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Prvomajske budnice in srečanja
V. S., U. P., J. P., A. Se.,
M. A., S. K.
Kranj – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Območna
organizacija Gorenjske, bo
že 38. prvomajsko srečanje
pripravila na Križni gori. Nedeljska prireditev se bo začela
ob 11. uri, slavnostni govornik
pa bo generalni sekretar Sindikata tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije Anton Rozman.
V kulturnem programu
bodo sodelovali Pihalni orkester Škofja Loka in članice Mažoretnega in twirling kluba Kranj. Za dobro

razpoloženje bo po 18. uri
skrbel Ansambel Strmina,
za gostinsko ponudbo pa Lovska družina Križna gora in
mesarija Štajnbirt.
Po dveh letih bo tradicionalno prvomajsko srečanje ponovno potekalo tudi na Pristavi nad Javorniškim Rovtom v
jeseniški občini, in sicer v nedeljo od 12. ure dalje. V kulturnem programu bo sodeloval Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora, slavnostna
govornica bo Mateja Gerečnik, izvršna sekretarka SKEI
Slovenija. Za hrano, pijačo
in dobro voljo bo poskrbljeno. Za udeležence srečanja

bo organiziran brezplačni avtobusni prevoz. Organizatorja srečanja sta sindikat SKEI
podjetja SIJ Acroni in Občina
Jesenice v sodelovanju z Domom Pristava.
Na prvomajsko jutro bo Jeseničane tudi letos prebudila
budnica Pihalnega orkestra
Jesenice - Kranjska Gora. Začeli jo bodo ob 5. uri na Čufarjevem trgu na Jesenicah, pot
pa bo godbenike potem vodila na ustaljene lokacije krajših nastopov po občini. Letos
bodo del budnice prvič izvedli
s korakanjem.
44. stran

Foto: Nik Bertoncelj

Po dveh letih bomo prvi maj, mednarodni praznik dela, znova praznovali s
tradicionalnimi prvomajskimi srečanji na Križni gori, Pristavi nad Jesenicami
in v Kamniški Bistrici. Praznično jutro bodo polepšale tudi budnice.

Budnice bodo v prvomajskem jutru zadonele po številnih krajih, tudi v jeseniški občini, kjer
tradicijo igranja budnic že več kot sto let ohranja Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora.

Nad gnečo z delovno soboto

Priloga:

jeseniške novice

Zaradi množične menjave osebnih dokumentov na nekaterih upravnih enotah nastaja gneča, zato so
podaljšali uradne ure in dodali uradne ure ob četrtkih. Sredi maja tudi delovna sobota.
Mateja Rant
Kranj – Od konca marca je
mogoče naročiti biometrične osebne izkaznice, zaradi česar že prihaja do večje
gneče na upravnih enotah.
Dodatno k večji gneči prispeva še to, da je do 19. januarja prihodnje leto treba
zamenjati tudi stara, rožnata vozniška dovoljenja. S ciljem, da bi državljanom zagotovili hitrejšo obravnavo in odpravili zaostanke,
bodo upravne enote povsod po Sloveniji vrata odprle tudi v soboto, 14. maja.
»Dodatne uradne ure
bodo namenjene strankam,
ki niso oziroma ne bodo naročene, a le za pridobitev

Zaradi množične menjave osebnih dokumentov na
nekaterih upravnih enotah nastaja gneča, zato so podaljšali
uradne ure in dodali uradne ure tudi ob četrtkih, sredi maja
načrtujejo še delovno soboto. / Foto: Tina Dokl

osebnih dokumentov –
osebne izkaznice, potnega lista in vozniškega dovoljenja. Za te dokumente
krajevna pristojnost ne velja, kar pomeni, da jih lahko stranke uredijo na katerikoli od 58 upravnih enot po
Sloveniji, in ne zgolj v kraju
bivanja,« so sporočili z ministrstva za javno upravo.
In kako je z gnečo po gorenjskih upravnih enotah?
Načelnica Upravne enote
Kranj Metka Knific Zaletelj
je pojasnila, da je trend večjega števila strank zaznati vsako leto pred prvomajskimi prazniki in na začetku letnih dopustov.

Čestitamo
vam ob
prvem maju,
mednarodnem
prazniku dela.
www.gorenjskiglas.si
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Borut Sajovic
poslanec, kdo bo župan

V dolini pomlad,
a v gorah še sneg

Jeseničani mladinski
prvaki v curlingu

Narcise pod Golico se
že prebujajo

Župan Občine Tržič Borut Sajovic
je bil na državnozborskih volitvah
izvoljen za poslanca. Do konstitutivne seje, ki bo predvidoma 13.
maja, bo opravljal župansko funkcijo.

Tako opozarjajo na Planinski zvezi
Slovenije, kjer vabijo v nižje ležeče
planinske koče, ki so svoja vrata
povečini že odprle. Razmere v visokogorju pa bodo zimske še nekaj časa.

V nedeljo se je v Ledeni dvorani
Zalog pri Ljubljani končalo mladinsko državno prvenstvo v curlingu. Kot že nekaj let zapored je naziv državnih prvakov pripadel ekipama Curling kluba Jesenice.

V vaseh pod Golico že začenjajo
cveteti narcise oziroma ključavnice, vrhunec cvetenja pa pričakujejo v maju in začetku junija. Tudi
letos bo ob najbolj obiskanih koncih tedna vozil brezplačni avtobus.

Danes in jutri bo sončno.
Pihal bo vzhodni veter. V
nedeljo se bo oblačnost povečala, popoldne bodo nastajale krajevne plohe.
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3/19 °C
jutri: sončno
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE
Trigrad – skrivnostna drama z elementi trilerja
V nedeljo, 1. maja, bo na prvem programu Televizije Slovenija
ob 20. uri na sporedu prvi del nove dramske nadaljevanke
Trigrad. Protagonista serije Črta (Marko Mandić) so kot otroka poslali od doma. Trideset let kasneje se po očetovi smrti
vrne v vas, da bi prodal podedovano hišo in gozd. Še preden
mu uspe urediti prodajo, ugotovi, da je na pokopališču pokopan samo oče, ne najde pa groba svoje davno umrle mame.
Skrivnostna preteklost družine in okoliščine, ko se zaplete z
domačini, ga prisilijo, da noč preživi v Trigradu, odročni vasi
v Julijskih Alpah.

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa
trajnostno nakupovalno vrečko. V žrebu boste sodelovali, če
boste pravilno odgovorili na vprašanje: V katerem delu Slovenije se dogaja zgodba serije Trigrad? Odgovore pošljite do
torka, 10. maja, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1,
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Gorenjski glas
petek, 29. aprila 2022
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Vlada morda v začetku junija
Predsednik republike Borut Pahor pričakuje, da bi se novi državni zbor lahko konstituiral 13. maja, novo
vlado pa bi lahko dobili v začetku junija.
Simon Šubic
Ljubljana – Predsednik republike Borut Pahor je v torek na
neformalnem pogovoru gostil predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba, ki je kot
relativni zmagovalec volitev
verjetni mandatar. V želji, da
vlado sestavijo čim hitreje, je
Pahor napovedal, da bo takoj,
ko dobi poročilo Državne volilne komisije, podpisal ukaz
o sklicu konstitutivne seje državnega zbora, ki bi lahko bila
13. maja, predlog za mandatarja pa bo po pogovoru s poslanskimi skupinami v državni zbor poslal okoli 23. maja.
Novo vlado bi tako po Pahor-

o oblikovanju koalicije s SD,
kjer je zaradi po njegovi oceni slabega volilnega rezultata
odstopil podpredsednik Jernej Pikalo. Kot je znano, sta
iz enakega razloga odstop ponudila tudi koordinator Levice Luka Mesec in celoten izvršni odbor, o čemer se mora
opredeliti svet stranke.
Zbrali smo še nekaj gorenjskih odzivov na razplet volitev. Vnovič izvoljeni Branko
Grims (SDS) se je s tvitom
zahvalil volivcem. »Tokratna izvolitev v državni zbor mi
je še bolj dragocena, saj so v
okraju proti meni kandidirali
tudi šef gasilcev, poslanec; na
desni župan Čebulj in mini-

Skupen cilj koalicije KUL
in Gibanja Svoboda, da se
»neodgovorna vlada poslovi in da Slovenijo postavimo nazaj na pravo pot«, na
pot demokracije, pravne države in človekovih pravic, je
dosežen, je povedala predsednica SAB Alenka Bratušek. Ob izpadu stranke iz
državnega zbora in njegovi novi sestavi pa jo podobno kot predsednika Desusa
Ljuba Jasniča skrbi, da bodo
upokojenci največji poraženci volitev.
Predsednik LMŠ Marjan
Šarec je ocenil, da gre za
novo obdobje v slovenski
zgodovini, saj se bo vlada,

Čeprav se niso uvrstile v državni zbor, pa si je poleg petih parlamentarnih še deset
strank, ki so prejele vsaj odstotek glasov, zagotovilo državno financiranje v naslednjih štirih letih. Za financiranje političnih strank je sicer
trenutno na letni ravni na voljo 2,5 milijona evrov. Največja parlamentarna stranka Gibanje Svoboda bo tako prejela
na leto 710 tisoč evrov, zadnja
na seznamu, Vesna – zelena
stranka pa si je z 1,33 odstotka
glasov zagotovila približno 68
tisoč evrov letno. Prav zato je
Klemen Belhar, njihov kandidat v Kranju, dejal, da so z rezultatom na volitvah relativno

Darilo
www.gorenjskiglas.si

izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ZVONKA BERLEC iz Kamnika

Sanacija po požaru
bo trajala eno leto
S Potoške gore je treba odpeljati več tisoč
kubičnih metrov materiala.
Alenka Brun
Potoče – Nedavno smo v
strahu zrli v pobočje Potoške
gore in Babo ter opazovali
ognjene zublje. V boju proti požaru je takrat vsem, ki
so se spopadali z rdečim petelinom, priskočil na pomoč dež. Sedaj se je začelo
obdobje sanacije. S Potoške
gore je treba odpeljati več tisoč kubičnih metrov materiala.
Temu so nekaj besed namenili tudi na aprilski

občinski seji v Preddvoru.
Ocenili so namreč, da bosta poseg in sanacija verjetno
trajala leto dni. Ker je na tem
območju izhodišče za pohod
na priljubljeni Sv. Jakob, pa
razmišljajo tudi o popolnem
zaprtju določenega dela ceste, razen za prebivalce, in sicer od kapelice naprej. Sečnja se je že začela, kot smo še
izvedeli, pa iščejo lokacijo za
prekladanje tovora oziroma
lesa, ki jo potrebujejo za eno
leto. Obenem že vnaprej prosijo za potrpežljivost.

Požar je za seboj pustil razdejanje, ki ga je zdaj treba
sanirati. / Foto: Gorazd Kavčič

Klemen Belhar (na sredini) iz Vesne – zelene stranke meni, da
»smo v boju proti avtokraciji dobili oligarhijo«. / Foto: Tina Dokl
jevi oceni lahko dobili v začetku junija. Golob pa je povedal, da si operativno vlado želi
pred počitnicami, da se lahko
pripravijo na jesen, na morebitno zaostritev covidnih razmer in energetsko draginjo.
V dneh po nedeljskih volitvah sicer v strankah analizirajo rezultate, Golob pa je
tudi že opravil prve pogovore

ster Tonin. Zato je uspeh toliko večji,« je zapisal. V drugem tvitu je še pojasnil, da je
bil edini v SDS, ki je uradno
predlagal, da bi po zmagi v
prvem valu korone šli še pred
poletjem 2020 na predčasne
volitve, a ga ni nihče podprl.
»Časa za nov obraz ne bi bilo
in desni bi imeli ustavno večino,« je ocenil.

