
AKTUALNO

Znova v poslansko 
kandidaturo 
Do predčasnih volitev v državni 
zbor je še dober mesec. Nas je za-
nimalo, kateri od aktualnih po-
slancev iz Gorenjske bodo ponov-
no kandidirali za ta položaj, v kate-
rem volilnem okraju in ali bodo 
ostali zvesti svoji stranki.

2

GORENJSKA

Tudi pri njih  
iščejo zdravnika
Na kranjski območni enoti Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slove-
nije imajo že dalj časa razpisano 
prosto delovno mesto zdravnika, a 
ga kljub ugodnim delovnim pogo-
jem ne dobijo. Število obravnav pa 
se jim iz leta v leto povečuje.
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KULTURA

Judovski pes  
navdušil v Izraelu
Miha Rodman je z monodramo 
Judovski pes, ki je nastala v ko-
produkciji Prešernovega gledali-
šča iz Kranja in Mini teatra Lju-
bljana, navdušil občinstvo v Izra-
elu. Besedilo obravnava tematiko 
holokavsta.

8

ŠPORT

V Kranju lovili  
tudi norme
V Kranju je bilo Absolutno držav-
no prvenstvo in Mednarodno pr-
venstvo Kranja v plavanju, ki je 
odločalo tudi o uvrstitvi v člansko, 
mladinsko in kadetsko reprezen-
tanco. Med Gorenjkami sta nav-
dušili Anja Klinar in Tina Čelik.
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VREME

Danes bo spremenljivo 
oblačno. Jutri bo pretežno 
jasno. V četrtek se bodo 
popoldne začele pojavljati 
krajevne padavine. 

7/24 °C
jutri: pretežno jasno
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71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Naslednja številka Gorenjskega glasa bo zaradi 
praznika izšla že dan prej, torej v četrtek, 26. aprila.

Priloga:  Loški glas

Marjana Ahačič

Radovljica – Tako kot lani 
so organizatorji zavod Turi-
zem in kultura Radovljica v 
treh festivalskih dneh glede 
na število prodanih degusta-
cijskih kuponov našteli oko-
li petdeset tisoč obiskoval-
cev. Največ jih je prišlo v ne-
deljo, ko je bilo mesto že v 
zgodnjem dopoldnevu sko-
rajda polno do zadnjega ko-
tička, a večjih težav zaradi 
dobro organiziranega pro-
metnega režima, zadostne-
ga števila parkirnih mest 
in za promet zaprtega dela 

glavne ceste med Vurniko-
vim trgom in avtobusno po-
stajo ni bilo.

Prav zapora prometa na 
delu Kranjske ceste, ki so 
jo letos uvedli prvič, je spro-
stila pretok obiskovalcev in 
omogočila bolj sproščeno 
gibanje med različnimi pri-
zorišči letošnjega Festivala 
čokolade, na katerem se je 
predstavljalo štirideset po-
nudnikov, obiskovalce pa je 
navdušil tudi zares pester in 
bogat program spremljeval-
nih glasbenih, kulinaričnih 
in športnih prireditev.

Veliko zanimanje za čokoladni festival
V nedeljo zvečer se je v Radovljici zaključil že 
sedmi Festival čokolade, ki je v treh dneh privabil 
okoli petdeset tisoč ljubiteljev sladkih pregreh. 
Med obiskovalci so prevladovali mladi in družine.

V nedeljo opoldne so razlomili in razdelili posebej za to priložnost narejeno 96-kilogramsko Gorenjkino čokolado z lešniki. 

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Jutri ob 13. uri 
se na Letališču Jožeta Puč-
nika obeta protestni shod 
Sindikata poklicnega gasil-
stva Aerodrom Ljubljana in 

Svobodnega sindikata Aero-
droma Ljubljana. Po mne-
nju sindikatov je namreč 
družba Fraport Slovenija z 
novo kolektivno pogodbo 
posegla v pravice delavcev.

Jutri protest na 
letališču
Na brniškem letališču zaradi nove kolektivne 
pogodbe, ki je po mnenju sindikatov posegla 
v njihove pravice, zaposleni načrtujejo prvi 
protestni shod.

Mateja Rant

Voklo – Ob prazniku obči-
ne Šenčur so včeraj slove-
sno odprli nov most čez go-
renjsko avtocesto, ki je na-
menjen izključno pešcem 
in kolesarjem. »Gre za po-
memben projekt, ki ima tudi 
simbolni pomen, saj most 
predstavlja varno povezavo 
krajev v šenčurski občini, ki 
jih je pred več kot trideseti-
mi leti razdelila avtocesta,« 
so poudarili v podjetju Pro-
tim Ržišnik Perc, v katerem 
so projektirali most. Nalož-
ba, ki jo je Občina Šenčur 
v celoti financirala sama, je 
bila vredna dobrih šesto ti-
soč evrov.

Most so postavili konec 
marca v samo sedemnajstih 

minutah s posebnim prav 
za ta namen iz Italije pripe-
ljanim 400-tonskim dviga-
lom. »Most odlikuje sodob-
na arhitekturna zasnova in 

kompleksna jeklena kon-
strukcija, ki v razponu meri 
60 metrov in tehta 58 ton,« 
so pojasnili v Protimu Rži-
šnik Perc in dodali, da bo 

most ponoči osvetljen, po-
hodna površina pa v zim-
skem času tudi ogrevana, 
zato pluženje in posipava-
nje ne bosta potrebna.

Odprli most čez avtocesto
Pri počivališču Voklo so postavili enega redkih mostov za pešce in kolesarje nad avtocesto v Sloveniji.

Novi most čez avtocesto pri počivališču Voklo / Foto: Tina Dokl
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Knjigo prejme ESTER GEČELE iz Gozda - Martuljka.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Čarni urok s tolkalko Petro Vidmar

Simfonični orkester RTV Slovenija 
bo v četrtek, 26. aprila 2018, ob 20. 
uri nastopil v Gallusovi dvorani Can-
karjevega doma na sedmem koncer-
tu abonmajskega cikla Kromatika. 
Kot solistka se bo na koncertu 
predstavila tolkalka Petra Vidmar, 
ki deluje kot solistka Simfoničnega 
orkestra RTV Slovenija, predavatelji-
ca na Akademiji za glasbo v Ljublja-
ni in organizatorka dogodkov, na 
katerih glasbo združuje z drugimi 
umetnostmi.
Orkestru bo dirigiral katalonski 
dirigent Francesc Prat, ki posebno 
pozornost namenja operni literaturi 
20. in 21. stoletja. RTV Slovenija po-
darja dvema naročnikoma Gorenj-
skega glasa majico s kratkimi rokavi 

RTV Slovenija in zgoščenko Glasbene produkcije RTV Slove-
nija. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili 
na vprašanje: Naštejte vsaj eno glasbilo, ki ga uvrščamo med 
tolkala. Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 
7. maja 2018, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 4000 
Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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Alpski večer v Bohinju

Uživate v veselih zvokih harmonike in živahnih ritmih naro-
dno-zabavne glasbe? Potem si morate rezervirati 12. maj 2018 
in obiskati Alpski večer v Bohinju. Prireditev bo v Dvorani 
Danica v Bohinjski Bistrici v soboto, 12. maja 2018, ob 20. uri. 
Vabimo vas na štiriurni program v živo, na več kot petdeset 
narodno-zabavnih melodij in dobro gostinsko ponudbo. Infor-
macije in vstopnice lahko dobite v Turističnem društvu Bohinj, 
na tel. št.: 04 57 46 010 ali e-naslovu: info@bohinj-info.com. 

Trem naročnikom Gorenjskega glasa podarjamo po dve vsto-
pnici. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili 
na nagradno vprašanje: Kateri Alpski večer bo letos v Bohinju? 
Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 7. maja 
2018, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na: 
koticek@g-glas.si.

Urša Peternel

Jesenice – V restavraciji Ejga 
na Jesenicah je v nedeljo po-
poldne potekala volilna kon-
ferenca DeSUS – Demo-
kratične stranke upokojen-
cev Slovenije za prvo volil-
no enoto Kranj. Na konfe-
renci so še formalno potrdili 
listo kandidatov za poslance 
za predčasne državnozbor-
ske volitve. Kandidati po vo-
lilnih okrajih so: na Jeseni-
cah Božena Ronner, v Ra-
dovljici Anton Urh in Mar-
jeta Rozman, v kranjskih vo-
lilnih okrajih Rok Igličar, 
Marko Petrić in Ana Cim-
perman, v Tržiču Karl Vik-
tor Erjavec, v Škofji Loki 
Viktor Zadnik in Jože Pe-
trovčič, v Kamniku Julijana 
Bizjak Mlakar in v Idriji Mi-
lan Božič. Volilne konferen-
ce se je udeležil tudi predse-
dnik stranke Karl Erjavec, 
sicer kandidat v Tržiču, ki je 
dejal, da so formalni kandi-
dacijski postopki dokaj zah-
tevni, speljani morajo biti 
v skladu z zakonom in sta-
tutom. V stranki jih jemljejo 
resno in tudi zato so se na Je-
senicah zbrali na prost dan, 
v nedeljo popoldne. Sicer pa 
so kandidate preko občin-
skih odborov začeli izbirati 

že septembra lani, da bi bile 
liste čim bolj enotne in da 
tik pred zdajci ne bi bilo ka-
kšnega nezadovoljstva in ne-
usklajenosti. 

Med gorenjskimi kan-
didati za poslance so šti-
ri ženske, večinoma gre za 
nove obraze, razen treh, An-
tona Urha, Julijane Bizjak 
Mlakar in Karla Erjavca, ki 
so že (bili) poslanci. Po Er-
javčevih besedah v stran-
ki stalno pomlajujejo kan-
didatne liste, na Gorenj-
skem je tako najmlajši kan-
didat Rok Igličar, ki ima 32 
let. Kandidatno listo za prvo 

volilno enoto bodo v četr-
tek zjutraj vložili na Uprav-
ni enoti Kranj, je napovedal 
Erjavec. 

In kakšen rezultat na vo-
litvah pričakujejo? Po Er-
javčevih besedah bi bili ve-
seli, če bi ponovili rezultat 
s prejšnjih volitev, ko so do-
bili deset odstotkov glasov. 
»Bo pa težka borba, kajti 

na volitvah se obeta več kot 
dvajset strank, med njimi pa 
ni nobene, ki bi bila izrazit 
favorit. Do volilnega dne je 
še daleč in lahko se še mar-
sikaj zgodi, razne afere, očit-
ki ...« je napovedal Erjavec. 
Sam letos znova kandidira 
na Gorenjskem, pri čemer 
meni, da ima dobre možnos-
ti, da bo ponovno izvoljen. 

Novi, tudi mladi obrazi DeSUS-a
DeSUS se v prvi volilni enoti na volitve podaja z enajstimi kandidati, ki so jih formalno potrdili v nedeljo 
na Jesenicah. Večinoma gre za nove, tudi mlade obraze, najmlajši kandidat ima le dvaintrideset let.

Volilne konference DeSUS za prvo volilno enoto Kranj se je udeležil tudi predsednik stranke 
Karl Erjavec, sicer tudi sam kandidat v volilnem okraju Tržič.

Karl Erjavec: »Mnogi upokojenci volijo druge stranke, 
obenem pa pričakujejo, da se bo za njihove pokojnine 
potegoval DeSUS. To bi stranka še lažje počela, če bi 
na volitvah dobila še večjo podporo.«

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Do predčasnih voli-
tev v državni zbor je še dober 
mesec. Nas pa je tokrat za-
nimalo, kateri od aktualnih 
poslancev državnega zbora 
iz Gorenjske bodo ponovno 
kandidirali za ta položaj. V 
prvi volilni enoti so bili leta 
2014 v državni zbor izvolje-
ni: Andreja Potočnik, Bran-
ko Zorman, Irena Kotnik, 
Maruša Škopac (vsi SMC), 
Branko Grims, Žan Mah-
nič, Marko Pogačnik (SDS), 
Alenka Bratušek (stranka 
AB), Matej Tonin (NSi), Jana 
Jenko (DeSUS) in Miha Kor-
diš (Levica). 

Zanimalo nas je, ali bodo 
ponovno kandidirali, v ka-
terem volilnem okraju in ali 
bodo ostali zvesti svoji stran-
ki. Miha Kordiš pravi, da bo 
ponovno kandidiral, tokrat v 
dveh volilnih okrajih, v Kra-
nju in Škofji Loki. Jana Jen-
ko, ki je bila izvoljena kot 
kandidatka DeSUS, se je sre-
di mandata umaknila svoji 
strankarski kolegici Julijani 

Bizjak Mlakar, ko je ta izgu-
bila ministrski položaj in za-
sedla poslansko mesto. Na 
kandidatni listi stranke za le-
tošnje volitve je ni, v njenem 
domačem tržiškem okraju je 
kandidat predsednik stranke 
Karl Erjavec, ki je na prejšnjih 
volitvah nastopil v volilni eno-
ti v Žalcu. Prav tako je med 
kandidati stranke upoko-
jencev znova Julijana Bizjak 
Mlakar, ki kandidira v doma-
čem, kamniškem okraju.

Zvestoba kot v zakonu

Tam bo kandidat tudi pred-
sednik NSi Matej Tonin, ki 
nam takole odgovarja: »Na 
letošnjih parlamentarnih 
volitvah bom znova kandi-
diral. Ostajam zvest NSi, ki 
je moja prva in tudi zadnja 
stranka. Podobno kot v za-
konu, ko se enkrat odločiš, 
potem vztrajaš v dobrem in 
slabem.« Alenka Bratušek 
bo kandidatka tudi na tok-
ratnih državnozborskih vo-
litvah, kandidirala bo na li-
sti Stranke Alenke Bratušek 
v domačem Kranju oziroma 

volilnih okrajih Kranj 1 in 2. 
Za te volitve je kot kandidat 
evidentiran tudi Žan Mah-
nič, ki ga bodo lahko volili vo-
livci v volilnem okraju 9, to-
rej na območju Škofje Loke, 
Selške in Poljanske doline. 
»Član SDS sem od njenega 
nastanka 1987. Sem zavezan 
odgovornosti do svojih voliv-
cev in kandidiral bom v prvi 
volilni enoti v 6. volilnem ok-
raju: Kranj 3 – sever, ki ob-
sega občine Cerklje, Jezer-
sko, Naklo, Preddvor, Šen-
čur in severni del mestne ob-
čine Kranj,« je volilni okraj, 
kjer bo nastopil na volitvah, 
natančno opredelil Branko 
Grims. Irena Kotnik iz stran-
ke SMC nam sporoča, da ne 
bo kandidirala, ostala pa bo 
zvesta stranki. 

Odstopil tudi od 
kandidature

Tudi Branko Zorman, po-
slanec SMS, nam je še sre-
di prejšnjega tedna odgo-
voril, da bo kandidiral tudi 
na letošnjih volitvah na li-
sti SMC, in sicer v volilnem 

okraju 4, v Kranju. Toda v če-
trtek na seji državnega zbo-
ra ni bila izglasovana nove-
la zakona o igrah na srečo, 
ki jo je v postopek vložil prav 
Zorman. Po vetu v držav-
nem svetu je namreč držav-
ni zbor o njej znova odločal, 
tokrat pa ni dobila podpore 
stranke SMC. Zorman je iz 
stranke izstopil, ker po nje-
govih besedah ni več tista, v 
katero je vstopil pred štirimi 
leti. In kako je v spremenje-
nih okoliščinah z njegovo 
kandidaturo? »V izstopni iz-
javi iz stranke SMC sem po-
leg razlogov za izstop nave-
del tudi, da umikam soglas-
je h kandidaturi za poslan-
ca. To seveda pomeni, da ne 
bom kandidiral na kandida-
tni listi SMC,« je odgovoril 
na naše vprašanje. Gorenj-
ski rojak Luka Mesec, prvak 
Levice, ki je že na prejšnjih 
državnozborskih volitvah 
kandidiral v Ljubljani, bo 
kandidaturo znova ponovil 
v ljubljanskem okraju Be-
žigrad. Ostali vprašani po-
slanci nam niso odgovorili.

Znova v poslansko kandidaturo 
Kateri gorenjski poslanci, ki so se v državni zbor prebili na volitvah leta 2014, bodo 3. junija znova 
kandidirali?  

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 10. aprila 2018, prejmeta 
štiridnevno zapestnico za koncerte Spring Break festivala 2018 
Marija Volčini z Jesenic in Tjaša Bizovičar iz Škofje Loke.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 13. aprila 2018, prejme 
mešanico konopljinih vršičkov Acadenna Zofija Medved iz 
Smlednika.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 17. aprila 2018, prejme 
karitejevo maslo Yanumi Francka Pivk z Jesenic. 
Nagrajencem čestitamo!
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Branko Grims je po-
udaril, da se soočamo s si-
tuacijo, ki si je pred petimi 
leti nismo mogli predstavlja-
ti; ker Evropa ni bila sposob-
na braniti zunanjih meja, so 
se ustvarile notranje. Odpr-
li smo meje za ilegalne mi-
grante, samo čez Sloveni-
jo jih je šlo več kot pol mi-
lijona. »To niso begunci. Po 
mednarodnem pravu so pra-
vi begunci tisti, ki se zateče-
jo v prvo varno državo, ko pa 
nadaljuješ pot naprej v dru-
ge države, si migrant,« je po-
jasnil in dodal, da je radikal-
ni islam po Evropi postal ne-
obvladljiv (primer Franci-
ja, severne države). Grims 
je prepričan, da se v takšnih 
okoliščinah lahko opremo 
samo nase in da se mora 
Slovenija čim bolj približa-
ti ravnanju držav Višegraj-
ske skupine. Da mora Slo-
venija ravnati preventivno 
in zapreti meje za migran-
te in zavrniti vsiljene kvote 
migrantov ter zaostriti zako-
nodajo. Še posebej zdaj, ko 
se napoveduje nov velik val 
migrantov. »Nemčija že go-
vori o remigraciji, Francija 
zaostruje do te mere, da bo 
ilegalni prestop meje postal 
kaznivo dejanje in ne samo 

prekršek. Nikoli v zgodovi-
ni od osamosvojitve dalje 
niso bile tako aktualne bese-
de dr. Jožeta Pučnika ''Zdaj 
gre za Slovenijo'', kot so da-
nes. Skupna dolžnost je, da 
ohranimo vrednote sloven-
skega naroda, slovensko 
identiteto, kulturo in evrop-
sko civilizacijo v najbolj po-
zitivnem pomenu,« je pou-
daril Grims, ki je za huma-
nitarnost, a kot pomoč slo-
venskemu človeku. »En mi-
grant stane davkoplačevalce 
1963 evrov na mesec. Trije 
slovenski delavci z minimal-
nimi plačami delajo za ene-
ga migranta.« Ker so volitve 

pred vrati, Grims v imenu 
desne politične opcije ob iz-
volitvi v ospredje postavlja 
varnost in blaginjo kot izje-
mno pomembni vrednoti. 

Tudi Jure Ferjan ocenju-
je, da je Slovenija brez pra-
ve azilne politike. Govoril je 
še o položaju mladih in dru-
žinski politiki, opozoril, da 
standard ljudi pada kljub go-
spodarski rasti, da bo treba 
kaj narediti za to, da bo manj 
bega možganov, na poveza-
vi med izobraževalnim siste-
mom in prvo službo, vzpo-
stavitvi brezobrestnega kre-
dita za mlade družine in 
še drugih ukrepih, ki bodo 

spodbudili dvig natalitete. 
Kot konkreten ukrep ob iz-
volitvi njegove politične op-
cije je upokojencem napo-
vedal petsto evrov božičnice 
vsako leto za vse, oprostitev 
obveznega plačila RTV-na-
ročnine in vzpostavitev de-
mografskega sklada. Gosta 
pogovornega večera sta se 
zavzela tudi za nižjo obdav-
čitev delovne sile, ugodnejše 
pogoje za podjetnike z dob-
rimi idejami, Ferjan je ome-
nil številne možnosti kori-
ščenja evropskih sredstev, 
v Tržiču npr. kot pomoč pri 
obnovi šol, razvoju lesne in-
dustrije ... 

Za varnost in blaginjo gre
Občinski odbor SDS Tržič je v četrtek organiziral pogovorni večer z naslovom Aktualna politična 
situacija in prihodnost Slovenije. Gosta sta bila poslanec Branko Grims in predsednik občinskega 
odbora SDS Tržič Jure Ferjan.

Pogovorni večer v Tržiču z gostoma Brankom Grimsom in Juretom Ferjanom / Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant

Grosuplje – Sobotnega kon-
gresa se je udeležilo več kot 
petsto delegatov ter članov in 
simpatizerjev stranke. Novi 
predsednik je postal Matej 
Tonin, obenem pa so potrdi-
li volilni program za obdob-
je do leta 2022 in predstavi-
li listo kandidatov za volitve 
v državni zbor.

»NSi z rešitvami in progra-
mom misli resno. Slovenija 
mora postati dežela prilož-
nosti in zadovoljnih ljudi,« 
je v svojem nagovoru pouda-
ril novoizvoljeni predsednik 

stranke Matej Tonin. Meni, 
da ima Slovenija številne po-
tenciale, ki jih še nismo ude-
janjili. »Graditi želimo drža-
vo, v kateri bodo ljudje dostoj-
no živeli od svojih plač in po-
kojnin, državo, v kateri bo 
pravici zadoščeno, in drža-
vo, v kateri se bomo vsi poču-
tili varne,« je poudaril in kot 
prednostna področja v pro-
gramu navedel zlasti poso-
dobitev zdravstva in sodstva 
ter znižanje davkov. Prepri-
čan je, da NSi lahko Sloveni-
jo popelje med petnajst naju-
spešnejših držav na svetu po 
kakovosti življenja, če bodo 

dobili priložnost, da prev-
zamejo odgovornost v vladi. 
Na kongresu so se predsta-
vili tudi strankini kandidati 
za junijske volitve v državni 
zbor. V boj za glasove voliv-
cev se bodo podali vsi stranki-
ni poslanci, poleg Tonina še 
Ljudmila Novak, Jožef Hor-
vat, Iva Dimic in Jernej Vrto-
vec, pa tudi glavni tajnik Ro-
bert Ilc in podpredsednik Va-
lentin Hajdinjak. Tonin bo 
kandidiral v volilnem okraju 
Kamnik. 

Po pisanju časnika Delo 
se bo na volitve podala tudi 
Pozitivna Slovenija Zorana 

Jankovića, saj so v stranki tik 
pred iztekom roka odprli po-
seben transakcijski račun za 
volitve. Še vedno pa ni zna-
no, ali bo kandidiral tudi Zo-
ran Janković. Odločitev naj 
bi bila znana ta teden, ko se 
bodo sestali organi stranke.

Poslanci Evropskega par-
lamenta pa so pretekli teden 
potrdili datume za evropske 
volitve. Naslednje volitve v 
Evropski parlament bodo 
potekale med 23. in 26. ma-
jem prihodnje leto. V Slo-
veniji bodo torej volitve v 
Evropski parlament najver-
jetneje v nedeljo, 26. maja.

Za državo zadovoljnih ljudi
Člani in simpatizerji opozicijske stranke NSi so se v soboto zbrali na volilnem kongresu v Grosupljem. 
Za novega predsednika stranke so s skoraj 93 odstotki glasov izvolili Mateja Tonina.

Ljubljana – Med junijem in septembrom bo japonski letalski 
prevoznik All Nippon Airways opravil pet čarterskih poletov 
med Japonsko in Letališčem Jožeta Pučnika. Državni sekretar 
Jure Leben in predsednik uprave japonske letalske družbe Yui 
Hirako, ki se zavzema za čimprejšnjo sklenitev letalskega spo-
razuma med državama, pa sta se pogovarjala tudi o možno-
stih za vzpostavitev rednih letalskih povezav med državama.

Čarterski leti na Japonsko

Jezersko – Danes, 24. aprila, bo ob 19. uri v dvorani Korotan 
na Jezerskem javna razprava z županom. Kot je povedal župan 
Jurij Rebolj, bo na voljo za kakršnakoli vprašanja, ki se dotikajo 
delovanja občine. Poleg župana bodo navzoči tudi njegovi 
sodelavci iz občinske uprave, tako da bo lažje odgovoriti na 
vsa vprašanja, pobude in dileme občank in občanov. Župan 
pričakuje, da bo razprava potekala v konstruktivnem duhu. 

Javna razprava z županom

Čeprav Slovenija sodi v 
endemsko področje za 
klopni meningoencefa-

litis (KME), je delež cepljenih 
majhen. V Avstriji, ki ima 
podobno razširjenost povzro-
čitelja bolezni kot pri nas, so 
z odmevno promocijo uspeli 
zvišati delež cepljenih s šestih 
odstotkov v letu 1980 na več kot 
osemdeset odstotkov v zadnjih 
letih in močno se je znižalo šte-
vilo zbolelih. V Avstriji obstaja 
nacionalna politika cepljenja 
proti KME, zdravstvena zava-
rovalnica povrne del stroškov 
cepljenja. Da je pri nas precep-
ljenost tako slaba, redno se po 
podatkih Nacionalnega inštitu-
ta za javno zdravje (NIJZ) cepi 
le okoli 7,5 odstotka prebivalcev, 
je verjetno kriva tudi cena. V 
ambulanti za cepljenja in poto-
valne medicine NIJZ stane en 
odmerek 33 evrov za otroke in 
35 evrov za odraslega. Prva dva 
odmerka sta potrebna v razmi-
ku od enega do treh mesecev, 
tretji od pet do dvanajst mese-
cev po drugem. Kar preračuna-
no pomeni – trije odmerki za 
štiričlansko družino (dva odra-
sla, dva otroka) nekaj čez štiris-
to evrov! To je osnovna zaščita, 
ki jo je nato treba obnavljati 
na tri oz. pet let. Zato ne pre-
seneča, da so na dober odziv 
naletele akcije cenejšega ceplje-
nja. Zdravstveni dom Škofja 
Loka in Občina Škofja Loka 
sta v soboto organizirala akci-
jo cepljenja proti KME v Škofji 
Loki. Akcijska cena je bila 25 

evrov za odraslega in 20 evrov 
za otroka, naslednje cepljenje 
po akcijski ceni bo 12. maja. V 
enem dopoldnevu so cepili 450 
ljudi, od tega 150 otrok. Več je 
bilo povpraševanja, kot je bilo 
na voljo cepiva. Do vključno 
26. aprila tudi v vseh enotah 
Zdravstvenega doma Ljubljana 
poteka akcija cenovno ugodnej-
šega cepljenja proti KME. Cena 
odmerka za otroke in odrasle je 
enotna in znaša 20 evrov.

V letih 2010 do 2012 je te-
danji Zavod za zdravstveno 
varstvo Kranj razvil lasten 
model cepljenja proti KME, 
ki so ga poimenovali akcije 
cepljenja. Te so vključevale hu-
manitarno cepljenje šolarjev iz 
socialno šibkejših ali številnej-
ših družin, tudi znižano ceno 
cepljenja za celotno populacijo 
v lokalni skupnosti. Ta model 
(žal) ni postal nacionalen, so 
ga pa uspešno povzemali zdra-
vstveni domovi. 

