
GORENJSKA

Zaradi vremena  
čokolada še privlačnejša
Hladno vreme ni odvrnilo množic 
navdušenih ljubiteljev sladkih raz-
vad od obiska radovljiškega Festi-
vala čokolade. Konec tedna so 
številni obiskovalci preživeli med 
stojnicami z neštetimi oblikami in 
okusi čokolade.
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GORENJSKA

Odstranili most
Domačine in turistične delavce v 
Zgornjesavski dolini v teh dneh 
vznemirja dejstvo, da so delavci 
Javnega zavoda Triglavski narodni 
park pred začetkom poletne sezo-
ne odstranili v vremenski ujmi po-
škodovani most na poti proti sla-
pu Peričnik.
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KULTURA

Brborovićevi  
Jakopičevo priznanje
Med letošnjimi prejemniki nagra-
de in priznanj Riharda Jakopiča je 
tudi Kranjčanka – akademska sli-
karka Suzana Brborović, ki zadnja 
leta živi in ustvarja v nemškem 
Leipzigu, trenutno pa je na ustvar-
jalnem odmoru.
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POMLAD NA VRTU

Nabirajmo le tisto,  
kar poznamo
»Od konca marca do konca junija 
je višek sezone divjih rastlin. Še 
posebno sedaj, sredi aprila, je vse, 
kar je užitnega, v idealni fazi ra-
zvoja. Rastline so mlade, mehke, 
krhke,« je na delavnici v Preddvo-
ru pojasnil Dario Cortese.
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VREME

Danes bo pretežno jasno. 
Jutri in v četrtek bo veči-
noma sončno, popoldne 
lahko nastane kakšna 
kratkotrajna ploha.

0/17 °C
jutri: večinoma sončno
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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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PRILOGA:

Vilma Stanovnik

Kranj – »Stara sem 68 let in 
kar pomnim, so župniki ho-
dili na soboto pred veliko no-
čjo žegnat po vaseh, na pri-
mer na Javornik, Pševo, Za-
bukovje, pri Šempetrski ka-
peli, v cerkvi sv. Jerneja in 
nazadnje v farni cerkvi sv. 
Martina v Stražišču. Letos 
naj bi bilo žegnanje oziroma 
blagoslov jedi samo v farni 
cerkvi sv. Martina, in to tri-
krat v soboto popoldne. Lju-
dje so nejevoljni. Ali bodo 
Gasparijeve razglednice ob 
žegnanju pri križu samo še 
zgodovina?« se sprašuje ena 

od naših bralk, ki nam je na-
pisala pismo in dodala, da 
včasih župniki niso imeli av-
tomobilov, sedaj pa jih ima-
jo, a si ne vzamejo časa, da bi 
šli tudi po vaseh. 

Podobno pismo je napisa-
la tudi naša bralka Špela iz 
Struževega. »Krajani Stru-
ževega in Rupe smo prejeli 
obvestilo (oznanilo), da veli-
konočnih žegnanj po vaseh 
ne bo več! Menda je to ''že-
lja'' nadškofije, ker da so žu-
pniki preobremenjeni,« je 
zapisala Špela in dodala, da 
to podira dolgoletno tradici-
jo prelepega velikonočnega 
dogodka, saj iz Struževega 

peš zagotovo ne bodo roma-
li na Zlato polje. »Na teh že-
gnanjih smo se zbrali malo-
dane vsi krajani in si izme-
njali nekaj besed, oddali ko-
šare v žegnanje in z denarno 
pomočjo ''podprli'' župnika 
in njegov trud,« je dodala.

Za pojasnilo smo zaprosili 
župnika v župniji Zlato polje 
Erika Šviglja, ki je povedal, 
da so krajani Struževega in 
Rupe obvestilo o tem, da le-
tos ne bo blagoslova, dobili v 
mesečnih oznanilih Rast, ki 
jih vsak mesec izdajo in so 
na voljo v župnijski cerkvi. 

Ponekod brez velikonočnega blagoslova
Ker so duhovniki vedno starejši in preobremenjeni, so se v kranjski dekaniji 
odločili, da velikonočnih blagoslovov po vaseh ne bo več, kar pa nekaterim 
župljanom ni všeč.

V kranjski dekaniji bodo morali marsikje velikonočne dobrote odnesti v župnijsko cerkev, 
saj blagoslova pa vaseh ne bo več. / Foto: Tina Dokl46. stran

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – »Včasih se v 
življenju vse tako imeni-
tno sestavi. Letos praznuje-
mo okroglih deset let, hkra-
ti pa svoje ideje selimo tudi v 
nove poslovne prostore,« so 
v vabilo na praznovanje pr-
vega jubileja zapisali v Op-
tiwebu. Od prejšnjega te-
dna namreč domujejo nekaj 
metrov proč od prejšnjih pi-
sarn, na Kapucinskem trgu 
7 v Škofji Loki.

Da je bila selitev v večje 
prostore nujna, je zgovoren 
podatek, da je v Optiwebu od 
letošnjega leta naprej prvič 
več kot štirideset zaposlenih.

Ob jubileju v novih prostorih
»Splet je naše igrišče,« pravijo zaposleni v škofjeloškem Optiwebu, ki je zgolj iz enega najstniškega 
podjetnika Mihe Lavtarja v zadnjih letih postalo uveljavljeno podjetje z več kot štiridesetimi 
zaposlenimi strokovnjaki.

V Optiwebu veliko pozornosti namenjajo zadovoljstvu zaposlenih, zato jih je vsako leto več 
in se dobro počutijo. / Foto: Primož Pičulin46. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JANEZ VEVAR z Golnika.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenki

V nagradni igri, ki je bila objavljena 9. aprila 2019, prejmeta 
dve vstopnici za predstavo Lepotica in zver Marija Matijaševič 
z Golnika in Anica Celar Gorza iz Preddvora.
Nagrajenkama čestitamo!

Predvelikonočni koncert s Simfoniki RTV Slovenija

Simfonični orkester RTV Slovenija bo v četrtek, 18. aprila 2019, 
ob 19.30 nastopil v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma na 
praznično obarvanem koncertu iz abonmajskega cikla Kroma-
tika. Pod taktirko izjemnega dirigenta Rossena Milanova se bo 
orkestru na odru pridružil Mešani pevski zbor Glasbene matice 
Ljubljana. Zbor bo vodil Sebastjan Vrhovnik. V predvelikonoč-
nem času za vas prirejajo enkraten praznični spored, stkan iz 
del dunajskih glasbenih velikanov Haydna in Schuberta. 

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
zgoščenko in knjigo Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. V 
žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vpraša-
nje: Glavno mesto katere države je Dunaj? Odgovore s svojimi 
podatki pošljite do četrtka, 25. aprila, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Zaključek gledališke sezone z žlahtno  
komedijo Realisti

S kabaretom za pet igralcev, pijanca in občinstvo, kot so en-
kratno predstavo Jureta Karasa podnaslovili v SNG Nova Go-
rica, bodo v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah 
zaključili šesto sezono gledališkega abonmaja Nasmejmo 
se. Predstavo Realisti sta na 28. festivalu Dnevi komedije za 
žlahtno komedijo razglasila tako strokovna žirija kot občin-
stvo, Tijana Zinajić pa je postala žlahtna režiserka. »Kabaret 
je namenjen vam, spoštovano in izjemno občinstvo, ki kljub 
plazu impresivno butastega materiala, ki ga dostavljata splet 
in televizija, še vedno zberete moč za pot do gledališča. Dobro-
došli med Realisti – edinem resničnostnem šovu za normalne 
ljudi,« je ob premieri povedal njen avtor Jure Karas. V predstavi 
igrajo Peter Harl, Jure Kopušar, Matija Rupel, Urška Taufer in 
Žiga Udir, z glasbo v živo pa jo spremljata tudi Anže Vrabec 
oz. Joži Šalej. Žlahtno komedijo si oglejte v Cerkljah v četrtek, 
25. aprila 2019, ob 20. uri. Več informacij najdete na spletni 
strani www.smejmo.se in telefonski številki 051 606 220. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici za 
ogled komedije Realisti. Nagradno vprašanje: Kakšen naziv je 
na nedavnem festivalu Dnevi komedije v Celju dobil kabaret 
Realisti? Odgovore s svojimi podatki pošljite do petka, 19. 
aprila 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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Matevž Pintar

Pomlad in lepše vreme sta 
na plano privabila prve ko-
lesarje. V prihodnjem letu 
je v načrtu gradnja kolesar-
ske povezave Kamnik–Men-
geš–Trzin–Ljubljana. V naši 
anketi smo 291 sodelujočih 
vprašali, ali menijo, da so ko-
lesarske povezave po občini 
in okolici dobro urejene. Da 
je ureditev dobra, meni 18 
odstotkov vprašanih, med-
tem ko dobra polovica misli, 
da bi lahko na tem področju 
storili več. Petina vprašanih 

s kolesarskimi povezavami 
ni zadovoljna, slaba deseti-
na pa na to vprašanje ni zna-
la odgovoriti. 

Mesto Kamnik z okolico 
ima veliko naravnih in kul-
turnih danosti, kot so Velika 
planina, Kamniška Bistrica, 
Tunjice, spominska soba ge-
nerala Rudolfa Maistra itd. 
Zanimalo nas je, ali so dane 
možnosti na področju go-
stinstva, turizma in kultu-
re dovolj dobro izkoriščene. 
Dobra petina anketiranih je 
prepričana, da so, 58 odstot-
kov jih meni, da bi na tem 

področju lahko storili več, 
14 odstotkov, da možnosti 
niso dobro izkoriščene, pet 
odstotkov pa o tej temi nima 
mnenja. 

Gorenjski glas v sodelo-
vanju z Občino Kamnik iz-
daja tudi časopisno prilogo 
Kamničanka, ki jo občani 
brezplačno prejmejo v svoj 
nabiralnik. Zanimalo nas 
je, kako pogosto anketira-
ni prebirajo omenjeno pri-
logo. Da jo prebirajo redno, 
nam je odgovorilo 78 odstot-
kov vprašanih, 13 odstotkov 
občasno, trije odstotki pa 

redko. Pet odstotkov vpra-
šanih priloge Kamničanka 
ne prebira, kot razlog za to 
so največkrat navedli, da jih 
ne zanimajo lokalne novi-
ce in nimajo časa za branje. 
Trije anketirani niso spada-
li v občino Kamnik. 

Sodelujočim se zahvalju-
jemo za odgovore. Vse, ki bi 
želeli Gorenjski glas naroči-
ti, vabimo, da nas pokličejo v 
kontaktni center invalidske-
ga podjetja v Škofjo Loko na 
številko 04/51 16 440 in se 
pozanimajo o ugodnih na-
ročniških pogojih.

Kamničani redno prebirajo Kamničanko

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Že v petek je 
predsednik države Borut Pa-
hor na posebni slovesnosti v 
predsedniški palači ameri-
škemu kongresniku Paulu 
A. Gosarju vročil državno 
odlikovanje zlati red za zas-
luge na diplomatsko med-
narodnem področju, in si-
cer za prispevek in sodelova-
nje pri krepitvi odnosov med 
Slovenijo in Združenimi dr-
žavami Amerike, za krepi-
tev slovensko-ameriškega 
prijateljstva in nadaljnjih 
tesnejših partnerskih odno-
sov med državama. Kongre-
snik slovenskih korenin je 
pred kratkim, podobno kot 
senatorka Amy Klobuchar v 
ameriškem senatu, v pred-
stavniškem domu kongre-
sa ustanovil skupino prijate-
ljev Slovenije (House Frien-
ds of Slovenia Caucus) in ji 
bo v njenem delovanju tudi 
sopredsedoval. V soboto sta 
se predsednik Pahor in kon-
gresnik Gosar udeležila tra-
dicionalne slovesnosti Dan 
slovensko-ameriškega pri-
jateljstva in zavezništva v 

Andražu nad Polzelo ob 75. 
obletnici strmoglavljenja 
ameriškega bombnika B-17. 

V nedeljo pa se je ameriški 
gost mudil na neformalnem 
obisku v Škofji Loki, kjer ga 
je sprejel župan Tine Radinja 
in mu razkazal Škofjo Loko, 
od koder izvira njegov rod. 

Na cvetno nedeljo je bilo do-
gajanje v starem delu mes-
ta živahno, pred vhodom v 
tamkajšnjo cerkev pa pos-
tavljena butara velikanka, ki 
so jo dan poprej izdelali ško-
fjeloški skavti. Kongresnik iz 
Arizone si je ogledal Sokol-
ski dom, muzej na gradu, po 

kosilu in ogledu cerkvice na 
Križni Gori pa so ga peljali na 
Faro, kjer so na tamkajšnjem 
pokopališču pokopani njego-
vi predniki. Predsednik rodo-
slovnega društva Peter Haw-
lina mu je izročil rodovnik, 
ki kaže, da so kongresnikovi 
predniki iz Veštra. 

Kongresnik tudi v Škofji Loki
Med svojim obiskom v Sloveniji je ameriški kongresnik slovenskih korenin Paul Anthony Gosar 
obiskal tudi Škofjo Loko.

Škofjeloški župan Tine Radinja z ameriškim kongresnikom slovenskega (in loškega) rodu 
Paulom A. Gosarjem pri maketi Škofje Loke / Foto: Primož Pičulin

Komenda – Občinski svetniki so potrdili sklep o podelitvi ob-
činskih priznanj. Na seji 15. maja bodo podelili le tri bronasta 
priznanja. Prejeli jih bodo Franc Verhovnik (predlagatelj PGD 
Komenda), Miha Tabernik (predlagatelj Konjeniški klub Komen-
da) in Orientacijski klub Komenda (predlagateljica Nataša Blaž). 

Podelili bodo le tri bronasta priznanja

Tržič – S tržiške občine so sporočili, da so imeli v občini ko-
nec marca 409 brezposelnih oseb, kar je 7,3 odstotka manj 
kot v enakem obdobju lani. Med njimi je več žensk, največjo 
skupino brezposelnih predstavljajo stari več kot petdeset let 
z osnovnošolsko ali še nižjo izobrazbo. 

Brezposelnost v tržiški občini se zmanjšuje
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Pred desetimi leti je na 
Mežaklo padel meteorit. 
Kamen iz vesolja, star 

4.570.000.000 let. In za svoj 
cilj je izbral ravno – Zemljo. 
In na Zemlji – Jesenice. Prav 
po Jesenicah je dobil tudi ime – 
meteorit Jesenice. Je eden od le 
štirih meteoritov, ki so jih doslej 
našli na slovenskem ozemlju, 
a edini, ki je bil tudi viden in 
slišan. Nanj so prvi opozorili 
gasilci s Hrušice, ki so v tisti 
pomladni noči 9. aprila 2009 
opravljali požarno stražo. Na 
nebu nad Karavankami se je 
izrisala svetla sled in nato iz-
ginila za Mežaklo, padec pa je 
spremljalo bobnenje ... 

Ob prvi obletnici padca je 
bil delček meteorita (največja 
kosa sta sicer varno shranje-
na v Prirodoslovnem muzeju 
Slovenije v Ljubljani) na ogled 
na Jesenicah, izšla pa je tudi 
knjižica z naslovom Meteorit 
z Mežakle. In zatem … zatem 
se nekaj let ni zgodilo nič. Do 
leta 2016, ko so, da bi ponovno 
vzbudili zanimanje javnosti 
in da bi Jesenice postale znane 
kot občina, na katero je padel 
meteorit, zagnani prostovoljci 
Društva za razvoj turizma Je-
senice pripravili prvi Dan me-
teorita. Na ogled so postavili 
največji najdeni kos meteorita, 
pripravili delavnice in preda-
vanja o znanosti in fantastiki, 
v sodelovanju s Prirodoslov-
nim muzejem razstavo vesolju 
… Skozi leta se je prireditev 
razvijala in minuli konec te-
dna so pripravili že četrti festi-

val Meteorita, ki vsako leto na-
polni jeseniški Čufarjev trg in 
avlo ter dvorano Kina Železar. 
Več sto navdušenih obiskoval-
cev dokazuje, da znanost o 
vesolju močno privlači ljudi od 
blizu in daleč.

Pa so na Jesenicah v desetih 
letih naredili dovolj za promo-
cijo meteorita? Medtem ko so 
v Javorjah, kjer so meteorit 
našli istega leta, že postavili 
obeležje z odlitkom meteorita 
in uredili simpatično Meteori-
tkovo pot (zanimivo, idejo so 
dali učenci domače osnovne 
šole), pa se na Jesenicah šele 
ob deseti obletnici pripravljajo 
na postavitev table na mestu 
padca. Tudi voden pohod, ki 
ga pripravljajo v sklopu festi-
vala, je vselej odlično obiskan. 
A pohod je organiziran samo 
enkrat na leto, kaj pa preosta-
lih 364 dni?

Koliko občin (v Evropi, celo 
na svetu!) se lahko pohvali, 
da jo je zadel meteorit? Mar 
ni to izjemna priložnost za 
razvoj turističnih produktov, 
za ureditev pohodniške poti 
do mesta najdbe, za izdela-
vo spominkov v obliki mete-
orita? Festival Meteorita je 
korak v pravo smer. A festival 
temelji na prostovoljcih (sicer 
ob finančni podpori Občine 
Jesenice). In ko na Jesenicah 
govorijo o razvoju turizma, 
bi zagotovo morali razmi-
šljati tudi o zgodbah, ki bi jih 
spletli okrog kamna iz vesolja 
… Po desetih letih je za to 
skrajni čas.

Kamen iz vesolja

KOMENTAR
Urša Peternel

Urša Peternel

Jesenice – »Bila je krasna 
majska nedelja 17. maja 
2009, ko sva prišla na Me-
žaklo gledat avrikle. V časo-
pisu se je takrat kar nekaj 
pisalo o padcu meteorita, a 
ga niti slučajno nisva iskala 
... Po desetih letih od najd-
be sem vesel, da se je vse, od 
raziskav naprej, odvijalo v 
pravi smeri in da sta danes 
oba kosa v Prirodoslovnem 
muzeju v Ljubljani, kjer mo-
rata biti. Ostaja pa malce gre-
nak priokus, da za tretji, si-
cer manjši kos meteorita, 
niti ne vemo, kje se nahaja,« 
je v nedeljo na Mežakli pri-
povedoval Jožef Pretnar, ki 
je pred desetimi leti skupaj z 
Bojano Krajnc našel prvi kos 

meteorita, ki je dobil ime Je-
senice. Kamen se je ob pad-
cu na Zemljo razletel na ok-
rog petdeset manjših kosov 
in nosi ime Bojo, po prvih čr-
kah njunih imen. Najditelja 
sta se udeležila nedeljskega 
pohoda do mesta najdbe me-
teorita; okrog petnajst poho-
dnikov se je v mrzlem dopol-
dnevu podalo na pot s Koč-
ne, na Mežakli jih je priča-
kal tudi sneg. 

Pohod so pripravili v sklo-
pu četrtega festivala Me-
teorita, katerega osrednji 
del je potekal v soboto na 
Čufarjevem trgu, v avli ter 
dvorani Kina Železar na Je-
senicah. Dan je bil v zna-
menju znanosti o vesolju 
in fantastike, potekala so 
predavanja in pogovori o 

meteoritih in vesolju, na 
ogled je bila razstava Priro-
doslovnega muzeja Slove-
nije z naslovom Od meteo-
ritov do črnih lukenj. 

Obiskovalci so si lahko 
ogledali tudi enega od origi-
nalnih kosov meteorita.

Poskrbljeno je bilo tudi za 
zabavo, v športnem izzivu 
metanja »meteorita« so se 
pomerile tudi »zvezde« Jer-
nej Kuntner, Chorchyp in 
Klemen Bunderla. 

Najditelja znova na Mežakli
Jožef Pretnar in Bojana Krajnc, ki sta pred desetimi leti prva našla meteorit na Mežakli, sta se udeležila 
pohoda do mesta najdbe, ki je potekal v sklopu festivala Meteorita.

Najditelja prvega kosa meteorita Bojana Krajnc in Jožef 
Pretnar po desetih letih spet na mestu najdbe na Mežakli

V športnem izzivu metanja »meteorita« so se pomerile tudi zvezde Jernej Kuntner, 
Chorchyp in Klemen Bunderla. / Foto: Tina Dokl

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Na 
aprilski seji občinskega sve-
ta so bohinjski občinski sve-
tniki sprejeli novi cenik za 
parkiranje ob Bohinjskem 
jezeru, ki je v prvi vrsti na-
menjen zmanjšanju prome-
tne obremenitve okolice Bo-
hinjskega jezera ter postop-
nemu ukinjanju parkirišč v 
bližini jezera. Tokratna pod-
ražitev parkirnine prinaša 
spremembe na vseh parki-
riščih: na tistih v coni 1, torej 
najbližjih parkiriščih jezera 

na Veglju, v Ukancu, Ribče-
vem Lazu in Stari Fužini, se 
bo cena parkiranja z lanskih 
1,5 evra na uro v času največ-
je obremenitve, torej od 1. ju-
lija do 31. avgusta, dvignila na 
tri evre, medtem ko v času od 
1. aprila do 30. junija in od 1. 
septembra do 30. oktobra os-
taja 1,5 evra. V zimskem času 
parkiranje ostaja brezplačno. 
Draži se tudi uporaba ceste 
Vogar, Voje, Planina Blato, 
in sicer z 10 na 12 evrov. 

Spreminjajo se tudi cene 
na začasnih parkiriščih, 
ki obratujejo zgolj v času 

največje prometne obreme-
nitve, torej od 22. junija do 
15. septembra, kjer bo parki-
rišče Labora pri Stari Fuži-
ni dražje za pet evrov in bo 
celodnevno parkiranje stalo 
15 evrov, na začasnem par-
kirišču nasproti hotela Kri-
stal sedem evrov z brezplač-
nim prevozom, v Srednji 
vasi pri smučišču Senožeta 
štiri evre s prevozom do pla-
nine Blato in pri kampu Da-
nica v Bohinjski Bistrici dva 
evra za ves dan z brezplač-
nim prevozom do jezera. 
Parkirišče pod Koblo ostaja 

brezplačno. Sredstva, zbra-
na s parkirninami, bodo kot 
prejšnja leta namenili širitvi 
javnega prevoza, s čimer po-
skušajo čim bolj razbreme-
niti preobremenjeno okoli-
co Bohinjskega jezera. Žu-
pan Jože Sodja pravi: »Cene 
smo povišali z razlogom, da 
bi obiskovalci Bohinja zače-
li še bolj izkoriščati ponuje-
no možnost javnih prevo-
zov iz Bohinjske Bistrice ali 
Srednje vasi oziroma z za-
časnega parkirišča pri Kri-
stalu. Menim, da nimamo 
preveč obiskovalcev, ampak 
preveč vozil. Parkirana vo-
zila so breme vseh, še pose-
bej prebivalcev Bohinja, zato 
smo sprejeli takšne cene. 
Cena tri evre na uro se mor-
da zdi visoka, a na tak na-
čin želimo spodbuditi ljudi, 
da se raje odločijo za parki-
ranje v Bohinjski Bistrici za 
dva evra na dan z brezplač-
nim prevozom do jezera ali 
brezplačno pod Koblo oziro-
ma za štiri evre na Senožetih 
z brezplačnim prevozom po 
cesti do planine Blato.«

Nadaljujejo prometno 
razbremenitev
Bohinjski občinski svet je na aprilski seji potrdil zvišanje cene parkiranja ob 
Bohinjskem jezeru, s čimer nadaljujejo politiko odmikanja prometa stran od 
jezerske sklede. Obiskovalcem bodo v zameno ponudili še več brezplačnih 
avtobusnih prevozov.
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Meteorit Jesenice je 
komaj enajsti na svetu, ki 
ima znano orbito, zato je 
tudi v svetovnem merilu 
res izjemen.
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Radovljica – V Radovljici so 
pretekli konec tedna uspeš-
no izpeljali že osmi Festi-
val čokolade. Zanimivo – 
hladno vreme je vplivalo na 
obisk, a ne tako, da bi ljubi-
telje čokolade in drugih slad-
kih dobrot odvrnilo od obi-
ska festivala. »Ugotavljamo, 
da obiskovalci kadar je vro-
če, tako kot je bilo na primer 
lani, pojedo in kupijo bistve-
no manj čokolade, kot če je 
hladno,« je povedala direk-
torica zavoda Turizem in 
kultura Radovljica.

»Obisk je bil letos primer-
ljiv z lanskim, ko smo na fe-
stivalu našteli okoli petde-
set tisoč obiskovalcev, v pe-
tek jih je bilo celo bistve-
no več kot lani na isti dan,« 
ugotavljajo organizatorji 
in pojasnjujejo, da gre vse 
večji obisk pripisati dobri 

promociji, ugledu, ki ga je v 
teh letih pridobil festival, ter 
dejstvu, da vsako leto prip-
ravijo kup novosti, ki vedno 

znova pritegnejo tako dose-
danje kot nove obiskovalce. 

»Ob tem je ljudem jas-
no, da to ni navaden sejem, 

ampak da gre za pravo do-
živetje, saj vsako leto prip-
ravimo program, ki obisko-
valce v mestu zadrži mnogo 
dlje, kot bi trajal zgolj ogled 
stojnic s čokolado. Ne na-
zadnje imamo v treh dneh 
12 koncertov, tako da bi se 
lahko primerjali celo z glas-
benimi festivali,« poudarja 
Mikljeva. 

Organizatorji, javni za-
vod Turizem in kultura Ra-
dovljica, pa v teh dneh že 
snujejo načrte za prihodnje 
festivale. »Morda je po os-
mih letih festival prišel do 
stopnje, ko potrebuje nov 
koncept. Kakšen bo in kdaj 
ga bomo začeli uveljavljati, 
še ne vemo točno. Vsekakor 
pa se bomo v prihodnje še 
bolj kod doslej orientirali v 
majhne, kvalitetne butične 
čokoladnice,« je napoveda-
la Nataša Mikelj.

Zaradi vremena čokolada 
še privlačnejša
Hladno vreme ni odvrnilo množic navdušenih ljubiteljev sladkih razvad od obiska radovljiškega 
Festivala čokolade. Konec tedna so številni obiskovalci iz vse Slovenije in tujine preživeli med stojnicami 
z neštetimi oblikami in okusi čokolade. 

Gorenjkino 97-kilogramsko čokolado z lešniki so razlomili in razdelili v soboto točno 
opoldne. / Foto: Tina Dokl

Tudi letos se je na stojnicah s čokoladnimi dobrotami trlo obiskovalcev. / Foto: Tina Dokl

Jože Košnjek

Duplje – Čeprav se je vre-
me kisalo, se je več kot sto 
ljudi udeležilo tradicional-
nega pomladnega »finfra-
nja« pod Krivo jelko v osrčju 
Udin boršta, ljubitelji teka v 
naravi pa tradicionalnega že 
20. rokovnjaškega teka od 
Spodnjih Dupelj do cilja pri 
rokovnjaški jelki. Organi-
zatorja prireditve, Kulturno 
turistično društvo Pod krivo 

jelko in Telovadno društvo 
Partizan, sta se ob pomoči 
domačih društev, zlasti ga-
silcev, potrudila. Nedeljsko 
»finfranje« sicer ni bilo tako 
burno veseljačenje, kot so 
ga znali prirediti udinbor-
ški rokovnjači ob koncu 18. 
stoletja in v začetku 19. sto-
letja, na katerega po pričeva-
njih niso hodili le rokovnja-
či, ampak tudi drugi, bolj ra-
zuzdane zabave voljni ljud-
je, ampak je bilo prijetno 

druženje ob zvokih rokov-
njaške muzike Društva upo-
kojencev Naklo in ob dobro-
tah, ki so jih spekli in skuha-
li člani Krive jelke. Športniki 
so izpeljali tek na tri in osem 
kilometrov. Škoda, da zlasti 
pri mlajših udeležba ni bila 
številnejša. Na 3-kilometrski 
progi so bili najhitrejši Maks 
Grašič pri dečkih do 15 let, 
Maša Boncelj med deklica-
mi do 15 let, Anže Rozman 
med moškimi nad 15 let in 

Jasna Pinoza med ženska-
mi nad 15 let. Na 8-kilome-
trski progi so zmagali Franc 
Koder med moškimi nad 
40 let, Karmen Klančnik 

Pobežin med ženskami in 
Mark Rakovec med moški-
mi do 40 let. Med dekleti je 
bila absolutno najhitrejša 
Karmen Klančnik Pobežin 

s časom 35,03, med fanti pa 
Maks Rakovec z odličnim 
časom 24,41, kar ga je zelo 
približalo rekordu proge, ki 
ga drži Gašper Grašič. 

Oživljena rokovnjaška pota
V Dupljah so v nedeljo organizirali tradicionalno rokovnjaško »finfranje« in 
jubilejni rokovnjaški tek.

Udeleženci in organizatorji nedeljskega jubilejnega 20. Rokovnjaškega teka v Dupljah

Marjana Ahačič

Mojstrana – Domačine in tu-
ristične delavce v Zgornjesa-
vski dolini v teh dneh vzne-
mirja dejstvo, da so delavci 
Javnega zavoda Triglavski 
narodni park pred začetkom 
poletne sezone odstranili v 
vremenski ujmi poškodova-
ni most na poti proti slapu 
Peričnik.

K Peričniku vodi več poti; 
najlažja in za večino obi-
skovalcev najzanimivejša je 
krožna sprehajalna pot, ka-
tere del je zdaj zaprt. Kot so 
pojasnili na TNP, so most 
odstranili zaradi dotraja-
nosti in poškodb, ki jih je 
povzročila vremenska ujma, 
voda je namreč začela spod-
kopavati breg in načela tudi 
temelje mostu.

»Za ponovno vzpostavitev 
mostu je Javni zavod Trigla-
vski narodni park že izvedel 
terenski ogled s strokovni-
mi sodelavci parka, stro-
kovnjakom za inženirsko 
geomehaniko in gradbeno 
stroko. Po pripravi strokov-
nega mnenja bodo določe-
ni nadaljnji koraki.« Kot so 
še zapisali v pojasnilu, so že 
leta 2017 pridobili ustrezna 
soglasja za obnovo lesenega 

mostu, saj se je izkazalo, da 
je zaradi zagotavljanja var-
nosti nujno potrebna sana-
cija. Lansko jesen je vre-
menska ujma povzročila še 
večje geomorfološke spre-
membe, ki so s spremembo 
struge stanje poslabšale do 
mere, da je bilo zaradi ne-
varnosti most treba odstra-
niti. Dostop do Peričnika 
in nazaj je tako do nadalj-

njega mogoč le po urejeni 
poti na desnem bregu po-
toka Peričnik.

Kot poudarja Matjaž 
Podlipnik, predsednik Turi-
stičnega društva Dovje-Moj-
strana, si v kraju in občini že-
lijo, da bi bila pot čim hitreje 
spet prehodna. »Gre za eno 
od najpomembnejših spre-
hajalnih poti v občini, tako 
priljubljena kot pot do Pe-
ričnika je le še pot do Mar-
tuljških slapov. Zavedamo 
se, da tega ni mogoče naredi-
ti čez noč: treba je ugotoviti 
stanje na terenu in pridobiti 
vso potrebno dokumentaci-
jo za gradnjo oziroma uredi-
tev poti. Tako domačini kot 
turistični delavci v destinaci-
ji, turistično društvo in Slo-
venski planinski muzej, pa 
smo pripravljeni pomagati,« 
je zagotovi Podlipnik.

Odstranili most
Zavod Triglavski narodni park je konec marca 
odstranil poškodovani most na poti do slapa 
Peričnik. Kdaj ga bodo postavili nazaj, še ni jasno.

Voda je začela spodkopavati breg in načela temelje mostu, 
zato so morali pot zaradi varnosti sprehajalcev zapreti. 
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Mateja Rant

Gorje – V neposredni bliži-
ni vodovarstvenega obmo-
čja Ovčje jame na Pernikih 
je konec marca eden od ob-
čanov opazil, da je kamion 
kranjskega gradbenega pod-
jetja pripeljal odpadke in jih 
zasipaval. Ker se na tem ob-
močju nahaja glavni vir pi-
tne vode za več kot 15 tisoč 
prebivalcev občin Gorje, 
Bled, Radovljica in Žirovni-
ca, so pri Društvu za varstvo 
okolja Bled o tem takoj ob-
vestili pristojne službe, je 
poudaril predsednik društva 
Miroslav Kapus.

»Medobčinski inšpektor 
je na dan prijave na mestu 
odlaganja odpadkov zasledil 
voznika med zasipavanjem 
z zemljino in gradbene-
mu podjetju prepovedal vsa 
dela. Pristojni organi, ki bi 
morali odrediti odstranitev 
odpadkov, niso ukrepali še 
do danes,« opozarja Kapus. 
Med odloženimi odpadki bi 

se po njegovih besedah lah-
ko znašli tudi nevarni odpad-
ki, in ker gre na tem obmo-
čju za kraško površje, bi lah-
ko morebitne nevarne snovi 
ob hitrem pronicanju prešle 
v vodni vir. Ob tem je še opo-
zoril, da se kakovost pitne 
vode za 15 tisoč prebivalcev 
na tem območju v zadnjih 

letih že tako slabša. »Voda, 
ki prihaja iz zbiralnikov do-
line Radovne, je klorirana 
že od leta 2014, saj je vodni 
vir neprestano mikrobiolo-
ško onesnažen. Stanje vode 
se slabša tudi zaradi preko-
merne kmetijske dejavnosti 
na območju Mežaklje in iz-
sekavanja gozdov.« 

Po besedah gorjanskega 
župana Petra Torkarja za vo-
dovarstvena območja veljajo 
zelo strogi režimi ne samo 
glede odlaganja odpadkov, 
ampak tudi drugih dejavno-
sti na tem območju, s kateri-
mi bi lahko ogrozili vodni vir, 
kot je recimo gnojenje. »Zato 
se odzovemo na vsako tako 

prijavo in po potrebi sprej-
memo potrebne ukrepe.« Na 
medobčinskem inšpektora-
tu in redarstvu občin Jeseni-
ce, Gorje, Kranjska Gora in 
Žirovnica so po besedah ob-
činskega inšpektorja Gregor-
ja Jarkoviča prijavo prejeli že 
27. marca. »Takoj smo se od-
zvali, saj gre za zemljišče, ki 
je zelo porozno, zato bi bil 
dejansko lahko ogrožen vod-
ni vir.« Kot so ugotovili, so 
na zemljišče resnično dova-
žali material, a se je izkazalo, 
da gre v glavnem za zemlji-
no, torej nenevarne odpadke 
z enega od blejskih gradbišč. 
Ob tem je Jarkovič še opozo-
ril, da to zemljišče ni vključe-
no v občinski odlok o zaščiti 
vodnega vira, zato že nekaj let 
pozivajo ministrstvo za oko-
lje in prostor, da sprejmejo 
uredbo o zaščiti vodnega vira 
na tem območju, saj sicer niti 
nimajo pristojnosti za ukre-
panje. »A ker gre za obmo-
čje Triglavskega narodnega 
parka in Nature 2000, smo 
kljub temu bolj pozorni.« Pri 
preverjanju na terenu so ugo-
tovili, da ima lastnik zemljiš-
ča soglasje vseh pristojnih in-
stitucij za izravnavo zemlji-
ne, seveda z nenevarnim ma-
terialom, in kot se je izkazalo, 
v omenjenem primeru res ni 
šlo za odpadke, ampak zgolj 
zemljino. 