Alenko Bratušek (SAB) skrbi, da bodo upokojenci največji
poraženec volitve. / Foto: Tina Dokl
»ki smo jo gledali dve leti,
ki je uničevala Slovenijo«,
poslovila. Slab volilni rezultat – LMŠ je ostal pod parlamentarnim pragom – je pripisal predvsem prelivanju
glasov na liberalnem polju
in mobilizacijskemu momentu novega obraza. Po njegovi oceni so stranke KUL-a plačale ceno za enotnost.

Borut Sajovic bo poslanec,
a kdo bo župan
Suzana P. Kovačič
Tržič – Župan Občine Tržič Borut Sajovic je bil na nedeljskih državnozborskih volitvah izvoljen za poslanca,
kandidiral je na listi Gibanje Svoboda. Do konstitutivne seje, ki bo predvidoma 13.
maja, bo opravljal župansko
funkcijo. Zakon o poslancih
namreč določa, da poslanec
ne sme opravljati funkcije župana ali podžupana, hkrati pa
navaja, da poslancu županska ali druga funkcija, ki ni
združljiva s funkcijo poslanca, preneha z dnem potrditve
njegovega poslanskega mandata. »Najprej se volivcem
zahvaljujem za zaupanje,

Borut Sajovic / Foto: Tina Dokl
kar med drugim kaže tudi,
da ima Občina Tržič enoten
občinski svet ter izkušeno,
odlično vodeno in uspešno

občinsko upravo. Nekakšno
splošno mnenje, ki ga je začutiti med ljudmi, je, da nadomestne volitve za župana

zadovoljni, »ker nam omogoča obstoj, bolj kot te volitve
pa nas zanimajo naslednje
in trdno verjamemo, da tedaj
pridemo v parlament, ker Slovenija potrebuje zeleno stranko«. O splošnem volilnem izidu pa je dejal: »Mislim, da
smo v boju proti avtokraciji
dobili oligarhijo, in ne vem,
če je to dobro.«

niso potrebne. Prepričan
sem, da bi Občino Tržič v
prehodnem šestmesečnem
obdobju do jesenskih lokalnih volitev lahko uspešno vodil poklicni podžupan Dušan
Bodlaj, moj tesni sodelavec.
Končno odločitev bo seveda
sprejela občinska volilna komisija, zakon pa je, vsaj mislim tako, treba brati in razumeti široko, saj v tako kratkem času do lokalnih volitev
res ni potrebe po razpisu nadomestnih volitev, ki bi morale potekati v času poletnih
počitnic. Prepričan sem, da
se je treba osredotočiti na zaključek projektov v tržiški občini, kot so odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Tržič (DRR2), ki se že preveša v
drugo fazo izvedbe, energetska sanacija in obnova gradu Neuhaus ter skorajšnja
priprava začetka gradnje novega prizidka k Zdravstvenemu domu Tržič,« je povedal
Borut Sajovic.
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Delo ostaja močna vrednota
Na položaj delavcev precej vplivata tudi visoka stopnja zaposlenosti in epidemija covida-19, ki je v
minulih dveh letih spremenila tako delo kot delovne navade in vrednote.

Kranj, Ljubljana – V zadnjem
času se v Sloveniji srečujemo s precejšnjim pomanjkanjem delovne sile. Kvalitetni delavci postajajo vse redkejši in med delodajalci vse
bolj iskani. Mejnik v odnosu
in načinu dela predstavlja
tudi epidemija covida-19, ki
je v veliki meri spremenila
delovne navade. O tem, kako
so te spremembe vplivale na
položaj delavcev, smo ob
prihajajočem prazniku dela
povprašali sindikaliste.
»Ob skoraj najnižji brezposelnosti v zgodovini države in velikem pomanjkanju kadra v številnih panogah so podjetja 'prisiljena'
dvigati plače in delavci postajajo tisti, ki lahko izbirajo.
Vprašanje sicer je, koliko se
delavke in delavci tega zavedajo, vendar se mi zdi, da jih
je veliko ugotovilo, da zdaj
lahko postavljajo svojo ceno,
kar je bilo še pred desetimi
leti praktično nepredstavljivo,« odgovarja Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).
Kot pravi, je tudi epidemija prinesla nekatere spremembe, med katerimi poudarja delo od doma in druge prerazporeditve delovnega časa. Pri tem pa opozarja
na pravice delavcev. »Ko gre
za delo od doma, je tako nujno, da se poskrbi za pravico
do odklopa in za zavedanje

Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Kljub nekaterim spremembam, ki smo jim priča v zadnjem
času, se struktura delovnih mest pri nas spreminja
prepočasi, opozarjajo sindikalisti. Fotografija je simbolična.
vsakega posameznika, kdaj
je dovolj, kdaj se lahko odklopi, kdaj ga ne smejo siliti, da
dela,« dodaja.
V Svetu gorenjskih sindikatov pojasnjujejo, da trenutne okoliščine nekateri delavci znajo obrniti sebi
v prid. »Mladi to znajo veliko bolje, večina starejših bi
se morala tega še naučiti,«
odgovarjajo in dodajajo, da
si delavci, ki se na novo zaposlijo, načeloma lažje zagotovijo boljše pogoje in večji
obseg pravic od tistih, ki so
že zaposleni v nekem podjetju. »Posledično se v marsikaterem podjetju ustvarjata
dve skupini zaposlenih, ki
imata različne pogoje dela

in v takšnih okoljih je obstoj
sindikata še toliko bolj ključen, da uravnoteži razmere,« pojasnjujejo.
Opažajo pa, da v zadnjem
času, ko med delodajalci vlada veliko zanimanje za (dobre) kadre, ti več pozornosti
namenjajo skrbi za zaposlene v najširšem smislu, torej od zagotavljanja osnovnih delovnih pogojev do
možnosti kariernega razvoja in napredovanja, vedno
bolj prepoznavajo tudi pomembnost razvoja in dodatnega usposabljanja zaposlenih ter primernejšega plačila za opravljeno delo. »Vse
zaradi potrebe in/ali namena, da se zadrži obstoječe in

pridobi nove zaposlene, in
ne nazadnje zato, ker je tako
prav,« pojasnjujejo v Svetu
gorenjskih sindikatov in dodajajo, da tempo teh izboljšav sicer narekuje splošna
kondicija podjetja.
K premiku miselnosti delodajalcev je po njihovem
mnenju precej prispevala tudi epidemija covida-19,
ki je prinesla nove oblike in
možnosti dela in je v ospredje potisnila tudi vrednote, ki
so prej morda veljale za samoumevne: pri delodajalcih
je to pripadnost oz. zvestoba
zaposlenih, pri zaposlenih
pa zdravje in zasebno življenje.
V Svetu gorenjskih sindikatov sicer dodajajo še, da je
pomembno, da delo ostaja
močna vrednota in da negujemo primeren odnos do dela
ter se delavci zavedajo, da pravice lažje dosežejo povezani.
Na to opozarja tudi Lidija Jerkič, ki dodaja, da se
kljub nekaterim spremembam, ki smo jim priča v zadnjem času, struktura delovnih mest pri nas spreminja
prepočasi in da še vedno veliko delodajalcev išče nizkokvalificirano delovno silo
za manj plačana dela. To po
besedah predsednice ZSSS
kaže na to, da se gospodarstvo prepočasi prestrukturira v tehnološko zahtevnejša
podjetja. »Slednje je povezano z večjo dodano vrednostjo in seveda višjimi plačami,« je sklenila.

Pridobili certifikat kakovosti
Jesenice – V Domu dr.
Franceta Bergelja so pripravili priložnostno slovesnost ob pridobitvi zahtevnega certifikata kakovosti
ISO 9001. Kot je pojasnila
direktorica doma Karmen
Arko, gre za mednarodni
standard, ki nudi orodja in
pristope za obvladovanje
in vodenje procesov v organizaciji ter s tem omogoča
primerljivost med certificiranimi podjetji. V domu so
ga vzpostavili s skrbniki 13
področij, ki zajemajo celotno delovanje organizacije.
»Osredotočenost
na
kakovost pripomore k
varčnejši in prožnejši organizaciji. Na ta način je bolje usposobljena za osvajanje novih priložnosti. Osvajanje izboljšav omogoča

Na slovenosti v Domu dr. Franeta Berglja so zarezali tudi
v praznično torto: zunanji svetovalec za kakovost Jure
Tomšič, direktorica doma Karmen Arko, predstavnica
kakovosti Marija Trček in župan Jesenic Blaž Račič
doseganje čedalje boljših
rezultatov na vseh področjih,« je na prireditvi izpostavila direktorica Karmen Arko.

»Poudarek je na prepoznavnih in merljivih procesih, od
njihovega načrtovanja, izvajanja, spremljanja do izboljševanja definiranosti pooblastil

Ob prazniku dela

V

soboto bodo zagoreli
kresovi, v nedeljsko jutri pa nas bo zbudila
prvomajska budnica. Praznovanja mednarodnega praznika dela bodo po dveh letih
znova bolj sproščena, pozivi
govorcev na proslavah k spoštovanju delavskih pravic pa
se bodo vrstili tudi tokrat.
Letošnji praznik v Sloveniji
sicer pričakujemo z eno najnižjih stopenj brezposelnosti
v zgodovini samostojne države, nižja je bila le leta 2008.
Leta 2013 je denimo stopnja
brezposelnosti dosegala deset
odstotkov, in če so takrat, v
času okrevanja po gospodarski
krizi, delodajalci zlahka našli
delavce, danes ni več tako. Velik izziv predstavlja pomanjkanje kadrov, in kot opažajo
tudi v sindikatih, mnogi delodajalci vse večjo skrb posvečajo ustvarjanju dobrih delovnih
pogojev, s katerimi želijo privabiti kvalitetno delovno silo,
kar je za dobrobit delavcev zagotovo dobra novica.
Kljub temu pa se trg dela še
spopada z izzivi. Povprečna
mesečna bruto plača je sicer
februarja znašala dobrih 1927
evrov, a tega zneska skoraj dve
tretjini delavcev ne dosega;
moški v Sloveniji še vedno
zaslužijo več kot ženske; lani
se je denimo povečalo število
oseb, ki opravljajo prekarne
oblike dela …
Izzive pred delavce prinašata tudi digitalizacija in avtomatizacija delovnih procesov.
Marsikatero delovno mesto

že nadomeščajo stroji, po napovedih bo tega v prihodnje še
več. Delodajalci si zato želijo
delavcev, ki so se skozi celotno delovno dobo pripravljeni
učiti in se prilagajati na spremembe, tudi šolski sistem pa
bo moral slediti prihodnjim
potrebam trga dela.
Spreminjajo se način in
oblike dela, ki jih je dveletno
obdobje epidemije še pospešilo.
Kot ugotavljajo na Statističnem uradu, še nikoli doslej
ni toliko delavcev delalo od
doma. Epidemija pa ni spremenila le delovnih navad,
temveč tudi vrednote. Poleg
primernega plačila delavcem
vse več pomenijo urejeni delovni odnosi, okolje, v katerem se
lahko razvijajo in rastejo ter
svobodnejše odločanje o delovnem času, kar je še posebno
izrazito med mladimi generacijami, ki šele začenjajo svojo
poklicno pot.
Kljub spremembam, ki jih
doživljamo dandanes, pa nekatere stvari ostajajo enake
vse od čikaških dogodkov pred
136 leti, v spomin na katere
danes zaznamujemo prvi maj
kot praznik dela. Tudi pri nas
poznamo primere izkoriščanja delavcev, zaposlene, ki
kljub pošteno opravljenemu
delu komaj preživljajo svoje
družine, mlade, ki so predolgo
podvrženi negotovim oblikam
dela … Boj za delavske pravice
tako ostaja enako pomemben
še naprej, prav tako kot spoštovanje dela in delavcev, ne
glede na izobrazbo in poklic.

ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volčjak

V Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja so pridobili zahteven mednarodni certifikat ISO 9001.
Marjana Ahačič

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

in odgovornosti skrbnikov
procesov. Sistemu vodenja
kakovosti postavljajo okvirne
pogoje za zagotavljanje naših
potreb.«
Poudarila je še, da sistem
vodenja kakovosti v domu za
starejše občane na Jesenicah
izhaja iz njihovih bogatih izkušenj in dobre poslovne prakse.
»Dobro je, da se višajo standardi oskrbe stanovalcev
doma upokojencev, in če bo
k temu pripomogel tudi certifikat, je seveda dobrodošel,« je ob tem poudaril župan Blaž Račič. Kot pravi, so
na Jesenicah zadovoljni z nivojem oskrbe starejših občanov, podpira pa tudi prizadevanja, da bi se sedanja domska stavba še dogradila oziroma nadgradila, in upa, da bo
vodstvu doma to čim prej uspelo.«
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Prvomajske budnice
in srečanja

Nad gnečo z delovno
soboto
31. stran
»Zaradi poteka veljavnosti
večjega števila osebnih dokumentov je gneča na upravnih
enotah še večja. Tudi na krajevnih uradih je zaznati povečano število strank.« V prvih
treh mesecih letošnjega leta
so izdali 3587 osebnih izkaznic in 2664 potnih listin.
Večji gneči so se prilagodili z
dodatnimi uradnimi urami,
in sicer se je število uradnih
ur za stranke tedensko povečalo za osem ur in pol. Podaljšanim uradnim uram ob ponedeljkih, torkih, sredah in
petkih so v aprilu uradne ure
dodali še ob četrtkih. Uradne
ure bodo imeli tudi v soboto,
14. maja.
Večjo gnečo na področju
izdaje vozniških dovoljenj
in osebnih izkaznic zaznavajo tudi na Upravni enoti
Tržič. Dodatnim uradnim
uram konec marca in v aprilu bodo dodali še uradne ure
v soboto, 14. maja, od 8. do
12. ure.

Tudi načelnica Upravne
enote Jesenice Alenka Burnik je poudarila, da se je
predvsem od 28. marca dalje, ko so začeli sprejemati vloge za izdajo novih biometričnih osebnih izkaznic,
število strank precej povečalo. Večje število strank je
tudi na krajevnem uradu v
Kranjski Gori, kjer je prav
tako mogoče urediti vse zadeve v zvezi z zamenjavo dokumentov, čeprav se je za
obisk treba predhodno naročiti. »Do današnjega dne
smo sprejeli več kot 2200
vlog za izdajo osebne izkaznice, 1300 vlog za izdajo
potnega lista in 2100 vlog za
zamenjavo vozniškega dovoljenja.« Dodatne ure so
uvedli vsak četrtek med 8. in
12. uro, ob čemer je posebej
poudarila, da imajo že več
kot deset let uradne ure tudi
ob torkih, in sicer med 8. in
12. ter med 13. in 15. uro. V
soboto, 14. maja, bo izključno vloge za izdajo osebne
izkaznice, potnega lista ali

vozniškega dovoljenja mogoče oddati med 8. in 12.
uro.
Tudi na Upravni enoti Kamnik imajo povečano povpraševanje za zamenjavo
osebnih dokumentov, je pojasnil načelnik Mihael Novak in postregel s podatki, da
so od začetka leta pa do 21.
aprila do 10. ure skupaj izdali skoraj deset tisoč osebnih
dokumentov.
»Predvidevamo, da se bo
pritisk na upravne enote še
stopnjeval, tako da vrhunec
pričakujemo v juniju in prvi
polovici julija.«
Zaradi povečanega interesa strank za izdajo osebnih
izkaznic, potnih listov in vozniških dovoljenj začasno,
od 28. marca do 31. maja, zagotavljajo dodatne uradne
ure, in sicer ob sredah do 18.
ure in ob petkih že od 7.30
dalje.
»Delo bomo opravljali
tudi v soboto, 14. maja, od 8.
do 12. ure, in to bo že naša
druga delovna sobota.«

31. stran

Praznovanje v Kamniški
Bistrici
Mednarodni dan praznik dela bodo na Kamniškem začeli s tradicionalno
prvomajsko budnico ob zvokih Mestne godbe Kamnik,
ki se bo odpravila po različnih
krajevnih skupnostih, letošnje leto pa so v svoj program
na novo vključili budnico pri
Domu starejših občanov Kamnik. Prvomajsko budnico pripravlja tudi Godba Tuhinjska dolina. Osrednje praznovanje pa bo po dveh letih znova v Kamniški Bistrici, kjer bodo proslavo ob podpori občine organizirali člani
Delavsko kulturnega društva
Solidarnost Kamnik, s čimer
bodo nadaljevali kar 99-letno
tradicijo praznovanja praznika dela. Program se bo začel
ob 11. uri, zbrane pa bo nagovoril tudi župan Matej Slapar. Po uradnem delu sledi

zabava s skupino Špica. Možnost parkiranja bo pri Jurju in
Domu Kamniška Bistrica, ob
zapolnitvi teh parkirnih mest
pa bo od 10. ure dalje organiziran avtobusni prevoz s parkirišča pri spodnji postaji nihalke na Veliko planino.

Tradicionalne budnice
Leški pihalni orkester tradicionalno
prvomajsko
budnico tudi letos začenja
že ob 4.50 na Dacarjevi ulici v Lescah, sledijo postanki
na običajnih lokacijah v Lescah, zatem pa se bodo podali še po drugih krajih v radovljiški in žirovniški občini, ob
14.30 imeli pa bodo pripravili še zaključni nastop v Kampu Šobec.
V Cerkljah se bodo v
prvomajsko jutro zbudili z
Godbo Cerklje. Začeli bodo
ob 5.50 v središču Cerkelj,
nato pa se bodo podali tudi v
ostale kraje po občini. Pihalni orkester Občine Šenčur bo

Prvomajska praznovanja so nazaj! Končno
se življenje vrača v ustaljene tirnice in smo
spet zadihali s polnimi pljuči. Vsaj za nekaj
trenutkov verjemimo, da je tako.
Pred nami sta prvi in drugi maj. Smo ena
redkih držav, ki slavi oba dneva. Vendar to
samo po sebi še ni razlog za praznovanje!
Delavke in delavci moramo zahtevati boljši svet in se zanj boriti.
Naša družba je razklana, razkorak med tistimi, ki imajo vse, in tistimi, ki imajo malo, še
nikoli ni bil večji – in če kdaj, je sedaj čas, da
stopimo skupaj.
Delavke in delavci smo to vedno znali! Skupaj smo se borili za svoje pravice, skupaj
Območna organizacija Gorenjske,
vabi na

38. prvomajsko srečanje
na Križni gori
Slavnostni govornik bo generalni sekretar Sindikata tekstilne
in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije Anton Rozman.
V kulturnem programu bodo sodelovali Pihalni orkester Škofja Loka
in članice Mažoretnega in twirling kluba Kranj.
Za dobro razpoloženje bo do 18. ure skrbel Ansambel Strmina,
za gostinsko ponudbo pa bo skrbela Lovska družina Križna gora
in mesarija Štajnbirt.

Vabljeni na Križno goro!

ZSSS, OBMOČNA ORGANIZACIJA GORENJSKE, POŠTNA ULICA 4, KRANJ

1. maja 2022 ob 11. uri

Mirela Žnidarec, pravnica in sekretarka
v OO ZSSS Gorenjske (kontakt:
mirela.znidarec@sindikat-zsss.si;
041-314-133)

s prebujanjem občanov začel
ob 6. uri v Mačkovem naselju
v Šenčurju, nastopi po drugih vaseh pa si bodo sledili
predvidoma na vsake pol ure.
Godba Komenda bo z budnico začela že nekoliko prej. Ob
5. uri zjutraj se bodo zbrali
pred občinsko stavbo, nato pa
bodo obiskali tudi druge vasi.

Tradicionalnega srečanja
na Sv. Joštu nad Kranjem
letos ne bo, bodo pa
člani Sveta gorenjskih
sindikatov najzgodnejšim
pohodnikom razdelili
nageljčke.
Prvomajska budnica se vrača v polnem obsegu tudi v tržiško občino. Pihalni orkester Tržič bo z budnico začel
ob 4. uri v Podljubelju, obiskal še druge tržiške kraje in
malo pred eno uro popoldne
zaključil v Dupljah.

zahtevali boljšo družbo, skupaj gradili
boljšo prihodnost. Letos ni nič drugače!
Na staro in novo politiko naslavljamo tako
svoje zahteve – za boljšo in bolj solidarno
družbo.
Dvigniti je treba plače. Najnižja osnovna
plača mora doseči minimalno plačo. Urediti moramo pravičnejšo davčno obremenitev. Vrniti se moramo h kakovostnemu socialnemu dialogu, zagotoviti dostojne pokojnine, učinkovitejše varstvo delavskih pravic,
uveljavitev pravilnika o poklicnih boleznih
in skrajšati delovni čas. To so minimalna pričakovanja in uresničiti jih mora politika.
Prav je, da slavimo prvi in drugi maj!
Nista nam bila podarjena, izborili smo si ju
sami. Tako kot vse druge pravice, za katere
tako radi pozabljamo, da so preko sindikatov in sindikalnega boja izborjene pravice
– starševski dopust, plačana bolniška odsotnost, dodatki za delovno dobo in dodatki za manj ugodne delovne pogoje, plačan
dopust, regres za letni dopust, kolektivne
pogodbe in višje plače ...
Prav je, da se na ta praznik spomnimo svojih dosežkov in pravic. Če morebiti ne poznate prav vseh ali imate kakršnokoli vprašanje, se lahko obrnete na sindikat. Na Gorenjskem vam bo z veseljem svetovala in
vam pomagala pravnica in sekretarka Mirela Žnidarec (041 314 133, mirela.znidarec@sindikat-zsss.si).
Ne pozabimo, da smo skupaj močnejši! Živela prvi in drugi maj!
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Bojevali so se za svobodo

Denar tudi za igrala

Dan upora proti okupatorju so s slovesnostmi in pohodi počastili tudi v nekaterih gorenjskih krajih. Slovesnost so na predvečer
praznika pripravili v Kamniku, na praznični dan še v Škofji Loki in na Kokrici, kjer so organizirali tudi tradicionalni, že 29. Pohod
prijateljstva in spomina – Udin boršt 2022.

