Stenica, ki ga je po 
motivih pravljične kome
dije Vladimirja Vladimiro
viča Majakovskega v režiji 
Jerneja Lorencija. Od pre
miere februarja 2017 je bila 
predstava deležna lepega 

števila nagrad. Združenje 
dramskih umetnikov Slo
venije je podelilo prizna
nje Aljoši Ternovšku za vlo
go Bajana, na 52. Borštniko
vem srečanju sta nagrado 
za igro prejela Gregor Zorc 
in Maruša Majer, lani na 
48. Tednu slovenske drame 
pa je predstava dobila dve 

nagradi, Šeligovo in nagra
do občinstva.

Uprizoritev obravnava 
globalizacijo in kapitalistič
ne tržne sisteme ter ameri
ško pop kulturo, ki se širijo 
v vse kotičke sveta. Stenico 
Majakovskega je ansambel 
v ustvarjalnem procesu pre
nesel v obdobje socialistične 

Jugoslavije, in tako je postala 
(tudi) naša/njihova. »Verja
memo, da bosta obe predsta
vi, s katerima smo navduši
li slovensko občinstvo, pri
tegnili tudi festivalsko v ru
skem Sankt Peterburgu,« so 
pred odhodom na gostova
nje še povedali v Prešerno
vem gledališču.

Prešernovo gre v Rusijo
V sredo in četrtek se bo ansambel Prešernovega gledališča na 
mednarodnem gledališkem festivalu LOFT v Sankt Peterburgu predstavil  
z uprizoritvama Naš razred in Stenica.

Drama Naš razred je lanskoletna uspešnica Prešernovega gledališča. / Foto: Nada Žgank

Igor Kavčič

Ljubljana – Gre za nadalje
vanje lanskoletnega gledali
škega projekta Vihar v gla
vi, ki so ga mladi predstavi
li v okviru Gledališkega la
boratorija Lutkovnega gle
dališča Ljubljana in je do
živel zelo dober odziv tako 
gledališke stroke kot publi
ke. Če je lanska predstava 
temeljila na besedilu, ki sta 
ga britanska avtorja pripra
vila v sodelovanju z najstni
ki, je material za aktualno 
predstavo Pravica biti člo
vek, ki jo je premierna pu
blika v polni dvorani Šen
tjakobskega odra nagradi
la s stoječim aplavzom, nas
tal iz avtorskih besedil na
stopajočih mladostnikov, ki 
sta jih v celoto povezala rež
iser Mare Bulc in dramatur
ginja Ana Duša, ki je vodi
la tudi kreativnopedagoški 
proces z na avdiciji izbrani
mi mladostniki. Kot je pove
dala, je predstava nastajala 
od oktobra, od vsega začet
ka pa so mladi imeli mož
nost povedati oziroma go
voriti o vsem, za kar v sve
tu odraslih sicer ne dobijo 
priložnosti. »Z režiserjem 
Bulcem sva jih pustila, da 
povedo, kar želijo oziroma 
za kar čutijo, da bi morali z 
gledališkega odra predstavi
ti publiki. Poleg tega, da sva 

jim pojasnila, kaj od pove
danega je zanimivo in kak
šen učinek bo to imelo na 
odru, jih pri njihovih pripo
vedih nisva omejevala. Zdaj 
po predstavi lahko potrdim, 
da so si zares upali.«

V približno uro in pol dol
gi predstavi akterji namreč 
v kolektivnem duhu publiki 
predstavijo kolaž tako oseb
nih pričevanj kot stališč ter 
prepričanj o družbi in sve
tu, v katerem živimo. S tem 
so publiki na neki način tudi 
zastavljali vprašanja, na ka
tera želijo izvedeti odgovo
re, a jih doslej še niso dobili. 
Svoja sporočila so predstavi
li tako v besedi – sami ali v di
alogih s soigralci – kot z glas
bo ali z gibalnimi in plesni
mi kreacijami. Mladi pogu
mno in iskreno pripovedu
jejo o sebi, svojih težavah pri 
odraščanju, na primer ne
sprejetosti v družbi, bolezni, 
nerazumevanju staršev, ne
gativnih mislih, s katerimi 
se srečujejo, razmišljanjih 
o smislu bivanja in podob
no. V nastopih, v zbornem 
jeziku ali v narečju, svoje iz
jave pogosto podkrepijo tudi 
s kletvicami, so nekateri si
cer spretni bolj, drugi mogo
če manj, a kot celota vsesko
zi delujejo homogeno. Kljub 
številnim glasovom gledalci 
dobimo občutek enega glasu 
– glasu mladih. 

V drugem delu predsta
ve se izgovorjeno s področ
ja osebnega seli na področje 
družbenega okolja v Slove
niji in svetu. Z odra priha
jajo zahteve po tem, da od
rasli mlade priznamo, jim 
prisluhnemo, damo bese
do in z njo prostor ter čas 
in jim predvsem ne jemlje
mo upov v prihodnost. Na
stopajoči pri tem svojih pri
čevanj in zahtev ne izraža
jo zgolj v neki jezi, ampak 
so pri tem tudi duhoviti in 
iskrivi. 

Iskrenost in pogum 

V predstavi igrajo tudi tri
je mladostniki z Gorenjske
ga, dijaka Gimnazije Kranj 
Smiljan Hude in Jera Ko
čevar ter učenec OŠ Škofja 
Loka mesto Pavle Vastl. 

»Poziv na avdicijo sem vi
del v dramski šoli, ki jo obi
skujem in sem se odločil po
skusiti. Skupinska avdicija 
je bila sproščena, bilo je ve
liko kandidatov, a sem sam 
mislil, da nisem najbolje op
ravil, zato sem bil obvestila, 
da sem sprejet, še toliko bolj 
vesel,« je povedal 16letni 
Smiljan, sicer dijak drugega 
letnika, Jera iz prvega letni
ka pa: »Za avdicijo sem izve
dela na socialnih omrežjih, 
bila sprejeta in sem vesela, 
da sem lahko sodelovala v tej 

predstavi. Super se imamo.« 
Pavletu, ki izhaja iz igralske 
družine, je avdicijo svetovala 
mama. »Nisem bil ravno za
dovoljen, ker sem bil na av
diciji s samimi dekleti, ko pa 
smo potem začeli delati na 
projektu, sem zelo užival, 
pa čeprav sem za dve, tri leta 
mlajši od večine.«

O zgodbah, ki so jih na 
odru pripovedovali, pa so 
povedali. »Zgodbe so naše. 
Režiser je že na začetku po
vedal, da je pomembno, da 
smo intimni, in nas pri tem 
opozoril, ali smo sploh prip
ravljeni nekaj, kar bi zamo
lčali tudi najboljšemu prija
telju, povedati vsakemu, ki 
pride v dvorano na predsta
vo. Vsi smo rekli ja.« Ena
ko razloži tudi Jera, da je 

vse, povedano iz njihovih 
ust, resnično. »Najbrž nas 
ni bilo strah deliti lastnih in
timnosti tudi zato, ker smo 
bili med seboj zelo poveza
ni.« Tudi Pavle ni čutil stra
hu pred publiko. »Vse izjave 
so naše, vse zgodbe so naše 
in zato je predstava tudi tako 
dobro uspela.«

Vsi trije sogovorniki se 
tudi strinjajo, da so redki 
sošolci in sošolke, ki bi se o 
osebnih stvareh upali izra
ziti na tak način. »Mislim, 
da so ljudje, ki se ukvarja
jo s teatrom, načeloma bolj 
odprti. V mojem razredu 
jih najbrž ni veliko, ki bi na 
tak način odraslim postav
ljali vprašanja in predstav
ljali svoje želje.« Smiljan 
gre dlje: »Če bi se jim dala 

priložnost, kot se je nam, bi 
se mogoče kdo odprl in kaj 
povedal. Je pa res, da pove
dati javno intimne stvari od 
človeka zahteva neko odra
slost.« Da so redki, ki bi bili 
tako osebni, je pa prijetno 
presenečen, koliko so si so
igralci v predstavi med se
boj odprti, dodaja tudi Pa
vle.

Ob tem, da se mladi v 
predstavi učijo gledališča, v 
predstavi Pravica biti človek 
odrasli dobimo zaušnico in 
hkrati v razmislek – ali je tre
ba iti v gledališče, da zmore
mo slišati tudi mlade. Je to 
dobro ali slabo? Kakorkoli v 
zaključku mladi podajo jas
no sporočilo: »Mladi nismo 
vaša prihodnost, smo vaša 
sedanjost.«

Učna ura za odrasle
Preteklo sredo so na Šentjakobskem odru Lutkovnega gledališča Ljubljana 
premierno uprizorili predstavo Pravica biti človek, v kateri sodeluje 19 
mladostnikov, starih od 12 do 17 let, med njimi tudi trije z Gorenjskega.

Kaj pomeni imeti pravico biti človek, so se oziroma so nas gledalce spraševali tudi trije 
mladi Gorenjci: (z leve) Pavle Vastl, Jera Kočevar in Smiljan Hude, v ozadju pa se jim je 
pridružila še soigralka iz Ljubljane Sofija Kali Kirn. / Foto: Igor Kavčič
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Jesenice – Potem ko se je po sedmih tekmah s slavjem SŽ 
Olimpije v nedeljo končala Alpska hokejska liga, se bo ta teden 
zaključilo tudi državno prvenstvo. V njem se bosta za naslov 
prvakov pomerili ekipi SIJ Acroni Jesenice in SŽ Olimpija, prva 
tekma pa bo že danes ob 19. uri v Podmežakli. V četrtek bo 
sledila še tekma v Tivoliju. Prvak bo boljši na obeh tekmah. 
Prva tekma se lahko konča neodločeno, brez podaljška. Na 
drugi tekmi pa se ob enakem številu točk in golov po šestde-
setih minutah igra podaljšek.

Danes in v četrtek finalna obračuna hokejistov

Kranj – S petkovim porazom proti japonski z 0 : 4 in sobotnim 
porazom proti Avstriji z 1 : 7 je slovenska moška hokejska 
reprezentanca do 18 let zaključila svetovno prvenstvo divizije 
I-B v madžarskem Szekesfehervarju. Naši so tako z dvema 
zmagama in tremi porazi turnir končali na petem mestu.

Peto mesto za mlade hokejiste

Kamnik – Odbojkarji Calcita Volleyja so v tretji finalni tekmi 
končnice prve DOL za moške morali še tretjič priznati premoč 
ACH Volleyju, ki je pred svojimi gledalci slavil s 3 : 1 (19, 21, 
-16, 19). Za ACH Volley je to že 15. zaporedni naslov državnih 
prvakov, medtem ko so Kamničani ostali pri treh, še petič za-
poredoma pa so državno prvenstvo končali na drugem mestu. 
Že v četrtek pa so odbojkarice Calcita Volleyja zmagale na 
drugi tekmi za tretje mesto v prvi A DOL. Po minimalni zmagi 
na prvi tekmi pred svojimi navijači so na drugi v Šempetru v 
Savinjski dolini domači SIP Šempeter premagale s 3 : 0 (21, 
20, 15). Kamničanke, ki so aktualne slovenske pokalne zma-
govalke, so tako prvenstvo končale na tretjem mestu.

Kamniški odbojkarji drugi, odbojkarice tretje

Celje – Minuli petek je Urbanscape Loka v četrtem kolu roko-
metne lige za prvaka gostovala pri Celju Pivovarni Laško in 
vodilno ekipo v prvenstvu za zmago zelo namučila. Na koncu so 
gostitelji vendarle slavili z rezultatom 23 : 20 (10 : 10). »Tekmo 
so na koncu odločile izkušnje Celjanov. Ti so v trenutkih, ko se 
je tekma najbolj lomila, povedli za dva gola in tekmo uspešno 
pripeljali do konca. Za nas je bila to dobra tekma in upam, da 
bomo do konca prvenstva ponovili še kakšno takšno predsta-
vo,« je povedal trener moštva Urbanscape Loka Robert Beguš. 
Ločani to soboto, 27. aprila, ob 20. uri gostijo ekipo Koper 2013.

Loški rokometaši pogumno v Celju

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši kranj-
skega Triglava so v soboto 
na domači zelenici z rezulta-
tom 2 : 1 (0 : 1) premagali eki-
po Mure. V polčasu so sicer 
zaostajali z 0 : 1, saj so nogo-
metaši iz Murske Sobote po-
vedli v 27. minuti. V drugem 
polčasu so Kranjčani zaigra-
li veliko bolje. V razmiku os-
mih minut so goste prisilili 
v dva prekrška za najstrožjo 
kazen, obe priložnosti pa je 
izkoristil kapetan Luka Maj-
cen. »Vedeli smo, da bo prvi 
polčas težak in da nato v dru-
gem lahko pokažemo svojo 
pravo igro. To nam je uspe-
lo,« je po tekmi dejal trener 
Triglava Dejan Dončič. Za-
radi velikonočnih praznikov 
je bila tekma med Krškim in 

Domžalami včeraj, a rezul-
tata do zaključka redakcije 
še nismo prejeli. 

Nogometaši v drugi SNL 
so v soboto odigrali tekme 
24. kroga. Kalcer Radomlje 
je z zadetkom Anela Hajriča 
v 26. minuti premagal Anka-
ran Hrvatine, Roltek Dob pa 
je na gostovanju moral priz-
nati premoč Vitanesta Bilje, 
ki jih je premagal z rezulta-
tom 2 : 1. Tekme 21. kroga so 
odigrali v tretji SNL – center. 
Bled Hirter je s 5 : 1 premagal 
Tinex Šenčur, obračun med 
nogometaši Žirov in Save 
Kranj pa se je končal brez 
zmagovalca z rezultatom 1 
: 1. V Ivančni Gorici so bili 
nogometaši Komende pora-
ženi z 2 : 1. Tekme 15. kroga 
pa so v soboto odigrali tudi 
v gorenjski nogometni ligi. 

Doseženi so bili naslednji 
rezultati: Preddvor – Visoko 
0 : 2, Britof – Niko Železni-
ki 1 : 1, Šobec Lesce – Škofja 

Loka 2 : 0, Bitnje dobroza-
senci.si – Zarica Kranj 1 : 0, 
Velesovo – Bohinj 1 : 3 in Po-
let – SIJ Acroni Jesenice 2 : 1. 

Nogometaši Triglava boljši od Mure
Po treh zaporednih porazih so se nogometaši Triglava v soboto veselili zmage nad Muro.

Nogometaši Triglava so na tekmi z Muro zasluženo  
slavili. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli četrtek se je v 
ženski košarkarski ligi začel 
veliki finale za naslov držav-
nih prvakinj, v katerega so se 
sedaj že tradicionalno uvrsti-
le košarkarice kranjskega Tri-
glava in Cinkarne Celje. Prva 
tekma je bila v Celju, kjer so s 
73 : 57 slavile domačinke.

Že v nedeljo je bila nato 
druga tekma v dvorani na Pla-
nini v Kranju, ki so jo doma-
činske pogumno začele, nato 
pa so pobudo na igrišču prev-
zele gostje. Kranjčanke so 
kljub zaostanku intenzivno 

napadale in s potrpežljivo 
igro na odmor odšle z 12 toč-
kami zaostanka. Na začet-
ku tretje četrtine je gostujo-
čim košarkaricam stekel še 
met za tri točke in Celjanke 
so do konca srečanja razliko 
le še poviševale. Na koncu je 
bil izid 60 : 95.

Tretja, morebiti že odločil-
na tekma je na sporedu da-
nes ob 20. uri v Celju. »Na 
tekmi si želim predvsem, da 
Celjankam nudimo dosto-
jen odpor in da se od sezo-
ne poslovimo z dvignjenimi 
glavami,« je povedal trener 
Kranjčank Ernest Novak.

V finalu dvakrat poražene
Košarkarice Triglava so v boju za naslov državnih 
prvakinj z ekipo Cinkarne Celje najprej izgubile v 
Celju, v nedeljo pa še v Kranju.

Triglavove košarkarice so tudi pred številnimi domačimi 
navijači morale priznati premoč Celjank. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Bled – Po vrnitvi domov na 
Gorenjsko se je Anže Kopi-
tar že v soboto na ledu prid-
ružil naši hokejski reprezen-
tanci, ki se pod vodstvom se-
lektorja Iva Jana na Bledu 
pripravlja na nastop na bli-
žnjem svetovnem prven-
stvu divizije I v Kazahsta-
nu. Kljub praznični sobo-
ti je po večernem trenin-
gu prišel tudi med novinar-
je in najprej spregovoril ne-
kaj besedo o minuli sezoni, 
ki za moštvo Los Angeles 
Kings, katerega kapetan je, 
ni bilo najbolj uspešno, saj 
si niso zagotovili nastopanja 
v končnici. 

Znova za reprezentanco

Ker je v vsaki slabi stvari 
navadno tudi kaj dobrega, 
so se dejstva, da Los Ange-
les Kings ne igrajo v končni-
ci, razveselili ljubitelji hoke-
ja v Sloveniji, saj se je odpr-
la možnost, da Anže Kopi-
tar znova nastopi za našo re-
prezentanco, ki se bo od 29. 
aprila do 5. maja za uvrstitev 
med najboljše na svetu bori-
la v Kazahstanu.

»Glede na to, da sezona 
ni bila rožnata oziroma je 
bila daleč od tega, se je od-
prla tudi možnost, da pri-
dem v reprezentanco. Zad-
nji teden sem že premleval, 
kakšna bo časovna uskla-
jenost, na koncu pa sem se 
odločil, da bom igral. Sledil 
je še pogovor z našim špor-
tnim direktorjem, a to je 
steklo zelo gladko, tako da ni 

bilo nobenih problemov,« je 
povedal Anže Kopitar, ki mi-
nule sezone v dresu moštva 
Los Angeles Kings vendar-
le ne bo nikoli pozabil, saj 
je odigral tisočo tekmo re-
dnega dela v NHL. »To je bil 
zame gotovo poseben mej-
nik, saj je malo igralcev v 
ligi, ki to doseže v dresu zgolj 
ene ekipe. Na to sem pono-
sen in v tem moštvu bi rad 
ostal do konca svoje kariere. 
Je pa bilo doživetje ob tisoči 
tekmi posebno tudi za mojo 
družino,« je povedal Anže 
Kopitar, ki se vedno rad vra-
ča domov, letos pa je na Ble-
du hitro stopil tudi v repre-
zentančno garderobo.

»Zelo dober občutek je 
bilo znova priti v garderobo 

med fante. Nekaj jih sicer 
manjka, nekaj je novih obra-
zov, vendar se veselim sku-
pnih treningov in obeh prip-
ravljalnih tekem naslednje 
dni ter seveda svetovnega 
prvenstva,« je povedal Kopi-
tar, ki se zaveda, da navijači 
od njega veliko pričakujejo. 

Pogumno za elito

»Verjetno so pričakovanja 
mene samega še višja kot 
pričakovanja ostalih, vendar 
je v ekipi dvajset igralcev in 
mislim, da ni prav, da se iz-
postavlja zgolj eden, pa če 
sem to jaz ali kdorkoli drug. 
Poskrbeti moramo za eki-
pni duh, ki nas je že tolikok-
rat popeljal v elitno skupino 
in na olimpijske igre. Seveda 

pa se zavedam, da sem med 
nosilci igre, ki bomo vodili 
ekipo,« je tudi povedal Anže 
Kopitar, ki ima seveda vedno 
najvišja pričakovanja. 

»Vemo, da je prva tek-
ma vedno zelo pomemb-
na, treba je igrati pogumno, 
na zmago. Morda je dobro, 
da začnemo prvenstvo prav 
z obračunom z domačini, 
ekipo Kazahstana. Vem, da 
bomo vsi igrali po najbolj-
ših močeh, 5. maja, po zad-
nji tekmi, pa bomo videli, kaj 
bo to pomenilo,« je pojasnil 
Kopitar, ki si vedno zastavlja 
visoke cilje. »Po prvenstvu 
bom zagotovo zadovoljen 
zgolj z uvrstitvijo med eli-
to, vem pa, da ima prav vsa-
ka od sodelujočih reprezen-
tanc možnosti za napredo-
vanje. Veliko bo odvisno od 
dnevne forme, od sreče, na 
koncu pa mislim, da bo veli-
ko pripomogla tudi želja, ko-
liko si bo tega kdo želel. Mi si 
bomo zelo,« je še dodal Anže 
Kopitar, ki ga po svetovnem 
prvenstvu vendarle čaka ne-
kaj počitka. 