Odlagali nenevarni material
V Društvu za varstvo okolja Bled so opozorili na odlaganje raznovrstnih gradbenih odpadkov v bližini 
vodovarstvenega območja Ovčje jame, ki bi lahko ogrozilo vodni vir za štiri gorenjske občine.

Na območju vodnega vira Ovčje jame so odlagali zgolj nenevarni material. 

Fo
to

: a
rh

iv
 D

ru
št

va
 z

a 
va

rs
tv

o 
ok

ol
ja

 B
le

d

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka obvešča o daljši zapori 
Kidričeve ceste in preusme-
ritvi javnega avtobusnega 
prometa. Popolna zapora 
bo vzpostavljena zaradi celo-
vite rekonstrukcije Kidričeve 
ceste na odseku med križiš-
čem Lipica in Odejo od 16. 
aprila, do 31. avgusta. Dovoz 
do podjetja Difa in v indu-
strijsko cono Trata – jug bo 
v tem času mogoč po Kidri-
čevi cesti mimo železniške 
postaje Škofja Loka in mimo 
gostinskega lokala Štrenca. 
Iz območja podjetja Difa in 
industrijske cone Trata – jug 
bo tako možen samo izvoz 
na Kidričevo cesto v smeri 
proti železniški postaji. Me-
stni avtobus Podlubnik–Li-
pica–Podlubnik bo v času 
cestne zapore vozil samo 
od/do Kroja, kjer bo urejeno 
obračališče. Postajališče Lipi-
ca se v času trajanja zapore 
ukine. Avtobusi na relaciji 
Škofja Loka–Ljubljana–Ško-
fja Loka bodo v času cestne 
zapore vozili po obvozu čez 
Frankovo naselje od/do žele-
zniške postaje Škofja Loka, 
kjer bo omogočeno vstopa-
nje in izstopanje potnikov. 
Postajališče Kroj se v času 
trajanja zapore ukine. 

Dolgotrajna zapora 
Kidričeve ceste
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»Pri 19 letih sem se podal 
na samostojno pot in tako 
danes deset let praznuje Op-
tiweb, obenem pa tudi jaz 
praznujem deset let delovne 
dobe. Začel sem precej ama-
tersko, vendar sem že takrat 
trdil, da bom strankam po-
magal, da pridejo na iskalni-
kih na prva mesta,« o začet-
kih Optiweba pravi direktor 
Miha Lavtar, ki se je najprej 
sam, nato pa s sodelavci tru-
dil, da so strankam pomaga-
li do boljših rezultatov.

»Zanje smo poskrbeli s 
spletno stranjo, spletno tr-
govino, aplikacijo, spletnim 
marketingom ali s kombina-
cijo vseh teh storitev. Tudi 
sam sem si želel vedno viš-
je, po desetih letih pa sem 
odkril, da prvega mesta ni. 
V poslu vedno želiš više in 
više, vedno imaš nove ideje. 

Posebno če imaš tako dobre 
sodelavce, kot jih imam jaz,« 
je številnim zbranim še pre-
den je upihnil svečke na tor-
ti, povedal Miha Lavtar, di-
rektor Optiweba.

Sprva je bil v pritličju pi-
sarne na Kapucinskem trgu 
8 v Škofji Loki sam, leta 
2014 jih je bilo pet, leta 2016 
jih je bilo dvajset, lani 37, le-
tos pa že 43.

»Vsi vemo, da številke ne 
pomenijo vsega, saj se mo-
ramo ob delu tudi zabavati 
in imeti dobro. In v teh de-
setih letih je bilo res ogrom-
no prigod,« je povedal Miha 
Lavtar, ki so mu sodelavci 
ob jubileju pripravili kar ne-
kaj presenečenj in ga znova 
navdušili z domiselnostjo in 
energijo ter poskrbeli, da si 
bodo njihov jubilej zapom-
nili tudi obiskovalci.

»Marsikdo me vpraša, kaj 
bo jutri, čez pet ali deset let. 
Žal nimam pametnega od-
govora. Na vsak način pa 
vem, da se bomo še naprej 
trudili, da bomo še naprej 
skrbeli za svojo kvaliteto in 
se še naprej imeli res dob-
ro,« je zbranim še zagotovil 
Miha Lavtar, se za podporo 
zahvalil tudi svojim doma-
čim, za Gorenjski glas pa je 
dodal: »Projekt selitve nam 
je zadnje mesece vzel pre-
cej energije in časa, seveda 
pa smo veseli, da imamo se-
daj nove res optimizirane 
prostore z velikim skupnim 
prostorom, ki smo ga prej 
pogrešali. V poslu nam tre-
nutno gre res dobro, najbolje 
doslej. Imamo številne dob-
re projekte, za katere skrbi 
res dobra ekipa.« 

Ob jubileju v novih 
prostorih
31. stran

Direktor Miha Lavtar je 
predstavil rast podjetja.

V oznanilih je zapisa-
no, da bo blagoslov veliko-
nočnih jedil od letos naprej 
samo v župnijski cerkvi Zla-
to polje, in sicer v soboto ob 
11., 14., 15., 16. in 17. uri. 

»Ker je bistvo velike so-
bote obisk božjega groba, je 
prav, da se potrudimo in pri-
demo čez dan v cerkev. Vsa-
ko leto je manj duhovnikov 
in zelo resno potekajo pogo-
vori o združevanju župnij, 
kar se bo kmalu poznalo 
tudi v naši kranjski dekani-
ji. Z dekanijskimi duhovni-
ki smo se odločili, da bomo 
vse blagoslove velikonočnih 
jedil prenesli v župnijske 
cerkve. Kmalu ne bo več na 
vsaki župniji svojega župni-
ka in bo treba marsikatero 

pobožnost in mašo opusti-
ti. Seveda se tega ne zaveda-
mo, dokler se nas konkretno 
to ne dotika. Ko pa bo prišlo 
do tega v nekaj letih, pa bodo 
stvari nekoliko drugačne. 
Ljudje smo vse preveč raz-
vajeni in je prav, da se malo 
potrudimo tudi s tem, da ne 
godrnjamo za vsako stvar 
oz. spremembo in poskuša-
mo to razumeti,« se glasi za-
pisano oznanilo. 

Župnik Erik Švigelj nas 
je za več informacij glede 
takšne odločitve napotil na 
dekana dekanije Kranj Jo-
žeta Kluna, od katerega od-
govora nismo dobili, se je 
pa na vprašanja naših bral-
cev odzval generalni vi-
kar Ljubljanske nadškofi-
je msgr. Franc Šuštar in po-
jasnil, da s strani škofije ni 

bilo nikakršnih navodil gle-
de blagoslova v posameznih 
dekanijah in župnijah, pač 
pa so ob pogovorih o preo-
bremenjenosti predlagali, 
da se lahko vsak duhovnik 
glede blagoslova odloči, kot 
se mu zdi najbolje. 

»Slovenski duhovni-
ki so stari povprečno 60,2 
leta. Poleg tega imamo pre-
cejšnje pomanjkanje du-
hovnikov in marsikje so sve-
te maše včasih potekale trik-
rat dnevno, sedaj pa le še 
enkrat ali dvakrat,« je tudi 
povedal Franc Šuštar in do-
dal, da je velikonočni blagos-
lov res lepa navada, je pa dej-
stvo, da je velikonočnega do-
gajanja veliko in prav je, da 
verniki pridejo v domačo žu-
pnijsko cerkev tudi k molitvi 
in sveti maši.

Ponekod brez blagoslova
31. stran

Mateja Rant

Sovodenj – Letošnji strokov-
ni posvet DUPŠ, ki so ga 
pripravili devetnajsto leto, je 
potekal pod naslovom Meje 
nas povezujejo. Kot je spom-
nila predsednica DUPŠ Ka-
tja Bolko, so bile mnogo let 
precejšnje meje med matič-
nimi in podružničnimi šola-
mi, saj je za opremljanje po-
družnic navadno zmanjkalo 
denarja, podružnične šole 
niso imele ugleda še iz mno-
gih drugih razlogov. Tudi to 
jih je pred skoraj dvajseti-
mi leti gnalo, da so učitelji 
na podružničnih šolah us-
tanovili svoje društvo, je pri-
znala. »Zavedali so se, da le 
združeni zmoremo dose-
či prepoznavnost, le številč-
ni smo lahko videni, slišani, 
močni. In le združeni smo 
lahko dosegli, da smo bili 
upoštevani.« Tako so poča-
si začeli premikati in brisati 
meje ter se povezovati.

Znanje in zmožnos-
ti učencev na podružnič-
nih šolah so tako danes po-
polnoma primerljive z zna-
njem njihovih vrstnikov na 
matičnih šolah, je poudarila 
Katja Bolko. »Učitelji na po-
družničnih šolah imamo v 
primerjavi s kolegi na matič-
nih šolah celo nekaj več mož-
nosti za povezovanje akter-
jev, ki sestavljajo šolo. Meje 
tako povezujejo, nikakor 
ne razmejujejo,« je razloži-
la in dodala, da so v kombi-
niranih oddelkih starejši ot-
roci zgled in v pomoč mlaj-
šim, pri pripravi prireditev 

se morajo potruditi prav vsi 
na šoli, saj je otrok premalo, 
da bi delali ožje izbore nasto-
pajočih. Tako so tudi na so-
botni prireditvi, ko so obe-
nem zaznamovali osemde-
setletnico šolske stavbe na 
Sovodnju, program poma-
gali oblikovati prav vsi učen-
ci sovodenjske šole. V leto-
šnjem šolskem letu šolo na 
Sovodnju obiskuje 47 učen-
cev, v vrtcu ob šoli pa je 38 
otrok. Po besedah ravnate-
lja OŠ Ivana Tavčarja Gore-
nja vas Izidorja Selaka jim 
je letošnja tema strokovne-
ga posveta pisana na kožo, 
saj je podružnična šola na 
Sovodnju zelo dobro vpeta v 
sobivanje s širšo skupnostjo, 

dobro sodeluje tudi z matič-
no šolo. »Najbolj so pozna-
ni po dejavnosti njihovega 
dramskega krožka, ki nas 
vsako leto razveseli z novo 
igro.« Ob jubileju jim je za-
želel še veliko ustvarjalnega 
poguma ter spoštovanja in 
sodelovanja med vsemi ude-
leženci vzgojno-izobraževal-
nega procesa.

Začetki šolstva na Sovod-
nju segajo v leto 1822, je v 
svojem pregledu zgodovine 
povzela pedagoška vodja PŠ 
Sovodenj Milka Burnik. Tis-
tega leta je namreč župnik 
v Novi Oselici Matija Čibej 
začel en dan na teden otro-
ke učiti kar v župnišču. Leta 
1939 so odprli novo šolsko 

stavbo, »prislonjeno na hrib, 
ravno dovolj visoko nad zim-
sko senčno mejo, da nas son-
ce še danes lahko obseva vse 
dni v letu«, je poudarila Mil-
ka Burnik. Osemdesetletni-
co praznujejo polni pričako-
vanj tudi zaradi napoveda-
ne obnove, saj jih letos čaka 
energetska sanacija šole.

V sklopu strokovnega pos-
veta so tudi letos podeli-
li priznanje društva. Letos 
ga je prejela Blanka Valant 
iz Podružnične šole Ribno 
Osnovne šole prof. dr. Josi-
pa Plemlja Bled za posebne 
zasluge in uspehe pri stro-
kovnem delu ter na podro-
čju likovne in dramske de-
javnosti v šoli in kraju.

Združeni lahko premikajo meje
Na Sovodnju so minuli petek in soboto gostili člane Društva učiteljev podružničnih šol (DUPŠ) 
Slovenije, ki so se zbrali na 19. strokovnem posvetu, obenem pa so zaznamovali osemdesetletnico 
tamkajšnje šolske stavbe.

Na Sovodnju so v soboto gostili strokovni posvet učiteljev podružničnih šol, ki so ga 
združili s praznovanjem osemdesetletnice šolske stavbe. / Foto: Primož Pičulin
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Naš bralec opa-
ža povečanje tovornega pro-
meta na cesti Kranj–Škofja 
Loka in na nekaterih lokal-
nih cestah. Zanima ga, kdaj 
bo narejena cestna povezava 
med Škofjo Loko (industrij-
ska cona) in Mejo, ki je ob-
ljubljena že nekaj časa in bi 
razbremenila promet.  

Na Občini Škofja Loka so 
nam na bralčevo vprašanje 
odgovorili: »Za novo pove-
zovalno regionalno cesto 
Škofja Loka–Kranj (odsek te 
državne ceste v naši občini 
poteka na trasi Industrijska 
cona Trata–Meja) je bil av-
gusta 2018 podpisan tripar-
titni dogovor med Mestno 
občino Kranj, Občino Škofja 
Loka in Direkcijo RS za in-
frastrukturo (DRSI). DRSI 

je vodilni partner in glav-
ni investitor in je pripravila 
tudi projektno nalogo za na-
ročilo vseh potrebnih stro-
kovnih podlag za projektira-
nje in izgradnjo nove držav-
ne povezovalne ceste Ško-
fja Loka–Kranj. Na obeh ob-
činah trenutno potekajo ak-
tivnosti v zvezi s pripravo in 
sprejemom novih občinskih 
prostorskih načrtov (OPN) 
obeh občin, ki bosta vklju-
čevala tudi to novo državno 
povezovalno cesto. Za pri-
pravo novih prostorskih ak-
tov, v katerih bo v prostor 
umeščena nova povezoval-
na cesta, za njeno projekti-
ranje in pridobitev (odkup) 
potrebnih zemljišč, izbor iz-
vajalcev gradnje bo vodilni 
partner in investitor DRSI 
predvidoma potreboval oko-
li pet let.«

Kdaj cesta od Trate  
do Meje?  Železniki – Občinski svetniki 

so na zadnji seji sprejeli zak-
ljučni račun proračuna Ob-
čine Železniki za leto 2018. 
Prihodki so bili realizirani 
v celoti in so znašali dob-
rih sedem milijonov evrov, 
medtem ko so bili odhodki 
realizirani v višini nekaj manj 
kot 7,2 milijona evrov oz. 
90-odstotno. Investicijam 
so namenili 43 odstotkov, je 
pojasnila višja svetovalka za 
proračun, finance in gospo-
darstvo Cirila Tušek. Lani so 
najeli 448 tisoč evrov kredita, 
od tega 148 tisoč evrov brez-
obrestnega, namenjenega za 
ceste. Odplačali so 368 tisoč 
evrov kreditov, občina pa je 
bila konec lanskega leta za-
dolžena za slaba dva milijona 
evrov. Na računu jim je sku-
paj s krajevnimi skupnostmi 
ostalo 831 tisoč evrov, tako 
da je likvidnost občine po 
besedah Tuškove dobra. 

Sprejeli zaključni račun 
proračuna



7Gorenjski glas
torek, 16. aprila 2019 info@g-glas.si

Gospod Bogovič, ste velik prijatelj 
Gorenjske, kjer ste kot poslanec 
organizirali več dogodkov, med 
drugim odmeven zagon EU-akcije 
za Pametne vasi pri nas na Bledu, 
pa dogodek v Planici ter nedavno 
omizje o prihodnosti slovenskega 
kmetijstva v Naklem. Kaj je najbolj 
zaznamovalo vaš mandat?
Prav gotovo iniciativa za Pametne 
vasi, nosilec katere sem v Evropskem 

parlamentu. To idejo sem res pripe-
ljal aktivno tudi na Gorenjsko. Z njo 
ciljamo na celovit pristop razvoja 
podeželja s pomočjo sodobnih teh-
nologij in poslovnih konceptov,ta-
ko, da se ljudem skozi nove prilož-
nosti in povezovanje omogoči do-
datne prihodke, ki v trenutnih ob-
stoječih panogah usihajo. Ne želim 
sprejeti uresničitve napovedi de-
mografov, da bo čez 30 let več kot 

80 odstotkov Evropejcev živelo v ur-
banih okoljih. S Pametnimi va smi 
bomo zato ohranjali lepo in pose-
ljeno podeželje, poskusili zaustavi-
ti izseljevanje mladih na način, da 
bomo podeželje naredili spet atrak-
tivno za mlade in da si bodo na njem 
radi ustvarili dom ter družino. Hkra-
ti bomo poskrbeli za vse generacije 
na podeželju, še posebej starostni-
ke, ki se jim bo pomagalo premago-
vati probleme, kot so mobilnost in 
podobno.
Kako bomo to dosegli?
Tako, da bomo zagotovili nove go-
spodarske priložnosti, da se bodo 
mladi odločali biti gospodar na 
svoji kmetiji in da bomo nekatere 
preživete poklice na podeželju na-
domestili s sodobnimi. Osnovni po-
goj za to so seveda čisto osnovne 
cestne povezave, s katerimi se tudi 
skozi problematiko obvoznice soo-
čate ponekod na Gorenjskem, npr. 
v Škofji Loki, ter ustrezne široko-
pasovne povezave, ki bodo omo-
gočale razvoj poslovnih modelov 
tudi s področja delitvene ekono-
mije (skupni prevozi, skupna upo-
raba kmetijske mehanizacije ...), 
razvoj turizma, socialnih projek-
tov, e-zdravja, biogospodarstva in 

krožne ekonomije. Ni enotnega re-
cepta za pametno vas, vendar EU 
želi aktivno spodbujati vsa pode-
želska območja, kjer lahko ljudje 
stopijo skupaj in razvijajo svoje po-
tenciale ter izkoristijo svoje pred-
nosti s pomočjo novih tehnologij.
Zavezništvo za mlade je še en iz-
med vaših pomembnih projek-
tov, ki ste ga iz Evrope pripelja-
li v Slovenijo. Kaj je cilj tega pro-
jekta?
Cilj je tesneje povezati mlade, dija-
ke, z okoljem, v katerem živijo, in z 
gospodarstvom. Naš šolski sistem je 
premalo povezan s potrebami go-
spodarstva in izobražuje za po klice, 
kjer mladi ne dobijo zaposlitve, na-
mesto obratno, da bi izo braževali 
mlade za poklice prihodnosti. Vesel 
sem pozitivnega odziva gospodar-
stva in srednjih šol pri projektu, ver-
jamem, da bomo z njim dosegali po-
zitivne učinke še v prihodnje.
Letos kandidirate na skupni listi 
SDS in SLS, in sicer na 4. mestu. 
Obe stranki sta v EU del Evrop-
ske ljudske stranke, pa vendar je 
ta skupni nastop presenečenje v 
Sloveniji.
Drži, kandidiram na skupni listi SDS 
in SLS, kjer nosim številko 4 na listi, 

saj verjamem, da lahko uspešno na-
daljujem vse projekte, ki sem jih se-
daj zastavil. EU-volitve so resnič-
no tiste, ki spodbujajo povezova-
nje, da se ne drobijo glasovi voliv-
cev znotraj iste evropske politične 
družine. V SLS vedno spodbujamo 
k tesnejšemu sodelovanju na vseh 
področjih. Zato sem iskreno vesel 
skupnega nastopa sestrskih SLS in 
SDS, ki je dejansko edino sodelova-
nje letos na EU-volitvah, kjer ima-
jo volivci s preferenčnim glasom 
dejansko možnost izbrati svojega 
kandidata. 
Kakšna je vaša vizija za Sloveni-
jo in Evropo?
Evropa miru in stabilnosti tudi v pri-
hodnje, v kateri bo Slovenija še bolj 
povezana, samozavestna in še bolj 
dejavna. Evropa, v kateri bodo naši 
ljudje imeli boljšo kakovost biva-
nja in boljše pogoje življenja tudi v 
manj razvitih območjih, na odroč-
nem podeželju. Ključno pa je, da se 
volivci udeležimo volitev in odloči-
mo o tem, kdo ima zaupanje, zna-
nje in izkušnje, da Slovenijo in Evro-
po pomaga voditi v to smer. 

Franc Bogovič na skupni listi SDS in SLS pod številko 4 po nov mandat v Evropski parlament

S Pametnimi vasmi do boljših pogojev in kakovosti življenja  
na gorenjskem podeželju 
Franc Bogovič je zaznamoval delo v Evropskem parlamentu na več področjih, predvsem pa z vizijo in idejo o Pametnih vaseh, za katero je na njegov 
predlog v prihodnjem proračunu EU za Pametne vasi zagotovljenih 2,4 milijarde evrov v okviru 13,5 milijarde evrov za razvoj podeželja. Lani je zaradi 
te ideje in drugih aktivnosti prejel strokovno nagrado za najboljšega poslanca leta 2018 na področju raziskav in inovacij, t. i. bruseljskega oskarja,  
ki jo podeljuje bruseljski  časopis »The Parliament Magazine«. 
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Ana Šubic

Železniki – Železnikarski 
občinski svet je minuli če-
trtek na zadnji seji opravil 
prvo obravnavo odloka o ure-
ditvi mirujočega prometa na 
javnih parkirnih površinah. 
Kot je razložil župan An-
ton Luznar, so odlok pripra-
vili na pobudo krajanov Pr-
tovča, kjer je priljubljeno iz-
hodišče za vzpon na Ratito-
vec, zato si želijo, da bi bilo 
ustrezno urejeno tudi par-
kiranje. Z odlokom, ki ga 
morajo svetniki potrditi še v 
drugi obravnavi, bo tako do-
ločena možnost uvedbe pla-
čljivega parkiranja na Prtov-
ču, ker pa se težave s parki-
ranjem pojavljajo še na ne-
katerih drugih odsekih v ob-
čini, so odlok pripravili tako, 
da bo uporaben za njeno ce-
lotno območje.

Odlok po besedah občin-
skega svetovalca za komu-
nalno dejavnost Roka Pin-
tarja predstavlja osnovo, v 
nadaljevanju pa bo občin-
ski svet posebej s sklepi do-
ločil, katere so javne in re-
zervirane parkirne površi-
ne, območja kratkotrajne-
ga parkiranja in območja 

umirjenega prometa, viši-
no najemnine za javne re-
zervirane parkirne površine 
in višino parkirnine, stro-
ške za odstranitev in hram-
bo vozil … Skladno z odlo-
kom bo lahko župan za čas 
humanitarnih in podobnih 
prireditev omogočil brez-
plačno parkiranje.

Zaradi visokih stroškov 
postavitve in vzdrževanja 
parkomatov je po oceni Pin-
tarja ta čas edina finančno 
sprejemljiva rešitev uredi-
tev plačljivih parkirišč iz-
ključno prek digitalnih na-
činov komunikacije (SMS, 
spletne aplikacije …). Kako 
bo s plačevanjem parkirni-
ne v primeru, da nekdo ne 
bo imel digitalne naprave, 
je v razpravi izrazil dvom 
eden od svetnikov, slišati pa 
je bilo tudi, da bi bilo treba 
parkiranje uvesti še v neka-
terih vaseh pod hribi, saj obi-
skovalci parkirajo na zaseb-
nih zemljiščih. Vodja Me-
dobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Bled, Bohinj 
in Železniki Primož Lah je 
odvrnil, da to ne bo enostav-
no, če gre za kmetijsko ze-
mljišče, saj tam ni možno 
legalizirati parkirišča.

Za več reda pri parkiranju

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na Mestnem 
trgu so kljub kislemu april-
skemu vremenu postavi-
li stojnice in na njih prika-
zali izdelovanje butaric za 
cvetno nedeljo. Skuhali so 
tudi postne jedi in jih po-
nujali obiskovalcem: med-
lo, loške smojke, alelujo, lo-
ško mešanico, rovtarsko ze-
lje ... Pokazali so, kako se 

izpihavajo jajca za pirhe in 
jih barvali, vsebino izpiha-
nih jajc pa takoj uporabili za 
peko palačink. Te so še po-
sebej teknile skavtom, ki so 
na sosednjem Cankarjevem 
trgu pred cerkvijo izdelova-
li butaro velikanko. Sicer 
se bodo dogodki ob Dnevih 
Škofjeloškega pasijona vrsti-
li še do konca meseca. Včeraj 
je v kapucinskem samosta-
nu o duhovnem sporočilu 

Škofjeloškega pasijona go-
voril prvi režiser Marjan 
Kokalj, ki je pasijon režiral 
leta 1999. Ob Romualdo-
vem dnevu, posvečenem av-
torju Škofjeloškega pasijo-
na patru Romualdu Maruši-
ču, bo kapucinski samostan 
odprl svoja vrata, letos pa bo 
v Škofji Loki gostoval pasi-
jon Glejte, človek, ki ga upri-
zarja dramska skupina Get-
semani iz župnije Preddvor. 

Pasijonske delavnice
Dnevom Škofjeloškega pasijona se je tudi letos pridružilo Prosvetno društvo 
Sotočje in pripravilo že tradicionalne pasijonske delavnice.

Člani društva Sotočje so skupaj z obiskovalci stojnic izdelovali butarice za cvetno nedeljo.

Topol – Vsako leto se v času 
dneva Zemlje (22. aprila) 
in dneva knjige (23. aprila) 
pesniki in pisatelji podajo v 
gozd, kjer v zahvalo za papir 
in knjige berejo drevesom 
svoje izvirno leposlovje. 
Dogodek že tradicionalno 
poteka na Topolu (ljudsko 
Katarina) nad Medvodami. 
Branja drevesom 2019 bodo 
v soboto, 20. aprila, z začet-
kom ob 10. uri na parkirišču 
POŠ Topol. V gozd se bodo 
udeleženci podali pod vod-
stvom gozdarja Jakoba Šubi-
ca. Branj bo približno za pol-
drugo uro, toliko pa bo tudi 
hoje. Dogodek bo ob vsakem 
vremenu.

Branja drevesom

Kranj – V sredo in četrtek, 
17. in 18. aprila, Zveza svo-
bodnih sindikatov Slovenije 
(ZSSS) med 9. in 17. uro od-
pira vrata vseh svojih sindi-
kalnih pisarn. V 13 slovenskih 
mestih, med katerimi je tudi 
Kranj, bodo sindikalne stro-
kovne službe na razpolago 
članom in nečlanom za pre-
gled pogodb o zaposlitvi, pla-
čilnih list, odločb ZPIZ, ZRSZ 
ali CSD ali imajo vprašanje o 
katerem od teh prejemkov. 

Dneva odprtih vrat 
sindikata
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Igor Kavčič

Ljubljana – V petek zvečer, 
ob 150. obletnici rojstva Ri-
harda Jakopiča, so v Moder-
ni galeriji v Ljubljani podeli-
li po slikarju imenovano naj-
višjo nagrado in priznanji, 
namenjene slovenskim li-
kovnim ustvarjalcem. Nag-
rado Riharda Jakopiča za ži-
vljenjsko delo je prejel aka-
demski slikar, ilustrator, av-
tor animiranih filmov Mi-
lan Erič – v zadnjih letih je 
skupaj s slikarjem Zvonkom 
Čohom dvakrat razstavljal v 
Galeriji Prešernovih nagra-
jencev. Priznanji Riharda 
Jakopiča, ki jih podeljujejo 
umetnikom mlajše genera-
cije za posebne projekte ter 
dosežke na področju likov-
ne umetnosti, pa so preje-
li akademska slikarka Su-
zana Brborović in avtorski 
tandem akademska slikarka 
Nika Oblak in akademski ki-
par Primož Novak.

Slikarka mlajše genera-
cije Suzana Brborović (roj. 

1988) je študij slikarstva na 
Akademiji za likovno umet-
nost in oblikovanje v Ljublja-
ni zaključila leta 2013, se iz-
popolnjevala na Akademiji 
za vizualno umetnost v Le-
ipzigu, za svoje delo pa je 
leta 2012 prejela študentsko 
Prešernovo nagrado, leto 
prej tudi nagrado Essl. Kra-
njčanka velja za eno najpro-
dornejših slikark svoje ge-
neracije, kljub temu da zad-
njih nekaj let živi in ustvar-
ja v Leipzigu, pa je s svojimi 
deli vseskozi prisotna tudi v 
Sloveniji, nazadnje na raz-
stavi Čas brez nedolžnosti, 
skupinski predstavitvi no-
vejšega slikarstva v Sloveni-
ji. Kot je bilo povedano v ob-
razložitvi k priznanju, Brbo-
rovićeva s svojo prepoznav-
no likovno govorico nanaša 
kompozicije iz mrež na li-
kovno polje. Obvladovanje 
prosojnosti, globine, večpla-
stnost likovnega polja in 
lomljene perspektive so ne-
kaka arhitektura slike, ki 
odraža naš čas in je odmev 

današnje družbe. Na slikah 
velikih formatov se neoseb-
no loteva socialnih proble-
mov, ki nas obdajajo, hkra-
ti pa ustvarjalno rešuje likov-
no problematiko v procesu 
gradnje slike, ki ima vedno 
pozitiven zaključek. Ob ni-
zanju plasti in likovnih ele-
mentov počasi dela na sliki, 
dokler ne doseže želene in 
načrtovane končne podobe.

Na vprašanje, kako je iz Le-
ipziga videti Jakopičevo pri-
znanje, je Suzana Brborović 
povedala: »Vesela in počaš-
čena sem, da sem letošnja 
nagrajenka. Res je, da živim 
v tujini, a sem v zadnjih dveh 
letih imela kar nekaj razstav 
in projektov v Sloveniji. Zato 
mi to priznanje pomeni po-
trditev in pa spodbudo za 
naprej, tako zunaj Sloveni-
je kot v domovini. Izjemen 
občutek je tudi, da za svo-
je trdo delo dobiš odobrava-
nje stroke in institucij, ki po-
deljujejo nagrado. Vendarle 
gre za najvišje nagrade ozi-
roma priznanja na področju 

vizualne umetnosti, zaradi 
česar sem lahko še bolj po-
nosna.«

Jakopičevo nagrado in pri-
znanja podeljujejo Zveza 
društev slovenskih likovnih 
umetnikov, Akademija za li-
kovno umetnost in oblikova-
nje, Moderna galerija in Slo-
vensko društvo likovnih kri-
tikov. 

Kot je nagrajenka še doda-
la, je trenutno na ustvarjal-
nem odmoru, saj je mlada 
mamica in se ta čas intenziv-
neje posveča družinskemu 
življenju. »Za svoje slikar-
stvo na velikih platnih potre-
bujem veliko energije in kon-
centracije, zato se bom k delu 

vrnila po porodniškem dopu-
stu. Vseeno pa se posvečam 
majhnim stvarem in snujem 
ideje za čas, ko se vrnem k ve-
likim platnom. V Leipzigu se 
bom oktobra predstavila v ga-
leriji z manjšimi deli in kola-
ži, ki jih trenutno delam.«

Pove, da za zdaj sicer nima 
večjih načrtov za naslednje 
razstave v Sloveniji. Pravi, 
da je vse odvisno od pova-
bil in sodelovanj ter seveda 
od finančnih okvirov projek-
tov. »Veliko razstav moram 
na žalost zavrniti, ker je tež-
ko zagotoviti prevoz slik na 
dolge razdalje. Moj načrt je 
torej najprej ustvariti nova 
dela in se v naslednjih letih 

bolj posvetiti njihovemu 
predstavljanju po Nemčiji,« 
je še dodala umetnica, ki je 
bila v zadnjih dveh letih zelo 
prisotna v Sloveniji in se mo-
goče tudi zato želi nekoli-
ko umakniti. Ko bo ustvari-
la novo serijo slik, se bo čez 
nekaj let spet predstavila na 
kakšni večji razstavi. 

V zadnjih letih je Jakopiče-
va priznanja na Gorenjskem 
prejelo več mladih ustvarjal-
cev. Leta 2015 je priznanje 
prejela Tina Dobrajc, nas-
lednje leto Mito Gegič in Sa-
nela Jahić, leta 2017 Tomaž 
Furlan (vsi iz Škofje Loke), 
letos pa torej Kranjčanka Su-
zana Brborović.

Brborovićevi 
Jakopičevo priznanje
Med letošnjimi prejemniki nagrade in priznanj Riharda Jakopiča je tudi 
Kranjčanka – akademska slikarka Suzana Brborović, ki zadnja leta živi in 
ustvarja v nemškem Leipzigu.

Letošnji Jakopičevi nagrajenci (z leve): Primož Novak, Suzana Brborović s sinkom Ladom, 
Nika Oblak in Milan Erič / Foto: Olga Butinar Čeh

Igor Kavčič

Kranj – Festival keramike 
Kroginkrog, ki se je v teh 
dneh prevesil v drugo polo-
vico, razveseljuje z raznovr-
stnim programom delavnic 
z glino, večernimi pogovo-
ri, koncerti in razstavami. V 

petek je na različnih lokaci-
jah v starem delu mesta po-
tekalo odprtje osrednje fe-
stivalske razstave πr kva-
drat, ki ga je pospremilo kar 
precej ljubiteljev keramične 
umetnosti. Pod organizaci-
jo sta se podpisali Layerjeva 
hiša in Galerija Prešernovih 
nagrajencev.

»Prostorske keramične in-
stalacije na današnji razstavi 
v različnih delih mesta so ko-
rak v smer razvoja keramike 
in odmik od njenega tradici-
onalnega pomena,« je v uvod 
k potovanju po različnih lo-
kacijah povedala kurator-
ka razstave Nina Koželj. Na 
prvi postaji v tako imenova-
ni hiši Medprostor se z insta-
lacijama predstavljata Ma-
ruša Mazej in Nika Erjavec. 

Prva je instalacijo naslovila 
Zaznavanje praznine, v ka-
teri se ukvarja s pomenom 
praznine prostora, druga v 
instalaciji Uglašenost teles 
odkriva potencial keramike 
v dotikanju. Ali kot je v kata-
logu k razstavi zapisala Zala 
Orel: »Znotraj instalacije, 
kamor avtorica vabi, je mir 
in red, misli so ubrane, ne-
potrebno izginja v meditativ-
nem ritmu premikajočih se 
keramičnih teles.« 

V Stolpu Škrlovec nas v 
svet kinetične umetnosti, 
ki nam dovoljuje dotikanje, 
popeljala Nataša Sedej. V po-
stavitvi Svoboda sanjanja na 
mrežah, razpetih pod strop 
galerije, opazujemo drob-
ne predmete iz keramike. V 
Vovkovem vrtu v instalaciji 

Igra zemlje in vetra, ki jo je 
avtorica Ivana Petan vplet-
la v tamkajšnji umetniško 
upodobitev obrambnega 
stolpa, lahko stopimo v sre-
dišče na vrvicah obešenih 
keramičnih »ropotuljic«, ki 
ustvarjajo zvok in neko po-
sebno energijo. 

Peto instalacijo Trk v času 
Roka Oblaka smo pravza-
prav doživeli kot perfor-
mans. Nad Plečnikovo sto-
pnišče je dvignil kroglo iz gli-
ne in jo spustil na podstavek, 
kjer se je razbila in za seboj 
pustila le črepinje. 