Foto: Tina Dokl

Kokrica – Pohod prijateljstva in spomina – Udin
boršt 2022 je organiziralo
Združenje borcev za vrednote NOB Kranj in Krajevni
organizaciji borcev za vrednote NOB Kokrica in Duplje
ter svet Krajevne skupnosti
Kokrica. Udeležilo se ga je
približno 130 pohodnikov,
ki so lahko izbirali med dvema potema po krajinskem
parku Udin boršt. Prva, 13
kilometrov dolga, je vodila
vse do spomenika v Kapniku, kjer so pripravili tudi
krajšo slovesnost, druga,
sedemkilometrska pot se je
vrnila na izhodiščno točko.
Dogodek so sklenili z osrednjo slovesnostjo s kulturnim programom na prireditvenem prostoru pred

trgovskim centrom na Kokrici.
Osrednji govornik je bil
župan Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec. »Dan upora proti okupatorju je vsako
leto priložnost in opomin,
da je ravnotežje v družbi
krhko, da vojna vedno prinaša posledice in da tudi osem
desetletij ni dovolj, da razčistimo in se spravimo z vsemi
travmami vojnega in povojnega časa,« je dejal župan
in se v nadaljevanju vprašal,
kje smo danes. »Težka izkušnja druge svetovne vojne,
dediščina nacizma in fašizma, ni odpravila ne vojn in
ne totalnih ideologij. Še več,
restavracija in nadgradnja
samodržnih režimov sta v
ponovnem zagonu. In kar je
svojevrsten pojav, ti najbolj
uspevajo prav v vzhodnih

Marija Belčič, ena izmed
udeleženk 29. pohoda
prijateljstva in spomina –
Udin boršt 2022 / Foto: Tina Dokl

državah, ki sta jih nacizem
in fašizem tridesetih in štiridesetih let prejšnjega stoletja najbolj tlačila in narode želela iztrebiti,« je dodal.
Zbrane sta nagovorila še
predsednik sveta KS Kokrica
Domen Hvala in predsednik
Združenja borcev za vrednote NOB Kranj Božo Janež, ki
je med drugim pojasnil, da
je bil Udin boršt med drugo
svetovno vojno zatočišče partizanskim enotam, o čemer
priča tudi 12 spomenikov
na tem območju. »Spominski park Udin boršt prikazuje vsa grozovita dejanja vojne in junaštva borcev pri bojevanju za svobodo,« je poudaril Janež.
Glavni organizator dogodka Brane Virant s Kokrice je
dejal, da ima praznik velik pomen. »Slovenci smo se tedaj

Osrednji govornik slovesnosti na Kokrici je bil župan
Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. / Foto: Tina Dokl
organizirano uprli in se ne
glede na politične barve združili pod Osvobodilno fronto z
enim samim namenom, upreti se okupatorju,« je dejal

Foto: Tina Dokl

Maša Likosar
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Damjan Renko,
podpredsednik Policijskega
veteranskega društva
SEVER Gorenjska

Vladimir Todorović,
predsednik Krajevne
organizacije borcev za
vrednote NOB Kokrica

Brane Virant,
podpredsednik Združenja
borcev za vrednote NOB
Kranj / Foto: Tina Dokl

Vsakih 39 sekund se zgodi nov kibernetski napad.
95 % nepooblaščenih dostopov do podatkov je
konferenca
posledica človeške napake.
Ali se tveganje za uresničitev kibernetskih napadov
v Sloveniji povečuje?
Kako je s kritično infrastrukturo?

Vse to bomo izvedeli
10. maja 2022 na Brdu pri Kranju:
vabljeni na
KONFERENCO Kibernetska varnost –
izzivi uporabnikov digitalnih storitev.
Poslovno podporni center Kranj
Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Poslovno podporni center Kranj
Regionalna razvojna agencija Gorenjske

IPM KOMUNIKACIJE D.O.O., JADRANSKA CESTA 28, MARIBOR

Prijave do 6. maja na
https://dogodki.bsc-kranj.si/

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Medijski pokrovitelji

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Virant. Vladimir Todorović z
Mlake je dodal: »Zaradi ljudi,
ki so se uprli, imamo danes
svojo državo, jezik in kulturo, slovenski narod si je tedaj
priboril svobodo.« Damjan
Renko z Jesenic pa je povedal, da s praznikom ohranjamo vrednote NOB in spomin
na narodovo polpreteklo zgodovino. »Ki jo želijo nekateri
politični krogi izbrisati iz spomina, a jim to ne bo uspelo,«
je dodal Renko. Marija Belčič
iz Stražišča se vsako leto udeleži pohoda. »Poleg tega, da s
pohodom zaznamujemo praznik, se tudi razgibamo in podružimo. Včasih je bilo sicer
pohodnikov mnogo več,« je
povedala.

Škofja Loka – Škofjeloškim
javnim zavodom je v minulem letu ostalo nekaj denarja,
pri odločanju o tem, kako ga
bodo porabili, pa so potrebovali tudi podporo občinskega
sveta. Kot je pojasnil vodja
oddelka za družbene dejavnosti Rok Primožič, so letos
dobili štiri vloge za porabo.
Tako v Osnovni šoli Ivana
Groharja ostanek denarja iz
preteklih in lanskega leta, ki
skupaj znaša nekaj manj kot
pet tisoč evrov, želijo porabiti za nakup igrala za matično
osnovno šolo. V Glasbeni
šoli Škofja Loka načrtujejo,
da bodo nekaj manj kot 74
tisoč evrov porabili za zaprtje finančne konstrukcije investicije v nove šolske orgle,
nekaj več kot 8900 evrov pa
za druga osnovna sredstva
v skladu s potrebami šole.
Na Zavodu za šport Škofja Loka bodo dvajset tisoč
evrov porabili za pokrivanje
materialnih stroškov zavoda,
v Vrtcu Škofja Loka pa bodo
nekaj več kot šest tisoč evrov
porabili za šivalni stroj, nedokončana dela ob prenovi kuhinje Kamnitnik in protihrupni zaščiti. Svetniki so se s tem
strinjali, prav tako pa so dali
soglasje k izplačilu denarja za
redno delovno uspešnost direktorjev in ravnateljev javnih
zavodov, do katere so upravičeni enkrat letno.

Zapora proti Lubniku
Škofja Loka – Zaradi rekonstrukcije dela ceste na območju Kobile je na cesti na Lubnik podaljšana dolgotrajna
delna zapora ceste z občasno
popolno zaporo do 30 minut.
Trajala bo do 20. maja.
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Za Ukrajince zbrali
blizu dva tisoč evrov
Selca – S projektom Pot
sočutja in solidarnosti z(a)
Ukrajino, ki si ga je zamislila
Selčanka Petra Lorber v sodelovanju s Kulturnim društvom dr. Janez Evangelist
Krek Selca, so zbrali 1820
evrov, ki jih bodo posredovali v Ukrajino. S projektom so
minuli konec tedna vabili na
krožno pot čez tri vrhove nad
Selško dolino: Sv. Mohor, Sv.
Jedrt in Sv. Križ. Na krajših in
daljših razdaljah se je zvrstilo
več kot petdeset pohodnikov.
»Vesela sem vsakogar, ki je
sklenil podariti nekaj svojega
časa in tudi na ta način povedati, da mu ni vseeno,« je
poudarila Lorberjeva. V soboto opolnoči se je približno trideset sodelujočih udeležilo
maše na Sv. Mohorju, ki jo je
daroval selški župnik Damjan
Prošt. »Maša je bila izredno
lepa. Tudi glede na odziv treh
naših sopotnikov iz Ukrajine,
ki bivajo v Selški dolini, je bila
maša za marsikoga najlepši
dogodek dneva,« je dodala.
Sredstva za pomoč Ukrajincem je še možno darovati na
transakcijski račun Kulturnega društva dr. Janez Ev. Krek
(Selca 88, 4227 Selca), IBAN:
SI56 6000 0000 0834 174,
namen: Solidarni z Ukrajino.

Kakšnega gosta si želijo
Na Jezerskem so v okviru projekta speciAlps2 izpeljali delavnico Komunikacija: kako lahko sooblikujemo želeno turistično
izkušnjo. Projekt je namenjen ozaveščanju gostov in lokalnega prebivalstva o raznolikosti in raznovrstnosti alpske flore in favne
ter o bontonu ravnanja v naravi.
Alenka Brun
Jezersko – Projekt vodi CIPRA International, znotraj katere je CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, v
sodelovanju z Združenjem
Kamniško-Savinjske Alpe
pripravilo tudi pilotno regijo Kamniško-Savinjske
Alpe. V ta koncept sodi tudi
delavnica na Jezerskem, ki
jo je nedavno gostila dvorana Korotan. Udeležilo se
je je kar lepo število domačinov. Poleg tega se bodo v
okviru predvidenih aktivnosti junija v Preddvoru na
Festivalu vode pogovarjali o
vodi, v Kamniku o varnosti v gorah, v Lučah, kjer bo
šlo za mednarodno izmenjavo, kamor bodo prišli tudi iz
drugih pilotnih območij, pa
si bodo prisotni lahko izmenjali dobre prakse. Pred tem
si bodo udeleženci ogledali
še, kako se na reki Soči izvajajo vodni režimi.

S pomočjo Katarine Žakelj (CIPRA Slovenija, tudi
koordinatorka pilotne regije) so udeleženci delavnice
na Jezerskem iskali odgovore na zastavljena vprašanja,
na primer kakšnih gostov si
želijo, kakšnih turističnih
delavcev, kakšno izkušnjo
želijo obiskovalcem ponuditi na Jezerskem ... Jezersko
je namreč že naredilo nekaj pomembnih korakov za
vzpostavitev kakovostne turistične destinacije: pristopilo je v omrežje Gorniških
vasi in oblikovalo smernice
vedenja na Jezerskem. Eno
ključnih vprašanj na delavnici je bilo tudi, kako lahko
dosežejo, da bodo te vpeljane v prakso. Kakovostno turistično izkušnjo namreč
pogojujejo vsakokratni odnosi, so ugotavljali udeleženci delavnice, zato je beseda nanesla tudi na druge, ki so posredno ali neposredno vključeni v turistično