Poleti tudi hokejska 
akademija

»Po svetovnem prven-
stvu bo zagotovo nekaj časa 
za počitek, potem pa bo po-
dobno kot vsako poletje. V 
juliju načrtujemo hokej-
sko akademijo, konec avgu-
sta dobrodelni golfski tur-
nir, vmes bomo šli z druži-
no na dopust na morje. Seve-
da se bodo kmalu začele tudi 
priprave na novo sezono,« je 
še povedal Anže Kopitar.

Vse moči za vrnitev med elito
Naš najboljši hokejist in zvezdnik najmočnejše hokejske lige na svetu NHL Anže Kopitar se je v soboto 
pridružil naši reprezentanci, ki se na Bledu pripravlja na svetovno prvenstvo divizije I v Kazahstanu.

Anže Kopitar je na Bledu razkril svoje načrte.

Naša hokejska reprezentanca bo na pripravah na 
svetovno prvenstvo jutri in v četrtek ob 19. uri na 
Bledu odigrala dve prijateljski tekmi z ekipo Italije. 
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Matic Ržek

Tehnologije prihodnosti
Moorov zakon je eden naj-

boljših kazalnikov tehnolo-
škega napredka. Zakon pra-
vi, da se približno na vsako 
leto in pol podvoji zmoglji-
vost visoko zmogljivih inte-
griranih vezij. Meteorologi 
delajo prognoze o vremenu 
v prihodnosti glede na tre-
nutne vremenske kazalni-
ke. Podobno lahko gledamo 
današnje tehnološke tren-
de in predvidimo tehnologi-
jo prihodnosti. Ena od teh-
nologij, ki se že pojavlja, je 
obogatena resničnost (ang. 
augmented reality). V pri-
hodnosti nam bodo računal-
niške kontaktne leče poma-
gale s pridobitvijo informa-
cij, kjerkoli in kadarkoli jih 

bomo potrebovali. Ena iz-
med možnih uporab te teh-
nologije je na primer pre-
gled ocen izdelkov v trgo-
vini za izbiro najboljšega 

izdelka. Omogoča tudi pri-
dobivanje informacij o vre-
menu, tekstovna sporočila. 
Obogatena resničnost nam 
bo omogočala enostavnejšo 

in boljšo interakcijo s tehno-
logijo ter nam olajšala živ-
ljenje. Vedno več časa bomo 
preživeli v navideznem pro-
filu na družbenih omrežjih, 
s tem bo umetna resničnost 
postala normalen del življe-
nja. Meja med »umetnim« 
in »resničnim« svetom se 
bo zameglila z vgradnjo ra-
čunalnikov direktno v naše 
možgane in nam omogoči-
la nov pogled na svet. Prav 
to nam bo omogočalo poši-
ljanje svoje zavesti v digital-
ni medij, na primer v robo-
ta. S tem bomo na neki način 
dosegli nesmrtnost. Dru-
gi vidik tehnologije priho-
dnosti se bo pokazala v tran-
sportu. Največji energent, ki 

se danes uporablja za tran-
sport, je nafta, vendar se že 
bližamo koncu naftne ere. 
Neizogibno pomanjkanje 
nafte bo povzročilo poviša-
nje cen in zmajalo ekono-
mijo sveta. Rešitev je tudi v 
uporabi drugih energentov 
za transport. Eden od teh 
energentov se kaže v super-
prevodnikih. Superprevo-
dni magneti ustvarjajo tan-
ko magnetno polje, ki lebdi 
nad prevodno kovino. Doda-
janje energije za pogon teh 
vozil omogoča velike hitro-
sti pri nizki porabi energije. 
Ta tehnologija se že pojavlja 
v svetu, na primer na Japon-
skem kot vlak na magnetni 
blazini ali maglev. 

Jelena Justin

Karnijske Alpe so me prev-
zele, navdušile. Vsakič, ko 
se povzpnem na kakšnega 
od njihovih vrhov, se spisek 
prihodnjih ciljev zgolj še po-
daljša. Monte Flop, ki leži na 
severni strani Crete Grauza-
rie in Monte Sernia, je bil na 
spisku daljši čas. Ko je napo-
čil trenutek, je tudi on prišel 
na vrsto. Pojdimo na goro, 
ki ponudi razgled na tisoče-
re skalne roglje in stebre mo-
gočne Crete Grauzarie.

Do izhodišča se zapelje-
mo skozi Rateče in skozi 
Trbiž, kjer zavijemo na sta-
ro cesto proti Vidmu / Udi-
nam. Nadaljujemo mimo 
Tablje / Pontebbe, skozi 
Kluže / Chiusaforte do vasi 

Možac / Moggio Udinese, 
kjer zavijemo desno v vas. 
Nadaljujemo po glavni ces-
ti skozi vas in sledimo ozna-
kam za Val Aupo. Peljemo 
mimo vasi Dordolla, ko na 
levi strani zagledamo sme-
rokaz za kočo Grauzaria / 
Rif. Grauzaria. Parkiramo 
na levi strani, kjer je ekolo-
ški otok za odpadke. Po tej 
cesti se bomo vrnili, vzpon 
pa bomo začeli na drugi stra-
ni potoka Fontanaz, kjer se 
začne pot številka 436. Po as-
faltirani cesti se povzpnemo 
mimo nekaj hiš, ko doseže-
mo manjši mostiček, pa za-
vijemo desno in se začnemo 
vzpenjati ob potoku Cialde-
rucis. V okljukih se pot pri-
jetno vzpenja skozi bukov 
gozd. Ko dosežemo cesto, 

ji sledimo v desno, a kmalu 
nas smerokaz spet usmeri v 
gozd. Nadaljujemo z vzpo-
nom skozi bukov gozd, a str-
mina postaja večja. Odpira-
jo se nam razgledi na Mon-
te Grauzario. Pot je sicer pri-
jazno speljana v okljukih, a 
strmina je precejšnja. Ko 
prehodimo strmino, nada-
ljujemo skozi gozd, sko-
raj po ravnem, ko doseže-
mo kolovoz. Sledi vzpon po 
njem do neoskrbovanega za-
vetišča Zouf di Fau, na viši-
ni 1331 m. Izpred zavetišča je 
razgled na naš Monte Flop, 
za njim pa se vidi delček 
Grauzarie. Od zavetišča na-
daljujemo naprej po kolovo-
zu in dosežemo sedlo Zouf 
di Fau, 1392 n. m. Na sedlo 
zavijemo levo na mulatjero 

številka 435. Široka mulatje-
ra najprej preči zunanje po-
bočje, nato pa zavije levo in 
se začne vzpenjati po notra-
njem pobočju. Odpirajo se 
čudoviti razgledi, naš Mon-
te Flop pa je na naši levi stra-
ni. Videti je, kot da bi obha-
jali nekakšno krnico. Občas-
no precej strm vzpon, ki je 
bil januarja 2019 celo mal-
ce snežen, nas pripelje na 
sedlo. Ko stopimo na njego-
vo drugo stran, pa se skoraj 
zaletimo v Creto Grauzario 
in njegovega soseda Monte 
Sernia. Na drugi strani do-
line zagledamo Monte Chi-
avals, ki smo ga že obiskali, 

ter njegove sosede Zuc Dal 
Bor, Monte Crostis in Mon-
te Pisimoni. Pod sedlom vi-
dimo skromno stezico, ki se 
vzpenja na Monte Flop. Mal-
ce sestopimo po poti naprej 
in pri možicu zavijemo levo, 
nato se začnemo vzpenjati 
na Monte Flop. Pot, ki daje 
občutek, da je bila nekoč 
mulatjera, nas pelje povsem 
na drugo stran gore in na 
njen vrh, ki ga označuje velik 
možic. Pot na Monte Flop ni 
markirana. Razgled z vrha 
napolni dušo: Veliki Kori-
tnik, Konjski špik, Creta dal 
Cronz, Monte Chiavals, Zuc 
dal Bor, Creta Grauzaria, 

Monte Sernio, Monte Ter-
sadia, povsem zadaj Monte 
Coglians, s kančkom sreče 
tudi Dolomiti. 

Z vrha se vrnemo nazaj na 
pot 435, po kateri sestopimo 
na sedlo Foran de la Gialine, 
1503 m, kjer zavijemo levo 
na pot številka 437. S sed-
la sestopimo do koče Grau-
zaria, od tam pa še do jekle-
nega konjička, ki nas čaka 
ob glavni cesti v dolino Val 
Aupa.

Nadmorska višina: 1715 m
Višinska razlika: 1200 m
Trajanje: 6–7 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Monte Flop (1715 n. m.)

Manj znan razgledni 
malček
Gora, ki ponudi razgled v nedrje tisočerih stolpov. Razgled, ki navduši in da 
vedeti, koliko je še gora, ki nas čakajo. Neznan in redko obiskan v soseščini 
mogočnih.

Monte Flop s poti proti zavetišču Zouf di Fau / Foto: Jelena Justin Zadnji del vzpona na Monte Flop, ki je neoznačen / Foto: Jelena Justin

Občasno strma in v tem primeru zasnežena pot našega vzpona. Zadaj je Monte Tersadia, 
sneženi velikani povsem v ozadju pa skupina Monte Cogliansa. / Foto: Jelena Justin
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Medijski pokrovitelj:

Matjaž Klemenc

Radovljica – Pisalo se je leto 
2009, ko se je na Gorenj-
skem začelo uradno tek-
movanje v prstometu, igri 
s ploščatimi balinčki. Za-
čelo se je v moški ligi. Liga 
je iz leta v leto postajala vse 
bolj priljubljena in organi-
zatorjem Prstometni orga-
nizaciji Slovenije ni preosta-
lo nič drugega, kot da v svoje 
vrste povabijo še predstavni-
ce nežnejšega spola. Pri tem 
ni ostalo, saj so se oglasile 
nove ekipe, željne tekmova-
nja. Nastali sta še dve ligi. Za 
nas zanimiva in nam blizu je 
gorenjska regija in malo bolj 
oddaljena osrednja regija. 

Letošnja prva moška liga je 
posebna, saj je deseta po vrsti. 
V ligi nastopila 13 ekip: Resta-
vracija Center Lesce, Dvojč-
ki, Flinger, Begunje-Cifra, 

Veseli Gorjanci, Ribiči 1-Bi-
tnje, Rokce, Struževske kore-
nine, Pajek, Podnart, Senica, 
Lesce, Jesenice. Slednje so 
se veselile zadnjih dveh na-
slovov. Kljub temu da so Je-
senice letošnjo sezono odpr-
le z neodločenima rezultato-
ma (z Veselimi Gorjanci in 
Restavracijo Center Lesce), 
še vedno ostajajo med favori-
ti za nov naslov. 

V ženski konkurenci na-
slov brani DU Škofja loka. 
Skupno v ligi nastopa osem 
ženskih ekip: Ajda Kamna 
Gorica, DU Kranj, DU Šen-
čur, DU Škofja Loka, Ločan-
ke, Cifra, Rokce, Pajek, Pod-
nart. Ena več, devet ekip, 
je v gorenjski regiji: Marin 
Kranj, Mi za vas Kropa, Ri-
biči 2 Bitnje, Rokce 2, Stari 
Lisjaki Visoko, Senica, Pajek 
2, Skledarji Ljubno in Košir 
Kamna Gorica.

Komu naslov v jubilejni 
sezoni prstometa
Prstometaši v prvi moški in ženski ligi, v gorenjski 
ter ljubljanski regiji so začeli novo sezono.

Vilma Stanovnik

Kranjska Gora – Organi-
zatorji prireditve Red Bull 
Goni Pony, ki bo med Kranj-
sko Goro in Vršičem poteka-
la 1. junija, se že pripravljajo 
na letos že peto izvedbo. Lan-
ske četrte se je udeležilo več 
kot tisoč kolesarjev na kole-
sih znamke Pony. Kot opo-
zarjajo, so prijave že odpr-
te, število udeležencev pa je 
omejeno. Od 1200 štartnih 
mest jih je na voljo le še dob-
ra tretjina. Več kot sedemsto 
ljubiteljev kolesarske zabave 
na dvajsetpalčnih kolesih 
brez prestav je namreč iz-
koristilo najcenejše prijave 
pred 15. aprilom. 

Prvič so se na ponyjih iz 
Kranjske Gore na Vršič zag-
nali leta 2015, udeležencev 
je bilo 284. Drugo leto jih 
je bilo 573, tretje 922 in lani 
znova rekordnih 1060. Le-
tos je prvič v zgodovini šte-
vilo udeležencev omejeno. 
Prijave so odprte na www.
redbull.si/gonipony, prijavi-
te se lahko do 29. maja oziro-
ma do zapolnitve mest.
Vzpona je še vedno 13,5 kilo-
metra (801 višinski meter). 
Na tekmovanju, ki je več kot 
to, saj je pomembna pred-
vsem zabava, bo strokovna 
žirija ocenjevala tako slogov-
no primernost kot oblačila 
kolesarjev. Dobrodošla so vsa 
dvajsetcolska kolesa Pony.

Goni Pony tudi letos iz 
Kranjske Gore na Vršič
Red Bull Goni Pony je kolesarska zabava posebne 
sorte, ki poteka s kostumi, veliko smeha in 
športnim podvigom ter se zaključi z zabavo.

Samo Lesjak

Kranj – V Športni dvorani na 
Zlatem polju je potekal fi-
nale 19. odprtega državne-
ga prvenstva Mažoretne in 
twirling zveze Slovenije, ki 
je hkrati štelo tudi za kvali-
fikacije za mednarodne tek-
me. Tekmovanja so se ude-
ležile tudi članice gorenj-
skih mažoretnih in twirling 
klubov iz Kranja, Komende 
in Jesenic, ki so nastopile v 
različnih kategorijah, od fre-
estyle, parov in skupin ter z 
izvrstnimi nastopi posegle 
po odličjih. 

Kot je dejala mentori-
ca kranjskih tekmovalk In-
grid Čemas, so bila dekleta 
izvrstno pripravljena na na-
stope. Čudovito so odplesa-
la ter prikazala izpopolnje-
no plesno tehniko ter teh-
niko palice, predvsem pa 
velik napredek ter strast do 
tega športa – mladi Manca 
Nograšek in Karin Kristan 
sta prejeli tudi posebno ju-
bilejno priznanje za deseti 

nastop na tekmovanju. Vse 
nastopajoče je pozdravil ter 
jim čestital tudi kranjski po-
džupan Robert Nograšek. 

Dekleta ostajajo aktivna, 
sedaj jih čakajo priprave na 

mednarodno tekmovanje 
Samoborfest, ki bo letos ju-
bilejno, deseto po vrsti, ter 
priprava na zaključno prire-
ditev, ki bo 15. junija na Gi-
mnaziji Franceta Prešerna v 

Kranju. Dekleta obljubljajo, 
da bodo še boljša, kot so bila 
na njihovi odmevni priredi-
tvi Twirling Mamma Mia, 
pripravljajo pa posebna pre-
senečenja.

Gorenjske mažoretke odlične  
na državnem prvenstvu

Na državnem prvenstvu so odlično nastopile tudi članice Mažoretnega in twirling kluba 
Kranj. / Foto: arhiv MTK Kranj

Maja Bertoncelj

Trzin – Tekaška serija Go-
renjska, moj planet se je v 
soboto nadaljevala v Trzinu. 
Enaindvajseti Tek Petra Lev-
ca Skirca je bil drugi letos in 
tako kot na prvem v Tržiču 
so bili organizatorji iz ŠD 
Trzin zadovoljni s poveča-
njem udeležbe, ki je bila re-
kordna. Skupaj z osnovno-
šolci in predšolskimi otroki 
je teklo več kot tristo tekačic 
in tekačev.

Za skupni seštevek seri-
je je štel tek na deset kilo-
metrov na razgibani trasi po 
gozdnih poteh do spodnjega 

Dobena, Mengeškega ba-
jerja in naprej mimo lovske 
koče po ravnini proti Trzi-
nu. Tekači so se nato mimo 
grajske cerkve in gradu Ja-
ble vrnili nazaj v cilj, kjer 
sta bila prva lanska skupna 
zmagovalca serije Gašper 
Bregar (Gledring - With-
car), ki je tudi rekorder pro-
ge in je zmagal že četrtič, in 
Nives Skube (AD Olimpik). 
Oba sta bila prepričljivo naj-
hitrejša. Za Bregarjem je v 
cilj kot drugi pritekel Peter 
Kastelic (GiBit), tretji pa je 

bil Robert Kotnik (Pizzeria 
špageterija Olivia). Pri žen-
skah je bila absolutno druga 
Marjeta Jerala (Let's dance), 
tretja pa Veronika Cencen. 
Skubetova je bila najhitrejša 
že v Tržiču. »Tukaj sem tek-
la že lani in bila druga. Ve-
dela sem, da je trasa razgiba-
na, in sem dobro porazdelila 
moči. Zadovoljna sem tudi s 
svojim časom, saj sem ga iz-
boljšala za minuto in pol. 
Poznajo se načrtni treningi. 
Prej sem tekla večinoma v is-
tem tempu, sedaj so treningi 

bolj razgibani,« je bila zado-
voljna Skubetova, tekačica iz 
Smokuča. 

Gregor Osolnik (Ambrož 
Team) in Lejla Osolnik sta 
zmagala na petkilometrski 
progi. Potekal je tudi tek s 
kužki. Dobila sta ga Damjan 
Žepič (Pointer rescue team 
Slovenia) in Sara Skok (Ca-
niFit Team) s svojima štiri-
nožnima prijateljema. 

Tretji tek serije Gorenj-
ska, moj planet bo 1. junija 
na Brezjah s šestim Brezjan-
skim tekom.

Rekordno tudi v Trzinu
Zmagovalca drugega teka v letošnji seriji Gorenjska, moj planet sta Gašper Bregar in Nives Skube.

Porast števila tekačev v seriji Gorenjska, moj planet se je nadaljeval tudi v Trzinu.

Gorenjska naveza: Nives 
Skube, ki je bila najhitrejša 
tako v Tržiču kot v Trzinu, 
s trenerjem Tomažem 
Zupančičem
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Simon Šubic

Kranj – »Kar so naredili ti 
trije občani, je vsekakor po-
gumno dejanje. Šli so v sle-
denje storilca, čeprav v tre-
nutku, ko so se za to odloči-
li, niti niso vedeli, kako ne-
varen je. Kasneje se je seve-
da vse dobro izšlo, a vedno 
se ne. Oni na to niso pomis-
lili, brez kakršnegakoli obo-
tavljanja so šli v lov za ropar-
jem. Kar pa je meni še naj-
bolj pomembno, je dejstvo, 
da napadene ženske niso 
pustili same, ampak so se 
vrnili ponjo, ker niso vede-
li, ali je poškodovana oziro-
ma v kakšnem stanju sploh 
je. To nas najbolj veseli, da 
se občani, ko nekaj opazi-
jo, ne obrnejo stran, da ima-
jo čut za sočloveka. Zato se v 
imenu slovenske policije in 
Policijske uprave Kranj zah-
valjujem pogumni trojici 
za njihovo dejanje,« je v pe-
tek dejal direktor Policijske 
uprave Kranj Boštjan Gla-
vič, ki je skupaj s komandir-
jem kranjske policijske po-
staje Matjažem Završnikom 
sprejel trojico Primskovlja-
nov, ki je pred tednom dni 
zadržala mladega roparja, 
ki je sredi belega dne v bli-
žini njenega doma oropal 
Kranjčanko Evo Pauković. 
Slednji spomin na neljub 
dogodek izpred tedna dni 
še dolgo ne bo zbledel. »Še 
vedno me je strah, kajti to je 
bil šok. Strah me je, ko sem 
sama doma. Ne upam iti niti 
v klet,« je nekaj dni po ropu 
opisala svoje občutke. 