Sledili sta še dve umetni-
ški postavitvi v Galeriji Pre-
šernovih nagrajencev. Dar 
kruha je naslov prostor-
ske postavitve, ki v ospred-
je umetniškega koncepta 
postavlja tudi aktualno sta-
nje v svetu, lakoto in revšči-
no na eni strani ter pohlep 
in množično potrošnjo na 
drugi. S postavitvijo Hiša 
pa publiko nagovarja Moj-
ca Smerdu. Hiša, sestavlje-
na iz opek, nima ne vrat ne 
oken, slišimo pa zvoke iz 
stare hiše, kot so ropot poso-
de, kukavico na uri … V Ga-
leriji Prešernovih nagrajen-
cev bodo danes ob 18. uri 
pripravili pogovor z Dragi-
co Čadež, naslednji dan, 17. 
aprila, ob 19. uri pa z Mojco 
Smerdu.

Keramika na dotik
V okviru festivala keramike Kroginkrog so v petek odprli razstavo sedmih 
keramičnih instalacij v prostoru.
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Trk v času umetnika Roka Oblaka je bil dogodek trenutka. 

Fo
to

: P
ri

m
ož

 P
ič

ul
in

Škofja Loka – Jutri, v sredo, 17. aprila, ob 19. uri bo v dvorani 
Sokolskega doma zaključni koncert letošnjega, jubilejnega de-
setega Kristalnega abonmaja. Pred domačo publiko se bosta 
predstavila mlada, perspektivna in uspešna škofjeloška glas-
benika, violinistka Ana Julija Mlejnik in pianist Tomaž Hostnik. 
Oba sta se študijsko izpopolnjevala doma in v tujini, tokrat pa 
bosta združila moči na domačem odru. Predstavila se bos-
ta s štirimi skladbami, dvema Sonatama za violino in klavir 
L. Beethovna in C. Debussyja, Poeme op. 25 E. Chaussona 
in skladbo Imaginary Landscape Of Mushrooms slovenske-
ga avtorja M. Krečiča. Ana Julija Mlejnik beleži uspehe na 
mednarodnih odrih in je kot solistka z orkestrom debitirala v 
Londonu, Parizu, Tokiu, Bruslju, Anconi, Torontu in Ljubljani. 
Decembra 2018 ji je Univerza v Ljubljani podelila naziv asi-
stentke na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Tomaž Hostnik je 
kot solist in komorni glasbenik igral na koncertih in festivalih 
v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, Italiji in Belgiji. Marca lani je z 
odliko magistriral na Univerzi Antona Brucknerja v Linzu. Kot 
korepetitor oboe, saksofona, vokala, kontrabasa, violončela 
in violine redno nastopa po vsej Evropi. Poleg koncertiranja 
se je dejaven tudi na literarnem področju.

Koncert Mlejnikove in Hostnika

Predstavila se bosta pred domačo publiko. 
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Že nekaj časa 
tribune škofjeloške dvorane 
na Podnu niso bile tako pol-
ne kot minulo soboto, ko sta 
se za naslov državnega prva-
ka v floorballu pomerili eki-
pi domačega Insporta in Po-
lanske bande. Ekipa Inspor-
ta, ki je na lestvici vodila tudi 
po rednem delu tekmovanja, 
je namreč v polfinalu dvakrat 
premagala ljubljansko Olim-
pijo, ekipa Polanske bande 
pa je v polfinalu ugnala do so-
bote še aktualne državne pr-
vake moštvo Borovnice.

Med množico navijačev sta 
bila tako škofjeloški župan 
Tine Radinja kot gorenjeva-
ški župan Milan Čadež, več 
razlogov za dobro voljo pa 
so na koncu imeli domači-
ni, ki so bili v strelih na gol 

uspešnejši in sosedom iz po-
ljanske doline zadali najpo-
membnejši poraz v sezoni. 
Zmagali so namreč 3 : 0 (1 : 
0, 1 : 0, 1 : 0).  »Današnja tek-
ma je bila po pričakovanjih 

težka, saj je bilo veliko igre na 
telo, veliko je bilo prekrškov. 
Zagotovo so navijači prišli na 
svoj račun, tekma pa je bila 
res vredna finala, saj smo se 
v obeh ekipah borili do kon-
ca. Mi smo imeli v golu naj-
boljšega vratarja, kar jih je v 
Sloveniji, saj je Jure Kržišnik 
branil brez napake. Tudi vra-
tar gostov je bil razpoložen, 
vseeno pa smo ga uspeli pre-
magati,« je povedal kapetan 
Insporta Anže Burnik, ki je 
po pokalu prvakov v medna-
rodni ligi v soboto zasluženo 
dvignil še pokal za najboljšo 
ekipo v Sloveniji. »Sezona je 
nas sedaj popolna, brez zma-
ge v državnem prvenstvu go-
tovo ne bi bila,« je še dodal 
kapetan Burnik.

Domači župan Tine Ra-
dinja je poskrbel, da so Lo-
čani dobili tudi zlata odlič-
ja, bronasta so po zmagi nad 
Olimpijo pripadla Borovni-
ci, srebrna pa Polanski ban-
di. »Imeli smo res kar ne-
kaj smole, saj smo streljali 
mimo gola in zadeli dve vra-
tnici. Gotovo pa smo poka-
zali najboljšo igro proti Lo-
čanom v tej sezoni in zato ne 
smemo biti razočarani. Tek-
ma je bila zelo dobra, soje-
nje odlično, mi pa se mora-
mo spet zadovoljiti z drugim 
mestom, ki nam je očitno 
usojeno. A obupali ne bomo 
in morda nam uspe biti kdaj 
tudi najboljši,« je v imenu 
Polanske bande povedal iz-
kušeni Luka Šturm. 

Škofjeločani so znova prvaki
Pred nabito polno dvorano na Podnu je ekipa domačega Insporta v soboto premagala Polansko  
bando in tako poskrbela, da sta se po enoletni odsotnosti največji pokal in naslov državnih prvakov  
v floorballu iz Borovnice vrnila v Škofjo Loko. 

Ekipi Insporta in Polanske bande sta poskrbeli za zanimiv 
finale državnega prvenstva. / Foto: Primož Pičulin

Škofjeločani so si zaslužili pokal za najboljše moštvo v Sloveniji. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji mesec je v 
Kranju potekalo državno pr-
venstvo v sinhronem plava-
nju, v tako imenovanih prvi-
nah. Nastopilo je šestdeset 
tekmovalk, ki so se med se-
boj pomerile v štirih staro-
stnih kategorijah. Najmlaj-
ša tekmovalka je štela šest 
let, najstarejše pa 18 let. V 
kategoriji mlajših mladink 
so tekmovalke kranjskega 
Triglava osvojile vsa tri mes-
ta na zmagovalnem odru. 
Zmaga je pripadla Karin 
Pesrl, drugo mesto je zased-
la Nika Zorič, na tretjo sto-
pničko pa je stopila Brina Tr-
ček. 

Pred kratkim pa je v Lju-
bljani potekalo še državno 
prvenstvo v prostih sestavah. 
Predstavnice Plavalnega 
kluba Triglav Kranj, v okvi-
ru katerega deluje skupina 

sinhronega plavanja, so na-
stopile zelo uspešno in os-
vojile kar sedem kolajn. V 

kategoriji deklic je Erika Pe-
telinkar zasedla tretje mes-
to, skupaj z Julijo Brecelj pa 

sta bili drugi v duetu. V ka-
tegoriji kadetinj je Sara Tr-
ček premagala vsi konku-
renco in stopila na najvišjo 
stopničko. Uspešne so bile 
tudi mlajše mladinke. Karin 
Pesrl je bila druga, Nika Zo-
rič pa tretja v kategoriji solo. 
Skupaj sta nastopili tudi v 
duetu, kjer pa prave konku-
rence nista imeli. 

Zadnje so se v kategori-
ji kombinacij predstavile 
še Karin, Nika, Sara, Brina 
Marčun in Brina Trček, ki 
so bile razred zase in osvoji-
le zlato kolajno.

»Z dekleti imamo visoke 
cilje. Želimo si, da bi kateri 
izmed mlajših mladink us-
pelo doseči normo za sve-
tovno prvenstvo konec av-
gusta v Bratislavi,« je pove-
dala trenerka Agnieszka Si-
gienczuk, nekdaj tudi sama 
sinhrona plavalka ter članica 
poljske reprezentance.

Lepi uspehi sinhronih plavalk
Po uspešnem nastopu na domačem tekmovanju so se kranjske sinhrone plavalke imenitno odrezale 
tudi na državnem prvenstvu v Ljubljani.

Državne prvakinje v kombinaciji z zlatimi odličji

Vilma Stanovnik

Bled – Prejšnji teden se je v 
škotskem Dumfriesu konča-
lo svetovno prvenstvo divizi-
je II-A za hokejistke. Izbran-
ke selektorja Franca Ferja-
niča so palice prekrižale z 
reprezentancami Avstrali-
je, Severne Koreje, Mehike, 
Španije in Velike Britanije. 
Prvo tekmo z ekipo Španije 
so naše hokejistke izgubile 
po kazenskih strelih z rezul-
tatom 3 : 4, nato so s 4 : 2 pre-
magale ekipo Velike Britani-
je, bile s 6 : 1 boljše od Av-
stralije, po kazenskih strelih 
so s 4 : 3 premagale Severno 
Korejo, na koncu pa so bile 
s 7 : 1 boljše še od Mehike. 
Tako so na prvenstvu osvoji-
la prvo mesto in se uvrstile v 
divizijo I-B.

Slovenska mlada repre-
zentanca do 18 let pa je v ne-
deljo začela nastope na sve-
tovnem prvenstvu divizije 

I-B v Szekesfehervarju na 
Madžarskem. Na prvi tek-
mi z ekipo Velike Britanije 
so naši slavili s 3 : 2, drugo 
tekmo z domačini so odigra-
li včeraj, tretja jih čaka jutri 
proti reprezentanci Japon-
ske, zadnja pa v soboto, ko se 
bodo varovanci glavnega tre-
nerja Jake Adlešiča pomerili 
še z ekipo Avstrije.

Včeraj pa so kandidati za 
slovensko moško člansko 
izbrano vrsto, ki so že zaklju-
čili klubska tekmovanja, za-
čeli priprave na nastop na 
svetovnem prvenstvu divi-
zije I-A v Kazahstanu, ki bo 
potekalo od 29. aprila do 5. 
maja. V sklopu priprav bodo 
varovanci selektorja Iva Jana 
odigrali tudi tri prijateljske 
tekme in sicer 17. aprila v 
Budimpešti proti izbrani 
vrsti Madžarske ter 24. in 
25. aprila ob 19. uri na Ble-
du, obakrat proti reprezen-
tanci Italije.

Hokejistke zadovoljne,  
v boj še mladi Risi
Naša ženska hokejska reprezentanca je s prvim 
mestom zaključila prvenstvo na Škotskem, na 
Madžarskem pa na svetovnem prvenstvu tekmuje 
reprezentanca do osemnajst let.

Kranj – Nogometaši v prvi SNL Telekom so odigrali tekme 27. 
kroga. Kranjčani so na domačem igrišču doživeli nov poraz. 
Tokrat je bil boljši velenjski Rudar, ki je zmagal kar z 0 : 4. 
Poraz so doživeli tudi nogometaši Domžal, ki so gostovali 
v Mariboru. Maribor je zmagal z 1 : 0, in sicer po avtogolu 
Gabra Dobrovoljca. Drugoligaši so odigrali tekme 23. kroga. 
Že v petek so nogometaši Kalcerja Radomlje s 3 : 1 premagali 
Dravo Dekindo Ptuj. V soboto so zmago zabeležili še nogome-
taši Rolteka Dob, ki so s 3 : 0 premagali nogometaše Brežice 
Terme Čatež. Nogometaši v tretji SNL – center so odigrali 
tekme dvajsetega kroga. Predstavniki Gorenjske v ligi so za-
beležili naslednje rezultate: Tinex Šenčur – Ivančna Gorica 2 
: 1, Sava Kranj – Bled Hirter 0 : 0, Arne Tabor 69 – Žiri 2 : 1 
in Komenda – Zagorje 2 : 2. V gorenjski nogometni ligi so v 
soboto odigrali tekme 14. kroga in dosegli naslednje rezultate: 
Visoko – SIJ Acroni Jesenice 6 : 1, Bohinj – Polet 4 : 0, Zarica 
Kranj – Velesovo 1 : 1, Škofja Loka – Bitnje dobrozasenci.si 5 : 
1, Preddvor – Britof 2 : 6 in Niko Železniki – Šobec Lesce 0 : 5. 

Nogometaši Triglava in Domžal poraženi

Kranj – Košarkarice Triglava so si z dvema zmagama nad 
moštvom Akson Ilirija priigrale nastop v finalu državnega 
prvenstva. Finalna serija med Cinkarno Celje in Triglavom se 
bo začela ta četrtek, 18. aprila.

Košarkarice Triglava v finalu

Kranj – Konec tedna sta na drugi tekmi svetovnega pokala v 
balvanih v Moskvi Janja Garnbret in Jernej Kruder zmagala, 
medtem ko sta Lučka Rakovec in Anže Peharc v svojem prvem 
članskem finalu osvojila četrto mesto. Športne plezalce čez 
dva tedna čaka kitajska turneja svetovnega pokala s preizkuš-
njama v balvanskem in hitrostnem plezanju. 

Lep uspeh športnih plezalk in plezalcev

Kranj – Kläppen na Švedskem je gostil mladinsko svetovno 
prvenstvo v prostem smučanju. V finale v disciplini big air se 
je uspelo uvrstiti tudi mlademu Kranjčanu Joštu Klančaju. Tam 
je Klančar tako kot v kvalifikacijah svoj najboljši skok pokazal 
v prvem poizkusu. Za dobro opravljen skok je prejel oceno 
68,40, ki je tudi na koncu obveljala za njegov najboljši rezultat. 
Zelo dobro je skočil tudi v drugi seriji in prejel oceno 42,00, 
kar je zadostovalo za skupni dosežek 110,40 in 16. mesto. 
Klančar je v tretjem poizkusu skušal svoj rezultat še popraviti, 
a se mu je skok ponesrečil, zanj je prejel oceno 8,40, tako da 
ta skok ni štel v skupni seštevek rezultatov.

Odličen nastop Jošta Klančarja
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Aleš Bregar, dipl. inž. el.

Se bomo v prihodnosti vozili z električnimi vozili
V naslovu je mišljena sto-

odstotna uporaba električ-
nega pogona. Moj odgovor 
na to vprašanje je pritrdi-
len. Naj svoje mnenje pod-
krepim s spodnjimi dejstvi, 
tehničnimi rešitvami.

Posledice onesnaženja s fo-
silnimi gorivi so vidne iz dne-
va v dan, in segrevanju zem-
lje se ne moremo več izogniti. 
Strokovnjaki naravovarstve-
niki opozarjajo, da bo veliko 
znanja, denarja in truda tre-
ba vložiti, da se ta trend usta-
vi. Ena od možnih rešitev je 
uporaba električnih vozil, ki 
ne onesnažujejo okolja.

Vsi svetovni proizvajalci 
vozil na motorni pogon so že 
razvili modele vozil, kombi-
nirano vozilo (hibrid) in že 

takšna na stoodstotni elek-
trični pogon. Domet elek-
tričnih vozil se iz leta v leto 
povečuje. Z manjšimi mo-
deli znanih električnih oseb-
nih vozil se že da prevoziti 
več kot petsto kilometrov.

Slovenija je kot sopodpi-
snica Kjotskega sporazuma 
zagotovila vlaganje v čisto 
okolje s svojimi obvezami. 
Eden od zadnjih ukrepov je 
tako imenovana samooskr-
bna sončna elektrarna, ki 
se v zadnjih letih pospešeno 
vgrajuje na naše strehe. Ve-
čina uporabnikov je spozna-
la tudi povezavo na uporabo 
električnega vozila. Morda 
še niste seznanjeni, a stro-
šek enega polnjenja vozila 
za okrog petsto kilometrov 

je samo tri evre. Prek sa-
mooskrbne sončne elek-
trarne pa bo na voljo lastna 
brezplačna črpalka.

V razvoju je nov način pri-
dobivanja električne energi-
je – fuzijska elektrarna. V so-
delovanju z več državami se 
gradi v Franciji. Gre za pro-
izvajanje električne energi-
je brez stranskih učinkov 
(odpadkov, onesnaženja), s 
praktično neomejeno dobo. 
Razvoj najlažje predstavim 
s prispodobo živali. Fuzijska 
elektrarna velikosti psa je že 
izvedena in preizkušena, a 
dela z izgubo. Velikost slona 
se dela in bo končana po letu 
2020 in bo delovala s pozi-
tivno ničlo. Izdeluje pa se že 
elektrarna v velikosti kita, ki 

bo ustvarjala veliko električ-
ne energije brez stranskih 
posledic in zelo nizko ceno. 
Za ceno dizelskega goriva pa 
vidimo, kam se dviga.

Zadnje razmišljanje pa je 
urediti elektro črpalke. V po-
enotenju baterij in priključ-
kov bi vozilo zapeljali kot v 
avtopralnico. Potisni trak bi 
vozilo porinil nad robota, ki 
bi snel in kasneje pritrdil ba-
terijo, vtaknili plačilno karti-
co in že drveli naproti novim 
petsto kilometrom z nizko 
ceno goriva. Kaj pravite?

Po teh opisih verjetno ver-
jamete mojemu optimizmu 
v zvezi z uporabo električnih 
vozil. V ta namen smo v Šol-
skem centru Kranj v sodelo-
vanju z razvojnim podjetjem 

električnih vozil Metron na 
dvorišču postavili polnilnico 
za električna vozila in kole-
sa. Izdelavo in priklop bom 
predstavil v naslednjem pri-
spevku.

Jelena Justin

Včasih si kakšen višinsko 
skromen vrh zasluži obisk 
že zato, ker nam ponudi ne-
kaj, česar ne vidimo drugje 
oz. ne vidimo pogosto. V teh 
pomladnih dnevih nas nav-
dušuje cvetoče resje, vijolič-
ne barve, pa preproge žafra-
na na Veliki planini, rav-
no tako vijolične, lila barve. 
Če smo pred časom obiskali 
Srebotnik, kjer se bohoti res-
je, bo naš današnji vrh tudi 
eden takih. Gremo na Veliki 
Slomnik nad Libojami. 

Štajersko avtocesto za-
pustimo na izvozu za Ža-
lec in nadaljujemo proti 
Arji vasi. V križišču na kon-
cu vasi peljemo naravnost 

proti Libojam. V Libojah 
zavijemo levo v smeri Ko-
šnice pri Celju. Cesti sle-
dimo do planinskih oznak 
za Veliki Slomnik in Šmo-
hor. Predlagam, da se za-
peljemo še nekaj sto me-
trov naprej po makadamski 
cesti, kjer je več možnos-
ti za parkiranje. Nadalju-
jemo po makadamski ces-
ti in v nekaj minutah pri-
demo do privatne hiše, kjer 
nas table na vsakem kora-
ku opozarjajo, da je posest 
privatna. Tudi prav, a pla-
ninska pot gre lepo mimo 
in zavije levo navzgor. Še 
vedno hodimo po kolovo-
zni poti, ki nas pripelje do 
sedla, kjer se desno odce-
pi pot na Šmohor (1 ura), 

levo pa pot na Slomnik (30 
minut). Širši kolovoz pos-
tane ožji in se začne vzpe-
njati mimo plantaže resja. 
Ja, v teh pomladnih mese-
cih so te barve res čudovi-
te. Širša pot preide v ozko 
stezico, ki se strmo vzpenja 
skozi gozd. Vedno znova 
me preseneti, na kako niz-
ki nadmorski višini v Po-
savskem hribovju so skale. 
Steza vijuga strmo navzgor 
in nas pripelje na zahod-
ni rob Velikega Slomnika, 
na t. i. Libojsko steno. Ste-
na ponuja čudovit razgled 
na Liboje in sosednje vrho-
ve Kotečnik, Gozdnik in Ka-
mnik, greben Šmohorja se 
pa tudi vidi. Z Libojske ste-
ne nadaljujemo skozi gozd 

do vrha velikega Slomnika, 
ki je sicer skrit v gozdu in ne 
ponudi razgleda. Vrh je del 
posavske pohodniške poti, 
na vrhu je vpisna skrinjica 
z žigom ter miza s klopjo. 

Z vrha moramo sestopi-
ti po poti vzpona. Prepri-
čana sem, da se bomo naj-
dlje zadržali pri vijoličnem 

pobočju, ki navduši. Glede 
na to, da je opisani izlet pre-
cej kratek, predlagam, da 
obiščemo še sosednjo Brni-
co, na vrhu katere je planin-
ska koča. Z avtom se prepe-
ljemo na izhodišče v Libo-
jah, kjer smo na vrhu Brni-
ce v pičle pol ure. V dolino 
sestopimo po poti vzpona. 

Vzpona na Brnico se lahko 
lotimo tudi s kolesom, saj 
nanjo vodi markirana kole-
sarska pot. Kakorkoli že, va-
žno, da se gre. Srečno!

Nadmorska višina: 600 m
Višinska razlika: 350 m
Trajanje: 1 uro in 30 minut
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Veliki Slomnik (600 n. m.)

Še enkrat, resje
Še en nasad resja. Vijolična barva je v naravi redka, vendar ko se pojavi, je 
toliko bolj občudovana. Mešanica modre in rdeče, ki sta barvi stabilnosti in 
energije. Obiščite, dokler je še.

Pogled na Veliki Slomnik s poti na Brnico / Foto: Jelena Justin

Preproga cvetočega resja, zgoraj je vidna Libojska stena. / Foto: Jelena Justin

Razgled z Libojskih skal na Kotečnik, Gozdnik in Kamnik / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Kranj – Kranjčan Marko Ro-
blek je slovenski tekaški jav-
nosti dobro poznan. Tekel 
je že zdavnaj pred začetkom 
slovenske tekaške mrzlice, 
sezul se je, ko bosonogi tek 
še ni postal popularen, z Vi-
tezi dobrega teka je organi-
ziral blejsko Nočno 10ko, 
ko se je pri nas še tekmova-
lo samo podnevi, in pope-
ljal na velike mestne mara-
tone več sto slovenskih teka-
čev. Po duši je minimalist, 
a ne asket, in se zaveda, da 
so bistvo tekaške rekreacije 
sprostitev, druženje in za-
bava. O vsem tem piše tudi 
v knjigi, v svoji prvi, o kate-
ri bo jutri, 17. aprila, sprego-
voril v knjigarni Konzorcij v 
Ljubljani. Njena rdeča nit so 
kolumne o teku, tekačih, ve-
solju in sploh vsem, ki jih je 
napisal za revijo Tekac.si in 
predstavljajo širok pogled na 
fenomen teka in rekreacije.
 
Kako bi v nekaj besedah opi-
sali svoj knjižni prvenec?

»Zbrana in izbrana dela 
o teku, življenju in sploh 
vsem, ki sem jih klepal zad-
njih sedem let in o njih pre-
mišljeval še dodatnih dva jset 

let prej. Domisleki, premi-
sleki in ideje, ki mi jih je tek 
dal in mi jih še vedno daje. 
V knjigi so na 284 straneh 
zbrane kolumne in eseji, 
dvanajst potopisov s svetov-
nih maratonov in številni te-
kaški, malo s humorjem za-
činjeni nasveti.«

Prvi del naslova je Zagret 
za tek. Od kdaj že, zakaj in 
kako vas je tek v vseh teh le-
tih spremenil?

»Tek sem prvič odkril pri 15 
letih in mirno lahko rečem, 
da je bila to ljubezen na prvi 
korak. Kot v vsakem razmer-
ju so bili tudi tu odlični, dob-
ri in tudi kritični časi, a pre-
viharil sem vse – z leti vedno 
bolj z nasmeškom. Če sem 
bil kot mlad ''junc'' še precej 
tekmovalen in zagret tudi za 
rezultate, sem po tridesetem 
letu našel tudi zabavno, me-
ditacijsko in še bolj družabno 
plat tekanja. Tek me sprošča, 
napolni z energijo, zalaga z 
idejami in prinaša v življenje 
izjemne ljudi, zato ga cenim 
in si želim, da sva nerazdru-
žljiva še na mnoga leta.«

Drugi del naslova je 42 spo-
znanj bosonogega Viteza. 
Kakšna so ta spoznanja?

»Simbolika se mi je zde-
la idealna: če se pri svojih 42 
letih ozrem na svoje tekanje 
in zberem svoje kolumne (ki 
jih je bilo tisti trenutek ravno 
42), potem tudi maratonu in 
njegovim 42 kilometrom na 
čast ne morem drugače, kot 
da tudi knjigo podnaslovim 
na ta način. Nikakor pa ni-
sem rekel zadnje besede: tek 
mi je vir neskončne inspira-
cije in nove iztočnice se po-
javljajo kar same od sebe.«

Katero je najpomembnejše 
spoznanje?

»Tek nam je na nek na-
čin vsem položen že v gene 
in temu dejstvu gre pripi-
sati, da je tudi v sodobnem, 
udobnem svetu tako priljub-
ljen. Ob vseh motilcih so-
dobnosti pa se včasih nje-
gov smisel izgublja ob pre-
mnogih nepomembnostih, 
ki teku jemljejo njegov inhe-
rentni čar: da smo pri teku 
sproščeni, razigrani in zdra-
vo funkcionalni. Tek nika-
kor ne bi smel biti stresen 
(razen, ko je to treba v pozi-
tivnem smislu – recimo kot 
motivacija, da se telo spravi v 
pogon), pač pa pozitivna do-
polnitev zdrave psihofizične 
eksistence posameznika.«

Komu je namenjena knjiga?
»Tekač, ki o teku in življe-

nju, ki se ga tek dotika, raz-
mišlja z malo širše perspek-
tive, bo knjigo z veseljem vzel 
v roke. Prvi vtisi bralcev so 
odlični, kar me izjemno ve-
seli in navdihuje s ponosom. 

Vsak najde zase kako ''mod-
rost'', morda potrditev svoje-
ga lastnega razmišljanja ali 
pa ustvarjanje novih. Vse-
kakor pa je moj namen, da 
ljudje ob branju najdejo nav-
dih za lastna tekaška spoz-
nanja, tudi povsem nova, pa 

naj bodo podobna ali pač čis-
to drugačna od mojih.«

Kako načrtujete življenje v 
prihodnje?

»Vsak dan znova se zahva-
lim za blagoslove, ki mi jih 
daje življenje: za službo, ki jo 
rad opravljam in me zadovo-
ljuje, družino, ki mi nalaga 
odgovornosti in me osreču-
je, odlične prijatelje in druž-
bo, ki me navdihuje in kjer se 
počutim sprejetega in dobro-
došlega. Želel bi, da mi niko-
li ne zmanjka energije in eli-
ksirja življenja, ki me poga-
nja, tako pri organizaciji ino-
vativnih tekaških prireditev, 
kot je Nočna 10ka, pri ekspe-
rimentiranju z nekonvencio-
nalnimi tekaškimi praksami, 
kot je bosi tek, kot pri kreira-
nju novih tekaških dožive-
tij, ki jih z Igorjem Zonikom 
ustvarjava za najino širšo te-
kaško družino.«

Led je prebit: imate v mislih 
še kakšno knjigo?

»Nikoli ne reci nikoli, in 
če me ta trenutek vprašate, 
bi rad še marsikaj povedal: 
pa naj bo o teku, življenju in 
– če še enkrat parafraziram 
Štoparski vodnik – o prav 
vsem.« (smeh)

Spoznanja kranjskega bosonogega Viteza
Izšel je knjižni prvenec Kranjčana Marka Robleka z naslovom Zagret za tek, 42 spoznanj bosonogega Viteza. V njej so zbrane kolumne, potopisi  
z maratonov in koristni nasveti. »V knjigi vsak zase najde kakšno 'modrost'«, pravi Roblek. 

Marko Roblek (s knjigo v rokah) z ekipo, ki mu je pomagala 
pri izidu njegovega knjižnega prvenca / Foto: osebni arhiv

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Začetek po-
mladi je čas, ko gredo člani 
številnih društev, v katera se 
vključujejo rekreativci, na 
skupne priprave. Tako je po 
tradiciji tudi v ŠD Koloka iz 
Škofje Loke. Pred kratkim so 
bili na kolesarskih pripravah 
v Novigradu v hrvaški Istri.

»Priprave smo četrto leto 
zapored izvedli v Novigradu, 
pred tem smo jih imeli v Za-
dru. Dvainšestdeset udele-
žencev, od tega okrog 45 ko-
lesarjev, so letošnje številke 
udeležbe. Najmočnejša sku-
pina fantov je v petih dneh 
prevozila več kot šeststo ki-
lometrov, dekleta pa več kot 
štiristo. Vseh pet dni je bilo 
vreme lepo, le precej vetrov-
no. Sicer pa je glavni namen 

priprav trening, kolesarje-
nje in druženje (ne nujno v 
tem vrstnem redu). Prevo-
zili smo velik del Istre, ki je 
v tem letnem času zelo lepa 
in tudi zaradi malo prome-
tnih cest zelo prijazna do ko-
lesarjev,« je na to temo ne-
kaj besed povedala Hermina 
Jelovčan.

Jelovčanova je od letošnje-
ga občnega zbora nova pred-
sednica Koloke, sploh prva 
ženska na tej funkciji. »Na-
logo ali vlogo predsednice 
sem prevzela z veliko odgo-
vornostjo in željo, da dru-
štvo ostane na poti, po kate-
ri so jo pred menoj vodili tri-
je predsedniki. Klub je letos 
dopolnil deset let in želim, 
da se vse, kar smo v teh dese-
tih letih dosegli, nadaljuje in 
gradi naprej. Za mano stoji 

ekipa, ki ji lahko zaupam. 
Posebnih sprememb ne že-
lim uvajati, saj smo v dese-
tih letih dokazali, da gremo 
v pravo smer. Vsako leto se 
nam pridruži kakšen nov 
član. Naši osrednji dogodki 
so mesečni GP-ji, kjer tek-
mujemo za končnega zma-
govalca. Je pa to ''zdravo'' 
tekmovanje v prijateljskem 
duhu,« pravi Hermina Je-
lovčan. 

V društvu imajo pet li-
cenciranih tekmovalcev, 
ki tekmujejo na državni 
ravni. »Letos je v društvo 

včlanjenih 81 članov, kar je 
največ doslej. Od tega je kar 
22 žensk, med katerimi jih 
večina redno kolesari in so-
deluje na društvenih in tudi 
drugih tekmovanjih. Moja 
želja je izpeljati več kolesar-
skih izletov in druženj, kjer 
bi lahko sodelovali tudi tisti 
malo manj tekmovalni ko-
lesarji, ki se morda do sedaj 
niso upali pridružiti,« je za-
ključila.

Kolokovci so aktivni tudi 
v zimskih mesecih, ko teče-
jo, hodijo v hribe in tečejo na 
smučeh.

Koloka prvič s predsednico
Za člani ŠD Koloka so tradicionalne kolesarske priprave. 

Hermina Jelovčan (levo) v družbi nekaterih kolokovk

Na pobudo Škofjeločanke Nevenke Bertoncelj Športno 
društvo Koloka organizira dobrodelno akcijo Naj 
zmaga življenje, v kateri zbirajo sredstva za postavitev 
avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED) v 
Breznici pod Lubnikom, ob cesti, ki je kolesarsko 
in pohodniško zelo obljudena. Sredstva zbirajo do 
vključno 1. maja.

Trzin – Drugi tek letošnje serije Gorenjska, moj planet je 21. 
Tek Petra Levca Skirca, ki bo v soboto, 20. aprila, v Trzinu. 
Tudi letos bodo prireditev odprli tekači s kužki, t. i. canicross 
(ob 9.30). Za njimi bodo tekli predšolski otroci na družinskem 
kilometru, sledili pa bodo starti osnovnošolske mladine in 
nazadnje še starti odraslih na deset in pet kilometrov (ob 11. 
uri). Za točkovanje serije Gorenjska, moj planet šteje deset-
kilometrska proga, za udeležbo udeležba na katerikoli progi, 
razen na družinskem kilometru.

Gorenjska, moj planet se nadaljuje v Trzinu 
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Kranj – ŠD Divji zajci v soboto, 20. aprila, organizira četrti 
Jošt trail. Dolžina trase je deset kilometrov z osemsto metri 
višinske razlike. Od starta, ki bo ob 10. uri pri parkirišču ob 
vznožju ceste na Sv. Jošt, trasa vodi čez vrh Sv. Jošt do Špi-
častega hriba, kjer se v loku obrne in gre večinoma po isti 
poti nazaj proti Sv. Joštu, kjer je cilj. Prijavite se lahko še do 
vključno srede, 17. aprila. 

Četrti Jošt trail
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Simon Šubic

Kranj – Jeseničan Alen Lović 
je kot soobtožen krivdo za 
kaznivo dejanje povzročit-
ve posebno hudih telesnih 
poškodb, ki so lani jeseni 
povzročile smrt jeseniškega 
brezdomca Matevža Muzge 
Potočnika, priznal že janu-
arja na predobravnavnem 
naroku. Sedemletna zapor-
na kazen je v tem času že 
postala pravnomočna, zato 
ima v nadaljevanju sodnega 
procesa zoper zakonca Glo-
rio in Franca Kleindiensta, 
ki poteka na Okrožnem so-
dišču v Kranju, status priče. 
Kot je izpovedoval že ob pri-
znanju krivde, je Lović tudi 
med petkovim zaslišanjem 
glavno odgovornost za smrt 
skupnega znanca znova pri-
pisal soobtoženima, a je med 
zaslišanjem tudi večkrat po-
udaril, da se obravnavanega 
dejanja slabo spomni, saj je 
bil tedaj močno opit, za njim 
pa so bile tudi tri neprespane 
noči. Ker je med pričanjem 
deloval zmedeno, je obram-
ba predlagala postavitev sod-
nega izvedenca psihiatra, ki 
bi ocenil, ali je na njegovo 
stanje morda vplivalo jema-
nje antidepresivov, ki so mu 
jih predpisali v zaporu. 

Tožilstvo je Kleindiensto-
va in Lovića obtožilo, da so 
8. septembra lani v bivalni-
ku za brezdomce na Jeseni-
cah v sostorilstvu pretepli 
36-letnega Matevža Muzgo 
Potočnika in ga nato hudo 
ranjenega pustili ležati v bi-
valniku. Potočnika, ki naj bi 
prejel vsaj 65 udarcev in brc 
po vsem telesu, je naslednji 
dan mrtvega našel oskrbnik. 
Medtem ko Kleindienstova 

trdita, da je pokojnega bru-
talno pretepel Lović, pa je ta 
na zadnji glavni obravnavi 
dejal, da se je pretep v bival-
niku, kjer so predtem sku-
paj popivali Potočnik, Glo-
ria Kleindienst in on, začel 
po prihodu Franca Kleindi-
ensta. Zaradi zamer iz pre-
teklosti, Franc naj bi bil na 
Potočnika tudi ljubosumen, 
naj bi tedaj zakonca Potočni-
ka napadla in pretepla. 