Tudi NIJZ je na zdravstveni 
svet, ki deluje pri ministrstvu 
za zdravje, naslovil vlogo, da 
bi osnovno cepljenje otrok v 
starosti treh let in odraslih, 
starih od 45 do 50 let, plačeva-
li iz obveznega zavarovanja. 
Zdravstveni svet je predlog po-
trdil, zdravstvena zavaroval-
nica pa sredstev v ta namen 
(še) ni dodelila. Vprašanje za 
zavarovalnico je, ali ne bi bilo 
cenejše financiranje cepljenja 
proti KME, kot pa stanejo 
posledice zdravljenja običajno 
hudo zbolelih za KME. 

Ko namesto zavarovalnice 
prispeva lokalno okolje 

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič
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Cveto Zaplotnik

Kranj – V Vzajemni bo od 
maja dalje mesečna premija 
za dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje znašala 30,12 
evra, z najvišjim zakonsko 
dovoljenim triodstotnim po-
pustom pa 29,22 evra. Zava-
rovancem jo bodo prvič ob-
računali po novem že apri-
la, saj jo plačujejo v tekočem 
mesecu za naslednji mesec. 
V Vzajemni so se za zviša-
nje premije odločili zato, da 
bi prihodke iz tega zavaro-
vanja uskladili z rastjo stro-
škov za zdravstvene storitve. 

Izguba pri zavarovanju

Pri tem zavarovanju na-
mreč že dve leti zapored be-
ležijo izgubo, lani je po ne-
revidiranih rezultatih poslo-
vanja znašala pet milijonov 
evrov, v prejšnjih letih pa so 
vse višje odhodke za zdra-
vstvene storitve uravnava-
li s preteklimi rezervami iz 
presežkov. Kot ugotavljajo, 
se je v zadnjih letih znesek 
doplačil k zdravstvenim sto-
ritvam, ki jih krije dopolnil-
no zdravstveno zavarovanje, 
nenehno povečeval. Odhod-
ki za zdravstvene storitve so 
naraščali tako zaradi poviša-
nja cen (letos jih je ministr-
stvo za zdravje zvišalo še za 
pet odstotkov) kot tudi več-
jega obsega uveljavljanja 
zdravstvenih storitev, viš-
je odhodke pa so beležili 

tudi zaradi ukrepov vlade za 
skrajševanje čakalnih dob in 
finančnih posledic sporazu-
ma med vlado in sindikati. 

Višje cene, večji obseg 
storitev

V Triglavu, Zdravstveni 
zavarovalnici, so premijo 
dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja nazadnje spre-
minjali februarja lani, takrat 
so jo zvišali za 63 centov, na 
28,99 evra, s 1. majem letos 
pa jo bodo podražili na 30,79 
evra. Podobno kot v Vzajem-
ni ugotavljajo, da se je v zad-
njem obdobju znesek do-
plačil k zdravstvenim storit-
vam, ki jih krije obvezno za-
varovanje, neprestano po-
večeval. Lani so se povišale 
plače v zdravstvu, del povi-
šanja je dogovorjen tudi za 
letos. Z izvajanjem progra-
mov skrajševanja čakalnih 
dob se povečuje obseg stori-
tev, gospodarska rast zagota-
vlja več denarja za izvajanje 
dodatnih zdravstvenih pro-
gramov. Ker dopolnilno za-
varovanje krije doplačila do 
polne cene zdravstvenih in 
zobozdravstvenih storitev v 
višini od pet do 90 odstot-
kov, zvišanje cen in večji ob-
seg storitev vplivata tudi na 
stroške, ki jih krije dopolnil-
no zavarovanje.  

V zavarovalnici Adriatic 
Slovenica so že decembra 
lani premijo zvišali na 30,34 
evra.                                                                                                      

Vzajemna in Triglav 
zvišujeta premijo
Dva ponudnika dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja v Sloveniji, Triglav, Zdravstvena 
zavarovalnica, in Vzajemna, bosta premijo 
zvišala s prvim majem, tretji ponudnik, Adriatic 
Slovenica, je to storil že decembra lani. 

Jože Košnjek

Brezje – Romarsko središče 
na Brezjah je pretekli teden 
obiskala delegacija ministr-
stva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, v kateri so 
bile državna sekretarka Eva 
Štravs Podlogar, direktorica 

direktorata za turizem Re-
nata Martinčič in njena so-
delavka Simona Križaj. Go-
stje so se z gvardijanom 
frančiškanskega samosta-
na na Brezjah in rektorjem 
Marijinega svetišča patrom 
dr. Robertom Bahčičem in 
direktorico Romarskega 

urada Brezje dr. Andrejo Er-
žen Firšt pogovarjale v po-
menu romarskega turiz-
ma, ki tudi v Sloveniji naraš-
ča. Brezje obišče letno blizu 
300.000 romarjev, med ka-
terimi je vedno več tujcev, 
za katere je poleg Brezij za-
nimiv tudi obisk Blejskega 

otoka. Slovenija je sprejela 
načrt trženja kulturnih po-
sebnosti za obdobje 2018–
2020, kamor sodijo tudi ro-
marski turizem in sakralni 
objekti. Romarsko središče 
na Brezjah in ministrstvo že 
pripravljata predstavitev ver-
skega turizma v Sloveniji za 
mednarodno konferenco, ki 
bo 14. maja v Vatikanu. 

Na Brezjah sta se pretekli 
teden zgodila še dva zanimi-
va dogodka. Upokojeni lju-
bljanski nadškof dr. Anton 
Stres je v Marijini kapeli da-
roval zlato mašo. V duhov-
nika ga je tedanji ljubljan-
ski nadškof dr. Jožef Pogač-
nik posvetil 20. aprila leta 
1968, naslednji dan pa je 
imel mladi duhovnik Stres 
za svoje sorodnike na Brez-
jah prvo mašo po posvetitvi. 
Brezje so pretekli teden za 
cilj romanja izbrali tudi slo-
venski katoliški skavti. Priš-
lo jih je okrog 1400, najmanj 
toliko pa jih je obiskalo Sveto 
in Ptujsko Goro.

Priložnosti romarskega turizma
Delegacija ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo se je na Brezjah pogovarjala o možnostih 
razvoja romarskega turizma.

Delegacija ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in gostitelja pred baziliko 
na Brezjah / Foto: Romarski urad Brezje

Suzana P. Kovačič

Kranj – S kadrovsko stisko 
zaradi pomanjkanja zdrav-
nikov se soočajo na ravni 
celotnega Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slo-
venije (ZZZS), a kot je po-
vedala direktorica Območ-
ne enote (OE) Kranj Nata-
ša Čarman Korenjak, je pri 
njih trenutno stiska največ-
ja. V letu 2017 so imenovani 
zdravniki v OE Kranj v zve-
zi z začasno nezmožnostjo 
za delo, nego, zdraviliškim 
zdravljenjem in medicinski-
mi pripomočki izdali skup-
no 23.255 odločb. Glavnina 
odločb, 18.937, je bila izda-
na v zvezi z začasno nezmo-
žnostjo za delo nad trideset 
dni. »Na to, da se bolniške 
odsotnosti povečujejo, vpli-
vajo tudi demografski de-
javniki. Delovna doba se po-
daljšuje, obolelih zavaro-
vancev od 55. do 65. let je vse 
več,« je pojasnila direktori-
ca OE Kranj. Zneski nado-
mestil plač za čas odsotnos-
ti z dela zaradi bolezni nad 
30 dni, izplačani iz sredstev 
ZZZS, so za zaposlene pri 
delodajalcih na območju 
OE Kranj v letu 2017 znaša-
li 18.512.777 evrov, kar je 24 

odstotkov več, kot v letu prej.  
Število obravnav imenova-
nih zdravnikov se torej iz 
leta v leto povečuje, na OE 
Kranj imajo sistematizirana 
tri zdravniška delovna mes-
ta, a je eno že dlje časa neza-
sedeno, ena zdravnica pa se 
bo junija letos upokojila. So-
delujejo tudi s tremi zdrav-
niki specialisti pogodbeno, 
vsi skupaj opravijo za 0,45 
delavca ur mesečno. Nata-
ša Čarman Korenjak si vzro-
ke za to, da zdravnika ne do-
bijo, razlaga s splošnim po-
manjkanjem zdravnikov pri 
nas in tudi s tem, da so vse-
bina, narava in pogoji dela 
zdravnikov na področju de-
javnosti ZZZS slabo pozna-
ni, tako širši javnosti kot 
tudi mnogim zdravnikom. 
Delo, ki ga opravljajo zdrav-
niki specialisti, zaposleni v 
ZZZS, je po besedah sogo-
vornice dinamično, komple-
ksno, strokovno zahtevno 
delo, pod ugodnimi delovni-
mi pogoji, v enoizmenskem 
delovnem času, z možnostjo 
permanentnega izobraževa-
nja ... »To delo zahteva, po-
leg strokovnega medicin-
skega znanja, tudi specialna 
znanja in veščine, ki jih med 
študijem na Medicinski 

fakulteti in v okviru obsto-
ječih temeljnih specializacij 
ali drugih podiplomskih izo-
braževanj ni mogoče osvoji-
ti. Zato je bila na pobudo ini-
ciativnega odbora zdravni-
kov, zaposlenih v ZZZS, pri 
Slovenskem zdravniškem 
društvu leta 2015 ustanov-
ljena Sekcija za medicinsko 
izvedenstvo in zavarovalni-
ško medicino,« je pojasni-
la Nataša Čarman Korenjak. 
Glavnina dela imenovanega 
zdravnika je resda odločanje 

o začasni nezmožnosti za 
delo in o zdraviliškem zdra-
vljenju, vendar zdravniki, 
zaposleni pri njih, izvajajo 
tudi druge strokovne, nad-
zorne in svetovalne naloge. 
Imenovani zdravniki, za-
posleni v OE, o svojih odlo-
čitvah izdajajo upravne akte 
v skladu z Zakonom o splo-
šnem upravnem postopku, v 
postopkih, v katerih zavaro-
vanci uveljavljajo pravico do 
povračil stroškov, pa podajo 
izvedensko mnenje. 

Tudi pri njih iščejo zdravnika
Na kranjski območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije imajo že dalj časa razpisano 
prosto delovno mesto zdravnika specialista, a ga kljub ugodnim delovnim pogojem ne dobijo. Število 
obravnav pa se jim iz leta v leto povečuje, lani so v zvezi z začasno nezmožnostjo za delo, nego, 
zdraviliškim zdravljenjem in medicinskimi pripomočki na OE Kranj izdali skupno 23.255 odločb.

Nataša Čarman Korenjak, direktorica kranjske območne 
enote ZZZS

Kot pravijo v sidikatih, je 
uprava družbe, ki je pogod-
bo uskladila le s Sindika-
tom družbe Aerodrom Lju-
bljana, pod pretvezo dviga 
plač posegla tako v njen tari-
fni kot normativni del. Sin-
dikata zato zahtevata, da se 
vodstvo ponovno usede za 
pogajalsko mizo in pogodbo 
uskladi z zahtevami zaposle-
nih. Po mnenju obeh sindi-
katov so bile namreč z novo 
pogodbo delavcem odvzete 
že zagotovljene pravice. De-
lodajalcu med drugim očita-
jo, da so skrajšali odpovedne 
roke, ukinili pravico do soli-
darnostne pomoči v prime-
ru elementarne nesreče ali 
požara, izločili sistem nap-
redovanj in nagrajevanja, ki 
ju bodo urejali s splošnim 
aktom in bodo s tem le še 
v domeni delodajalca, prav 

tako so izbrisali ali oklestili 
člene, ki so urejali odpoved 
pogodbe iz poslovnega raz-
loga večjemu številu delav-
cev. Kot dodajajo v sindika-
tih, so kljub nasprotovanju v 
novo kolektivno pogodbo za-
pisali, da delodajalec ne vodi 
dokaznega postopka v pri-
meru izredne ali redne od-
povedi pogodbe in delavcu 
ni dolžan omogočiti vpog-
leda v zbrano dokazno gra-
divo zoper njega, delavcem 
pa tridesetminutni odmor 
lahko omogoči v dveh delih, 
omejili so tudi letni dopust. 
Sindikati zahtevajo tudi viš-
je vrednotenje nedeljskega 
dela in nadurnega dela ter 
pripravljenosti na domu.

Poleg jutrišnjega prote-
sta v sindikatih napovedu-
jejo tudi proteste poklicnih 
gasilcev, ne izključujejo pa 
niti možnosti stavke, če ne 
bo prišlo do dogovora.

Jutri protest na letališču
31. stran
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Brezplačna predavanja
Zasaditve korit in svetovanja pri izbiri balkonskih rastlin

Prodaja ekoloških sadik, balkonskega cvetja,  
mlečnih in pekovskih izdelkov

Zanimive stojnice ter predstavitev projektnih nalog  
dijakov in študentov

Kontakt:
tecaji@bc-naklo.si
04 27 72 120
041 499 936

www.bc-naklo.si
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Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – V Sloveniji je 
83 odstotkov podjetij v dru-
žinski lasti, a jih kar dve tre-
tjini ne opravi uspešnega pre-
nosa vodenja na naslednjo ge-
neracijo. Tudi zato je Obrtno-
-podjetniška zbornica Slove-
nije (OZS) ustanovila Center 
za družinsko podjetništvo v 
Sloveniji, ki so ga predstavi-
li na Dvoru Jezeršek na Zgor-
njem Brniku.

Po besedah predsednika 
OZS Branka Meha je glavni 
motiv za ustanovitev centra 
nudenje strokovne pomoči 
in vseh potrebnih informacij 
družinskim podjetjem, ki se 
odločijo za tak korak. »Dru-
žinskim podjetjem želimo 
nuditi servis, da prenos steče 
gladko in brez nepotrebnih 
napak,« pravi Meh, ki si želi 
tudi več posluha s strani dr-
žave. Za primerjavo postavlja 
kmete, ki so v podobni situ-
aciji deležni tudi finančnih 
podpor s strani države, kar pa 
ne velja za podjetnike. V OZS 
tako računajo tudi na finanč-
no stimulacijo podjetij, pred-
vsem pa si želijo razbreme-
nitve birokracije, ki mlade 
prevzemnike večkrat odvra-
čajo od nadaljevanja poti svo-
jih staršev. V luči prihajajo-
čih državnozborskih volitev 
in prihoda nove vlade si že-
lijo tudi ustanovitve resorne-
ga ministrstva za malo pod-
jetništvo, saj država precej 
več vlaga v veliko gospodar-
stvo kot pa v razvoj majhnih 
in srednjih podjetij, ki jih je v 
Sloveniji največ.

Med družinska podjetja, 
ki so bila uspešna pri preda-
ji vodstva v roke mlajši gene-
raciji, gotovo spada Jezeršek 
gostinstvo, ki je gostilo do-
godek. Jure Jezeršek, poslov-
ni direktor podjetja in eden 
od štirih sinov, ki so zavzeli 
vodstvena mesta v podjetju, 
pravi, da je za uspešen pre-
nos podjetja potrebnih pet 
do deset let, otroci pa so bili 
del dogajanja že od mladih 
nog. »Že pri sedmih, osmih 
letih smo po svojih močeh 
pomagali in bili za svojo po-
moč tudi nagrajeni. Starši so 
nas vzgajali v podjetniškem 
duhu in z zavedanjem, da ni 
nič podarjenega in si je, vse 
kar imaš, treba zaslužiti. Mis-
lim, da je bilo to ključnega 

pomena, da smo kasneje op-
ravili uspešen prenos podje-
tja,« pravi Jure Jezeršek, ki 
sicer dodaja, da se je razdeli-
tev pozicij med brati zgodila 
spontano. »Vsak je že od nek-
daj počel, kar ima rad, niko-
li nismo nikomur rekli, kaj 
mora delati, vse se je zgodilo 
po neki naravni poti.«

Podobne izkušnje ima 
tudi Marko Lotrič iz podje-
tja Lotrič meroslovje, čigar 
obe hčeri in sin so se odloči-
li za delo v podjetju. »Zgled 
in vzgoja sta ključna, da 
se otroci odločijo za podje-
tništvo. Od lani so vsi zapos-
leni v podjetju. Sin vodi hče-
rinsko podjetje, starejša hči 
je sicer trenutno na porodni-
škem dopustu, sicer pa vodi 

računovodstvo, mlajša pa se 
je lani zaposlila v marketin-
gu in prodaji.«

Obe podjetji sta se odloči-
li tudi za sprejetje družinske 
ustave, kamor so zapisali te-
meljne vrednote in vizijo pri-
hodnosti podjetja ter vloge 
in vključevanje družinskih 
članov v podjetje, s čimer se 
izognejo tudi raznim tre-
njem, do katerih bi sicer lah-
ko prišlo. 

»Prednost takšne vrste 
podjetja je, da smo poveza-
ni na več načinov. Nismo le 
bratje, temveč smo tudi pri-
jatelji,« pravi Jure Jezeršek. 
In zaključuje: »Za nas so 
tudi drugi sodelavci del dru-
žine, prav tako dobavitelji in 
poslovni partnerji.«

Ključna vzgoja in zgled
Zgled in vzgoja navdušujeta otroke, da prevzamejo podjetja staršev, menijo v uspešnih družinskih 
podjetjih, ki jim bo odslej v pomoč tudi center za družinsko podjetništvo.

Predsednik OZS Branko Meh, Marko Lotrič iz podjetja Lotrič meroslovje in Jure Jezeršek iz 
Jezeršek gostinstva

Kokrica – Združenje borcev za vrednote NOB Kranj in krajevni 
organizaciji borcev za vrednote NOB Duplje in Kokrica ter 
Krajevna skupnost Kokrica so ta petek, 27. aprila, organizatorji 
tradicionalnega pohoda po gozdnih cestah, poteh in stezah 
krajinskega parka Udin boršt, ki bo letos potekal pod nazivom 
25. Pohod prijateljstva in spomina – Udin boršt 2018. Pohoda 
se je moč udeležiti od 8. ure dalje, odločite pa se lahko za 
krajšo (sedemkilometrsko) ali daljšo (13-kilometrsko) progo. 
Zaključna proslava bo ob 12. uri na prireditvenem prostoru 
pred trgovskim centrom podjetja Mercator na Kokrici. Slav-
nostni govornik bo slovenski ustavni pravnik, zaslužni profe-
sor, nekdanji rektor, politik, pisatelj ter član Sveta ZZB NOB 
Slovenije dr. Ivan Kristan. V programu bodo sodelovali učenci 
Podružnične šole Kokrica in glasbenica Marjetka Popovski. 
Prireditev bo v vsakem vremenu.

Pohod prijateljstva in spomina

Spodnje Stranje – Občina Kamnik obvešča, da bo zaradi grad-
nje kanalizacije v Spodnjih Stranjah na lokalni cesti Spodnje 
Stranje–Zgornje Stranje veljala popolna zapora za promet, 
in sicer med hišama s hišnima številkama 2 in 4. Zapora bo 
trajala 30 dni, od 20. aprila do 1. junija. V času popolne zapore 
bo urejen obvoz po regionalni cesti Kamnik–Stahovica.

Popolna zapora ceste v Spodnjih Stranjah

Maša Likosar

Kranj – Veterani Območne-
ga združenja vojne za Slove-
nijo Kranj so se pred nedav-
nim v vojašnici v Kranju sre-
čali na rednem letnem ob-
čnem zboru. Ob tej prilož-
nosti so podelili tudi prizna-
nja. Predsednik Anton Re-
šek je za vzorno, prizadev-
no nekajletno delo pri raz-
vijanju veteranske organiza-
cije in krepitve spomina na 
osamosvojitveno dejanje po-
delil bronasto plaketo ZVVS 
Bojanu Verčiču, Mihi Jago-
dicu, Alojziju Čimžarju, Pe-
tru Slatnarju, Borutu Lužov-
cu in Boru Baldermanu. 

Lani so veterani odkrili 
dve spominski plošči - v Šen-
čurju in na Rupi, udeležili 
so se številnih spominskih 
svečanosti in slovesnosti, v 

Cerknem so ekipno osvoji-
li tretje mesto v smučanju, 
na Gorenjskem so bili dru-
gi v kegljanju in prvi v držav-
nem merilu, dosegli so spo-
razumno rešitev za prapor-
ščaka, katerega delo bo po-
leg Janeza Jesenka opravljal 

tudi Roman Pintar. Veliko 
dela vložijo v zgodovinsko 
dejavnost v muzeju osamo-
svojitvene vojne. Anton Re-
šek pravi, da si morajo bolj 
prizadevati pri mladih, jih 
spodbujati k ogledu muzeja, 
domoljubju in domovinski 

vzgoji. Letos mineva petde-
set let od ustanovitve terito-
rialne obrambe. V vsakem 
območnem združenju na 
Gorenjskem se bodo vrsti-
le prireditve. V Kranju bodo 
pripravili muzejski večer, 
okroglo mizo in razstavo. 

Plakete za prizadevne veterane

Dobitniki bronastih plaket ZVVS s predsednikom Antonom Reškom / Foto: Tina Dokl

pogovorni večer

PRIHODNOST
SLOVENIJE

V sredo, 25. aprila 2018, 
ob 19. uri 

v kulturnem domu Podbrezje,   
Podbrezje 147, Naklo

Mag. Branko Grims
predsednik KNOVS

g. Marko Mravlja
Župan občine Naklo

Mag. Bernard Bršcic�
publicist
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Skozi oči preteklo-
sti zazrti v prihodnost, tako 
so naslovili akademijo ob 
prazniku občine Šenčur, ki 
so jo v duhu naslova pripravi-
li pripadniki starejše in mlaj-
še generacije: Osnovne šole 
Šenčur in kulturnih društev 
Šenčur in Visoko. Z glasbo 
so prepletli razmišljanja o 
preteklosti občine, med dru-
gim o njenem prvem župa-
nu Antonu Umniku izpred 
druge svetovne vojne, o se-
danjosti in prihodnosti obči-
ne Šenčur. 

Župan Ciril Kozjek se je v 
slavnostnem govoru ozrl na 
dosežke štiriletnega man-
data. V tem času so izpelja-
li več pomembnih naložb, 
vseh za boljšo kakovost živ-
ljenja občank in občanov. Ne-
katere velike so sofinancirali 
tudi evropski skladi. Tako so v 
preteklih letih celovito komu-
nalno uredili severni del ob-
čine. Obnavljali so šole, vrtce, 
kulturne domove, v večje pro-
store preselili občinsko knji-
žnico. Začeli so urejati kole-
sarske povezave v občini in 
s sosednjo občino Kranj. Za 
trajnostno mobilnost so pos-
krbeli s šestimi polnilnica-
mi električnih vozil. Vlagali 
so v športno infrastrukturo, 
urejali pokopališče in zgra-
dili večnamenski objekt ob 
njem, ob spomeniško zaš-
čiteni Blagneči hiši so začeli 
na mestu nekdanjega gospo-
darskega poslopja urejati več-
generacijski center. S spreje-
tjem občinskega prostorske-
ga načrta in več podrobnimi 
načrti skrbijo za prostorski 
razvoj občine. Z urejanjem 
komunalne infrastrukture v 

občini nadaljujejo tudi letos: 
za severnim delom občine 
bodo enako urejena še južna 
naselja. Medtem ko so za se-
verna prejeli evropski denar, 
južna urejajo zgolj s sred-
stvi občinskega proračuna, 
si pa prizadevajo za pridobi-
tev morebitnih nepovratnih 
virov. Najprej bo letos zgraje-
na čistilna naprava v Trbojah, 
zatem pa še kanalizacija, ces-
te in vse, kar sodi zraven. Tudi 
gradnjo kolesarskih povezav 
še nadaljujejo, k temu sodi 
tudi kolesarski nadvoz nad 
avtocesto, odprt v teh dneh, 
ki je povezal Šenčur z Vok-
lim. Sledijo kolesarske pove-
zave do sosednjih občin. Tudi 
športni park bo obnovljen, saj 
sedanji objekti, zgrajeni pre-
težno s prostovoljnim delom 

občanov, niso več v skladu s 
sodobnimi standardi. Prvo 
bo narejeno nogometno igri-
šče z umetno travo. Po me-
rilih varstva kulturne dediš-
čine bodo v prihodnje uredi-
li Blagnečo hišo. Načrte ima-
jo tudi s knjižnico, ki bo v pri-
hodnje našla prostor v sa-
mem središču Šenčurja, kjer 
nameravajo obnoviti krajevni 
dom. To je le nekaj drobcev iz 
sedanjosti in prihodnosti ob-
čine Šenčur. Najpomemb-
nejša vrednota pa so ljudje, je 
dejal župan Ciril Kozjek, med 
njimi tudi letošnji občinski 
nagrajenci. 

Letos so podelili tri sre-
brne plakete, eno bronasto 
in tri spominska priznanja 
občine. Srebrno so podelili 
Martinu Kadivcu za izjemni 

prispevek na področju izobra-
ževanja, kulture in umetno-
sti, dr. Stojanu Kostanjevcu 
za dolgoletno uspešno delo-
vanje na številnih področjih 
v vasi Prebačevo in dr. Jane-
zu Staretu za dolgoletno pre-
dano delo na več področjih v 
vasi Trboje. Bronasto plaketo 
je prejel Janez Pipan, ki vrsto 
let deluje v vasi Luže in tudi 
drugje. Spominska prizna-
nja pa so namenili Sebastia-
nu Mohoriču, vodniku reše-
valnega psa, ki deluje pred-
vsem na humanitarnem po-
dročju, Roku Puharju za izje-
mne športne dosežke v teku 
v slovenskem in svetovnem 
merilu in Ireni Žerovnik za 
uspešno vodenje jutranje te-
lovadbe v okviru društva Šola 
zdravja v Šenčurju.    

Proslavili občinski praznik
Na osrednji slovesnosti ob prazniku občine Šenčur so podelili sedem občinskih priznanj in se ozrli na 
preteklosti in prihodnost občine.

Letošnji občinski nagrajenci z županom Cirilom Kozjekom / Foto: Tina Dokl

Janez Kuhar

Cerklje – Gasilska zveza (GZ) 
Cerklje združuje osem pro-
stovoljnih gasilskih društev 
oziroma več kot 1500 gasilcev 
z območja občine. Na nedav-
ni skupščini zveze sta se jim 
za predano delo in zagotavlja-
nja požarne varnosti zahvali-
la cerkljanski župan Franc 
Čebulj in podpredsednik Ga-
silske zveze Slovenije Jože 
Derling. Jožetu Žlebirju so se 
zahvalili za uspešno vodenje 
zveze od ustanovitve do da-
nes ter mu podelili naziv ča-
stnega predsednika, posebej 

pa so se zahvalili tudi župa-
nu Francu Čebulju za uspeš-
no sodelovanje z gasilsko zve-
zo in finančno pomoč občine 
vseh deset let, kolikor že delu-
je zveza. Na skupščini so po-
trdili tudi novo vodstvo, pred-
sednik zveze je postal Blaž 
Kaplenik, poveljnik pa Me-
tod Kropar. Sprejeli so letoš-
nji program dela zveze ter iz-
volili Blaža Kaplenika za dele-
gata na 17. kongresu GZ Slo-
venije in Metoda Kroparja za 
delegata Plenuma GZ Slove-
nije. Novi gasilski vozili letos 
pričakujejo gasilci v Zalogu 
in Velesovem.

Novo vodstvo Gasilske 
zveze Cerklje 

Novi predsednik gasilske zveze Blaž Kaplenik (desno)  se 
je posebej zahvalil dosedanjemu predsedniku zveze Jožetu 
Žlebirju (v sredini) in županu Francu Čebulju.