Robertu in Maticu, prosto-
voljnima gasilcema s Prim-
skovega, in svojemu sokraja-
nu Dejanu se je za pogumno 
in nesebično dejanje preko 
družbenega omrežja takoj 
zahvalil tudi Evin mož Bo-
ban Pauković, znani osebni 
trener in avtor bloga Zdrav 
um – zdravo telo: » Včeraj je 
en kekec sredi belega dne v 
Kranju oropal in brutalno 
porinil na cesto mojo ženo. 
Žena se kljub brutalnosti 
kekca ni ustrašila, temveč 
se je hitro pobrala s ceste in 
začela vpiti in teči za ropar-
jem, ki ji je odtujil denarni-
co. Takoj sta ji na pomoč pri-
skočila dva prostovoljna ga-
silca (eden od njiju je vztraj-
no tekel za roparjem, eden 
pa je mojo ženo peljal v ga-
silskem avtomobilu), prav 
tako pa se še največ zahva-
ljujem sokrajanu D. P., ki je 
pokazal največjo dozo pogu-
ma, in kljub temu da moje 

žene ne pozna, stekel za ro-
parjem in mu preprečil po-
beg.« Pauković je roparju ob 
tem še napovedal, da ga po-
leg kazenske ovadbe čaka 
tudi civilna tožba. 

»Včeraj je bila Eva,  
jutri ste lahko vi«

Evo Pauković so oropali 
prejšnji torek okoli 17. ure, 
ko se je z denarnico pod pa-
zduho napotila v živilsko tr-
govino na Likozarjevi ulici 
v Kranju. Mladoletni ropar 
jo je pahnil na tla in vzel de-
narnico, nato pa stekel proč. 
Žrtev je takoj začela vpiti in 
teči za njim, kar je pritegnilo 
pozornost prostovoljnih ga-
silcev s Primskovega Rober-
ta in Matica, ki sta na tem ob-
močju pregledovala hidran-
tno omrežje, in sokrajana 
Dejana z Likozarjeve ulice, 
ki se je ravno odpravljal od 
doma. 

»Ravno sem zaklepal vho-
dna vrata, ko sem slišal, kot 
bi nekdo tepel otroka ali ob-
računaval z žensko, zato sem 
šel takoj preverit, kaj se do-
gaja. Zagledal sem žensko, 
mislim, da je bila sestra na-
padene, ki je z otroškim vo-
zičkom tekla po Likozarjevi. 

Takoj zatem je mimo mene 
pritekel mladenič in nekaj 
sekund sem potreboval, da 
sem spoznal, da beži in da v 
roki nekaj drži. Sem dobro 
športno pripravljen, zato ni 
bilo dvoma, da ga bom ujel. 
Ko me je ropar med begom 
pogledal, sem mu tudi pove-
dal, da mi ne more uiti. Te-
daj je vrgel denarnico v av-
tobusno postajališče, ker je 
verjetno pričakoval, da se 
bom ustavil. A potreboval 
sem le še nekaj korakov in 
sem bil pri njem. Bil je zelo 
utrujen, brez sape in v šoku, 
tako da se je samo še usedel 

na tla. Dejal mi je, da mu je 
žal za vse, da ve, da ga je po-
lomil, in naj ga ne tepem. 
Nisem vedel, ali morda pod 
majico skriva kakšen neva-
ren predmet. Čeprav je bil 
miren, sem se tudi sam bolje 
počutil, ko sta kmalu zatem 
do naju prišla še gasilca, saj 
sem vedel, da ga bomo trije 
zagotovo lahko obvladali, če 
bi bilo to potrebno. Dotika-
li se ga nismo, ker vem, da 
ne moreš nekoga kar na silo 
zadrževati, smo mu pa pre-
povedali, da bi uporabil mo-
bilni telefon,« je razložil De-
jan, ki se je tako kot oba ga-
silca kar nekoliko otepal me-
dijske pozornosti, ki so si jo 
prislužili s svojim dejanjem. 

»Včeraj je bila to Eva, danes 
je lahko moja mati, jutri pa 
vi,« je Dejan kratko razložil, 
zakaj se pred tednom dni ni 
obrnil stran in odšel po svo-
jih opravkih.  

Gasilca Robert in Matic iz 
PGD Kranj - Primskovo sta 
v času ropa v bližini pregle-
dovala hidrant, ko sta zasli-
šala žensko vpitje. »Bil sem 
ravno pri kombiju, ko je 
mimo pritekel fant. Maticu 
sem rekel, naj gre za njim, 
jaz pa sem se po ulici zape-
ljal s kombijem, da bi mu 
presekal pot. Ko sem izsto-
pil iz kombija, sta bila Matic 

in Dejan že ob fantu, ki je se-
del na tleh, stisnjen v kot. Po-
tem sem se s kombijem vrnil 
do napadene ženske, bila je v 
šoku. Ko se je usedla v kom-
bi, je poklicala policijo in ta 
je prišla hitro, v nekaj mi-
nutah,« je svoje videnje do-
godka opisal Robert. Nje-
gov kolega Matic pa je dodal: 
»Ko sem stekel za roparjem, 
sem videl, da gre za mladeni-
ča, nisem pa pomislil, da bi 
lahko imel pri sebi tudi kak-
šen nevaren predmet. Vse se 
je odvijalo zelo hitro. Sprva 
sem mislil, da mi je že ušel, a 
sem ga spet zagledal med hi-
šami, nato pa je bil pri njem 
že Dejan.«

Do šest uličnih ropov  
na leto

Komandir kranjskih po-
licistov Matjaž Završnik je 
razložil, da lahko vsak drža-
vljan do prihoda policistov 
zadrži storilca kaznivega de-
janja, pomembno pa je, da 
brez potrebe ne prekorači 
sile. Storilcu sme vzeti tudi 
telefon in mu s tem prepreči, 
da bi poklical pomoč, vendar 
pa naprave ne sme namer-
no poškodovati. »Kranj je 
še vedno varno mesto. Letos 

smo doslej na območju Po-
licijske postaje Kranj obrav-
navali dva ulična ropa, v pov-
prečju pa vsako leto obravna-
vamo štiri do šest roparskih 
tatvin. Njihova raziskanost 
je več kot 50-odstotna, kar 
pomeni, da odkrijemo vsa-
kega drugega storilca,« je še 
poudaril Završnik. »Polici-
ja brez pomoči občanov ne 
more dobro opravljati svoje-
ga dela. Zelo pomaga že, da 
nas obvestijo o nevsakdanjih 
stvareh, o sumljivih osebah 
ali vozilih v njihovi okolici,« 
je dodal šef gorenjskih poli-
cistov Boštjan Glavič. 

Roparju med tekom dejal, 
da mu ne more uiti
Pred tednom dni je mlad fant sredi belega dne na Primskovem v Kranju oropal žensko. Svojega plena 
se ni dolgo veselil, saj so se v lov za njim podali trije občani in ga zadržali do prihoda policistov. 

Eva Pauković, žrtev 
uličnega roparja

Kranjčanom Robertu, Dejanu in Maticu sta se za pogumno dejanje zahvalila tudi šefa 
kranjskih in gorenjskih policistov Matjaž Završnik in Boštjan Glavič. / Foto: Simon Šubic

Kranj, Naklo – Gorenjski policisti so preklicali iskanji za po-
grešanima 21-letnim Gašperjem Kuraltom iz okolice Kranja 
in 87-letnim Alojzijem Perkom z Naklega, ki sta po prijavah 
svojcev stekli v prejšnji teden. Prvega so iskali od ponedeljka, 
drugega pa od srede. Oba so našli svojci, so sporočili s Policij-
ske uprave Kranj. Alojzij je bil ob najdbi nekoliko obnemogel 
in opraskan, zato so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo, z 
mladim Gašperjem pa je vse v redu, so še dodali. 

Svojci našli oba pogrešana

Simon Šubic

Šenčur – Kranjski poli-
cisti so pred dnevi v Šen-
čurju obravnavali poskus 
drzne tatvine iz stanovanj-
ske hiše. Dogodek se je od-
vil že po znanem scenari-
ju, so razložili na Policijski 
upravi Kranj. »Pred stano-
vanjsko hišo so se pripelja-
le tri osebe. Eden je pozvonil 
na vratih in s starejšo občan-
ko začel pogovor ter jo zamo-
til s spraševanjem o različ-
nih stvareh. To je izkoristil 
drugi storilec, ki je vstopil v 
hišo in jo začel pregledova-
ti, ko ga je lastnica zalotila. 
Po dejanju so s kraja pobeg-
nili. Lastnica ne pogreša ni-
česar,« je sporočil Bojan Kos 
s Policijske uprave Kranj in 
dodal, da z dejanjem pove-
zujejo osebni avtomobil ka-
ravanske izvedbe z ljubljan-
skega registrskega območja. 
Lastnica ne pogreša ničesar.

Žrtve drznih tatvin so obi-
čajno starejše osebe, kaže 
policijska statistika. A sto-
rilce bolj kot starost žrtev 

zanima priložnost, zato po-
licija svetuje pazljivost vsa-
komur, ki se na domu pogo-
varja z neznanci. »Neznan-
ce držite na razdalji in z nji-
mi ne bodite preveč doma-
či. Lahko jih tudi odslovite. 
Če se osebe izdajajo za ser-
viserje, izvajalce del in po-
dobno, svetujemo, da vedno 
zahtevate na vpogled oseb-
ni dokument ali delovni na-
log. V primeru drznih tat-
vin vas bodo vedno poskuša-
li tudi zvabiti stran od vho-
da v hišo. Ne pustite se za-
vesti. Vzemite njihove kon-
taktne podatke in ponudbo v 
miru in na samem preveri-
te, njim pa morebiti odgovo-
rite, da jih boste o vsem ob-
vestili,« svetuje Kos. 

Policisti še svetujejo, da 
ste pozorni na videz teh 
oseb, na njihova oblačila, 
govor, posebnosti in vozilo, 
s katerim so se pripeljali – na 
znamko vozila, barvo, tip in 
registrsko številko. Sumljiva 
ravnanja pa seveda takoj pri-
javite na interventno števil-
ko policije 113.

Neznanec pozvonil na 
vratih starejše občanke
Z njim sta bila še dva, ki sta se skrivala za 
vogalom. Njihov namen je bila kraja. 

Simon Šubic

Kranjska Gora – Gorske reše-
valce so zadnji konec tedna 
na Gorenjskem trikrat zap-
rosili za pomoč. V nedeljo 
popoldne si je pri sestopu z 
Vitranca planinka poškodo-
vala roko. Gorski reševalci s 
postaje v Kranjski Gori so jo 
na kraju oskrbeli in na klasi-
čen način prenesli v dolino, 
kjer so jo v nadaljnjo oskrbo 

predali reševalcem Nujne 
medicinske pomoči Jeseni-
ce.

V soboto okoli 22.30 sta 
za pomoč zaprosili tudi pla-
ninki, ki sta se izgubili pod 
Viševnikom. Našli so ju bo-
hinjski gorski reševalci in ju 
pospremili v dolino. Že v pe-
tek popoldne pa se je padalec 
v Gozdu ujel na drevo. Z dre-
vesa so ga rešili tržiški gor-
ski reševalci. 

Planinko nesli v dolino

Simon Šubic

Rateče – Gorenjski policisti 
so v nedeljo obravnavali tri 
nesreče kolesarjev, ki so se 
tudi poškodovali. 

V Ratečah je opoldan ko-
lesar padel zaradi psa, ki je 
proti njemu pritekel brez 
nadzora. Na cesti s Krvavca 
v dolino je pri Ambrožu pod 
Krvavcem kolesar padel in 

se huje poškodoval, zato so 
ga s helikopterjem prepelja-
li v ljubljanski klinični cen-
ter. Zvečer pa je na območju 
Železnikov kolesar, ki je vo-
zil po nepravilni strani ces-
te, padel v potok. Odklonil je 
preizkus alkoholiziranosti 
in strokovni pregled zaradi 
suma vožnje pod vplivom 
mamil, so še sporočili poli-
cisti. 

Padli trije kolesarji



Jože Košnjek

N
a mejnem pre-
hodu Fernetiči 
se je začela kra-
ška 'rajža' izle-
tnikov Gorenj-

skega glasa pod vodstvom 
Grega Flajnika in izvrstnega 
poznavalca teh krajev, tržaš-
kega Slovenca Karla Mezge-
ca iz Bazovice nad Trstom. 
Šofer Janez Kokalj je s cen-
timetrsko natančnostjo pri-
peljal več kot deset metrov 
dolg avtobus po ozkih kra-
ških cestah in zavitih ovin-
kih do vasi Col ali Zolla po 
italijansko (ime pove, da so 
imeli nekdanji gospodarji 
teh krajev tu mitnice), nad 
katero na 418 metrov viso-
kem griču kraljuje taborska 
ali repentaborska cerkev, 
posvečena Mariji Vnebov-
zeti, ki je od srednjega veka 
naprej romarsko središče 
za celoten Kras, tako na slo-
venski kot na italijanski stra-
ni. Karlo Mezgec je povedal, 
da so na tem hribu postavili 
prvo cerkev v 10. stoletju, jo 
kasneje povečevali in obnav-
ljali in jo v 15. stoletju zaradi 

turških vpadov tudi obzida-
li. Sedanjo podobo je dobi-
la v 18. stoletju. S Tabora je 
čudovit razgled na vzhod-
ni del Krasa, na vasi Opči-
ne, Prosek, Križ in Devin 
nad Tržaškim zalivom ter 
na Dutovlje in Štanjel na 
slovenski strani. Taborska 
cerkev je povezana s krajem 
Repen ali Rupingrande po 
italijansko, še posebej s tra-
dicionalno Kraško ohcetjo, 

ki so jo zadnjič organizira-
li leta 2013. Potem niso več 
našli para, ki bi se bil pripra-
vljen poročiti na tej 'ohceti'. 
Vendar vztrajajo, iščejo pare 
in upajo, da se bo prireditev 
vrnila v Repen in z njo na 
tisoče obiskovalcev in naro-
dnih noš, sta Gorenjcem 
povedala vodja Kraške hiše 
Vesna Guštin in župan Mar-
ko Pisani, ki prihaja tudi v 
Naklo, kjer je doma njegova 

žena. Poroka Kraške ohce-
ti je bila v taborski cerkvi, 
vsi ostali dogodki, poveza-
ni s prireditvijo, pa v Rep-
nu, v Kraški hiši. Hiša, zgra-
jena leta 1831, je bila po zas-
lugi Zadruge Naš Kras leta 
1968 odkupljena in preure-
jena v edinstven etnografski 
muzej. Ohranjeni so tudi 
pomožni objekti vključno z 
obzidanim dvoriščem 'bor-
jač', ki je hišo in stanovalce 

TRŽAŠKI KRAS IN MORJE
Izletniki Gorenjskega glasa so pretekli teden dodali nov kamenček v mozaik izletov v kraje za državno 
mejo, kjer živijo Slovenci. Obiskali so Tržaški Kras in tržaško morje.

Izletniki pred Ribiškim muzejem tržaškega primorja v Križu / Foto: Grega Flajnik

Srečko Rože prinaša v svoj muzej vsak dan nove primerke. 
Zbirati jih je začel, ko je z dedom na bojišču soške fronte 
našel vojaško čutarico./ Foto: Grega Flajnik

Planinski top pred muzejem v Lokvi je izletnika Janeza 
Vrhunca in Franca Pretnarja spomnil na njuno služenje v 
jugoslovanski vojski. / Foto: Grega Flajnik

varoval pred burjo. Ker ta 
piha s severne oziroma seve-
rovzhodne strani, tukajšnje 
hiše na severni strani nima-
jo oken. 

Muzej slovenskega 
ribištva

Naslednja postaja izletni-
kov je bila vas Križ oziroma 
včasih Sveti Križ (Santa Cro-
ce) na kraškem robu, dvesto 
metrov nad severnim delom 
Tržaškega zaliva. Doma-
čin Franko Košuta, upoko-
jeni inženir ladjedelništva, 
je predstavil leta 1260 prvič 
omenjeno vas, ki je imela 
v 20. stoletju 1800 duš, od 
katerih jih je bilo dvesto ribi-
čev, del vaščanov pa je bilo 
kmetov. V spomin na sloven-
sko ribištvo v Tržaškem zali-
vu med Trstom oziroma Bar-
kovljami in izlivom Timava v 
Jadransko morje so v Križu 
uredili Ribiški muzej trža-
škega primorja. Z lesenimi 
čolni čupami, prvič omenje-
nimi že leta 1621, izdolbeni-
mi iz dobrih sedem metrov 
dolgih hrastovih debel, so 
slovenski ribiči premagova-
li valove in postali legendar-
ni lovci na izredno hitre ribe 
tune. Lovili so z lovno pra-
vico, ki jo je v zalivu do ene 
milje od obale slovenskim 
vasem dal leta 1808 Napole-
on. Muzej je spomin na vse, 
ki so pomagali ribičem. Tudi 
na kriške žene in dekleta, ki 
so 25 kilogramov težek ribji 
ulov od morja do vasi prena-
šale po 750 stopnicah. 

Kraško potovanje je bilo 
sklenjeno v vasi Lokev na slo-
venskem krasu, v kraju pršu-
ta in znamenitega obram-
bnega stolpa, v katerem je 
Srečko Rože leta 1993 začel 
urejevati največji zasebni 
vojaški muzej s 3775 razsta-
vljenimi primerki. Srečko 

svojo zbirko dopolnjuje in je 
bilo v teh letih na ogled že na 
700.000 primerkov. Legen-
darni Srečko je izletnike 
povabil še v cerkev z zname-
nitimi freskami Toneta Kra-
lja, ki je v podobe iz Kristu-
sovega življenja in trpljenja 
vključil tudi trpljenje Sloven-
cev pod fašisti, ki jih je Kralj 
znal skriti v obraze Lucifer-
ja, in je bil zaradi tega pokli-
can na zagovor k Italijanom. 
Vendar ni šel sam. Z njim 
je šel tudi župnik in oba so 
morali Italijani izpustiti.

Izletniki so pozorno poslušali razlage vodiča Karla, tudi 
Kraševca iz Bazovice.  / Foto: Grega Flajnik

Franko Košuta, pobudnik za ureditev muzeja slovenskega 
ribištva v Tržaškem zalivu, je v otroštvu sam doživljal usodo 
kriških ribičev. / Foto: Jože Košnjek

Marko Pisani je župan 
večinsko slovenske  
občine Repen. Vesel je 
vsakega obiska iz Slovenije. 
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Mateja Rant

V 
okviru Projekta 
cajon so v šolah 
povezali več pre-
dmetov, in sicer 
tehniko in teh-

nologijo ter likovno in glas-
beno umetnost. »Učenci so 
cajone pri urah tehnike in 
tehnologije sestavili ali izde-
lali, pri urah likovne umet-
nosti so jih poslikali in okra-
sili, pri urah glasbene ume-
tnosti pa so spoznali osnov-
no tehniko igranja in ustva-
rili različne skladbe,« je poja-
snil pobudnik projekta Jaka 
Strajnar, akademski glasbe-
nik in profesor tolkal. Pri pro-
jektu je sodelovalo 25 šol iz 
vse Slovenije, na srečanju pa 
se jih je s svojimi cajoni pred-
stavilo dvanajst. Med drugim 
so izvedli tudi skupno sklad-
bo z naslovom Cajonomani-
ja, ki jo je posebej za to prilo-
žnost napisal Jaka Strajnar in 
pri kateri je naenkrat zadone-
lo vseh 190 cajonov. 

Cajon, ki se izgovar-
ja kot kahon, je tolkalni 

inštrument kvadratne obli-
ke, na katerem se sedi in 
obenem igra z rokami, je 
razložil Jaka Strajnar in 
dodal, da njegova nezaplete-
na osnovna tehnika omogo-
ča učencem hitro in učinko-
vito učenje ter izvajanje raz-
ličnih enostavnih ritmov. 
Skozi projekt so tako v šolah 
omogočili medpredmetno 
povezovanje in inovativno 
glasbeno ustvarjanje, obe-
nem pa aktivno in nepoza-
bno glasbeno in tolkalno 
izkušnjo tudi vsem nadalj-
njim generacijam učencem. 

»V šolah jih bodo namreč 
lahko še naprej uporablja-
li pri pouku glasbene ume-
tnosti, zboru, ansambelski 
igri in drugih predmetih 
tako na razredni kot na pre-
dmetni stopnji,« je pouda-
ril Jaka Strajnar, ki si želi, da 
bi v šolah to znali izkoristi-
ti, saj je po njegovih besedah 
ritem nedvomno povezo-
valni element, ki spodbuja 
ustvarjalnost, koordinacijo 
in zbranost učencev. S pro-
jektom zato namerava nada-
ljevati tudi v prihodnje in ga 
razširiti še na druge šole.