Delavnica je pri zainteresirani javnosti na Jezerskem
naletela na dober odziv.
zgodbo Jezerskega ali sploh
ne, živijo pa v kraju. Saj tudi
Jezerjan, ki sicer ne živi od
turizma, lahko vpliva na izkušnjo turista. Pravilna komunikacija pri vsem tem
igra pomembno vlogo.
Na delavnici so bili prisotni razdeljeni v dve skupini in v večini so prišli do podobnih, če ne celo enakih

ugotovitev. Strinjali so se
tudi, da bi se morali večkrat
srečati, si izmenjati izkušnje, se pogovoriti o problemih in rešitvah. To je v odgovoru na naše vprašanje,
kaj meni o delavnici, poudarila tudi Polona Karničar
s turistične kmetije Šenkova domačija. »Vedno je dobro slišati kaj novega oziroma

ozavestiti tisto, kar sicer misliš, da je prav, da vidiš, da je.
Večkrat je treba ponavljati,
izoblikovati, soočiti mnenja;
da na ta način vidiš, da nekdo, za katerega morda misliš, da razmišlja popolnoma
drugače od tebe, počne podobno, le ubesediti tega ne
zna. Na vsak način pa je dobro, da se večkrat dobimo, izmenjamo izkušnje, ideje, se
povežemo, spoznamo. Vsaka taka delavnica je zelo dobrodošla.« Aleš Petek, predsednik TD Jezersko, jo je dopolnil, da je bil obisk delavnice zanj pravilna odločitev.
Da mu je dala neko širino,
predvsem glede tega, na kaj
vse je treba misliti pri komunikaciji med gostom in turističnim delavcem ter tudi že
pri samem oglaševanju. Da
moraš bolj razmisliti o tem,
koga nagovarjaš in na kakšen način. »Vsak nagovor
namreč tudi ni dober,« je še
sklenil.
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Občina Medvode povečuje delež
lokalne hrane v vrtcih in šolah
Obisk medvoških kmetij
S projektom Lokalno je zdravo
želimo povečati stopnjo lokalne
prehranske samooskrbe na območju LAS Za mesto in vas. Občina Medvode se je v letu 2020 skupaj z Zadrugo za razvoj podeželja,
Jarina z.o.o., prijavila na Javni poziv za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Za mesto in vas«
in za izvedbo projekta prejela nepovratna sredstva iz Evropskega regionalnega sklada. Cilj projekta je uvesti kratke dobavne verige med javnimi zavodi v občini Medvode in lokalnimi pridelovalci. Tako bodo otroci v vrtcih in
šolah jedli bolj zdravo in kakovostno hrano, kmetovalci pa bodo
lahko razširili svoje dejavnosti, saj
bodo imeli zagotovljen večji odkup pridelkov. Izmed 154 registriranih kmetijskih gospodarstev na
območju občine Medvode se je
našemu povabilu za sodelovanje
v projektu Lokalno je zdravo odzvalo 14 kmetij.
V okviru projekta Lokalno je
zdravo smo 28. marca 2022 skupaj z vodji šolske prehrane in

ravnatelji osnovnih šol v občini
Medvode ter Vrtca Medvode obiskali 8 kmetij na območju občine
Medvode, ki so bile pripravljene
predstaviti svojo kmetijo. Namen
obiska je bil, da vodje šolske prehrane spoznajo delujoče kmetije
v občini in njihovo ponudbo ter
izrazijo lastne potrebe po določenih živilih, ki bi jih javni zavodi lahko naročali od lokalnih pridelovalcev.
Ogled smo začeli na kmetiji Pr'
Andrej v Žlebeh, kjer so nam
prikazali proizvodnjo motnega jabolčnega soka in soka aronije. Ogledali smo si tudi destilarno in storitev stiskanja sadja.
Pot smo nadaljevali do Kmetije Malenšek v Žlebeh, kjer nam
je gospodarica kmetije predstavila njihov način pridelave mlečnih izdelkov: seneno mleko, več
tipov trdih sirov, skuto, sladko in
kislo smetano, skutne namaze,
kajmak, maslo. Gospodar kmetije Mihevc v Goričanah nam je
razkazal rastlinjak v katerem goji
različne vrste zelenjave npr. paradižnik, papriko, solato, korenje,
bučke, kumare, peteršilj in čebulo. Predstavil je tudi vse težave

s katerimi se vsakodnevno sooča pri pridelavi. Na kmetiji Kovač smo izvedeli, da se ukvarjajo
s pridelavo zelenjave, krompirja,
buč ter različnih vrst mok. Nato
smo se odpravili na nasprotno
stran Save in obiskali ekološko
kmetijo Pr' Črnet na Verju, kjer
smo lahko opazovali predelavo
žit na domačem mlinu na kamen
v moke, zdrobe in kaše. Kmetija ima tudi pekarno, kjer nastaja domači kruh, piškoti in drugi
pekovski izdelki. Ogledali smo
si tudi ekološki način proste reje
goveda. Pot smo nadaljevali do
kmetije pr' Tonc v Zgornjih Pirničah, kjer nudijo sveže mleko in fižol češnjevec. Na kmetiji Jeraj iz
Smlednika se ukvarjajo s pridelavo sadja (jabolka, češnje, slive,
maline, ameriške borovnice) in
pridelavo zelenjave. Na pobočju
pod Kalvarijo se nahajajo njihovi
nasadi jabolk in nekaterega drugega sadja. Ogled smo zaključili na kmetiji Mis v Zavrhu pod
Šmarno goro, kjer smo si ogledali sirarno ter degustirali njihove mlečne izdelke: sadne, navadne jogurte, trde sire, maslo, skuto in drugo.

Izvedba okrogle mize
V torek, 12. 4. 2022, je Občina
Medvode na Topolu pri Medvodah organizirala okroglo mizo s
predstavitvijo projekta Lokalno
je zdravo. Na okrogli mizi so sodelovali medvoški kmetje, ki so
se pridružili projektu Lokalno je
zdravo in člani Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo ter drugi vabljeni gostje. Vabilu župana Nejca
Smoleta se je odzval tudi minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Jože Podgoršek.
Eva Tehovnik Drobnič iz Oddelka
za okolje, prostor in razvoj je uvodoma predstavila dosedanji potek projekta in izvedene ter načrtovane aktivnosti.
Okrogla miza se je nadaljevala v prijetnem pogovoru in razmišljanjih o prihodnjih izzivih, ki
čakajo kmetijstvo, s poudarkom
na pomembnosti lokalno pridelane hrane. Svoj pogled in možnosti sodelovanja lokalne skupnosti je predstavil župan Nejc
Smole, minister dr. Jože Podgoršek pa je predstavil državne ukrepe in nakazal smer kmetijske

politike na ravni EU in Slovenije.
V razpravi so prisotni izpostavili predvsem birokratske izzive s katerimi se srečujejo ter pomembnost dobrega odnosa z lokalno skupnostjo in tudi državno
ravnjo. Zbrani so se strinjali, da so
tovrstne tematske okrogle mize
pomemben korak naprej k razvijanju kmetijske dejavnosti in širjenju zavedanja o lokalno pridelani hrani.
Projekt bomo nadaljevali z javnim
pozivom, na katerega se bodo prijavili lokalnih pridelovalci ter na ta
način predlagali ceno in količino
živil, ki jo lahko zagotovijo na njihovi kmetiji, sam postopek pa se
bo zaključil s pogajanji. Sledila bo
sklenitev pogodb za dobavo pridelkov med posameznimi pridelovalci in javnimi zavodi.

Projekt je podprt s strani LAS Za mesto in vas, sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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V dolini pomlad, a v gorah še sneg Pestro ob prazniku
Tako opozarjajo na Planinski zvezi Slovenije, kjer vabijo v nižje ležeče planinske koče, ki so svoja vrata
povečini že odprle. Razmere v visokogorju pa bodo zimske še nekaj časa, saj je te dni zapadlo tudi
nekaj novega snega.
Jasna Paladin
Kranj – V hribovit in gričevnat svet se je povečini iz doline že preselila pomlad, visokogorje in osojna pobočja
pa še vedno prekriva sneg,
zato višje ležeče planinske
koče ostajajo zaprte do poletja; v tem obdobju tako lahko
obiščemo le nižje ležeče, pa
še to so nekatere odprte le ob
koncih tedna.
»Letošnja sprememba so
nekoliko povišane najvišje
priporočene cene prenočitev in osnovne oskrbe v planinskih kočah. Vzrok je v
močnem povečanju cen surovin, materialov in storitev
v zadnjem času, kar posledično predstavlja višje stroške oskrbovanja planinskih
koč,« pojasnjuje strokovni
sodelavec Planinske zveze
Slovenije (PZS) Dušan Prašnikar. Več o cenah in popustih je objavljeno na spletni strani PZS. V nekaterih
planinskih kočah, ki so bile

uspešne na razpisu ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo za energetsko
in snovno sanacijo, bodo letos potekala tudi obnovitvena dela, zato bodo marsikje
ponudbo morali prilagoditi.
Zaradi lepih dni, ki nas vabijo v naravo, na PZS znova opozarjajo, da se je na
gore treba posebej pripraviti. »Gore so večinoma še vedno pokrite s snegom, nekaj je
tudi novozapadlega. Zato veljajo vsa priporočila za zimsko obiskovanje gora: izberimo pot, ki smo ji kos tako po
znanju kot izkušnjah, potrebujemo zimsko opremo – cepin, dereze in čelado – in znanje uporabe te opreme, klože, pomrznjen sneg in težak
južen sneg pa od nas zahtevajo posebno previdnost,« poudarja strokovni sodelavec
PZS in inštruktor Gorske reševalne zveze Slovenije Matjaž Šerkezi in opozarja na
nevarnost krajših snežišč, ki
so ostala od zime: »V večini

V visokogorju je še sneg, zato veljajo vsa priporočila za
zimsko obiskovanje gora. / Foto: Manca Ogrin (PZS)
primerov gre za nekaj metrov
zbitega, pomrznjenega snega. Če je to nekje na ravnem,
ni težav, te nastanejo, ko je
takšno snežišče na strmem
pobočju, čez katero poteka
planinska pot. V mislih imamo samo nekaj metrov snežne zaplate. Takšno snežišče
lahko prečimo le s primerno opremo (cepin, dereze) in

znanjem, sicer je lahko zelo
nevarno in se po navadi konča s hudimi poškodbami ali
smrtjo, ko človek pade čez
skalni skok. Kaj narediti, če
pridemo do takšnega predela in nimamo opreme in znanja? Čisto preprosto – obrnemo se. Gora nas bo počakala in se bomo nanjo lahko
povzpeli drugič.«