Ljubljana – Dne 21. aprila je minilo deset let, odkar so na On-
kološkem inštitutu Ljubljana slikali prvo žensko v Državnem 
presejalnem programu za raka dojk Dora. Dora slovenskim 
ženskam med 50. in 69. letom starosti zagotavlja enakopraven 
dostop do presejanja v 19 enotah. V program je bilo do danes 
vključenih več kot 180 tisoč žensk, več kot dva tisoč ženskam so 
omogočili bolj kakovostno življenje z odkritim rakom na zgodnji 
stopnji. Ob jubileju je bila slovesnost pod častnim pokrovi-
teljstvom predsednika države Boruta Pahorja, ki je poudaril, da 
ima program Dora ugled nacionalno pomembnega programa 
v Sloveniji in predstavlja primer dobre prakse preventivnega 
programa za raka dojk v Evropi in svetu. Borut Pahor je mag. 
Maksimiljanu Kadivcu, vodji programa Dora, vročil slovensko 
zastavo, posebno protokolarno priznanje predsednika republi-
ke, in s tem izrazil hvaležnost za to plemenito delo.

Deset let presejalnega programa Dora

Mateja Rant

Podblica, Besnica – Letošnje 
srečanje podružničnih šol, 
ki sta ga gostili dve kranj-
ski šoli, so posvetili narav-
nim didaktičnim materia-
lom. »To temo smo izbra-
li zato, ker želimo poudari-
ti pomen uporabe naravnih 
materialov v didaktične na-
mene. Bogastvo, ki ga nudi 
narava, lahko brez škode za 
okolje uporabimo kot učno 
sredstvo. Nudijo nam topli-
no in ponujajo širok spekter 
uporabe pri različnih pred-
metih,« sta poudarili letošnji 

gostiteljici Anica Kordež in 
Barbara Mesec Štular.

V okviru srečanja so prip-
ravili tudi tematske delav-
nice ter organizirali likovni 
in literarni natečaj, ob kon-
cu srečanja je potekal še ob-
čni zbor društva. Dogaja-
nje so popestrili s kultur-
nim programom, odpravi-
li so se tudi na ogled narav-
nih znamenitosti v okolici 
gostujočih šol. Kot so ob tej 
priložnosti poudarili v dru-
štvu, so podružnične šole v 
mirnem, domačem okolju 
izjemnega pomena za ra-
zvoj zdravih medsebojnih 

odnosov med otroki. »Stke-
jo se najpomembnejše vezi 
med šolo in aktivnim življe-
njem v domačem kraju.« V 
manjših skupinah, so pou-
darili, je namreč vsak posa-
meznik slišan in upoštevan 
pri oblikovanju vaške skup-
nosti, s čimer se mu razvi-
ja občutek varnosti in pripa-
dnosti. Na majhnih podruž-
ničnih šolah obenem učen-
ci vzdržujejo stik z naravo in 
ohranjajo tradicijo domače-
ga kraja. »Učenci sodeluje-
jo na krajevnih prireditvah 
s petjem, plesom, recitacija-
mi in dramsko igro. Šola je 
središče dogajanja, ki ohra-
nja življenje in poseljenost 
podeželja,« so prepričani v 
Društvu učiteljev podruž-
ničnih šol, saj menijo, da se 
ljubezen do domačega kraja 
razvije v otroštvu in jo potem 
nosimo s seboj vse življenje. 

Bogastvo narave kot učno sredstvo
Okrog sedemdeset članov Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije se je minuli konec tedna zbralo na 18. strokovnem 
posvetu, ki so ga tokrat pripravili v podružničnih šolah Podblica in Besnica.

Letošnje srečanje Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije sta gostili šoli v Podblici in 
Besnici. / Foto: Tina Dokl
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Domžale – Center ASPI, kot 
se imenuje center za odrasle 
in mladostnike z avtizmom, 
je prvi center v Sloveniji, kjer 
je program posvečen izključ-
no mladostnikom in odraslim 
osebam z motnjo avtističnega 
spektra. Program, ki ga kot ča-
stni pokrovitelj podpira tudi 
predsednik Borut Pahor, v za-
metkih poteka že od januarja 
letos, uradno odprtje pa je bilo 
v petek, 20. aprila.

Društvo ASPI, ki zdru-
žuje odrasle osebe z 

Aspergerjevim sindromom, 
njihove starše in prijatelje, je 
s pomočjo Slovenske karitas, 
Župnije Domžale in donacij 
v brezplačen najem pridobilo 
hišo v Domžalah, kar bo omo-
gočalo povezovanje oseb z av-
tizmom, njihovih družin in 
lokalnega okolja. Na posluh 
so naleteli tudi na ministr-
stvu za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnosti 
ter Občini Domžale.

»Namen našega društva 
je tudi ozaveščati javnost, da 
avtizem ni le razvojna mot-
nja otrok, pač pa se s to težavo 

soočajo tudi odrasli. Ker pa v 
naši družbi nikjer ni bilo ni-
kogar, ki bi jim pomagal, smo 
pred osmimi leti ustanovi-
li društvo ASPI, leta 2015 pa 
je bila na našo pobudo usta-
novljena tudi zveza nevlad-
nih organizacij za avtizem, 
ki je združila kar deset orga-
nizacij. Prelomnico v našem 
delovanju predstavlja cen-
ter, ki ga odpiramo danes, v 
njem pa uspešno izvajamo 
projekt z naslovom Nič več 
sam. Hvala vsem, ki ste spoz-
nali naše težave in potrebe in 
ste nam pri tem pomagali,« 

je zbrane nagovorila predse-
dnica društva Borjana Koželj, 
tudi sama mati odraslega sina 
z Aspergerjevim sindromom.

Center danes povezuje pet-
deset staršev in trideset od-
raslih ter mladostnikov z av-
tizmom. Skupino za odrasle 
vodi strokovna vodja Centra 
ASPI, psihologinja  Neven-
ka Nakrst, skupino za mla-
dostnike pa specialistka za 
pomoč z umetnostjo  Vesna 
Mlakar.

Center je skupaj s predse-
dnico Borjano Koželj uradno 
odprl domžalski župan Toni 
Dragar, blagoslovil pa ga je 
ljubljanski nadškof in metro-
polit msgr. Stanislav Zore.

Center za osebe z avtizmom
V središču Domžal je zaživel prvi center za mladostnike in odrasle s spektroavtističnimi motnjami, ki 
so bili do sedaj skupaj s svojci prepuščeni sami sebi.

Center za osebe z avtizmom je prostore našel v hiši na Stobovski ulici v Domžalah.  
 

Predsednica društva ASPI 
Borjana Koželj / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Smlednik – »V teh petdesetih 
letih se je prav gotovo nab-
ralo veliko izjemnih uspe-
hov, izzivov, izkušenj, spo-
minov, zgodb. Preveč, da bi 
jih vse našteli. Zgradba, kate-
re petdesetletnico praznuje-
mo, je bila zgrajena na Jera-
jevi njivi po načrtih arhitek-
ta Emila Navinška, neposre-
dnega učenca velikega Jože-
ta Plečnika. Njegov koncept 
tako imenovanih »brezkori-
dornih« šol, izbira materia-
lov in na osnovi znanstvenih 
dognanj oblikovanih stavb 
je v marsikaterem pogledu 
za tiste čase vrhunski arhi-
tekturni dosežek tudi v sve-
tovnem merilu,« je povedal 
Marko Valenčič, od leta 2008 
ravnatelj OŠ Simona Jenka 
Smlednik. »Za časa mojega 
mandata so šolska zgradba, 
telovadnica in okolica šole 
doživeli kar nekaj izboljšav 
in sprememb: postavljena je 
zvočna izolacija v telovadni-
ci, nova šolska peč in toplotna 

črpalka, delno je obnovljeno 
šolsko igrišče, popolnoma je 
prenovljen in razširjen Špor-
tni park Smlednik, na novo je 
bil narejen parket v treh šol-
skih telovadnicah. Pred vra-
ti je obsežna energetska sa-
nacija obeh objektov – sta-
re zgradbe s prizidkom in 

telovadnice, ki vključuje 
novo zidno in strešno izola-
cijo, zamenjavo starih oken, 
zamenjavo peči na olje s peč-
mi na plin, postavitev nove 
razsvetljave, žaluzij in še bi 
lahko našteval. Projekt naj bi 
bil zaključen do 31. julija,« je 
še dejal Valenčič in omenil 

tudi prostorsko stisko, s kate-
ro se srečujejo.

V sklopu praznovanja oble-
tnice v avli šole gostuje arhi-
tekturna razstava z naslovom 
En sam velik, svetel, upora-
ben prostor brezkoridorne 
šole Emila Navinška, ki je 
na ogled do 8. maja.

Jubilej šole v Smledniku
V Smledniku so pred kratkim praznovali petdeset let delovanja »nove« šole, Osnovne šole Simona 
Jenka Smlednik. Ob tem so pripravili prireditev z naslovom Petdeset izzivov za petdeset let.

Utrinek s prireditve ob petdesetletnici »nove« šole v Smledniku
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Aleš Senožetnik

Vodice – Na zadnji seji ob-
činskega sveta v Vodicah 
so svetniki potrdili predlog 
župana Aca Franca Šuštar-
ja o imenovanju svetnika 
Marjana Podgorška za po-
džupana občine. Kot je po-
jasnil Šuštar, se je za Pod-
gorška odločil, ker s svojim 
aktivnim delovanjem veli-
ko prispeva k razvoju obči-
ne. Županu svetuje pri pro-
jektih, ki se odvijajo v ob-
čini, med drugim je sode-
loval pri pridobivanju so-
glasij in služnosti, potreb-
nih za gradnjo kanalizacij-
skega kanala C0, pri ureja-
nju melioracijskih kanalov 

in vodotokov, novoletnem 
okraševanju občine in po-
magal še pri številnih dru-
gih projektih v občini, akti-
ven pa je tudi na področju 
prostovoljstva. Podgoršek, 
sicer tudi predsednik Sveta 
za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu Občine Vo-
dice, bo funkcijo opravljal 
nepoklicno. Svetniki, ki so 
Podgorška soglasno podpr-
li, so sicer izrazili le obža-
lovanje, da je bil imenovan 
šele ob koncu mandata. S 
tem pa so v Vodicah izpolni-
li tudi popravljalni ukrep, ki 
jim ga je naložilo Računsko 
sodišče v februarskem revi-
zijskem poročilu, saj občina 
doslej podžupana ni imela.

Podžupan bo Marjan 
Podgoršek

Jasna Paladin

Kamnik – Prvo polnilno po-
stajo za električna vozila so v 
Kamniku (ob Mercator cen-
tru) odprli leta 2012, konec 
lanskega leta pa so pri zdra-
vstvenem domu in na Fran-
čiškanskem trgu uredili še 
dve, ki so jih ob letošnjem 
občinskem prazniku tudi 
uradno odprli.

»Polnilni postaji, ki ju da-
nes uradno predajamo na-
menu, zagotovo nista zadnji 
v Kamniku. Ves razvoj naka-
zuje na to, da tudi električna 
vozila prihajajo v vse bolj ši-
roko uporabo. S tem bomo 

naredili velik korak k ohra-
njanju naše narave in zele-
nih površin, ki jih je žal ved-
no manj. Na Občini Kamnik 
se bomo trudili iti v smeri 
trajnostnega razvoja, k če-
mur nas zavezuje tudi Ce-
lostna prometna strategija. 
Veselim se, da bomo v pri-
hodnje lahko živeli z manj 
izpušnimi plini, bolj zdravo, 
in da bomo električna vozila 
lahko polnili še na več mes-
tih po Kamniku,« je dejal po-
džupan Igor Žavbi in novo 
pridobitev uradno odprl sku-
paj s predsednikom upra-
ve družbe Elektro Ljubljana 
Andrejem Ribičem.

Električna vozila polnijo 
že tri polnilnice
V Kamniku so svojemu namenu uradno predali 
še dve polnilni postaji za električna vozila; v 
prihodnje jih imajo namen urediti še več.

Uradno odprtje polnilne postaje za električna vozila pri 
kamniškem zdravstvenem domu, ob kateri sta dve parkirni 
mesti.

Domžale – Občina Domžale in združenje borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja občine Domžale vabijo na osre-
dnjo občinsko prireditev ob 27. aprilu – dnevu boja proti oku-
patorju in 70-letnici zveze borcev, in sicer v petek, 27. aprila, ob 
15. uri v Dom krajanov v Žejah. Slavnostni govornik bo župan 
Toni Dragar, v kulturnem programu pa bodo nastopili: Godba 
Domžale, Folklorna skupina Groblje, harmonikar Tine Lesjak, 
učenci osnovne šole Dob, Kvartet Krt in Jahači revolucije.

Domžalčani bodo praznovali v Domu krajanov Žeje
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Igor Kavčič

Kranj – Aktualna gledališka 
sezona se z zadnjimi pono-
vitvami predstav iz letošnje-
ga in preteklih let počasi za-
ključuje. V Prešernovem 
gledališču z zadovoljstvom. 
Pripravili so nekaj odmev-
nih uprizoritev, pri igralcih 
kranjskega gledališkega an-
sambla je svoje mesto do-
bilo nekaj pomembnih na-
grad, predstave so vabljene 
na gostovanja po Sloveni-
ji in tudi v tujino. Pred dne-
vi se je z gostovanja v Izra-
elu vrnil Miha Rodman, ki 
je v velikem državnem gle-
dališču Haifa teater nastopil 
z monodramo Judovski pes 
izraelskega avtorja Asherja 
Kravitza – in to ravno v času, 
ko so obeleževali državni 
praznik spomina na holoka-
vst in sedemdeseto obletni-
co ustanovitve države Izrael.

Miha je nosil veliko odgo-
vornost: na odru je bil sam, 
občinstvu je predstavil delo 
izraelskega, torej njihovega 
avtorja, predstavo je odigral 
v angleškem jeziku, a vse mu 

je odlično uspelo! Občinstvo 
ga je navdušeno sprejelo. Po 
vsaki izmed štirih odigranih 
predstav so do njega pristopa-
li gledalci, ki so na svoji lastni 
koži doživeli usodo holoka-
vsta, in se mu zahvaljevali za 
ganljivo in vrhunsko inter-
pretacijo, ki ohranja spomin 
na trpljenje v opomin sodob-
nim generacijam, da bi se kaj 
takega več ne ponovilo.  

»Predstava je bila res odlič-
no sprejeta, ker tematika, ki 
jo obravnava, seveda predsta-
vlja velik del njihove zgodo-
vine. Holokavst še vedno vsi 
nekako nosijo v sebi. Na prvo 
predstavo je prišlo 15 ljudi, ki 
so preživeli holokavst. Nor ob-
čutek je! Ko po predstavi pri-
de do tebe gospa in reče: ''Veš, 
tudi jaz sem bila v Treblinki'', 
te kar zvije. Predstava se jih je 
zelo dotaknila, vsi so bili ob-
jokani, čustva so prišla na pla-
no, prihajali so in mi čestita-
li, objemali smo se, nekateri 
sploh niso mogli govoriti ... 
Tudi zame je bilo zelo emo-
cionalno, vesel sem, da sem 
imel privilegij, da sem lahko 
šel skozi to,« se nedavnega 

gostovanja spominja Miha 
Rodman. 

V monodrami Rodman 
igra kar 26 različnih vlog: 
Miha je pes, oče, mama ali 
otrok v judovski družini, 
Miha je nemški homoseksu-
alec, agent gestapa, pasji vo-
dnik, vodja taborišča, Miha 
je tudi drug pes, ruski vojak, 
ukrajinsko dekle, italijanski 
carinik, Miha je tudi Bog. 
Vse vloge odlično interpre-
tira, saj niti trenutek nima-
mo občutka, da je na odru 
sam. O izkušnji monodra-
me Rodman pove: »Na odru 
si sam, nimaš podpore so-
igralcev, da bi ti kdo prišep-
nil, če kaj pozabiš. Monodra-
ma je nekaj takšnega, kot bi 
se žogal sam s sabo, vendar 
ne smeš spustiti žoge, ker bo 
sicer vse šlo po zlu. Že obču-
tek, da si sam na odru, je fi-
zično naporen, skoraj uro in 
pol si v središču pozornosti, 
brez predaha.« Ob tem velja 
dodati, da je besedilo celot-
ne monodrame interpreti-
ral v sijajni angleščini. Mihu 
Rodmanu se v tem letu 
obeta še nekaj zanimivih 

gostovanj, že maja na Če-
škem, v dogovoru so z Rusi, 
na začetku novembra pa 
bo Judovskega psa predsta-
vil tudi v New Yorku. »Igral 

bom na največjem svetov-
nem festivalu monodrame 
na svetu, ki ga organizira slo-
viti Theatre Row. Velika čast 
za naše gledališče je, da smo 

bili nanj sploh sprejeti, to je 
izjemen dosežek,« poudarja 
Rodman in dodaja: »Vedno 
sem si želel igrati v New Yor-
ku in se tega zelo veselim.«

Judovski pes navdušil v Izraelu
Miha Rodman je z monodramo Judovski pes, ki je nastala v koprodukciji Prešernovega gledališča in Mini teatra Ljubljana, navdušil občinstvo v Haifi.  
V Izraelu tematika holokavsta, ki jo besedilo obravnava, zaradi spomina ljudi igralcu v interpretaciji daje še dodatne razsežnosti.

Miha Rodman je z monodramo Judovski pes prepričal izraelsko publiko. / Foto: Miha Fras

Igor Kavčič

Kranj – Tokratna razsta-
va v Mali galeriji Likovne-
ga društva Kranj je zanimi-
va z dveh vidikov – prvič: 
predstavljata se umetni-
ka, ki sicer živita in ustvar-
jata v Stockholmu na Šved-
skem, zadnjih deset let pa 
nekajkrat letno prihajata 
tudi v Kranj, kjer sta si v sta-
rem mestnem jedru ustvari-
la drugi dom; in drugič: če se 
Jože Stražar Kiyohara sicer 
predvsem ukvarja s kipar-
stvom in Sumiko Kiyohara 

s slikanjem, sta tokrat zame-
njala vlogi, saj se on predsta-
vlja z grafikami, ona pa je s 
svojimi deli posegla v gale-
rijski prostor.

»V Kranj se kot lastov-
ki vračava nekajkrat vsa-
ko leto in Kranjčani so naju 
lepo sprejeli, prav tako kole-
gi iz umetniških vrst v likov-
nem društvu, katerega člana 
sva kakih šest let. Tu sva že 
večkrat razstavljala na sku-
pinskih razstavah, jaz sem 
v preteklem letu predstavil 
z medaljami, plaketami in 
malo plastiko, tokrat sva bila 

povabljena, da se predstaviva 
skupaj s Sumiko,« pove Jože. 
Sumiko pa dodaja: »Tudi na 
Švedskem in Japonskem sva 
že skupaj razstavljala in zna-
va vsak svoja likovna dela 
med seboj kombinirati. Tok-
rat naju je spodbudil Klavdij 
Tutta iz društva in z veseljem 
sem iz Švedske poslala svoja 
dela za razstavo.« 

Jože Stražar Kiyohara tok-
rat razstavlja grafične lis-
te, ki jih je strnil pod naslov 
Pripoved linije v figuri. »Av-
tor del se ne ukvarja samo s 
poenostavitvijo in omejitvi-
jo, temveč tudi s kontrastno 
igro, nastopajočo med črno 
in belo barvo. Belina papirja 
je kot temeljni nosilec zgod-
be s črno podobo. V motivi-
ki so vidni zametki figure ali 
krajine, a vendar ne gre za 
jasno izražanje in definira-
nje teh, temveč za posredo-
vanje med samo podobo in 
simbolično pripovedjo,« je h 
grafikam povedala umetno-
stna zgodovinarka Melita 
Ažman. Gre za Stražarjeva 
novejša dela, s katerimi av-
tor dokazuje svojo risarsko 
moč, v simbolnem smis-
lu pa nakazuje na različna 
čustva, ki nas prevevajo, od 

materinstva do predanosti 
glasbi in podobno.

Papir je osrednji likovni 
medij in akvarel prva tehni-
ka, ki jo pri svojem ustvarja-
nju uporablja Sumiko Kiyo-
hara. Pri izdelovanju skulp-
tur uporablja različne vrste 
papirja, ki ga poleg obliko-
vanja osmišlja z akvarelni-
mi barvami, pri čemer iz-
haja zgolj iz treh osnovnih 
barv, ki jih med seboj meša. 
Zgodba se začne na steni z 
majhnimi zvitki, ki predsta-
vljajo spomin na gozdno po-
krajino na Japonskem, od 
koder Sumiko prihaja. Po-
večane dežne kapljice v ob-
liki čolničkov se stekajo v 
prostor. »V njih so krogli-
ce, to so naša življenja. Po-
tem nas različne življenj-
ske poti ponesejo v svet in 
čolnički, naša varna zavetja 
ostajajo prazna. Postavitev 
se imenuje Korak na dolgo 
potovanje. Vsak od nas ima 
svojo pot, posejano z lepimi 
in včasih tudi slabimi stvar-
mi,« pripoveduje Sumiko.

»Sumiko Kiyohara ne 
ustvarja instalacij, ki bi pre-
našale občutek hladnega ali 
odtujenega modernega kon-
cepta. Čeprav človeka v nje-
nih delih ni, je ta vedno priso-
ten, a ne v fizični obliki, tem-
več v duhovni in kot nosilec 
idejne zasnove, s tradicio-
nalnim zgodovinskim pridi-
hom,« je k delom umetnice 
še povedala Ažmanova. Raz-
stava bo na ogled do 5. maja.

Dve zgodbi, en svet
V Mali galeriji je na ogled razstava članov Likovnega društva Kranj 
življenjskih sopotnikov Sumiko Kiyohara in Jožeta Stražarja Kiyohare.

Sumiko Kiyohara in Jože Stražar Kiyohara, ki živita in 
ustvarjata v Stockholmu in v Kranju, se tokrat v Kranju 
prvič predstavljata na skupni razstavi. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Layerjeva hiša napo-
veduje prvi festival sodob-
nega kolaža. Sklop umetni-
ških dogodkov bo letos pole-
ti od 29. junija do 14. avgu-
sta staro mestno jedro Kra-
nja spremenil v preplasten 
konglomerat barv, idej in 
raznolikih izrazov. Z osre-
dnjo razstavo domačih in 
mednarodnih umetnikov, 
katere odprtje bo v četrtek, 5. 
julija, ob 18. uri, KAOS pri-
naša sodobne prikaze razu-
mevanja in uporabe tehni-
ke kolaža, s spremljevalni-
mi aktivnostmi pa bo pova-
bljenim umetnikom ponu-
dil spoznavanje in izmenja-
vanje izkušenj in sveže pris-
tope k združevanju različnih 
žanrov, tako umetniških kot 
glasbenih. V kulturni četrti 
Kranja se bo to poletje težko 
izogniti ustvarjalnemu kao-
su, so prepričani v Layerje-
vi hiši.

Na osrednji razstavi, ki jo 
bodo odprli v četrtek, 5. juli-
ja, v Stolpu Škrlovec, se bo 
predstavilo več kot 25 do-
mačih in tujih umetnikov. 

V Layerjevi hiši zato vabi-
jo umetnike od daleč in bli-
zu k sodelovanju na festiva-
lu. S pozivom iščejo dela za 
omenjeno razstavo. Do 8. 
maja so odprte aplikacije za 
prijavo na festival, v žiriji pa 
so Maja Antončič (kuratori-
ca razstave), Claudio Beor-
chia, umetnik kolaža iz Ita-
lije, in LANE, umetnica ko-
laža in soustanoviteljica fe-
stivala Collagistas iz Grčije. 
Drugi poziv, ki so ga razpi-
sali v Layerjevi hiši, pa vabi 
k pošiljanju kolažnih razgle-
dnic za razstavo Mail art. V 
Layerjevi hiši se bodo z dve-
ma delavnicama namreč 12. 
maja pridružili svetovnemu 
dnevu kolaža. Na Dan kola-
ža Kranj bodo tudi objavili 
vse razstavljavce in celoten 
program osrednjega festiva-
la.  Sedem tednov pred začet-
kom Kaosa bosta v Layerje-
vi hiši potekali tudi dve de-
lavnici: ob 10. uri bo delavni-
ca kolaža za otroke z mento-
rico Petro Cerar, uro zatem 
pa bo za odrasle sledila de-
lavnica gibljivega kolaža, ki 
jo bosta vodili Anika Dziewi-
or Pavlin in Maruša Štibelj.

Poleti prvi Festival 
sodobnega kolaža Kaos
Kulturna četrt Kranja bo v maju in poldrugi mesec 
poleti v znamenju kolaža. Poziv in povabilo 
umetnikom.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Na Plavalni zvezi 
Slovenije so se odločili, da 
bo kranjska tekma z med
narodno udeležbo kot edi
na odločala o uvrstitvi slo
vensko člansko, mladinsko 
in kadetsko reprezentanco. 
Člane namreč letos čakajo 
sredozemske igre in evrop
sko prvenstvo, mladince pa 
balkanijada in mladinsko 
evropsko prvenstvo.

Tako so v Kranj prišli vsi 
najboljši, izjema so bili le 
plavalci, ki študirajo tujini in 
imajo zato poseben status. 
Že v petek so norme za na
stop na članskem evropskem 
prvenstvu v Glasgowu doseg
le radovljiška plavalka Anja 
Klinar, plavalka ljubljanske 
Olimpije Neža Klančar in 
plavalka mariborskega Bra
nika Katja Fajn, v soboto se 
jim je pridružila še Raven
čanka Tjaša Oder, prav tako 
si je nastop na evropskem 
prvenstvu z odličnim plava
njem prislužila mlada Kranj
čanka Tina Čelik.

»Z nastopi sem zadovolj
na, predvsem v disciplinah 
200 metrov delfin in 200 
metrov kravl. Upala sem na 
malce boljši rezultat tudi na 
400 metrov kravl, vendar 
mi v tej sezoni gre malo bo
lje v delfinu. Sicer je ta tek
ma zame osebno ob precej 
neprimernem času, na sre
čo pa z normami nimam 
težav. Dejstvo je, da če teh 
norm ne odplavaš z lahkoto, 
na tekmovanju, kot je evrop
sko prvenstvo, nimaš kaj po
četi. Veselim se nastopa na 
sredozemskih igrah, glede 
evropskega prvenstva pa se 
še nisem odločila, ali bom 
sploh nastopila,« je na tek
mi v Kranju povedala izku
šena Anja Klinar, ki je na za
četku sezone zamenjala tre
nerja, saj je Miho Potočnika 
zamenjala Urša Potočnik. 
»Tekma z lovljenjem norm 
se mi zdi kar malce smešna, 
za nas plavalce je to gotovo 
dodaten pritisk. Mlade tek
movalke so dobre in nobene 
ne podcenjujem, še zlasti če 
nisem v vrhunski formi, kot 

je to trenutno,« je tudi po
vedala Anja Klinar, ki je na
stopila prehlajena in je na
stopala s pomočjo antibi
otikov. »Antibiotiki sicer 
niso problematični, vendar 
se vedno, preden vzamem 
kakršno koli zdravilo, pos
vetujem z našimi zdravni
ki, da ne bi prišlo do neprije
tnosti,« je še povedala Anja, 
ki je imela zadnji dopinški 
test prejšnji teden na tekmi 
na Nizozemskem.