Med šolami, ki so sodelo-
vale na tokratnem srečanju, 
je posebna komisija, v kate-
ri sta poleg Jaka Strajnarja 
sodelovali še predsednica 
Slovenskega društva Car-
la Orffa Tadeja Mraz Novak 
in akademska slikarka Maja 
Šubic, izbrala tri šole, ki 
so najbolj navdušile tako s 
poslikavo cajonov kot izve-
dbo skladb. Prvo nagrado si 
je prislužila OŠ Pivka, dru-
go OŠ Kozara in tretjo na 
srečanju najštevilnejša sku-
pina OŠ Frana Albrehta iz 
Kamnika. 

ZADONELI CAJONI
V Osnovni šoli Cvetka Golarja v Škofji Loki so minulo sredo pripravili srečanje šol, ki so v letošnjem 
šolskem letu sodelovale pri Projektu cajon, v okviru katerega so učenci sami sestavili in pobarvali 
cajone in se nanje naučili tudi igrati.

Pri skupni skladbi je naenkrat zadonelo kar sto devetdeset cajonov. / Foto: Gorazd Kavčič

Tiho je stala tam v temi,
v srcu nosila njegovo ime. 
Želela si le, da rad bi jo imel,
želela si le, da bi jo objel. 
Objel kot takrat,
ko še iskreno rad jo je imel.
Ljubila ga je,
ljubila z vsem srcem,
a tako sama je bila. 
Čutila je, da že dolgo
nazaj jo pozabil je. 
Svoje srce je zaprla,
ga za pravo ljubezen shranila,
da jo ena beseda več ne bo ranila. 
Pogumno je vstala 
in se pravi ljubezni na pot podala.

Lea Lukanec

Ena ljubezen lahko nosi več imen in vsaka ljubezen skri-
va svoje notne zapise. Kot glasba – dokler ne odigramo 
melodije, ne vemo, kaj sledi. Vsem vam želim samo živa-
hno glasbo. Meta

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

Ljubila

PESMI MLADIH

Cajone so učenci domiselno poslikali. / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Brun

L
ahko bi rekli tudi 
moderni in modni 
multimedijski alkar-
ski muzej. Tehnolo-
ško, vsebinsko in 

arhitekturno je zelo dovršen. 
Letos teče četrto leto, kar so 
ga odprli. Če vas pot zanese 
v Sinj, mesto na Hrvaškem, 
potem si ga le oglejte. 

Sinj je center Cetinske 
krajine, od Splita oddaljen 

dobrih štirideset kilomet-
rov. Čeprav ne leži ob Jadra-
nu in ni obmorsko mesto, pa 
je v turističnem smislu zelo 
zanimiv kraj. 

Muzej Sinjske alke se 
z lahkoto postavi ob bok 
muzejem, ki so v zadnjih 
letih doživeli prenovo ali 
na novo dobili svoj pros-
tor pod soncem v Evropi. 
Posvečen je sinjski alki, 
znani hrvaški viteški igri, 
ki se je ohranila do danes 
in jo prirejajo v Sinju prvo 
nedeljo v avgustu kot spo-
min na obletnico zmage 
domačih bojevnikov nad 
turškimi osvajalci davnega 
avgusta 1715. 

Glavni del alke je konje-
niško tekmovanje, na kate-
rem poskušajo jezdeci v 
svečani zgodovinski opra-
vi v polnem galopu s svo-
jim kopjem zadeti sredi-
šče kovinskega obroča, ki 
ga imenujejo alka. Tekmo-
valci so lahko le iz Sinja in 
njegove okolice. Naziv alka 
pa izhaja iz turške besede 
halga, ki pomeni prstan, 
obroč. Alka je razdeljena 

na različen prekate in sre-
dino, ki smo jo že omeni-
li in je najpomembnejša. 
Vitez – tekmovalec oziro-
ma alkar – si z njenim zade-
tkom prisluži največ točk.

Sinjska alka je v bistvu 
živi spomenik, ki ga najde-
mo tudi na seznamu Unes-
cove nematerialne kulturne 
dediščine. 

Muzej prikaže in razloži 
preteklost in sedanjost alke 
oziroma spektakla in še več. 
Srečate se tudi s svečanimi 
oblekami, darili, kovanci, 
dragocenostmi, konjeniško 
opremo, orožjem … 

Muzej sem videla v družbi 
BAM.Bi-jevcev prvi dan, ko 
smo prispeli v Sinj, ki je bil 
izhodiščna točka letošnjega, 
že dvajsetega, tradicionalne-
ga kolesarjenja BAM.Bi Dal-
macija Tour. 

Tudi samo mesto Sinj je 
v zgodovini gorenjskih spo-
mladanskih Tourov odigra-
lo kar veliko vlogo, saj se nji-
hovi udeleženci spominjajo, 
kako so velikokrat v pričako-
vanju jutranjega starta zače-
le naletavati snežinke, a so se 
vseeno usedli na kolesa. 

Po muzeju nas je pospre-
mil direktor Boris Filipović 

Grčić, najprej pa smo se s 
sinjsko alko srečali s pomo-
čjo filmske predstavitve. 
Potem smo si ogledali veli-
kanske skulpture, ki prika-
zujejo del tridnevnega doga-
janja, alkarsko povorko in še 
marsikaj.

Nemi in negibni velikan-
ski liki naredijo vtis na obis-
kovalca, kakšen pa mora biti 
občutek v prvi vrsti, ko se 
dejansko povorka pomika 
mimo tebe ali med tekmo-
vanjem, pa si lahko le pred-
stavljamo – ali pa si celotno 
dogajanje poleti ogledamo v 
živo.

MUZEJ SINJSKE ALKE

Obiskovalec podoživlja spektakularnost, ki se je spletla okoli sinjske alke.
Boris Filipović Grčić

V muzeju si lahko ogledate tudi svečana oblačila, darila, 
kovance, dragocenosti, konjeniško opremo, orožje … 
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Peter Colnar

Coca-Cola in najbolj neumno gibanje
Razvoj znamenite pijače 

Coca-Cola se je pričel leta 
1885 v Združenih državah 
Amerike. Tega leta je farma-
cevt John Pomberton v zve-
zni državi  Georgia v mes-
tu Atlanta ustvaril pijačo, ki 
je bila osvežilna in poživlja-
joča. Sestavine za novo pija-
čo je naročal iz raznih kra-
jev. Te je preizkušal v raz-
nih kombinacijah in konč-
no v trinožnem kotlu zvaril 
preparat, ki je postal osno-
va za  popolni recept. Ta je 
še danes ena najbolj varova-
nih in slavnih formul na sve-
tu. Uživanje nove pijače se 
je najprej razširilo v ZDA, z 
močnimi tržnimi prijemi in 
reklamnimi akcijami pa se 
je pijača razširila po celem 
svetu. Družba The Coca-Co-
la Company je uspela s svojo 
distribucijsko mrežo odpre-
ti več kot tristo partner-
skih polnilnic Coca-Cole, ki 
ponujajo več kot 3300 pijač 

v več kot dvesto državah sve-
ta. Polnilnice so se lahko 
odpirale samo tam, kjer je 
bila visokokakovostna pit-
na voda, ki je njena glavna 
sestavina. Danes je ta stan-
dard ogrožen zaradi pove-
čanega onesnaženja voda v 
okolju. Coca-Cola je bila dol-
go eden od simbolov Zdru-
ženih držav Amerike, svet 
pa je izredno presenetila 23. 
aprila 1985, ko je nenadoma 
spremenila svoj znameniti 
okus. Postala je sladka in le 
malo je manjkalo, da ni na 
trgu propadla.

 Televizijske postaje so ob 
tem poročale, da je v bitki na 
tržišču zmagala konkurenč-
na pijača Pepsi, ki je bila dol-
go normalna »dolgočasna« 
pijača brez slovesa, kulta in 
mita. Družba Pepsi je dva-
krat bankrotirala, popularna 
je postala šele, ko je Pepsi pil 
sovjetski predsednik Niki-
ta Hruščov. Pepsi je vodil 

ogorčen konkurenčni boj s 
Coca-Colo. Veliko je podjet-
je pridobilo leta 1969, ko je 
pomagalo Richardu Nixonu 
v borbi za predsednika ZDA. 

Ko je Coca-Cola spremeni-
la okus, so bili vsi prepričani, 
da gre za poraz. »Coca-Cola 
je postala sladka kot Pepsi,« 
so poročale televizijske pos-
taje. To je bil pravi šok. Zve-
nelo je, kot bi predsednik 
spremenil ustavo, kot bi pos-
tala državna zastava zelena 
ali pa bi Kip svobode pobe-
gnil v Moskvo. Oboževalci 
Coca-Cole so razbijali stekle-
nice nove pijače. Bili so žalo-
stni, ogorčeni, besni. Nasta-
lo je »najbolj neumno giban-
je vseh časov«, ko so demon-
stranti zahtevali izgon pred-
sednika družbe Coca-Co-
la na Kubo in vrnitev stare 
Coca-Cole.

Šele čez čas se je poka-
zalo, da je bila odločitev 
družbe pametna in tržno 

naravnana. Z dolgim testi-
ranjem so ugotovili, da daje-
jo ljudje prednost sladki koli 
in zato so začeli izdelovati 

sladko pijačo. Pri tem so 
ugotovili, da okus ni najpo-
membnejši, ampak da gre 
za tradicijo.

Iskrice in izreki
   Ko se ena vrata sreče zaprejo, se druga odprejo, 

toda pogosto tako dolgo zremo v zaprta vrata, da ne 
opazimo tistih, ki so se nam odprla. (Helen Keller)

   Čas nas je radostno obdaril z geniji. Upajmo, da je 
nekaj tudi sposobnih. (Stanislaw Jerzy Lec)

   Malo iskrenosti je nevarna reč, veliko iskrenosti pa 
je prav gotovo usodno. (Oscar Wilde) 

Smeh ni greh
    »Se spomniš, kako besno me je pogledal tvoj 

zaročenec, ko sem te pred njim objel in poljubil?« 
– Seveda se, spomnim pa se tudi, da potem tri dni 
nisi mogel odpreti očesa.«

    »Vsako noč sanjam o najlepšem dekletu, ki prihaja 
gola k meni v posteljo.« – »Vprašaj jo, ali ima kak-
šno prijateljico zame.«

   »Violina mi je veliko bolj všeč kot klavir.« – »Ste lju-
bitelj violinske glasbe?« – »To ne, sem pa zaposlen v 
podjetju, ki opravlja selitve.«

Samo Lesjak

G
lasbena sreča-
nja v organi-
zaciji Društva 
upokojencev 
Šenčur posta-

jajo tradicionalna in so naš-
la prostor v ljudskih srcih. 
Tudi tokrat so obiskovalci v 
Domu krajanov večer pre-
živeli v dobri družbi in ob 
ubranih zabavnih ritmih šte-
vilnih glasbenikov. Nasto-
pili so ansambel Roka Žlin-
dre, Amaterji in Korenine, za 
smeh pa sta poskrbeli humo-
ristki Francka in Ančka.

Ansambel Roka Žlindre 
deluje že skoraj petnajst 
let. V svoji dolgi karieri se je 
med drugim uspešno pred-
stavil v Škofji Loki na Veče-
ru slovenskih viž v nareč-
ju in na Graški Gori. Nagra-
jen je bil na najprestižnejših 
festivalih, kot na primer Slo-
venska polka in valček. Naj-
bolj znani so po zmagi na 
Emi in nastopu na Pesmi 
Evrovizije v Oslu. Leta 2011 
se je ansambel odpravil na 
turnejo po zahodni Kanadi, 
kjer so jih gostila slovenska 
izseljenska društva. Največ 
časa so preživeli v Vancou-
vru in Calgaryju. Na tokrat-
nem koncertu v Šenčurju so 

z izvedbo lastnih skladb nav-
dušili občinstvo.

Ansambel Amaterji pri-
haja iz okolice Postojne, vsi 
njegovi člani pa se z glas-
bo ukvarjajo že od zgodnje-
ga otroštva – so učenci glas-
bene šole Vilija Marinška, 
sicer vodje in harmonikar-
ja v ansamblu Erazem. Svo-
jo glasbeno pot so začeli na 
manjših nastopih v doma-
čem kraju, zdaj pa se ude-
ležujejo večjih festivalov, od 
koder so že prinesli nekaj 
nagrad. Amaterji igrajo skla-
dbe iz naše bogate zakladni-
ce narodno-zabavne glasbe, 

imajo pa tudi že nekaj last-
nih skladb. Zelo odmevna je 
bila pred leti njihova sklad-
ba Tisoč sonc, zadnje čase 
pa je zelo priljubljena skla-
dba Primorka, ki smo jo na 
koncertu tudi slišali.

Ansambel Korenine priha-
ja iz Vodic in deluje v okrilju 
tamkajšnjega društva upoko-
jencev. Zakaj ime Korenine? 
Ker so njihovi instrumenti 
izdelani iz korenin. Zaigrali 
so mnoge slovenske ljudske 
pesmi, ob katerih se je orosi-
lo marsikatero oko.

Da je vse – tako kot ved-
no – potekalo gladko, sta 

poskrbela moderatorja 
koncertnega večera Majda 
Grošelj z Radia Veseljak ter 
Miro Erzin, ki sta predstavi-
la vse nastopajoče, obenem 
pa obljubila, da bodo orga-
nizatorji ostali zvesti tovrs-
tnim srečanjem. Tako pev-
ke in pevci Mešanega pev-
skega zbora Društva upo-
kojencev Šenčur prisrčno 
vabijo na Pomladni kon-
cert, ki bo v četrtek, 25. apri-
la, ob 20. uri v Domu kra-
janov v Šenčurju. Posebni 
gostje bodo člani Moškega 
pevskega zbora KUD Tri-
glav iz Dupelj.

POMLADNA SREČANJA
Tradicionalna, že osma Šenčurska glasbena srečanja v organizaciji Društva upokojencev Šenčur so v 
dvorano tamkajšnjega Doma krajanov privabila številne obiskovalce, ki so uživali v pestrem sporedu. Ta 
četrtek v Domu krajanov tudi Pomladni koncert.

Glasba, smeh in pozitivna energija na osmem Šenčurskem glasbenem srečanju / Foto: Franci Erzin

Samo Lesjak

N
ovi Klub lju-
biteljev glas-
be (KLG) v 
sodelovanju s 
KUD Subart 

letos že petič pripravlja fes-
tival Metal Weekend, ki se 
bo v petek in soboto, 26. in 
27. aprila, odvijal v klubu 
Trainstation SubArt v Kra-
nju. V petek bodo nastopi-
le domače skupine Metal-
steel, Kaoz, Street Creeps 
in Black Reaper, medtem 
ko v soboto v sklopu evrop-
ske turneje z imenom Euro-
pe Under Black Death Metal 
Fire v goste prihajajo zased-
be Suffocation, Belphegor, 
God Dethroned, Nordjevel 
in DarkRise.

Letos sicer mineva tudi 
25 let, odkar je Novi KLG v 
sedaj že legendarni dvorani 
na Primskovem na enem od 
svojih dogodkov gostil prvega 
tujega izvajalca. Med drugim 
so aprila leta 1995 tam nas-
topili prav avstrijski black/
death ekstremni metalci Bel-
phegor, ki bodo nastopili tudi 
tokrat v Trainu – takrat sicer 
še dokaj neznani, vendar že 
od nekdaj skrajno provokati-
vni. Do sedaj jim je v gorenj-
sko prestolnico uspelo pri-
vabiti tudi nekatera svetovna 
imena, kot so Morbid Angel, 
Vader, Omen, Atrocity, Pyo-
genesis, Fleshcrawl, Vendet-
ta in Disharmonic Orchestra, 
ter množico domačih metal-
nih in alternativnih zasedb. 
Festival Metal Weekend uspe-
šno nadaljuje to tradicijo.

LJUBITELJI METALNE GLASBE 
VABLJENI V TRAIN

Metalsteel: vodilna slovenska težkometalna institucija 
z lastno identiteto, ki v svojem izrazu združuje surovo 
agresijo z melodičnimi aranžmaji / Foto: arhiv skupine
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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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Danes bomo pogledali karte 
bralke, ki je poslala pismo 
pod šifro Otrok. »Pozdravlje-
ni, postavila sem vprašanje, 
ali bova s partnerjem v daljni 
prihodnosti imela še kakšne-
ga otroka, in izbrala sem pet 
kart: Sporočilo, Izguba, Tat, 
Potovanje, Težave. Sama bi 
si jih interpretirala na način, 
da ne. Se bova pa o tem pogo-
varjala, vendar bodo težave. 
Ne znam jih tako poglob-
ljeno interpretirati, kot vi, 
ko berem vaše zapise, zato 
prosim za pomoč. Zanima 
me, kaj pomeni pot in potem 
težave, imam občutek, da se 
v kartah skriva mnogo več kot 
le odgovor ne. Hvala.« Res je, 
takoj prvi pogled na izbrane 
karte bi dal odgovor ne. Če se 
podrobno pogleda, vidimo 
v treh kartah dvojino ali par. 
Potovanje je jin in jang, črn 
in bel konj. Kočijaž in dama v 
kočiji. Na karti Težave vidimo 
dve osebi, ki se prerekata in 
se ne moreta sporazumeti. 
In spet v karti Izguba ima-
mo dve osebi, ki sedita za 
mizo in sta zatopljeni v svoje 
delo. Tat prinaša in odnaša, 
kaj prinese in kaj odnese. 

Sporočilo je osebni pogovor 
med vama, ki ni za javnost in 
ostalo okolico in tukaj imate 
namig, da o vajinem pogo-
voru ne razlagajte okoli, ker 
mu to ne bo všeč. Na primer 
sorodnikom ali prijateljem. 
Moj odgovor na te karte je 
da. Da, imeli boste še enega 
otroka. Res je, vse bo odvi-
sno od tega, na kakšen način 
boste pristopili do njega. 
Po pravici mu povejte, da si 
otroka želite. On sicer misli, 
da imata še čas. Ni proti, le 
morda ga je malo strah, da 
bosta preobremenjena. Tudi 
on ima rad vašo pozornost.
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Kras 2«
Najprej en lep pozdrav! Pred 
časom, možno da novembra 
2018, sem vam poslala vpraša-
nje pod šifro Kras, a nisem zasle-
dila odgovora. Zato bi rada pre-
verila, ali se mi je skril. Ob novo 
odkritih spremembah pri zdra-
vju pa me skrbi in me zanima, 
ali se mi je bati česa hujšega. 
Na vaše vprašanje sem odgo-
vorila 31. decembra lani. Pri-
lagam odgovor. Trenutne 
zdravstvene težave, ki jih ima-
te, so psihičnega izvora. Lepo 
se umirite, zadihajte in vse bo 
v redu. S tem, da se obreme-
njujete, ne rešite čisto nič, le 
sebi nakopljete težave. Lepo 
vas pozdravljam.

»Kras«
Ponovno bi vas rada vpraša-
la glede prihodnosti svojega 
zakona, saj se z možem vse bolj 

prepirava. Je vzrok njegova kri-
za srednjih let ali je še kaj dru-
gega po sredi? Vprašala pa bi 
še za dva prijatelja, ki se loču-
jeta. Je tudi tu vzrok moška 
kriza srednjih let ali je to nova 
ženska? Ali bosta v prihodno-
sti še kdaj skupaj. Zanima me 
tudi, ali bom jaz z njima ostala 
v stikih in kakšnih? 
Vaš mož ima milo rečeno res 
krizo srednjih let. V vajinem 
odnosu ne vidim tretje osebe 
oziroma ni druge ženske. Pre-
pirata se zato, ker ne najdeta 
skupne točke in ker ste se tudi 
vi nehali prilagajati, ampak 
poveste tisto, kar si dejansko 
mislite. Potreboval bo še neka-
ko pol leta, da se, če temu lah-
ko tako rečem, postavi v nor-
malno stanje. Pri prijateljih 
pa je situacija drugačna, saj je 
tukaj posredi nova oseba pri 
moškem. Nekaj časa boste 

vzdrževali stike, ki pa se sča-
soma brez posebnega razloga 
prekinejo. Nove službe vam 
za zdaj ne vidim. Hvala vam za 
lepe želje, tudi jaz vam želim 
vse dobro.