V Komendi začenjajo prireditve ob občinskem
prazniku.
Aleš Senožetnik
Komenda – V Komendi začenjajo program dogodkov
ob občinskem prazniku, ki
ga sicer praznujejo 15. maja.
Na dan praznika bo ob 17. uri
v telovadnici osnovne šole v
Mostah slavnostna seja Občinskega sveta Občine Komenda s podelitvijo športnih priznanj. Občinskih priznanj pa, kot je znano, letos
ne bodo podelili. Že to nedeljo bo v prvomajsko jutro občane zbudila Godba Komenda, dan kasneje bodo udeleženci pohoda izpred Planinskega doma Komenda krenili na Pohod Milana Šinkovca. Sledijo tekmovanja
v namiznem tenisu, balinanju in lokostrelstvu. V Društvu za mladinsko dejavnost
Mravljišče 7. maja pripravljajo dan odprtih vrat, šahovski klub bo organiziral kadetski šahovski turnir, Društvo prijateljev športa pa odbojkarskega. Dan kasneje bo
sledilo občinsko prvenstvo v
gorskem teku, 10. maja pa

bo na vrsti pogovor o knjigi (Ne)poznani Glavar. Isti
dan bo tudi turnir v pikadu
za upokojence, 12. maja pa
pripravljajo spominsko slovesnost pri Partizanski bolnici dr. Tineta Zajca, v Vrtcu
Mehurčki pa bo potekal Mehurčkov dan; 14. maja bodo
dobrodelni pohod za vse generacije, Komenški pentatlon in teniški turnir moških dvojic; 15. maja bodo organizirali kasaške dirke, potekal pa bo tudi teniški turnir; 19. maja se bodo upokojenci preizkusili v metanju
podkve, 20. maja pa se bodo
srečali veterani vojne za Slovenijo iz Območnega združenja Kamnik - Komenda;
21. maja bo sledila vrtna veselica na Križu, 22. maja pa
bo potekala kolesarska dirka
za 15. veliko nagrado Občine
Komenda, 23. maja se bodo
v namiznem tenisu pomerili upokojenci, niz dogodkov
ob prazniku pa bodo sklenili
29. maja s koncertom Godbe Komenda pri planinskem
domu na Podborštu.
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da vse to nagovarja tudi sodobne ustvarjalce in poustvarjalce. V letošnjem glasbenem ciklusu smo zato k sodelovanju povabili
skupine, ki jih je Crngrob s svojo duhovno
močjo pa tudi fascinantno akustično podobo nagovoril in jih neposredno spodbudil
k ustvarjalnosti. Veseli nas, da smo pri tem
prestopili slovenske prostorske okvire, saj
se poleg domačih izvajalcev veselimo sode
lovanja gostov iz Italije, Hrvaške in Srbije.
V posebno veselje pa nam je, da bomo glas
bene projekte lahko predstavili tudi v občiKOLOFON
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Fund
in skladatelj Damijan Močnik. Termine vseh
drugih dogodkov in izvajalce predstavljamo
v tabeli spodaj.
Glavni organizator koncertnih dogodkov
in avtor vsebinske zasnove je Janez Jocif iz
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
Območne izpostave Škofja Loka, ki na prihajajoče vsebine vabi z naslednjimi besedami:
»Crngrob je za vse, ki so občutljivi za bogastvo
naše dediščine, poseben kraj. V njem se je
nakopičilo najdragocenejše, kar so naši predniki namenili presežnemu. Prepričani smo,

KONCERTNI CIKLUS

Poleg vodenj in razstave
bodo v cerkvi v Crngrobu potekali
štirje koncertni dogodki,

Termin

Lokacija

2. 5. 2022
ob 20. uri

Crngrob, cerkev
Marijinega
oznanjenja

7. 5. 2022
ob 20. uri

Gora, Malenski vrh,
cerkev Marijinega
vnebovzetja

14. 5. 2022
ob 20. uri

Selca,
cerkev sv. Petra

15. 5. 2022
ob 20. uri

Crngrob,
cerkev Marijinega
oznanjenja

21. 5. 2022
ob 20. uri

Žiri,
cerkev sv. Ane
na Ledinici

22. 5. 2022
ob 20. uri

Crngrob,
cerkev Marijinega
oznanjenja

Foto: Jana Jocif, vir: Loški muzej Škofja Loka

V okviru projekta Crngrob naokrog, ki ga
izvajamo v partnerstvu z Javnim skladom
RS za kulturne dejavnosti, Izpostavo Škofja
Loka, Kulturno-zgodovinskim društvom
Lonka Stara Loka, Loškim muzejem Škofja
Loka, Župnijo Stara Loka in Občino Škofja
Loka bomo v maju in juniju v štirih zanimivih
cerkvah na Škofjeloškem, ki nudijo posebne duhovne in kulturno-umetniške potenciale, organizirali različne koncertne vsebine
vrhunskih glasbenih ustvarjalcev in ustvarjalni projekt Romarski vrtec.
Prva dva koncerta bosta potekala v dveh
Marijinih, romarskih cerkvah, in sicer že
na praznični ponedeljek, 2. maja, v cerkvi
Marijinega oznanjenja v Crngrobu in v istem
tednu še v soboto, 7. maja, v cerkvi Marijine
ga vnebovzetja na Gori, na Malenskem vrhu.
Za glasbeno doživetje bo poskrbel Mešani pevski zbor Megaron, ki predstavlja višek zborovske piramide, ki jo je na škofijski
gimnaziji v Ljubljani vzpostavil zborovodja

Alfonso X. »El Sabio«: CANTIGAS DE
SANTA MARIA (Španija, 13. st.)
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Kristina Miklavčič,
Razvojna agencija Sora, vodja projekta

Med evropskimi srednjeveškimi kodeksi in slovenskim folklornim plesnim
izročilom – ROMARSKI VRTEC – MARIJINE VRTENICE
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Slovenia’s 2014 - 2020 Rural Development Programme is the Ministry of Agriculture,
Forestry and
Food.
Forestry
Forestry
and
and
Food.
Food.
Forestry
Forestry
and
Food.
The operation is co-funded
byand
theFood.
European Union from the European Agricultural Fund
for Rural Development, and the Republic of Slovenia, as part of the 2014 - 2020 Rural
Development Programme. The body appointment to execute and manage the Republic
of Slovenia’s 2014 - 2020 Rural Development Programme is the Ministry of Agriculture,
Forestry and Food.

Lokacija

Izvajalci

Soorganizatorji

4. 6. 2022
ob 20. uri

Gora, Malenski vrh,
cerkev Marijinega
vnebovzetja

Kulturno društvo
dr. Ivan Tavčar Poljane,
Župnija Poljane

5. 6. 2022
ob 20. uri

Crngrob,
cerkev Marijinega
oznanjenja

Ansambel za staro glasbo Cappella
Carniola s projektno vokalno zasedbo
(kodeks Libre Vermell, Montserrat v
Kataloniji, 1399), Akademska folklorna
skupina France Marolt, Me PZ
Crescendo (oživitev tradicije romarskih
vrtcev oziroma Marijinih vrtenic)

Kulturno-zgodovinsko
društvo Lonka Stara Loka,
Župnija Stara Loka

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 - 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa
razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora.
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Boksarjem kar enajst medalj

Jeseničani mladinski prvaki v curlingu
Zalog – V nedeljo se je v Ledeni dvorani Zalog pri Ljubljani
končalo mladinsko državno prvenstvo v curlingu. Kot že nekaj
let zapored je naziv državnih prvakov pripadel ekipama Curling
kluba Jesenice. Slavila so dekleta iz ekipe Team Zaveljcina v
postavi Ema Kavčič, Maja Kučina, Ajda Zaveljcina, Lea Žemlja
in Pavla Kavčič. Pri fantih je naziv pričakovano pripadel ekipi
Team Sever v postavi Jakob Omerzel, Bine Sever in Javor Brin
Zelinka. Drugo mesto je osvojila ekipa Želve z Jesenic, ki so
jo zastopali Gašper Gosar, Nejc Vidmar in Maks Omerzel.

Z državnega prvenstva so člani Boksarskega kluba Kranj prinesli kar enajst odličij, od tega osem zlatih.
Vilma Stanovnik
Kranj – Minuli konec tedna
so člani Boksarskega kluba
Kranj nastopili na državnem
prvenstvu v boksu, ki je potekalo v Mariboru. V štajersko prestolnico je odpotovalo enajst predstavnikov kluba, ki so nastopili v kategorijah od pionirjev do članov.
Med pionirji je v kategoriji do 34 kilogramov Tit
Markelj osvojil tretje mesto, med pionirji do 36 kilogramov pa je bil najboljši Arman Varmaz Plava. V
kategoriji do 40 kilogramov
je slavil Lan Jerše, prav tako
zlato medaljo pa je v kategoriji pionirjev do 76 kilogramov osvojil Filip Dragaš.
Med dekleti je v kategoriji
do 64 kilogramov zmagala
Živka Kuk.
Dobro so nastopili tudi kadeti in kadetinje ter mladinci
in mladinke, saj je v kategoriji do 50 kilogramov zmagal
Aleksandar Bojić, v kategoriji do 80 kilogramov je bil najboljši Aleksandar Dragaš, v
kategoriji do 75 kilogramov

Tekmovalke in tekmovalci s trenerjem Štefanom Severjem,
nekdanjo trenerko deklet Niko Černe in vodjo tekmovanja
Evo Sever

Kolesarska dirka Pokal Mateja Mohoriča
Trstenik – Kolesarski klub Kranj v sodelovanju s Fundacijo
Mateja Mohoriča jutri, v soboto, med 9. in 15. uro, na Trsteniku pri Kranju organizira kolesarski dan. Licencirani kolesarji
mlajših kategorij se bodo pomerili na kolesarski dirki za 1.
Pokal Mateja Mohoriča, ob vsem tem pa bosta potekala tudi
kolesarska zabava in druženje. Tako se bodo najmlajši nadobudni kolesarji s svojimi kolesi, poganjalci ali skiroji lahko
preizkusili na kolesarskem spretnostnem poligonu, vsak pa
bo prejel majico in spominsko medaljo, ki so jih izdelali varovanci Centra Korak iz Kranja. Poskrbljeno pa bo tudi za sladko
presenečenje. Na sporedu so družabne igre, pride tudi škrat
Kranček, na voljo bo velik napihljiv tobogan. Odrasli bodo
lahko preizkusili najnovejša kolesa Scott. Vsi udeleženci in
obiskovalci se bodo lahko srečali z Matejem Mohoričem, z
njim spregovorili, se fotografirali in dobili njegov avtogram.

Košice – Mladinska vaterpolska reprezentanca Slovenije je minuli konec tedna nastopala na kvalifikacijskem turnirju za uvrstitev na letošnje mladinsko prvenstvo v Košicah na Slovaškem. V
petek jih je z rezultatom 11 : 8 premagala Francija, Slovaki pa so
bili boljši s 15 : 8. V soboto so naši igrali s Švico in jo premagali
s 17 : 4, v nedeljo pa so odigrali še tekmo s Češko, ki pa je bila
boljša in je zmagala z 8 : 6. Naša reprezentanca je osvojila četrto
mesto in se ni uvrstila na evropsko prvenstvo. V Splitu pa je
bil v soboto opravljen žreb za igranje na evropskem članskem
prvenstvu. Reprezentanca Slovenije bo v predtekmovanju igrala
skupaj z reprezentancami Madžarske, Srbije in Izraela.

»Lahko rečem, da so rezultati naših tekmovalk in tekmovalcev nad pričakovanji, saj
toliko kolajn nismo pričakovali. Nadvse nas je navdušil Aleksandar Dragaš, saj v
svoji dvajset let dolgi karieri
nisem videla, da bi se v finalu dva brez prestanka tako

močno borila. V klubu je veliko mladih in skušamo jim
utirati pot na čim več tekmovanj,« je po državnem
prvenstvu povedala nekdanja uspešna boksarka, sedaj pa pomočnica trenerja
v kranjskem klubu Andreja
Bešter.

V soboto je v organizaciji Veslaškega kluba Bled na Blejskem jezeru potekala 62. Prvomajska regata.