Lović: oba sta ga brcala

»Ne spomnim se, kdo ga 
je prvi udaril, ga pa je Glo-
ria trikrat s ponvijo udarila 
po glavi, in ko je Matevž pa-
del na tla, ga je začela brca-
ti po celem telesu in skakati 
po njem,« je opisal Lović in 
dodal, da je Gloria med pre-
tepanjem Potočnika ome-
njala posilstvo. Sam je te-
daj Glorio opozoril, da lah-
ko Potočnika še ubije, ona 

pa mu je odvrnila, da je ne 
briga, je povedal. »Franc me 
je vmes še udaril, ne spom-
nim se povsem natančno, 
zakaj. Dogodka se ne spom-
nim dobro. Tudi Franc ga je 
brcal po vsem telesu, tudi v 
glavo,« je še razložil. Pri tem 
je dodal, da je Gloria v pija-
nem stanju vedno agresivna 
in da je tudi njega pred leti že 
zabodla z nožem ter s stekle-
nico udarila po glavi. 

Na navedbe Kleindiensto-
vih, da je bil on glavni pri pre-
tepanju, je Lović odgovoril: 
»Zakaj bi to storil? Bil mi je 
najboljši kolega, tudi finanč-
no in materialno sem mu 
pomagal.« Poudaril je še, da 
je bil tedaj zelo v šoku in ni 
natančno vedel, kaj se doga-
ja. Ko ga je obramba sezna-
nila z rezultati obdukcije, da 
so bile glavne poškodbe, ki 
so privedle do smrti Potoč-
nika, povzročene s težkimi 
trdimi čevlji, kakršne je od 

obtoženih takrat nosil edi-
no Lović, je ta dopustil mož-
nost, da je žrtev tudi sam 
kdaj brcnil. 

Obramba: Lović med 
pričanjem zelo zmeden

Obramba je zaradi priči-
ne zmedenosti in neodloč-
nosti na sodišču predlagala 
postavitev sodnega izveden-
ca psihiatrične stroke, da bi 
ugotovil, ali bi zdravila, ki jih 
jemlje Lović, pri njem lah-
ko povzročila amnezijo. »Ali 
pa so morda obstajali drugi 
razlogi, da priča ne želi ozi-
roma ne more pričati. Kar je 
bilo danes tukaj, ni bilo nič,« 
je bila prepričana Barbara 
Nastran, zagovornica Glorie 
Kleindienst. »Lović je priha-
jal danes v nasprotja in je oči-
tno najbolj neverodostojna 
priča tega postopka,« je pri-
stavila. Obramba je predlaga-
la tudi, da izvedenec psiholog 
dopolni svoje mnenje glede 
odnosov med obdolžencema 
in Lovićem. Tožilka Lea Mar-
tinjak je obema predlogoma 
nasprotovala, češ da stanje 
Lovića v petek ni bilo nič dru-
gačno kot med zaslišanjem 
pred preiskovalnim sodni-
kom, v sodnem spisu pa tudi 
ni nobenega dokaza, da se je 
Gloria Kleindienst Lovića res 
tako bala, kot sicer sama zatr-
juje. Več dokazov pa je, kako 
se obtožena obnaša v vinje-
nem stanju, je dodala tožilka. 

Sodnica Andrijana Aha-
čič si je za razmislek o no-
vih dokaznih predlogih vze-
la nekaj časa. Če ju bo spre-
jela, se bo sojenje še zavlek-
lo, sicer pa bosta jutri tožil-
stvo in obramba začela poda-
jati končne besede.  

Pretepanja se slabo spomni
Na sojenju zakoncema Glorii in Francu Kleindienstu z Jesenic zaradi povzročitve posebno hudih 
telesnih poškodb, zaradi katerih je umrl Matevž Muzga Potočnik, so zaslišali kronsko pričo  
tožilstva Alena Lovića.

Alen Lović (desno), ki zaradi (so)odgovornosti za nasilno 
smrt znanca Matevža Muzge Potočnika že prestaja zaporno 
kazen, je tudi kot priča obremenil soobtožena Glorio in 
Franca Kleindiensta. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Na sojenju Jeseniča-
nu Arminu Skenderoviću, ki 
na kranjskem okrožnem so-
dišču poteka zaradi poskusa 
uboja in vplivanja na pričo, so 
pred dnevi zaslišali sodnega 
izvedenca medicinske stro-
ke. Ugotovil je, da poškodbe, 
ki jih je obtoženi v prepiru in 
kasnejšem fizičnem obra-
čunu povzročil svojemu sva-
ku, niso bile take, da bi ogro-
zile oškodovančevo življenje. 

Kranjsko tožilstvo 38-le-
tnemu Jeseničanu poleg 

vplivanja na pričo, da ne bi 
pričala v njegovo škodo, oči-
ta, da naj bi 9. septembra 
lani poskušal ubiti svojega 
svaka Elvirja Dizdarevića, s 
katerim se je predhodno sprl 
na domačem dvorišču na Je-
senicah. Obtoženi naj bi ga 
skušal zadaviti z verižico, 
kasneje naj bi se nanj spra-
vil še z desko z žeblji, v kri-
žišču na Jesenicah pa naj bi 
se v Dizdarevića na mopedu 
tudi namerno zaletel z avto-
mobilom in ga želel povozi-
ti. Skenderović očitke tožil-
stva zavrača. 

Sodni izvedenec medicin-
ske stroke Anton Lah je raz-
ložil, da je po izvidih sodeč 
Dizdarević verjetno pri zad-
njem prometnem dogodku 
utrpel nekaj opraskanin na 
ramah ter poškodbe mišic 
vratu in križa, medtem ko 
sledov domnevnega pred-
hodnega davljenja z verižico 
zdravniki na njegovem vratu 
niso zaznali. »Znaki davlje-
nja z verižico bi verjetno os-
tali kar nekaj ur v obliki rde-
čine. Na vratu je koža zelo 
tanka, hitro in dolgotrajno 
reagira na neko travmatsko 

škodo,« je razložil. Odkrite 
poškodbe, ki so jih zdravni-
ki natančno popisali, pa niso 
bile takšne, da bi lahko ogro-
žale njegovo življenje, je po-
udaril izvedenec. 

Zaslišali so tudi policista 
Zlatka Klariča, ki je s sode-
lavcem obravnaval domnev-
no prometno nesrečo na Je-
senicah. Razložil je, da je bil 
ob prihodu policijske pa-
trulje na kraju samo poš-
kodovani Dizdarević s svo-
jim mopedom, medtem ko 
se je domnevni povzročitelj 
z avtomobilom že odpeljal. 

»Videti je bilo, kot da je bila 
nesreča storjena namer-
no, zato sva poklicala kri-
minalista,« je razložil. Hit-
ro se je tudi izkazalo, da je 
bil prometni dogodek pove-
zan s predhodnim razbija-
njem vrat v zasebnem pro-
storu, o čemer so bili poli-
cisti že obveščeni, je dodal. 
Klarič, ki je tedaj naredil tudi 
več fotografij, je še povedal, 
da so te kasneje izginile z ra-
čunalniškega diska, kdo jih 
je odstranil in kako, pa ni us-
pelo ugotoviti niti računalni-
škim strokovnjakom polici-
je. 

Za razjasnitev okoliščin 
omenjene prometne nesre-
če bo sodnica Marjeta Dvor-
nik angažirala sodnega izve-
denca cestnoprometne stro-
ke. Sojenje bodo nadaljeva-
li maja. 

Poškodbe niso bile nevarne
Na kranjskem sodišču so nadaljevali sojenje Jeseničanu Arminu Skenderoviću, ker naj bi lani jeseni  
po prepiru skušal ubiti svojega svaka. 

Simon Šubic

Strahinj – Kranjski krimina-
listi obravnavajo serijo vlo-
mov na parkirišču pri Bio-
tehniškem centru Naklo. 
Po do sedaj zbranih podat-
kih je neznani storilec v pe-
tek med 20. in 21. uro vlomi-
li v skupno sedemnajst vo-
zil. Večinoma je v avtomo-
bile odpiral nasilno z navi-
ranjem vrat, v nekatere pa z 
razbitjem stekla. Če je kdo v 
tistem času na območju vlo-
mov v Strahinju ali v okolici 
zaznal sumljive osebe ali vo-
zila, naj podatke sporoči na 

interventno številko 113 ali 
na anonimni telefon policije 
080 1200, prosijo policisti. 

V približno polovici vlom-
ljenih vozil storilec ni našel 
ničesar vrednega, iz druge 
polovice pa je ukradel ban-
čne kartice, osebne in dru-
ge listine ter denar. V os-
mih primerih je zmikavt de-
nar lastnikom vzel iz denar-
nic, ki so jih ti pustili v pr-
tljažniku, pod ali na sede-
žih in v predalih. Policija je 
ocenila, da je vlomilec z de-
janjem povzročil več škode, 
kot je bila vrednost ukrade-
nih stvari. 

Vlomili v sedemnajst vozil

Domžale – Včeraj opolnoči 
so se v gostinskem lokalu 
steple tri osebe. Ena se je 
lažje poškodovala, škoda je 
nastala tudi na inventarju. 
Vse bodo ovadili. 

Stepli so se v lokalu

Kranj – Gorenjski policisti 
so zadnji konec tedna zaradi 
vožnje brez veljavnega voz-
niškega dovoljenja vozila za-
segli trem voznikom. Enega 
od njih, gre za osemnajstle-
tnega voznika, obravnavajo 
še zaradi nekaterih drugih 
prekrškov. Mladenič namreč 
ni ustavil na modre luči, 
obravnavajo pa ga tudi za-
radi kršitve vzvratne vožnje, 
nepravilnega vključevanja v 
promet in neprilagojene hi-
trosti vožnje. 

Trije vozili brez 
vozniškega dovoljenja

Simon Šubic

Žiri – V četrtek popoldne se 
je v Račevi na cesti Žiri–Vrh-
nika zgodila huda prome-
tna nesreča med voznikoma 
osebnega vozila in kombija. 
Povzročil jo je voznik oseb-
nega avtomobila, ki je med 
vožnjo izgubil nadzor nad 
vozilom in trčil v kombi, ki 
je pripeljal nasproti, so ugo-
tovili škofjeloški policisti. 
Čeprav trčenje ni bilo silo-
vito, se je povzročitelj tako 
hudo poškodoval, da so ga 
morali na kraju nesreče tudi 
oživljati, najprej gasilci kot 
prvi posredovalci, nato pa 
reševalci Nujne medicinske 
pomoči Škofja Loka. 

Po ugotovitvah policije 
povzročitelj hitrosti vožnje 
ni prilagodil stanju na mo-
kri cesti, poleg tega je imel 
na vozilu nameščene več 
kot deset let stare pnevma-
tike, ki niso več zagotavlja-
le ustreznega oprijema niti 
na suhi cesti, je pojasnil Bo-
jan Kos s Policijske upra-
ve Kranj. Voznik prav tako 
ni uporabljal varnostnega 
pasu in ga je v trčenju vrglo 
iz vozila. »Na avtomobilu 
povzročitelja nesreče niso 
nastale večje poškodbe, 
okoliščine pa kažejo, da bi 
varnostni pas, če bi bil upo-
rabljen, voznika lahko obva-
roval pred hujšimi poškod-
bami,« je razložil Kos. 

Voznik ni bil pripet, zato 
ga je vrglo iz vozila

Kranj – Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so 
v nedeljo ob 0.26 zabeležili zmeren potresni sunek z žariš-
čem pet kilometrov vzhodno od Kranja. Preliminarno ocenjena 
magnituda potresa je bila 2,2, intenziteta potresa v širšem na-
džariščnem območju pa ni presegla četrte stopnje po evropski 
potresni lestvici. Potres so čutili prebivalci širše okolice Kranja, 
so sporočili iz Agenciji RS za okolje.

Zmeren potresni sunek v bližini Kranja
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P
remnogo prazni-
kov se vrsti sko-
zi vse leto. So pra-
zniki Kristusovi, 
Marijini, svetniški. 

Toda en sam praznik v letu 
je največje veličastvo, najve-
čja skrivnost božje ljubez-
ni in zmage. Ta praznik so 
vrata, ki so zaprla preteklost 
Stare zaveze, da je v luči Kri-
stusovega vstajenja zažare-
la nova doba skrivnostnega 
odrešenja … To je bil straš-
ni veliki petek, ko je Zveličar 
za odrešenje človeštva umi-
ral v grozotah bolečin. Apo-
stoli so se plašni razkropili 
in poskrili. Edini ljubljenec 
Jezusov – apostol Janez in z 
njim galilejske žene z Mari-
jo so obstali ob križu mrt-
vega Jezusa. Vse je v strahu 
trepetalo in plašno čakalo. 
Pričakali so veliko nedeljo. 
Jezusa so šli obiskat h gro-
bu. Ni ga bilo. Vstal je, kot 
jim je prej napovedal. Zaža-
relo je jutro velike nedel-
je, svet je bil odrešen, sta-
ri zakon dokončan. Aposto-
li so se še vsi preplašeni zbi-
rali in čakali. Jezus ni pus-
til zbeganih sirot, začel se 
jim je prikazovati, da je pre-
magal njih malovernost in 
strah. Dva preplašena učen-
ca je spremil na poti iz Jeru-
zalema v Emavs, ju spoto-
ma poučeval, z njima večer-
jal, ju obhajal, potem pa zgi-
nil. Prikazal se je tudi Mag-
daleni tik svojega groba, ko 
je v solzah iskala ljubljene-
ga Zveličarja, misleč, da so 
ga odnesli iz groba. Ni ga 
spoznala. Pa je izrekel eno 
samo besedo: 'Marija', in ga 
je spoznala ter planila k nje-
govim nogam, da bi ga obje-
la. Jezus ji ni dovolil, pa ji 
reče: 'Ne dotikaj se me. Poj-
di k mojim bratom aposto-
lom.' … Na večer dne vstaje-
nja pa se je šele prikazal apo-
stolom. S tem je razodel res-
nico svoje prilike, kako dobri 

pastir najprej išče izgublje-
no ovco.«

Tako je meditiral pisatelj 
Fran S. Finžgar pred eno od 
velikih noči. Spomni se tudi, 
kako so se v starih časih pri-
pravljali na veliko noč na 
njegovem rodnem Gorenj-
skem. »Pripravo na ta viso-
kosveti spomin Jezusovega 
odrešenja so še pred stole-
tjem verniki praznovali na 
poseben način s štirideset-
dnevnim postom. Mi starčki 
ta post še dobro pomnimo. 
Blizu polnoči pred pepelni-
co so zapeli zvonovi in z res-
nim glasom vernike opozo-
rili: Post!! In verniki so ga 
izpolnjevali z vso resnobo in 
živo vero. S pepelnično sre-
do je bil za 40 dni v vseh ver-
nih družinah konec vsake 
mesne jedi. Nihče ni okusil 
koščka mesa, nihče ni upo-
rabil kančka prašičeve mas-
ti za zabelo. Tudi rano jutra-
nje kosilo je bilo odmaknje-
no do desete ure. Opoldan-
skega obeda ni bilo več. Šele 
popoldne skromna sočivna 
južina. Tako pritrgovanje 

v jedi, tak resnoben post so 
verniki na podeželju, nekdaj 
– še za mojih mladih let vsi 
natančno držali. Toda ta res 
strogi post ni bil ljudem na 
škodo zdravju. Modri zdrav-
niki so pisali, da je tak zdr-
žek od mesovja zdravju le 
v korist.« Užitek ob pono-
vnem zaužitju mesa po 40 
dneh je bil zato tem večji. 
»Seveda je pa sla po mesu 
ob štiridesetdnevnem pos-
tu tudi zrasla. Vem, kako je 
moj starejši brat v čumnati 
z rajžlja smuknil klobaso, jo 
vtaknil v žep in čakal ob zvo-
narjih, da so zapeli zvonovi v 
ranem jutru na veliko nede-
ljo. Tedaj je ugriznil po dol-
gem postu klobaso, ki je pre-
kosila vse slaščice.«

Drugačno in čisto pose-
bno skušnjo je imel z veli-
konočno skrivnostjo pesnik 
France Prešeren. Vsem, ki 
smo ga brali, je dobro zna-
no, kaj se mu je zgodilo o 
veliki noči 1833: »Bil vel'ki 
teden je; v saboto sveto, / ko 
vabi molit božji grob kristja-
na, / po cerkvah tvojih hodil 

sem, Ljubljana! / v Trno-
vo, tje sem uro šel deseto.« 
In prav takrat naj bi v božji 
hram vstopila tudi 17-letna 
gospodična Julija, v sprem-
stvu svoje matere, trgovske 
vdove Julijane Primic. »Ko 
je stopila v cerkev razsvetlje-
no, / v srce mi padla iskra je 
ognjena, / ki ugasnit se ne da 
z močjo nobeno.« Z vpraša-
njem smrti pa se je Prešeren 
soočil, ko mu je umrl najbo-
ljši prijatelj, Matija Čop. In 
ga izroči posmrtnemu živ-
ljenju: »Vam izročim, prija-
tlja dragi mani!«

Kako pa se s fenomenom 
velike noči sooča sodob-
ni filozof? »Moje gledanje 
na veliko noč ni (več) pove-
zano s teološkim tolmačen-
jem vstajenja kot ''življenja 
po smrti''. Jezusova smrt ni 
bila posledica izdaje ali pre-
soje sodišča (krivda), tem-
več je bila izročitev. Velika 
noč odkriva Jezusovo živ-
ljenje na novo (vsi krščan-
ski prazniki so velikonoč-
ni) … Prepoceni je zadovol-
jiti se s trdilnim stavkom o 

življenju po smrti, o žrtvova-
nju, o Jezusu kot žrtvi. Zave-
že ti usta za globlji razmis-
lek o izročilu, ki presega krš-
čanstvo. Velika noč ni ''krš-
čanska'', temveč se krščans-
tvo poraja iz nje. Noč je sim-
bol negotovosti. Je izkuš-
nja, ne ideja, prepričanje ali 
gotovost. Je del širše biblič-
ne dediščine …« V pogovoru 
navezujeva tudi na ekološko 
razsežnost velike noči. Spo-
dobni človek si domišlja, da 
mu je edinemu namenjeno 
večno življenje. Premislek 
pa pokaže, da gre za »para-
doks poveličevanja življen-
ja kot najvišjega dobrega (s 
konca 19. stoletja), ki pa ne 
poveličuje življenja (ljube-
zen), temveč moč in sposo-
bnost manipulacije z življe-
njem. In s smrtjo.«

Ne nazadnje je v teh Sno-
vanjih tudi veliko slik, ne le 
besed. Izstopa »galerija« in 
v njej posnetki velikonoč-
nih običajev na Gorenjskem 
v letih pred drugo svetovno 
vojno. Skratka: velikonočna 
paša za oči in duha.

Ta Snovanja so velikonočna. In gorenjska obenem. Prinašajo gorenjsko velikonočno izročilo, kakor sta ga 
zapisala Fran Saleški Finžgar in Manica Koman. Veliko noč najdemo tudi v Prešernovi poeziji, v pogovoru s 
filozofom Antonom Mlinarjem pa se sprašujemo, kaj nam pomeni danes …

Velika noč:  
od izročila do izročitve

Fantiči z beganicami (butarami) na cvetno nedeljo med obema svetovnima vojnama, v ozadju vas Križ pri Komendi in 
Kamniške planine / Fototeka Gorenjskega muzeja

»Moje gledanje 
na veliko noč ni 
(več) povezano 

s teološkim 
tolmačenjem 
vstajenja kot 
''življenja po 

smrti''.  
Jezusova smrt 

ni bila posledica 
izdaje ali presoje 
sodišča (krivda), 

temveč je bila 
izročitev …«

 (Anton Mlinar)
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Kaj je življenje in kaj smrt? 
Smrt naj bi bila le del življe-
nja, tako kot rojstvo, ne pa 
neka velika skrivnost, nekaj, 
po čemer ni nič ali pa se vse 
skupaj nadaljuje oziroma na 
novo začne … Tebi so ta vpra-
šanja domača, vsaj na teoret-
ski ravni. Kako pa jih doži-
vljaš osebno? Kot Tone, ki 
ima svoje enkratno življenje 
in bo enkrat umrl …

»Ko sem pred leti prebral 
Ethical know-how Francis-
ca Varele, se mi je vrsta vpra-
šanj, povezanih z mojim živ-
ljenjem in poklicem, posta-
vila na novo. F. Varela pov-
sod poudarja temeljno raz-
liko med vedeti, kaj (filo-
zofsko spoznanje), in vede-
ti, kako (etično spoznanje). 
Tudi tvoje vprašanje se lah-
ko glasi ''Kako je življenje in 
kako smrt?''. In v nadaljeva-
nju si vprašal: ''Kako pa jih 
doživljaš osebno?'' To je to. V 
območju kaj se išče gotovost, 
v območju kako se negoto-
vosti ne bojiš; z njo živiš. V 
območju kako ni treba biti 
hudo pameten, da uvidiš, 
da se je sodobni človek naj-
bolj distanciral do sveta prav 
v tematiziranju življenja in 
smrti. Kar je našel v naravi 
obeh, je pri sebi zanikal, da bi 
lahko oba, življenje in smrt, 
obravnaval kot predmeta 
spoznanja. V razmerju med 
obliko in funkcijo (prva člo-
veška koncepta) je mogoče 
razbrati značilnost te distan-
ce: oblika je podrejena delo-
vanju (function-to-form). 
Človek gradi hišo eno leto, 
potem ga hiša oblikuje sto 
let; gradi svoj svet, v katerem 
bi bil rad neodvisen od sve-
ta, potem pa ga ta svet obli-
kuje. Tu pa je smrt, ki ved-
no pride, neprehodna ovira. 
Preveč lahko je reči, da je ta 
zadrega plod sodobne civili-
zacije. Zanikanje je vzorec 
civilizacije kot take zadnjih 
deset tisoč let. Sodobna kul-
tura ga je opremila z velikan-
sko močjo, ki ni taktilna.

Tudi sam sem potop-
ljen v ta kulturni vzorec. 

Kako doživljam življenje in 
smrt osebno? Zaustaviti se 
moram ter slišati svoje diha-
nje in bitje srca. Konkretno 
življenje me sproti oprem-
lja z omejitvami, ki jih pred-
stavlja smrt, če gledam nan-
jo kot moški (konec), ali 
umiranje, kar je bolj ženski 
obraz te omejitve (nov zače-
tek). Ni lahko biti izpove-
den, ker mi moj ''jaz'' (seb-
stvo), ki se ga oklepam, da bi 
se izognil negotovosti smr-
ti, pravi, da ne povej, ne zau-
paj. To je Descartesov ''cogi-
to'', ki je sam. Presenečajo 
me vprašanja in komentarji 
še ne petletne hčerke, v kate-
ri se že poraja skrb za svoje-
ga bratca, za mamo in zame. 
Ob njej odkrivam pristnost 
poslušanja in govorjenja. 
Doma nam je veliko do tega, 
da ne bi ustvarjali tabu tem 
ali se zadovoljevali s poceni 
odgovori o življenju (in smr-
ti). Prav način življenja, ki ga 
prežema skrb za življenje, je 
pot, na kateri sem odkrit gle-
de smrti, glede njene soli-
darnosti in minljivosti kot 
take. Ne bojim se je, tudi živ-
ljenja ne.«

Če prav razumem, je osred-
nja točka velikonočne skriv-
nosti in krščanstva nasploh 

Kristusovo vstajenje po smr-
ti na križu v večno življenje. 
Tako tudi sveti Pavel: »Če pa 
Kristus ni vstal, je tudi naše 
oznanilo prazno in tudi vaša 
vera prazna.« (1 Kor 15,14). 
Sicer pa: ali ni tako že od 
nekdaj tudi v naravi: seme, ki 
pade v zemljo, najprej umr-
je, potem pa vzklije v novo 
življenje, ki sicer ni večno … 
Kakšna je tvoja razlaga? To 
te sprašujem tudi zato, ker 
si bil najprej teolog, potem 
pa si kot filozof postal eden 
vodilnih slovenskih strokov-
njakov za okoljsko etiko, z 
nebeških si se ozrl tudi na 
zemeljska vprašanja …

»Moje gledanje na veliko 
noč ni (več) povezano s teo-
loškim tolmačenjem vsta-
jenja kot ''življenja po smr-
ti''. Jezusova smrt ni bila 
posledica izdaje ali preso-
je sodišča (krivda), temveč 
je bila izročitev. Velika noč 
odkriva Jezusovo življenje 
na novo (vsi krščanski pra-
zniki so velikonočni). Tu bi 
kazalo vključiti interpreta-
cijo Reneja Girarda, a to je 
druga zgodba. Prepoceni je 
zadovoljiti se s trdilnim sta-
vkom o življenju po smrti, 
o žrtvovanju, o Jezusu kot 
žrtvi. Zaveže ti usta za glo-
blji razmislek o izročilu, ki 

presega krščanstvo. Velika 
noč ni ''krščanska'', temveč 
se krščanstvo poraja iz nje. 
Noč je simbol negotovosti. 
Je izkušnja, ne ideja, prepri-
čanje ali gotovost. Je del šir-
še biblične dediščine in kul-
ture želje. Trdilni teološki 
stavki lahko osvetlijo zadre-
go spričo religiozno-zgodo-
vinskega konteksta, v kate-
rem je neumrljivost (oblju-
ba večnega življenja po smr-
ti) stopila v ospredje inter-
pretacij. Ko se je v gnostici-
zmu pojavilo (telesno) živ-
ljenje kot nekaj nevrednega, 
telo kot breme, potomstvo 
kot neželeno ipd., je obljuba 
nesmrtnosti hkrati pomeni-
la več ''svetnosti'' in globljo 
vpetost v oblikovanje človeš-
kega sveta.«

Zdi se, kot da je težnja k več-
nemu življenju v človeški 
naravi. Hkrati pa je človek 
le del narave. Človek si je že 
domišljal, da je nad naravo, 
v okoljski krizi pa se vse bolj 
izkazuje, da nas lahko nara-
va tudi odpokliče? Narava bo 
slej ko prej vstajala v vedno 
novo življenje, življenje člo-
veštva pa se lahko kmalu in 
kar naenkrat konča …

»Ko sem omenil vzo-
rec kulture zanikanja 

(function-to-form), se pravi 
prepričanje, da je človek na 
svetu nekaj posebnega, da je 
njegova sposobnost spozna-
nja neprimerljiva z drugimi 
oblikami spoznanja pri živa-
lih in rastlinah, da mu je edi-
nemu namenjeno večno živ-
ljenje itn., je na dlani para-
doks poveličevanja življen-
ja kot najvišjega dobrega (s 
konca 19. stoletja), ki pa ne 
poveličuje življenja (ljube-
zen), temveč moč in sposo-
bnost manipulacije z življe-
njem. In s smrtjo.«

Nekateri so prepričani, da 
bi morali za rešitev spreme-
niti svojo življenjsko para-
digmo, svoj vzorec življen-
ja. Živeti bi morali bistveno 
skromneje. Kar pa ni v nara-
vi kapitalizma, ki zahteva, 
da smo proizvodno in stro-
škovno vse bolj učinkoviti in 
da vedno več trošimo. Se to 
protislovje sploh lahko raz-
reši na prostovoljen oziro-
ma dogovorni način?

»V tem prepričanju je 
tudi precej za človeka zna-
čilnega poveličevanja moči. 
Nisem prepričan, da je člo-
veštvo sposobno spremeni-
ti svoj način življenja. Tež-
ko se je na primer odvadi-
ti kajenja. Težko se je spra-
viti s človekom, ki te sovra-
ži. Vzrok takih ali podobnih 
težav vidim v globoko zako-
reninjeni kulturi zanikanja. 
A transformativno učenje je 
še nekaj povsem drugega.«

V intervjuju, ki sva ga nare-
dila v Žirovskem občasni-
ku leta 2015, si izrekel zelo 
pomenljiv stavek, ki sem ga 
dal tudi v naslov: »Ohranja-
mo načine življenja, ki ne 
ohranjajo načinov življenja, 
ki ohranjajo življenje.« Ta 
stavek bi po mojem potrdil 
tudi papež Frančišek, ki ves 
čas poziva prav k spremem-
bam v našem načinu življen-
ja. Njegova opozorila gotovo 
spremljaš?

»Dogajanje v Cerkvi zdaj 
spremljam le sporadično. 
''Papeževi'' pozivi k spre-
membam dajejo vtis, kot da 

V tem »snovalnem« prikazu fenomena velike noči ne smemo ostati le na njegovi ljudski, folklorni ravni.  
O njem je treba premišljevati, se o njem pogovarjati. In tako je nastal tudi ta nekoliko učeni pogovor.  
V njem se sogovornika tikava, bila sva sošolca v žirovski osnovni šoli …

Vprašanja življenja  
in smrti
Dr. Anton Mlinar, teolog in filozof, rojen v Žireh (1952), živi v Kamniku

Anton Mlinar / Foto: Gorazd Kavčič

»Moje gledanje 
na veliko noč ni 
(več) povezano 

s teološkim 
tolmačenjem 
vstajenja kot 
''življenja po 

smrti''. Jezusova 
smrt ni bila 

posledica izdaje 
ali presoje 

sodišča (krivda), 
temveč je bila 
izročitev …«  

(A. Mlinar)
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»Prepoceni 
je zadovoljiti 
se s trdilnim 
stavkom o 
življenju 
po smrti, o 
žrtvovanju, o 
Jezusu kot žrtvi 
… Velika noč 
ni ''krščanska'', 
temveč se 
krščanstvo 
poraja iz nje. 
Noč je simbol 
negotovosti. 
Je izkušnja, 
ne ideja, 
prepričanje ali 
gotovost. Je del 
širše biblične 
dediščine …«  
(A. Mlinar)

je on skoraj vsa Cerkev. Kje 
pa so drugi? Zato te pozi-
ve na drugi strani spremlja 
radikalizacija. Imam svojo 
izkušnjo s Cerkvijo. Krščan-
stvo je v krizi, ker je v neneh-
ni skušnjavi, da postane ide-
ologija in pozabi na konkre-
tnega človeka, izročilo, zgo-
dbe, izkušnje.«

Omenjeni intervju sva nare-
dila po izidu tvoje knjige 
Okoljska etika in trajnost-
ni razvoj (Koper, 2014). To 
je zdaj eno temeljnih del s 
tega področja v Sloveniji. 
Kdo pa so še drugi, ki opaz-
no in vplivno premišljujejo 
o okoljskih zadevah, v svetu 
in pri nas?

»Okoljska zavest je v krizi 
od začetka. Povod zanjo je 
kultura zanikanja. Le redki 
avtorji, ki jih poznam s tega 
področja, se ukvarjajo (so se 
ukvarjali) z družbeno razse-
žnostjo okoljske krize. Dru-
žbeni vidiki okoljske krize 
so po mojem najtrši oreh. 
Danes je sicer ''sodobno'' in 
odmevno zanimati se za kli-
matske spremembe oziro-
ma za sfero dihanja. Zem-
ljo, vode in življenje (bio-
diverziteta), če omenjam 
Agendo 21, se zapostavlja. 
V Sloveniji se mi zdi zato 
najbolj prepoznaven Eko 
krog (Uroš Macerl), oseb-
no pa mi je najbližje deja-
vnost Društva Dinaricum 
(Miha Krofel). V svetu so 
mi blizu zlasti Jane Jacobs 
(urbanizem), Arne Naess 
(globoka ekologija), Janet 
Moore (transformativno 
učenje), David Diamond 
(delo z Indijanci v Srednji 
in Severni Ameriki), James 
Balog (raziskovanje Arkti-
ke) in David Orr (trajnostna 

arhitektura), da omenim le 
nekatere. Seznam bi bil lah-
ko dolg.«

Pri tebi gre za teoretsko 
raven problema. Opazne in 
pozitivne osebnosti pa so 
tudi aktivisti, ki v teh zade-
vah ne nastopajo le medij-
sko odmevno, ampak je to 
»izzivanje« zanje dostikrat 
tudi nevarno. Gotovo si bil 
pozoren na koga od njih?

»Pravzaprav na nobene-
ga posebej. Ali pa morda ne 
razumem dobro vprašanja. 
Veliko avtorjev, ki sem jih 
bral, me je prepričalo s svo-
jimi življenjskimi izkušnja-
mi, a bi jih le težko uvrstil 
med aktiviste. Bolj med pra-
gmatiste.«

Bi se morali mi vsi oziroma 
vsaj tisti, ki se teh proble-
mov zavedamo, bolj dejavno 
izpostaviti v njih reševanju? 
Namesto da jih spremljamo 
le z distance in s posredova-
njem medijev …

»Normativni pristop je 
nesmiseln. Prav tako dekla-
rativni. Ustrezen se mi zdi 
narativni, ''pripovedova-
ni'' pristop (zgodba), osno-
van na poznavanju samega 
sebe, na izpraznitvi ''jaza'', 
ki je pogoj izpovednosti, in 
na izkušnji. Naj ponazo-
rim s kibernetskim vzor-
cem: zavedati se, da se zave-
daš; vedeti, da veš; ohranja-
ti ohranjanje … Navidezna 
tavtologija, a vzorec ''neneh-
nega preverjanja preverjan-
ja'' je opazen na vseh ravneh 
življenja živih bitij in teles-
nih struktur. Ta vzorec je 
med drugim pokazal, da sta 
človek in človekovo ''reševa-
nje problemov'' del proble-
ma, ne rešitve.«

V kontekstu najinega pogo-
vora je tudi vprašanje evta-
nazije. Vem, da si se z njim 
svoj čas veliko ukvarjal. V 
zadnjem času se v slovenski 
javnosti veliko razpravlja o 
možnosti, da neozdravljivo 
bolnim, ki vrh tega zelo trpi-
jo, pustimo umreti. Za člo-
veka, ki hudo trpi, je odre-
šitev že smrt sama po sebi, 
ne glede nato, ali je po njej 
še kaj ali ne. Kakšen je v tej 
zadevi tvoj pogled?

»S pojmom evtanazi-
je sem se prvič zares sez-
nanil v času doktorskega 
študija. Viktor von Weiz-
säcker, katerega dela sem 
raziskoval, je pisal o njej v 
času Nürnberških proce-
sov zoper zdravnike. Po nje-
govem je na zatožni klopi v 
Nürnbergu sedel duh medi-
cine, ki je človeka pojmoval 
kot predmet in ni bil razšir-
jen le med nemškimi zdra-
vniki. Kronologijo teh pro-
cesov, ki se niso nikoli kon-
čali, sta obširno dokumenti-
rala Alexander Mitscherlich 
in Friedrich Mielke. Rasi-
zem in evgenika sta ne samo 
v Nemčiji v ospredje posta-
vljala na videz nekonfliktno 
deklarativno formulo življe-
nja kot najvišjega dobrega, 
ki se je pojavila v drugi polo-
vici 19. stol. Verjetno se tudi 
zato v javnosti ni izoblikova-
lo razlikovanje med popu-
larnimi in obsojanja vred-
nimi razlogi režima, ki je 
hotel del svojih načrtov izpe-
ljati na ramenih medicine, 
in razpoloženjem medici-
ne, ki je poskušala dokaza-
ti svoj alibi na procesu zoper 
zdravnike. To je že dovolj za 
sklep, da je 'evtanazija', o 
kateri teče beseda, v resni-
ci kakotanazija, grdo umira-
nje, ki je skupaj z diktatom 
rasne higiene in evgenike 

postala svojevrsten problem 
moderne zgodovine.