»Maj«
Najprej vas prav lepo poz-
dravljam. Večkrat sem vam 
že pisala in ste mi spodbudno 
odgovorili. Zopet se obračam 
na vas. Zadnjič sem vas spra-
ševala glede mame in ste mi 
odgovorili, da bo zanjo dobro 
poskrbljeno v domu. Žal je uso-
da spremenila situacijo in je  ni 
več med nami. Sprašujem vas, 
kako se bo razrešilo glede dedi-
ščine. Se bo rešilo meni v prid 
in bom dobila, kar mi  pripada? 
Še za vnukinjo bi vas prosila. 
Je zelo  živahna deklica, v šoli 
pa ima probleme. Ne  more se 
zbrati. Doma vse zna, v šoli pa 

odpove – odvisno od dneva. Bo 
z njo vse v redu? Hvala.
Izrekam vam iskreno sožalje 
ob izgubi mame. Tudi sama 
sem nedavno to doživela. 
Čas celi rane in ne glede na 
vse je mama ena sama. Celo 
življenje se pripravljamo, a 
res pripravljeni nismo niko-
li. Usoda dela po svoje in ne 
dovoli, da se vmešavamo. 
Glede dediščine se bo rešilo 
vam v prid in ne sme priti do 
kakšnih posebnih težav. Z 
bratom se bosta pogovorila 
in dobili boste vse, kar vam 
pripada. Vnukinja je pridna 
deklica in zrela za svoja leta. 
To obdobje bo minilo in z 
njo bo vse v redu. V šoli ima-
jo svoj tempo, saj je veliko 
otrok. Je razgledana in vse 
razume, težje se prilagodi 
na okolje v šoli, ampak to bo 
minilo. Srečno.

V Kranju sta se 10. aprila 2019 poročila Milan Denić in 
Miljana Ilić.

Mladoporočenci

Kolesar in član Športnega društva Gorenjski glas Ber-
nard Pišljar je pred kratkim praznoval šestdeset let. Zato 
je preostale člane in prijatelje povabil na pice v Pizzerijo 
Gorenc. Društvo mu je za ta praznik podarilo poseben 
rožnat kolesarski dres – torej takšne barve, kot si ga želijo 
obleči vsi, ki tekmujejo na Dirki po Italiji. Bernardu Piš-
ljarju je dres in čestitko predal glavni finančnik društva 
Bojan Čare (na fotografiji), ki je prav tako prejšnji teden 
praznoval rojstni dan.

Lep dres za okroglo obletnico

Alenka Brun

Janez Ferlan se poša-
li, da je »mož od šefi-
ce«, potem pa nada-
ljuje zgodbo, da je v 
hiši, kjer je sedaj gos-

tilna Pr’ Pepet, pred 53 leti, že 
bila gostilna. In to ena večjih 
v Loki. 

V petek pa je v ritmih napo-
vedovanja pomladi in koncer-
tnih ciklov Pr' Pepet nastopi-
la skupina Bluzon. S tem so 
počastili odprtje terase in še 
enkrat spomnili na novo zgo-
dbo v hiši. Pravzaprav je bila 
Ferlanova nova vloga zakopa-
na nekje globoko v njem in 
neke vrste njegova skrita žel-
ja. Sedaj ga najdemo s pred-
pasnikom in kuhalnico v 

kuhinji, od koder vas ogovo-
ri in postreže tudi skozi sim-
patično strežno okno, ki Pr' 
Pepet gleda naravnost na tera-
so. Janez je zamenjal atelje – 
v njem se namreč skriva tudi 
umetniški talent – za kuhin-
jo. Zadnjih 15 let pa je restav-
riral filme. 

Ideja je, da so Pr' Pepet dne-
vno na jedilniku dve, tri jedi 
na žlico. V preteklosti so bili 
tu znani po dobrih jetrcih in 
vinu, danes pa dajejo pouda-
rek tudi domačemu, žirovske-
mu pivu. Pri kuhi jim je blizu 
lokalno, sveže in sezonsko. Iz 
tega bi lahko razbrali, da je nji-
hov glavni moto domače – vse 
od slaščic in čajev do sokov in 
celo kave. 

Poleg barskega, restavracij-
skega oziroma kavarniškega 

dela in sedaj še terase je Pr' 
Pepet tudi zanimiv koti-
ček, namenjen galeriji. Tudi 
že sama notranjost prosto-
ra z razstavljenimi in zbira-
teljskimi elementi popelje v 

preteklost – na primer sko-
raj celotna stena starih radi-
jev, ki tako na kupu delujejo 
modno in nostalgično obe-
nem. V kleti so uredili pros-
tor, namenjen dogodkom. V 
soboto je tako pri njih gosto-
vala Anja Golob in brala svo-
jo novo knjigo, domača zase-
dba Bluzon pa, kot smo že 
omenili, je prisotne razve-
seljevala v petek popoldne. 
V tej različici so Bluzoni na 
sceni že deset let: Mirč Čin-
ku (kitara, vokal), Aleš Justin 
(bobni), Andrija Pušić (kla-
viature), Matija Hiršenfel-
der (bas). Igrajo ritem in blu-
es z dodanim prgiščem sou-
la, ščepcem džeza in naram-
kom funka, kot so nam raz-
ložili poetično. Ljudje so v 
njihovi glasbeni družbi uži-
vali. Popoldanska uvertura v 
pomladanski koncertni cikel 
na terasi Pr’ Pepet je uspela.

V POMLAD Z BLUZONI
Veste, kje je Pr’ Pepet? V Škofji Loki. Pravijo, da na vrhu Pepetovega klanca. V petek so uradno odprli 
teraso zanimive, nove, še dokaj mlade loške pridobitve med lokali, kjer so glasbeni uvod v pomlad 
zaupali domači zasedbi Bluzon.

Odprtje terase je Pr' Pepet minilo v popoldanski senci zahajajočega sonca. Glasbeni  
del so zaupali zasedbi Bluzon.

Janez Ferlan

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 42 novorojen-
čkov. V Kranju je svoje glasilke prvič preizkusilo 17 dečkov 
in 11 deklic, med njimi tudi bratec in sestrica. Najtežji je bil 
deček, ki je tehtal 4700 gramov, najlažja pa deklica, ki ji je 
tehtnica pokazala 2580 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 
10 dečkov in 4 deklice. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 
4460 gramov, najlažja pa deklica, ki ji je babica natehtala 
2210 gramov.

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

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

 

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

www.gorenjskiglas.si

224 strani ,15 x 20 cm, 
špiralna vezava, 

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

10
EUR
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Demi Moore (56) bo s svetom delila naj-
globlje skrivnosti iz svojega zasebnega 
življenja. Igralka bo namreč izdala avto-
biografijo z naslovom Inside Out. Knjiga 
bo razkrila vzpone in padce njene kariere, 
težave z zasvojenostjo in nizko samopo-

dobo. Seveda bodo v knjigi razkrite tudi podrobnosti nje-
nih treh zakonov, z glasbenikom Freddyjem Moorom ter 
z igralcema Bruceom Willisom in Ashtonom Kutcherjem. 
Po besedah urednika bodo bralci nad podrobnostmi knji-
ge, ki bo izšla 24. septembra, navdušeni.

Demi bo v knjigi razkrila skrivnosti

Adele (30) in Simon Konecki (44) se 
ločujeta. »Adele in njen mož se razha-
jata. Kljub vsemu sta odločena, da bosta 
skupaj ljubeče vzgajala svojega sina. Kot 
vedno prosita za zasebnost,« je potr-
dil pevkin predstavnik. Z grammyjem 

nagrajena pevka je leta 2012 postala mamica sinu Angelu. 
Zasebnega življenja nikoli ni delila z javnostjo, v govoru 
ob zmagi za album leta pred dvema letoma pa je le priz-
nala, da je poročena.

Pevka Adele se ločuje

Zvezdnik serije Ljubke lažnivke Tyler 
Blackburn (32) je priznal, da ga privlači-
jo tako ženske kot tudi moški. »Da sem 
biseksualec, sem spoznal že kot najstnik. 
Kljub dolgoletni zvezi z žensko sem bil 
vedno radoveden, kako je z moškim,« je 

priznal igralec, ki pravi, da je vesel, da se je končno razkril, 
saj želi biti iskren do sebe in do drugih.

Tyler Blackburn priznal svojo usmerjenost

Raperja Chris Brown (29) in Nicki 
Minaj (36) se jeseni podajata na 
skupno turnejo. Dvojec je v pre-
teklosti že večkrat sodeloval. Leta 
2012 se je Brown pojavil v njeni 
pesmi Right by My Side, leto kas-

neje pa ona v njegovi pesmi Love More. V teh dneh lahko 
prisluhnete pesmi Wobble Up, ki sta jo izdala v sodelova-
nju z raperjem G-Eazyjem.

Chris Brown in Nicki Minaj skupaj na turnejo

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

M
esto Kranj 
je ena tis-
tih sloven-
skih Trnu-
ljčic, ki se 

skuša prebuditi iz trdega 
sna že nekaj let. Prebuja se 
sicer, a precej počasi in bolj 
na obroke. V središču mes-
ta so redki lokali, ki odpre-
jo svoja vrata in preživijo; 
so pa tudi taki, ki vztrajajo. 
Prave kulinarične ponudbe 
niti ni, pa čeprav ima sko-
raj vsaka hiša svoj lokal, ven-
dar so to predvsem kavarni-
ce, kavarne in bari. Na prste 
ene roke pa lahko naštejemo 
še nekaj starih znancev, kot 

sta to recimo Mlečna restav-
racija in gostilna Kot, pa še 
ta sta bolj ob vhodu v center 
mesta. Potem se je v pritličju 
hotela Actum odprl Sonet, 
restavracija, ki je bila name-
njena tistim, ki so jih zani-
mali bolj izbrani okusi, a 
tudi ta je pred kratkim zapr-
la svoja vrata. Sedaj pa se v 
njenih prostorih predstav-
lja nova kulinarična zgodba, 
Bistro Sonet. Zavel je svež 
veter, zgodbo pišejo ljudje z 
drugačno kulinarično idejo. 

Cilj ekipe Bistroja Sonet 
je imeti najboljša kosila v 
Kranju. »Najkvalitetnejša,« 
razloži Aco Trampuž, ki še 
na kratko pove, da je zgod-
ba Bistroja Sonet neke vrs-
te »start up«, kjer se upi 

polagajo na novo ekipo, ki 
ima zato pri vodenju, sesta-
vi jedilnikov in odločanju o 
sami ponudbi lokala oziro-
ma bistroja precej svobode. 

Bistro Sonet je za prve gos-
te odprl svoja vrata v začet-
ku aprila, uradno odprtje pa 
doživel nedavno. Povabljeni 
so se razveselili nove živah-
nosti in optimizma, ki je bil 
prav nalezljiv. 

Del bistroja predstavlja 
tudi kavarnica, ima pa kar 
dve terasi. Na eno se lah-
ko obiskovalci umaknejo v 
zatišje stranskih ulic mes-
ta, druga pa ponuja pogled 
na glavno ulico v središču 
mesta – in če bi bil center 
živahnejši, bi bilo poseda-
nje ob kavi in opazovanje 

okolice zanimivejše. Tako 
pa tovrsten spomin vzbu-
dijo le sončne in toplejše 
sobote, ko so dopoldnevi 
res taki, da lahko uporabi-
mo izraz, da mesto živi. 

Kot smo že omenili, se po 
novem v Bistroju posvečajo 
predvsem kosilom, ponud-
ba je bogatejša, sladice dela-
jo sami. Zahtevnejši se lah-
ko odločite za večerjo po 
naročilu, izbirate lahko tudi 
med degustacijskimi meni-
ji. Glavna kuharja sta svoje 
znanje nabirala v različnih 
kuhinjah, tudi v tujini. Mir-
za Baktašević in Sergej Nezi-
rović sta nasmejana in polna 
optimizma; podobno tudi 
ostala ekipa, ki ji tako prijaz-
nost kot vljudnost nista tuji.

BISTRO SONET
V središču Kranja je vrata nedavno odprl Bistro Sonet. Gre za novo kulinarično zgodbo, ki so jo ob 
odprtju povabljeni navdušeno pozdravili in ji za popotnico zaželeli uspeh in srečo. Tudi v Kranj se 
pomlad rada vrača in središče mesta se je vsako leto razveseli.

Eden od stebrov ekipe Bistroja Sonet Domen Jenko in 
»soseda« Katarina Likozar iz delikatese Figa

Odprtje bistroja v Kranju je privabilo tudi odvetnika Marka 
Drinovca (levo). Na sliki s poslovnežem Acom Trampužem.

Kranjski podžupan Robert Nograšek in »airbusovec« ter 
navdušen kolesar Srečo Dolinar

Oglasila sta se tudi Angleža, sicer stalni poslovni stranki 
hotela Actum, Peter Brady in John Whatmore.

Sergej Nezirović in Mirza Baktašević Luka Mihelčič je tudi razložil o mamljivih mini jedeh.

Tesso Whyte smo srečali za strežnim pultom ob odprtju 
Bistroja Sonet, sicer pa nasmejana petindvajsetletnica 
pomaga v kranjskem hotelu Actum. / Foto: A. B.
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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

n JAZ, MIDVA IN MI

Samo da so mimo ti veliki prazniki! Ena sama muka, potem 
ti pa tik pred zdajci še meso podražijo. In to prav svinjsko, ki 
ga imamo najraje in tudi pri velikonočnem »žegnu« ne sme 
manjkati. Pa še po svetu gre vse narobe. Nič več lepega se 
nam ne dogaja in ne obeta. Lepše bo, upajmo, ob prvomaj-
skih praznikih, ko bomo šli v naravo za ves dan, si privoščili 
preprost piknik v travi in pozabili na vso umazano politiko tega 
sveta. Pa kaj dobrega bomo spekli na žaru in kaj sladkega v 
pečici, juha naj bo zelena, saj koprive hite rasti in tudi čemaž 
je še v senčnem gozdu. 

Krepčilna juha iz kopriv

Na oljčnem olju pražimo drobno sesekljano debelo čebulo, da 
postekleni. Dodamo sesekljane mlade koprive, jih pet minut 
med mešanjem dušimo, nato pa zalijemo z litrom vode in 
malce osolimo. Vse skupaj kuhamo četrt ure, nato pa juho 
takoj ponudimo. Za boljši okus ji dodamo še košček masla ali 
žlico sladke ali kisle smetane. Mehke so, kot bi bile žametne, 
in zelo okusne. Kri nam izboljšajo take koprive, saj vsebujejo 
veliko železa in raznih drugih rudnin. 

Sesekljani zrezki

Na osebo računamo navadno 10 dag sesekljanega mesa. Prib-
ližno enake količine govedine, teletine in svinjine srednje drob-
no zmeljemo, dodamo zarumenjeno čebulo, zelo malo česna, 
ščepec sesekljane kumine, 1 jajce in nekoliko solimo, po želji 
tudi popopramo. Vse skupaj dobro mesimo nekaj minut tako, 
da postane meso vlaknasto. Nato dodamo v mleku namočen 
kruh ali žemljo in ponovno mesimo. Iz mase na pomokani 
deski oblikujemo zrezke kot polpete in jih na vročem olju na 
hitro opečemo. Zatem jih za nekaj minut postavimo v ogreto 
pečico, da se prepečejo, vendar le toliko, da v sredi niso več 
krvavi. Ostati morajo še sočni.
Ko so zrezki pečeni, odlijemo odvečno maščobo, dodamo 
košček masla in prilijemo žlico vode ali juhe. Zraven gre od-
lično krompirjeva solata. 
Enako bi te zrezke lahko spekli na žaru.

Čajni venčki

Potrebujemo: 4 beljake, 2 rumenjaka, 7 dag sladkorja, 3 dag 
surovega masla, 24 dag moke, 10 dag marmelade; papir za 
peko.

Beljake stepemo v trd sneg, ki mu narahlo primešamo rume-
njaka, presejan sladkor, raztopljeno maslo in moko. Zmes 
nabrizgamo z dresirno vrečico v obliki venčkov na peki pa-
pir (ali na dobro namaščen in z moko potresen pekač) in jo 
spečemo v srednje vroči pečici. Nazadnje sestavimo po dva 
in dva venčka tako, da jih vmes namažemo z marmelado, 
narahlo pritisnemo, pustimo, da se posuše in jih shranimo 
v kovinsko škatlo.

Erika Jesenko

Puranja pečenka z zelenjavo
Puranje meso je po oku-

su dokaj podobno piščanč-
jemu mesu, vendar je po se-
stavi bolj bogato s hranilni-
mi snovmi. Prav je, da mu 
v svoji prehrani namenimo 
več pozornosti.

Za pripravo puranje pe-
čenke z zelenjavo potrebuje-
mo: 1 kg puranjih prsi, 1 buč-
ko, 1 rdečo čebulo, 1 rdečo 
papriko, 1 zeleno papriko, 1 
žlico gorčice, pol žličke mle-
te paprike, 1 žličko rožmari-
na, pol žličke timijana, sol in 
poper, olivno olje.

Čebulo olupimo ter jo na-
režemo na krhlje. Preostalo 
zelenjavo operemo, odstra-
nimo semena ter narežemo 
na tanjše rezine ali manj-
še kose. Puranje prsi opere-
mo pod tekočo vodo in jih 

osušimo. V skodelici zme-
šamo mleto rdečo papriko, 
gorčico, timijan, rožmarin, 1 
žličko soli, ščepec popra in 2 
žlici olivnega olja. S priprav-
ljeno marinado premažemo 
puranje prsi ter jih postavi-
mo v pekač. Postavimo v pe-
čico, ogreto na 200 °C, in pe-
čemo 40 minut. Po tem času 
v pekač dodamo pripravlje-
no zelenjavo ter vse skupaj 

pokapljamo z eno žlico oliv-
nega olja. Pečemo še 20 mi-
nut. Po tem času pekač vza-
memo iz pečice in pustimo 
stati 10 minut, da se vsi soko-
vi umirijo. Prsi narežemo na 
debelejše rezine ter jih posta-
vimo nazaj v pekač, da se re-
zine mesa prepojijo s sokovi. 
Postrežemo k izbrani prilogi.

Za pripravo puranjih me-
daljonov v kremni omaki s 

šampinjoni potrebujemo: 
0,5 kg puranjega fileja, 250 g 
svežih šampinjonov, 3 stro-
ke česna, sol in poper, pol dl 
belega vina, 1 dl kisle sme-
tane, ščepec majarona, 2 žli-
ci olja.

Puranji file operemo ter 
ga narežemo na medaljo-
ne ter posolimo in popra-
mo z obeh strani. Šampinjo-
ne operemo in narežemo na 

lističe, česen nasekljamo. 
Ponev segrejemo, prilijemo 
olje in na njem na obeh stra-
neh popečemo pripravlje-
no meso. Meso preložimo 
na krožnik in v ponev prili-
jemo drugo žlico olja. Doda-
mo česen in šampinjone ter 
na hitro prepražimo, da vse 
skupaj zadiši. Prilijemo belo 
vino in počakamo, da izhla-
pi. Potresemo z majaronom 
in dodamo popečeno meso. 
V pokriti posodi kuhamo 10 
minut in nato dodamo še ki-
slo smetano ter po potrebi 
dosolimo ali popramo. Pre-
mešamo in postrežemo k 
izbrani prilogi.

Nasvet: Za bolj zdravo raz-
ličico kislo smetano nadome-
stimo z grškim jogurtom in 
okus bo ravno tako odličen.

Janez Logar

Ne verjamem, da je razlika 
v moški in ženski jezi. Bolj je 
pomembna razlika, ali jezo 
potlačimo ali si jo upamo in jo 
smemo izražati. 

Problem pri moških in žen-
skah ni zdrava jeza, temveč 
tista, ki je ne obvladujemo. 
In takrat jeza obvladuje nas. 
Zdrava jeza pomeni, da se zo-
perstavimo krivici, ki se nam 
je zgodila. Jasno in odločno 
rečemo ne. Celo z nasmeškom 
na ustih. Ne pomeni ne. In ne 
dovolim, da se nam dogaja kri-
vica. Še posebno smo občutljivi, 
kadar nam krivico povzroči 
zakonec ali starš. To so ljudje, 
ki so nam najbližji in katerih 
spoštovanje in zastonjska ljube-
zen nam pripadata. Nezdrava 
jeza je tista, ki obvladuje nas. 
V takšnih stanjih vpijemo, kri-
čimo, tepemo, mečemo stvari 
po stanovanju, sitnarimo in 
najedamo brez prestanka. To 
je naporno za nas same in tudi 
za ljudi okoli nas. Nič manj 
škodljivo ni, če jezo potlačimo. 
Taka jeza je kot tempirana 
bomba, ki navzven uničuje od-
nose, navznoter pa nas razjeda 
in na koncu zbolimo. 