Bled – Na Prvomajski regati
2022 je nastopilo 185 tekmovalcev iz šestih slovenskih
klubov. Tekme so bile v dvajsetih disciplinah v kategorijah člani, mladinci, mlajši
mladinci in pionirji. Člani in
mladinci so veslali na dvokilometrski progi, mlajše kategorije na krajših razdaljah.
Po dopoldanskem predtekmovanju so popoldan potekale finalne tekme. »Nastopili so vsi kandidati za slovenske veslaške reprezentance, pri čemer so vsi glavni članski aduti suvereno opravili z nastopi,« je povedal
Jan Ilar, selektor slovenskih
veslaških reprezentanc.
V članski konkurenci je
med enojci slavil Filip-Matej
Pfeifer (VK Ljubljanica), pred

Kamnik – Odbojkarji Calcita Volleyja so v začetku tedna tudi na
tretji finalni tekmi končnice državnega prvenstva v odbojki za
moške izgubili proti ACH Volleyju in na koncu osvojili drugo
mesto. Zmagi so se še najbolj približali v domači dvorani na
drugi finalni tekmi končnice prve odbojkarske lige, na obeh
ostalih tekmah pa so izgubili z rezultatom 3 : 0.

DRUŠTVO T4M, PODLUBNIK 46, ŠKOFJA LOKA

TEK ŠTIRIH MOSTOV

Foto: Nik Bertoncelj

Maša Likosar

Kamniški odbojkarji so podprvaki

Foto: Peter Pokorn

je zmagala Julija Urbanc,
tretje mesto v kategoriji do
71 kilogramov je osvojil Matej Lah, v kategoriji do 92
kilogramov pa je bil drugi
Anže Dežman. Med članicami v kategoriji elite do 70
kilogramov je zlato medaljo osvojila Tamara Grošelj.

Prvomajska regata na Bledu

Mladinci brez evropskega prvenstva v vaterpolu

CENEJŠE
PRIJAVE DO
KONCA APRILA

Kranjski boksarji so na državnem prvenstvu navdušili. / Foto: arhiv BK Kranj

Dvojni dvojec Gal Zorman in Nikola Halleger iz VK Bled
sta se med mlajšimi mladinci uvrstila na prvo mesto.
Rajkom Hrvatom (VK Argo
Izola) in Lukašem Sawickijem (VK Bled). V članskem
dvojcu sta bila najuspešnejša Nik Krebs in Jaka Čas (VK
Dravske elektrarne Maribor),
za njima Arne Završnik in

Jakob Brglez (VK Dravske
elektrarne Maribor) ter tretjeuvrščena Ažbe Magajna in
Jaka Malešič (VK Ljubljanica). Med članicami se je najbolje odrezala Nina Kostanjšek (VK Argo Izola), drugo in

tretje mesto sta zasedli tekmovalki blejskega kluba – drugouvrščena Jana Dremelj in tretja Ela Bajec. »Med gorenjskimi predstavniki je bila
med uspešnejšimi Jana Dremelj, mladinka, ki je bila druga v kategoriji članic in je potnica na mladinsko evropsko
prvenstvo v maju,« je še dodal Ilar. Člani blejskega kluba so si sicer priborili največ
medalj, skupno šest, dve zlati, eno srebrno in tri bronaste.
Prvomajska regata je bila
prva izmed štirih regat, ki
bodo letos potekale na Bledu. Med 10. in 12. junijem bo
gorenjsko veslaško središče
gostilo 66. Mednarodno regato, med 16. in 19. junijem
še evropsko prvenstvo za veterane, 1. in 2. oktobra pa bo
na Bledu potekalo 32. državno prvenstvo.

Naša hokejska reprezentanca s Francijo
Vilma Stanovnik
Bled – Pred začetkom svetovnega prvenstva v hokeju na
ledu Divizije I (skupina A) v
Ljubljani, ki se bo začelo 3.
maja, varovanci selektorja

Matjaža Kopitarja igrajo pripravljalne tekme. Na prvi so v
Szekesfehervarju igrali z Madžarsko in zmagali s 3 : 0 (0 : 0,
1 : 0, 2 : 0), na drugi pa so v slovaškem Hamuliakovem z Japonsko izgubili po podaljšku

s 3 : 4 (2 : 1, 1 : 2, 0 : 0, 0 : 1). Na
tretji tekmi v Hamuliakovem
so naši premagali Romunijo s
3 : 0 (0 : 0, 0 : 0, 3 : 0).
Ta teden imajo Kopitarjevi izbranci še zadnji prijateljski tekmi. Prvo so včeraj

zvečer igrali v gosteh z Italijo, zadnji test pred svetovnim prvenstvom pa bodo
imeli doma na Bledu jutri, v
soboto, ko bo njihov tekmec
Francija. Tekma se bo začela ob 18. uri.

EKONOMIJA, FINANCE

Varčevati že v mladih letih

Varnejši spletni nakupi
Kranj – Od nedelje dalje bo
obvezno doslednejše potrjevanje kartičnih plačil pri spletnih nakupih, ki pa ga večina
bank izvaja že nekaj časa.
Izjema bodo le plačila, ki so
označena na spletni strani
izdajatelja kartice ali trgovca, na primer za plačila malih vrednosti ali ponavljajoče
se transakcije. Doslednejše
potrjevanje spletnih plačil
bo pripomoglo k dodatni
zaščiti potrošnika pred goljufijami ali zlorabami, saj
bo moral kupec potrditi, da
plačilo res opravlja on. To bo
storil z dvema od treh načinov, in sicer bodisi z nečim,
kar ve (geslo, PIN koda …),
z nečim, kar ima (pametni
telefon ali druga mobilna
naprava), bodisi z nečim,
kar je (biometrični podatki,
kot so prstni odtis, oči, obraz, glas). V Združenju bank
Slovenije zato opozarjajo,
naj si uporabniki na pametni
telefon pravočasno naložijo
ustrezno aplikacijo oziroma
si zagotovijo rešitev, ki jo za
potrjevanje spletnih plačil
ponuja banka ali hranilnica.
Te se med bankami nekoliko razlikujejo, podrobnejša
navodila pa so objavljena na
spletnih straneh vseh bank
in hranilnic, ki delujejo pri
nas.

Pri nas je trenutno pet družb za upravljanje investicijskih skladov v Sloveniji,
ki upravljajo približno sedem milijard evrov premoženja. Med glavnimi
izzivi krovnega združenja sta tudi finančno opismenjevanje prebivalstva in
popularizacija vlaganja v vzajemne sklade.
Maša Likosar

Benjamin Jošar, predsednik upravnega odbora ZDU GIZ, in
Mira Koporčić Veljić, direktorica ZDU / Foto: Maša Likosar

Za bolj zeleno
prevozništvo
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V naših PE Celovec/Klagenfurt in Beljak/Villach zaposlimo
SKRBNIKA OKREPČEVALNICE m/ž (Imbissstandbetreuer/
in). Obseg dela po dogovoru - 20, 30 ali 40 ur na teden.
Od vas pričakujemo, da vas veseli delo z živili, da ste motivirani, prijazni, urejeni in da radi delate z ljudmi. Pogoj
je osnovno znanje nemščine.

I

I

2JOHMVLQDãRVSOHWQRVWUDQZZZH[SORUHUKRWHOVFRPMREV
DOLSDQDVSRNOLþLSRWHOHIRQX
Ankerst GnbR, Egelmoosweg 26, A-9711 Paternion

Prosimo, javite se nam v nemščini na:
T: 0043 6474 20107
E: pr@hendlkoenig.at
ga. Judith Wochinz
www.hendlkoenig.at

Dvaindvajsetega marca so
začele veljati spremembe in
dopolnitve zakona o dohodnini, ki se uporabljajo že za
letošnje davčno leto, to je od
1. januarja dalje.
Spremenjeni zakon prinaša tudi nekatere spremembe
pri oprostitvah in olajšavah.
Tako se bo splošna olajšava v
štirih letih zvišala s 3500 na
7500 evrov, letos se je v primerjavi z lani zvišala za tisoč
evrov in znaša 4500 evrov.
Zneski olajšav za vzdrževane
družinske člane se po novem
vsako leto usklajujejo z rastjo
inflacije, letos so jih uskladili po sprejetju sprememb in
dopolnitev zakona.
Starejši so po dopolnjenem sedemdesetem letu
starosti upravičeni do seniorske olajšave v znesku 1500
evrov. Ob upoštevanju olajšave je akontacija dohodnine odtegnjena od pokojnin,
ki so višje od 1624 evrov.
Zavezancem, ki že nepretrgoma najmanj deset let
prostovoljno in nepoklicno

opravljajo operativne naloge
zaščite, reševanja in pomoči
in jih za opravljanje teh nalog
vodi pristojni upravni organ,
se prizna zmanjšanje letne
davčne osnove 1500 evrov na
leto. Delodajalec bo olajšavo upošteval že pri izračunu
akontacije dohodnine, upošteval jo bo na podlagi pisnega obvestila zavezanca.
Mladim, ki se izobražujejo in imajo status dijaka ali
študenta, se do dopolnjenega 26. leta starosti prizna zmanjšanje davčne osnove od dohodka za opravljeno
začasno ali občasno delo na
podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali zavoda
za zaposlovanje, olajšava je
določena v absolutnem znesku in znaša 3500 evrov.
Spremenjeni zakon o dohodnini prinaša tudi oprostitev plačila dohodnine od družinske pokojnine, med dohodke, od katerih se ne plača dohodnina, pa štejejo tudi
izplačila iz šolskega sklada, ki
so namenjena predšolskim
otrokom, učencem, dijakom
oziroma študentom.
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pri starosti 45 let prepozno,
varčevati moramo začeti že
prej,« je dodala.
Ob koncu je še poudarila, da od nove vlade pričakujejo regulacijo trga kapitala,
ki bo za vse udeležence enakopravna. »Želimo si pokojninske reforme, kjer bi naše
družbe za upravljanje postale udeleženec in upravljavec premoženja predvsem
v tretjem stebru, in aktivno
vključevanje države v večje
finančno opismenjevanje,«
je še povedala.

Nudimo vam:
zelo dobro plačo - višjo od kolektivne pogodbe
premije, če dosežete ustrezen promet
po potrebi pomoč naše delovne ekipe

Olajšave za gasilce, dijake,
študente, starejše ...
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SKRBNIK/SKRBNICA
OKREPČEVALNICE

Ankerst GnbR, Egelmoosweg 26, A-9711 Paternion

Ljubljana – Država je sklenila
pogodbo, s katero za spodbujanje okolju prijaznejšega
tovornega prevozništva v
cestnem prometu namenja
deset milijonov evrov. Kot
je ob podpisu pogodbe dejal
minister za infrastrukturo
Jernej Vrtovec, s tem postavljajo pravni okvir za pomoč
prevozniškemu sektorju, ki
je izrednega pomena za gospodarstvo. Prevozniki pričakujejo, da bodo razpisi za
dodelitev subvencij objavljeni najkasneje do septembra.