Prvi dopinški test pa je 
po uspešnem mladinskem 

prvenstvu leta 2016 opravi
la tudi mlada plavalka kranj
skega Triglava Tina Čelik, 
varovanka trenerja Luke Ber
dajsa, ki je prav danes dopol
nila 17 let, minuli konec te
dna pa se je veselila odličnih 
rezultatov. »Zelo sem zado
voljna z vsemi tremi nasto
pi v prsnih disciplinah, saj 
sem se nanje najbolj osredo
točila. Dobro sem se počuti
la in zelo sem vesela, da sem 
na 200 metrov prsno popra
vila osebni rekord za skoraj 
dve sekundi. Tudi z ostali
mi rezultati sem zelo zado
voljna in prepričana sem, da 
mi bo šlo na evropskem mla
dinskem prvenstvu še bo
lje,« je povedala Tina Čelik, 
doma s Suhe pri Predosljah. 
»Verjela sem vase in v to, da 
bom lahko odplavala odlič
ne rezultate. Zato sem lahko 
sproščeno plavala,« je še po
vedala drugošolka Gimna
zije Kranj, ki je leta 2016 na 
evropskem mladinskem pr
venstvu osvojila zlato in bro
nasto medaljo, želi pa si na
stopiti tudi na olimpijskih 
igrah.

Sicer pa so si gledalci na 
tribunah kranjskega olim
pijskega bazena lahko ogle
dali vrsto zanimivih obraču
nov tako v ženski kot moški 
konkurenci, zlasti v moški 
pa so se izkazali odlični srb
ski in turški tekmovalci.

V Kranju lovili tudi norme
Olimpijski bazen je od petka do nedelje gostil Absolutno državno prvenstvo in Mednarodno prvenstvo 
Kranja v plavanju, tekmovanje pa je odločalo tudi o uvrstitvi v člansko, mladinsko in kadetsko 
reprezentanco. Med Gorenjkami sta navdušili izkušena Anja Klinar in mlada Tina Čelik.

V disciplini 50 metrov prsno sta na najvišjih stopničkah stala domača plavalka Tina Čelik in 
Srb Ćaba Siladji, druga sta bila Tjaša Vozel in Koprčan Matjaž Markič, bronasti odličji pa sta 
si zaslužila Tara Vovk in Matic Kosirnik. / Foto: Tina Dokl

Kljub bolezni je bila Anja Klinar hitra tudi v Kranju. /Foto: Tina Dokl

Kranj – Slovenska moška članska hokejska reprezentanca se 
je prvi dan svetovnega prvenstva Divizije I, skupine A v Bu-
dimpešti pomerila z reprezentanco Velike Britanije. Naši so 
gol zadeli le enkrat, trikrat pa so bili uspešni hokejisti Velike 
Britanije, ki so slavili s 3 : 1 (1 : 1, 1 : 0, 1 : 0). Včeraj so naši 
igrali z ekipo Poljske, tekma pa se do zaključka naše redakcije 
še ni končala. 

Hokejisti za uvod poraženi

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi 
slovenski nogometni ligi 
Telekom so konec tedna od
igrali tekme 28. kroga. Ne
deljski spored se je začel s 
tekmo v Kranju, na kateri so 
nogometaši Triglava, ki so 
morali nastopiti zaradi pre
povedi igranja kar brez štirih 
standardnih igralcev (Bojič, 
Krcič, Suljevič in Zec), gos
tili nogometaše Ankara
na Hrvatini. To je bila tek
ma zadnjeuvrščenih ekip na 

lestvici. Ankaran je v Kranj 
prišel z dvema točkama 
prednosti in razliko ohranil.

Domačini so tekmo za
čeli odlično. Popolnoma so 
prevzeli nadzor nad igro, 
napadali, sad igre pa je bil 
zadetek Mateja Poplatni
ka v 28. minuti za vodstvo 
z 1 : 0, kar je bil tudi rezul
tat polčasa. V nadaljevanju 
je v igro vstopil sodnik As
mir Sagrkovič in v 57. mi
nuti predčasno v slačilni
co poslal Gašperja Udoviča, 
v 74. minuti pa po drugem 

rumenem kartonu še Vlada 
Šmita. Gostje so to izkoristi
li in povedli. Z dvema igral
cema manj je domačinom 
uspelo zadeti še drugič. Pri
ložnost je izkoristil Nejc Pu
šnk. »To je noro, kar se do
gaja. Mi živimo za nogo
met, zbiramo sredstva, fan
tje se trudijo, nato pa, kot da 
bi bili na promenadi, nam 
podeljujejo kartone. Kmalu 
ne bomo imeli več igralcev, 
da bi lahko igrali,« je pove
dal trener Triglava Siniša 
Brkič. Nogometaši Domžal 

so gostili Rudar in ga pre
magali s 3 : 0. Zadeli so Ibri
čić, Dobrovoljc in Franjić. 
Vodi Olimpija, Domžale so 
tretje, Triglav deseti.

Nogometaši v drugi slo
venski nogometni ligi so od
igrali tekme 24. kroga. Edi
ni predstavniki Gorenjske, 
ki so se veselili zmage, so 
bili nogometaši Kalcerja Ra
domlje, ki so doma s 3 : 2 pre
magali Veržej. Prednosti do
mačega terena ni izkoristila 
Zarica Kranj, ki je z Brdi iz
gubila z 1 : 4, Roltek Dob pa 
je v gosteh pri Sežani igral 
0 : 0: Tekme 25. kroga bodo 
že jutri. Doma igra le Roltek 
Dob, in sicer z Muro.

Remi v boju za obstanek

Vilma Stanovnik

Bled – Blejsko jezero je mi
nuli konec tedna gostilo prvo 
izmed petih letošnjih regat, 
in sicer 59. Prvomajsko rega
to. Na njej je nastopilo blizu 
sto petdeset veslačev in vesla
čic iz vseh sedmih slovenskih 
klubov. Regata je služila tudi 
za izbor reprezentančnih po
sadk. V soboto so kandidati 
za reprezentance nastopali v 
enojcih in dvojcih, v nedeljo 
pa v večjih čolnih. 

V članski konkurenci je v 
soboto med enojci slavil Raj
ko Hrvat (Argo Izola), pred 
Miho Aljančičem (Bled) in 

Filipom Pfeiferjem (Lju
bljanica), med lahkimi eno
jci pa je zmagal Marko Bol
ha (Argo Izola) pred Alešem 
Jalnom (Bled) in Jako Male
šičem (Ljubljanica). V član
skem dvojcu sta med tre
mi blejskimi posadkami 
zmagala Aleš Jalen in Miha 
Aljančič. 

V enojcu je bila tako v sobo
to kot v nedeljo med članica
mi najhitrejša Nina Kostanj
šek (Argo Izola). Med člani 
sta v nedeljo v dvojem dvojcu 
zmagala Aleš Jalen in Miha 
Hladnik (Bled), med člani
cami pa Nina Kostanjšek in 
Ilaria Macchi (Argo Izola).

Prvomajska regata

V soboto in nedeljo je na Blejskem jezeru potekala že 59. 
Prvomajska regata. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Na Mediteranskih igrah, ki so potekale v Ankari v 
Turčiji, je članica Bowling kluba Kranj Maja Debenec v meša-
nih parih z Žigo Zalarjem osvojila srebrno medaljo (na sliki). 
To je njena druga srebrna medalja na igrah. Prvo je dobila v 
Ljubljani leta 2013, hkrati je to tudi prva medalja na medna-
rodnih tekmovanjih za Bowling klub Kranj. Na začetku junija 
bo Debenčeva v Belgiji nastopila na evropskem prvenstvu 
za ženske, pridružila pa se ji bo tudi Silvija Volarič, prav tako 
članica kranjskega kluba.

Maja Debenec z mediteranskih iger s srebrom
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Škofja Loka – RD Urbanscape Loka je v soboto doma odigral 
zaostalo tekmo tretjega kroga končnice NLB Lige za prvaka. V 
goste so prišli rokometaši RK Gorenje Velenje. Ločani so bili 
boljši in zmagali s 25 : 22 (13 : 10). Naslednja tekma jih prav 
tako čaka doma, in sicer v soboto, 28. aprila (začetek ob 20. 
uri), ko bodo gostili Celje Pivovarno Laško.

Ločani premagali Velenje, prihajajo Celjani
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Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  (69)

Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Spomladansko čiščenje
Ko se v teh pomladnih 

dneh sprehajam po ulicah, 
uličicah, poteh, poljskih ste-
zah okrog svojega doma, je 
veselje gledati, kako nas je 
toplo pomladno sonce že 
zvabilo ven na vrtove, polja, 
travnike. Uživamo v prebu-
janju narave, urejanju in či-
ščenju svojih bivališč in vr-
tov, zasajanju polj. Odstra-
njujemo odmrlo, obrezu-
jemo odvečno. Čistimo vse 
nepotrebno. Delamo pros-
tor za novo rast, brstenje, 
cvetenje. Odstranjujemo iz-
črpane rastline, da lahko na 
njihovem mestu zasadimo 
nove, ki jim bomo namenja-
li vso pozornost in skrb, da 
se okrepijo in zrastejo v moč-
ne, mogočne primerke svo-
je vrste. Ki jih bomo spet z 
veseljem gledali tako mi kot 
tudi vsi mimoidoči. Tako 
smo naredili nekaj dobrega, 
koristnega, lepega za svoje 

počutje in posledično poču-
tje ljudi, ki bivajo v naši oko-
lici. Res se je lepo sprehaja-
ti po skrbno urejeni okolici 
in gledati vse vas, kot mra-
vlje pridne ljudi, pri vseh teh 
opravilih.

V našem življenju ima-
jo pomembno vlogo sku-
pna tradicija, kolektivne na-
vade in običaji. Verski ob-
redi, posvetni običaji, naši 
osebni prazniki. Lotevamo 
se različnih stvari. Nekateri 
ob prehodu v novo leto piše-
mo spiske z novoletnimi za-
obljubami, sledi 40-dnevni 
post, pa spomladansko či-
ščenje vrtov, naših bivališč, 
razstrupljanje telesa. Seje-
mo in sadimo, pišemo načr-
te, rišemo skice.

Organiziramo roj-
stnodnevna praznovanja, 
praznujemo krst, birmo, 
prirejamo poročna slavja. Se 
na sedminah spominjamo 

dragih preminulih. Si pos-
tavljamo cilje. Vsakdo od 
nas ima seveda tudi svoje 
osebne navade in rituale. 

Tako kot spomladi čis-
timo stanovanja, vrtove, 

okolico, je koristno »očis-
titi« tudi svoje misli in ci-
lje. Pogledati, ali še rastejo 
in nas bogatijo. Ali je pog-
led nanje lep vsaj toliko kot 
na naš cvetoči vrt. Mogoče 

so se – tako kot rastline tudi 
kakšne naše ideje – že iztro-
šile in odcvetele svoj naj-
lepši cvet, nimajo več kam 
zrasti. Čakajo, da jih osve-
žimo, nadgradimo. 

Nekaj časa seveda traja, da 
se ideje primejo, zakoreni-
nijo, začnejo uspevati, da se 
pokažejo prvi rezultati. Tako 
kot na vrtu. To je naša lek-
cija potrpežljivosti in zaupa-
nja svojim načrtom. Saj ra-
stline tudi ne zrastejo čez 
noč, kajne? 

Potrebna je nenehna skrb 
zanje, vztrajnost, čiščenje, 
zalivanje, osebna dosle-
dnost in volja, da dosežeš re-
alizacijo zastavljenega. Kot 
na vrtu. Saj veste, ko greste 
na dopust, se rože včasih po-
sušijo, vrt preraste plevel. Pa 
samo deset dni vas ni bilo. 

Več o čiščenju misli in 
postavljanju ciljev pa pri-
hodnjič.

Jelena Justin

Ko smo pred časom obi-
skali Grmado nad Celjem, je 
pogled z vrha dal vedeti, da je 
v okolici še en kup hribčkov, 
ki so povsem prijetni 'za spi-
hat', hkrati pa obiščemo tudi 
kaj manj znanega oz. nezna-
nega. Danes bomo obiskali 
Tolsti vrh, ki ga nekateri ze-
mljevidi in smerokazi ozna-
čujejo kot Tovsti vrh. Sla-
ba stran vrha je, da je skrit 
v gozdu in nima razgleda, a 
je obisk kljub temu prijeten, 
saj je tam naokoli kup goz-
dnih učnih poti, kjer izvemo 
marsikaj novega. O gobah, 
recimo.

Avtocesto Ljubljana–
Maribor zapustimo na iz-
vozu Celje center, kjer 

nadaljujemo v smeri Laške-
ga in Zidanega Mostu. V sre-
dišču Celja v krožišču z vo-
dometom nadaljujemo na-
ravnost, v smeri Laškega. V 
naslednjem semaforizira-
nem križišču zavijemo levo, 
čez reko Savinjo, takoj za 
mostom pa ostro desno. Na 
desni vidimo urejeno parki-
rišče na bregu reke Savinje 
in smerne table. Naše izho-
dišče je Zagrad. 

Sprehodimo se pod žele-
zniškim podhodom, nato pa 
zavijemo desno med hiše. 
Cesta postane makadam-
ska, nato pa zavijemo v gozd, 
skozi katerega se strmo dvig-
nemo. Višje pridemo ponov-
no na asfaltirano cesto, ki ji 
sledimo v levo, še mimo ne-
kaj hiš. Nad hišami se začne 

zmeren vzpon po ožji dolini-
ci, kjer je planinska pot od-
lično nadelana in imamo ob-
čutek, kot da bi hodili po sto-
pnicah. Če pot ne bi bila tako 
nadelana, kot je, bi bila pre-
cej blatna in drseča. Višje do-
sežemo makadamsko ces-
to. Levo je skromna hišica, 
kjer je od leta 1945 do svoje 
smrti 1950 živela Alma Kar-
lin, svetovna popotnica, pi-
sateljica in teofozinja, sku-
paj s svojo prijateljico, nem-
ško slikarko Theo Schreiber 
Gammelin. 

Na makadamski cesti za-
vijemo desno in se povzpne-
mo do sedelčka, kjer je raz-
cep poti. Zavijemo desno 
v gozd in nadaljujemo na-
ravnost po lažji poti, ki pe-
lje proti Grmadi in Celjski 
koči. Nadaljujemo po širo-
ki markirani poti in kma-
lu dosežemo Trobiševo bu-
kev, ki je stara vsaj 200 let 
in nosi ime po lastniku goz-
da, kjer raste. Ko se maka-
damska cesta začne spušča-
ti, zavijemo levo navzgor. V 
spodnjem delu se pot strmo 
vzpne, nato se prečno zmer-
no vzpenja. Zadnji del, tik 
pod Celjsko kočo, poteka po 
makadamski cesti. Pri Celj-
ski koči, ob kateri je priljub-
ljeno lokalno smučišče, zavi-
jemo levo proti Srebotniku. 
Gremo mimo nekaj hiš in 
nato zavijemo desno v gozd. 
Zmerno strm vzpon nas 
skozi bukov gozd pripelje do 

vrha Tolstega vrha, ki pa na 
žalost nima razgleda, saj je 
skrit sredi gozda. Znameni-
tost vrha je deset metrov glo-
boko brezno, okoli katere-
ga je tudi varnostna ograja, 
brezno pa je zakrito z mre-
žo. Brezno ima 20 metrov 
rovov, v njem pa ni moč opa-
ziti sledi zakrasevanja, čuti 
se pa prepih, kar pomeni, 

da so rovi v globini poveza-
ni z odprtjem. Brezno Tolsti 
vrh ima status geomorfolo-
ške naravne vrednote držav-
nega pomena.

Z vrha Tolstega vrha ses-
topimo proti zahodu. Ko do-
sežemo gozdno učno pot, 
ki zavije ostro desno, se po 
njej sprehodimo nazaj do 
Celjske koče, od koder se 

spustimo do Zagrada, kjer 
nas čaka jekleni konjiček. 
Kratka je bila, pravite? Hja, 
zdaj pa v Laško, ali Rimske 
terme v bazen. Za popoln 
dan.

Nadmorska višina: 844 m 
Višinska razlika: 700 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Tolsti vrh (844 n. m.)

Prej špiček kot tolstec
Na zemljevidih je navedeno Tolsti vrh, drugje piše Tovsti vrh. No, kakorkoli, 
tudi tokrat bomo obiskali celjski konec.

Celjska koča ob smučišču / Foto: Jelena Justin

Vrh Tolstega vrha, skrit v gozdu, z znamenitim breznom  

Grmada (levo) in Tolsti vrh (desno). Med njima pa lokalno smučišče Celjska koča. 
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Janez Kuhar

Šenturška Gora – Planin-
sko društvo Komenda, sek-
cija Škrjančki, je letos or-
ganiziralo jubilejni, dese-
ti Prdenov pohod iz Zaloga 
pri Cerkljah preko zaselka 
Prdeno po planinski poti 
na Šenturško goro. Namen 
pohoda je že vseskozi isti: 
na velikonočni ponedeljek 
»očistiti« telo po zaužiti ka-
lorični velikonočni hrani. 
Pohoda na šest kilometrov 
in pol dolgi krožni poti se je 
udeležilo kar 44 pohodni-
kov, največ iz komendske 
in cerkljanske občine ter 
iz občin Kamnik in Vodice. 
Najmlajša udeleženca sta 
bila letos šestletna Sara in 
devetletni Jan Fern iz Zalo-
ga pri Cerkljah. Pohodniki 

so se ustavili na Kmečkem 
turizmu Pavlin, se vpisali 
v pohodniško knjigo in se 
v dolino vračali po Zaloški 

poti do Okrepčevalnice Ma-
rička v Zalogu, kjer so na-
daljevali druženje. Kot 
je povedal vodja pohoda 

Franc Drolec, so pohodni-
ki med hojo na Šenturško 
goro nabrali tudi prve gobe 
marčevke. 

Deseti Prdenov pohod rekorden

Zadovoljni pohodniki jubilejnega, desetega Prdenovega pohoda na Šenturški Gori

Aleš Senožetnik

Trzin – Desetkilometrsko 
preizkušnjo Teka Petra Lev-
ca Skirca, ki je štela kot drugi 
v seriji devetih tekov Gorenj-
ska, moj planet, je med mo-
škimi dobil Gašper Bregar, v 
ženski konkurenci pa je bila 
najhitrejša Ana Vrečar. 

Tek, ki je speljan po razno-
likem terenu asfaltnih, maka-
damskih in gozdnih poti Spo-
dnjega Dobena in mimo Men-
geškega bajerja, je zaznamo-
valo toplo spomladansko vre-
me, ki je na start pred Cen-
trom Ivana Hribarja privabi-
lo več kot 170 tekmovalcev, 

skupaj pa je v še ostalih teka-
ških preizkušnjah v Trzinu 
teklo kakih tristo tekačev od 
najmlajših pa vse do izkuše-
nih veteranov.

»Vseh tekov v Trzinu je 
bilo sicer že več, organizira-
li so jih že moji predhodni-
ki, odkar sem zraven, pa tek 
poteka vsako leto, že dvaj-
setič po vrsti. Posvečen je v 
spomin na preminulega Pe-
tra Levca, ki se ga v Trzinu 
spominjamo kot predsedni-
ka športnega društva, sicer 
pa navdušenega tekača, ki je 
v časih, ko tek še ni bil tako 
priljubljen kot danes, popu-
lariziral ta šport, učil mlade, 

in bil tudi sicer aktiven na 
različnih področjih,« nam 
je ob jubileju povedal glavni 
organizator Matjaž Erčulj.

Kot dodaja, jim entuziaz-
ma ne primanjkuje, tako da 
bodo tekači v dobro organi-
ziranem teku lahko uživali 
tudi v prihodnjih letih. Sko-
raj vsako leto tekačem po-
nudijo kakšen nov izziv. Že 
nekaj let je trzinski tek poz-
nan po kategoriji, v kateri se 
tekmovalci lahko preizkusi-
jo s psi (canicross), in tudi 
letos je bilo na startu pre-
cej kosmatincev. Ob jubile-
ju pa so organizatorji za ok-
roglo obletnico pripravili še dodatno kategorijo, ekipno 

tekmovanje parov. Moški in 
ženska sta tekla na deset ki-
lometrov, skupaj torej dvaj-
set, kot se spodobi za jubilej-
ni, dvajseti tek v Trzinu.

»Gotovo bomo tudi v pri-
hodnjih letih pripravili kaj 
novega. Ekipa prijateljev, ki 
organizira tek, ima še pre-
cej energije, čeprav smo vsa-
ko leto starejši, kot je starej-
ši tek. Tudi tekači so ga spre-
jeli za svojega in se ga redno 
udeležujejo. V prejšnjih letih 
je število tekmovalcev sicer 
nihalo, odkar smo del serije 
Gorenjska, moj planet, pa se 
število tekačev povečuje,« je 
še dodal Erčulj.

Dvajseta Skirca v Trzinu
V soboto je v Trzinu potekal dvajseti Tek Petra Levca Skirca, ki je tudi v letošnji sezoni štel za serijo 
Gorenjska, moj planet.

V Trzinu je znova potekal tudi tek s psi.

Matjaž Erčulj, organizator 
teka

PRIJAVITE SE!

10 km dolg žur
16. junij 2018, Škofja Loka
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AKamnik – Športno kulturno društvo Mekinje vabi na jubilejni, 

trideseti Mekinjski kros, 12. Memorial Mira Petka, ki bo v pe-
tek, 27. aprila, s prvim startom ob 10. uri v Mekinjah. Dolžina 
proge je odvisna od starostne kategorije, od petsto metrov 
do deset kilometrov. Potekal bo tudi tek s psom (canicross). 
Mekinjski kros šteje za tekaški pokal občine Kamnik. Prijavi-
te se lahko v predprijavah do 25. aprila, na dan tekmovanja 
prijave ne bodo možne. Za otroške kategorije startnine ni.

Že trideseti Mekinjski kros

Maja Bertoncelj

Kranj – Na globalnem teku 
6. maja bo že peto leto zapo-
red sodelovalo na deset tiso-
če ljudi, ki bodo ob natanko 
13. uri po našem času starta-
li z nešteto lokacij po vsem 
svetu. Tecite za tiste, ki tega 
ne morejo je slogan teka 
Wings for Life World Run, 
ki poteka od leta 2014 in na 
katerem je sodelovalo že več 
kot 435 tisoč udeležencev. S 
startninami in donacijami je 

bilo skupaj zbranih 20,6 mi-
lijona evrov. Sredstva so bila 
v celoti namenjena vrhun-
skim raziskavam neprofitne 
fundacije Wings for Life, ki 
išče zdravilo za poškodbo 
hrbtenjače. 

»Letošnja novost je, da bo 
tek potekal na enajstih ura-
dnih lokacijah po vsem sve-
tu, vsepovsod drugje pa bo 
moč sodelovati s pomoč-
jo mobilne aplikacije Win-
gs for Life World Run, s či-
mer bo tekmovanje dosto-
pno širši množici ljudi. Apli-
kacija namreč omogoča, da 
je prav vsak, ne glede na to, 
kje bo 6. maja, del globalne-
ga gibanja. V okviru aplika-
cije si lahko namreč izbere-
te lastno, priljubljeno traso 

in tekmujete sami ali pa se 
pridružite enemu od orga-
niziranih tekov z aplikacijo. 
Na ta način boste tekmovali 
hkrati s celim svetom, lovilo 
vas bo virtualno zasledoval-
no vozilo, vaša dosežena raz-
dalja pa se bo upoštevala na 
globalni razvrstitveni lestvi-
ci. Aplikacijo si lahko brez-
plačno prenesete prek Go-
ogle Play ali iTunes, za sode-
lovanje na teku pa je seveda 
treba poravnati startnino,« 
pojasnjujejo organizatorji. 

V Sloveniji bosta dva or-
ganizirana teka z aplikaci-
jo. Ena od startnih točk bo 
na Brdu pri Kranju, kjer bo 
trasa tekmovalce vodila po 
parku, mimo jezera in na-
zaj do starta, pri čemer bodo 
najhitrejši lahko naredili več 
krogov. Druga startna točka 
pa bo v Mariboru pred kino 
centrom Maribor, od koder 
bo trasa vodila ob reki Dravi, 
kjer boste uživali v prečudo-
vitih razgledih in nato preč-
kali Studenško brv. 

Fundacija Wings for Life 
sredstva, zbrana v okviru 
globalnega teka, v celoti na-
menja vrhunskim raziska-
vam, ki skušajo na različne 
načine priti do zdravila pri 
poškodbah hrbtenjače. 

Tekli bodo za tiste, 
ki ne morejo
Wings for Life World Run bo letos 6. maja, ena 
izmed dveh startnih točk organiziranih tekov z 
aplikacijo pri nas bo na Brdu pri Kranju.

Slogan teka Wings for Life World Run je Tecite za tiste, ki 
tega ne morejo. / Foto: Samo Vidic

Križe – Gorski tek pod Kriško goro v organizaciji PD Križe je 
potekal v petindvajseti izvedbi. V moški konkurenci so bili 
najhitrejši trije Žiga Koprivnik (Filter Team, 26:29), Aljaž Božič 
(KGT Papež, 26:43) in Bashir Rezai (TK Šmarnogorska naveza, 
26:53). V ženski konkurenci je novo zmago dosegla Tina Klinar 
(Zgornje Gorje, 32:27), druga je bila Karmen Klančnik Pobežin 
(AGP Pro, 33:22), tretja pa Teja Zadravec, članica TSK Triglav 
Kranj s časom 33:29. 

Koprivnik in Klinarjeva najhitrejša pod Kriško goro
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Simon Šubic

Kranj – V okviru štiri
najstdnevne preventivne 
akcije Hitrost ubija – vozi
mo pametno, ki bo v koor
dinaciji Javne agencije RS 
za varnost prometa pote
kala do 29. aprila, je minu
lo sredo policija izvedla tudi 
maratonski nadzor hitrosti. 
Pridružili so se mu tudi go
renjski policisti, ki so v dva
najstih urah meritve hitro
sti izvedli na več kot 60 loka
cijah, z rezultati pa niso bili 
najbolj zadovoljni, še zlasti 
ob dejstvu, da so bile meritve 
javno napovedane, prav tako 
pa tudi ure in lokacije, kjer 
so potekale. Če so namreč 
v podobni lanski akciji ugo
tovili le 22 prekoračitev hi
trosti na gorenjskih cestah, 

so jih tokrat kar 79. V celot
ni Sloveniji so policisti hit
rost nadzirali na 617 lokaci
jah, ugotovili pa so 824 pre
koračitev.

»Pričakovali smo, da bo v 
nadzoru ugotovljenih zelo 
malo prekoračitev hitrosti, 
ker je bil napovedan še pred 
izvedbo, točke meritev so 
bile razkrite, voznike pa smo 
tudi javno pozivali, naj vozi
jo previdno in naj prilagodi
jo hitrost razmeram na ces
ti ter tako ohranijo dragoce
na življenja,« je povedal Bo
jan Kos s Policijske uprave 
Kranj. 

Velika večina voznikov je 
sicer akcijo sprejela pozitiv
no in je prilagodila hitrost, 
vseeno pa 79 ugotovljenih 
prekoračitev hitrosti ni za
nemarljivo število, je dejal. 