Navzven bolj poznamo mo-
ško jezo, ki je večkrat povezana 
z grobostjo, fizičnim nasiljem, 
trdimi besedami. V osnovi z 
žensko jezo ni kaj dosti dru-
gače. Morda pa je ena velika 
zgodovinska razlika. Ženske 
so morale v preteklosti ogrom-
no potrpeti in pretrpeti. Moški 
je dolgo časa menil, da mu vse 
pripada in da on odloča o vsem. 
Odnosi so se strahotno spreme-
nili. Ženske so izobražene, po-
gosto bolj pridne in vztrajne kot 
moški, imajo lastne dohodke, 
skrbijo za družino, službo … in 
neumne bi bile, če bi dopustile, 

da se z njimi pometa, kot se je v 
preteklosti. Niso več pripravlje-
ne prenašati fizičnega nasilja, 
nočejo biti vedno na razpolago 
za spolne usluge, želijo si raz-
delitev del tudi v hišnih opra-
vilih, nočejo, da so same za 
vzgojo otrok. Pravzaprav jim 
ne moremo očitati, da nimajo 
prav. Le moški težko sestopa-
mo iz vsemogočnega prestola. 
Dejansko želijo več enakovred-
nosti in več spoštovanja zase 
in svoje delo. Nočejo prenašati 
še naprej krivic in načina živ-
ljenja, kot so ga njihove mame 
in stare mame. Resnici na lju-
bo jim ne moremo oporekati te 
pravice. 

Res pa je tudi, da za svojo 
jezo največkrat krivijo napačno 
tarčo – mož vedno ni vsega kriv. 
Velik del jeze (ali vzroke zanjo) 
dame prinesejo v zakon. Prav 
je, da s svojo jezo zaustavljajo 
krivice. Ni pa prav, da to dela-
jo na neprimeren način. Tudi 
današnje ženske bodo morale 
najprej prevzeti odgovornost 
za svojo jezo – ki je res pogos-
to upravičena. Le možje nismo 
dolžni vsega sprejeti. Spopad z 
lastno, žensko jezo ni lahek. Jo 
je pa možno urediti. Sprejetje 
odgovornosti za žensko jezo je 
prvi korak. Nato jo boste, drage 
dame, začele lažje uporabljati 
kot koristno čustvo v odnosih. 
Sicer razdirate odnose v dru-
žinah in zakonih. Možje se 
umaknemo pred vulkanom. 
Težko vam bomo priznali, da 
se bojimo vaših izbruhov. Gre-
mo stran, kar vas še bolj raz-
besni. Na koncu ostanete ve in 
mi vsak v svojem kotu. In tuh-
tamo, tuhtamo do naslednjič.

Ženska jeza

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

Mojca Logar

Velika noč in z njo podalj-
šan konec tedna je za nami. 
Pri praznikih, ki so povezani 
z religijo, je tako, da kolikor 
vložimo, toliko od njih dobimo. 
Če se trudimo za osebni stik z 
božjim, nečim, kar praznike 
pooseblja, potem imamo ver-
jetno večje zadovoljstvo. Sicer 
vse skupaj hitro preide samo v 
tradicijo, ki nam lahko poma-
ga, lahko pa postane breme, 
celo napor ob vseh pripravah 
in ceremonijah. 

Naša letošnja velikonočna 
kulinarika je obsegala dve vrsti 
potic, potratno in orehovo. Kar 
nekaj ljudi me je vprašalo, ali 
bomo za psa pekli posebno 
prato. Lani sem pekač s pečeno 
prato nespametno shranila le v 
shrambo na tla in ga na rahlo 
pokrila. Vrata so bila odprta. 
Medtem ko nas ni bilo doma, 
je pes požrl prato in mi smo 
ostali brez nje. Pes je preživel, 
mi pa tudi. Letos sem jo pustila 
kar v pečici, da slučajno ne bi 
naša kosmatinka prišla do nje. 

Lepi dnevi so bili in po vseh 
obredih v nedeljo zjutraj in 
dopoldne smo se odpravili v 
Volčji Potok. Skoraj vsako 
leto gremo pogledat tulipane 
in drugo cvetje v istem času. 
Lani sem konec aprila obiskala 
Keukenhof na Nizozemskem. 
Nekaj podobnega, pa je ven-
dar velika razlika. Keukenhof 
je manjša parkovna površina, 
ki pa je mnogo bolj intenzivno 
obdelana. Praktično ni kva-
dratnega centimetra, ki ne bi 
bil skrbno negovan. Večinoma 
so nasadi tulipanov in drugega 
cvetja v senci velikih dreves in 
so različnih sort. Eni cvetijo 
bolj zgodaj, drugi bolj pozno. 
Veliko je razstavnih paviljonov, 
kjer se predstavlja hortikultur-

na stroka. Lani sem se prvič 
okrog parka vozila s kolesom, 
mimo vasi in cvetočih njiv tuli-
panov. To je res fantazija barv. 
Vendar te njive s cvetočimi tuli-
pani so namenjene proizvodnji 
čebulic. Cela njiva rumenih, 
rdečih, oranžnih, vijoličnih 
in drugih barv deluje kot kro-
moterapija (barvna terapija). 
Obiskovalci, ki se vozijo mimo 
takih njiv s kolesi, so povsem 
postranski dejavnik obiska 
cvetličnega parka Keukenhof. 
Na koncu pa se vse sešteje, 
toliko obiskovalcev, nočitev, 
najem koles in vse, kar sodi 
zraven. In to je posel. Volčji 
Potok se nahaja na večji povr-
šini. Pomembna dediščina je 
sam park dreves. Vse skupaj je 
bolj spontano, kot da ne čaka-
jo vsakega plevela posebej, da 
zraste, in ga brž poškropijo ali 
izrujejo. Zagotovo je število lju-
di, ki ureja Keukenhof in Volčji 
Potok, precej različno. Razpo-
ložljiva sredstva, ki jih imata 
na voljo en in drugi park, so 
verjetno neprimerljiva. To pa je 
tisto, zaradi česar ljudje rečejo, 
tam je lepše, bolj urejeno ali tu-
kaj je bolj sproščeno. Meni je v 
Volčjem Potoku bolj všeč. Gne-
če je manj in prostora je več, 
naravna drevesa imam raje 
kot zelo urejene parkovne povr-
šine, poti so lepo urejene za vse 
ljudi, tudi za gibalno ovirane. 
Všeč mi je, ker v našem arbore-
tumu lahko vidiš veliko mladih 
družin, otroških vozičkov, kar 
daje pridih življenja. 

Tako smo preživeli še eno 
velikonočno popoldne, bil je 
lep sončen dan. Arboretum je 
čudovit, sploh se ni treba vozi-
ti na Nizozemsko, je pri nas 
ravno tako lepo.

Prazniki

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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Na kopanje  
v Terme Rogaška Slatina
Vabimo vas na kopalni izlet v Terme Rogaška Slatina. Najprej se bomo 
sprehodili skozi lepe vrtove  in spoznali zgodovino zdravilišča. Nato si bomo 
privoščili kopanje v bazenu. Po kopanju nam bo prijalo okusno kosilo  
v bližnji restavraciji. Po njem bo še predstavitev negovalne kolekcije Afrodita.

Odhodi avtobusa:
z AP Radovljica ob 6.40, z AP Creina Kranj ob 7.05,
z AP Mercator Primskovo ob 7.15, z AP Škofja Loka ob 7.35.
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure

Cena vključuje: prevoz, kopanje, kosilo, obisk hiše lepote Afrodita in DDV.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite  
osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si. 

CENA: 30 € 
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Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

IZLET /  SREDA, 24. APRILA 2019

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 24. aprila
18.00 Podelitev diplom Višje strokovne šole ŠC Kranj 2019 (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Četrtek, 25. aprila
18.30 Glasbena šola Jesenice: BALETNA PREDSTAVA (vstop prost)

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 24. 4.
18.15 STAN IN OLIO
18.45 PRVIČ
20.40 PREKLETSTVO ŽALUJOČE ŽENSKE
17.10 ČUDEŽNI PARK, sinhro.
16.30 GOSPOD LINK: V ISKANJU IZGUBLJE-
NEGA DOMA, sinhro.
15.30 NE BOM VEČ LUZERKA
20.00 ZELENA KNJIGA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 24. 4.
20.00 MAŠČEVALCI: ZAKLJUČEK
19.00, 19.30 MAŠČEVALCI: ZAKLJUČEK, 3D
18.20, 20.30 PRVIČ
17.00, 21.00 PREKLETSTVO ŽALUJO-
ČE ŽENSKE
17.40 ČUDEŽNI PARK, sinhro.
16.30 ČUDEŽNI PARK, 3D, sinhro.
16.00 HELLBOY
17.20 ŠAZAM!
19.00 MAČJE POKOPALIŠČE

15.40 GOSPOD LINK: V ISKANJU  
IZGUBLJENEGA DOMA, sinhro.
15.30 KORGI: KRALJEVSKI KUŽA Z VELIKIM 
SRCEM, sinhro.

20.00 STIKSLINHARTOVA DVORANA, RADOVLJICA

Petek, 26. 4.
17.00 STOTNICA MARVEL
19.30 MAŠČEVALCI: ZAKLJUČEK

Sobota, 27. 4.
16.00 ČUDEŽNO POTOVANJE V OZ, sinhro.
18.00 KRALJ PLAŽE
20.00 100 REČI

Nedelja, 28. 4.
16.00 GOSPOD LINK: V ISKANJU  
IZGUBLJENEGA DOMA, sinhro.
18.00 KRALJ PLAŽE
20.00 MAŠČEVALCI: ZAKLJUČEK

Ponedeljek, 29. 4.
17.00 ČUDEŽNI PARK, sinhro.
20.00 ZELENA KNJIGA

Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

Marjana Ahačič

Mošnje – V Mošnjah je do-
mače turistično društvo v 
dvorani krajevnega kultur-
nega doma že osmo leto za-
pored pripravilo velikonoč-
no razstavo pirhov. Poleg 
pirhov, ki jih pripravijo in 
na ogled prinesejo domači-
ni, razstavo vsako leto pope-
strijo še s kakšno posebno-
stjo. Letos je tako na ogled 
150 pirhov, ki sta jih umetel-
no izdelala zakonca Ivan in 
Sofija Matijević iz Kočevja; 
posebno pozornost med obi-
skovalci razstave je vzbudil 
njun 73-kilogramski pirh, 
narejen iz lupin 12.380 jajc.

Sicer pa so svoje pirhe za 
razstavo prinesli tako čla-
ni turističnega društva kot 

drugi Mošnjani, med njimi 
Andrej in Milena Ozebek, 
Dragica Pintar in seveda šo-
larji iz sosednje podružnič-
ne osnovne šole. Med razsta-
vljavci sta bila tudi Andrej in 
Zala Zupan, sin in vnukinja 
legendarnega kronista in 
inovatorja iz Mošenj, pred 
dvema letoma preminule-
ga Cirila Zupana. Postavitev 
razstave so organizatorji po-
pestrili tudi z izvirnimi pali-
cami, ki jih iz lesnih korenin 
izdeluje Prnušov Janez.

Razstavo vsako leto pripra-
vi kakih 15 prostovoljcev, čla-
nov turističnega društva, na 
fucanje in pirhanje na dvori-
šču doma pa pride tako rekoč 
vsa vas, je povedala Damjana 
Pangerc, predsednica Turi-
stičnega društva Mošnje.

Praznike popestrili  
z razstavo pirhov

Na razstavo pirhov v Mošnje so tudi letos prišli številni 
obiskovalci od blizu in daleč.

Manca Perdan

Kokrica – Turistično društvo 
(TD) Kokrica je v sodelova-
nju s trgovino Mercator vče-
raj, na velikonočni ponede-
ljek, organiziralo tradicio-
nalno, že 25. odprto prven-
stvo v sekanju pirhov. »Na-
men prireditve je obuja-
nje starih običajev in prikaz 
tega, kaj so ljudje včasih po-
čeli v velikonočnem času v 
naših krajih in okolici. Pri-
vabiti želimo čim več lju-
di, predvsem pa otrok, da se 
skupaj poveselimo,« je po-
vedal vodja prireditve Miran 
Šifrer iz TD Kokrica. Tek-
movalci so se lahko pomeri-
li v sekanju pirhov, zbijanju 
pirhov s krivo palico, trklja-
nju pirhov po grabljah in 
trkljanju pirhov po perilni-
ku, za otroke pa so pripravili 
tudi risanje na pirhe. 

Prireditev ima vsako leto 
več obiskovalcev. Marko Po-
dobnik z Mlake se ne spom-
ni, da bi v 25 letih kdaj manj-
kal. »Vsako leto tekmujem 
v sekanju pirhov posamič-
no in v ekipi. Ta igra mi je v 
veselje, predvsem pa je tudi 

način ohranjanja tradicije. 
Všeč mi je, da se vedno zbe-
re veliko ljudi,« je povedal. 
Franc Vene z Mlake je po-
udaril, da gre predvsem za 
druženje in igro. »Sem član 
TD Kokrica. Mi vedno začne-
mo s tekmovanjem, da dru-
gim pokažemo, kako igre 

potekajo, in jih s tem priva-
bimo k sodelovanju,« je po-
jasnil. Jože Keršič s Kokrice 
pa je bil le gledalec. »Priredi-
tev se mi zdi super, saj s tem 
ohranjamo tradicijo in obi-
čaje,« je povedal in dodal, da 
so tudi v otroštvu doma s ko-
vanci sekali pirhe.

Za vzdušje na prireditvi je 
z igranjem na citre poskrbe-
la Vida Učakar s Kokrice, ple-
tilje iz skupine Štrence so se 
predstavile z razstavo svojih 
pletenih velikonočnih izdel-
kov, na pomoč pa so prisko-
čili tudi člani Prostovoljnega 
gasilskega društva Kokrica. 

Na Kokrici spet sekali pirhe
Petindvajseto odprto prvenstvo v sekanju pirhov je na Kokrico zvabilo lepo število ljudi, ki so se lahko 
pomerili v tradicionalnih igrah, s katerimi so si v preteklosti polepšali velikonočni čas. 

V sekanju pirhov so se preizkusili tudi mladi.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Območno 
združenje Rdečega križa 
Škofja Loka (RKS OZ Škofja 
Loka) je za dijake škofjelo-
ške gimnazije v sodelovanju 
z Zavodom za transfuzijsko 
medicino Jesenice sredi apri-
la pripravilo krvodajalsko 

akcijo. Na prvi odvzem krvi je 
šlo 21 dijakov in razen enega 
so vsi darovali kri. Spremlja-
li sta jih Irena Tavčar in Min-
ka Kokalj iz RKS OZ Škofja 
Loka. »Dijakom hvala. S tem 
so nekomu pomagali ob tež-
ki bolezni ali celo rešili živ-
ljenje,« sporoča Fani Mikš iz 
RKS OZ Škofja Loka.

Gimnazijci darovali kri
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TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA – APRIL 2019
Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi, da se 

pridružite družini krvodajalcev in se udeležite aprilske te-
renske  krvodajalske akcije, ki bo v  

ČETRTEK, 25. APRILA 2019, 
v prostorih Gasilsko reševalne službe Kranj,  

Bleiweisova c. 34 – nasproti AMZS Kranj.  Odvzemi krvi 
bodo v času od 7.00 do 13.00.

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672 B
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23. 4.  tor. Vojko 6.02 19.59

24. 4. sre. Jurij 6.01 20.00 

25. 4. čet. Marko 5.59 20.02           

26. 4. pet. Marcelin 5.57 20.03

27. 4. sob. Jaroslav, dan up. proti oku.  5.56 20.04

28. 4. ned. Pavel   5.54 20.06

29. 4. pon.  Robert 5.53 20.07

desetdnevna vremenska napoved

Torek
23. 4.

8/13 °C

Nedelja 
28. 4.

5/19 °C

Sreda 
24. 4.

Četrtek
25. 4. 

Petek
26. 4. 

Sobota
27. 4.

9/20 °C 8/21 °C 6/19 °C 4/17 °C

Ponedeljek 
29. 4.

Torek
30. 4.

Sreda
1. 5.

Četrtek
2. 5.

5/20 °C 7/18 °C 4/16 °C 5/18 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

sudoku_LAZJI_19_32
NALOGA

9 3 4 2 5
1 8 4 7

6 7 3 9
3 2 8 7 6

9 5
5 8 6 4 2
6 2 8 3

9 5 1 7
4 6 7 1

sudoku_LAZJI_19_32

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_32
NALOGA

8 5 2 7
6 2 3

1 8
3 2 9

2 9 4
1 7 3

4 1
2 6 8 5

3 7 5

sudoku_TEZJI_19_32

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_19_32
NALOGA

8527
623

18
329

294
173

41
2685

375

sudoku_TEZJI_19_32

REŠITEV

841569327
769283145
523174896
435816279
286397514
197452638
654731982
912648753
378925461

sudoku_LAZJI_19_32
NALOGA

93425
1847

6739
32876

95
58642
6283

9517
4671

sudoku_LAZJI_19_32

REŠITEV

983742561
152896473
467513289
329184756
746925318
518367942
671259834
895431627
234678195 Mnogo se govori, a še več tudi 

piše o zloglasnem terminu 
– sovražnem govoru. Kaj si 
podpisani o tem mislim? Zelo 
važno je, kdo to besedo (bese-
dno zvezo) uporabi in komu jo 
»ponuja«. V vsakem primeru 
je uporabljena multilateral-
no, zato jo vsak po svoje tudi 
razlaga ali sprejema. Ni pa 
sovražni govor edina beseda, 

Sovražni govor?

ki ljudi razburja. Tu bi naštel 
še nekaj sorodnih izrazov, kot: 
demokracije, svoboda, pošte-
nje, človeško dostojanstvo, res-
nica … Za resnico so nekateri 
močno prepričani, da obstaja 
več resnic. V to bom verjel šele 
takrat, ko bodo tudi empirično 
dokazali, da ima človek lahko 
več mater in ne samo eno. Eno 
je filozofija, ki jo sprejme papir, 
drugo pa je realnost, ki jo stre-
seš v lonec, da preživiš. 
Kot individuum, ki ima vse dr-
žavljanske pritikline, ki redno 
daje cesarju, kar je cesarjeve-
ga, in Bogu, kar je božjega, si 
smem besedo sovražni govor 
tudi »po svoje« razlagati. Kot 
upokojencu mi je najbližji sov-
ražni govor tisti o tisoč evrih 
pokojnine, kar je daleč, zelo da-
leč od resnice. Dejstvo pa je, da 
vsako leto živimo upokojenci 
za isti denar, manj kvalitetno! 
To stanje pa ni direktno veza-
no na rezultat sovražnega go-
vora, ampak bi si privoščil svoj 
termin, »sovražno dejanje.« 
To nas naredi še bolj bedne, 
da ne rečem – bedake. Tako 
imenovano sovražno dejanje 
ali nekakšen »corpus delicti« 
pa je že tema za kdaj drugič. 
Morda?
Za zaključek: Sem že v tistih 
letih, ko mi je sedaj veljavna 
državna himna, glede na nje-
no melodijo in tekst, moja 8. 
(osma) himna. Ne slepim se s 
tem, da bom po katerihkoli že 
volitvah živel bolje. »Žive naj 
vsi narodi!«

 Edvard Erzetič, 
Škofja Loka

Dodatno zaračunavanje vseh 
možnih storitev v domovih za 
starejše postaja modna muha, 
ki po mnenju oskrbovancev, 
svojcev pa tudi širše javnosti 
postaja tudi nenadzorovan po-
ligon dobičkonosnega ustvar-
janja. Dejansko je vse to doga-
janje ob vsesplošni podražitvi 
oskrbnin in zaračunavanju 
dodatnih storitev skrb vzbu-
jajoče za oskrbovance, ker ni 
jasno, kdo je pravzaprav glavni 
odločevalec, ali lahko domovi 
sami odločajo o vsem ali pa 
nad vsem tem bedi tudi država 
in vsa ta dodatna zaračuna-
vanja storitev tudi odobrava 
in potrjuje, oziroma če sploh 
ima možnost, da od izvajalcev 
zahteva črtanje posameznih 
dodatnih storitev. Vsekakor je 
pa skrb vzbujajoč vedno daljši 
seznam teh zaračunavanih 
storitev in marsikatera na 
novo zapisana storitev je pa 
dejansko tudi srh vzbujajoča. 
Ena od takih na novo nastalih 
zaračunavanih storitev je »na-
mestitev slušnega aparata«, ki 
jo vrednotijo 1 EUR. Kako so 
ponekod ovrednotili to storitev 
točno na 1 EUR, je še eno vpra-
šanje za kdaj drugič, še posebej 
ob predpostavki, da se za slabe 
pol minute dela zaračunava 1 
EUR, in ekonomska računi-
ca kaj hitro pokaže, koliko je 
lahko hipotetična postavka na 
uro, osem ur na dan in koliko 