Ob splošnem mnenju, 
da je šla medicina predaleč, 
ko je z lojalnostjo sprejela 
načrt režima o rasni higieni 
in evgeniki ter ''uničevanju 
človeka nevrednega življen-
ja'', je Weizsäcker menil, 
da ni šla dovolj daleč, da bi 
si odgovorila, da se ''evta-
nazija'' utemeljuje z na gla-
vo postavljenim načelom 
solidarnosti (Weizsäcker, 
1947). Načelo solidarnosti je 
v evtanaziji neizvedljivo.

No, potem sem leta 2005 
objavil monografijo s tem 
naslovom. Čeprav je to nes-
končna zgodba, ki ima svo-
je korenine v antični Grčiji 
(celo Aristotel je govoril o eti-
čnih vidikih evtanazije, ute-
meljenih na interesu drža-
ve, ter legitimnem širjen-
ju načela solidarnosti zlasti 
pri izpostavljanju slabotnih 
otrok), je evtanazija vseskozi 
obrobno vprašanje. V ospre-
dju je širjenje načela solidar-
nosti v preobleki objektivne 
znanosti, ki naj bi postala 
nova standardna usmeritev 
ali celo nova splošna etika.

Pojem evtanazije se ne 
pojavi tudi v nizozemskem 
Termination of Life on 
Request and Assisted Suici-
de Act (2002) – Nizozemska 
je leta 1993 kot prva država 
na svetu legalizirala evtana-
zijo –, v drugih zakonoda-
jah pa se pojavlja v poveza-
vi s samomorom s pomoč-
jo in dostojanstveno smrtjo, 
kot na primer v belgijskem 
Act on Euthanasia (2002) in 
luksemburškem Law on the 
Right to Die with Dignity iz 
leta 2009. Luksemburški 
zakon vključuje tudi pravni 
okvir paliativne oskrbe.

Sedanjih razprav o evta-
naziji v Sloveniji, ki so v 

podobni slepi ulici nove splo-
šne etike, tu ne bi komenti-
ral. Moti pa me, ker se legali-
zacija evtanazije razume kot 
njeno dovoljenje, ne kot pra-
vna ureditev tega vprašanja.«

Preden skleneva še nekaj 
bolj osebnih vprašanj: kaj 
imaš v delu zdaj, je okoljska 
etika še vedno v središču tvo-
je pozornosti?

»Trenutno nimam v delu 
nobene od stvari, s katerimi 
sem se ukvarjal poklicno, a 
so nenehno prisotne. Dobro 
leto sem že upokojen. Čas in 
prostor mi zdaj zapolnjuje 
družina. Štirje smo. Z ženo 
imava zdaj petletno Taro in 
16-mesečnega Roka. Rok je 
občasno nevaren raziskova-
lec, Tara pa že odlična sogo-
vornica.«

Z družino živiš v Kamniku. 
Kako se živi v tem mestu, je 
meščanom prijazno? Kako 
boste praznovali veliko noč 
2019?

»Kamnik se ponaša z zelo 
dobro pitno vodo, boga-
to zgodovino, čudovito in 
skoraj idilično geografsko 
lego. Ne more pa se ponaša-
ti s prostorskimi in prome-
tnimi rešitvami, turistični-
mi nastanitvami in podob-
nim. Nima npr. urejene obr-
tne cone; na tem področju 
cveti divja privatizacija. Pa 
vprašanje kamniške identi-
tete: namesto o meščanih je 
ustrezneje govoriti o prebi-
valcih Kamnika. Če bi sodil 
po cenah nepremičnin, je 
Kamnik zaželen kraj bivan-
ja, a je pretočnost prebival-
cev kar velika, kar je sicer 
značilno za satelitska mesta 
… In letošnja velika noč? Nič 
posebnega. Doma bomo.«
Potem pa se dobro imejte in 
lepo praznujte!

Naslovnica Mlinarjeve knjige Okoljska etika in trajnostni 
razvoj (2014), ki je temeljno delo v tej veji aplikativne etike

Anton Mlinar doma v Kamniku in med knjigami / Foto: Gorazd Kavčič
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Miha Naglič

O
gled galeri-
je uvedemo s 
Finžgarjem. 
Če bi se vpra-
šali, kateri je 

najlepši opis nekdanje velike 
noči na Gorenjskem, potem 
bi se lahko brez dvoma odlo-
čili za Finžgarjevega. Leta 
1952 se je spominjal velike 
noči v svojem otroštvu, se 
pravi okrog leta 1880. Prebe-
rimo, kako je opisal gorenjski 
velikonočni blagoslov. »Zve-
čer na Veliko soboto pa se je 
pričela slovesna priprava na 
velikonočni žegen. Dotlej je 
bilo vse dvorišče pometeno, 
hiša – soba – s klopmi vred 
poribana. Domači možaki 
že na pol praznično obleče-
ni so sedeli krog peči; javo-
rova miza je bila pogrnjena 
z belim platnenim prtom. 
Takrat pa je mama postavi-
la na mizo lepo pisan jerbas. 
Edino za žegen je bil dolo-
čen. Otroci smo obstopili 
mizo in gledali, gledali. Iz 
shrambe je prinesla gospo-
dinja najprej velik kolač. Vsa 
soba je zavonjala po njem. 
Mati ga je kot svečenica pos-
tavila v jerbas in nam raz-
lagala: 'Kolač pomeni Kri-
stusovo bridko trnovo kro-
no. Za vas jo je Zveličar ves 
krvav nosil na glavi. Otroci, 
zahvalite Ga, ko boste jedli 
sladki kolač!' Na klopi poleg 
mize si je mati že pripravila 
tudi vse drugo za žegen. Ob 
robu jerbasa je zataknila štiri 
bele korenine hrena. 'Lejte, 
otroci! Ta hren pomeni tiste 

strašne žeblje, s katerimi je 
bil Zveličar pribit na križu. 
Skozi roke in noge. Če se 
vi zbodete samo z drobnim 
trnom, že javskate. Zveličar 
pa je pretrpel debele žeblje 
skozi roke in noge – vse za 
naše odrešenje.' Ko je mati 
to uredila, je segla po rdečih 
peterih pirhih. Te je položila 
v sredino kolača. 'Lejte, rdeči 
pirhi pomenijo petero Jezu-
sovih ran: vsaka roka eno, 
vsaka noga po eno in tudi v 
srce še ena velika rana, nare-
jena s sulico.' Nemi smo sta-
li krog mize. Kar bolele so 
nas te strašne Jezusove rane. 
Nazadnje je prinesla mati iz 
shrambe suho gnjat. Lepo je 
bila zavita v belo prtenino. 

Velikonočno galerijo na osrednjih dveh straneh smo pripravili s pomočjo Gorenjskega muzeja v Kranju.  
V njihovi fototeki so tudi stare velikonočne fotografije, leta 2014 so jih pokazali na priložnostni razstavi, tu pa  
so na ogled za zmeraj …

Velika noč na 
Gorenjskem nekoč

Beganice v Ratečah, na cvetno nedeljo, pred drugo svetovno vojno / Fototeka Gorenjskega muzeja

»Boga strašijo« z ragljami, fotografirano na Jesenicah na 
veliki petek leta 1940, foto Slavko Smolej 

»Boga strašijo«, fotografirano na Jesenicah leta 1940, foto 
Slavko Smolej / Fototeka Gorenjskega muzeja

Velikonočni ogenj, Jesenice, med obema vojnama, foto 
Slavko Smolej / Fototeka Gorenjskega muzeja Žene in otroci nesejo velikonočne dobrote k blagoslovu, Bled, 30. leta 20. stoletja. 
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Velikonočni blagoslov v Ratečah leta 1932 / Fototeka Gorenjskega muzeja

Velikonočna procesija v Bohinjski Bistrici leta 1916, med 
prvo svetovno vojno / Fototeka Gorenjskega muzejaVelikonočna procesija na Olševku, 25. aprila 1943 / Fototeka Gorenjskega muzeja

Veliki ponedeljek je bil priložnost za igre, fotografija je bila posneta za Dolgo njivo v Kropi 
pred 1940. / Fototeka Gorenjskega muzeja

Ko jo je polagala v jerbas, 
je govorila: 'To suho meso 
pa pomeni Jezusovo mrtvo 
truplo, ki sta ga snela s kri-
ža Nikodem in arimatejski 
Jožef, ga zavila v belo platno 
in ga položila v grob.' Tako je 
končala mati to staro obred-
no dejanje in jerbas zagrnila 
z belo tančico, ki je imela ob 
robu jerbasa lepe šopoteljne, 
na sredi pa uvezeno sladko 
ime Jezusovo.« Materine-
mu nauku je sledil očetov. 

»Takrat se je za nas oglasil 
še oče od peči: 'Na jutrišnje 
jutro je pa Jezus vstal iz gro-
ba, da je vsa straža popada-
la od strahu po tleh. Ko je pa 
straža, vsa zbegana, pritekla 
povedat, kaj se je zgodilo, so 
veliki duhovniki in starešine 
dali vojakom mnogo denar-
ja in rekli: 'Recite, učenci so 
prišli ponoči in so ga ukra-
dli.' Skušali so zakriti svojo 
hudobijo z lažjo. Otroci, boj-
te se laži. Hudo grda je.«

In potem je prišlo jut-
ro velike nedelje. »Ko se je 
dodobra zvečerilo, so že po 
vseh hišah gorele luči. Razen 
starčkov in bolehnih je vsa 
družina čula in čakala jut-
ra. Takoj po drugi uri v jut-
ru so zagrmeli topiči ob cer-
kvi, zvonovi so zapeli svoje 
posebne napeve in kmalu, 
še pred zoro, so že prihaja-
li starčki in starice proti cer-
kvi, da molijo vstalega Zve-
ličarja. Od vseh plati pa so 

že prihajala dekleta, na svoj 
način praznično oblečena, ki 
so nosila pripravljeni žegen 
na glavah. Vsaka vas je poz-
nala svoj kraj v cerkvi, kamor 
naj postavi lepi jerbas za bla-
goslov. Po blagoslovu pa so 
se razvile pisane vrste deklet, 
z 'žegnom' na glavah, vsaka 
proti svoji vasi. Po hišah so 
se zbirale družine in čakale, 
da gospodar odgrne jerbas in 
začne vsem po vrsti deliti od 
žegna. Vse je bila ena sama 

svečanost, pesem veselja in 
sreče – edinstvena v letu na 
to Sveto Veliko noč.« 

Za branje le toliko, gale-
rija je namenjena gledan-
ju. Oglejmo si fotografije 
gorenjskega velikonočne-
ga dogajanja, večinoma so 
iz let pred drugo svetovno 
vojno. Posredovali sta nam 
jih Mateja Likozar in Jelena 
Justin, strokovni sodelavki 
Gorenjskega muzeja v Kra-
nju, obema najlepša hvala.

»Sekanje« pirhov na veliki ponedeljek, Jesenice, po prvi 
svetovni vojni / Fototeka Gorenjskega muzeja

»Po hišah so se 
zbirale družine 
in čakale, 
da gospodar 
odgrne jerbas 
in začne vsem 
po vrsti deliti 
od žegna. Vse je 
bila ena sama 
svečanost, pesem 
veselja in sreče 
– edinstvena v 
letu na to Sveto 
Veliko noč.« 

(F. S. Finžgar)
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Miha Naglič

V
elikonočni čas 
seveda ne zaje-
ma le finalnih, 
prazničnih dni, 
ampak tudi prip-

rave nanje, zlasti postne.

Gorenjski post nekoč

Post nekoč – to je kot dan 
in noč. »Kakor sem že ome-
nila, je Gorenjec v postnem 
času, bodisi v štiridesetdan-
skem postu, bodisi druge, 
od cerkve zapovedane pos-
tne dni zelo vzdržen, tako 
glede razveseljevanja kakor 
tudi glede uživanja jedi in 
pijače. Da bi se on na pri-
mer v postnem času poročil, 
pa magari naj bi opravil še 
tako skromno 'tiho poroko', 
do tega ga ne spraviš nikdar 
in za noben denar. Odvrnil ti 
bo: ''V postnem času se kaj 
takega za kristjana ne spo-
dobi. V postu se ženijo vrab-
ci in mački.'' Pa tudi šum-
nemu godovanju in drugim 
podobnim zabavam se naš 
človek izogne, če je le mogo-
če. Ako so na primer v pos-
tu fantje ponoči na vasi zape-
li in zavriskali, to starejšim 
ljudem že ni bilo po volji, 
češ, vsaj sedaj, v svetem pos-
tnem času, naj bi dali mir.«

Naši predniki so bili torej 
v postnem času zadržani, 
tako v ženitovanjskih in dru-
gih veselih rečeh kakor tudi 
pri hrani in pijači. »Isto-
taka vzdržnost velja glede 
jedi. Zlasti strogo pa je bilo 
to v prejšnjih časih. Moja 
pokojna mati je često pripo-
vedovala, da za časa njene 

mladosti /se pravi sredi 19. 
stoletja, op. M. N./, v vsem 
štiridesetdanskem postu 
niti enkrat niso zajtrkovali, 
razen če je bil kdo bolan. Ves 
post niso pokusili mesa, ne 
zabelili jedi z mastjo, temveč 
vedno le s surovim maslom. 
Pa tudi poznejše čase so post 
zelo strogo držali. Spomin-
jam se, ko sem bila še otrok, 
sem nekoč na pepelnico zju-
traj hitela k krožniku, na 
katerem je ostalo še par krač 
flancata od pustnega dne, 
hoteč ga ugrizniti. Toda mati 
mi je iztrgala flancat iz rok 
ter zavpila razjarjena: ''Boš 
pustila, ali ne veš, da so flan-
cati ocvrti na masti, danes pa 
je velik post.'' – Seveda so se 
mi potem zaman sline cedi-
le.« Resnobo posta so torej 
okusili tudi otroci, odrasli pa 
sploh. »V dokaz, kako strogo 
se je pri nas držal post, naj 
služi še tole: Nekoč sem bila 
zelo nevarno bolna. Mati 
mi je prinesla čiste mesne 
juhe. Da bi se prepričala, če 
ni morda prevroča, jo je vze-
la žličico v usta, a ker je bil 
tisti dan ravno petek, je juho 
potem izpljunila.« 

Komanova nam daje tudi 
lepo iztočnico za sklep tega 
pisanja. »Zadnja leta /prvič 
objavljeno 1928/ je cerkve-
na oblast post zelo omilila in 
od tedaj je začel tudi Gore-
njec polagoma opuščati svo-
je trde postne navade. Stro-
go se pa vzdrži še sedaj mes-
nih jedi naslednje dneve: vse 
petke v letu, sredo, petek in 
soboto v kvatrnem tednu, na 
pepelnico, zadnje tri dni veli-
kega tedna in dan pred Boži-
čem.« Skoraj sto let pozneje 

lahko brez težav ugotovimo, 
da je postna strogost v dru-
gi polovici minulega stole-
tja še bolj popustila. Koli-
kor je meni znano, se veči-
na Slovencev, tudi kristja-
nov, kolikor toliko zares 
posti samo še dvakrat na 
leto, na pepelnico in veliki 
petek. Tu mislim na post iz 
verskih razlogov. Vse več pa 
je v zadnjem času posamez-
nikov, ki v dobi splošne raz-
puščenosti in preobjedeno-
sti različne postne drže pra-
kticirajo zaradi telesnega in 
duševnega zdravja. Post je 
torej še vedno oziroma vse 
bolj »in«, le vzroki in načini 
se spreminjajo …

Zlati očenaš

»Marija leži v ta svetli kam-
ri na svoji beli postelji. Pride 
sam Jezus k njej: ''O moja 
mati, ali čujete ali spite?'' – 
''Jaz ne čujem ne spim. V 
takih čudnih sanjah ležim. 
Meni se je nocoj sanjalo, da 
so prišli hudi ajdi, hudi jud-
je, so te zvezali in k staroda-
vni vodi peljali, kjer je težki 
križ pokopan. Težki križ so ti 
na rame naložili, so te v vodo 
pahnili. Preden si vodo pre-
plaval, si sedeminsedemde-
setkrat krvavi pot potil. Na 
kraj te vode priplaval, bi rad 
malo počil, bi rad težki križ 
dol dejal, pa so prišli hudi 
ajdi, hudi judje. Spredaj in 
zadaj so ti fige molili, jezike 
kazali, premišljevali, kakšne 
martre bi ti dali. Tvoja sveta 
ušesa so z mahom zamašili, 
tvoje svete oči z blatom začo-
fali, tvoja lica so bili, desno 
stran so ti prebodli, na težki 

križ so te pribili.'' – ''O mati 
moja! Vaše sanje so resnič-
ne, moje martre so strašne! 
– Ko bi se na tej črni zemlji 
en tak grešnik dobil, da bi to 
molitvico zmolil vsako sobo-
to zvečer najposled, vsako 
nedeljo zjutraj najpopred, 
na tešče, na mrzel jezik, bi 
mu ne pustil v peklu gore-
ti, bi mu hotel nebeška vra-
ta odpreti, da bi se v nebe-
sih veselil na vse večne čase. 
Amen.''«

To, kar ste prebrali, je Jezu-
sov pogovor z Marijo o nje-
govem trpljenju. Besedilo 
je pravzaprav molitev, ime-
novana Zlati očenaš, njen 
»avtor« pa naj bi bilo ljud-
stvo. Zapisana je verzija, ki 
so jo molili »po hribih okoli 
Škofje Loke«, prvi jo je obja-
vil pisatelj Metod Turnšek 
v svoji znameniti etnograf-
ski knjigi o ljudskih običajih 
skozi cerkveno leto (Pod ver-
nim krovom I–IV, 1943–46) 
– v letih, ko je bil še cisterci-
janski redovnik v Stični. Po 
njem jo je povzel prof. Niko 
Kuret. Ta jo tudi komenti-
ra. »Kristusove ''martre'' so 
se spominjali naši predniki 
še s slavnim ''Zlatim očena-
šem'', ki so ga poznale vse 
slovenske pokrajine, vsaka 
nekoliko drugačnega, pone-
kod je bil čisto kratek, dru-
god spet prav dolg. Danes ga 
zna komaj kdo od starih lju-
di …« Duhovniki nad moli-
tvami, ki si jih je izmišlja-
lo pobožno ljudstvo samo, 
niso bili navdušeni. V Suhi 
pri Škofji Loki rojeni duhov-
nik in nabožni pisatelj Aha-
cij Steržinar (1676–1741) 
se je hudoval, da so takšne 

molitve »folš, čez božjo vej-
ro inu več k špotu koker k 
časti teh svetnikov, koker je 
ena sila dovga pesem od … 
zlatiga očenaša …« Steržinar 
je imel najbrž v mislih ravno 
prej navedeno verzijo iz nje-
mu znane loške okolice.

»Nasprotovanje s te stra-
ni ni zatrlo besedil, nasta-
lih iz preprostega, a čustve-
no globokega in po doživlja-
nju bogatega predstavnega 
sveta širokih množic. Tudi 
vernost ni trpela škode.« 
Tako Kuret, ki o tej zadevi 
piše v poglavju o postnem 
času. V nadaljevanju omeni 
tudi nekdanja »velikonočna 
spraševanja«. »Mlado in sta-
ro je pridno ponavljalo kate-
kizem. M. Turnšek pripove-
duje, kako so se ljudje shaja-
li po domovih, drug druge-
ga spraševali in preskušali 
svoje znanje. Vsak teden so 
prišli na vrsto ali posamez-
ni kraji ali posamezni stano-
vi. Nihče se ni hotel osmešiti 
pred ''gospodom'' in priti še 
enkrat na vrsto pri ''zamu-
dnikih''. Tako so bili kmeč-
ki ljudje svoje dni v verskih 
rečeh silno dobro podkova-
ni in razumeli bomo, kako 
da so mogli nekdanji ženi-
tovanjske starešine v svoje 
govore vpletati tako bogate 
verske primere in odgovar-
jati na uganke, ki so zahte-
vale včasih kar bogoslovne-
ga znanja.«

Od tihe nedelje do 
velikega ponedeljka 

Po Manici Koman povze-
mimo še dogajanje v zad-
njih dneh pred veliko nočjo. 

Ker smo ravno v velikonočnem času, obudimo še spomin na nekdanjo gorenjsko veliko noč. Lepo, a pozabljeno 
je pričevanje pisateljice Manice Koman, objavljeno že leta 1928. Preberimo nekaj odlomkov …

Gorenjsko  
velikonočno izročilo

Franjo Kopač: Velikonočna razglednica, založila Družba sv. Cirila in Metoda, Ljubljana, okrog 1932 / Fototeka Muzejskega društva Žiri

»Na Veliki 
četrtek in 

petek ustavijo 
po katoliških 

cerkvah vsako 
zvonjenje. 

Splošna 
govorica je, da 

gredo takrat 
zvonovi v 

Rim. Pri nas 
pa pravimo, 
da zvonove 
''zavežejo''. 

Mesto zvonov 
klopota raglja. 
Ta dva dneva 
se vsakdo boji 

umreti …« 

(Manica 
Komanova, 1928)
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»Predzadnjo nedeljo pred 
Veliko nočjo, to je ''Tiho 
nedeljo'', se bere po cerkvah 
evangelij sv. Janeza: ''Jud-
je hočejo Jezusa kamenja-
ti, Jezus pa se jim skrije.'' 
V spomin na to evangeljsko 
poročilo zakrijejo v cerkvi 
vse altarje z modrim zagrin-
jalom. Tudi pri nas po vseh 
hišah zakrijejo to nedeljo sv. 
razpelo z modrim ali črnim 
zagrinjalom in ostane tako 
zakrito do velike sobote.« 

Sledi cvetna nedelja. »Pri-
hodnjo ''Cvetno nedeljo'' 
pa že vse bolj veselo diši po 
Veliki noči. Zlasti mladina 
ima svoje posebno veselje z 
butarami, ki jih nese k veli-
ki maši k blagoslovu. Neka-
teri navežejo na butaro toli-
ko jabolk in pomaranč, da se 
kar šibi. Odrasli ljudje, in to 
posebno ženske, pa neso k 
blagoslovu oljkove veje. Spo-
minjam se, ko sem prines-
la butaro iz cerkve, jo je oče 
takoj razvezal in napravil iz 
posameznih palic več 'pape-
ževih križev'', ena navpična 
palica in dve počez. Te kri-
že je potem zataknil po vseh 
gospodarskih poslopjih za 
strešni tram. En križ je nesel 
tudi v kozolec. Ti križi varu-
jejo poslopja pred ognjem. 
Tudi strela baje zelo redko-
kdaj udari v poslopje, kjer je 
zataknjen 'papežev križ' iz 
blagoslovljenega lesa.« Svoj 
prostor in vlogo je seveda 
dobila tudi oljčna veja. »Olj-
kovo vejo smo postavili v kot 
za sv. razpelo. Kadar se je 
pripravljalo k nevihti in se 
je bližala huda ura, je mati 
odlomila nekaj oljkovih vejic 
in jih zažgala na ognjišču. Ta 
''žegnani ogenj'' zabrani, da 
bi udarila strela v hišo.«

Naslednji postaji veliko-
nočnih dogajanj sta slej ko 
prej veliki četrtek in pet-
ek. »Kakor znano, ustavi-
jo na Veliki četrtek in petek 

po katoliških cerkvah vsa-
ko zvonjenje. Splošna govo-
rica je, da gredo takrat zvo-
novi v Rim. Pri nas pa pra-
vimo, da zvonove ''zaveže-
jo''. Mesto zvonov klopota 
raglja. Ta dva dneva se vsa-
kdo boji umreti. Naš človek 
je veren in ve, da kadar se 
oglasi mrtvaški zvon, pomo-
lijo vsi, ki začujejo zvoniti, 
par očenašev za dušo pokoj-
nika. Raglja pa se čuje kveč-
jemu do najbližje hiše, zato 
potem ta običajna in sploš-
na molitev izostane. Pa še 
nekaj je. ''Glas blagoslov-
ljenih zvonov oblake prode-
re'' in doni na uho nebešča-
nom, ki zaprosijo Boga, naj 
bo milostljiv tej duši. Rag-
lje glas pa gotovo ne sega do 
nebes in torej ne more opo-
zoriti nebeščanov, da bi pro-
sili za dušo takrat umrlega 
človeka. Zato ima naše ljud-
stvo veliki teden vse večji 
strah pred smrtjo kakor pa 
o drugem navadnem času. 
Na Veliki petek imajo gos-
podinje dovolj posla s peče-
njem kolača, barvanjem pir-
hov in pripravljanjem vse-
ga, kar je treba nesti drugi 
dan k blagoslovu. Blagos-
lov se vrši na Veliko soboto 
popoldne pred procesijo. Iz 
hiš, ki stoje blizu župne cer-
kve, neso jestvine v cerkev, 
po okoliških vaseh pa znosi-
jo vse v določeno hišo. Tja se 
pripelje kaplan in blagoslo-
vi jedila.«

V opisu gorenjske velike 
noči, ki ga povzemamo po 
Manici Koman, smo ostali 
pri sobotnem žegnu. »Jedi, 
ki jih neso k blagoslovu, 
nalože v jerbas. Po navadi 
prineso: pleče ali gnjat, en 
kolač ali tudi dva, koreni-
no hrena, nekaj jabolk, pir-
hov, pomaranč in oblata. Ko 
je jerbas naložen, ga pogr-
nejo z lepim poškrobljenim 
prtom. Čim višje je naložen 

jerbas, tem imenitneje je. 
V naši vasi še vedno vedo 
povedati o neki Jeri, ki je v ta 
namen, da bi bil jerbas viš-
ji, podtaknila – ker drugega 
ravno ni imela pri roki – par 
starih čevljev. Nesreča pa je 
hotela, da ji je padel jerbas z 
glave in čevlji so se zakotalili 
ravno pred mladeniča, ki ga 
je ona še posebno rada vide-
la.« Ja, ta res ni imela sre-
če. Sicer pa: »Jerbase neso 
dekleta na glavi. Katera pride 
od blagoslova prva domov, 
se še isto leto omoži. Seve-
da so se morala dekleta več-
krat prepričati, da to ni ved-
no res.«

Veliko sobot so sklenili z 
velikonočno procesijo, sle-
dil je največji od velikonoč-
nih dni. »Drugi dan, to je na 
veliko nedeljo, ko smo pri-
šli od prve maše, smo šele 
smeli pokusiti ''blagoslov''. 
Ta običaj je bil precej slo-
vesen. Jerbas smo postavili 
na klop poleg očeta. Oče je 
najprej vzel oblat in ga raz-
trgal na toliko delov, koli-
kor je bilo nas, družinskih 
članov. Te koščke smo naj-
prej pojedli. Potem je raz-
rezal nekaj pirhov in jabolk, 
narezal poštene kose gnjati 
in kolača in nam jih razde-
lil. Mati pa je medtem pos-
tavila na mizo polno skledo 
okusno pripravljenih repnih 
olupkov.« Še ostanki od te 
pojedine so imeli svojo vlo-
go. »Kosti blagoslovljenega 
plečeta ne vržejo v smetišče, 
temveč v peč, da se vpepele. 
Lupine od pirhov pa potrosi-
jo po oknih, kar je zelo dobro 
sredstvo za odvrnitev strupe-
nih kač.«

Na veliko nedeljo je dru-
žina ostala doma, gostilne 
so bile prazne, tudi fantje so 
se zbirali le okoli domačih 
oglov in »sekali« pirhe. »Pač 
pa je drugi dan, t. j. Veliko-
nočni ponedeljek, vse bolj 

živahno. Ta dan delijo pir-
he vsenavskriž. Pod bese-
do ''pirhi'' je mišljeno vse, 
kar se daruje za Veliko noč. 
Tako na primer dobi služ-
kinja od gospodinje za pir-
he krilo ali robec, ki je nava-
dno rudeč, ali vsaj zelo žive 
barve. Gospodar daruje hla-
pcu klobuk ali hlače, stari 
oče prejme vivček ali tobak 
za nosljanje, babica zavojček 
kave itd. Po kosilu pa začno 
raznašati in prinašati pirhe 
vsevprek. Otroci gredo s pir-
hi k stricem in tetam, kar je 
le nekaka zamenjava, kajti 
domov pridejo še bolj, ali pa 
vsaj tako obloženi, kot so šli 
od doma. Tudi k svojim bot-
rom gredo otroci po pirhe.«

Na veliki ponedeljek pride-
jo po dolgem postnem času 
naposled na svoj račun tudi 
gostilne. »Popoldne krene-
jo možaki v gostilno, da pri 
merici vina uganejo kako 
modro. Proti večeru pride za 
njimi tudi mladina, za kate-
ro naroči gostilničar harmo-
nikarja, ki poskrbi, da mladi 
svet s par poskočnimi polka-
mi zaključi velikonočne pra-
znike.« Tako: zdaj pa sami 
presodite, kaj je od nekdanje 
velike noči še ostalo oziroma 
kaj se je spremenilo …

Manica Koman 
(1880–1961)

Navedki v tem zapisu so 
skoraj vsi iz knjižice, ki jo 
je leta 1928 objavila Manica 
Koman: Na Gorenščem je 
fletno. »Pod tem naslovom 
sem se namenila opisati raz-
ne šege in navade, ki so uko-
reninjene med gorenjskim 
ljudstvom, ki prebiva v sme-
ri od Št. Vida nad Ljubljano, 
pa tja gori do meje naše div-
ne ''Gorenšče''. Pričela bom 

z novim letom in potem opi-
sala vse važnejše dneve in 
praznike v letu, ki se odli-
kujejo pri Gorenjcih po svo-
jih zanimivih in starodav-
nih običajih. Omenila bom 
tudi navade pri krstih, ženi-
tovanjih, pogrebih in dru-
gih prilikah. Vsi ti običaji, 
izmed katerih so nekateri 
zelo lepi in zanimivi, so last 
našega naroda, ki jo je pode-
doval po svojih dedih, zato 
je tudi ne bo opustil izlepa. 
Bila bi pa škoda, da bi vse to 
prej ali slej zapadlo pozab-
ljivosti, kajti ravno v običa-
jih se tako lepo zrcali pošte-
na duša našega priprostega 
naroda. Tudi ima naš Gore-
njec še precej vraž, ki so prav 
zanimive, zato jih hočem po 
možnosti zabeležiti.«

Povejmo še, kdo je bila 
ta manj znana pripoved-
nica, pesnica in pravljičar-
ka. Rodila se je 4. avgusta 
1880 v Vižmarjah. Te so bile 
takrat še povsem gorenjska 
vas pri Šentvidu nad Ljublja-
no in prebivalci so se imeli 
za Gorenjce. V ljudsko šolo 
je hodila v Šentvidu, nato je 
delala na domači kmetiji. V 
sebi je imela veliko željo po 
pisanju in zbiranju ljudske-
ga blaga. Na priporočilo Fra-
nje Tavčarjeve je dobila slu-
žno pri Slovenskem narodu 
in postala uradnica na ljub-
ljanskem magistratu. Med 
vojno je bila v taborišču na 
Rabu. Umrla je 4. febru-
arja 1961 v Ljubljani. Pisa-
telj Tone Peršak je o nje-
nem opusu zapisal: »Pisa-
la je predvsem za ljudstvo 
in zajemala motive iz last-
nega okolja in osebne sku-
šnje. Njen slog je poljuden, 
romantičen in melodram-
ski.« (Slovenska književ-
nost, leksikon, 1996.)

Manica Komanova: Na Gorenščem je fletno, Ljubljana, 
1928, ovitek narisal Stanko Gladnik; iz te knjižice so 
odlomki v tem članku.

Franjo Kopač: Velikonočna razglednica, založila Družba sv. Cirila in Metoda, Ljubljana, 
okrog 1932 / Fototeka Muzejskega društva Žiri

»Da bi se 
Gorenjec v 
postnem času 
poročil, pa 
magari naj bi 
opravil še tako 
skromno ''tiho 
poroko'', do tega 
ga ne spraviš 
nikdar in za 
noben denar. 
Odvrnil ti bo: V 
postnem času 
se kaj takega 
za kristjana ne 
spodobi. V postu 
se ženijo vrabci 
in mački.« 

(Manica 
Komanova, 1928)
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Miha Naglič

V
elikonočna skri-
vnost je tako 
velika, da jo vsa-
ko leto znova in 
vsak po svoje 

obhajamo. Skrivnost smr-
ti, ki je hkrati vstajenje v 
novo življenje, dojemamo 
zelo različno. Najbolj čutno 
in nazorno jo doživljamo v 
naravi, ki v naših krajih vsa-
ko zimo »umre«, spomladi 
pa od mrtvih vstane. Najbolj 
duhovno pa zadeva vsako-
gar, ki veruje, da ga po smrti 
čaka še večno življenje. Obe-
ta ga od mrtvih vstali Kris-
tus. »Če pa Kristus ni vstal, 
je tudi naše oznanilo prazno 
in tudi vaša vera prazna,« je 
v Prvem pismu Korinčanom 
zapisal apostol Pavel (1 Kor 
15,14). Hkrati so med nami 
taki, ki verjamejo, da »pome-
ni« velikonočna šunka Kris-
tusovo telo, korenine hrena 
prav tiste žeblje, s katerimi 
so ga pribili na križ, klobase 
so vrvi, s katerimi so ga zve-
zali na Oljski gori, pirhi so 
kaplje krvi, ki so pritekle iz 
njegovih ran, rumena poga-
ča je trnova krona, pomaran-
ča pa goba, ki so jo namočili 
s kisom in jo ponudili žejne-
mu; jerbas, v katerega vse to 
položijo, spominja na božji 
grob, prt, s katerim ga pokri-
jejo, pa na tančice, v kate-
re so ovili Kristusovo mrt-
vo telo. Tako verjamejo in 
nato vse to še použijejo. Bla-
gor jim!

No, to pot bi rad opozoril 
na čisto posebno skušnjo, ki 
jo je imel z velikonočno skri-
vnostjo pesnik France Pre-
šeren. Vsem, ki smo ga bra-
li, je dobro znano, kaj se mu 
je zgodilo o veliki noči 1833: 
»Bil vel'ki teden je; v saboto 
sveto, / ko vabi molit božji 
grob kristjana, / po cerkvah 
tvojih hodil sem, Ljubljana! 
/ v Trnovo, tje sem uro šel 
deseto.« In prav takrat naj 
bi v božji hram vstopila tudi 
17-letna gospodična Julija, 
v spremstvu svoje matere, 
trgovske vdove Julijane Pri-
mic, rojene Hartl. »Ko je sto-
pila v cerkev razsvetljeno, / v 
srce mi padla iskra je ognje-
na, / ki ugasnit se ne da z 
močjo nobeno.«

Prav. Recimo, da se je 
zapisano zgodilo tudi dejan-
sko, prav na ono davno veli-
ko soboto, 6. aprila 1833 … 
Kaj pa, če je hotel biti Fran-
ce Prešeren kot Francesco 
Petrarca (eden in drugi sta 
FP), ki je na podoben dan, 

na veliki petek 1327, ki je bil 
prav tako 6. april, v cerkvi sv. 
Klare v Avignonu prvič ugle-
dal svojo Lavro? In zapisal (v 
prevodu Alojza Gradnika): 
»Bil dan je, ko je sončna luč 
zbledela / zbog smrti Stvar-
nika, kar iznenada / prezalih 
vaših me oči je vada, / ko še 
zavedal nisem se, ujela.« Oči 
kot vaba (starinsko: vada): 
»Trnovo! kraj nesrečnega 
imena; / tam meni je gorje 
bilo rojeno / od dveh očesov 
čistega plamena.« Pomisli-
te: spogledovanje ob božjem 
grobu, kakšna fatalna per-
verznost! A če je bilo to tisto, 
kar je navdihnilo take famo-
zne poezije, bodi spogledo-
valcem odpuščeno. 