A na drugi strani so nekate
ri vozniki zaradi nadzora hi
trosti vozili tudi veliko pre
počasi, tako so na gorenj
ski avtocesti policisti obrav
navali voznika, ki je names
to 130 km/h vozil samo s hit
rostjo 46 km/h, kar je lahko 
v prometu prav tako zelo ne
varno, poudarjajo na polici
ji.

Gorenjski policisti so si
cer 39 prekoračitev ugoto
vili v naseljih in 40 zunaj 
njih. Na delovišču na avtoce
sti, kjer je bila omejitev 80 
km/h, je bila najvišja hitrost 
125 km/h, na omejitvi 110 
km/h je bila najvišja hitrost 
174 km/h, na omejitvi 130 pa 
180 km/h. Zunaj naselja na 
omejitvi 90 km/h je bila naj
višja hitrost 108 km/h, v na
selju pa 73 km/h. Na ravni 

celotne države sta bila rekor
derja voznik avtomobila na 
dolenjski avtocesti in voznik 
trikolesa v Pomurju. Prvi je 
na avtocesti vozil s hitrostjo 
187 km/h, drugi pa v naselju 
107 km/h, za nameček pa še 
pod vplivom alkohola (0,61 
mg/l).

Če so bili gorenjski po
licisti nezadovoljni z veli
kim številom zabeleženih 
prekoračitev na dvanajstur
nem merjenju hitrosti, pa 
so bili zato toliko bolj zado
voljni, ker se v času traja
nja akcije na Gorenjskem 

zaradi neprilagojene hitrosti 
ni zgodila nobena prometna 
nesreča. V vsej Sloveniji so v 
tem času obravnavali le eno 
prometno nesrečo s hudo te
lesno poškodbo, žal pa so po
licisti le 40 minut po koncu 
akcije v Ljubljani obravnava
li prometno nesrečo zaradi 
neprilagojene hitrosti, v ka
teri je umrl voznik motorne
ga kolesa, ki je trčil v stoje
če vozilo.

Na Javni agenciji RS za 
varnost prometa so obdobje, 
ko je potekal maraton nad
zora hitrosti, tudi primerjali 

z enakimi obdobji v pred
hodnih dveh tednih. Spre
mljali so vpliv prikazoval
nikov hitrosti in policijskih 
aktivnosti na umirjanje hi
trosti. Ugotovili so, da so 
se med maratonskim nad
zorom povprečne hitrosti 
v primerjavi z enakimi ob
dobji zmanjšale. V primer
javi s 4. aprilom, ko prika
zovalniki hitrosti niso delo
vali, za 2,9 odstotka oz. 1,6 
km/h, v primerjavi z 11. apri
lom, ko so prikazovalniki de
lovali, pa za 3,9 odstotka ozi
roma 2 km/h.

Kršiteljev več  
od pričakovanj
Gorenjski policisti so prejšnji teden v vnaprej napovedanem dvanajsturnem 
nadzoru hitrosti ugotovili skoraj štirikrat več prekoračitev kot v enaki lanski 
akciji.

Na Gorenjskem je v maratonskem nadzoru hitrosti sodelovalo 21 policistov, še približno 
deset jim jih je bilo v podporo. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Breg ob Savi – Še pred ne
kaj dnevi je bila enota Reše
valne postaje Kranj vključe
na v pravo intervencijo is
kanja pogrešane osebe na 
reki Savi pri hidroelektrarni 
Majdičev log. Da pa so teh
nike preiskovanja pravilno 
izbrane in usklajene, da je 
reševanje dobro koordini
rano, vsako leto na nivoju 
Podvodne reševalne službe 
(PRS) Slovenije organizira
jo večjo vajo. V soboto je ta 
potekala na Bregu ob Savi v 
organizaciji Reševalne služ
be Kranj. Prisotnih je bilo 
14 ekip od skupaj 16, dve 
sta bili namreč na interven
ciji iskanja pogrešane ose
be na reki Ljubljanici. PRS 
Slovenije ima 165 potaplja
čev prostovoljcev, na sobot
ni vaji jih je sodelovalo 68. 
»Predpostavka za vajo je 
bila, da je na predelu ribiške 
koče na Bregu ob Savi prišlo 
do prevrnitve čolna in da po
grešajo eno osebo. Prek Re
gijskega centra za obvešča
nje na 112 je Reševalna po
staja Kranj prejela poziv za 
intervencijo. O tem je bil 
obveščen tudi načelnik PRS 
Marko Šajnovič. Po ogle
du terena smo aktivirali še 
druge ekipe PRS. Odločili 

smo se za t. i. preiskovanje 
z drogom, desni breg Save 
se je preiskoval z iskanjem 
v paru, oboje pa smo izved
li s pomočjo čolnov. Izved
li smo tudi vizualno preisko
vanje s tokom v smeri proti 
hidroelektrarni Mavčiče,« je 
vajo povzel vodja Reševalne 
postaje Kranj Zvone Minov.

Reševalna postaja Kranj 
s 13 aktivnimi potaplja
či je razporejena v skupino 
enot, ki regijsko pokrivajo 
reko Savo. Skupino sestav
ljajo reševalne postaje Bled, 
Kranj, Ljubljana in Trbovlje. 
»Sava je v večini primerov 

najpogostejše področje izva
janja aktivnosti te skupine, 
sodelujemo še pri drugih re
ševanjih v stoječih kot teko
čih vodah Slovenije, po pot
rebi sodelujemo tudi z eno
tami sosednjih držav,« je še 
povedal Minov. PRS Slove
nije sicer deluje že več kot 
štirideset let v sklopu Slo
venske potapljaške zveze. 
PRS opravlja aktivnosti re
ševanja iz vode pod okriljem 
ministrstva za obrambo v 
sklopu sil za zaščito in reše
vanje republiške uprave za 
zaščito in reševanje, sobot
no vajo si je ogledal njihov 

strokovni sodelavec Gregor 
Turnšek. PRS ima aktivno
sti razdeljene v štiri sklope 
(intervencije reševanja pre
moženja, npr. avta, interven
cije reševanja in iskanja po
grešanih oseb – utopljencev, 
varovanje, zaščita in preven
tivni pregledi ter usposablja
nje članov). Lani je PRS sku
paj izvedla 182 aktivnosti, od 
tega 56 iskanj premoženja 
in utopljencev. Vsi člani de
lujejo na prostovoljni bazi, 
dobro sodelujejo s preosta
limi službami reševanja, ak
tivnosti pa se izvajajo v pros
tem času posameznikov.

Iskali pogrešano osebo
Na srečo je šlo tokrat samo za vajo. Reševalna postaja Kranj je na reki Savi organizirala letošnjo 
vseslovensko vajo ekip Podvodne reševalne službe Slovenije.

Predpostavka za vajo je bila, da se je na predelu ribiške koče na Bregu ob Savi prevrnil čoln 
in pogrešajo eno osebo. / Foto: Vojko Nežmah

Kranj – Gorenjski policisti so minuli konec tedna obravnavali 
pet prometnih nesreč s telesnimi poškodbami. V prav vseh 
so bili udeleženi kolesarji. V petek opoldan je po do sedaj 
zbranih podatkih na Jesenicah sam padel kolesar, ki mu je 
preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,80 mg/l alkohola. 
Isti dan popoldan je voznik z osebnim avtomobilom na Planini 
kolesarju odvzel prednost in povzročil prometno nesrečo. V 
soboto opoldan so policisti na Srednji Beli obravnavali nesrečo 
kolesarke, ki je domnevno padla med izogibanjem nasproti 
vozečemu osebnemu avtomobilu. V Gozdu - Martuljku je po-
poldan kolesar sam padel na kolesarki stezi. Še ena nesreča 
kolesarke se je v nedeljo zgodila v Preddvoru. Sicer pa so do 
tega konca tedna policisti na Gorenjskem obravnavali manjše 
število prometnih nesreč kolesarjev, v samo eni pa kolesar-
ji niso utrpeli telesnih poškodb, kar jih uvršča v vrh najbolj 
ranljivih skupin prometnih udeležencev. Zato policisti znova 
svetujejo naj vozijo previdno in skrbijo za lastno varnost.

Številne nesreče kolesarjev

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski kriminalisti 
so s podajo kazenske ovadbe 
za osem oseb zaključili kri
minalistično preiskavo, v ka
teri so utemeljili sume prire
janja več prometnih nesreč 
na območju Kranja. V kazni
vih dejanjih je šlo za izvrševa
nje goljufij in ponarejanja li
stin na škodo zavarovalnic z 
namernimi trčenji, ki so bila 
prikazana kot dejanske pro
metne nesreče. Povzročena 
škoda zavarovalnicam iz na
slova odškodninskih zahtev
kov znaša približno 85 tisoč 
evrov, še okoli 43 tisoč evrov 
odškodnin pa so zavaroval
nice še pred izplačilom za
držale zaradi suma goljufij. 
Šest organizatorjev in dva fi
zioterapevta so utemeljeno 

osumljeni, da so v letih 2015 
in 2016 na škodo več zava
rovalnic z lažnim prikazo
vanjem in prikrivanjem de
janskih okoliščin na obmo
čju Kranja priredili sedem 
prometnih nesreč ter o teh 
nesrečah ponarejali zdravni
ško dokumentacijo. Kazniva 
dejanja so izvrševali zelo me
todično ter z deljenjem točno 
določenih vlog. Po dva orga
nizatorja sta za vsako od sed
mih prometnih nesreč pris
krbela po dve starejši vozili, 
dva voznika in običajno še 
po šest figurantov, ki so bili 
za plačilo manjše »nagrade« 
v prirejenih okoliščinah pri
pravljeni sodelovati v prome
tni nesreči. Osumljenim je 
bilo izvrševanje kaznivih de
janj sredstvo za preživljanje 
in lagodno življenje.

Prirejali so nesreče



Alenka Brun

J
edrnata in z ravno 
pravšnjo mero vse-
ga. Takšna je bila leto-
šnja podelitev žaro-
metov, na kateri so 

se spomnili tudi pokojne-
ga Jerneja Šugmana, saj je 
dobil žaromet za igralca leta 
2017; mimogrede pa so se 
poklonili še Demetru Biten-
cu, slovenskemu dramske-
mu in filmskem igralcu, ki 
je umrl v nedeljo, ravno na 
dan podeljevanj. Julija bi bil 
star 96 let. 

Voditelj dogodka David 
Urankar nam je najprej zau-
pal, da žaromete oziroma 
slovenske medijske nagrade 
podeljujejo za nazaj, za lan-
sko leto. Na odru ga je s sovo-
diteljskimi vložki izvrstno 
dopolnjeval Sašo Stare, uvo-
dno točko v podelitev pa so 
zaupali še enemu stand-up 
komiku Roku Bohincu.

Žaromete za leto 2017 so 
podelili v 13 kategorijah, v vsa-
ki od njih je bilo nominiran-
cev šest. Denis Avdić je bil 
na primer nominiran v kar 
treh, Denise Dame pa v novi 
kategoriji, v kateri so podeli-
li žaromet za spletno zvezdo 
2017 – in čeprav je šel žaro-
met v roke Cirila Komotarja, 
je dekle z izpadom v dvora-
ni najprej ukradlo njegov tre-
nutek, kasneje pa si je svojih 
odrskih pet minut dobesedno 
prisvojila. Občinstvu je razlo-
žila, da je žaromet pač njen. 
Spletna diva že s svojo veli-
kostjo in izražanjem opozo-
ri nase, tokrat pa je to dopol-
nil še videz – in seveda glasno 
nezadovoljstvo. Ampak je vse 
skupaj na koncu izpadlo tako 
kot improvizacijski dodatek k 
scenariju dogodka.

Žaromet za pesem leta 
je dobila pesem Vsi smo 
na istem Nipkeja in Trkaja. 
Igralka leta je postala Nina 
Ivanič, žaromet za najbolj 

nabrušen televizijski jezik 
je šel v roke Jureta Godlerja. 
Žarometa za tekmovalno in 
zabavno televizijsko oddajo 
sta prejeli oddaji Zvezde ple-
šejo in Znan obraz ima svoj 
glas. Košarkar naj bo je dobil 
žaromet za filmsko zgod-
bo leta 2017, Manica Jane-
žič Ambrožič pa v kategori-
ji, v kateri so žaromet podeli-
li voditeljici ali voditelju infor-
mativne televizijske oddaje. 
Žaromet za glas leta je dobil 
Magnifico, ki je na oder pri-
šel v družbi brata Schatzi-
ja ter smeje pokomentiral, 
da je marsikaj že slišal, da bi 
bil glas leta pa še ne. Žaro-
met za gostitelja ali gostitelji-
co televizijske oddaje leta pa 
je dobil Peter Poles. Najbolj 
čislan žaromet – za medijsko 
legendo – je šel tokrat v roke 
pevki Eldi Viler, za družbeno 
odgovorni projekt leta 2017 
pa stand-up komiku, mened-
žerju glasbenih skupin, orga-
nizatorju festivalov, ki pa 

zadnja leta precej časa posve-
ča osebnim projektom z dob-
rodelno noto, Andreju Teža-
ku Teškyju. 

Glasbeni del so na tokrat-
ni podelitvi žarometov zau-
pali glasbenemu trojčku, ki 
sliši na ime Eroika Aroma-
tika; Goran Obrez je v špor-
tnem duhu nogometne tek-
me napovedal nastop Hele-
ne Blagne, ki je na odru zaža-
rela v obleki Mateje Benedet-
ti, nastopila pa je tudi v vlo-
gi podeljevalke žarometov. V 
duetu sta se predstavila še Ire-
na Yebuah Tiran in Klemen 
Buderla, pri pesmi pa se jima 
je pridružila še Elda Viler.

Na zabavi, ki se je odvija-
la po podelitvi žarometov kar 
v veliki sprejemni dvorani 
Cankarjevega doma in so za 
udeležbo nanje obiskovalci 
potrebovali vabilo – ter je bila 
v časih viktorjev ena najbolj 
pričakovanih zabav leta – so 
prisotne zabavali Sopranos in 
DJ Dady.

V SOJU ŽAROMETOV
Včasih smo podeljevali viktorje, sedaj sijejo žarometi. Tokrat televizijskega prenosa dogajanja v 
Linhartovi dvorani v Cankarjevem domu ni bilo, kar morda ni bila najboljša odločitev, saj je bil scenarij 
na mestu. Denise Dame seveda ne bi bila Denise, če ne bi doživela svojih pet minut slave.

Denise Dame 

Elda Viler je dobila žaromet za medijsko legendo.

Challe Salle in Jan Plestenjak, moška, ki sta že samo ob 
najavah nominacij dobila bučen aplavz.

Helene Blagne je na odru zažarela v obleki Mateje Benedetti, 
nastopila pa je tudi v vlogi podeljevalke žarometov.

David Urankar (drugi z leve) v izbrani moški družbi: Rok 
Bohinc, Sašo Stare in Sašo Braz, tisti, ki je bdel nad 
scenarijem prireditve.

Natalija Verboten in nagajivo razpoložen Klemen Bunderla
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Alenka Brun

P
rav vsi, ki so osvoji-
li načrtovani gorski 
cilj BAM.Bi-jevega 
Dalmacija toura, si 
bodo letošnjo vož-

njo na Veliko Rujno zagotovo 
zapomnili.

Z minuto molka so se na 
cilju poklonili pokojnim čla-
nom društva, kolegom kole-
sarjem, ki jih je k sebi v zad-
njih letih poklicala višja sila. 
Nekatere med njimi sem poz-
nala. Solz nismo skrivali.

Sledil je spust. Tokrat je 
zahteval še posebno previ-
dnost kolesarjev. Ob koncu 
dne sem največkrat slišala 
besedi »skurjena guma« in 
tisti, ki se razumete na kole-
sarjenje, verjetno veste, kaj 
so fantje s tem mislili. In 
če nadaljujem v stilu svoje-
ga razumevanja kolesarstva 
– že pred časom sem dobi-
la vtis, da je pri kolesarjen-
ju tako kot pri modi: črna 
kratka oblekica je večna in 
po mojem tolmačenju je to 

pri kolesih aluminij, saj ko 
kaj »ne štima« s karbonom, 
obvisi v zraku glasna misel, 
da če bi bil aluminij, se mor-
da to ali ono ne bi zgodilo ... 
Kar pa je seveda spet tema za 
tiste, ki se spoznajo na pod-
robnosti in so zmožni o tovr-
stnih zadevah konstruktiv-
no (in nekonstruktivno) raz-
pravljati ure in ure. Zame 
so te teme bolj španska vas. 
Sama sem recimo lastnica 
gorskega kolesa, ki ga sicer 

redno servisiram, a lani je bil 
račun za servis deset evrov 
... Pa sem začudeno pogle-
dala mojstra, ali se je zmo-
til, morda pozabil še eno 
ničlo, a se mi je samo nas-
mehnil: »Gospa, vaše kolo 
ni ravno veliko voženo, mar 
ne?« V odgovor sem lahko 
samo nemo pokimala. To 
bo treba spremeniti, sem si 
rekla, saj bo kolo sicer dobi-
lo status umetniškega dela 
na podstrešju ... Vseeno pa 

mislim, da bo moje druže-
nje z »bambiji« ostalo ena-
ko: Dalmacijo bom sprem-
ljala s prvih sedežev sprem-
ljevalnih kombijev, se čudi-
la človeški naravi in (včasih 
nori) ljubezni do cestnega 
kolesarjenja ter s strahospo-
štovanjem občudovala sku-
pine, ki po klancih navzdol 
dosegajo povprečno hitrost 
tudi do sedemdeset kilomet-
rov na uro. 

(Konec)

Veliko Rujno (2)

ALUMINIJ IN KARBON

Edo Orehek in Anže Žnidar na eni od točk, namenjenih 
prav fotografiranju

Določeni (pre)strmi odseki ceste na Veliko Rujno, če ji lahko 
tako rečemo, saj je bolj cestica, niso asfaltirani, temveč 
betonirani.Pri spustu postankov ni manjkalo.

Na s soncem obsijani trati
se mala deklica igra.
Njen obraz je poln sreče,
ko s kužkom skače sem in tja.

Je kuža Piki njen prijatelj,
sopotnik mladih, lepih dni.
In skupaj gresta zdaj po cesti,
k družini dragi, do vasi.

Družina ljubi jo neskončno,
zato cveti kot rožica.
V domu svojem res je srečna,
neskončno rada ga ima.

Maja Zupančič

Na OŠ Odranci poteka posebno tekmovanje, imenovano 
Maraton poezije. Mladi avtorji morajo v 24 urah napisati 
pesem na določeno temo. Letošnja tema je bila otroštvo. 

Učenka 9. a razreda Maja Zupančič je s svojo pesmijo 
Od pomladi do jeseni dosegla največ točk in prejela zlato 
priznanje. Maja, vse čestitke tudi od mene. Meta

Od pomladi do jeseni

PESMI MLADIH

Na državnem šolskem tekmovanju v pripravi eko novinar-
skega prispevka Zeleno pero je letos s svojimi prispevki 
na temo vode sodelovalo sedemdeset mladih. Tekmova-
nje organizira društvo Planet Zemlja. S projektom želijo 
mlade spodbuditi k aktivnemu raziskovanju lokalnega 
okolja in seznanjanju z okoljsko problematiko ter jih s 
tem navdušiti, da tudi sami sodelujejo pri pozitivnih spre-
membah v svojem okolju. Strokovna komisija je izbrala 
štiri zmagovalne novinarske prispevke. Zlato zeleno pero 
sta med drugim prejeli tudi Rebeka Cankar z Osnovne 
šole Žiri in Zala Blaznik z Gimnazije Kranj. 

Zeleno pero tudi na Gorenjsko

Mateja Rant

P
o geslom Majhno 
je lepo se je pre-
tekli teden odvi-
jal že deseti festi-
val otroških gleda-

liških skupin podružničnih 
šol. »Gledališki festival se 
je pred desetimi leti 'rodil' v 
Mlinšah, kamor smo se rade 
odpravile skupine iz vse Slo-
venije,« so pojasnile organi-
zatorice srečanja v Ribnem 
Meri Poklukar, Sara Gracelj 
in Nuša Poljanec ter dodale, 
da so zaradi velikega števila 
prijavljenih skupin pred pet-
imi leti srečanje razširili še 
na dva odra, tako da festival 
zadnjih pet let poteka tudi na 
podružničnih šolah na Vrhu 
Sv. Treh Kraljev in v Ribnem.

»V teh letih se je na odru v 
okviru našega srečanja zvr-
stilo že več kot 1300 mladih 
igralcev in njihovih mentor-
jev. Vsako leto se veselimo 
druženja in izmenjav idej. 
Postali smo povezani kot 
ena velika družina,« pou-
darjajo organizatorji srečan-
ja. Po besedah organizatoric 

srečanja v Ribnem se je na 
njihovem odru letos zvrsti-
lo deset predstav gorenjskih 
podružničnih šol. »Številka 
lepo sovpada z obletnico fes-
tivala, ki je prav tako 'star' 
že deset let,« so poudarile. 
Predstavilo se je 119 mladih 
gledališčnikov, ki so si pris-
lužili aplavz učencev od 1. do 
5. razreda matične šole prof. 

dr. Josipa Plemlja Bled in 
podružnične šole Bohinjska 
Bela, ki so si predstave ogle-
dali za nagrado za opravlje-
no bralno značko. 

»Gledališče je ena od deja-
vnosti, ki mladim nudi mož-
nost ustvarjalnega izra-
žanja, govornega razvo-
ja in sodelovanja z vrstni-
ki. Poleg tega so lahko naši 

učenci soustvarjalci posta-
vitve igre v vseh njenih ele-
mentih. To daje otrokom 
dobro samopodobo in veliko 
mero samozavesti,« ob tem 
poudarjajo organizatorji gle-
dališkega festivala. Strokov-
nega ocenjevalca tudi letos 
niso imeli, saj je poudarek 
na druženju in izmenjavi 
idej, so še dodali.

POUDAREK NA DRUŽENJU
V Zadružnem domu Ribno so v sklopu strokovnega srečanja Društva učiteljev podružničnih šol 
Slovenije gostili jubilejno deseto gledališko srečanje podružničnih šol Slovenije.

Na odru Zadružnega doma Ribno so se tudi letos predstavili mladi gledališčniki 
podružničnih šol. / Foto: Tina Dokl
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                        + poštnina

23
EUR

Knjiga prinaša dobro 
poznavanje zelišč, 
njihovih lastnosti in 
učinkov(in) ter njihove 
uporabnosti. 
Poglavja v knjigi: Zeliščni 
vrt, Zelišča v vrtu skozi 
stoletja, Načrtovanje 
zeliščnega vrta, Kako 
pripravimo zeliščni vrt, 
Uporaba zelišč, Spravilo 
in shranjevanje zelišč, 
Zeliščni pripravki v 
zdravilstvu, Pripravki 
zelišč v kulinariki, 
Opisi rastlin, Napotki 
za zeliščarje. 

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

www.gorenjskiglas.si

248 strani, 170 x 240 mm, integrirana vezava

                        + poštnina

12 50
EUR

Strokovnjakinja s področja 
kmetijstva nam v uvodu 
predstavi zanimivosti 
o krompirju, njegovo 
zgodovino, prehranske 
lastnosti in uporabnost 
posameznih sort 
krompirja za kulinarične 
namene. Soavtor knjige 
ponudi paleto receptov 
za jedi s krompirjem 
ter nas navduši za 
pripravo manj znanih, 
tudi zahtevnejših 
krompirjevih jedi. Knjiga 
pa je bogata
tudi s klasičnimi recepti, 
med katerimi ne manjka 
niti vedno priljubljeni 
pražen krompir.

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

www.gorenjskiglas.si

KrompirDARJA KOCJAN AČKO
ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

158 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

                        + poštnina

12 50
EUR

Med mesnimi jedmi 
so vedno bolj 
priljubljene tiste 
z belim mesom in 
perutnino. V knjigi 
je kar 122 receptov 
za jedi s piščančjim 
in puranjim mesom 
– od prigrizkov, 
hladnih predjedi, 
juh, enolončnic, 
do zanimivih, 
inovativnih  
glavnih jedi.

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

www.gorenjskiglas.si

Založba Kmečki glas

Jedi
s perutnino

Andrej Goljat

122
receptov

144 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

Samo Lesjak

V
se niti med 
občinstvom 
odlično spreje-
te prireditve je 
držala v rokah 

predsednica društva Daca 
Perne, ki je po uvodnem 
pozdravu vsem prisotnim 
zaželela, da bi jih v zvoke 
spremenjene besede pone-
sle in razveselile. S po tre-
mi ljudskimi pesmimi se 
je predstavilo sedem zbo-
rov: Cerkveni mešani pev-
ski zbor Podbrezje, mla-
de pevke ter pevci Otroške 
FS Podkuca, Ženski pev-
ski zbor Dupljanke, Mešani 
pevski zbor Dobrava Naklo, 
pevci Odrasle FS Podkuca 
ter Moški pevski zbor KUD 
Triglav Duplje.   

Vsak zborovodja je ob kon-
cu nastopa prejel monogra-
fijo Ivane Kobilca s posve-
tilom, plaketo s priznan-
jem in šopek. Pri podelit-
vi so sodelovali župan Mar-
ko Mravlja ter mlada vodi-
telja Nina Drinovec in Maj 
Tavčar, ki sta ob predstavit-
vi posameznega zbora pre-
brala izbrane verze pesnice 
Fanike Križaj (Izpoved srca) 
in pesnika Milana Debeljaka 
(Recept za pesem).

Ker Podbrezje zadnja leta 
postajajo vse bolj prepozna-
vna vas tudi zaradi slikarke 
Ivane Kobilca, letos pa tudi 
zaradi kraljice slovenske 

potice – podbreške potice, 
je ob koncu KD Tabor vsem 
petnajstim gospodinjam, 
mojstricam peke potice, 
podelilo lepe šopke. Štirim 

gospodinjam, ki so zmaga-
le na festivalu na Otočcu, 
pa je župan Marko Mrav-
lja poklonil posebna darila 
s priznanji.

LJUDSKE PESMI V 
PODBREZJAH
Revija pevskih zborov občine Naklo je letos potekala v Podbrezjah v organizaciji tamkajšnjega 
Kulturnega društva Tabor.

Vse zbrane je navdušil tudi Ženski pevski zbor Dupljanke. / Foto: arhiv prireditve (Jožef Perne)

Podelitev šopkov ter priznanj mojstricam podbreške potice / Foto: arhiv prireditve (Jožef Perne)

Kranj – V soboto, 28. aprila, ob 21. uri bo kranjsko-ljubljan-
ska bluz-rokovska zasedba EasyWalkers na odru Trainsta-
tion Subarta predstavila svoj nov album. Ta nosi ime kar 
same skupine, ki je v več kot desetletju ustvarjanja ter kon-
certiranja na domačih in tujih festivalih pridobila zaslužen 
sloves ene najvidnejših bluzovskih zasedb pri nas. Glasba 
zasedbe EasyWalkers, ki nastopa v postavi Marko Matjašič 
- Jimi (glas, kitara), Damir Jazbec (orglice), Daniel Homšak 
(bas kitara) in Iztok Repovž (bobni), v sebi združuje ele-
mente svingerskega teksaškega bluza, udarnih rokovskih 
kitarskih rifov ter hipnotičnih melodij ustne harmonike, 
ki celostnemu glasbenemu vzdušju dajo prav poseben 
pečat. Še ena posebnost novega albuma so trpko-zabav-
na besedila v domačem jeziku, za katera je poskrbel Jimi, 
sicer priznani kitarist in avtor lanskoletnega instrumental-
nega bisera Zgodbe. Kombinacija enostavne, toda pristne 
ter iskrene besedilne sporočilnosti ter ubrane, žlahtne blu-
zovske melodike se vije iz vsakega izmed devetih skladb. 
Album so EasyWalkers predstavili že v radijskih studiih, 
kot gostje priznanih poznavalcev glasbe Braneta Rončela 
ter Janeta Webra, po sobotni koncertni premieri na Trainu 
pa načrtujejo nastope tudi v drugih mestih, med drugimi 
25. maja na Ljubljanskem gradu.