Dodatno 
zaračunavanje 
storitev

na mesec. Ob tem dobička želj-
nem preračunavanju je pa za-
gotovo zelo pomemben faktor 
tudi statistično dokazano dej-
stvo, da se polovica starostni-
kov sooča z izgubo sluha in so 
potencialni uporabniki slušnih 
aparatov.
Na prvi pogled 1 EUR mogoče 
res ni veliko, ampak dejstvo pa 
je, da je namestitev slušnega 
aparata vsakodnevna storitev, 
včasih lahko tudi večkrat na 
dan, in to lahko hitro postane 
strošek, ki si ga marsikateri os-
krbovanec ne more privoščiti. 
Človek brez slušnega apara-
ta postane še bolj izoliran od 
družbenega dogajanja, osa-
mljen, dehumaniziran, diskri-
miniran in posledično še bolj 
depresiven v okolju, ki naj bi 
mu omogočilo polno vključe-
nost in zdravo ter produktivno 
tretje življenjsko obdobje. Ob 
branju takih poslovno dobič-
karskih umotvorov je marsiko-
mu grozljivo, kako razčloveče-
ni postajajo ponekod ti odnosi 
do starejših ljudi, še posebej do 
tistih s posebnimi potrebami, 
ki še toliko več in bolj potrebu-
jejo spoštljiv odnos do osebnega 
dostojanstva in pa seveda ra-
zumevanje do vseh težav, s ka-
terimi se soočajo. Slušni aparat 
je že tako ali tako neki dodaten 
strošek za marsikaterega upo-
rabnika, z baterijami in doda-
tnim vzdrževanjem vred in je 
milo rečeno nespodobno, da se 
jim zdaj ta uporaba še dodat-
no zaračunava v domovih za 
starejše. 
Spoštovani vsi tisti, ki odlo-
čate o doplačevanju storitev v 

domovih za starejše občane, 
razmislite malo, kaj je plačlji-
va storitev in kaj je spoštovanje 
človekovega dostojanstva.
Kot predsednik odbora nagluš-
nih uporabnikov slušnih apa-
ratov, ki deluje pod okriljem 
Zveze društev gluhih in nag-
lušnih Slovenije, vas vljudno 
prosim za razmislek, predvsem 
pa za spoštljiv odnos do vseh 
oseb, ki za polno vključenost in 
socializacijo nujno potrebujejo 
slušni aparat.
Slušni aparat ni luksuz, am-
pak je potreba in želja uporab-
nikov po enakovredni komu-
nikaciji v njihovem socialnem 
okolju.
Prijaznost ne bi nikoli smela 
biti plačljiva storitev, ampak 
spoštovanja vredna prosto-
voljna človekoljubna pomoč. 
Prijaznost do sočloveka je 
vrednota, takšno zaračunava-
nje dodatnih storitev je pa na-
vadna sramota.

Boris Horvat Tihi, 
podpredsednik ZDGNS, 

vodja odbora naglušnih 
ZDGNS

Jama – Društvo koscev in kosic Slovenije v nedeljo ob 14. uri 
pripravlja tekmovanje v ročni košnji trave za pokal Gorenjske, ki 
bo potekalo na Jami pri Kranju. Vabijo tudi tekmovalce mlajše 
od tridesetega leta, saj avgusta v sosednji Avstriji poteka evrop-
sko prvenstvo v ročni košnji, ekipa pa še ni zapolnjena, zato bo 
tekmovanje služilo tudi kot kvalifikacije za evropsko prvenstvo.

Tekmovanje v ročni košnji na Jami

Cerklje – Ob svetovnem dnevu Zemlje, ki smo ga obeležili 
v ponedeljek, Kulturni klub Liberius Cerklje pripravlja pogo-
vorni večer z naslovom Kako živeti v mejah sveta z gostom 
Antonom Komatom. Srečanje bo potekalo v učilnici Osnovne 
šole Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem (nad vhodom 
v Športno dvorano) v četrtek ob 18. uri.

Kako živeti v mejah sveta

Cveto Zaplotnik

Brdo pri Lukovici – Javna sve-
tovalna služba v čebelarstvu 
pri Čebelarski zvezi Slovenije 
bo v petek skupaj s čebelarski-
mi društvi pripravila Dan od-
prtih vrat slovenskih čebelar-
jev, s katerim želi javnosti, 
predvsem otrokom iz vrtcev 
in šol, predstaviti pomen če-
bel za opraševanje rastlin in 
prizadevanja za ohranitev 
kranjske čebele ter ji prikazati 
postopek pridobivanja medu 
ter čebelje pridelke in izdel-
ke. Kot so sporočili iz čebelar-
ske zveze, bo v petek različne 
dogodke pripravilo več kot de-
vetdeset čebelarskih društev, 
med njimi tudi osem s širšega 

gorenjskega območja. Čebe-
larsko društvo (ČD) Bohinj se 
bo predstavilo na Tržnici Bo-
hinj, ČD Blegoš v čebelnjaku 
Štefana Ingliča, ČD Cerklje v 
čebelnjaku za osnovno šolo v 
Cerkljah, ČD Krtina - Dob v 
čebelnjaku in na stojnici Pod 
močilnikom, ČD Šenčur v 
čebelnjaku pri osnovni šoli v 
Šenčurju, ČD Škofja Loka v 
društvenem čebelnjaku v Bro-
deh, ČD Skaručna v Gosarje-
vem čebelnjaku in ČD Tržič v 
društvenem čebelnjaku. Ne-
katere čebelarska društva, 
med njimi tudi Goriče, Dom-
žale in Kamnik, bodo pripra-
vila dan odprtih vrat kasneje, 
ob občinskem prazniku ali na 
turističnih prireditvah.   

Dan odprtih vrat 
slovenskih čebelarjev

Brode – Ob Dnevu odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev 
na dan odprtih vrat vabi tudi Čebelarsko društvo (ČD) Škofja 
Loka. Vsi, ki želijo kaj več izvedeti o čebelarstvu, pomenu 
čebel in čebeljih pridelkov, naj pridejo v čebelnjak ČD v Brode 
v petek, 26. aprila. Prijave in več informacij dobijo pri pred-
stavniku ČD Škofja Loka Alešu Demšarju na elektronski pošti: 
loski@cebelarji.si.

Dan odprtih vrat v čebelarskem domu

Ljubljana – Tudi letos se bo 23. aprila, na svetovni dan knjige, 
po vsej Sloveniji zgodila Noč knjige. Z različnimi dogodki jih 
obeležujemo tudi v Sloveniji, sledila bodo literarna branja in 
pogovori z avtorji, filmski maratoni po knjižnih predlogah, 
literarni performansi, knjižno-glasbeni prepleti, ustvarjalne de-
lavnice, knjižni bazarji in dobrodelna zbiranja knjig … Številni 
dogodki bodo na sporedu tudi po šolah, knjižnicah, kulturnih 
domovih in ustanovah po Gorenjskem. Tako bo ob 19. uri 
v Mestni knjižnici Kranj pripovedovalsko-glasbeni dogodek 
Rojenice Sojenice, pogovor z Alešem Bergerjem bo ob 19.30 v 
Knjižnici A. T. Linharta v Radovljici, predavanje S slovarjem po 
planinskih poteh bo potekalo v Muzeju Žiri ... O vseh dogodkih 
na Gorenjskem več lahko izveste na spletni strani http://2019.
nocknjige.si/category/gorenjska/. Preglednica dogodkov se 
stalno dopolnjuje.

Noč knjige ob svetovnem dnevu knjige

Kranj – Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji vabi na 
predzadnjega v nizu šestih zabavnih večerov s stand up ko-
miki Skečoholiki in prijatelji – EU ni hec. Jutri, v sredo, ob 19. 
uri bosta v Mestni knjižnici Kranj Boštjan Gorenc - Pižama in 
Aleš Novak razmišljala, zakaj potrebujemo EU, katere so njene 
prednosti, slabosti ... Turneja je del evropske kampanje Tokrat 
grem volit, ki seznanja volivce s pomenom evropskih volitev.

Skečoholiki in prijatelji – EU ni hec

Kamnik – V četrtek, 25. aprila, ob 19. uri bo v Medobčinskem 
muzeju na gradu Zaprice predavanje z naslovom Arheološka 
izkopavanja v Kamniku leta 2018. Predaval bo domačin Gregor 
Gruden, arheolog iz ekipe Avgusta, d. o. o., ki je poleti 2018 
vodila arheološka izkopavanja.

Arheološka izkopavanja v Kamniku
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improvizirana predstava
EU NI HEC
Aleš Novak, Boštjan Gorenc Pižama
sreda, 24. 4., ob 19.00, dvorana

Mestna knjižnica Kranj • prireditve@mkk.si • mkk.si
• prijava na e-obveščanje: info.mkk.si • portal za otroke: 

modripes.si • spletni leksikon: gorenjci.si
Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.

predstava
ROJENICE SOJENICE 
Bajaté 
torek, 23. 4., ob 19.00, dvorana

filmski večer
NAJSREČNEJŠI DAN OLLIJA MÄKIJA
Ana Šturm
četrtek, 25. 4., ob 19.00, dvorana
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IZLET /  OD 31. MAJA DO 2.  JUNIJA 2019

Budimpešta,  
madžarska paprika in Pecs

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

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

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

CENA: 249 €
(ob prijavi 40 gostov)

 

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE
Ob državnem prazniku dnevu upora proti 
okupatorju
Škofja Loka – Slavnostna prireditev ob državnem prazniku 
dnevu upora proti okupatorju bo v petek, 26. aprila, ob 17. 
uri v Sokolskem domu. V kulturnem programu bodo s pe-
smijo nastopili pevska skupina Libertas in učenci Osnovne 
šole Ivana Groharja. Slavnostni govornik bo Andrej Bolčina, 
ki je grozote vojne doživel kot 15-letni partizan. Program bo 
vodila dramska igralka Nadja Strajnar Zadnik.

Kamnik – Slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju bo 
v petek, 26. aprila, ob 17. uri v Parku Evropa pri Plečnikovi 
železniški postaji v Kamniku. V kulturnem programu bodo 
nastopili Mestna godba Kamnik, večgeneracijska skupina 
kamniških recitatorjev ter Gašper Selko in Selma Veladžić. 

Prvomajska budnica pihalnega orkestra
Šenčur – Pihalni orkester občine Šenčur obvešča, da bo tudi 
letos potekala tradicionalna prvomajska budnica, in sicer po 
naslednjem razporedu: 6.00 Mačkovo naselje, 6.30 Srednja 
vas, 7.00 Luže, 7.30 Visoko, 10.20 Prebačevo, 10.45 Trboje, 
11.20 Voklo, 12.00 Voglje, 12.30 Šenčur (pred cerkvijo), 12.50 
Hotemaže, 13.20 Hotemaže – Gostilna Logar.

Ob dnevu Zemlje
Gozd - Martuljek – Članice skupine EKO rutrašce se s svo-
jo aktivnostjo trudijo urediti in obvarovati okolje v občini 
Kranjska Gora, še posebej v Gozdu - Martuljku. V mesecu 
aprilu ob dnevu zemlje bodo predstavile svojo dejavnost na 
stojnici pred trgovino v Jezercih, kjer bodo brezplačno delile 
ekološke nosilne vrečke in vrečke za sadje in zelenjavo za 
večkratno uporabo. Vabijo, da jih obiščete na stojnici v pe-
tek, 26. aprila, od 7. do 19. ure prevzamete svojo vrečko ter 
s tem izkažete skrb za čisto okolje.

S slovarjem po planinskih poteh
Žiri – Muzejsko društvo Žiri vabi na literarni večer v Noči 
knjige S slovarjem po planinskih poteh. Prireditev bo danes, 
v torek, 23. aprila, ob 19. uri v galeriji Kulturnega središča 
Stare Žiri (Stara šola). Gosta večera bosta Milka in Drago 
Bokal, na flavto bo zaigral član Pihalne godbe Alpina Žiri.

Za otroke
Jesenice – Splošna knjižnica Jesenice vabi danes, v torek, 23. 
aprila, na angleške igralne urice ob 16.30, jutri, v sredo, 24. 
aprila, na nemške igralne urice ob 16. uri in na ustvarjalne 
delavnice ob 17. uri, v četrtek, 25. aprila, na uro pravljic ob 17. 
uri ter na prireditev Lepo je biti bralec in žrebanje nagrajen-
cev knjižne uganke ob 18.00, v petek, 26. aprila, na Brihtino 
pravljično deželo ob 10. uri, v petek, 26. aprila, pa na priredi-
tev Berem s kužkom ob 17. uri.

Hrušica – V četrtek, 25. aprila, bo ura pravljic z grofico ob 17. 
uri, žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa ob 17.45.

IZLETI

S kolesom čez Brdo
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 25. 
aprila, na kolesarjenje na relaciji Naklo–Podbrezje–Kovor–
Praproše–Naklo. Start bo ob 9. uri pred Domom upokojen-
cev Naklo.

Pohod po Udin borštu
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi svoje člane na po-
hod po poti v Udin borštu v soboto, 27. aprila. Zbor pohod-
nikov bo ob 9. uri pred trgovino Mercator na Kokrici.

OBVESTILA

Krvodajalska akcija
Kranj – Območno združenje Rdečega križa Kranj vabi, da se 
udeležite aprilske terenske krvodajalske akcije, ki bo v četr-
tek, 25. aprila, v prostorih Gasilsko reševalne službe Kranj, 

Bleiweisova c. 34, nasproti AMZS Kranj. Odvzemi krvi bodo 
v času od 7. do 13. ure.

Začetek kolesarjenja šenčurskih upokojencev
Šenčur – Kolesarska sekcija Društva upokojencev Šenčur 
vabi upokojence na začetek kolesarjenja. Kolesari se ob pet-
kih od 9. do 12. ure. Na polovici poti je vedno postanek za 
druženje. Proge so ravninske in lahke, hitri kolesarji pa lahko 
izberejo težjo progo, do skupnega počitka. Zbirno mesto je 
9. uri pred Gasilskim domom Šenčur. Začetek bo v petek, 
3. maja. Dodatne informacije: Viktor Pravst, tel.: 031 512 421

KONCERTI
Pomladni koncert
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v četr-
tek, 25. aprila, pomladni koncert Mešanega pevskega zbo-
ra Društva upokojencev Šenčur v dvorani Doma krajanov 
v Šenčurju ob 20. uri. Gost koncerta bo Moški pevski zbor 
Triglav Duplje. Program bo povezovala Slavica Bučan.

Letni koncert škofjeloške glasbene šole
Škofja Loka – Glasbena šola Škofja Loka vabi v sredo, 24. 
aprila, ob 18. uri v Sokolski dom Škofja Loka na letni koncert. 
Letos, ko Glasbena šola Škofja Loka obeležuje svojo 70-le-
tnico, bo tudi koncert še posebej prazničen. Nastopili bodo 
najboljši solisti, komorni sestavi in šolski orkestri.

Koncert žirovske glasbene šole
Žiri – V četrtek, 25. aprila, se bo ob 18. uri v prostorih Stare 
šole (KSSŽ, Tabor 2) začel letni koncert Glasbene šole Ško-
fja Loka, oddelek Žiri.

RAZSTAVE
 

Ob 90-letnici Planinskega društva Gorje
Gorje – V petek, 26. aprila, bo ob 17. uri v Gorjanskem domu 
odprtje razstave ob 90-letnici Planinskega društva Gorje. 
Na ogled bodo stare razglednice in slikovni prikaz zgodovi-
ne in dela društva. Svoje izdelke bodo prikazali tudi otroci iz 
Vrtca Gorje in nekateri rokodelci. Odprtje bo pospremljeno 
s kulturnim programom. Razstava bo na ogled v času Jurje-
vega sejma, 27. in 28. aprila od 9. do 19. ure. 

Razstave članov fotografske skupine Ime Kranj
Kranj – Jutri, v sredo, 24. aprila, bo ob 20. uri v Galeriji Pun-
gert, na koncu starega dela mesta Kranja, odprtje klubske 
razstave članov fotografske skupine Ime Kranj. 

PREDSTAVE

Potepuška jopica
Žiri – V prostorih Stare šole (KSSŽ, Tabor 2) bo jutri, v sre-
do, 24. aprila, ob 17. uri za najmlajše in seveda tudi njihove 
starejše brate in sestre ter starše ob zaključku ur pravljic gle-
dališka predstava Potepuška jopica.

Vabimo vas, da se nam tudi letos pridružite na enem od 
kolesarskih izletov, ki jih bomo organizirali to poletje:

1. Kolesarjenje ob Nežiderskem jezeru, Avstrija  
 (4 dni/3 noči)  Termin: od 19. do 22. junija 2019

2. Kolesarjenje ob Blatnem jezeru, Madžarska  
 (4 dni/3 noči) Termin: od 28. do 31. avgusta 2019

Cena za posamezni izlet je 270 EUR z DDV-jem  
in vključuje:

• prevoz na relaciji Kranj–začetek kolesarjenja–Kranj, 
• tri nočitve z zajtrkom, 
• malico na poti,
• avtomobilsko spremstvo (kombi) med kolesarjenjem. 

Za prijave in dodatne informacije pokličite 031 38 26 25 
ali pišite na e-naslov: grega.flajnik@g-glas.si.

Opomba: Prijavite se čim prej, ker je le še nekaj prostih mest. 
Cena ne vsebuje zavarovanja. 

          KOLESARSKI IZLETI  
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OSMRTNICA

V 90. letu starosti se je od nas poslovila naša draga mama, babica in prababica 

Veronika Smolnikar 
iz Britofa

Od nje se bomo poslovili v sredo, 24. aprila 2019, ob 13. uri na pokopališču v Predosljah. 

Za njo žalujemo vsi, ki smo jo imeli radi.