Toliko o veliki noči in veli-
ki ljubezni. Je pa v Prešerno-
vem opusu pogled, ki je še 
bolj velikonočen. Mislim na 
njegov pogled na smrt in na 
tisto, kar naj bi bilo po njej. 
To je to poslednje in večno 
vprašanje, ki nas vse zadeva, 
ogiba se mu pa vsak po svo-
je. Dokler ne pade od smrti 
zadet. Spominjam se, s kak-
šnim mirom nam je posled-
nje reči razlagal gospod Mir-
ko Hribar, naš profesor za 
staro filozofijo, brat strmol-
skega graščaka Rada. »Smr-
ti se nič ne bojte,« je rekel, 
»dokler živimo, je ni, ko 
umremo, pa ona sicer je, a 
nas ni več.« Tako nekako, po 
spominu. Prešeren se je z 
vprašanjem smrti soočil, ko 
mu je umrl najboljši prija-
telj, Matija Čop. Posvetil mu 
je sonet, ki nosi njegovo ime, 
in ga postavil na začetek prve 
izdaje Krsta pri Savici, 1836. 
»Minljivost sladkih zvez na 

svet' oznani, / kak kratko je 
veselih dni število, / de sre-
čen je le ta, kdor z Bogomi-
lo / up sreče unstran groba v 
prsih hrani.« Prebrano pro-
fano: življenje je kratko in 
nesrečno, blagor tistim, ki 
zmorejo preprosto vero, da 
jih po smrti čaka srečna več-
nost.

Prešeren je večkrat obža-
loval, da te preproste vere, v 
kateri so živeli njegovi doma-
či v Vrbi, sam več ne zmore. 
Tako v sonetu O, Vrba kot v 
gornjem, ki nosi ime Matiju 
Čopu, pesnik obžaluje, da je 
pokopal »ko Črtomir ves up 
na zemlji sreče … srce vese-
lo, in bolno, trpeče / vpo-
koj'le bodo groba bolečine.« 
Srce. Kaj pa duša? O njeni 
poti v nebo je pesnil že takoj 
po prijateljevi smrti, v nem-
ški elegiji Dem Andenken 

des Matthias Čop (Matiju 
čopu v spomin), ki je izšla 
25. julija 1835 v Ilirskem listu 
(Illyrisches Blatt). V sloven-
ščino jo je prvič prepesnil 
šele Anton Medved (1905), 
danes jo beremo v prevodu 
Otona Župančiča (1950), »ki 
ohranja vzvišenost in lepoto 
izvirnika, vendar pa finesa 
izvirnih tercin ni dosežena« 
(J. Kastelic). V tej pesmi so 
verzi, »genialno lepe terci-
ne«, ki so res imenitna sinte-
za poezije in filozofije. Pred-
stavljajte si večerno pokraji-
no nad hitro tekočo Savo, v 
ozadju planine. To je oder, 
na katerem se v trenutku, 
ko se Matija utaplja v Savi, 
nenadoma pojavijo tri meta-
fizične osebe, svetovni Duh 
(Weltgeist), Genij (Genius) 
in Praluč (Urlicht). »Sve-
tovni duh iz luči je srebrne 

/ odposlal genija, naj med 
svetle zbrane / te pelje brate, 
kadar iskro utrne / v vodov-
ju najčistejšega kristala, / 
da vsa se čista spet k pralu-
či vrne.« 

Pesnik preprosto ni mogel 
dopustiti, da bi se njegov 
najboljši prijatelj dušil v 
deroči reki in banalno uto-
nil. Današnji vojaki bi rekli, 
da je duh, ki je največja vele-
sila tega sveta, posredoval, 
poslal nad Savo specialce 
v podobi genija in v trenut-
ku smrti rešil Čopovo dušo. 
Dokler je bila duša še v tele-
su, je Čop živel, ko je utonil, 
je bila že na poti v svojo res-
nično domovino, v vesolj-
no krajino duha. Smrti pra-
vzaprav sploh ni bilo. Ideja 
o enotnosti duše z duhom 
je prastara in je bila Prešer-
nu gotovo dobro znana, saj 
so o njej nepozabno razmi-
šljali nekateri največji duho-
vi starega in novega sveta, od 
Platona in Plotina prek Spi-
noze do Hegla. Duh veje, 
kjer hoče, preveva tudi vso 
naravo, v človeku je navzoč 
z dušo. Prešeren na vrhun-
cu svojega duhovnega razvo-
ja ni bil ateist, temveč pan-
teist. Bog in narava sta mu 
bila eno. Pesniti o teh rečeh 
in o njih razmišljati je seve-
da bolj naporno, kakor pre-
prosto verovati, da gre duša 
po smrti v nebesa, vice ali 
pekel. V bistvu pa gre za eno 
in isto. Kdor ne zmore pre-
proste vere, je kaznovan z 
dvomom. Najbolj tragično 
pa je, če kdo verjame, da je 
po smrti samo še tuzemski 
grob. Kemija razpadanja v 
grobu ali genialna vožnja v 
vesoljne krajine duha – kak-
šna razlika!

Tudi France Prešeren je kot otrok doživljal vse čare in odrekanja nekdanje gorenjske velike noči. V njegovi 
poeziji pa postane tradicionalna velika noč bolj sublimna, ponekod je prava pesniška in filozofska meditacija …

Vstajenje po Prešernu

Miha Maleš, Velikonočna procesija v Mekinjah, pred 1941, voščilnica, ta primerek hrani 
Knjižnica Franceta Balantiča, Kamnik.

Vesele velikonočne praznike vam želimo. Pa obilo pirhov! / Foto: Tina Dokl, pirhi Danice Dolenc

Kdor ne zmore 
preproste vere, 

je kaznovan 
z dvomom. 

Najbolj tragično 
pa je, če kdo 

verjame, da je 
po smrti samo 

še tuzemski 
grob. Kemija 
razpadanja 
v grobu ali 

genialna vožnja 
v vesoljne krajine 

duha – kakšna 
razlika!
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Hvala za vaše zaupanje, že več kot 25 let.

Vzgoja lastnih rastlin | Strokovno svetovanje

VRTNARIJA Čebulj
Pelargonije, bršlinke, surfinije, mačehe, 
moljevka, bidens, gorenjski nagelj, ...
 
Spomladanski nasadi
Balkonske zasaditve v korita
Sadike vrtnin, zelišč in dišavnic

CVETLIČARNA Amaya

ŽALNI PROGRAM

- 10% 

POPUST

Dostava nasajenih korit na dom

Voklo 85a, 4208 Šenčur | 041 731 050

Lončnice in orhideje
Sveže rezano cvetje

Aranžmaji in dekoracije
Darilni program in zavijanje daril
Keramični izdelki: lonci, vaze, ...

Gasilska cesta 14a, Šenčur 4208 | 040 774 329

Dostava šopkov na dom

Žalni aranžmaji (sveži),
venci in ikebane po naročilu
 
Ogromna izbira sveč in nagrobnih vaz
Zasaditve in urejanje grobov 

Ob Šenčurskem pokopališču
PON-PET 8.00-19.00
SOBOTA 8.00-13.00

Zato vam v Vrtnariji Čebulj in Cvetličarni Amaya nudimo 
pestro izbiro balkonskih rastlin in rastlin za gredice.

Suzana P. Kovačič

Zavod za turizem Preddvor je 
ob letošnjem tednu čemaža z 
naslovom Okusi čemaž gostil 
poznavalca divjih rastlin Da-
ria Corteseja. Delavnica je po-
tekala v petek popoldne, ude-
leženke so čemaž in druge 
užitne divje rastline spozna-
vale na terenu na rastiščih v 
okolici jezera Črnava.
Kar dve tretjini od okoli 3500 
rastlin v naravi je užitnih, 
vsaj nekaj deset vrst je ta-
kšnih, ki jih lahko naberemo 
in jih uporabimo v svoji vsa-
kodnevni prehrani. »Od kon-
ca marca do konca junija je 
višek sezone divjih rastlin. 
Še posebno sedaj, sredi apri-
la, je vse, kar je užitnega, v 
idealni fazi razvoja. Rastline 
so mlade, sorazmeroma 
mehke, krhke, ne premočne-
ga okusa. Takšni pogoji pa so 
na enem rastišču teden ali 
dva, potem listi otrdijo, rastli-
na zacveti in naredi semena. 
Čemaž na primer letos že 
cveti, kar je zelo zgodaj. To 

pomeni, da bo konec aprila 
marsikje že odcvetel, običaj-
no je to šele konec maja,« je 
pojasnil Cortese.

Vsi listi listavcev so užitni
Idealni pogoji za divje rastli-
ne so v dolinah ob rekah, 
potokih, vlažnih gozdovih. 
»Zdajle je pravo bogastvo ra-
znih vrst: kopriv, mrtvih ko-
priv, čemaža, hmeljevih po-
gajnkov, regačice (znan vr-
tni plevel, ki raste vsepovsod 
v bližini človeških bivališč), 
penuš, konopnic (to so divje 
sorodnice redkvic in hrena), 
smrdljivke, ki ima zanimiv 
okus po krompirju in je 
odlična v solati s krompir-
jem,« jih je nekaj posebej 
omenil Cortese. Kot tudi 
pove (in pokaže), je zdaj ide-
alen čas tudi za nabiranje 
mladih listov dreves; lipa in 
lipovec sta najbolj uporabna 
med njimi in so listi lahko 
osnova za solato, medtem 
ko so listi bukve ter tudi hra-
sta in leske bolj za dodatek 
solatam, namazom. Običaj-

no velja, da morajo biti listi 
ob nabiranju še mladi, meh-
ki, svetleči. V nekaj dneh, 
enem tednu izgubijo lesk 
(čas nabiranja je torej zelo 
kratek), postanejo trši, trpki 
po okusu. Mladi hrastovi li-
sti so denimo zelo aromatič-
ni, primerni so tudi posuše-
ni za čaj ali namočeni v žga-
nju.

Razlike med koprivo  
in mrtvo koprivo
Kot je pojasnil Dario Corte-
se, so mrtve koprive po obli-
ki listov podobne koprivam, 
vendar ne pečejo. Mrtve ko-
prive so sorodne materini 
dušici, šetraju, timijanu, 
meti. Imajo različne cveto-
ve, odvisno od vrste (rume-
ne, bele, rožnate, rdeče), 
medtem ko imajo pekoče 
koprive drobne zelenkaste 
cvetove, prav vse pa so uži-
tne. »Mrtva kopriva se upo-
rablja bolj kot dodatek solati, 
rižu, fižolovi podlagi ali za-
vita v slanino ... Že kot mla-
da je bolj grenkega okusa, 

Nabirajmo le tisto, kar poznamo
»Od konca marca do konca junija je višek sezone divjih rastlin. Še posebno sedaj, sredi aprila, je vse, kar je užitnega, v idealni fazi razvoja. Rastline so 
mlade, sorazmeroma mehke, krhke, ne premočnega okusa,« je na delavnici v Preddvoru udeleženkam pojasnil Dario Cortese, poznavalec divjih rastlin. 
Poudarek pa je bil na čemažu.

Udeleženke so čemaž in druge užitne divje rastline na delavnici pod vodstvom Daria 
Corteseja spoznavale na terenu na rastiščih v okolici jezera Črnava. / Foto: Tina Dokl

ima pa precej močan okus 
po zemlji in gobah,« je poja-
snil Cortese.

Abeceda divje zelenjave 
se začne s črko p
»Največja napaka je nabiranje 
napačnih rastlin. Čemaž je 
priljubljen najprej zaradi 
sebe, ker je odlična divja zele-
njava. V splošnem poznava-
nju ljudi je postal razširjen 
tudi zato, ker se o njem veliko 
piše. Sam sem o njem začel 
pisati že v svoji prvi knjigi 
Divja hrana leta 1995. Nabi-
rajmo torej samo tisto, kar 
dobro poznamo, in tudi to po-
zorno, kajti dostikrat raste 
strupeni podlesek med čema-
žem. Čemaž ima list z enim 
samim pecljem. Ko ga utrga-

mo pri tleh, imamo v rokah 
pecelj in na njem samo en 
list. Če ga zmečkamo in povo-
njamo, ima značilen vonj, po-
doben česnovemu, ampak to 
je samo za dodatno pomoč in 
še to samo na začetku nabira-
nja, ko pridemo na novo rasti-
šče in ne vemo, ali je čemaž. 
Podlesek in bela čmerika 
imata več listov, vsaj tri do 
pet, ovitih med sabo že pri 
tleh in nobenega peclja. To je 
glavna razlika med njimi. Pri-
poročam pa, da se vsak podu-
či (v knjigah, fotografijah, s 
kom na terenu) o razlikah 
med čemažem, podleskom, 
čmeriko in šmarnico, čeprav 
šmarnico menda vsi pozna-
mo. To je šele začetek abece-
de; kot se abeceda pri gobarje-

nju začne s črko m (mušni-
ca), tako se nabiralniška abe-
ceda, kar se divje zelenjave 
tiče, začne na črko p, podle-
sek.« Dario Cortese na delav-
nicah udeležencem predstavi 
divje rastline na terenu, sku-
paj jih tudi naberejo in za za-
ključek nekaj okusnega iz 
njih pripravijo. Kaj prinese že 
s seboj pripravljenega za de-
gustacijo, v Preddvoru so 
udeleženke poskusile kefir s 
čemažem, riž z divjimi suro-
vimi rastlinami, solato iz črne 
redkve s stročnicami ... Re-
cepte iz užitnih divjih rastlin 
najdete tudi v eni od njegovih 
knjig, nekaj divjega.
Če je največja napaka nabira-
nje napačnih rastlin, pa je še 
nekaj drugih, kot sklene 
Cortese: »Predvsem napak, 
kar se kulture nabiranja tiče. 
Rastline nabirajmo uvidev-
no, pozorno, in le tisto, kar 
poznamo. Bodimo spoštljivi 
do narave in naberimo samo 
toliko, kot potrebujemo.«

Čemaž ima list z enim samim pecljem; ko ga 
utrgamo pri tleh, imamo v rokah pecelj in na 
njem samo en list ...
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KGZ Sava 
Sadovnjak Resje

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Okusna jabolka pridelana na naravi prijazen način v ostrih klimatskih razmerah Gorenjske 

 
Prodaja sadovnjak Resje: 
Sreda, petek;  8.00-16.00 
Sobota: 8.00-12.00 
Nedelja in prazniki zaprto 
Tel.: 04/ 53 09 250, 04/53 09 251 
e-mail: resje@kgz-sava.si 
 
- JABOLKA 
-JABOLČNI KRHLJI 
-JABOLČNI SOK  
-novo JABOLČNI SOK IZ IZBRANIH SORT; fuji,opal,sirius 
-AJDOVA MOKA 
-JABOLČNI KIS 
 
 

 
 

 

 

Okusna jabolka 
PRIDELANA NA NARAVI PRIJAZEN NAČIN V OSTRIH 
KLIMATSKIH RAZMERAH GORENJSKE 

PRODAJA SADOVNJAK RESJE:  
sreda, petek: 8.00–16.00; sobota: 8.00–12.00;  
nedelje in prazniki zaprto 

T: 04 53 09 250, 04 53 09 251, E: resje@kgz-sava.si

 JABOLKA  JABOLČNI KRHLJI  
  JABOLČNI SOK  NOVO: JABOLČNI SOK 

IZ IZBRANIH SORT – FUJI, OPAL, SIRIUS 
 AJDOVA MOKA   JABOLČNI KIS
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Ekološko vrtnarjenje
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Ravnanje z biološkimi odpadki 
Pomlad je obdobje obrezovanja drevja, grmovnic in živih mej, zato je pravi čas, da obrežete 
žive meje, veje dreves in grmovja, ki segajo na cesto. Pri odvozu odpadkov je namreč pogosto 
otežen ali celo onemogočen dostop smetarskim vozilom do zabojnikov. Razraščene žive meje 
posegajo na cestišče in ovirajo odvoz odpadkov predvsem v naseljih individualnih hiš in s tem ožijo že tako ozke ulice. Smetarska vozila so širša 
in višja od osebnih vozil, zato predstavljajo dodatno oviro tudi veje dreves. Komunala Kranj prosi, da uporabniki zagotovite smetarskim ekipam 
neoviran dostop do vaših zabojnikov in preprečite škodo ali celo nesrečo, ki lahko nastane pri oteženi vožnji skozi naselja ter tako omogočite 
smetarskim ekipam hiter, predvsem pa varen odvoz odpadkov s komunalnimi vozili. 
Skladno z občinskimi odloki, morajo biti odjemna mesta dostopna tako, da lahko izvajalec komunalne odpadke prevzame in jih s smetarskimi vozili 
odpelje, neupoštevanje določil odloka se lahko kaznuje.

Pri obrezovanju drevja in grmovja ter pri delu na vrtu nastane veliko bioloških odpadkov. Vse skupaj imenujemo zeleni odrez, ki ga je treba odstraniti 
in pravilno ločiti od ostalih odpadkov. Kam z omenjeno količino zelenega odreza?

Zaradi še boljšega ločevanja odpadkov lahko:
• debelejše kose lesa uporabimo za kurjavo,
• mlade poganjke in narezane ostanke obrezovanja ter vrtnega odpada lahko oddamo v rjavi zabojnik  
   (pazimo, da kosi niso predebeli, da ne poškodujejo nadgradnje v smetarskem vozilu),
• ostanke zdrobimo v mlinu/drobilniku vej,
• zeleni odrez kompostiramo,
• večje količine oddamo v zbirni center.    

Kaj vse sodi v zabojnik za biološke odpadke?
• kuhinjski odpadki, netekoči ostanki hrane
• zelenjavni odpadki (čebulni in krompirjevi olupki,
   odpadki vseh vrst zelenjave, denimo solate, zelja …)
• olupki in ostanki sadja
• kavna usedlina, kavni filtri in čajne vrečke
• jajčne lupine
• pokvarjeni prehrambni izdelki
• papirnate vrečke in robčki    
• vrtni odpadki, rože, plevel, pokošena trava
• stara zemlja lončnic

Več informacij na www.komunala-kranj.si ali na 080 35 55.

Odpadke
odložite v

biorazgradljivih
vrečkah, časopisnem

papirju ali
papirnatih
vrečkah.
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Marjana Ahačič

Dobra semena so ključna za 
pridelavo zdrave hrane. 
Obenem so domača semena 
edina, ki so prilagojena spe-
cifičnim razmeram v okolju 
in so se tudi sposobna raz-
množevati sama, saj hibridi 
in gensko spremenjena se-
mena, ki na trgu predsta-
vljajo večinski delež, po veči-
ni ne semenijo. Prav zato je 
Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske v sodelovanju z 
zgornjegorenjskimi občina-
mi vzpostavila tako imeno-
vano Semenjalnico, projekt, 
v okviru katerega si prizade-
vajo, da bi čim več kmetov 
in vrtičkarjev pri pridelavi 
hrane uporabljalo ekološka 
semena. Začenjajo z gra-
hom in fižolom, kulturnima 
rastlinama, ki sta tradicio-
nalno povezani z Zgornjo 
Gorenjsko.
»Ekološka semena so novo-
dobno zlato. Z naložbo v 
ekološko vzgojena semena 
si bomo pridelali lokalno, 
zdravo hrano in hkrati tudi 

lokalno pridelana semena,« 
opozarja Irena Moro, direk-
torica Inštituta Ekosemena, 
enega od pobudnikov pro-
jekta Semenjalnica. 
Dr. Maja Kolar ob tem pou-
darja, da so domača semena 
naša naravna in hkrati dra-
gocena kulturna dediščina. 
"Ne želimo si, da bi vrtičkar-
ji in kmetje posegali po se-
menih, ki so obdelana s pe-
sticidi oziroma pridobljena 
s sodobnimi tehnologijami, 
saj si res želimo ohraniti 
zdravo okolje in biotsko pe-
strost ter prispevati k trajno-
stnemu razvoju."
Kot opozarjajo v Semenjal-
nici, je prava ekološka pride-
lava hrane le tista, ki temelji 
na ekoloških semenih, naj-
bolje takšnih, ki so vzgojena 
na območju uporabe, saj so 
prilagojena tamkajšnjim 
razmeram. A takšna seme-
na je težko dobiti, saj v trgo-
vinah prevladujejo semena 
multinacionalk, ki so obde-
lana z različnimi preparati. 
Ekološka semena so dražja 
od tistih, ki so običajno na 

voljo v trgovinah, a nas na-
gradijo z boljšo kakovostjo. 
Če pa izhajamo iz tega, da je 
hrana tudi zdravilo, lahko 
ugotovimo, da se večji vlo-
žek splača – tako posame-
znikom kot družbi nasploh, 
so prepričani v Semenjalni-
ci. 
Prva, brezplačna semena 
bodo v Semenjalnici, ki ima 
prostore v Čebelarskem ra-
zvojnem centru v Lescah, 
predvidoma na voljo že ko-
nec tega leta. V Semenjalni-
ci bo začel delovati tudi labo-
ratorij, v katerem bodo lah-
ko testirali, kakšna je kako-
vost posameznih semen, v 
načrtu pa je tudi vzpostavi-
tev mreže vsaj desetih koo-
perantov, torej kmetov, ki 
bodo pridelovali ekološka 
semena. 
Sprva se bodo osredotočili na 
stročnice, in sicer na grah ter 
fižol, ki sta že zgodovinsko 
povezana z območjem Go-
renjske. Hkrati si želijo 
uvedbe pridelkov iz ekolo-
ških semen v vsaj dva gostin-
ska obrata, za začetek z do-

mačo fižolovo juho kot lokal-
no ponudbo, ki bo zanimiva 
tako za domačine kot za turi-
ste. Veliko pozornost, je še 

poudarila Kolarjeva, bodo v 
projektu namenili tudi izo-
braževanju, zato se posebno 
aktivno povezujejo s kmeti, 

vrtičkarji ter izobraževalnimi 
ustanovami, kakršna je na 
primer Srednja gostinska in 
turistično šolo Radovljica.

Dobra semena novodobno zlato
Lokalno je idealno je eden od sloganov projekta Semenjalnica, v okviru katerega se na Zgornjem Gorenjskem trudijo vzpostaviti sistem za zagotavljanje 
čim večje dostopnosti ekološko pridobljenih semen. Začenjajo z grahom in fižolom.

Na Gorenjskem že imamo nekaj pridelovalcev ekoloških semen. Med drugim jih v okviru 
projekta Narava nas uči pridelujejo tudi na ekološkem vrtu ob radovljiški osnovni šoli.



AFS Ozara ter pevski skupi-
ni Bodeče neže in Kranjski 
furmani pa so opevali judov-
sko dekle, ki je bila Prešernu 
prepovedana, saj je bila druge 
vere, in Ano Jelovšek, mater 
Prešernovih treh nezakon-
skih otrok. 

»Odnos do folklore se spre-
minja. Postaja vse bolj pre-
poznavna in cenjena. Včasih 
so jo v slabšalnem pomenu 
združevali izključno s kme-
čkimi običaji in ruralnostjo. 

Danes ni več tako, saj še ved-
no sledimo tradiciji, ljudje 
pa nas ne povezujejo več le 
s ''starimi ati in mamami'' v 
narodnih nošah,« pove Matic 
Tavčar in doda: »Folklora 
nam pomeni odkrivanje zgo-
dovine in iskanje tiste pozab-
ljene kulture, ki je bilo nekoč 
v nas in smo jo s časom izgu-
bili. Vrača nas v preteklost, ko 
smo živeli drugače, ko nismo 
bili podvrženi hitremu ritmu 
in globalizaciji sveta.«

Maša Likosar

Člani vseh sedmih 
sekcij Akadem-
ske folklorne sku-
pine Ozara Kranj, 
tokrat premierno 

tudi obe novi otroški plesni 
skupini, so se na letošnji ples-
ni predstavi s plesom, petjem 
in glasbo spomnili deklet, ki 
so zaznamovala življenje 
Franceta Prešerna. »Čeprav 
vemo, da je bila njegova pes-
niška muza ena sama, Primi-
čeva Julija, je bilo deklet ozi-
roma ljubic precej več, vča-
sih tudi dve na enkrat. Pos-
tala so osrednji motiv naše 
predstave in z vsakim sple-
tom smo se poklonili eni od 
njih,« je povedal predsednik 
AFS Ozara Kranj Matic Tav-
čar in dodal, da je sto nasto-
pajočih, oblečenih v original-
ne noše, ki so jih na našem 
območju nosili v prvi polo-
vici 19. stoletja, prikazalo 

le gorenjske plese. »Gre za 
pregled našega minulega 
dela, ki ga povežemo v celo-
to in dodamo vsebino. Obe-
nem se zahvalimo vsem, ki 

nas podpirajo.« Tavčar je še 
pojasnil, da je njihova skupi-
na ena redkih folklornih sku-
pin, ki splete pišejo same ozi-
roma njihovi člani. 

V svet Prešernovih deklet 
sta nas uvodoma pospremi-
li dve otroški skupini. Otro-
ci, stari od tri do sedem let, 
so odplesali in zapeli pesem 
Sijaj, sijaj sončece in prek 
zgodbe predstavili neznano 
Dunajčanko, ki jo je Preše-
ren spoznal med študijem na 
Dunaju. Druga skupina, otro-
ci stari od sedem do 12 let, pa 
so s spletom Šuštarska upri-
zorili zvezo z Marijo Johanno 
Khlun, s katero je imel Pre-
šeren resne namene. Njiho-
va vodilna skupina je zaple-
sala dva spleta: Dovji mož in 
Godovanje. V ples so vplet-
li Dolenčevo Zaliko, ki Pre-
šernu ljubezni ni vračala, ter 
Jerico Podboj, ki je bila pre-
cej mlajša od njega. Mladin-
ska skupina se je s spletom 
Kranjsko žegnanje pokloni-
la Juliji Primic, ki jo je Preše-
ren srečal v Trnovski cerkvi 
in je postala osrednji lik nje-
govih številnih pesmi. Godci 

PREŠERNOVA DEKLETA
Akademska folklorna skupina (AFS) Ozara Kranj se je v Domu krajanov Primskovo na 67. letni plesni 
predstavi z naslovom Dekletam podala po stopinjah za usodnimi dekleti poeta Franceta Prešerna, ki 
nas je zapustil pred 170 leti. 

France Prešeren, upodobil ga je Miha Kozjek, v družbi plesalk, ki so med spleti uprizorile 
usodna Prešernova dekleta / Foto: Tina Dokl

Adrijan Novak, Domen Pipan, Mateja Urbiha in  
Matic Tavčar / Foto: Tina Dokl

S spletom Kranjsko žegnanje se je mladinska skupina AFS Ozara Kranj poklonila Prešernovi 
muzi Juliji Primic. / Foto: Tina Dokl

Vodilna skupina AFS Ozara Kranj je s spletom Dovji mož 
prikazala Prešernovo dekle Zaliko Dolenc. / Foto: Tina Dokl

Članice AFS Ozara Kranj v gorenjskih nošah iz 19. stoletja 
med pripravo na 67. letno plesno predstavo Dekletam

Najmlajša otroška skupina AFS Ozara Kranj je zaplesala in 
zapela pesem Sijaj, sijaj sončece. / Foto: Tina Dokl
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.
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Alenka Brun

N
edavno so 
povabili v lju-
bljanski Cen-
tral hotel, ki 
je odprl vrata 

po celoviti prenovi. Zasno-
van je kot prvi hotel za novo 
generacijo turistov, popotni-
kov ter tako imenovanih hip-
sterjev, ki želijo sproščeno, 
avtentično, urbano in dru-
žabno namestitev brez for-
malnosti klasičnih hotelov. 

Hotel ima manjši vhod, ki 
vodi naravnost v dvigalo, ki 
nas je odpeljalo v sedmo nad-
stropje, v velik in privlačen 
skupen prostor z ogromnim 
barom, ki obenem predsta-
vlja tudi recepcijski del; zaj-
trkovalnico oziroma prosto-
rom za druženje; ima pa tudi 
teraso s pogledom na grad, a 
malce drugačnim, kot smo 
ga vajeni. Hotel je namreč na 
Miklošičevi, nedaleč od zna-
ne zgradbe RTV Slovenija.

Novinarji smo Central 
hotel, ki ima štiri zvezdice, 
spoznavali v družbi Mateja 
Rigelnika, glavnega in izvr-
šnega direktorja družine 

Union hotelov, katere član 
je tudi Central hotel, Maje 
Manojlović, t. i. experien-
ce officer (direktor za pot-
rošniško izkušnjo), direk-
torja prodaje in Marketin-
ga Union hotelov Antonia 
Lorenza Deperteja, arhite-
kta Smiljana Buzetija in pa 
Rodija Kordiša - Hada, blo-
gerja, ki je noč pred tiskov-
no konferenco v hotelu tudi 
prespal. Navdušil ga je kon-
cept sob brez omar. Imel pa 
je tudi izkušnjo s spalno kap-
sulo, ki v svetovnem merilu 
ni neka velika novost, pri 

nas pa je Central hotel prvi 
s tovrstno ponudbo. Z uni-
katnim dizajnom, omenje-
nimi spalnimi kapsulami in 
mobilno podprto izkušnjo, 
kar pomeni, da gostje lah-
ko prijavo v hotel opravijo z 
mobilno aplikacijo, s pomo-
čjo katere se tudi gibljejo 
po hotelu in komunicirajo 
z osebjem, Central hotel že 
navdušuje. Nima recimo več 
klasične recepcije, pomem-
ben pa je tudi t. i. experien-
ce team, enovita ekipa ljudi, 
ki skrbijo za holistično, odli-
čno izkušnjo bivanja.       

Vrnimo se k spalnim kap-
sulam. Novost za Sloveni-
jo, ki jo najdemo ravno tako 
v sedmem nadstropju Cen-
tral hotela. Imajo jih deset in 
omogočajo neke vrste urba-
ni glamping v središču Ljub-
ljane. So jih pa izjemno lepo 
umestili v prostor, kjer je nek-
danji hotel imel telefonsko 
sobo in savne. 

Hotel je ekološko usmer-
jen in je opremljen minima-
listično. Gostje ob prihodu 
prejmejo tudi potovalno eko 
kavno skodelico in bidon, s 
katerima lahko dobijo brez-
plačno kavo in vodo, ravno 
tako v sedmem nadstropju 
hotela. Lahko si izposodijo 
skiroje za raziskovanje Lju-
bljane, v sobah pa ni papirja 
– razen toaletnega. 

Pa cena nočitve? Določa jo 
gibanje zasedenosti hotela, 
se pa cena kapsule na primer 
začne pri štiridesetih evrih. 
Cenovni sistem rezervacij 
pa spominja na tistega pri 
nakupu letalskih vozovnic, 
ko jih lahko dobite po izje-
mno nizki ceni danes, čez 
dva dni je cena lahko že pre-
cej višja, potem rahlo pade, 
malce zraste ... – in najboljšo 

ceno »lovite«, če želite seve-
da najcenejši nakup oziro-
ma vam čas dopušča tovrst-
no prilagajanje.

Razen zajtrka se kulinarič-
ni izkušnji v hotelu niso pre-
več posvečali, saj je name-
njen drugim izkušnjam. 

Okolica Central hotela je 
namreč dovolj bogata s kuli-
narično ponudbo, hotel pa je 
le petsto metrov oddaljen od 
mestnega jedra Ljubljane, 
tako, da so njegovi gostje od 
središča dogajanja oddaljeni 
le nekaj korakov.

HOTEL BREZ RECEPTORJA

Central hotel s svojo ponudbo in konceptom nagovarja 
vrednote nove generacije popotnikov. Vzorec tapet je delo 
uličnega umetnika in ilustratorja Maksima Azarkeviča.

Del skupnih prostorov je tudi simpatična terasa.

Central hotel je prvi hotel v Sloveniji, kjer lahko prespite v 
kapsulah.

Zakaj tako boli,
tako skeli,
zakaj spet solza po licu polzi?
Zakaj verjeti, 
v kaj verjeti, 
le po sreči hrepeneti ... 
 
Vsi veseli, 
vsi popolni, vsi.
A jaz? Kje sem jaz?
Vse za druge, vse.

Je kje vsaj kanček upanja, 
da tudi meni uspe? 
Je kdo, ki sliši, 
je kdo, ki ve, kako mi je? 

Če besede zabolijo,
naj bolijo, le resnico mi povej. 
Ne oziraj se, le povej,
da vem, v kaj verjeti.

Lea Lukanec

»Če besede zabolijo, naj bolijo, le resnico mi povej.« Seve-
da besede bolijo in včasih je laž lažje sprejeti kot resnico. 
Vedno je nekje nekdo, ki sliši solze, le da tisti trenutek tega 
ne vemo. 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.

Verjeti

PESMI MLADIH

Mateja Rant

G
ledališko sre-
čanje podruž-
ničnih šol se je 
tudi letos odvi-
jalo pod ges-

lom Majhno je lepo. Prvo 
srečanje so pred enajsti-
mi leti pripravili v Mlinšah, 
ki so letos organizacijo sre-
čanja predale Trbovljam, 
pred šestimi leti pa so zara-
di velikega števila sodelujo-
čih srečanje razširili na še 
dve lokaciji, to je Vrh Sve-
tih Treh Kraljev in Ribno, 
je pojasnila vodja podružni-
čne šole Ribno Meri Poklu-
kar. Na vseh treh lokacijah 
se je letos v dveh dneh pred-
stavilo skupaj 29 skupin, od 
tega je v Ribnem nastopilo 
devet skupin mladih gleda-
liščnikov. Na odru se je tako 
zvrstilo okrog sto igralcev, ki 
so uprizorili deset predstav.

»Prihajamo iz majhnih, 
podeželskih šol, na katerih 
je po večini malo učencev. 