EasyWalkers predstavljajo nov album

Črno-belo v barvah: EasyWalkers / Foto: arhiv skupine

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 50 novorojen-
čkov. V Kranju je prvič zajokalo 14 deklic in 19 dečkov. Naj-
lažja je bila deklica, ki je tehtala 2605 gramov, najtežjemu 
dečku pa je tehtnica pokazala 4300 gramov. Na Jesenicah 
se je rodilo 9 dečkov in 8 deklic. Najlažji in najtežji sta bila 
dečka: prvemu je tehtnica pokazala 2520, drugemu pa 
4510 gramov.

Novorojenčki
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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»Makadamija«

Naj vas najprej lepo pozdra-
vim. Iskreno se zahvaljujem 
za vse prejete odgovore. 
Spet imam za vas nekaj 
vprašanj. Hvala za vaš čas 
in lep pozdrav. 

Stvari so se umirile in kon-
čno lahko zadihate. Ni več 
pritiska in vse je videti tako, 
kot mora biti. Vašo predsta-
vo o idealnem življenju pa 
bo zamajalo srečanje, za 
katero bi bilo bolje, da bi se 
mu izognili. Včasih je bolje, 
da pustimo stvari take, kot 
so, in se ne vmešavamo, če 
ni treba. Gradnja oziroma 
prenova bo dokončana v 
zastavljenem roku. Kar se 
tiče finančnega vložka, bodo 
zneski nekoliko manjši od 
zastavljenih. Starejša hči bo 
dokončala šolanje in kmalu 
začela z delom. Videti je, da 

se bo o tem dogovorila še 
pred koncem šolanja. Mlajša 
ima velike ambicije v športu. 
Z vašo spodbudo in lastno 
vztrajnostjo bo pred njo še 
veliko uspehov. Želim vam 
vse lepo.

»Češminka« 

Draga Tanja, vašo rubriko 
redno spremljam in zelo mi 
je všeč, zato sem se odločila, 
da vam pišem. V življenju sem 
prestala že marsikaj hudega in 
pešajo mi moči. Zahvaljujem 
se vam za odgovore. 

V življenju ste resda prestali 
mnogo preizkušenj in popol-
noma nič vam ni bilo priza-
neseno. Iz vsake negativne 
izkušnje pa ste potegnili 
tisto najboljše in se pobrali. 
Vedno. In niste iskali izgo-
vorov in se skrivali v senci 
drugih. Ste pokončna ose-

ba, ki ne dopušča krivice in 
trpljenja. Pritoževanje, obu-
pavanje in predaja prav tako 
niso vaše lastnosti. Psihično 
počutje v zadnjih letih pa žal 
odraža bolečino, ki je kljub 
pozitivni naravnanosti zasi-
drana globoko v vas. Težko 
se je namreč ves čas pretvar-
jati, da je vse v najlepšem 
redu, medtem ko duša trpi 
in joče. K sreči zdravstvenih 
zapletov ni videti, saj imate 
zdravstveno stanje pod kon-
trolo in poslušate svoje telo. 
V kratkem je videti, da se 
boste posvetovali z zdravni-
kom, vendar tukaj ne gre za 
kakšno resno stanje, zgolj 
pogovor. Več moči boste 
imeli, ko boste čustveno 
pomirjeni. Ravnovesje boste 
občutili, ko se boste prene-
hali obremenjevati in boste 
videli svoja sinova resnično 
srečna. Za zdaj jim dajte še 

malo časa. Videti je, da se 
oba nekako še iščeta. Neka-
teri se ustalijo kmalu, med-
tem ko drugi potrebujejo več 
časa in svojo sorodno dušo 
srečajo kasneje. Resnejše 
skrbi lahko pustite ob strani, 
saj oba točno vesta, kaj hoče-
ta, in s svojim življenjem sta 
zadovoljna. Mlajši sin se bo 
ustalil prej kot starejši, saj 
je posredi že tista prava lju-
bezen. Le še vprašanje časa 
je, kdaj se boste razveseli-
li naraščaja, ki bo okronal 
zvezo. Starejšemu sinu se 
po glavi podi vse drugo kot 
resnejša zveza. Ukvarjal bi se 
rad z mnogimi stvarmi in se 
preizkušal v poslu. Je ambi-
ciozen in hkrati nepredvidljiv 
in lahko se zgodi, da vas bo 
nenadoma presenetil z lepo 
novico. Želim vam, da se vsi 
dvomi čim hitreje oddaljijo 
od vas. Srečno!

Alenka Brun

K
onec aprila mine-
va leto dni, odkar 
je naš novinar-
ski kolega Miha 
Naglič uradno 

v »penziji«, kot je zapisal 
na vabilu, ko je povabil na 
»malico« v avlo naše časopi-
sne hiše. Dodal pa je še, da 
je hkrati februarja minilo že 
trideset let, odkar je napi-
sal prvi uvodnik za Prešer-
nov dan 1988: » … in tako 
se je začelo moje dopisova-
nje v Gorenjskem glasu.« 
Miha je doma iz Žirov. Je 
publicist, urednik in filo-
zof. Včasih je bil samos-
tojni ustvarjalec na pod-
ročju kulture ali kot temu 
rečejo danes: samozapos-
len v kulturi. Sedaj ima nov 
status. A čeprav je še bolj 
»svež« upokojenec, še ved-
no piše in ostaja zunanji 
sodelavec časopisa. Ureja 
tudi Snovanja, prilogo časo-
pisa Gorenjski glas za kul-
turna in umetniška vpraša-
nja. Prav na današnji dan pa 
Miha praznuje tudi 66. roj-
stni dan. Vse najboljše in še 
na mnoga leta!

Pred slabim tednom, 19. 
aprila, pa je praznovala še 
ena glasovka, in sicer novi-
narska kolegica, ki v naši 
časopisni hiši piše o špor-
tnih dogodkih, rekreaciji, 
o dogajanju v občini Med-
vode in je urednica lokal-
ne mesečne priloge Soto-
čje – Maja Bertoncelj, ki 
je dopolnila štirideset let. 

Za sodelavce je pripravila 
manjšo pogostitev, mi pa 
smo ji voščili in ji podari-
li »vrečko presenečenj«. S 
presenečenji pa so začeli 
pravzaprav že na Godeši-
ču, od koder je Maja doma. 
Z najbližjimi je okroglo 
obletnico proslavljala na 
kar nekaj metrih nadmor-
ske višine – na Osolniku, 

obisk medvoškega župa-
na Nejca Smoleta, ki se je 
na poti v Škofjo Loko usta-
vil še v Kranju v redakci-
ji našega časopisa in sla-
vljenki osebno dostavil 
šopek ter ji voščil ob ose-
bnem prazniku, pa je bilo 
zagotovo eno večjih, če ne 
kar največje presenečenje 
rojstnega dne.

POMLAD JE POLNA 
PRAZNOVANJ
Miha Naglič je upokojen eno leto, ta teden praznuje tudi rojstni dan. Štirideset pomladi pa je dopolnila 
novinarska kolegica Maja Bertoncelj.

Majo Bertoncelj je medvoški župan Nejc Smole resnično 
presenetil. / Foto: Gorazd Kavčič

Poleg župana Smoleta so se z Majo veselili tudi njeni sodelavci.

Novinarski kolega Igor Kavčič je Mihi predstavil vsebino 
darilne vrečke, kar seveda ni minilo brez humorja.

TANJIN KOTIČEK

Pod šifro Makadamija je bral-
ka izbrala sedem kart. Ima 
prijateljsko zvezo in jo zani-
ma, kaj oseba resnično čuti 
do nje in ali lahko pričakuje 
pristnejša čustva oziroma 
ljubezen. Karte so Zvestoba, 
Hrepenenje, Neiskrenost, 
Darilo, Sodnik, Duhovnik in 
Veselje. Od prijateljstva do 
ljubezni je le kratek korak in 
včasih v želji, da preraste v 
ljubezen, se ne naredi koraka, 
zaradi strahu, da bi se s tem 
prekinilo prijateljstvo. Vse je 
odvisno od pravega trenutka 
in malo tudi od poguma. Prva 
karta Zvestoba nam takoj 
pokaže prijateljstvo, ki stoji 
na trdnih temeljih in iskre-
nosti. Hrepenenje je želja po 
nečem več. Po pripadnosti in 
skupnosti. Ko se zjutraj zbu-
diš ob nekom, ki ti pomeni 
največ. V karti Neiskrenost 
vidimo skrite strahove, a 
tudi vse možne izhode. Raz-
na vprašanja in dvomi – kaj, 
zakaj, kako, kdaj. Darilo so v 
tem primeru čustva, ki vse-
kakor niso samo prijateljska, 
ampak gre tukaj za ljubezen, 

ki pa se boji priti na plano. 
Karta Sodnik prinaša odloči-
tve in pogum, da se končno 
naredi korak naprej in s tem 
odpre srce na obeh straneh. 
Odločitev bo točno v pravem 
trenutku. Predzadnja karta 
Duhovnik nam pokaže sam 
čas, kdaj se bo to zgodilo, 
in to je zelo kmalu, prej kot 
v enem mesecu. In na koncu 
imamo karto Veselje. Ta kar-
ta med drugim pomeni tudi 
partnerstvo ali zvezo. Zvezo 
dveh ljudi, ki se imata rada in 
si vse pomenita. Vse gre prav. 
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih že do sedaj spoznali.
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

V soboto, 14. aprila 2018, sta se v Škofji Loki poročila Daniel 
Adael Carrazana Rosales in Marja Korošec.

Mladoporočenci
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Nagrade:  3-krat DARILNI BON BALDRIJAN  
v vrednosti 15 EUR 

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil
če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do 
srede, 9. maja 2018, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va  
ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v  
na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo 
na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Tokrat bo naš izlet čebelarsko obarvan. Pot nas bo vodila čez 
Jezersko in avstrijsko Koroško v Slovenj Gradec, kjer deluje edi
ni evropski medičar in svečar s tradicijo iz leta 1757. Prikazali nam 
bodo, kako izdelujejo sveče in lectova srca. Vmes boste lahko 
pokusili ekološke medenjake, brezalkoholno staroslovansko pija
čo in medeno žganje. Nato se bomo odpeljali na Kope, kjer nam 
bodo v humorističnem šovu prikazali, kako so včasih opravljali  
gozdarska opravila s starimi orodji. Vmes bo tudi „holcerska“ mali
ca – pohorski lonec. Domov se bomo odpeljali skozi Savinjsko 
dolino in se ustavili v Mozirju, kjer nam bo čebelar prikazal, 
kako vzgaja čebele, spoznali boste, katere rastline dajo največ 
medu, nekaj izdelkov boste lahko tudi pokusili. Vabljeni.

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

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

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite osebno 
na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si. Za odjave, ki  
prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške. 

Koroška in čebelice
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Članica skupine Destiny's Child Michel-
le Williams (37) bo obljubila večno zve-
stobo pastorju Chadu Johnsonu. Ta ji je 
namreč po letu dni zveze nataknil zaroč-
ni prstan, za katerega je varčeval več kot 
deset let. “Chad me je zaprosil in jaz sem 

rekla jaaaa,” je na družabnem omrežju zapisala pevka. Par 
se namerava poročiti še to poletje.

Michelle Williams je zaročena

Umrl je devetinštiridesetletni igralec 
Verne Troyer, znan predvsem po vlogi 
Mini Me iz filma Austin Powers. Njegov 
predstavnik ni razkril vzroka smrti, ven-
dar je dodal, da je bil Troyer borec, ko se 
je spopadal z lastnimi demoni. “Boril se 

je in zmagal in spet boril ter zmagal. Tokrat je bilo pre-
več,” je dodal. Igralec se je več let boril z odvisnostjo od 
alkohola in bil pred dvema tednoma hospitaliziran zaradi 
zastrupitve.

Umrl Mini Me iz filma Austin Powers

Rachel Weisz bo pri oseminštiridesetih 
znova mamica. Z možem Davidom Cra-
igom (50) pričakujeta prvega skupne-
ga otroka. “Z Danielom sva presrečna. 
Komaj čakava, da ga oziroma jo spozna-
mo. Vse skupaj je tako skrivnostno,” je 

povedala igralka, ki ima iz prejšnjega zakona enajstletne-
ga sina, Craig pa petindvajsetletno hčerko. Medtem ko 
se družina veseli novega člana, so se mediji že razpisali o 
neprimernosti zanositve v njenih letih.

Rachel Weisz bo spet mamica

Šestinpetdesetletni kanadsko-ameriški 
igralec Michael J. Fox je prestal operacijo 
na hrbtenici. Slednja ni povezana s Par-
kinsonovo boleznijo, s katero se bori že 
več desetletij. “Dobro okreva, počuti se 
odlično in se veseli dneva, ko bo zopet 

lahko igral golf,” je povedal njegov predstavnik za People. 
Operacija je tudi razlog, da je igralec moral odpovedati 
svojo udeležbo na letošnjem Calgary Expo festivalu, ki je 
potekal med 16. in 19. aprilom.

Michael J. Fox prestal operacijo

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

T
ako smo v pet-
ek zvečer v druž-
bi treh izjemnih 
slovenskih che-
fov, tudi članov 

združenja JRE, lahko oku-
šali čokoladne Alpe, Primor-
je in Štajersko. Gostitelj chef 
Uroš Štefelin je tokrat prip-
ravil jed, kjer so si na krož-
niku podali roke srna, med-
ved in kakavova zrna. Njego-
va je bila še čokoladna sladica 
in tu smo si vseh pet prstov 
obliznili tudi zaradi sladole-
da iz kisle smetane. Goste pa 
je najprej pozdravila njegova 
tepka: tepkina sladko-slana 

čokoladna pralina z gosjimi 
jetri ob spremljavi kozarca 
rose penine znamke Silveri 
šefa restavracije Pikol Tadeja 
Gašparina. Tadej je na večer-
ji sodeloval tudi kot chef in 
predstavil dva res posebna 
krožnika, na katerih so novi 
okusi ustvarjali ugodje in 
istočasno porajali kup vpra-
šanj. V osnovi je namreč 
spajal okuse morja s čokola-
do oziroma kakavovimi zrni. 
Krožnika: carpaccio iz gam-
berov s čokolado, pomaranč-
no olje, suho cvetje in hrust-
ljav krompirjev pire ter jako-
bova pokrovača v čokolad-
ni tempuri z rdečo peso in 
kakavovimi zrni. Tako prep-
rosto, a tako zapleteno.

Tretjega sodelujočega 
chefa pri večerji pa pozna-
mo tudi s televizije. Vča-
sih se kdo celo pošali, da je 
graščak iz Laškega. Marko 
Pavčnik je namreč šef res-
tavracije Pavus na Gradu 
Tabor. Njemu so na čoko-
ladnem jedilniku zaupali 
juho. Uporabil je 15 divjih 
zelišč, dodal kakavov ravi-
ol s telečjim priželjcem. 
Zame je bila to najokusnej-
ša jed večera. Sicer slasten, 
a precej močnih okusov je 
bil tudi njegov zelenjavni 
krožnik s cvetačo, tartufi, 
kakavom in lešniki. Za zak-
ljuček večerje pa je na mizo 
prišla še čokoladna pregre-
ha v obliki tablice Martine 

in Sebastjana Kalinška. 
Tokrat h krožnikom niso 
ponudili samo vinske spre-
mljave, temveč tudi gin, 
rum in konjak.

Nasmejano 26-letno Man-
co Mlakar Willewaldt iz Lesc 
pa smo v soboto srečali na 
Festivalu čokolade v Radov-
ljici v vlogi čokoladne kralji-
ce. Sicer brez krone, a odeto 
v kombinacijo različnih rja-
vih odtenkov in oblik teksti-
la, za kar so poskrbele dija-
kinje Srednje šole za obliko-
vanje iz Maribora s pomoč-
jo mentorice Cvetke Hojnik. 
Lani je festival gostil čokola-
dno modno revijo, letos ne, 
na radovljiški sladki festival 
se vrača drugo leto.

ČOKOLADNI JEDILNIK 
Neke vrste uvod v priljubljeni Festival čokolade v Radovljici predstavlja tudi večerja v Vili Podvin,  
na kateri je pomembna sestavina jedi čokolada. Letos je festival obiskala tudi čokoladna kraljica.

Uroš Štefelin (levo) je kuhal in bil v vlogi gostitelja.Marko Pavčnik v družbi kolegija hotela Astoria Bled

Mimogrede se je v Vili Podvin ustavil tudi pevec Matjaž 
Jelen. Pozdravil je chefe, na fotografiji pa je s Tadejem 
Gašparinom. 

Čokoladna večerja je zanimala tudi Kranjčana Matjaža 
Erzarja, strastnega lovca med kuharji in kuharja med lovci, 
v družbi svoje Simone Virant.

Uroš Štefelin je pripravil pisano lovsko kombinacijo: 
srnin hrbet s kakavovimi zrni, medvedjo palčko, trdinko 
z mavrahi, divjimi beluši, divjačinsko omako z bezgom, 
malino in oljem divjih zelišč.

V vlogo čokoladne kraljice na Festivalu čokolade se je dobro 
vživela Leščanka Manca Mlakar Willewaldt. Spremljevalno 
vlogo festivalskega kamermana pa so zaupali Rožletu 
Bregarju.

Knjiga avtorja Andraža Briškija Javorja Uživanje 
v čokoladi pripoveduje zgodbo o čokoladi, kaj 
čokolada sploh je, kako uživati v njej ... V soboto je 
na radovljiškem Festivalu čokolade za predstavitev 
knjige skrbela tudi Bea Avguštin. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Regrat že cveti

Ko bi takrat po vojni, ko ni bilo ničesar, že vedeli za veliko 
zdravilnost regrata, bi bil ta še večkrat na mizi. Tako pa so ga 
uporabljali navadno le do prve berivke v domačem vrtu, potem 
pa se je zdel že pregrenak. Mame, ki so vedele, kako otrokom 
pri prehladih pomaga regratov »med«, so nabirale cvetove, 
jih v plasteh zlagale v velike kozarce, potresle s sladkorjem, 
postavile na sonce in tako pripravljale zdravilni regratov sirup. 
Danes pa vemo, kako zdrav je regrat s svojimi grenčinami 
zrele zeli za notranje organe, za jetra, ledvice in vso prebavo 
ter za čiščenje krvi. Korenina je najbolj pomembna: izkopljemo 
jo zgodaj spomladi, ko še ne raste in je polna grenčin, proti 
jeseni, od avgusta do konca septembra, ko ima največ inulina, 
oktobra pa tarakserina in levulina. Korenine dobro očistimo, 
osušimo, drobno zrežemo in sušimo v senci. Naberemo tudi 
liste, jih prav tako drobno narežemo in posušimo, nato jih 
pomešamo in skupaj pijemo v prelivih. Najbolj zdravilen pa je 
sveže iztisnjen sok, ki ga je treba jemati 2 do 3 jedilne žlice na 
dan vsaj 3 do 4 tedne. Zelo priporočljiva je tudi uporaba svežih 
mladih listov v solati. Ko regrat že odcveti in si pripravljamo 
solato iz drugih vrtnin, narežemo vanjo po nekaj listov regrata. 
Vse to nam bo pomagalo pri protinu, revmatizmu, škrofulo-
zi, kožnih ekcemih, lišajih, oteklinah, čirih, krvnih boleznih, 
tolščavosti, starostnih pojavih, lenem črevesju, neješčnosti, 
pri žolčnih in ledvičnih kamnih in pesku in tudi pri prsni in 
trebušni vodenici. Posebno je priporočljiv pri sladkorni bolez-
ni. Regrat je bogat rudnin, vitamina C in A.

Čajni preliv

Ta nam najbolj prav pride pozimi, ko ni svežega regrata. Upo-
rabimo posušene liste, cvetove in posušene, drobno narezane 
korenine v mešanici 1 do 2 čajni žlički na skodelico čaja v 
prelivu, na dan 2 do 3 skodelice. Pijemo počasi, po požirkih. 
Če namesto sladkorja uporabimo za sladilo med, bo zdravilo 
še bolj učinkovito. Stari, modri Kneipp pa priporoča, da damo 
2 do 3 žličke mešanice v pol litra vrele vode, pomešamo in 
pustimo stati okrog 10 do 15 minut, pijemo pa zjutraj navse-
zgodaj in ne zvečer, ker ne bi bilo mirnega spanca. Moramo 
pa ob tej kuri čez dan piti veliko vode.

Regratov sirup (R. Willfort)

Za sirup 3 do 4 polna prgišča regratovih cvetov dobro preku-
hamo v 2 litrih vode, precedimo in primešamo vročemu soku 
1,5 kg sladkorja in sok 2 limon. Med neprestanim mešanjem 
vnovič kuhamo to tekočino, dokler ne nastane sirupasta, go-
sto tekoča masa. Natočimo jo v dolgovrate ozke steklenice in 
zapremo. Tak sirup čisti kri, pospešuje prebavo in nas okrepi. 

Štruklji z drobnjakom in skuto
Prvi letošnji drobnjak smo 

že porezali in iz njega lah
ko pripravimo drobnjakove 
štruklje. Uživamo jih lahko 
kot prilogo k mesnim jedem 
ali pa jih potresemo s slad
korjem in jih imamo za sla
dek del obroka.

Za pripravo štrukljev z 
drobnjakom in skuto po
trebujemo: za vlečeno testo: 
300 g moke, 6 žlic mlačne 
vode, 1 žlico kisa, 3 žlice olja, 
1 jajce, pol žličke soli; za na
dev: 6 dl mleka, 60 g pše
ničnega zdroba, 2 jajci, 300 
g skute, 1 kislo smetano, 1 
skodelico narezanega drob
njaka, 1 žličko soli.

Priprava testa: Moko pre
sejemo v skledo ter jo osoli
mo. V mlačno vodo zlijemo 

kis ter vse skupaj prilijemo k 
moki. Dodamo 2 žlici olja in 
stepeno jajce ter vse skupaj 
zamesimo v testo. Oblikuje
mo hlebček, ki ga postavimo 
na pomokano površino ali v 
skledo. Premažemo ga z eno 
žlico olja, pokrijemo s čisto 
kuhinjsko krpo ter ga pusti
mo počivati 30 minut.

Priprava nadeva: Mleko 
osolimo in ga zavremo. Vanj 
vkuhamo pšenični zdrob in 
pri zmanjšani temperatu
ri ob stalnem mešanju ku
hamo 5 minut, da se zdrob 
zgosti. Kuhan mlečni zdrob 
ohladimo. Rumenjake in 
beljake ločimo. Iz beljakov 
stepemo čvrst sneg. V sku
to vmešamo kislo smetano 
in rumenjake. Primešamo 

ohlajen mlečni zdrob in 
nato še narezan drobnjak. 
Nazadnje na rahlo vmeša
mo še sneg iz beljakov.

Spočito testo na pomokani 
površini še enkrat pregnete
mo. Previdno ga razvaljamo 
in raztegnemo v čim tanj
ši pravokotnik. Premaže
mo ga s pripravljenim nade
vom, tako da ena četrtina te
sta po dolžini ostane prazna. 
Stranske robove pred zavija
njem zapognemo navzno
ter. Testo začnemo zavija
ti od strani, kjer je nadev do 
roba, proti tisti strani, kjer ni 
nadeva. Štrukelj zavijemo v 
alufolijo ali v čisto kuhinjsko 
krpo. Kuhamo v slanem kro
pu 30 minut. Kuhane štruk
lje vzamemo iz vode in jih 

pustimo stati 10 minut, da 
se nekoliko ohladijo in str
dijo. Odstranimo jim alufo
lijo, jih narežemo ter postre
žemo kot prilogo ali pa kot 
samostojno jed.

Nasvet: Vlečeno testo pre
režemo na polovico in tako 
napravimo dva povaljka 

štrukljev. Take štruklje 
bomo lažje zavili v alufolijo 
ali kuhinjsko krpo in jih tako 
lažje skuhali. Če so štruklji 
debelejši, potrebujejo daljši 
čas kuhanja. Štruklje lahko 
skuhamo tudi nad paro. V 
tem primeru nam jih ni tre
ba zavijati v alufolijo.

Mojca Logar

Poroka je ob rojstvu in smrti 
najpomembnejši mejnik v živ-
ljenju. Tako mislim, čeprav se 
lahko zgodi tudi večkrat. Stara 
mama je rekla: »Poroka je samo 
enkat u živlen, če je pa dvakrat, 
je pa svab. Al je ločitev al pa 
smrt.« Nič od tega ni prijetno. 
Pevci smo pogosto povabljeni, 
da pojemo na porokah, to po-
meni na poročnih obredih in 
mašah. To je pravzaprav naj-
lepši obred, najlepše pesmi, in 
kar nekaj jih na obredu lahko 
zapojemo. Pogosto lahko izpol-
nimo želje glede pesmi. Obredi 
pa se z leti celo malo spreminja-
jo. Moja mama pravi, v šestde-
setih letih smo sedeli v cerkvi 
sami, zakonca in priči. Obred 
je bil hiter in nič kaj slovesen. 
Danes so vsi obredi dobili blišč, 
slovesnost, pomp. Cvetje, oble-
ke, nagovori, fotografije, kame-
ra, glasba, pogostitev, druženje 
… Je to stvar napredka časa ali 
globine odnosov? Gotovo vsake-
ga po malem. Pri najini poroki 
še ni bilo poročne sveče, danes 
je to pomemben del obreda. 
In ko si mladoporočenca iz-
menjata prstane, se poljubita. 
Tedaj vsi navdušeno ploskamo. 
Tudi tega včasih ni bilo. Porok 
je bilo v preteklosti več, otrok, 
kar naj bi posledično prinesla 
tudi poroka, je bilo več, pom-
pa ob obredih je bilo manj, ne 
vem pa, kako je s srečo in za-
dovoljstvom. Je bilo včasih tega 
več ali manj kot danes? Zago-
tovo so bili ljudje manj zahtev-
ni in so marsikaj potrpeli. Da-
nes smo vsi bolj zahtevni. Meni 
je to všeč. Trpeti muk in neza-
dovoljstva nam tudi ni treba. 
V obdobju po najini poroki sva 
imela veliko povabil na poroke 
sorodnikov, prijateljev. Včasih 

se je zgodilo, da sva bila po-
vabljena na tri poroke v enem 
letu. Potem je bilo nekaj časa 
zatišje, letos pa se bo poročila 
že prva nečakinja. Predvsem 
bomo lahko imeli veliko prilož-
nosti za poroke domačih otrok, 
če se bodo tako odločili. Le kaj 
nas še čaka. 