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

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

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

Rezultati 32. kroga – 21. aprila 2019
8, 9, 13, 20, 30, 35, 38 in 14

Loto PLUS: 4, 12, 13, 20, 28, 34, 39 in 1
Lotko: 2 2 3 2 4 0

Sklad 33. kroga za Sedmico: 1.800.000 EUR
Sklad 33. kroga za PLUS: 510.000 EUR
Sklad 33. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

Laminer, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: zaključeno srednjo poklicno šolo tehnične smeri (šivilja, krojač, obli-
kovalec kovin ipd.), izkušnje na podobnem delovnem mestu, sposobnost za delo 
v timu, natančnost, zanesljivost in fleksibilnost, ročne spretnosti pri delu z ročnim 
orodjem. SVP Avio, d. o. o., Zapuže 10a, 4275 Begunje na Gorenjskem. Prijave zbira-
mo do 18. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Zdravniki v Zdravstvenem domu Kranj, m/ž (Kranj) 
Izobrazba po klasiusu: 170 visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna 
(prejšnja) ipd., 721 medicina, zahtevano znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje 
– tekoče, govorjenje – zelo dobro, pisanje – tekoče. Druga potrebna dodatna znanja, 
druge zmožnosti/kompetence ... Zdravstveni dom Kranj, Gosposvetska ulica 10, 4000 
Kranj. Prijave zbiramo do 16. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Asistent v marketingu, m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Zahtevana znanja: V. stopnja izobrazbe, izkušnje na področju grafičnega oblikova-
nja, aktivno znanje orodij Adobe (InDesign, Illustrator, Photoshop), aktivno znanje 
angleškega jezika, aktivno poznavanje programov MS Office, poznavanje progra-
mov za urejanje video vsebin je prednost (Primere Pro), izkušnje pri pripravi tekstov 
in vsebin so prednost. Elan, d. o. o., Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem. Prija-
ve zbiramo do 5. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Projektni inženir strojne stroke, m/ž (Škofja Loka) 
Opis: zahtevno projektiranje konstrukcijskih in tehnoloških rešitev na področju čis-
tih sob, izdelava konstrukcijskih in delavniških risb ter tehnične dokumentacije, iz-
delava sestavnic in kosovnic, izdelava popisov materialov in rezervnih delov za na-
bavo ... Imgrad CR, d. o. o., Kidričeva cesta 75, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 
19. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja prodaje, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: izkušnje na področju mednarodne prodaje, izkušnje v prodaji B2B 
in B2C, izkušnje s področja projektnega vodenja ... Imgrad CR, d. o. o., Kidričeva  
cesta 75, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 19. 5. 2019. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Prodajni inženir merilne opreme, m/ž (Kranj) 
Opis dela: izvajanje prodajnih aktivnosti in svetovanje strankam doma in v tujini, 
skrb za dobre odnose z obstoječimi in novimi strankami, opravljanje raziskav trga 
in spremljanje konkurenčnosti ... Iskra AMS, d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj. Prija-
ve zbiramo do 30. 4. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog zagotavljanja kakovosti, m/ž (Tržič) 
Kot tehnolog boste zadolženi za: izdelovanje in pripravljanje tehnoloških postop-
kov in dokumentacije, podporo vodstvu pri presojah, obiskih kupcev, pripravi po-
ročil in kazalnikov kakovosti, vodenje procesa reševanja reklamacij kupcev, slede-
nje in uvajanje korektivnih ukrepov … Cablex-T, d. o. o., Cesta Ste Marie Aux Mines 
9, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 10. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Projektni SQM-inženir, m/ž (Kamnik) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: poznavanje dela z računalnikom s programi 
(MS Office, Power point), dobro poznavanje petih stebrov kakovosti (APQP, PPAP, 
FMEA, MSA, SPC), poznavanje orodij za reševanje problemov (Ishikawa, 5xwhy …), 
poznavanje tehnoloških postopkov, branje risb ... Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 
8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 15. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog kakovosti, m/ž (Kranj) 
Naloge: pripravljanje merilnih postopkov, izvajanje kalibracij in certificiranje merilne 
opreme, sodelovanje pri izbiri dobaviteljev, sodelovanje v razvojno-raziskovalnih sku-
pinah, spremljanje in uvajanje novosti z delovnega področja ... Hidria, d. o. o., Nazorjeva 
6a, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 18. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (letališče Brnik) 
Vaše zadolžitve: aktivna prodaja raznolike ponudbe, prijazno svetovanje našim medna-
rodnim gostom, blagajniško poslovanje ... Lagardere travel retail, d. o. o., Zgornji Brnik 
130a, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 18. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja skladišča z izkušnjami, m/ž (Tržič) 
Opis delovnega mesta: vodenje skladišča, koordiniranje in organizacija dela v skla-
dišču, izvajanje inventure, naročanje materiala ... SOS sejemske rešitve, d. o. o.,  
Tržaška 116, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 18. 5. 2019. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Univerzalni delavec, m/ž (Škofja Loka) 
Naloge delovnega mesta bodo zajemale: opravljanje različnih delovnih nalog na 
proizvodni liniji, vzdrževanje čistoče in redu v proizvodnji, nadzorovanje delovanja 
proizvodne linije in naprav, izločanje izdelkov slabe kakovosti in sortiranje končnih 
izdelkov ... Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 
18. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalci, m/ž (Škofja Loka in okolica) 
Zaželeno je, da: imate izkušnje z delom v trgovini, vas veseli delo z ljudmi, ste vestni 
in zanesljivi ... Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo 
do 15. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1  

v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR
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15  
EUR

Cena knjige je 

Strastni ljubitelj narave 
Peter Wohlleben na 
podlagi najnovejših 
znanstvenih spoznanj, ki 
jih podkrepi z opažanji 
in izkušnjami z živalmi 
iz prve roke, osvetli 
neznani svet: zapletene 
vedenjske vzorce živali 
v gozdu in na domačem 
dvorišču, njihovo 
čustveno življenje in 
zavest. In tako bralcu 
postane jasno, da so 
nam živali veliko bliže, 
kot smo bili prepričani.
Čudovita, poučna in 
osupljiva knjiga!

Prevedla Petra Piber

Mehka vezava z zavihki

Format 125 mm x 200 mm 

196 strani
ISBN 978-961-6893-91-6

Cena: 19,90  EUR

Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE ŽIVALI

Ljubezen, žalost, sočutje – razkrivanje osupljivega skritega sveta čustev

Skrben kot veverica, zvest kot krokar, sočuten kot gozdna miš, ža-

losten kot košuta – so živali res zmožne takšnih čustev? Ni takšno 

raznoliko čustveno življenje značilno izključno za človeka?

Strastni ljubitelj narave Peter Wohlleben na podlagi najnovejših 

znanstvenih spoznanj, ki jih podkrepi z opažanji in izkušnjami 

z živalmi iz prve roke, osvetli neznani svet: zapletene vedenjske 

vzorce živali v gozdu in na domačem dvorišču, njihovo čustveno 

življenje in zavest. In tako bralcu postane jasno, da so nam živali 

veliko bliže, kot smo bili prepričani.

Peter Wohlleben kot gozdar v svojem gozdu ne spremlja le dnev-

nega utripa dreves, temveč tudi drugih prebivalcev, ki se zadr-

žujejo v temni goščavi in mogočnih drevesnih krošnjah. Pri tem 

opazi marsikaj zanimivega: čustveni svet kuncev in gozdnih miši, 

jelenov in divjih svinj, drozgov in sinic je veliko bogatejši, kot 

smo bili mislili. Sočustvujejo s svojimi vrstniki, poznajo socialno 

življenje, v katerem je čas tudi za ljubezen in žalost, in pogumno 

se uprejo grozeči nevarnosti, namesto da bi nagonsko zbežali. Del 

živalskega vsakdanjika je tudi zabava – res obstajajo vrane, ki se z 

vidnim navdušenjem spuščajo po strehi kot po sankališču!

»Knjiga, ki lahko vedno preseneti!« - Deutschlandradio Kultur,  

Johannes Kaiser

»Ne kič, ampak rezultat resnih raziskav in dolgoročnega opazovanja.« - 

Die Zeit, Jens Jessen

»Knjige PetraWohllebna razširijo naše dojemanje sveta.« -  

The Tagesspiegel, Denis Schec

PETER WOHLLEBEN

SKRIVNO 
ŽIVLJENJE 
ŽIVALI
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. Pri založbi Narava je izšla tudi 

njegova knjiga Skrivno življenje dreves.

Peter Wohlleben kot gozdar v svojem 

gozdu ne spremlja le dnevnega utripa 

dreves, temveč tudi drugih prebivalcev, ki 

se zadržujejo v temni goščavi in mogočnih 

drevesnih krošnjah. Pri tem opazi marsikaj 

zanimivega: čustveni svet kuncev in goz-

dnih miši, jelenov in divjih svinj, drozgov in 

sinic je veliko bogatejši, kot smo bili mislili. 

Sočustvujejo s svojimi vrstniki, poznajo 

socialno življenje, v katerem je čas tudi za 

ljubezen in žalost, in pogumno se uprejo 

grozeči nevarnosti, namesto da bi na-

gonsko zbežali. Del živalskega vsakdanjika 

je tudi zabava – res obstajajo vrane, ki se 

z vidnim navdušenjem spuščajo po strehi 

kot po sankališču!

Tudi pri domačih živalih in hišnih ljub-

ljenčkih Peter Wohlleben opaža izrazito 

čustveno zavedanje: v knjigi je predstavil 

svojo kobilo Bridgi, ki se osramočeno 

obrne proč, če se neprimerno vede, in 

opisuje, kako njegov premeteni petelin 

Fridolin prelisiči svoj kokošji harem, da 

pride do akcije.

Peter Wohlleben črpa iz svojih dolgoletnih 

izkušenj kot gozdar, pri čemer se opira na 

najnovejša znanstvena spoznanja – to je 

osupljiva in izčrpna knjiga, zaradi katere 

bomo na živali v gozdu in na livadah, v hiši 

in na dvorišču začeli gledati z drugačnimi 

očmi.  

Ljubezen, žalost, sočutje – 

razkrivanje osupljivega 

skritega sveta čustev

DRUGAČEN POGLED V 

ČUSTVENO ŽIVLJENJE 

ŽIVALI
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neznani svet: zapletene vedenjske vzorce živali v 

gozdu in na  domačem dvorišču, njihovo čustveno 

življenje in zavest. In tako bralcu postane jasno,  

da so nam živali veliko bliže, kot smo bili prepričani. 

Čudovita, poučna in osupljiva knjiga!  
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NOVO iz založbe Narava

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstve-

nik. Študiral je gozdarstvo in je bil 

več kot dvajset let uradnik na dežel-

nem gozdnem gospodarstvu. Ker je 

želel uresničiti svoje ekološke sanje, 

je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na ob-

močju gorovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev pra-

gozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja 

predavanja in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem narave.  

Pri založbi Narava je izšla tudi njegova knjiga Skrivno 

življenje dreves.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED 

V ČUSTVENO 

ŽIVLJENJE ŽIVALI

Čudovita, poučna  

in osupljiva knjiga!

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

www.gorenjskiglas.si

194 strani; 200 x 125 mm; mehka vezava

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

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

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

Sponzor nagradne križanke, objavljene v Loških novicah 9. 
4. 2019, je bilo podjetje STIMACOM, d.o.o. iz Škofje Loke, ki 
trem nagrajencem za pravilno rešitev križanke poklanja bone 
za po tri pranja avtomobila v avtopralnici na bencinskem servi-
su OMV, Škofja Loka. Nagrado prejmejo: Meta PEČNIK iz ŽAB-
NICE, Alojz MALOVRH iz KRANJA in Veronika BEŠTER iz ŠKO-
FJE LOKE. Nagrajenci prejmejo nagrade na bencinskem servisu 
OMV, Kidričeva cesta 23a, Škofja Loka. Čestitamo!

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CITROËN C3 1.1, letnik 2011, reg. 
do 30. 9. 2019, 1. lastnik, prevoženih 
95.000 km, tel.: 041/514-771 19001089

SEAT Ibiza disel, letnik 2004, 1. lastnik, 
ugodno, tel.: 040/795-958 19001144

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

HRUŠKOV hlod, tel.: 031/545-831  
 19001108

KURIVO
PRODAM

KVALITETNA hrastova ali bukova drva, 
metrska ali razžagana, možnost dosta-
ve, tel.: 041/639-348 19001125

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19001113

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

ROTACIJSKO kosilnico Strasman 
220, 2 bobna in ekološki krompir, tel.: 
041/608-765 19001141

KUPIM

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

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, težkega 400 kg, ter 
ČB bikca in teličko, teža 110 kg, tel.: 
041/378-825 19001145

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

KRAVO dojiljo LS, brejo ali s teletom, 
tel.: 040/831-314 19001135

RJAVE jarkice, v začetku nesnosti, 
Stanonik, Log 9, Šk. Loka, tel.: 04/51-
85-580, 041/694-285 19001143

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 031/687-062 19001147

ČEBELJE družine na A-Ž satju, tel.: 
031/519-227 19001148

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZARADI povečanega obsega dela za-
poslimo delavce/-ke v skladišču, za 
pripravo materiala. Prošnje pošljite na 
klemen@kamm.si. Kamm, d.o.o., Po-
slovna cona A 19, Šenčur 19001146

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 19000910

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tudi manjša gradbena dela 
– z vašim ali našim materialom, Grad-
ton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, Kranj, 
041/222-741, www.gradton.si 19000918

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

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 19000917

LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo nudi-
mo zaključana gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasaderska dela, adaptacije 
stanovanj in hiš, suhomonataža Knauf, 
dimniki, škarpe, ometi, izkopi ..., tel.: 
041/583-163 19000911

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419 19000930

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

RAZNO
PRODAM

TV Samsung 108 cm, nov, še v em-
balaži, pridobljen za nagrado, tel.: 
031/553-495 19001142

ZAVESE, primerne za vsa okna, tel.: 
068/634-933 19001115
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Anketa

Maja Bajt, Kranj:

»Priporočam 0,0 promila, 
saj alkohol nima kaj početi v 
krvi voznika. Najprimernejši 
bi bil odvzem vozniškega do-
voljenja, saj denarna kazen ni 
učinkovita, prekrškar jo eno-
stavno plača in krši dalje.« 

Katja Majce, Kranj:

»Ne spremljam sprememb 
zakonodaje, a je prav, da se 
to področje uredi, ker je še 
vedno preveč pijanih vozni-
kov, ki so zelo nevarni tako 
zase kot za druge. Edina smi-
selna toleranca je ničelna.« 

Sara Zamuda, Kranj:

»Ljudje se moramo naprej za-
vedati, kako škodljiv je alkohol 
in kaj vse povzroči, ne le pro-
metne nesreče, tudi nasilje. 
Za opite voznike predlagam 
visoke denarne kazni in takoj-
šen odvzem dovoljenja.«

Milan Kovačevič, Kranj:

»Menim, da bi moral biti 
alkohol za voznike popolno-
ma prepovedan. Kršitelje pa 
je treba konkretno udariti po 
denarnici. Sam nikoli nisem 
vozil pod vplivom alkohola, 
saj se zavedam posledic.« 

Maša Likosar

V zadnjih letih se je povečal 
delež prometnih nesreč z al-
koholiziranimi povzročitelji, 
zato je bila podana pobuda, 
da se dovoljena stopnja alko-
hola z 0,5 promila zniža na 
0,2. Kaj menite o spremem-
bi in kakšna bi bila primerna 
kazen za tiste, ki kljub vsemu 
opiti sedejo za volan. 
Foto: Tina Dokl

Edina toleranca 
je ničelna

Marjana Skinder, Cerklje:

»Podpiram znižanje dovolje-
ne stopnje alkohola, se mi pa 
tudi 0,2 promila zdi preveč. 
Sem proti vsakemu uživa-
nju alkohola, sploh vozniki 
bi morali biti bolj družbeno 
odgovorni in se mu odreči.« 

vre men ska na po ved
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Danes bo oblačno in deževno. Jutri in v četrtek bo spremen-
ljivo oblačno s krajevnimi padavinami.

Jasna Paladin

Volčji Potok – V Arboretumu 
so tudi letos pripravili tra-
dicionalno spomladansko 
razstavo cvetja in tulipanov, 
ki bo odprta še do 5. maja.

Da je park te dni tako 
privlačen in živobarven, so 
vrtnarji poskrbeli že okto-
bra in novembra, ko so po-
sadili na tisoče čebulic – pol 
milijona narcis in okoli dva 
milijona tulipanov. Zasadi-
tve vsako leto menjajo, prav 
tako prizorišča, tudi zato, 
da je cvetenje postopno in s 
tem na ogled dlje časa. In ko 
bo odcvetelo na tisoče nar-
cis, na vrsto pridejo tulipa-
ni; teh je tudi letos več kot 
350 sort. »Vse sorte je tre-
ba dobro poznati, da nasa-
de lahko zasadimo tako, da 

v času razstave cveti kar naj-
več cvetov. Vsako leto zasa-
dimo zgodnje, srednje in po-
zne sorte, da je vsaj del gred 
do konca prvomajskih pra-
znikov še v polnem cvetju,« 
pojasni Matjaž Mastnak.

Med 350 sortami najdemo 
tako klasične kot zelo nena-
vadne tulipane, vse gredice 
pa so opremljene tudi s ta-
blicami, ki nam povedo, za 
katero sorto gre. Vrtnarji pri 
imenih ne skoparijo z domi-
šljijo in tako najdemo sor-
te, kot so louvre (po najbolj 
obiskanem muzeju na sve-
tu), don kihot (po romanu 
roman), versace (po italijan-
skem modnem oblikovalcu 
in kostumografu), red rover 
(po otroški družabni igrici), 
lambada (po evropski »sin-
gl« plošči), ...

Od Don Kihota  
do Lambade
Arboretum Volčji Potok je tudi to pomlad v 
znamenju cvetja, predvsem tulipanov.

Arboretum te dni prekrivajo 'preproge' tulipanov.

Železniki – Na Občini Železniki so s strani ministrstva za 
okolje in prostor dobili v podpis težko pričakovano pogodbo 
za sanacijo obsežnega zemeljskega plazu v Dražgošah, je na 
zadnji seji občinskega sveta poročal župan Anton Luznar. Za 
nekaj manj kot 1,6 milijona evrov vredno sanacijo bo ministr-
stvo zagotovilo 1,3 milijona evrov, preostalo pa bo prispevala 
občina. Sanacijo plazu, ki ogroža šest hiš, so sicer načrtovali 
že lani, a se je izvedba zamaknila zaradi pritožbe enega od 
neizbranih ponudnikov v postopku izbora izvajalca. Državna 
revizijska komisija je pritožbo zavrnila, izbrani izvajalec je tako 
ostalo podjetje Hip Plus iz Vač.

Podpisali pogodbo za plaz v Dražgošah

Mateja Rant

Vatikan – Mednarodno pri-
znana mojstrica floristike 
dr. Sabina Šegula in stro-
kovnjak na področju horti-
kulture Peter Ribič sta pri 
velikonočni krasitvi bazili-
ke sv. Petra v Vatikanu sode-
lovala že osmo leto. A tokrat 
sta imela po besedah Sabine 
Šegula še večjo odgovornost, 
saj je bil projekt veliko obse-
žnejši kot v preteklih letih. 

Razvili so novo obliko pod-
lage, pri kateri so kombini-
rali lončnice z rezanim cvet-
jem in zelenjem, za krasitev 
pa sta uporabila slovenske 
orhideje iz Prekmurja.

Z letošnjim projektom so 
tako po besedah Sabine Še-
gula dokazali, da je znanje 
na tem področju v Sloveni-
ji na visoki ravni. Sloven-
ske orhideje iz Prekmur-
ja je darovalo podjetje Oce-
an Orchids, ki je na ta način 

zaznamovalo petnajstletni-
co delovanja. V Vatikan so 
odpeljali 150 lončkov orhi-
dej Phalaenopsis, ki so obli-
kovane v obliki kaskad, in 
150 lončkov dvostebelnih 
orhidej. Priprave so se zače-
le že takoj po božični krasitvi 
oltarja v baziliki ter trga sv. 
Petra in balkona, kjer papež 
podeli svoj blagoslov vsem 
katolikom na svetu, pri ka-
teri Sabina Šegula in Peter 
Ribič prav tako sodelujeta 

že od leta 2013. »Poleg načr-
ta dekoracije je bilo treba iz-
delati načrt, v kakšni tehni-
ki se bo vse skupaj izvedlo. 
Kaskadne orhideje Phalae-
nopsis, ki zdaj krasijo Berni-
nijeve stebre, so morale os-
tati v lončkih, okoli njih pa 
je bilo treba narediti podla-
go iz rezanega cvetja in zele-
nja,« je razložila Sabina Še-
gula in dodala, da so za 36 te-
kočih metrov prav posebno 
izdelanih podlag po njenem 
načrtu poskrbeli v podjetju 
Smithers OASIS. »Revolu-
cionarni produkt prvič zdru-
žuje v eni podlagi lončnice, 
rezano cvetje in zelenje. V 
gobo, ki so jo ojačali z žico, 
so naredili primerne odprti-
ne za lončke orhidej.« 

Na rezultat sta oba s Pe-
trom Ribičem izjemno po-
nosna, saj je projekt po nje-
nih besedah dokaz nju-
ne strokovnosti in zaneslji-
vosti. »Tokrat smo pokaza-
li, da Slovenci zmoremo in 
imamo ogromno znanja. V 
Sloveniji pridelane orhide-
je so stopile ob bok cvetju, ki 
krasi trg pred baziliko.« Ve-
seli jo, da so ta mogočni sve-
tovni projekt podprla tudi 
slovenska podjetja, saj to de-
koracijo vidi na milijone ver-
nikov po vsem svetu.

Slovenske orhideje v Vatikanu
Kot edina tujca sta imela Sabina Šegula in Peter Ribič tudi letos čast, da sta sodelovala pri velikonočni 
krasitvi bazilike sv. Petra v Vatikanu.

Pri velikonočni krasitvi bazilike sv. Petra v Vatikanu sta tudi letos sodelovala Sabina Šegula 
in Peter Ribič. / Foto: osebni arhiv