Mi ne izbiramo, kdo bo nas-
topal v gledališki predstavi 
in kdo ne. Za vsakega se naj-
de kakšna vloga,« je v ime-
nu organizacijskega odbora 
srečanja poudaril učitelj PŠ 
Dobovec Uroš Ritonja. Pri 
tem jih po njegovih besedah 

ženeta dobra volja ter vesel-
je do igranja in nastopanja. 
Srečanje je tudi priložnost, 
da se povezujejo in obe-
nem učijo drug od drugega, 
je poudarila Meri Poklukar 
in dodala, da otroke v pod-
ružničnih šolah že v prvem 

razredu postavljajo na oder, 
saj skoraj ni prireditve v kra-
ju, pri kateri šole ne bi bilo 
zraven. »Podružnične šole 
smo srce kraja.« Po bese-
dah predsednice DUPŠ Kat-
je Bolko se je že prvo leto gle-
dališkega festivala izkazalo, 
da otroci na podružničnih 
šolah res veliko ustvarjajo. 
»V pripravo predstav vložijo 
ogromno dela, zato ni smi-
selno, da jo uprizorijo samo 
enkrat, ampak da so čim več-
krat na odru, saj s tem prido-
bijo tudi samozavest.«    

Z gledališkim festivalom 
želijo po besedah soorgani-
zatorice festivala v Ribnem 
Nuše Poljanec v prvi vrsti 
pokazati, kaj jim, »podruž-
ničarjem«, pomeni gledali-
šče in prek njega stik s kra-
jem. Ogled predstav je za 
učence od 1. do 5. razreda 
matične šole prof. dr. Josipa 
Plemlja Bled in podružnič-
ne šole Bohinjska Bela tudi 
nagrada za opravljeno bral-
no značko v preteklem šol-
skem letu.

NA ODRU ŽE PRVOŠOLCI
V Zadružnem domu Ribno so pretekli teden v sklopu strokovnega srečanja Društva učiteljev 
podružničnih šol (DUPŠ) Slovenije gostili enajsto gledališko srečanje podružničnih šol, ki je sočasno 
potekalo še na dveh lokacijah, v Trbovljah in na Vrhu Svetih Treh Kraljev.

V Ribnem si je bilo v okviru 11. gledališkega srečanja 
podružničnih šol mogoče ogledati deset predstav. 
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TGosposki potepuh
Ljubitelji filmske ume-

tnosti in humorja se ved-
no radi spomnijo Charlesa 
Chaplina, majhnega pote-
puha s palico in polcilin-
drom. Rodil se je 16. apri-
la leta 1889 in bil kot film-
ski igralec, režiser ter pro-
ducent osrednja osebnost 
ameriškega nemega filma 
(Lov za zakladom, Odrske 
luči, Veliki diktator). Umrl 
je leta 1977.

Chaplin je bil po rodu 
Anglež, saj se je rodil v lon-
donski gledališki družini. 
Že z osmimi leti je začel nas-
topati, pri 21 letih pa je odšel 
v ZDA. Po štirih leta dela v 
Ameriki je postal zelo pril-
jubljen s svojim likom sen-
timentalnega klovna Charli-
eja. Osnoval je svoje filmsko 
podjetje, leta 1919 pa skupaj 
s sodelavci močno podjetje 
United Artists.

Največje umetniške dose-
žke je ustvarjal v času med 
obema vojnama. Prikazoval 
je nežnega očeta, nesrečne-
ga pesnika, sanjača, fantas-
ta, delavca, potepuha z vele-
mestnih ulic in tako imeno-
vanega malega človeka, ki se 
bori s težavami mehanizira-
ne civilizacije. Ko je prišel v 
spor z ameriškimi oblastmi, 
se je leta 1953 odselil v Švico.

Kot otrok se je Charlie 
Chaplin z vrstniki rad pote-
pal po cestah. Mati ga je 
zato oštevala: »Ali ne moreš 
malo mirovati? Le kje je 
zapisano, da se moraš ved-
no igrati s temi pokvarjeni-
mi fanti? Zakaj si ne poiščeš 
boljših?«

Mali Charlie ji je z mir-
nim obrazom odgovoril: 
»Saj sem hotel, pa jim nji-
hovi starši niso dovolili, da 
bi se igrali z menoj.«

Eno leto po poroki se je 
Chaplin želel vrniti v klub 
samcev, katerega član je bil 

pred poroko. Ko mu je pred-
sednik povedal, da v klubu 
ne morejo imeti poročenih 

moških in da jih je s poroko 
razočaral, je Chaplin odgovo-
ril: »Misli sem, da bi me pot-
rebovali kot svarilni zgled.« 

Ob svojem rojstnem dne-
vu je Chaplin na zabavi pos-
nemal vse po vrsti, na koncu 
pa je zapel še operno arijo. 
Prisotni so bili navdušeni in 
mu povedali, da niso vedeli, 
da zna tako lepo peti. Cha-
plin jim je odgovoril: »Saj 
sploh ne znam peti, samo 
posnemam Carusa.«

Neki londonski klobu-
čar je v izložbi razstavil 
klobuk z reklamnim napi-
som: »Naši klobuki so naj-
boljši na svetu. Nosi jih celo 
Charlie Chaplin, kralj film-
ske komedije.«

Konkurent je dal ponoči 
nalepiti na izložbo s klobu-
kom trak, na katerem je pisa-
lo: »Prav zato se mu smeji 
ves svet.«

Pregovori in reki
•  Hudobni ne verjame, da živijo dobri ljudje.  

(ruski pregovor)
• Kdor pleve plevel, dela prostor pšenici.  
 (nemški pregovor)
•   Če boš bežal pred dobrim, se boš rešil zla.  

(turški pregovor)
•   »Kdor ni sposoben zla, tudi dobrega ni sposoben.« 

(turkmenski pregovor)

Smeh ni greh
•   »Najmanj dve leti ne bom mogel pozabiti dekleta, 

ki me je zapustilo!«
  »Zakaj pa ravno dve leti?« »Vse, kar sem ji kupil, 

sem dobil na kredit.«
•    »Zakaj pa z nožkom brkljaš po hlodu?« »Tešem ga.« 
  »Zakaj pa s tem majhnim nožkom?« »Ker sem 

plačan na uro.«

Na Gorenjskem je minuli teden na svet prijokalo 42 novih 
prebivalcev. V Kranju se je rodilo 18 dečkov in 12 deklic. 
Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4340 gramov, najlažja pa 
deklica, ki ji je tehtnica pokazala 2318 gramov. Na Jese-
nicah je bil izmed 8 deklic in 4 dečkov najtežji deček, ki 
je tehtal 3960 gramov, najlažja pa deklica, ki ji je babica 
natehtala 2700 gramov.

Novorojenčki

Samo Lesjak

N
a tradicional-
ni pevski revi-
ji so otroški in 
mladinski zbo-
ri predstavili 

svoje delo iz zadnjega obdo-
bja, vsem navzočim z zape-
timi pesmimi napolnili srca 
in dokazali, da se za priho-
dnost zborovskega petja v 
občini ni treba bati. Za brez-
hiben potek revije sta poskr-
bela Jana Trček in Vladimir 
Brlek iz JSKD za kulturne 
dejavnosti, Območna izpos-
tava Kranj, vse nastope pa je 
strokovno spremljala Manja 
Gošnik Vovk.

V polni dvorani so poleg 
domačih pevskih zborov, 
otroškega in mladinske-
ga, nastopili tudi zbori iz 
Šenčurja, Voklega, Kranja, 
Predoselj, Zaloga, Orehka, 

Olševka in Naklega, ki delu-
jejo v okviru tamkajšnjih 
osnovnih šol, nastopil pa je 
tudi Cerkveni otroški pevski 
zbor Vesela srca pod vods-
tvom Eve Čeh. Vsak izmed 

zborov se je predstavil s po 
tremi pesmimi, od ljudskih 
pa do zimzelenih popular-
nih skladb, vsi nastopi pa so 
bili obogateni z instrumen-
talno spremljavo.

Za ohranjanje ter bogate-
nje naše glasbene kulture 
je izjemno pomembna spo-
dbuda in vrednotenje glas-
benega udejstvovanja, obe-
nem pa priprava kakovost-
nih izobraževalnih progra-
mov, tako za pevce kot tudi 
za zborovodje – še pose-
bej je vse to pomembno 
pri najmlajših, ki vstopajo 
v svet glasbe in imajo tako 
možnost na aktiven način 
spoznati osnovne elemen-
te glasbe ter (zborovske-
ga) petja, obenem pa krepi-
jo tako osebne kot družbe-
ne vrednote. Najboljše zbo-
re čaka nastop na Regional-
ni reviji, ki bo v Škofji Loki 
15. maja.

PESMI ZA LEPŠI SVET
V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah je potekala Območna revija otroških in mladinskih 
zborov. Obiskovalci so uživali v nastopih kar petnajstih nastopajočih zborov.

Otroški pevski zbor OŠ Davorina Jenka Cerklje in PŠ Zalog, ki ga vodi zborovodkinja Irma 
Močnik. Sodelovali so solisti Ana Rupnik (flavta), Svit Zgonc (violina), Katarina Urbančič 
(citre), Ambrož Hudobivnik (klarinet), spremljala pa jih je pianistka Damijana Božič - Močnik. 

Otroški pevski zbor OŠ Predoslje pod vodstvom Žige Kerta / Foto: Tina Dokl

Kranj – V petek, 19. aprila, bo ob 20. uri v Stolpu Škrlovec 
nastop ŠKM bande, ki se predstavlja z novim albumom 
Nouvi sad. Beltinška zasedba ŠKM banda se po skoraj 
petnajstih letih delovanja, štirih odličnih ploščah in flu-
idnem ustvarjanju njihove edinstvene glasbene realno-
sti, imenovane post-džez, vrača s svežo stvaritvijo. Če 
so prejšnji album Panontikon zaznamovale etnografsko 
obarvane zvočne krajine, se kvartet na peti plošči ponov-
no obrača k svojim koreninam in bolj surovemu, rokov-
sko obarvanemu zvočnemu miljeju. Koncert je del sklopa 
Festival keramike Kroginkrog.

ŠKM banda v Stolpu Škrlovec

ŠKM banda prihaja na Gorenjsko. / Foto: arhiv skupine

Škofja Loka – V soboto, 20. aprila, bo ob 21. uri v Loškem 
pubu koncert zasedbe Siddharta.

Siddharta v Loškem pubu
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Kranj – V soboto, 20. aprila, bo ob 21. uri v Trainstation 
Subart koncert poljske reggae zasedbe Paprika Korps. 
Skupina deluje od leta 1996, v tem času so posneli sedem 
albumov, z nastopi v Sloveniji pa so si simpatični Poljaki 
zgradili že zavidljivo bazo navdušencev.

Paprika Korps na odru Traina
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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V Kranju so se 6. aprila 2019 poročili: Siniša Petković in 
Kristina Lukić ter Goran Gajin in Stoja Ćosić, na Brdu pri 
Kranju Domen Černivec in Urška Černe, na Zgornji Beli 
pa Andrej Popit in Christine Schönemeyer.

Mladoporočenci

»1986«
Pozdravljeni, na vas se obra-
čam, ker bi rada vedela, kaj 
me čaka v prihodnosti. Sem 
v zvezi, za katero vem, da ne 
pelje več nikamor, pa vendar 
vztrajam. Kako bo s poslom? 
Pozabili ste napisati šifro, 
pod katero želite moj odgo-
vor, upam, da se boste našli. 
V bistvu niti ne potrebujete 
mojega pogleda v priho-
dnost, ampak potrebujete 
le potrditev za nekaj, kar ste 
sami že odločeni. In povem 
vam, da delate prav – in sedaj 
pojdite samo še v isti smeri 
naprej. Saj veste, kadar se v 
zvezi vztraja zaradi napačnih 
razlogov, v vašem primeru so 
to otroci, ne more biti pravih 
rezultatov. Med vama ni več 
ljubezni oziroma tistih pravih 
čustev, ki bi zvezo dopolnje-
valo in delalo srečno. Veli-

ko stvari se vam bo zgodilo 
dobesedno čez noč.  Vseka-
kor je letošnje leto tisto, ki je 
za vas prelomno, in nič se ne 
bojte, ne boste dolgo sami. 
Ste zelo pozitivni in vso to 
lepoto kažete tudi na zunaj. 
Čaka vas nov človek, ki ni le 
družinski, ampak vam bo znal 
tudi pokazati, da vas ima rad 
in si želi biti z vami vsak dan. 
Zaradi otrok se ne obremen-
jujte, lepo bosta sprejela vse, 
kar prihaja. Nikar se ne slepite 
– oba vidita vašo žalost in ni 
jima všeč. Poslovne zadeve 
se vam kmalu začnejo pos-
tavljati na pravo mesto in ne 
boste več imeli skrbi glede 
tega. Vse bo dobro.

»Metuljčica«
Res ste mi že nekajkrat odgo-
vorili, vedno ste tudi zadeli 
srž problema in nakazali pot. 

Sedaj pa imam bolj vprašanje 
glede zdravja.
Vaše zdravstvene težave vse-
kakor vse izhajajo iz vaše psi-
he. Za vami je težko obdobje, 
ki je trajalo dolgo časa, zato 
tudi same spremembe ne 
morejo priti čez noč. Vse 
odločitve, ki ste jih sprejeli v 
preteklosti, so bile pravilne in 
potrebujete samo še čas, ki 
vam bo zacelil rane in dal vse 
možnosti, da končno zaživi-
te. Prav ta določena težava se 
zelo povezuje s psiho in ne 
bodite začudeni, saj drugače 
ni moglo biti. Svetujem vam, 
da redno uporabljate zdravila 
in sčasoma se vam bo to lepo 
uredilo in boste naprej lahko 
brez zdravil. Ta stvar mora 
dobro delovati, ker tudi urav-
nava vse skupaj v telesu in 
organizmu. Pri ostalih zdrav-
stvenih pregledih ne vidim 

nobenih posebnosti, enako 
pa izhajajo in vašega dušev-
nega stanja. Brez skrbi, zdra-
vje vas ne bo izdalo, še malo 
in sestavili se boste nazaj. 
Hči si je izbrala težek študij in 
razumljivo je, da je kdaj utru-
jena ali pa se ji ne izide vse po 
načrtih. Uspešna bo in vse 
bo naredila v rokih. Ne vidim, 
da bi se prepisala drugam, 
na drugo smer. Trenutno je 
v obdobju, ko se čustveno ne 
odpira. Ne samo do vas. Pot-
rebuje čas, da nazaj sestavi 
svoj mozaik. Vsak dan sproti 
ji povejte, da jo imate radi, pa 
čeprav vam nič ne odgovori. 
Obe imata v ljubezni vide-
ti lepe obete. Iz prijateljske 
zveze se vam rodita ljubezen 
in novo partnerstvo. Hči pa 
v drugi polovici leta spozna 
nekoga, ki ji bo zamajal tla 
pod nogami. Srečno.

Še kar bomo nadaljevali 
vedeževanje s tremi kartami. 
Ste morda kdaj opazili, da so 
ob vsaki rubriki desno zgoraj 
tudi tri karte. In z naslednjim 
torkom bomo začeli razlaga-
ti te karte, ki jih imate prilo-
žene, odkar je ta rubrika. V 
navadi imam na tečajih, da si 
stranke same izbirajo karte, 
preden se začnejo spozna-
vati, kajti nihče si ne bo zbral 
karte, ki zanj osebno nima 
nekega pomena. Ko zjutraj 
začnemo dan, si lahko iz sno-
pa kart izberemo samo tri – 
da izvemo, kaj nam prinaša 
današnji dan, ali moramo biti 
na kaj pozorni ali pa nam bo 
vse potekalo po načrtu. Ima-
mo karte Sreča, Darilo, Obisk 
– nekdo nas bo presenetil in 
zelo osrečil, lahko je v obliki 
darila, ni pa nujno, lahko so 
samo prijazne in tople bese-
de. Skratka: obeta se lepo in 
prijetno snidenje. Izguba, 
Ljubimec, Ljubica – vidimo 
osebi nasprotnega spola, ki 
se morata v miru pogovoriti 
in se vprašati, kam pelje nju-
na pot. Moška oseba je malo 

v prednosti, saj se že zaveda, 
kaj hoče, ženska oseba je še 
malo v dvomih. Ljubosumje, 
Sodnik, Nekaj denarja – tukaj 
se govori o obveznostih, ki 
se niso zaključile. Predvsem 
zato, ker oseba ni bila odloč-
na in se je preveč ukvarjala z 
malenkostmi in spregledala 
sama dejstva. Tretja nev-
tralna oseba zelo pomaga z 
nasvetom. Zvestoba, Poroka, 
Bolezen – ena oseba v zakon-
ski zvezi premišljuje, ali ji je 
druga oseba zvesta, oziroma 
imata težave na tem podro-
čju. Na naslov tanja.70@
hotmail.com ali na Gorenjski 
glas s pripisom »šola vedeže-
vanja« in svojo šifro pošljite 
tri, pet ali sedem poljubnih 
kart ali pa karte za druge 
sisteme, ki ste jih doslej že 
spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Alenka Brun

R
ojena Kokalj v 
Lešah pri Tržiču 
v družini s šesti-
mi otroki, samimi 
sestrami, je svoje-

ga moža Franca spoznala v 
Elanu. Lenčka je bila še mla-
da, poročila sta se po pol leta 

poznanstva. »On je delal v 
Elanu, jaz sem šla pa tudi iz 
Peka v Elan,« razlaga Lenč-
ka, ki ji nikoli ne bi pripisa-
li, da je ravnokar dopolnila 
osemdeset let. Nasmejana, 
pozitivna gospa, ki ima oko-
li hiše in po hiši vedno kaj 
postoriti. 

Upokojitev je Lenčka 
dočakala v takratni Kemični 

tovarni Podnart, sedaj je 
vdova že dobrih deset let, se 
pa čustveno in z nasmehom 
na obrazu spominja zlate 
poroke, ki sta jo s soprogom 
še praznovala. »Od leta 2015 
živim sama v hiši. Prej je tu 
stanovala še vnukinja Pet-
ra z družino, potem pa so se 
preselili na svoje,« razloži.

Ni ji dolgčas. Ima svoje 
kokoši: brojlerje za meso in 
nesnice – pute, kot jih kliče 
ljubkovalno, za dnevno sve-
ža jajca. Kasneje nam v sme-
hu razloži, kako zaščitniš-
ki je njihov »šef« – petelin. 
Naj bi bil tudi pravi ljubosu-
mnež. Veliko ima dela tudi 
s svojim zelnikom, ki je pra-
vzaprav njiva, malce stran 
od hiše na bližnjem pol-
ju. Doma pa ima ravno toli-
ko vrta za tisto najnujnej-
še. Tako je Lenčka praktič-
no samooskrbna. Prideluje 
krompir, fižol, čebulo, grah 
… Rada kuha, sploh jedi na 
žlico. Ljubše so ji zelenjave 
jedi. »Rada skuham ''gvav-
nek'' – zelje s krompirjem in 
različne čorbe, juhe – graho-
vo, porovo … « Kadar se loti 

priprave skutnih štrukljev, 
jih pripravi vedno več, da so 
še za otroke. 

Včasih so bile okenske 
police njene hiše polne rož, 
zdaj ne več toliko. Največ-
krat spomladi generalno 
očisti hišo, letos pa se je tega 
lotila še z večjo skrbnostjo, 
saj je vedela, da bo več obi-
skov, ker praznuje. Za nji-
hovo pogostitev je poskrbe-
la sama, sploh sladko.

Lenčka je bila stara 18 
let, ko se je omožila s Fran-
cem. Živela sta pri njem, na 
domači kmetiji na Brezjah. 
Kasneje sta na temeljih sta-
re zgradila novo hišo. Slav-
ljenka doda, da še dobro, da 

so pri njej doma tudi imeli 
kmetijo, tako da je bila vaje-
na trdega dela. Oba sta nam-
reč hodila v službo in dela na 
soprogovi kmetiji tudi nikoli 
ni zmanjkalo. 

V zakonu so se jima rodi-
le tri hčerke. Najstarejša je 
Bernardka, potem je na svet 
prijokala Sonja, najmlajša pa 
je Smilja. Danes so vse tri že 
odrasle gospe s svojimi dru-
žinami in že svojimi vnu-
ki. Lenčka pa ima tako osem 
vnukov in deset pravnukov, 
prihodnost pa bo verjetno 
zadnjo številko še kaj pove-
čala. »To so moji šopki,« pra-
vi Lenčka. »Strašno jih imam 
rada.« Pravi, da jo kar redno 

obiskujejo. »Se kar zvrstijo.« 
Z njimi je Lenčka tudi praz-
novala svoj rojstni dan. Ožje 
sorodstvo je namreč v soboto 
povabila na kosilo v gostišče 
Tulipan v Lescah.

Zdravje se Lenčke kar 
drži, televizijo morda mal-
ce pogleda v večernih urah, 
zjutraj rada vstaja zgodaj. 
Izjemno uživa v jutranjih 
urah, ko ob kavi v miru pre-
bere časopis. Na Gorenj-
ski glas je naročena, odkar 
pomni, udeležuje pa se tudi 
naših izletov. Ampak, časo-
pis je tisto, kar zjutraj najte-
žje pričakuje. »Potem si sku-
ham prvo kavo in ena ura je 
moja,« še pove.

TO SO MOJI ŠOPKI
Lenčka Bernard se je rodila 10. aprila 1939, kar pomeni, da je pred nekaj 
dnevi praznovala osemdeseti rojstni dan. Pr' Ulčnek, kot se reče po domače, 
na Brezjah, kjer Lenčka domuje, je bilo v znamenju okrogle obletnice že od 
začetka aprila.

Slavljenka Lenčka Bernard v družbi svojih vnukov / Foto: Tina Dokl

Lenčka Bernard je osemdeset let dopolnila prejšnji  
teden. / Foto: Tina Dokl
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1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW T-CROSS, 2. nagrada: enodnevna uporaba 
avtomobila VW POLO, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas.

Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si

NOVI T-CROSS.

Tako poseben je lahko vsakdanjik. 
Nabito poln talentov: novi T-Cross je funkcionalen in raznolik. S svojim videzom križanca, 

možnostmi za individualizacijo in svojo visoko vsakodnevno uporabno vrednostjo je 

popolna kombinacija variabilnosti in kompaktnosti. Skratka, pripravljen je na skoraj vsako 

pustolovščino.

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

oranžni in bambusovo zeleni barvi, ki so na voljo od izvedbe Life naprej, boste T-Cross 

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

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

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

pričakovanja glede kakovosti in udobja.

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

poklopnim naslonjalom sovoznikovega sedeža in pomično zadnjo sedežno klopjo je 

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

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

Prikazuje vam podatke o vožnji in optično ponazarja asistenčne sisteme.

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

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

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

stalno stojijo ob strani.

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno 
iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v 
kupon iz križanke) pošljite do petka, 
26. aprila 2019, na Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve 
lahko oddate tudi v nabiralnik 
Gorenjskega glasa pred poslovno 
stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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Igralka Joan Collins (85) je uspela ubežati 
požaru, ki se je zanetil v njenem stanova-
nju v Londonu, in je pretresena, a nepo-
škodovana. Kot poročajo tuji mediji, je 
zagorelo v sobi za goste. Njenemu možu 
Percyju Gibsonu je do prihoda gasilcev 

uspelo nadzorovati požar in je tako rešil oba pred naj-
hujšim. Joan in Percy sta se že vrnila v stanovanje, sedaj 
potrebujeta predvsem mir in počitek v skupnem objemu.

Požar v stanovanju Joan Collins

Aryn Drake-Lee, soproga Jesseja 
Williamsa (37), od igralca zahte-
va dvesto tisoč dolarjev za stro-
ške odvetnika v ločitvenem pos-
topku. Jesse naj bi ji za ta namen 
že nakazal dvesto sedemdeset 

tisoč dolarjev, Aryn pa pravi, da potrebuje še malo več, da 
se lahko pripravi na zaključek ločitvenega postopka, ki je 
zanjo dokaj stresen. Trenutno od igralca prejema sto tisoč 
dolarjev mesečno, od njega pa zahteva še milijon dolarjev 
od delitve premoženja.

Od moža zahteva dvesto tisoč dolarjev

Pevka Ariana Grande (25) je z javnostjo 
delila posledice posttravmatske stresne 
motnje, s katero se spopada vse od uso-
dnega bombnega napada, ki se je zgodil 
na njenem koncertu maja 2017. »Smeš-
no in strašno,« je zapisala ob primerjavi 

rentgenske fotografije svojih in zdravih možganov. Pevka, 
ki bo nastopila na festivalu Coachella festivalu, pravi, da 
ji je vse skupaj najbolj pomagala preboleti prav glasba.

Ariani ob stresu pomaga glasba

Igralec Orlando Bloom (34) in 
pevka Katy Perry (42) se prip-
ravljata na poroko. »Tako sta 
srečna, da sta zaročena, in 
zelo vznemirjena nad poroč-
nimi pripravami,« je povedal 

vir blizu para, ki pravi, da sta oba zelo skrivnostna glede 
podrobnosti, vendar si želita nekaj bolj intimnega. »V pri-
hodnje si želita ustvariti tudi družino,« je še dodal.

Želita si majhne poroke

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

D
vorana Teater 
je tako že dru-
gič letos gostila 
večer šarma in 
moške lepote, 

dobili pa smo deset finalis-
tov in med njimi tudi mistra 
Casino Korona 2019. Tokrat 
sta lento predala domačinu, 
24-letnemu Maticu Bene-
tu, lanskoletni mister Koro-
ne Luc Kanduti in Darinka 
Jerala, vodja marketinga v 
Koroni. Benetu lenta ogro-
mno pomeni, saj pravi, da 
je podpora domačih največ, 
kar si lahko želiš. Pove še, da 
je že nekaj let razmišljal, da 

bi se prijavil na izbor, letos 
pa se je potem opogumil. 
Se je pa zanj tu pot konča-
la: med 13 polfinalisti mu ni 
uspela uvrstitev naprej, ven-
dar mu ni žal, da se je odlo-
čil za sodelovanje na izboru. 
»Spoznal sem nove ljudi, 
sama izkušnja je bila super, 
ekipa pa tudi.«

Gorenjci smo lahko navi-
jali še za 22-letnega Elvisa 
Kudića iz Bohinjske Bistri-
ce, leto dni mlajšega Mati-
ca Cesarja iz Bohinja in še 
28-letnega Janeza Kondo iz 
Lesc, ki je imel v dvorani pre-
cejšnjo podporo najbližjih 
in prijateljev. 

Kudiću in Kondi je uspe-
la uvrstitev v finalni izbor. 

Konda se je skupini izbra-
nih finalistov pridružil zad-
nji in se je odločitve iskreno 
razveselil, medtem ko je bil 
Kudić odkrito presenečen, 
a zato nič manj vesel, ko je 
zaslišal svoje ime.

Fantje so se na tokratnem 
izboru ponovno predstavili 
v treh izhodih, največ aplav-
za je pri ženski publiki požel 
izhod v kopalkah, poleg 
pestrega glasbeno-plesne-
ga spremljevalnega progra-
ma izbora pa je navdušila še 
dodatna preizkušnja, kjer so 
fantje žrebali vprašanja in 
naloge. Matic Benet in Elvis 
Kudić sta izžrebala nalogi, 
Janez Konda in Matic Cesar 
pa dobila vprašanji. Ne eno 

ne drugo Gorenjcem ni dela-
lo preglavic.

Žal se tudi Matic Cesar ni 
uspel uvrstiti v finalni del. 
»Vse življenje sem na odrih, 
vendar bolj v družbi s kita-
ro, tako da če sem brez kita-
re, se kar malo opazi, da mi 
manjka,« pove fant, ki smo 
ga spremljali tudi v zadnjem 
šovu Slovenija ima talent. 

Kako da se je odločil za 
sodelovanje na izboru? 
»Imam dve dobri prijatelji-
ci, ki sta misici. Po Talentih 
sem se z njima dobil na kavi, 
povedali sta mi za predizbor 
– in seveda sem ujel zadnji 
dan prijav. Bil sem ravno v 
Ljubljani. Še ena nova izku-
šnja zame,« še razloži.

PODELILI PRVO LENTO
V dvorani Teater kranjskogorskega igralniško zabaviščnega centra Korona je v soboto potekal polfinalni 
izbor za letošnjega najlepšega Slovenca, mistra Slovenije 2019. Tudi tokrat osemčlanska žirija ni imela 
enostavnega dela. Izbrali so deset finalistov in podelili tudi že lento za mistra Casino Korona 2019.

Janezu Kondi iz Lesc je uspela uvrstitev v finale letošnjega 
izbora za najlepšega Slovenca. Z deseterico finalistov se bo 
tako potegoval za glavno lento.

Fantje so se predstavili tudi v plesnih točkah. Spredaj levo 
je Matic Cesar, zadaj na sredini Elvis Kudić in spredaj desno 
Matic Benet. 

Ženski publiki je bil ljub predvsem izhod v kopalkah. Poleg kopalk so nekateri predstavili tudi svoje telo ...

Tokrat je šel naziv mister Casino Korona 2019 v roke 
domačinu Maticu Benetu.

Poleg Chorchypa in Gašperja Oblaka je na odru ponovno 
nastopila Christine Zadnikar (na fotografiji).

Med številnimi glasbenimi skupinami, ki so minuli konec 
tedna popestrile dogajanje na komendskem sejmu, so bili 
tudi člani ansambla Gala kvintet, v katerem prepeva sim-
patična in nasmejana Nina Pisek. / Foto: Aleš Senožetnik
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Pa je tu velika noč! A post mora držati vse do sobote, ko se 
vrnete od blagoslova. Se pravi sreda, četrtek, petek – ta dan 
je najhujši – v soboto pa začnite po malem, da ne bo kakšnih 
želodčnih težav. Sploh če ste že ves mesec na pravem postu, 
se morate paziti. Šunko pustite za nedeljo, predvsem če je 
spečena v testu. Upoštevati morate, da testo popije vso ma-
ščobo in vso sol. Hudo boste žejni, šunka bo pa delala težo. 
Bi bilo res najbolje, ko bi za ta dan gospodinje pekle jagenjčka. 
In namesto potice kakšne dobre mlečne hlebčke. 
Od petka do sobote v cerkvah ne bo zvonilo, včasih še na 
orgle niso igrali. Še dobro, da so se časi spremenili. Le to 
glejte, da bodo pirhi pobarvani. Že zaradi otrok. Nekje sem 
videla pirhe s poslikanimi otroškimi obrazki, velikimi očki in 
pisanimi rutkami. Prave rutke, iz blaga, zavezane. Moji bodo 
čebulni z rožicami in lističi. Sami unikati!

Sočni ocvrti zrezki

Potrebujemo: 600 g svinjskega (telečjega, mladega govejega) 
fileja v kosu, sveže lističe timijana in bazilike, 4 jajca, 100 g sveže 
naribanega parmezana, 2 žlici maščobe za peko, zelišča za okras. 
(Recept je za vse tiste, ki ste naveličani suhega mesa.)
Svinjski file na hitro oplaknemo pod tekočo vodo, ga posušimo 
s kuhinjskim papirjem in narežemo na tanke rezine. Rahlo jih 
potolčemo in potresemo s poprom. Zelišča oplaknemo, dobro 
otresemo do suhega in drobno sesekljamo. Nato jih damo 
skupaj z jajci in naribanim parmezanom v globok krožnik in 
dobro stepemo. V večji ponvi segrejemo maščobo za peko. 
Kose fileja potegnemo skozi jajčno-sirovo mešanico in speče-
mo na maščobi. Zraven ponudimo zeleno solato z narezanim 
paradižnikom, za preliv pa zmešamo kis, sol, poper ter dobro 
oljčno olje. Zelo vabljiv je krožnik, po katerem razprostremo 
solatne liste z rezinami paradižnika in dišavnicami, nanje na-
ložimo sočno, mehko cvrtje in po vrhu še zelišča. 

Čokoladno-orehovi mafini

Potrebujemo: 150 g masla, 220 g moke, 1 pecilni prašek, 150 g 
sladkorja, 3 cela jajca, 20 g kakava, 1,80 dl mleka, ščepec soli, 
100 g nasekljane čokolade, 80 g nasekljanih orehov, 1 vaniljev 
sladkor. 
Penasto zmešamo maslo, sladkor, jajca in vaniljev sladkor, 
počasi dodajamo moko s presejanim pecilnim praškom, ka-
kav, mleko in na koncu vmešamo še orehe in čokolado. Mo-
delčke dobro namastimo in napolnimo za slab centimeter 
pod robom. Spečemo. 

Jajčni hren

Potrebujemo: hren, kis ali limonin sok, 2 rumenjaka, 1 dl olja, 
sol, 2 trdo kuhani jajci, kis.
Hren namočimo za nekaj ur v vodo, nato ga očistimo in nas-
trgamo. Pokapljamo ga s kisom ali limono, da ne potemni. 
Posebej po kapljicah med stalnim mešanjem prilivamo olje 
k rumenjakom. Solimo, dodamo še pretlačena trdo kuhana 
rumenjaka, sesekljana beljaka, dober vinski ali sadni kis in 
nastrgan hren. Po okusu dodamo še gorčico in malo sladkorja.

Mojca Logar

Ste kdaj razmišljali, da 
misli privlačijo dejanja? Tako 
kot mi je slučajno prišel pod 
roke članek o politikih, ki že-
lijo, da bi imela Evropa več 
veselja do življenja, sem slu-
čajno lahko prisluhnila Tomu 
Križnarju in njegovi zgodbi 
o Afriki. Večkrat sem ga že 
poslušala in vedno znova mi 
pusti sled. 

Tomo in njegova žena Bo-
jana sta se ravno vrnila z 
zadnje poti v Sudanu, kamor 
so pripeljali vrtino za črpanje 
vode. Več let so zbirali denar 
in sedaj so to čudo pripeljali 
na mesto, kjer naj bi ljudem 
omogočala pitno vodo. V času 
velikega navala beguncev je 
Tomo sprejel enega na svoj 
dom v Naklem. Poimenoval 
ga je Suljo. Z njim je obhodil 
svet in Slovenijo, trkal na vra-
ta ustanov in srca ljudi, da so 
prispevali za to čudo. Afrika 
je zibelka človeka homo sa-
piens sapiens, in ko je Tomo 
prvič prišel tja dol, je čutil, da 
je to njegov dom. Bori se za 
pravice plemen, ki jih njihova 
lastna država želi uničiti. To 
so tista plemena, ki ne morejo 
na pot begunstva in nima-
jo želje po boljšem življenju. 
Radi bi le živeli tako, kot so to 
počeli njihovi predniki. 

Bogastvo živega sveta je ra-
znolikost. Bogastvo klavirju 
daje tako veliko število tipk, 
s katerimi lahko ustvarimo 
simfonijo. Večji kot je nabor 
tonov, bolj je raznoliko. Zelo 
se zavzemamo za ohranjanje 
raznolikosti rastlin in živa-
li. Vsak trenutek nekaj vrst 
izumre zaradi človeške sebič-
nosti in pohlepa. Prav tako 
pred našimi očmi izginjajo 
različna plemena ljudi, ki no-
čejo ničesar drugega, kot žive-

ti svoje življenje. Puščava se 
širi približno sedem kilome-
trov na leto, njihov življenj-
ski prostor izginja. Živijo v 
nenehnem stresu pred bomb-
nimi napadi in preganjanji 
svojega predsednika. In glej 
čudo, predavanje sem poslu-
šala prejšnji teden v sredo, v 
petek smo slišali novico, da je 
predsednika Sudana odstra-
nila lastna vojska in prevzela 
oblast. Ravno tega predse-
dnika, ki ga je podpirala vsa 
zahodna in evropska politika. 
Kako je možno, da danes del 
sveta še vedno trpi za lakoto 
in pomanjkanjem vode, na 
drugi strani pa uživamo izo-
bilje, ki močno presega mero 
potrebnega. Tomo in žena Bo-
jana sta kazala slike gobavih 
ljudi, katerim okončine odpa-
dajo. Roke so bile le še štrclji, 
s katerimi so si pomagali pri 
luščenju arašidov. Nočejo za-
pustiti svoje zemlje. Vprašali 
so jih, ali bi se preselili v bolj 
udobne kraje, in ti odgovarja-
jo, da ne bi mogli živeti brez 
otroškega smeha in pesmi, ki 
jih poslušajo vsak dan. Če bi 
dobili zdravila, ne bi bili več 
kužni, lahko bi ustavili nap-
redovanje bolezni. Razviti 
svet ne da zdravil, prešteta 
hranijo v skladiščih. Ko pre-
teče rok uporabe, jih zavržejo, 
ne da bi jih razdelili med tiste, 
ki bi jim lahko pomagali. 