Z različnimi zbori na po-
rokah pojem večkrat na leto. 
Četudi se pevske poti včasih 
razidejo ali začasno prekinejo, 
se vabilu za petje na poroki obi-
čajno odzovemo. Lepo je prija-
teljem polepšati najlepši dan. 
Ta hip je v naravi toliko lepega, 
vse cveti, kipi, zelena posta-
ja intenzivna, češnje cvetijo, 
regratovi cvetovi porumenijo 
travnike, še zadnje krpe snega 
po hribih nebo obarvajo še bolj 
modro. Kako čudoviti dnevi za 
poroko. Na vsaki poroki se še 
vedno spomnim svoje poroke in 
običajno se me dotakne, želiš 
mladim vse dobro in prosiš tudi 
za svoj blagoslov. Tega nikoli ni 
preveč. V soboto se je poročila 
sopevka, zdravnica. Oba z mo-
žem sta zdravnika. Na koncu 
obreda se je zahvalila za vse 
in vsem. Najbolj za življenje. 
Sama je ginekologinja in pra-
vi, ob vsakem rojstvu občudu-
jem to čudo narave. Ne zgodi 
se kar tako. Mož je kirurg in se 
srečuje s hudo bolnimi ljudmi. 
Sprašujejo ga: »Koliko časa 
bom še živel?« 

Torej med rojstvom in smrtjo 
je življenje, kar ni samo po sebi 
umevno. Hvaležni bodimo 
zanj. Izkoristimo ga, veselimo 
se ga, dajmo prostor ljubezni in 
radosti, trudimo se za dobro. 
Naj bo veliko porok in veliko 
dobrega.

Poroka
Janez Logar

Človekova moč je bila vedno 
v skupnosti in v povezovanju. 
V zgodovini kot posamezniki 
preprosto nismo mogli preživeti. 
Morali smo biti povezani, da 
smo se lahko selili, lovili živali, 
obdelovali polja in si ustvar-
jali vasi in mesta. Kasneje je 
prevzel povezovalno moč med 
ljudmi denar (vsaj navzven je 
videti tako). Tudi danes ne bi 
mogli preživeti vsak zase, le 
zdi se nam, da imamo znanje, 
sposobnosti in premoženje, kar 
nam omogoča lažje preživetje 
in nam daje občutek, da lahko 
živimo bolj sami zase. Tako 
se je preko zdravih meja raz-
vil individualizem. Sili nas v 
samovšečnost, egoizem, samo-
zadostnost, zapiranje v lastne 
domove in sili nas v manjšo 
tolerantnost do drugih. V mes-
tih in v bogatih državah je to 
postal prevladujoči stil življenja. 
Po vaseh je vendarle še drugače. 
Bolj smo povezani, srečujemo 
se na vasi, v cerkvi, pri gasilcih 
in pri skupnih vaških opravilih. 
Ustavimo se in poklepetamo, 
morda imamo dobre sosede in 
občasno popijemo skupaj kavo. 
Kot poslovnež sem bil pred leti 
v istem tednu v bogati Nemčiji 
in v Sarajevu. Delovni Nemci 
so se ob 18. uri pripeljali iz služ-
be, zaprli vrata dvorišča in bili 
sami v svoji bogatiji. V Sarajevu 
pa smo se ob podobni uri s hrib-
čka spuščali proti Baščaršiji – 
centru mesta. Povsod so bili na 
ulici domačini in se pogovarjali, 
»pili kafu« (pili kavo), se smeja-
li in kadili. Zagotovo je bilo več 
sreče med povezanimi Bošnjaki. 

Individualizem, samoza-
dostnost in samovšečnost, 
največkrat tudi bogastvo in 
materialni svet, nas odtujujeta 

drug od drugega. Mi pa smo 
družbena bitja. Nihče nam 
ne more zagotoviti varnosti, še 
najmanj v družbenem sistemu, 
kjer nam trg diktira tempo živ-
ljenja. Skupnost nam vendarle 
daje občutek, da pripadamo 
nekemu večjemu telesu. Zato 
modre družbe spodbujajo soži-
tje in sodelovanje med ljudmi. 
V tem je naša moč, čeprav se 
nam zdi, da nam v težavah ne 
bo nihče pomagal. To seveda 
ni res. Po vaseh so zelo aktivni 
gasilci, civilna zaščita, Karitas 
in Rdeči križ, ob brezposelnosti 
dobimo nadomestilo … Še bolj 
so pomembne naše sosedske po-
moči drug drugemu. V malen-
kostih, včasih samo s prijaznim 
pozdravom in nekaj besedami. 
Saj vemo, da bomo glavne stva-
ri morali sami urediti. Žal se 
pogosto zgodi, da ljudje izločijo 
nekatere družine. Pogosto so 
razlogi za to že zelo stari, celo 
v leta vojne sežejo. Tem dru-
žinam ali posameznikom ni 
lahko, izločeni so, skupnost kot 
celota pa izgublja nekaj članov 
in skupno moč. Še najslabše je, 
da celo mlade generacije (otro-
ke) obremenjujemo z dejanji 
naših dedov in babic, ki so se 
nespametno obnašali. Če smo 
že tako zelo izobraženi, imamo 
avtomobile in traktorje, potu-
jemo in se hvalimo z lastnimi 
dosežki, poiščimo še modrost v 
sebi in naredimo korak k boljši 
skupnosti, pozdravimo soseda, 
ki ga že dolgo nismo, poglejmo, 
koga so pred mnogimi leti izlo-
čili in ga tudi mi ne maramo. 
Samo malo se ponižajmo in 
bomo povišani.

Vaške razprtije

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

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

Sreda, 25. 4.
19.00 JAZ, TONYA
20.30 POČUTIM SE LEPO
21.30 ŽELJA PO MAŠČEVANJU
17.10 TAKSI 5
18.35 RAMPAGE: VELIKO RAZDEJANJE
15.20, 17.00 POLDI, PUSTOLOVŠČINE 
POGUMNEGA PTIČKA, sinhro.
15.25 PETER ZAJEC, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 25. 4.
20.00 MAŠČEVALCI: 
BREZMEJNA VOJNA
19.00 MAŠČEVALCI: 
BREZMEJNA VOJNA, 3D
18.10, 20.20 POČUTIM SE LEPO
16.00, 21.20 ŽELJA PO MAŠČEVANJU
17.20, 21.00 TAKSI 5
19.30 TIHO MESTO
18.50 RAMPAGE: VELIKO RAZDEJANJE

16.40 POLDI, PUSTOLOVŠČINE POGU-
MNEGA PTIČKA, sinhro.
15.40 POLDI, PUSTOLOVŠČINE 
POGUMNEGA PTIČKA, 3D, sinhro.
17.40 NE Z MOJO HČERKO
16.50 PETER ZAJEC, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Četrtek, 26. 4.
20.00 FOXTROT

Petek, 27. 4.
17.00 SOVA IN MIŠKA 
(pripovedovanje v slovenščini)
20.00 SLAVA

Sobota, 28. 4.
16.00 GASTON ZGAGA
18.00 SLAVA
20.00 DIVJA MIŠKA

Nedelja, 29. 4.
16.00 PETER ZAJEC, sinhro.
18.00 DIVJA MIŠKA
20.00 HIŠA KRALJEVEGA NAMESTNIKA

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 24. aprila
19.30 17. Čufarjev maraton: GTČ Jesenice: PETELINJI ZAJTRK

Sreda, 25. aprila
19.30 17. Čufarjev maraton: Gledališče Aksa: ŽENSKA JE ŽENSKA

Četrtek, 26. aprila
18.30 Glasbena šola Jesenice: Baletni nastop

GLEDALIŠKI SPORED

sudoku_LAZJI_18_33
NALOGA

5 8 9 4 1
7 9 1 5

4 2 3 7
5 2 6 9

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

5 6 9 3
7 2 5 4

sudoku_LAZJI_18_33

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_33
NALOGA

8 1 9 5
6 7 8

6 8 9
9 3 1 6

6 2 7 8
3 4 2

2 7 5
7 6 9 4

sudoku_TEZJI_18_33

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_33
NALOGA

8195
678

689
9316

6278
342

275
7694

sudoku_TEZJI_18_33

REŠITEV

871943265
239657841
465128379
593872416
187364592
624591783
356489127
942715638
718236954

sudoku_LAZJI_18_33
NALOGA

58941
7915

4237
5269

1685
3982
4162

5693
7254

sudoku_LAZJI_18_33

REŠITEV

589471632
723986154
641523897
875214369
162397485
394658271
437165928
256849713
918732546

desetdnevna vremenska napoved

Torek
24. 4. 

11/24 °C

Nedelja 
29. 4.

7/21 °C

Sreda 
25. 4. 

Četrtek
26. 4. 

Petek
27. 4. 

Sobota
28. 4.

8/25 °C 10/24 °C 7/19 °C 8/20 °C

Ponedeljek 
30. 4.

Torek
1. 5.

Sreda
2. 5.

Četrtek
3. 5.

6/19 °C 4/20 °C 6/21 °C 7/21 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

24. 4. tor. Jurij 6.00 20.00

25. 4. sre. Marko 5.59 20.02 

26. 4. čet. Marcelin 5.57 20.03           

27. 4. pet. Jaroslav, dan upora proti okupatorju 5.55 20.05

28. 4. sob. Pavel 5.54 20.06

29. 4. ned. Robert 5.52 20.07

30. 4. pon. Katarina  5.51 20.09

Domžale – V Slamnikarskem muzeju Domžale so letos zaklju-
čili dve izobraževanji, in sicer tečaj za šivanje slamnikov in prvi 
tečaj za Slamnikarske vodnike, ki je potekal v sodelovanju s 
Turistično informativnim centrom Domžale (TIC). Tečaj za 
šivanje slamnikov je uspešno opravilo osem kandidatk, iz-
obraževanje za Slamnikarskega vodnika po Slamnikarskem 
muzeju in občini Domžale, pa enajst kandidatk in kandidatov.

Končali prvi tečaj za slamnikarske vodnike

»Prišli smo do točke, ko 
lahko rečemo, da je festival 
takšen, kakršnega smo že-
leli,« je bila po prireditvi za-
dovoljna direktorica zavoda 
Turizem in kultura Rado-
vljica Nataša Mikelj. »Šte-
vilo obiskovalcev in razsta-
vljavcev je stabilno, začetne 
organizacijske težave smo 
uredili, tako da računamo, 
da v prihodnjih letih ne bo 
bistvenih sprememb.«

Kot pravi, je vesela, da na 
festival prihaja vse več mla-
dih, organizatorji so pose-
bej pozorni tudi do družin, 
ki predstavljajo glavnino 
obiskovalcev. »Všeč nam 
je, da Radovljica enkrat na 
leto poka po šivih, da dobi 
pridih svetovljanskosti, 
drugačnosti, odprtosti ... 
Želimo, da bi bili domači-
ni ponosni na to, da je naj-
večji slovenski kulinarični 

festival prav v Radovljici 
ter da tako z udeležbo raz-
stavljavcev kot obiskoval-
cev sega prek meja države. 

Pozitivno vpliva tudi na tu-
ristično gospodarstvo, ne 
le v Radovljici. Tako nam 
tudi hotelirji na Bledu in 

v Kranjski Gori poročajo o 
povečanem zanimanju za 
prenočitve prav v času Fe-
stivala čokolade.«

Veliko zanimanje za čokoladni festival
31. stran

Stojnice so razstavljavci postavili v šotore, ki so čokolado in obiskovalce ščitili pred vročimi 
sončnimi žarki. / Foto: Tina Dokl

Andraž Sodja

Bohinj – Letos se bo v Bohi-
nju skoraj vse podrejalo vi-
sokemu jubileju, 240. oble-
tnici prvega zabeleženega 
uspešnega vzpona na Tri-
glav, ob jubileju bodo Turi-
zem Bohinj, Triglavski naro-
dni park in drugi partnerji z 
območja Julijskih Alp prip-
ravili vrsto dogodkov.

Prvi pristop na Triglav je 
kar za osem let prehitel osvo-
jitev Mont Blanca, zgodil se 
je 22 let pred Velikim Kle-
kom / Grossglocknerjem in 
87 let pred Matterhornom, 
na kar so Bohinjci izjemno 
ponosni in na ta dan, 26. av-
gust, praznujejo tudi svoj 
občinski praznik. Kot je po-
vedal Klemen Langus, direk-
tor Turizma Bohinj, se bo 
morda komu zdelo čudno, 
zakaj praznujejo 240. oble-
tnico, zakaj ne bodo počaka-
li na 250. »Prav je, da se ves 
čas spominjamo tega dogod-
ka, posebnega ne samo za 

Bohinj, ampak za celo Slo-
venijo. Triglav je simbol slo-
venstva in dogodki, ki jih na-
meravamo izpeljati v okviru 
tega, bodo, upam, temu do-
dali dodaten pečat oziroma 
bodo podkrepili to simbol-
nost Triglava v Sloveniji.«

Praznovanju se pridru-
žujejo številni posamezni-
ki, društva ter razne usta-
nove in druge organizaci-
je, Osnovna šola dr. Janeza 
Mencingerja Bohinjska Bi-
strica z enoto Vrtec Bohinj, 
GRS Bohinj, bohinjska pla-
ninska društva, Turistično 
društvo Bohinj, Planinska 
zveza Slovenije, Triglavski 
narodni park, Gornjesavski 
muzej Jesenice – Planinski 
muzej v Mojstrani, Filozof-
ska fakulteta, TD Mojstra-
na, RTV Slovenija in števil-
ni drugi. S tematiko Trigla-
va bodo obarvane tudi tradi-
cionalne prireditve, kot po-
jasnjuje Langus: »Med glav-
nimi dogodki bi rad ome-
nil Mednarodni festival 

alpskega cvetja. Že enajsto 
leto zapored izbiramo teme, 
ki so tisto leto nekako bolj 
prisotne. Letos bo to števi-
lo štiri s štirimi cvetlicami, 
imenovanimi po Triglavu, 
to so triglavski dimek, trigla-
vski svišč, triglavska nebog-
lasnica in slavna triglavska 
roža. Štirje srčni možje, šti-
ri rože, 240. obletnica, štirje 
letni časi – in tako se nam vse 
vrti okoli štirice.« 

Vodja Infocentra TNP v 
Stari Fužini Majda Odar po-
jasnjuje, da je obletnica pre-
cejšen izziv in pomemben 
dogodek: »Vseeno smo se 
z vidika upravljanja zavaro-
vanega območja želeli vpra-
šati, kakšne so razlike med 
motivi za obisk Triglava ne-
koč in danes. Kakšne so raz-
like v sami množičnosti obi-
skovanja Triglava. Zato smo 
svoje udejstvovanje poime-
novali Triglav, mit in dana-
šnja resničnost, za predsta-
vitev te tematike pa izbra-
li tiste, ki se z obiskom 

Triglava precej ukvarjajo: 
Janeza Bizjaka, Dušana Ško-
diča, Ireno Mrak in dr. Pe-
tra Mikšo. Vsak izmed njih 
bo sodeloval na enem veče-
ru.« Ob pestrem dogajanju 
so pripravili literarni nate-
čaj za zgodbe o prvi osvoji-
tvi Triglava skupaj s Sloven-
skimi novicami, ki bo trajal 
do 26. avgusta. Potujoča raz-
stava, ki jo bosta v sodelova-
nju z Gorenjskim muzejem 
v avtobusu postavila Mari-
ja Ogrin in Peter Mikša, bo 
potovala po Turističnih kra-
jih Julijskih Alp in večjih 
slovenskih krajih. Vzposta-
vili pa bodo tudi pot po sle-
deh prvopristopnikov v so-
delovanju s Planinsko zve-
zo Slovenije in planinski-
ma društvoma Srednja vas 
in Bohinjska Bistrica, ka-
mor bodo jeseni pripravi-
li tudi vodeno turo, že pole-
ti pa bodo pohodniki lahko v 
kočah po poti zbirali žige in 
se potegovali za spominske 
nagrade.

V znamenju štirih srčnih mož
Bohinj bo letos zaznamovala 240. obletnica uspeha prvopristopnikov, štirih srčnih mož – Luke Korošca, 
Matevža Kosa, Štefana Rožiča in Lovrenca Willomitzerja, ki so se kot prvi povzpeli na Triglav.



21Gorenjski glas
torek, 24. aprila 2018 ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

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

Organizator izleta je  
ABC Rent a car in turizem. 

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

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

Doplačila: 
za izlet v Goriška Brda je 34 EUR,  
za kulinarični izlet pa 48 Eur na osebo
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       Kranj:                                              
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4

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

Očala zbirajo:

do 
6. maja 

2018

Darujte 
rabljena očala 
in pomagajte!

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

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

okulistične oskrbe in ustreznih očal.

LI
O

N
S

 K
LU

B
 Š

K
O

D
JA

 L
O

K
A

, P
O

LJ
AN

S
K

A 
C

E
S

TA
 7

, G
O

R
E

N
JA

 V
AS

B
R

E
Z

P
L

A
Č

N
A 

O
B

JA
VA

GORENJSKI GLAS 83x110mm_bleed.pdf   17   3.4.2018   12:23:16RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

Urša Peternel

Jesenice – Osnovno šolo To-
neta Čufarja Jesenice je obi-
skal Marko Soršak - Soki, 
bobnar rokovske skupine El-
vis Jackson in velik dobrot-
nik osnovnošolcev po vsej 
Sloveniji. Pred tremi leti je 
sklenil, da bo za deset na-
ključno izbranih osnovnih 
šol v Sloveniji zbral denar, s 
katerim bo za učence kupil 
nekaj glasbenih instrumen-
tov. Sam pravi, da ga je pri 
tem gnala predvsem lastna 
izkušnja iz otroštva, ki ga je 
naučila, da čisto vsak lahko 
uspe pri nečem, kar si zada 
in za kar dovolj dolgo gara. 
Toda njegovo zbiranje de-
narja se ni zaključilo z de-
seto akcijo. Tako je konec 
marca obdaril že 75. šolo, to 
je jeseniško Osnovno šolo 

Toneta Čufarja. Podaril jim 
je set bobnov, cajon in elek-
trično akustično kitaro. 

"Učenci so pripravili kra-
tek uvodni program, nato pa 

je kot gost presenečenja na 
oder stopil Soki. S svojim hu-
morjem in pozitivnostjo je 
navdušil polno dvorano. Po-
vedal nam je, da v življenju 

ni uspeha brez trdega dela in 
vztrajnosti, da so tako vzponi 
kot padci, a da dobra volja in 
odločnost delata čudeže, zato 
moramo imeti cilj, po kate-
rem hrepenimo in za katere-
ga smo pripravljeni narediti 
vse, da se nam bo uresničil. 
Njegov projekt še vedno živi 
in upa, da mu bo uspelo obda-
riti vsaj sto šol. Nato je na oder 
povabil naključne učence, ki 
so s pomočjo prve uvodne 
lekcije samostojno odbren-
kali nekaj akordov in zabob-
nali v poskočnem ritmu, s 
tem pa tudi potrdili resnič-
nost Sokijevih besed," je po-
vedala učiteljica Urška Wil-
lewaldt. Kot je dodala, na šoli 
ne manjka navdušenih učen-
cev, ki bodo z veseljem igrali 
na instrumente, Sokiju pa so 
obljubili, da ga bodo čim prej 
povabili tudi na koncert. 

Podaril bobne, cajon in kitaro
Marko Soršak - Soki, bobnar skupine Elvis Jackson, je podaril tri glasbila Osnovni šoli Toneta Čufarja 
Jesenice. To je že petinsedemdeseta šola, ki jo je obdaril.

Soki je učence razveselil s tremi glasbenimi instrumenti. 
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Samo Lesjak

Kranj – Likovna sekcija de-
luje že trinajsto leto in šte-
je okoli trideset aktivnih čla-
nov, ki se dobivajo enkrat te-
densko v dveh skupinah sko-
zi celo študijsko leto. Men-
torica, tudi sama odlična sli-
karka Renata Grmovšek, jim 
pripravi vedno nove likov-
ne teme in izzive, pri kate-
rih preskušajo različne teh-
nike, stile, motive in likovne 
pristope. Vsako leto organi-
zirajo tudi trimesečni zače-
tni tečaj. Vsak izmed likov-
nih ustvarjalcev ima svoj pri-
stop oz. način slikanja – to-
liko, kot je slikarjev, je tudi 
pristopov slikanja. Na tokra-
tni razstavi lahko občuduje-
mo slike enaindvajsetih čla-
nic in članov, in sicer v pas-
telni tehniki. To leto so v sek-
cijo povabili tudi gostujoče-
ga mentorja, slikarja Tomija 

Albrehta, mojstra pastelne 
tehnike, ki je ustvarjalcem 
predstavil svojevrsten pri-
stop slikanja, ki jim je bil v 

veliko pomoč. Nasveti moj-
stra pa se odražajo tudi v ka-
kovosti slik, ki jih lahko ob-
čudujete v avli Gorenjskega 

glasa, kjer so člani likovne 
sekcije v zadovoljstvo vseh 
obiskovalcev razstavljali že 
pred dvema letoma.

Slikarska pomlad na Glasu
V avli Gorenjskega glasa je do 7. maja na ogled razstava članov likovne sekcije KUD Zbilje,  
ki se predstavljajo s slikami v pastelni tehniki, ki so jih ustvarili v zadnjem letu.

Motivi narave, tihožitja, portreti ...: barvite slike članic in članov KUD Zbilje / Foto: Gorazd Kavčič
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Inženir elektrotehnike na področju tehnologije v razvoju, m/ž (Lipnica) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: poznavanje dela na računalniku s programi 
(MS Office, Power point), dobro poznavanje 5 stebrov kakovosti (APQP, PPAP, FMEA, 
MSA, SPC), poznavanje orodij za reševanje problemov (Ishikawa, 5xwhy ...), pozna-
vanje tehnoloških postopkov, branje risb, aktivno znanje angleškega jezika (zažele-
no poznavanje tudi nemškega). Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Pri-
jave zbiramo do 15. 5. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Voznik taksija, m/ž (Kranj) 
Dela in naloge: profesionalen in odgovoren pristop do dela, potnikov in vozilu, ko-
munikativnost in potrpežljivost pri delu z ljudmi. CFLEET, d. o. o., Vojkova cesta 51, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 30. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir za orodna jekla, m/ž (sedež RCJ, dislocirana enota, Oddelek 
za razvoj jekel in tehnologij, Jesenice)
 V svojo ekipo vabimo razvojnega inženirja z izkušnjami s področja materialov in 
tehnologij. Pričakujemo VII. stopnjo izobrazbe ter znanje angleščine. Nudimo za-
poslitev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev v stabilnem podjetju in ure-
jenih pogojih dela. Vašo vlogo z življenjepisom pričakujemo v elektronski obliki na: 
mojca.loncnar@rcjesenice.si. RCJ, d. o. o., Cesta Franceta Prešerna 61, 4270 Jeseni-
ce. Prijave zbiramo do 18. 5. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Računovodja, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: VI./2 ali VII. stopnja izobrazba ekonomske ali organizacijske smeri, vsaj 
3 leta delovnih izkušenj z računovodstvom/financami, tekoče ustno in pisno znanje 
angleškega jezika, napredno obvladovanje dela z računalnikom v okolju MS Office 
(Outlook, Excel, PowerPoint) ... Savatech, d. o. o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. Pri-
jave zbiramo do 9. 5. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj, Ljubljana, Celje, Maribor, Ptuj)
Iščemo odgovorne osebe s poklicno ali srednješolsko izobrazbo ter najmanj eno-
letnimi delovnimi izkušnjami v maloprodaji. Od kandidatov pričakujemo komuni-
kativnost, pozitivno naravnanost, zavzetost ter pripravljenost za delo v timu. Tally 
Weijl Lesce, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 30. 4. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec za področje upravljanja toplotnih postaj in upravljanja plinovod-
nih naprav, m/ž (Kranj) 
V družbi Domplan, d. d., vabimo k sodelovanju nove sodelavce za področje 
upravljanja toplotnih postaj in upravljanja plinovodnih naprav, in sicer: za podro-
čje upravljanje toplotnih postaj – 2 delavca in za področje upravljanja plinovodnih 
naprav – 2 delavca. Domplan, d. d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj. Prijave zbira-
mo do 30. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni referent poslovanja s komitenti, m/ž (Radovljica)
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z ustreznimi izkušnjami na bančnem po-
dročju. Izbranim kandidatom bomo omogočili delo in razvoj v banki, ki je sestav-
ni del uspešne mednarodne skupine, ki omogoča osebni razvoj tudi v mednaro-
dnem okolju in delo v urejenih delovnih pogojih. Prosto delovno mesto omogo-
ča tudi opravljanje pripravništva. Banka Intesa Sanpaolo, d. d., Pristaniška ulica 14, 
6000 Koper. Prijave zbiramo do 18. 5. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec I. (elektro vzdrževanje), m/ž (Begunje na Gorenjskem)
 Od vas pričakujemo: IV ali III. stopnjo izobrazbe elektro smeri, izkušnje s področja 
elektro vzdrževanja, osnovno računalniško pismenost, osnovno znanje angleške-
ga jezika, samostojnost, odgovornost, natančnost, fleksibilnost, delavnost, Elan, d. 
o. o., Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 20. 5. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec, m/ž (Sava Hoteli Bled)
 Pričakujemo: vsaj IV. stopnjo tehnične izobrazbe, primerne delovne izkušnje, sa-
mostojnost pri delu in sposobnost sodelovanja v timu, samoiniciativnost, vozniški 
izpit B-kategorije. Sava turizem, d. d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana. Prijave zbira-
mo do 30. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Obdelovalec kovin, CNC-operater, m/ž (Medvode) 
Zadolženi boste za laserski in plazemski odrez, strojno krivljenje pločevine, CNC-
programiranje laserja in plazme ter druga dela v proizvodnji. Brinox, d. o. o., Sora 
21, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 19. 5. 2018. Podrobnosti na www.mojede-
lo.com.

Logist, m/ž (Šenčur) 
Od novega sodelavca pričakujemo: VII. stopnjo izobrazbe (zaželeno univ. dipl. inž. 
tran. log., univ. dipl. inž. tehnol. prom.), znanje angleškega in nemškega jezika, ko-
munikativnost in pozitivno naravnanost. Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna cona A 45, 
4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 16. 5. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater na stroju, m/ž (Škofja Loka) 
Naloge in odgovornosti obsegajo: priprava stroja za obratovanje v skladu s preje-
to delovno dokumentacijo, izdelava serije v predpisani količini in kakovosti, skrb za 
avtokontrolo in procesno (vmesno) kontrolo kakovosti izdelkov skladno z navodili 
... EGP, Embalažno grafično podjetje, d. d., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka. Pri-
jave zbiramo do 18. 5. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

predstava za otroke 
MAČEK MURI IŠČE KRONIKO
Družinsko gledališče Kolenc
torek, 24. 4., ob 17.30, dvorana

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

glasbeni večer
ZLATKO KAUČIČ - 40 LET USTVARJANJA
Zlatko Kaučič
četrtek, 26. 4., ob 19.00, 
mladinska soba

predstavitev knjige
JOŽE PLEČNIK: ARHITEKTURA VEČNOSTI
(Evropsko leto kulturne dediščine)
Dr. Damjan Prelovšek
sreda, 25. 4., ob 19.00, dvorana
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 24. 4., GRADEC PRIMARK: 19. 5; KOPALNI IZLET BANOVCI: 
9. 4., VELIKI KLEK / GROSSGLOCKNER: 5. 7., DOLOMITI: 6. 7., BA-
NOVCI: 6.–9. 5., MADŽARSKE TOPLICE: 27.–30. 4., POLJSKA 29. 
5.–3. 6, MEDŽUGORJE: 27.–29. 4., prijave za morje Dugi otok in 
Orebić že sprejemamo.