Mladi še vedno onemijo, ko 
vidijo takšne prizore in slišijo 
to pripoved. Pred leti je Pedro 
Opeka na vprašanje novinar-
ke, kaj lahko Afrika da Evro-
pi, odgovoril, Afrika Evropi 
lahko da veselje do življenja. 
Kako sodobno in kako aktu-
alno. So ti ljudje čudaki ali 
človekoljubi?

Veselje do življenja
Janez Logar

Novo veselje – Dobil sem bra-
tca/sestrico. V naši hiši je zelo 
lepo. Vsak dan, preden grem v 
šolo, pogledam svojega novega 
bratca. Ati in mami sta zelo 
vesela. Jaz pa tudi. 
Skrb zame – Tako zelo mi 
dobro dene, ker starša skrbita 
zame. Imata me rada. Kupita 
mi vse za šolo in za moj prosti 
čas. Lahko brezskrbno odraš-
čam. Hodim v šolo, družim se 
s prijatelji, starša točno vesta, 
kaj rad jem. Včasih pa mi vse-
ga ne kupita. Onadva že vesta. 
Zaupanje – Pri nas doma si 
zaupamo drug drugemu. Vi-
dim, da se ati in mami veliko 
pogovarjata in drug drugega 
poslušata. Tudi mene večkrat 
vprašata, kaj mislim. Povesta 
mi, naj kar naredim po svoje. 
Veliko mi pa pomeni, ko me 
včasih ustavita in kaj prepo-
vesta – sta pač odrasla in mi s 
prepovedjo želita dobro. 
Zanimanje – Staršem in sta-
rim staršem razlagam o sebi, o 
šoli, o prijateljih. Veliko mi po-
meni, ker si vzamejo čas zame 
in se zanimajo za moje ocene, 
hobije, prijatelje, in večkrat me 
vprašajo, kako sem, zakaj sem 
slabe volje, kdo me je razjezil, 
od kod takšno veselje. Vidim, 
da jim veliko pomenim. 
Odpuščanje – Včasih naredim 
kakšno traparijo. Prehitro kaj 
rečem – največkrat sošolcu ali 
sošolki, včasih bratu in tudi do 
staršev nisem vedno najbolj pri-
jazen. Nato mi je žal. Ni lah-
ko, vendar zberem pogum in se 
opravičim. Največkrat to ljudje 
sprejmejo. Meni pa odleže. 
Zakaj me ne opazita? – Toli-
ko imata dela in skrbi, name 
pa pozabita. Vajin otrok sem. 
Takrat mi ni lahko in se spra-
šujem, kaj sem storil narobe, 
da me spregledata. 

Podobnost in različnost – 
Opazujem sebe, svojega bratca 
in starša. Opažam, da govo-
rim in se obnašam podobno 
kot oči, včasih kot mami. A ni 
to zanimivo? Nihče me tega ni 
učil. Sošolka mi je rekla, da se 
smejim kot moja mami. To me 
preseneča. Ali so vsi ljudje po-
dobni svojim staršem? 
A se vidva nimata rada? – 
Kadar se starša prepirata, 
se sprašujem: kaj je z vama? 
Kot da se nimata rada – če 
bi se imela, ne bi bila tako 
nespoštljiva drug do drugega. 
Takšne misli mi povzročajo 
pravo grozo. Pojma nimata, 
kako je meni hudo, ko vaju 
poslušam in gledam. 
Tvoj objem – Draga moja 
mami in ljubi moj ati, objemi 
mi veliko pomenijo. Takrat 
vem, da sem tvoj in da sem va-
jin. Velikokrat me objemita in 
mi povejta, da sta vesela, ker 
me imata. To je tako čudovit 
občutek, kar rahlo se tresem 
od radosti. Sicer pa vidim, 
da sta tudi vidva nasmejana, 
ko se objameta. Naj bo to naš 
vsakdanjik. 
Tvoj nasvet – Počasi stopam 
na pot odraščanja. Vidim, da 
je svet odraslih popolnoma 
drugačen od otroškega sveta. 
Sprašujem se, kakšen bi bil 
tvoj najbolj pomemben nasvet 
meni, tvojemu otroku – sedaj 
ko sem vedno večji in večji. 
Kako je biti oči in mami? Sam 
si ne morem predstavljati, da 
bi že bil odrasel. Razložita mi, 
kako je postati oči, mami. Kaj 
je lepega in kaj je težkega. A je 
najtežje, kadar ne ubogam? 
Prosim, povejta mi kaj o star-
ševstvu! No, saj bom pridna.

Otrokova razmišljanja

Pehtranova potica
Zakaj letos ne bi bila za ve-

liko noč na mizi pehtranova 
potica s skuto?

Za pripravo pehtranove 
potice potrebujemo: za te-
sto: 1 kg moke, 1 kocko kva-
sa, 50 g sladkorja, 50 g mas-
la, 6,5 dl mleka, 2 jajci, 2 žlici 
ruma, 1 žličko soli; za nadev: 
250 g skute, 200 g kisle sme-
tane, 150 g sladkorja, 2 jajci, 
3 pesti nasekljanega svežega 
pehtrana.

Priprava testa: V skodeli-
co nadrobimo kvas ter pot-
resemo z eno žličko slad-
korja. Zalijemo z 2 dl mlač-
nega mleka in pustimo sta-
ti 10 minut, da vzhaja. Mas-
lo raztopimo in ohladimo. V 

večjo skledo ali na čisto de-
lovno površino presejemo 
moko. Na sredini naredimo 
jamico in okrog potresemo s 
soljo. V jamico dodamo pre-
ostali sladkor, jajci, rum in 
ohlajeno raztopljeno maslo. 
Prilijemo še vzhajan kvas 
in vse skupaj zgnetemo v 
testo. Testo mesimo toliko 
časa, dokler ne postane volj-
no in se ne prijema več sten 
posode. Nato ga pokrijemo 
in pustimo vzhajati približ-
no 45 minut (naraste naj na 
dvojno količino).

Priprava nadeva: Rume-
njake in beljake ločimo ter 
iz beljakov stepemo sneg. 
V posodi zmešamo skuto, 

kislo smetano, sladkor in ru-
menjake. Nato vmešamo še 
sneg iz beljakov. 

Sestavljanje potice: Vzha-
jano testo na pomokani po-
vršini razvaljamo v pravoko-
tnik, ki naj bo debel približno 
pol centimetra. Premažemo 
ga s pripravljenim nadevom 
in posujemo s pehtranom. 
Zapognemo stranske robo-
ve in zvijemo v potico. Po-
tico položimo v model in jo 
večkrat prebodemo. Pustimo 
jo vzhajati še pol ure. Peče-
mo v pečici, ogreti na 180 °C, 
približno eno uro. Po potrebi 
jo pokrijemo z aluminijasto 
folijo. Pečeno potico vzame-
mo iz pečice, jo pokrijemo s 

kuhinjsko krpo in pustimo 
stati 20 minut. Nato jo zvr-
nemo na rešetko in pustimo, 
da se do konca ohladi.

Nasvet: Po nadevu potre-
semo še z rozinami, ki smo 
jih predhodno namočili v 
rumu.

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Torek
16. 4.

0/14 °C

Nedelja 
21. 4.

5/17 °C

Sreda 
17. 4.

Četrtek
18. 4. 

Petek
19. 4. 

Sobota
20. 4.

2/17 °C 3/18 °C 3/18 °C 4/17 °C

Ponedeljek 
22. 4.

Torek
23. 4.

Sreda
24. 4.

Četrtek
25. 4.

6/17 °C 8/16 °C 6/17 °C 5/18 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

predavanje
SVETOVNI DAN ZDRAVJA 2019: SKUPAJ ZA 
ZDRAVJE PREBIVALCEV GORENJSKE 
NIJZ OE Kranj, OZG ZD Kranj, CKZ Kranj in MOK
sreda, 17. 4. , od 8.15 do 14.30, 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.

delavnica
UGRIZNIMO V KISLO JABOLKO 
SLADKORNE BOLEZNI
Tinka Gasser Gruden
torek, 16. 4., ob 18.00, dvorana

pogovor
#ZOBOTREBEC! TISTA, KI VE, KAJ JE 
ŠLO NAROBE.
Zoran Smiljanić in Vesna Vuk Godina
sreda, 17. 4., ob 19.00, dvorana
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sudoku_LAZJI_19_30
NALOGA

5 2 1 9 4
9 4 5 2

6 5 7 1
3 5 6 4 1

4 3 2
9 1 5 4 3

1 8 9 7
6 7 3 8

3 7 1 6

sudoku_LAZJI_19_30

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_30
NALOGA

9 7 2 4
8 9 5 3

5 1 6
4 9 8 3

6 4
1 8 2 4

2 7 3
7 2 9 8
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Sestavil: B. F.
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16. 4.  tor. Bernarda 6.15 19.50

17. 4. sre. Rudi 6.13 19.51 

18. 4. čet. Konrad 6.11 19.52 

19. 4. pet. Leon 6.09 19.54

20. 4. sob. Neža 6.08 19.55

21. 4. ned. Simeon, velika noč 6.06 19.56

22. 4. pon.  Leonida, velikonočni ponedeljek 6.04 19.58

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.

IZLETI

S kolesom do Brega ob Kokri
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 18. aprila, 
na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Šenčur–Breg ob Kok-
ri–Naklo. Start bo ob 9. uri izpred Doma upokojencev Naklo.

OBVESTILA

Usposabljanje za gibanje po zelo zahtevnih  
poteh in feratah
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj v sredo, 24. aprila, vabi 
na teoretični del usposabljanja za gibanje po zelo zahtevnih 
poteh in feratah. Zbor bo ob 18. uri v prostorih PD Iskra 
Kranj, Ljubljanska cesta 24, Kranj. Prijave in informacije: v 
pisarni društva v Iskri Labore ob sredah med 17. in 18. uro ali 
pri vodnikih: Klemen Ručigaj, klemen.rucigaj@gmail.com, 
tel. 051 693 294; Sašo Košnik, saso.kosnik@infonet.si, tel. 
041 757 009. Ob prijavi nujno sporočite svoj kontaktni po-
datek. 

PRIREDITVE
Mesečno srečanje ob humanistiki
Škofja Loka – V čem se »živo« razlikuje od »ne-živega«? bo 
naslov tokratnega Srečanja ob humanistiki, ko bodo v četr-
tek, 18. aprila, ob 17. uri zbrani v Knjižnici Ivana Tavčarja Ško-
fja Loka s filozofom mag. Markom Ogrisom ob knjigah pre-
izpraševali temeljne ideje in vprašanja človekovega bivanja.

Krščanska glasba in beseda
Kranj – V četrtek, 18. aprila, bo na Slovenskem trgu od 15. 
ure do 17.30 odzvanjala slavilna krščanska glasba, potem pa 
bo Ed Elliot govoril o Božji ljubezni, ki jo doživlja vsakodnev-
no na svojih misijonskih poteh po Afriki in Aziji. Molil bo za 
bolne in za druge potrebe.

Blagoslov jedi
Jesenice – Župnija Jesenice v sodelovanju z Gornjesavskim 
muzejem Jesenice v soboto, 20. aprila, ob 10. uri vabi na 
Velikonočni žegen jedi na Stari Savi. V primeru dežja bo pri-
reditev v zgornji, konferenčni dvorani v Kolpernu.

Za otroke
Jesenice – V Občinski knjižnici Jesenice bodo danes, v torek, 
16. aprila, angleške igralne urice ob 16.30, jutri, v sredo, 17. 
aprila, bodo nemške igralne urice ob 16. uri, ustvarjalne delav-
nice pa ob 17. uri, v četrtek, 18. aprila, bo ura pravljic ob 17. uri, 
v petek, 19. aprila, pa bo Brihtina pravljična dežela ob 10. uri.

Tržič – V četrtek, 18. aprila, se bo ob 17. uri v Knjižnici dr. 
Toneta Pretnarja začela uro pravljic. V goste zopet prihaja 
Gledališče KU-KUC, tokrat s predstavo Medvedja simfonija.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Šenčur, Preddvor – V Medgeneracijskem cen-
tru Kranj bo jutri, v sredo, 17. aprila, ob 17.30 predavanje z 
naslovom Kap in življenje po njej, v četrtek, 18. aprila, bo ob 
18. uri potopisno predavanje Maroko, v petek, 19. aprila, pa 
bo ob 18. uri uvodno informativno predavanja o učenju Bru-
na Goninga. V Cerkljah bo v ponedeljek, 22. aprila, ob 17. uri 
telovadba za prožno telo, v Šenčurju jutri, v sredo, 17. aprila, 
ob 8.30 prav tako telovadba za prožno telo, v Preddvoru pa 
bo v četrtek, 18. aprila, ob 9. uri umovadba za starejše. Ob-
vezne prijave za vse dejavnosti sprejemajo na telefon 041 
724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

PREDAVANJA

Uporaba konoplje v zdravilne namene
Škofja Loka – Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka vabi da-
nes, v torek, 16. aprila, ob 19. uri v Miheličevo galerijo na 
Spodnjem trgu na strokovno predavanje Uporablja konoplje 
v zdravilne namene. Predaval bo Gregor Zorn.

Tujerodne invazivne rastline in njihova uporaba  
v ljudskem zdravilstvu
Bled – Jutri, v sredo, 17. aprila, bo ob 18. uri v Infocentru 
Triglavska roža Bled delavnica Tujerodne invazivne rastline 
in njihova uporaba v ljudskem zdravilstvu.

Po mestih in gorah Andaluzije
Tržič – Občina Tržič vabi na predavanje Urške in Andreja 
Stritarja z naslovom Po mestih in gorah Andaluzije, ki bo v 
torek, 16. aprila, ob 18. uri v Razstavno-izobraževalnem sre-
dišču Dolina. 

RAZSTAVE
 

Konjeništvo
Šenčur – V dnevnem baru Alo-Alo, Pipanova 1, si do 20. maja 
lahko ogledate fotografsko razstavo Konjeništvo avtorja Jo-

IZLET /  SREDA, 24. APRILA 2019

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

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

12  50
EUR

218 strani, 140 x 200 mm,  
spiralna vezava

V knjigi Moje 
najboljše pecivo se 
nahajajo recepti, 
ki ne temeljijo na 
znanju in ustvarjal-
nosti, ampak največ 
na izkušnjah bralk. 
Dvesto dokazanih 
ter na enostaven 
in dostopen 
način napisanih 
receptov z barvnimi 
fotografijami, bo 
našlo pot do vsake 
gospodinje z več 
ali manj izkušenj, ki 
bi rada presenetila 
in razveselila svojo 
družino ali goste z 
novimi in domisel-
nimi pecivi.

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

ZAHVALA

V 88. letu nas je zapustila draga žena, mami, stara mama, sestra

Julijana Zevnik
roj. Šetina, s Podreče 

Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo sorodnikom, sosedom, prijateljem  
in znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče. Hvala Markovim in Cirilinim sodelavcem 

in sodelavkam. Iskrena zahvala tudi dr. Mariji Sevšek, dr. Mateji Lopuh, sestri Ireni in 
patronažni sestri Tini. Hvala g. župniku Janezu Šavsu za lepo opravljen pogreb  

in pogrebni službi Kranj. 
Vsem in vsakomur še enkrat hvala.

Žalujoči vsi njeni
Podreča, 5. aprila 2019

NEPREMIČNINE
POSESTI
ODDAM

SAMOSTOJNI zelenjavni vr t na 
Primskovem v Kranju, ugodno, tel.: 
041/242-394 
 19001060

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

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.

VINO cviček –  kakovosten PTP. Mož-
no tudi v steklenicah in dostava po do-
govoru, tel.: 041/385-493  
 19001090

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

OVNA JS pasme, starega 3 leta, in jag-
njeta za rejo ali zakol, tel.: 040/539-
023  
 19001078

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022  
 19001091

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, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 19000918

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

Vodja pekarsko-slaščičarskega oddelka, m/ž (Bled) 
Naloge in odgovornosti: priprava, dopeka in zlaganje pekovskih izdelkov, izvaja-
nje standardov, navodil in normativov s področja gostinstva, izvajanje standardov 
HACCP s ciljem primernega ravnanja in shranjevanja živil, skrb za čistost in ureje-
nost prodajalne in prodajnih polic, delo pri blagajni, izvajanje in upoštevanje vseh 
navodil in zahtev za zagotavljanje varnega dela. Zakladi, d. o. o., Pregljeva ulica 14, 
1230 Domžale. Prijave zbiramo do 2. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni komercialist, m/ž (Lesce) 
Pričakujemo: izobrazbo IV. stopnje, aktivno znanje angleškega in hrvaškega jezika, 
zaželeno znanje nemškega jezika, delovne izkušnje na podobnem delovnem mes-
tu, poznavanje gozdarske mehanizacije, izrazita prodajna usmerjenost in naklonje-
nost strankam. Trisa, d. o. o., Hraška cesta 5, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 4. 5. 2019. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Informatik, m/ž (Šenčur) 
V kolektivu Tinexa se skozi obdobja stalno dopolnjujemo in rastemo. Za uresniče-
vanje naše strategije in doseganje ciljev iščemo nove sodelavce. Če si mnenja, da bi 
bil lahko del uspešnega, visoko motiviranega kolektiva podjetja, vodilnega v svo-
ji branži, preveri, ali so spodaj navedena izhodišča zanimiva zate. Tinex, trgovska 
družba, d. o. o., Poslovna cona B20, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 4. 5. 2019. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar v catering kuhinji, m/ž (Sora pri Medvodah) 
Naloge in odgovornosti: samostojno pripravljanje in kuhanje jedi, vodenje timov 
ter nadzor izvedbe, sodelovanje s širšo kreativno in operativno ekipo ... Jezeršek go-
stinstvo, d. o. o., Sora 1a, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 15. 5. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir merilne opreme, m/ž (kranj) 
opis dela: sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektov, vodenje razvojnih projek-
tov, posameznih sklopov naprav ali programske opreme, sodelovanje pri zasnovi 
novih produktov, podpora na področju programske opreme (instalacije program-
skih paketov, oddaljena podpora strankam …), izdelava elektro načrtov in druge 
tehnične dokumentacije. Iskra AMS, d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbira-
mo do 15. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec v skladišču za krajši delovni čas, m/ž (Radovljica) 
Tvoje tipične naloge: ker si prvi v stiku z najnovejšimi kosi je tvoja naloga, da 
jih prevzameš in zanje poskrbiš; blago je treba deklarirati in z njim manipulira-
ti (preložiti v kartone, evidentirati …); prevzemal boš palete in kartone blaga; iz-
dajal boš blago iz skladišča, pri čemer je želena natančnost ... Sportina Bled, d. 
o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 6. 5. 2019. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Proizvodni delavec, m/ž (Dobje, Poljane nad Škofjo Loko) 
Pridružite se podjetju Polycom Škofja Loka, d. o. o., in postanite del uspešnega ko-
lektiva. Polycom Škofja Loka, d. o. o., Poljane nad Škofjo Loko 76, 4223 Poljane nad 
Škofjo Loko. Prijave zbiramo do 25. 4. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: zaželena končana IV. stopnja izobrazbe trgovske oz. sorodne sme-
ri, veselje do dela v trgovini, veselje do dela z ljudmi, angažiranost, prilagodljivost 
in veselje do dela v timu ... New Yorker, d. o. o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana.  
Prijave zbiramo do 12. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Organizator prevoza – disponent, m/ž (Lahovče, Cerklje na Gorenjskem) 
Vabimo Organizatorja prevozov – disponenta za delo v podjetju z dvajsetletno tra-
dicijo, da se s svojimi izkušnjami in ustvarjalno energijo pridruži mlademu in dina-
mičnemu kolektivu. Še posebej lepo vabljeni k prijavi tisti kandidati, ki ste priprav-
ljeni in željni postati pomemben član ekipe Stele Trans in pomagati podjetju pri ras-
ti. Stele trans, d. o. o., Praprotna Polica 32, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Prijave zbi-
ramo do 7. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvijalec/programer, m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Obseg dela: načrtovanje in razvoj novih poslovnih aplikacij Vasco, sledenje pro-
gramskim novitetam in njihova uvedba v končne izdelke. Vasco, d. o. o., Po-
slovna cona A 21, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 3. 5. 2019. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za infrastrukturo, m/ž (Lipnica) 
Opis del in nalog: sodelovanje na gradbenem projektu, pregled nad nadzorom pro-
jekta, da je skladen s tehnično projektno dokumentacijo, načrtom, usklajevanje 
med podizvajalci, usklajevanje tehničnih rešitev in komercialnih sprememb, nad-
zor gradbenih del, nadzor nabave, dostave in uporabe materialov, analize/kalku-
lacije investicij, poročanja, pregled nad časovnim planom projekta ... Iskra Meha-
nizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 25. 4. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Prodajalec za polni delovni čas, m/ž (Jesenice) 
Pričakujemo osebe, ki jih veseli delo v trgovini, sortiranje in zlaganje izdelkov 
na prodajne police, urejanje videza trgovine, delo s strankami. TEDi Betriebs,  
Ptujska cesta 190, 2000 Maribor. Prijave zbiramo do 25. 4. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

AVTODELI IN OPREMA
KUPIM

VLEČNO kljuko za Peugeot 207, tel.: 
04/58-91-095, 051/366-576 19001097

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
KURIVO
PRODAM

LEPA bukova drva, tel.: 041/841-632  
 19001082

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

80-LITRSKI električni bojler, nov shra-
njen, ugodno, tel.: 051/637-293  
 19001080

SOLARNI grelnik vode Lentherm, 
160-litrski, in Garmin navigacijo, ugo-
dno, tel.: 040/351-342 19001086

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

PEČ na drva ali olje in 300-litrski rezer-
voar za kurilno olje – Saje, Čirče, tel.: 
041/203-675  
19001079

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19001031

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

MALINE, jagode, ki 2-krat obrodijo, 
hibiskuse, roženkravte, trajnice, tel.: 
031/228-235 19001094

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, tel.: 
070/558-214 19001093

IZKOPNA roka, traktorska, euro ko-
mande, priklop zadaj ali spredaj, čelna, 
tel.: 031/316-548 19001088

KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

KRMNI in drobni krompir, ječmen in 
ajdo, tel.: 040/355-865 19001096

OREHE v lupini in vložene kumarice, 
tel.: 041/545-204 19001077

SUHE in silažne bale, zrezane, možna 
menjava za kakšen stroj za les, tel.: 
031/316-548 19001087

Lovska družina Jošt-Kranj 
obvešča vse oškodovan-
ce, da v skladu z veljavnimi 
predpisi nastalo škodo po 
divjadi na lovnem obmo-
čju LD Jošt-Kranj prija-
vljajo pisno na naslov:  
Lovska družina Jošt-Kranj, 
Jamnik 17, 4201 Zgornja 
Besnica ali na e-pošto:  
ldjost.kranj@gmail.com.

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 fasadesraka dela, adapta-
cije 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

GOBELINE, tel.: 040/635-537  
 19001083

LETNE gume Goodyear 195/65-15, 
zračno puško, trak vilic za obračalnik 
220, tel.: 041/364-504 19001095

SMUČI, čevlje, obleko za smučanje po 
starem in avbo za narodno nošo, tel.: 
041/890-160 19001081

KUPIM

DOBRO ohranjeno hojico na kolešč-
kih, tel.: 031/413-970 19001085

ZNAČKE zbiram. Če jih kdo ima, naj 
me, prosim, pokliče. Sem zbiratelj, tel.: 
041/890-840 19001084

www.gorenjskiglas.si

Rezultati 30. kroga – 14. aprila 2019
5, 14, 27, 30, 31, 35, 38 in 6

Loto PLUS: 5, 10, 12, 13, 24, 30, 32 in 39
Lotko: 5 4 9 0 4 1

Sklad 31. kroga za Sedmico: 1.700.000 EUR
Sklad 31. kroga za PLUS: 470.000 EUR
Sklad 31. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

žefa Ostermana, ki predstavlja dragonca, konjenika vojske 
generala Maistra, konjeništvo v občini Šenčur in lipicance.

Moje potovanje od Radovljice do Vele Luke
Radovljica – V četrtek, 18. aprila, bodo ob 19. uri v Galeriji Šiv-
čeva hiša odprli razstavo akvarelov slikarke Sande Lenac Vla-
šić z naslovom Moje potovanje od Radovljice do Vele Luke.

Narava je najlepša slika
Naklo – V torek, 16. aprila, bodo ob 19. uri v Pavlinovi gale-
riji Doma Janeza Filipiča Naklo odprli samostojno razstavo 
slik slikarja Jožeta Valenčiča z naslovom Narava je najlepša 
slika. Ob tej priložnosti bo avtor predstavil tudi svojo knjigo 
pesmi Samotne poti. V kulturnem programu bo nastopila 
pevska skupina Dečve. Pesmi Jožeta Valenčiča bosta inter-
pretirala Jože Mohorič in avtor sam.
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Anketa

Antonija Klančišar,  
Zagorje ob Savi:

»Z možem večkrat obiščeva 
sejem, ki je vsako leto dobro 
pripravljen. Letos si sicer bolj 
ogledujeva ponudbo. Izbira 
je kot vedno zelo velika.«

Anton Mavc, Vitanje:

»Ponudba na sejmu je odlič-
na, zato z veseljem pridem 
vsako leto tako spomladi 
kot jeseni. V preteklosti sem 
večkrat tudi kaj kupil, sicer pa 
že obisk sejma predstavlja 
zanimiv izlet.«

Janko Veternik, Šoštanj:

»Pogosto prihajam na sejem, 
saj je veliko videti, verjetno 
pa bom tudi kaj kupil. Po mo-
jem bi lahko še več prostora 
namenili kmetijski mehani-
zaciji, manj pa suhi robi in 
ostalim drobnarijam.«

Slavko Jureš, Bunčani:

»Presenečen sem nad veliko 
ponudbo, človek si mora vze-
ti čas, da si ogleda vse, kar je 
na voljo. Sicer pa se odločam 
za malo večji nakup, to je bil 
tudi glavni razlog, da sem 
prišel na sejem.«

Aleš Senožetnik

Spomladanski kmetijsko-
-obrtni sejem, ki je potekal 
minuli konec tedna, je v 
Komendo znova privabil 
precejšnje število obiskoval-
cev iz domala vseh koncev 
Slovenije. Naključne mimo-
idoče smo povprašali, kako 
so zadovoljni s sejemsko 
ponudbo.

Zadovoljni s 
pestro ponudbo 

Stane Corn, Idrija:

»Ponudba je odlična, le 
denarja je vedno premalo. 
Tokrat sicer na sejem nisem 
prišel zaradi kakšnega večje-
ga nakupa, ampak sem obisk 
vzel bolj kot zanimiv izlet.«

info@g-glas.si

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

Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod možna slana. 
Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane 
kakšna kratkotrajna ploha.

Suzana P. Kovačič

Spodnje Duplje – Za dija-
ke BC Naklo – Srednja šola 
v programih Cvetličar, Sla-
ščičar in Hortikultura je bil 
to poseben izziv, saj so aran-
žmaji in slaščičarski izdel-
ki pomenili zanje tudi del 
zaključnega izpita. Kot je 
poudarila pomočnica ravna-
teljice srednje šole Monika 
Rant, so dijaki s tem vklju-
čeni v realno učno okolje, 
razstava in čas, v katerem 
smo, pa sta takšna, kot je po-
mlad: prinašata veselje, bar-
ve, rojstvo.

Kar nekaj dijakov je med 
vnaprej določenimi tema-
mi izbralo recikliranje. Eva 
Žigon je za del zaključne-
ga izpita v programu Cvet-
ličar ustvarila butarico ve-
likanko. Izbrala je cvetje v 
barvah vijolično rumene 
in dodatkom zelene barve 
in ga domiselno umestila v 
ogrodje, sestavljeno iz pla-
tišč odsluženega kolesa in 
podstavka stare mize. Zala 
Strojan, ki prav tako obi-
skuje program Cvetličar, je 
aranžmaju dala ime Koren-
ček. Kot je pojasnila, je leto 
2019 mednarodno leto ko-
renja in kapucinke. Ogrod-
je za aranžma je dejansko 
v obliki korenja, naredila 

ga je iz naravnih materi-
alov, potem pa v tri nivoje 
umestila cvetlične nasade. 
»Ker smo v velikonočnem 
času, sem uporabila cvetje 
v rumeni, oranžni in rde-
či barvi, za okrasek dodala 
zajčke in še vejo mačice,« 
je pojasnila praznični pri-
dih. Konstrukcije iz narav-
nega materiala z velikonoč-
nim pridihom pa so se pri 
praktičnem delu izpita za 
maturo v programu Horti-
kulturni tehnik lotile Mica 
Jug, Janja Kosmačin in Ta-
deja Klemenčič. Izbrale so 

oranžne, pastelno rožna-
te in rumene odtenke cve-
tja, za vzdušje velike noči pa 
dodale perje. Pri vseh ome-
njenih nalogah je bila men-
torica Polona Teran.  

Da so dijaki motivirani za 
delo, je potrdil Miran Ahčin, 
mentor v programu Slašči-
čar. Za oceno so šteli krea-
tivnost, okus, iznajdljivost 
... Med slaščičarskimi izdel-
ki so bile tudi torte, okraše-
ne z velikonočnimi motivi. 
»Vse je domače,« je pouda-
rila dijakinja Katarina Ob-
lak Bukovac; njena torta z 

okusom tofife je bila veliko-
nočna z zajčki in pirhi v ko-
šarici.

Predsednik KTD Pod kri-
vo jelko Rudi Dovžan je v na-
govoru povzel pomen velike 
noči, obenem je pohvalil di-
jake, ki vsako leto pokažejo 
sveže ideje in kreativnost. 
Nakelski župan Ivan Meglič 
je vsem zaželel prijetno pra-
znovanje velike noči in po-
vabil na ogled razstave, ki bo 
odprta še v nedeljo, 21. apri-
la, od 10. do 18. ure, ostale 
dni do 22. aprila pa po dogo-
voru z lastnikom graščine.

Razstava v duhu praznika
Dijaki Biotehniškega centra (BC) Naklo – Srednja šola in Kulturno-turistično društvo Pod krivo jelko sta 
v četrtek povabila na odprtje že tradicionalne razstave velikonočnih dekoracij v Galeriji Graščine Duplje. 

Razstava in čas, v katerem smo, sta takšna kot pomlad: prinašata veselje, barve, rojstvo.  

Aleš Senožetnik

Komenda – V Komendi se 
je minuli konec tedna odvil 
24. Spomladanski kmetij-
sko-obrtni sejem. Kot je po-
vedal Lojze Lah, predsednik 
Konjeniškega kluba Komen-
da, ki organizira sejem, so 
tudi letos poudarek nameni-
li ozaveščanju o nevarnostih 
dela v gozdu in spodbujanju 
pridelave zdrave slovenske 
hrane. »Pridelava in prede-
lava hrane na naši zemlji po-
meni naše bivanje. Pomeni 
bivanje naše mlade genera-
cije ter njenih potomcev,« je 
poudaril Lah. 

Petkovega odprtja sta se 
poleg komendskega župana 
Stanislava Poglajna in oko-
liških županov ter predstav-
nikov kmetijskih organiza-
cij udeležila tudi predsednik 
Državnega sveta Alojz Kovš-
ca ter državni sekretar na mi-
nistrstvu za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano Jože Pod-
goršek. »Vesel sem razvoja 
tega sejma, ki prispeva tudi k 
razvoju kmetijstva,« je pove-
dal Podgoršek, ki je poudaril 
tudi pomen intenzivnejšega 
sodelovanja med deležniki, 

kar lahko reši marsikateri 
konflikt in izboljša stanje slo-
venskega kmetijstva. Držav-
ni sekretar je opozoril tudi 
na tri aktualne razpise mi-
nistrstva v skupni višini 25 
milijonov evrov, namenjene 
za investicije v kmetijska go-
spodarstva, predelavo in na-
makanje ter razpis za mlade 
prevzemnike v višini okoli 15 
milijonov evrov, ki bo objav-
ljen jeseni. »Upamo, da bodo 
tudi te spodbude pomagale k 
razvoju kmetijstva in panog 
na tem področju,« je povedal 
Podgoršek.

Sejem je zaradi slabega 
vremena privabil nekaj manj 
kot sedemdeset tisoč obisko-
valcev, kolikor so jih beleži-
li v zadnjih letih, in blizu se-
demsto razstavljavcev, s či-
mer predstavlja enega naj-
večjih tovrstnih dogodkov 
ne le pri nas, temveč tudi v 
širši okolici. O tem priča tudi 
Milan Milošević, vodja dele-
gacije iz Srbije, ki je po zgle-
du komendskega organizi-
rala že dva sejma v Sremski 
Mitrovici. »Vi nam predstav-
ljate vzor in po vašem zgledu 
želimo delati tudi pri nas,« je 
dejal Milošević.

Sejem v Komendi 
tudi kot zgled
Komendski sejem predstavlja enega 
najpomembnejših dogodkov na področju 
kmetijstva pri nas, ki ga za zgled jemljejo tudi v 
širši okolici.

Žiri – Zaradi obnove ceste Žiri–Rovte na ožini v Sopovtu 
bodo jutri uvedli popolno zaporo ceste na tem delu, ki naj 
bi trajala do 20. junija. Do 10. oktobra naj bi potem dela 
izvajali ob delni zapori, nato pa bodo cesto spet popol-
noma zaprli do 30. oktobra. Obvoz za osebna vozila bo 
urejen po lokalnih cestah na relaciji Hleviše–Vrh Sv. Treh 
Kraljev–Račeva–Žiri. Obvoz za vsa tovorna vozila in avto-
bus bo urejen po državnih cestah na odsekih Logatec–Žiri, 
Logatec, Kalce–Logatec, Godovič–Kalce, Sp. Idrija–Godovič 
in Pečnik–Žiri. Priklopna in polpriklopna vozila bodo pre-
usmerili na relaciji Sp. Idrija–Želin–Cerkno–Trebija–Žiri in 
Vrhnika–Horjul–Gorenja vas–Žiri. Zaradi obnove ceste je 
včeraj začel veljati tudi spremenjen vozni red avtobusa na 
liniji Žiri–Ljubljana–Žiri.

Zapore zaradi obnove ceste proti Rovtam
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