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

PRIREDITVE

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Zgornja Bela, Šenčur – V Medgeneracijskem 
centru Kranj bo 24. aprila ob 17. uri delavnica Z dihanjem do 
boljšega zdravja, 26. aprila ob 17. uri bo srečanje Življenje z 
osebo z demenco, 26. aprila ob 17. uri bodo Vesele urice ita-
lijanščine; 25. aprila bo 9. uri Umovadba na TIC Cerklje; 24. 
aprila bo 17. uri delavnica Naravno somatsko gibanje v dvo-
rani na Zgornji Beli; 24. aprila bodo ob 11. uri Vesele urice 
nemščine v sejni sobi Občine Šenčur, ob 15.30 pa Vadba za 
zdravo hrbtenico v Športni dvorani Šenčur. Obvezne prijave 
za vse prireditve sprejemajo na telefon 041 724 134 ali na 
e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

V sredo, 4. 4. 2018, je v cerkvi 
Žalostne matere božje (Špi-
talska), na spodnjem trgu v 
Škofji Loki, v okviru Dnevov 
Škofjeloškega pasijona potekal 
Pasijonski koncert, ki smo ga 
izvedli z Godalnim kvartetom 
Bêlebend. Na sporedu je bil ci-
kel Josepha Haydna: Sedem 
poslednjih besed Kristusa na 
križu, op. 51. Skladba je sesta-
vljena iz sedmih stavkov, v 
katerih je Haydn meditativno 
uglasbil sedem 'besed' Kristusa 

O Pasijonskem 
koncertu in 
odzivih

PREJELI SMO na križu (Oče, odpusti jim, saj 
ne vedo, kaj delajo; Resnično, 
povem ti: Danes boš z menoj v 
raju; Žena, glej, tvoj sin! Glej, 
tvoja mati! …), jih uokviril z 
uvodnim stavkom (Introduzi-
one) in zaključnim (Potres). 
Tako je skladatelj kljub nena-
vadni obliki dela dosegel zao-
kroženo celoto in skladba se je 
zapisala kot kanonično delo 
evropske klasične glasbe.
K sodelovanju smo povabili 
Tomaža Hostnika – vsestran-
skega umetnika (pianista, 
pesnika, kantavtorja …), ki 
je k dogodku prispeval sedem 
pesmi in jih tudi recitiral. Ho-
stnikov cikel pesmi Zadnih 
sedm Kristovih bised na križu 
je tankočutno umetniško delo 
v rovtarskem narečju, ki je del 

inspiracije iskalo v znamenitih 
svetopisemskih besedah.
Vsi, ki smo umetniško sodelo-
vali v tem projektu, smo vedno 
veseli odziva publike, pa naj bo 
pozitiven ali negativen. Sam 
imam raje komentarje, ki me 
tudi pokritizirajo, saj mi je s 
tem omogočen boljši vpogled 
vame kot umetniškega (po)
ustvarjalca in ne nazadnje tudi 
človeka. Dogodek, ki ga je orga-
nizirala Glasbena šola Škofja 
Loka, s pomočjo Župnije Škofja 
Loka in Občine Škofja Loka, je 
bil s strani publike sprejet izje-
mno pozitivno.
Na tem mestu se ne oglašam 
zato, da bi poudarjal uspešnost 
dogodka, o tem naj se izrečejo 
drugi, temveč bi rad razjasnil 
nekaj nejasnosti, ki jih je ga. 
Mirjam Jan Blažić javno zapi-
sala na svojem profilu na Face-
booku. Gospa se je obregnila v 
besedila Tomaža Hostnika in 
jih označila kot: ˝Prekladanje 
in štetje kosti in predstavljanje 
samo ene plati polpretekle zgo-
dovine, ki nima nič opraviti z 
Marusičevim Škofjeloškim pa-
sijonom, čemur smo bili priča, 
zdaleč ne sodi k vzdrževanju 
pasijonske kulturne kondicije, 
za katero smo se v Občini Ško-
fja Loka dogovorili. Tak odnos 
sem razumela kot grobo izrab-
ljanje in žalitev izvirnega staro-
davnega škofjeloškega pasijona. 
Še bolj skrb vzbujajoče pa je to, 
da nekatere izrečene besede na 
tej prireditvi sodijo že v območje 
sovražnega govora.̋  Z njenim 
zapisom se ne morem ravno 
strinjati: sedem pesmi obrav-
nava sedem različnih tematik 
s samega roba človečnosti, zato 
pa še toliko bolj pretresljive (sa-
momor, detomor, alkoholizem 
…). Zadnja se dejansko ukvarja 
z bolečo t. i. polpreteklo zgodo-
vino našega naroda, ampak 
ne na način, kot ga opisuje ga. 
Jan Blažić, temveč, če citiram 

Hostnika, govori ő odpušča-
nju, zlu, skušnjavi maščevanja 
in vračanju z dobrim .̋ Kako 
je gospa presodila, da besedila 
spadajo v območje sovražnega 
govora, mi kljub večkratnemu 
poglabljanju v besedila še ved-
no ni jasno. Prav tako moram 
razjasniti del zapisa, v katerem 
ga. Mirjam namiguje, da je be-
sedila őčitno nekdo specialno 
naročil .̋ Ta del zapisa si raz-
lagam, da naj bi nekdo (morda 
je s tem mislila kakšno politično 
stranko) tekste naročil v želji po 
pogrevanju zgodovine in ne-
tenju sovraštva med Slovenci. 
To moram popolnoma ovreči. 
Tekste sem naročil jaz osebno, 
navdušen nad predhodnim Ho-
stnikovim delom, pri čemer sem 
Tomažu pustil popolno svobodo 
in se nisem vtikal v njegovo delo.
Osebno sem mnenja, da je bil 
Pasijonski koncert dogodek, ki 
ni bil namenjen užitkom kot 
takim, temveč dogodek, ki naj 
bi se nas vseh prisotnih dotak-
nil, nas šokiral in tudi pretre-
sel. Upam, da je koncert dose-
gel svoj namen: zadovoljil naše 
potrebe po lepem in nam tudi 
dal misliti – sam verjamem, da 
je to tudi namen umetnosti.
Upam, da bodo teksti Tomaža 
Hostnika, napisani za Pasi-
jonski koncert, kmalu objavljeni 
v kakšni zbirki, s čimer bo lahko 
vsakdo delo prebral in ga sodil.

Jaka Trilar

Vilma Stanovnik

Kranj – V kavarni Khisl-
stein 12.56 so se pred krat-
kim zbrali kranjski turistič-
ni vodniki. Med njimi je bilo 
največ novih, ki so na slav-
nostnem dogodku prejeli li-
cence, s katerimi bodo lah-
ko opravljali vodenje po Kra-
nju. 

Do sedaj je bilo namreč v 
Kranju registriranih dvaj-
set turističnih vodnikov, se-
daj jih je šestnajst več. Novi 
turistični vodniki so postali: 
Mojca Marcen, Tilen Čebulj, 
Boris Stančič, Danijel Ilić, 
Boris Vrbek, Laura Šuštar 
Kožuh, Polona Sodnik, Ivan 
Smiljanić, Tina Zorman, 
Jure Ausec, Yulia  Shmidt, 
Saša Markovič, Irena Mar-
kič, Joži Kostanjevac, Bine 
Dobnikar in Magda Zore.

»V Kranju je v zadnjih 
petih letih stopnja rasti tu-
rističnega obiska še večja 

kot sicer v Sloveniji, razlog 
za to pa je verjetno tudi, 
ker se je turizem v Kranju 
pred leti šele začel razvija-
ti. Lani smo v Kranju do-
segli rekordno število, kar 
sto tri tisoč prenočitev. Prav 
tako raste število prihodov, 
za nas vse pa je pomembno, 
da se je obisk Kranja lani, v 
primerjavi z letom prej, po-
večal za okoli dvajset odstot-
kov. Najbolj obiskana je Pre-
šernova hiša, kjer so lani za-
beležili okoli dvajset tisoč 
obiskovalcev. Zavedamo se, 
da je prostora za rast in ra-
zvoj še zelo veliko,« je zbra-
nim med drugim povedal 
direktor Zavoda za turizem 
in kulturo Kranj Tomaž Šte-
fe in pojasnil, da so se tudi 
vodeni ogledi po Kranju v 
zadnjem letu povečali za 
med dvajset in trideset od-
stotkov, zato so novi vodni-
ki v Kranju še kako dobro-
došli. 

Novi turistični vodniki
V Kranju je od tega meseca naprej kar šestnajst 
novih turističnih vodnikov z licencami.

Med šestnajstimi vodniki je priznanje z licenco direktor 
Zavoda za turizem in kulturo Tomaž Štefe izročil tudi Lauri 
Šuštar Kožuh. / Foto: Tina Dokl

Kamnik – Občina Kamnik 
vabi na slovesnost ob dnevu 
upora proti okupatorju, ki bo 
v četrtek, 26. aprila, ob 18. uri 
v Parku Evropa pri Plečnikovi 
železniški postaji v Kamniku. 
Slavnostni govornik bo pred-
sednik Združenja borcev za 
vrednote NOB Kamnik Du-
šan Božičnik, pripravljajo pa 
tudi kulturni program.

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

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

OSMRTNICA

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec

Peter Fleišer
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Elektro Gorenjska, d. d. 

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice
Rezultati 32. kroga – 22. aprila 2018

7, 8, 9, 11, 12, 23, 36 in 37

Loto PLUS: 7, 10, 12, 15, 18, 27, 36 in 35
Lotko: 6 4 0 0 6 4

Sklad 33. kroga za Sedmico: 1.960.000 EUR
Sklad 33. kroga za PLUS: 420.000 EUR
Sklad 33. kroga za Lotka: 240.000 EUR

LOTO

Spoštovani naročniki in bralci 
Gorenjskega glasa
Male oglase in zahvale oziroma 
osmrtnice za Gorenjski glas, ki 
izide  v četrtek, 26. aprila, spreje-
mamo do srede, 25. aprila, do 8. 
ure; za ponedeljek, 30. aprila, do 
četrtka, 26. aprila, do 14. ure;  za 
petek, 4. maja, do četrtka, 3. 
maja, do 8. ure.

NEPREMIČNINE

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo v centru Bistrice 
ob Sotli. Velikost cca 4.000 m2, blizu 
šole, pošte, trgovine. Ugodna lega s 
ceno po dogovoru, tel.: 041/614-974 
 18001322

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

SEAT Ibiza SDi, letnik 2004, 220.000 
km, reg. do 20.11.2018, 1. lastnik, 
ugodno, tel.: 040/795-958  
 18001405

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

LETNE gume Kumho, 165/60/14 
in stolček za hranjenje otrok, tel.: 
041/523-774  
 18001408

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857  
 18000568

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

APNO, gašeno, staro nad 50 let, pre-
loženo iz apnene jame v posode po 30 
kg, tel.: 041/617-770  
 18001416

DESKE in plohe parjenega oreha, 
češ nje, lipe, javorja, jesena, hru-
ške, akacije, vse zračno suho, tel.: 
040/211-346  
 18001317

STANOVANJSKA 
 OPREMA
GOSPODINJSKI APARATI
PRODAM

ŠTEDILNIK na drva + pečica, štedilnik 
2 x plin – 4 x elektrika, zamrzovalna 
skrinja, tel.: 040/501-213  
 18001404

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18001418

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210  
 18001353

TRAKTOR Zetor, letnik 1975, s kabi-
no, v voznem stanju, tel.: 041/617-
770 18001417

KUPIM

ROVOKOPAČ – bager, priključek za 
traktor, lahko starejši, tel.: 040/205-
911 18001412

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

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI in krmni krompir ter ječmen, 
tel.: 040/355-865  
 18001403

JEDILNI krompir in semenski krom-
pir, rdeči desire, tel.: 04/23-12-355, 
040/784-530  
 18001410

RDEČI in beli jedilni krompir in drobni 
krompir bella rosa, concordia in adora, 
primeren tudi za sajenje. Lanski uvoz, 
tel.: 041/282-039  
 18001251

SILAŽNE bale ter bel in rdeč krompir, 
tel.: 031/585-345  
 18001414

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

17 MESECEV starega bika cika, tel.: 
041/369-098 18001406

BIKCA simentalca, po izbiri, tel.: 
031/585-345 18001413

ČEBELJE družine v nakladnih panjih in 
AŽ, s panji ali brez, tel.: 031/823-560 
 18001409

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

VEČ jagnet za zakol ali nadaljnjo rejo, 
tel.: 041/566-429  
 18001415

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022  
 18001420

PAŠNE krave s teleti, tel.: 031/410-
418 18001391

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

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

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

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

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

OSTALO
AGRARNA skupnost Stara Fužina - 
Studor, Studor 48, Srednja vas v Bohi-
nju sprejema jalovo govedo in ovce na 
planinsko pašo. Paša je organizirana 
od maja do septembra. Dodatne in-
formacije: Darko Odar, tel.: 041/621-
536 18001323

PRODAM

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

VEČ silažnih bal, tel.: 041/860-791  
 18001407

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

IŠČEM

DUO Rolo išče delo na zabavah, oble-
tnicah z domačo in zabavno glasbo, 
tel.: 041/741-355 18001246

STORITVE
NUDIM

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

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, no-
tranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 18001156

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

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

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

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

IZLETI

Na Klek
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 26. 
maja, na planinski pohod na Klek (1180 n. m.). Tura je le pro-
ti vrhu nekoliko zahtevnejša (zavarovan pristop). Vzpon bo 
trajal okrog dve uri. Obvezen je osebni dokument za prestop 
meje. Odhod s posebnim (mini)avtobusom izpred avtobu-
snega postajališča pred Mercator Centrom na Primskovem 
bo ob 6. uri. Prijave in informacije: v pisarni društva v Iskri 
Labore ob sredah med 17. in 18. uro ali z nakazilom na TRR 
društva ali pri vodnikih. Ob prijavi sporočite svoj kontaktni 
podatek.

Pohod v spomin Janezu Udetu
Križe – Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Tr-
žič v petek, 27. aprila, vabi na pohod iz Križev v Udin boršt. 
Pohod posvečajo spominu upora proti okupatorju in so ga 
poimenovali po pokojnem veteranu Janezu Udetu. Odhod 
bo ob 8. uri izpred Osnovne šole Križe.

PREDAVANJA

Pomoč z zeliščnimi pripravki
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 26. aprila, ob 16. uri na brezplačno 
predavanje Pomoč z zeliščnimi pripravki. Predavanje, ki bo 
v prostorih Humane, Oldhamska 14 (pri vodovodnem stol-
pu), bo vodil strokovnjak iz Centra za trajnostni razvoj po-
deželja Kranj.

OBVESTILA

Krvodajalska akcija
Kranj – Območno združenje Rdečega križa Kranj vabi, da 
se pridružite družini krvodajalcev in se udeležite aprilske 
terenske krvodajalske akcije, ki bo jutri, v sredo, 25. aprila, 
v prostorih Gasilsko reševalne službe Kranj, Bleiweisova c. 
34, nasproti AMZS Kranj. Odvzemi krvi bodo v času od 7. 
do 13. ure.

Ob odprtju nove radovljiške knjižnice
Radovljica – Ob priložnosti odprtja nove radovljiške knji-
žnice bo v četrtek, 26. aprila, ob 16.30 zbor vseh snovalcev 
verige pred staro radovljiško knjižnico (Gorenjska cesta 27), 
od 16.35 do 16.45 bo snovanje dolge kolone od stare proti 
novi knjižnici, ob 16.50 bo začetek potovanja knjige po dolgi 
človeški verigi, ob 17. uri prihod knjige do nove knjižnice in 
začetek slovesnega dogodka, ki se bo zaključil z nastopom 
Trkaja in Nipkeja.

Počitniške delavnice v Centru TNP
Stara Fužina – V Centru TNP Bohinj v Stari Fužini se bo v 
petek, 27. aprila, ob 10. uri začela delavnica Mlinček. Otroci, 
ki naj bodo v spremstvu odrasle osebe, se bodo odpravili do 
Mostnice in tam izdelovali mlinčke. V soboto, 28. aprila, se 
bo prav tako ob 10. uri v Centru začela delavnica z naslovom 
Pastirske igre, ko se bodo otroci igrali igre, ki so se jih igrali 
njihovi dedki in babice. Otroci, mlajši od šest let, naj bodo 
v spremstvu odrasle osebe. Kaj se skriva na travniku, ob je-
zeru in pod drevesom, pa bodo mladi raziskovalci v okviru 
delavnice z naslovom Pisan pomladni svet odkrivali na krat-
kem pohodu, katerega start bo v ponedeljek, 30. aprila, ob 
10. uri v Centru Stara Fužina. Za vse delavnice se prijavite 
vsaj en dan prej na info.bohinjka@tnp.gov.si ali po telefonu 
04 5780 245.

RAZSTAVE

Razstave ročnih del
Zasip, Zgornje Gorje, Mlino, Zgornja Besnica – Razstave roč-
nih del vezenja, kvačkanja in drugih zvrsti ročnih umetnosti 
bodo na naslednjih lokacijah: v Domu krajanov v Zasipu pri 
Bledu, v Gorjanskem domu v Zgornjih Gorjah, na izletniški 
kmetiji Dornk v vasi Mlino na Bledu in v stari mežnariji v 
Zgornji Besnici pri Kranju. Razstave bodo odprte: od 27. do 
30. aprila od 9. do 18. ure in v ponedeljek od 9. do 13. ure.
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Anketa

Lucija Pretnar,  
Kranjska Gora:

»Navadna mlečna čokolada 
znamke Fina je moja najljub-
ša, na voljo je v vsaki trgovini. 
Vsak štirikrat na teden si jo 
privoščim, pomaga tudi, če 
sem v stresu ali slabe volje.«

Kristjan Sredojevič, Kranj:

»Milka z lešniki ali piškoti 
Oreo je moj običajni izbor 
čokolade, privoščim si jo pa 
približno trikrat na teden po 
vrstico ali dve. Če je vmesni 
premor predolg, pa včasih 
tudi celo tablico.«

Gaber Petric, Kranj:

»Ker sem športnik, si čokola-
de ne privoščim prav pogos-
to, pa še na kožo ne vpliva 
prav dobro. Kadar pa že po-
sežem po njej, ob praznikih, 
običajno jem mlečno Milko, 
morda s piškoti.«

Andrej Tomazin, Domžale:

»Ledena Gorenjka moja prva 
izbira, sicer pa sem načeloma 
bolj ljubitelj svetlih, mlečnih 
čokolad. Običajno se je lotim 
zvečer in zgodi se, da pojem 
tudi celo tablico naenkrat.«

Marjana Ahačič

Konec tedna so se trume lju-
biteljev sladkih pregreh zgri-
njale na Festival čokolade v 
Radovljico, kjer so še tako 
razvajeni sladokusci lahko 
našli tisti najbolj pravi košček 
zase. Temna, bela, blaga, za-
činjena, z lešniki, čilijem, se-
meni ... Katera je najboljša?
Foto: Tina Dokl

Čokoladne 
razvade

Lenart Frelih, Posavec:

»Najraje imam navadno 
mlečno čokolado, običajno 
je to kar Milka. Če se več 
učim, je tudi več pojem; saj 
veste, sladkor v čokoladi člo-
veka zbudi in mu da dodatno 
energijo ...«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami, po-
poldne se bo postopno jasnilo. Jutri bo sprva pretežno jasno, 
čez dan se bo v hribovitem svetu zmerno pooblačilo. Pihal 
bo jugozahodnik. V četrtek se bodo sredi dneva in popoldne 
začele pojavljati krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. 

Aleš Senožetnik

Suhadole – Kot smo že pred 
časom poročali, so se v za-
četku lanskega leta v zbir-
nem centru začeli nabira-
ti kupi lahke frakcije, kar so 
opazili tudi okoliški prebi-
valci. V podjetju so nam je-
seni pojasnjevali, da državni 
organi lani niso izdali dovo-
ljenja za odvoz, tovrstni od-
padki pa okolju niso nevar-
ni. Začasno rešitev so našli 
v ovijanju v folijo, s čimer so 
preprečevali širjenje nepri-
jetnih vonjav, ves čas pa so 
iskali tudi prevzemnika od-
padkov.

Rešitev so po več mese-
cih vendarle našli. Kot je 

komendskim občinskim 
svetnikom prejšnji teden 
pojasnjeval direktor podje-
tja Publikus Slavko Hrže-
njak, bodo še pred koncem 
meseca iz Švedske dobili 
opremo za stiskanje in ovi-
janje odpadkov, saj obstoje-
ča ne zadošča za količine, ki 
jih imajo. 

Pričakujejo, da bodo 
dnevno odpeljali do tristo 
ton oziroma 15 tovornjakov 
lahke frakcije. Del bodo iz-
vozili v Anhovo, del v tuji-
no, preostanek pa na dve 
lokaciji v lasti podjetja, kjer 
so pristopili k večji investi-
ciji, s katero bodo energij-
sko bogat odpadek lahko ce-
lovito predelali.

Nakopičeni odpadki 
vendarle iz Suhadol
Po več mesecih težav zaradi kopičenja lahke 
frakcije v zbirnem centru v Suhadolah bo Publikus 
problem v kratkem vendarle rešil.

Planica – Mednarodna smučarska zveza je objavila predviden 
koledar tekmovanj v smučarskih skokih za novo sezono. Potr-
diti ga morajo sicer še na kongresu, ki bo sredi maja v Grčiji, 
že sedaj pa je znano, da se bo tudi sezona 2018/19 končala 
v Planici. Vrhunec bo sicer nordijsko svetovno prvenstvo v 
Seefeldu, ki ga bodo Avstrijci gostili med 19. februarjem in 2. 
marcem. Sicer pa bodo prve tekme sredi novembra v Wisli, 
sezona pa se bo končala z velikim finalom v dolini pod Pon-
cami, ki je na koledarju od 22. do 24. marca 2019. Skakalke 
v novi zimi čaka več tekem na velikih skakalnicah. Sezona se 
bo zanje začela konec novembra s trojčkom v Lillehammerju, 
finale svetovnega pokala pa bo na veliki napravi konec marca 
v Čajkovskem v Rusiji. Poletna sezona se bo z veliko nagrado 
prav tako začela v Wisli, kjer bo najprej 21. julija na sporedu 
ekipna tekma, medtem ko bo uvodne tekme celinskega pokala 
v novi sezoni tudi tokrat gostil Kranj. Skakalci se bodo pod 
Šmarjetno goro zbrali 7. in 8. julija.

Zaključek sezone bo znova v Planici

Suzana P. Kovačič

Kranj – Poslanstvo kranj-
skega zaposlitvenega centra 
Korak je zagotavljanje kako-
vostnih delovnih mest inva-
lidom, ki se želijo po uspeš-
no zaključeni rehabilitaci-
ji po pridobljeni možganski 
poškodbi vrniti med aktivno 
prebivalstvo ter s svojim de-
lom, znanjem in talenti pos-
tati enakopraven del družbe. 
»Naši zaposleni imajo od tri-
deset do sedemdeset odstot-
kov preostale delovne spo-
sobnosti. Zanje ni treba, da 
so še naprej vključeni v Cen-
ter Korak za osebe s prido-
bljeno možgansko poškod-
bo, a hkrati nimajo mož-
nosti oz. sposobnosti, da bi 
se lahko vrnili v prejšnje de-
lovno okolje. Ideja zaposlit-
venih centrov se mi zdi za 
te osebe ena boljših zakon-
skih rešitev, dobro sodeluje-
mo z Direktoratom za inva-
lide na ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti,« je poveda-
la Mateja Korošec, direktori-
ca tudi Centra Korak Kranj, 
ki je zaposlitveni center us-
tanovil leta 2012 s sofinanci-
ranimi sredstvi iz Evropske-
ga socialnega sklada. Danes 

je v njem devet zaposlenih 
invalidov in štirje mentor-
ji. Za dejavnost imajo še ne-
kaj malega finančne podpo-
re ministrstva, precejšen del 
pa morajo zaslužiti na trgu. 
»V preteklih letih smo iz-
popolnili ponudbo darilne-
ga programa, uporabnih iz-
delkov in tako danes izde-
lujemo izdelke iz lesa, ke-
ramike in blaga s pridob-
ljenimi ustreznimi certifi-
kati EU. Zaposleni ponos-
no in srčno radi izdelujejo 
tudi naš najnovejši izdelek, 

to so ročno narejene didak-
tične lesene igre, ki so jih 
poimenovali ta brihtne do-
mine, ta brihtna kocka, ta 
brihtni stolp ... Največ pa se 
mi zdi vredno, da naročniki 
prepoznajo ne samo kako-
vost in estetsko dovršenost 
izdelkov, ampak tudi oseb-
no ''zgodbo'', saj za vsakim 
izdelkom stoji en naš zapos-
leni, ki lahko zato še nap-
rej dela in zasluži plačo. Na-
sproti nam z nakupi ali na-
ročili za lažja kooperantska 
dela pridejo tudi podjetja, 

stimulirana s tem, da uve-
ljavljajo invalidske kvote,« 
je pojasnila Koroščeva. Stro-
kovna delavka v zaposlitve-
nem centru Špela Jakša je 
povedala, da mentorji veli-
ko energije vložijo v motivi-
ranje zaposlenih, da spoštu-
jejo posameznikove sposob-
nosti in temu prilagodijo de-
lovne procese. Matej Sajovic 
v zaposlitvenem centru dela 
v programu z glino. Kot pra-
vi, ima »fajn« službo, obli-
kovanje iz gline pa ga je za-
nimalo že prej.

Izdelki, podpisani s srčnostjo
V zaposlitvenem centru Korak je zaposlenih devet oseb z zmanjšano delovno sposobnostjo, in kot pravi 
njegova direktorica Mateja Korošec, je ideja zaposlitvenih centrov za te osebe ena boljših zakonskih 
rešitev. Večina njihovih izdelkov je iz gline in lesa, Matej Sajovic pravi, da ima »fajn« službo. 

Matej Sajovic dela v programu z glino, kot pravi, to delo opravlja z veseljem. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Predsednik republike Borut Pahor je izdal ukaz o po-
delitvi odlikovanj Republike Slovenije. Za prispevek k razvoju 
čebelarstva in trajnostnega kmetijstva ter k ohranjanju ravno-
vesja v naravi bo medaljo za zasluge prejel Boštjan Noč, pred-
sednik Čebelarske zveze Slovenije. Noč je glavni pobudnik 
proglasitve 20. maja za svetovni dan čebel, sicer pa dolgoletni 
čebelar s Sela pri Žirovnici. Kot je dejal, je ponosen in vesel, da 
država ceni in spoštuje delo čebelarjev. »To ni samo priznanje 
meni, ampak vsem, ki se trudijo za razvoj čebelarstva v Slove-
niji,« je povedal. Priznanje bo prejel v ponedeljek, 30. aprila.

Boštjanu Noču medalja za zasluge