Članice Združenja
družb za upravljanje
investicijskih skladov so
konec marca upravljale
79 vzajemnih skladov,
čista vrednost sredstev
je znašala dobre 4,1
milijarde evrov.
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dih in le dva odstotka v denarnih skladih. Njihove članice dodatno upravljajo premoženje preko gospodarjenja, ena članica upravlja
tudi dva alternativna investicijska sklada – skupno še 2,7
milijarde evrov premoženja.
Trenutna struktura prihrankov v Sloveniji po besedah Benjamina Jošarja,
predsednika upravnega odbora ZDU GIZ, ni optimalna, zlasti glede na velika
sredstva v bančnih depozitih. Lani so imela gospodinjstva v domačih in tujih vzajemnih skladih za 3,6 milijarde evrov naložb, od tega
osemdeset odstotkov v domačih, v bančnih depozitih
pa 24 milijard evrov. »Stanje ni optimalno ne z vidika finančnega sistema ne
z vidika posameznikov in
makroekonomskih interesov, kjer bi si želeli, da je več
prihrankov naloženih v oblikah, ki povečujejo premoženje prebivalstva in imajo

M

Vlagatelji so večinoma
moški, stari med 45 in
54 let, ki imajo višjo
izobrazbo in dohodke ter
so digitalno bolj pismeni.

tudi delež tistih, ki varčujejo namensko. Največ jih varčuje za starost oziroma pokojnino, sledijo tisti, ki varčujejo za nepremičnine. Po
raziskavi so vlagatelji večinoma moški, stari med 45
in 54 let, ki imajo višjo izobrazbo in dohodke ter so digitalno bolj pismeni. »Želimo si premika k mladim, saj
je za dolgoročno varčevanje

DOBRO JE VEDETI
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dolgoročne posledice, ki se
pozitivno odražajo na potrošnjo in varčevanje, namenjeno za potrebe starostnikov,«
je dejal Jošar in dodal, da
sta zato med večjimi izzivi
združenja finančno opismenjevanje, ki bi moralo biti
po njegovem že del šolskega kurikula v osnovnih šolah, in pozicioniranje družbe za upravljanje kot ključnega upravljavca premoženja institucionalnih investitorjev v Sloveniji. »Obenem
želimo razbliniti mit, da je
vlaganje v vzajemne sklade v
domeni zelo premožnih, kar
ni res, in ga približati kot pomemben produkt, ki je namenjen tudi tistim, ki varčuje morda le v majhnih zneskih,« je še poudaril.
Direktorica ZDU Mira
Koporčić Veljić je na novinarski konferenci predstavila tudi rezultate raziskave
o naložbenih možnostih ter
finančni pismenosti, ki jo je
marca v anketni obliki izvedla agencija Valicon. Pokazala je, da je finančna pismenost relativno nizka in da večina anketirancev varčuje,
pri čemer je povprečni mesečni varčevalni znesek od
petdeset do sto evrov. Delež
varčevalcev se je v primerjavi z letom 2015 povečal za sedem odstotkov, povečal se je

T
ŠPOR NOST

Ljubljana – Število članic
Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov
(ZDU GIZ) se zmanjšuje in
jih je v primerjavi z ustanovnim letom 1994 osemnajst
manj. Nasprotno se premoženje v upravljanju članic izrazito povečuje. Konec
marca so upravljale 79 vzajemnih skladov, čista vrednost sredstev je znašala dobre 4,1 milijarde evrov. Največ, kar 66 odstotkov, je bilo
v delniških skladih, 26 odstotkov v mešanih, šest odstotkov v obvezniških skla-
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V lepem vremenu je na cestah vse več motoristov,
s tem pa je večja tudi možnost za njihovo
udeležbo v prometnih nesrečah.
Maša Likosar
Kranj – Zadnjo hujšo nesrečo motorista so gorenjski
policisti obravnavali sredi
aprila, ko je motorist na cesti
Ljubelj–Tržič zapeljal s ceste in se zelo hudo poškodoval. S helikopterjem Slovenske vojske so ga odpeljali v
zdravstveno ustanovo.
Letos so policisti na Gorenjskem sicer obravnavali štiri prometne nesreče z
udeležbo motoristov, lani
osem. Letos so se trije motoristi poškodovali, lani štirje,
še eden pa je lani po trčenju
v divjad umrl. V letu 2020 je
bilo nesreč motoristov vse
leto 46, lani 48. »Posledice so bile hude,« je poudaril

Bojan Kos s Policijske uprave Kranj. V obeh letih skupaj
je umrlo 7 motoristov, 16 se
jih je hudo poškodovalo, še
39 pa lažje. »Opozarjamo
na veliko previdnost, zbranost, upoštevanje prometnih pravil ter ustrezno pripravo na motoristično sezono. Na motorjih in pri vožnji
z njimi je pomembna vsaka
malenkost. Šteje vsak detajl,
že majhna nepozornost pa
ima lahko hude posledice,«
je opozoril Kos.
Gorenjski prometni policisti nekaj pomembnih
nasvetov dajejo v preventivnih video vsebinah, ki so
dostopne na kanalu Youtube in spletnem družbenem
omrežju Facebook.

Med dopustovanjem se zaščitite pred vlomilci
Kranj – Na Gorenjskem so kriminalisti letos obravnavali že 51
prijav vlomov. V 26 primerih je dejanje storilcev ostalo pri poskusu. Glede na »tarčo« gre za 19 vlomov v hiše in stanovanja,
12 vlomov v vozila, 11 vlomov v poslovne objekte in 6 vlomov
v kleti, garaže, lope. Škoda je po navedbah kranjske policije
ocenjena na okoli 87.000 evrov. Policisti zato še posebej med
prvomajskim dopustovanjem in daljšo odsotnostjo od doma
svetujejo, da poskrbite za nekaj osnovnih zaščitnih ukrepov,
saj bo stavba, v kateri ni nikogar, bolj verjetno tarča vloma kot
sicer. Posebno »vabljiva« za vlomilce so odprta vrata ali okna,
zato zaklenite vrata in zaprite okna, vklopite alarmno napravo.
Najboljše varovanje doma zagotavlja kombinacija tehničnega
in mehanskega varovanja. Ne puščajte doma dragocenosti in
denarja, z vidnih mest umaknite vrednejše predmete. Povejte
sosedom, ki jim zaupate, kako ste dosegljivi. Na dopustu poskrbite tudi za svoja vozila, v njih ne puščajte vrednih stvari in
predmetov, ki bi bili lahko zanimivi za tatove, kot so torbice,
nahrbtniki, vrečke ...

V prometni nesreči udeleženih pet vozil
Brnik – V sredo zjutraj se je pri priključku Brnik na gorenjski
avtocesti v smeri Karavank zgodila prometna nesreča, kjer je
bilo udeleženih pet vozil. Kot so sporočili s kranjske policije, je
nesrečo zaradi kombinacije alkohola in neprilagojene hitrosti
okoli 5. ure s trčenjem v zadnji del tovornega vozila povzročil
tujec. »Obstal je na prehitevalnem pasu, vanj pa so potem naletno trčila še tri druga vozila, ki se nesreči niso mogla izogniti.
Na vozilih je nastala materialna škoda,« so dodali. Po prvih
podatkih policije nihče ni bil telesno poškodovan. Proti tujcu
poteka postopek, zanj je bil odrejen strokovni pregled. Dejanje
ima znake kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa.

Nevaren predmet ni bil najden
Škofja Loka – Policisti so na območju Škofje Loke v četrtek
dopoldan obravnavali prijavo o nastavljenem eksplozivnem
predmetu v enem od poslovnih objektov. Kot so sporočili s
kranjske policije, je bil opravljen ogled kraja, območje in objekt
pa so pregledali tudi s policijskim psom za specialistično uporabo. »Nevaren predmet ni bil najden. V dogodku so podani
elementi zlorabe klica za nujno pomoč in s tem kaznivega
dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost. Storilec se
za kaznivo dejanje kaznuje z zaporom do treh let,« so dodali.
Policija nadaljuje zbiranje obvestil.

Akviziter ponujal električno energijo
Zgornje Bitnje – V Zgornjih Bitnjah so policisti v ponedeljek
obravnavali prijavo proti akviziterju, ki je najprej ponujal električno energijo, zatem pa tudi možnost uporabe turističnih
bonov prek njega za živilsko trgovino. Po navedbah kranjske policije je občan moškega nato napotil iz hiše, vendar
ga policija ni izsledila, zato vseh okoliščin ni bilo mogoče
preveriti. »Neznanih ljudi ne spuščaje v stanovanja in hiše, z
njimi govorite zunaj in bodite pozorni na sumljiva ravnanja,«
poudarjajo na kranjski policiji.

Pri več kot sto voznikih
e-skirojev ugotovili kršitev
Med 18. in 24. aprilom, ko je potekala nacionalna preventivna akcija Varno z e-skirojem, so policisti
preverili 481 voznikov e-skirojev. Na Gorenjskem so jim izrekli šest glob in eno opozorilo.
Maša Likosar
Kranj – Agencija za varnost prometa je med 20.
in 23. aprilom izvajala terensko akcijo v Kopru, Kranju, Mariboru, Novem mestu in Ljubljani. Neposredno
je nagovorila skoraj petsto
uporabnikov e-skirojev, jih
opremila z gradivom in jim
omogočila praktičen preizkus vožnje. »Nekateri uporabniki so menili, da so dovolj seznanjeni z vsemi področji predpisov in uporabe
lahkih motornih vozil. V javnosti je bilo zaznati tudi posameznike, ki nad e-skiroji
niso navdušeni in menijo,
da v promet ne sodijo. Kar
nekaj starejših pa je letake
vzelo za svoje vnuke, pri čemer so takšen način ozaveščanja podprli kot zelo pozitiven,« so pojasnili na agenciji in dodali, da je mladostnike najbolj pritegnil poligon, kjer so lahko v varnem okolju in pod nadzorom promotorjev prometne
varnosti preverili svoje sposobnosti upravljanja z e-skirojem. »Veliko je bilo mladih, ki niso poznali pravil
vožnje z e-skiroji niti predpisane uporabe zaščitne čelade do 18. leta, ki jo agencija

Policisti so v času nacionalne preventivne akcije Varno z
e-skirojem preverili 481 voznikov e-skirojev. Fotografija je
simbolična. / Foto: Tina Dokl
in policija sicer priporočata
vsem uporabnikov,« so poudarili in še pojasnili, da se
Univerzitetni klinični center v Ljubljani srečuje z naraščanjem števila pacientov, obravnavanih zaradi
padca s skirojem in e-skirojem. Med njimi naraščajo
poškodbe glave, ki jih je bilo
lani že 56 odstotkov. Večina
vseh obravnavanih so bili

otroci in mladostniki do 18.
leta, teh je bilo lani slabih 65
odstotkov.
Policija je v času akcije
cel teden izvajala poostren
nadzor nad vozniki e-skirojev. Pri 103 voznikih so ugotovili kršitve, od tega je bilo
85 voznikov e-skirojev zgolj
opozorjenih. Najpogostejše kršitve so bile povezane z nepravilno uporabo

površine za vožnjo, pri štirih voznikih so policisti
ugotovili, da so vozili pod
vplivom alkohola. Kot je pojasnil Bojan Kos s Policijske uprave Kranj, so policisti na Gorenjskem nadzor
nad e-skiroji kombinirali še
z drugimi segmenti s poudarkom na ranljivejših udeležencih. Voznikom e-skirojev so izrekli šest glob in
eno opozorilo, med razlogi
kršitev prednjači nepravilna
stran in smer vožnje ter neuporaba prometne površine,
namenjene e-skirojem. Policisti so nadzirali še kolesarje, ki so jim izrekli devet glob
in 15 opozoril, pešcem so izrekli dve opozorili, mopedistom eno opozorilo in voznikom osebnih avtomobilov tri opozorila. V tem času
so ukrepali tudi medobčinski redarji, ki so izrekli štiri globe in pet opozoril kolesarjem ter eno opozorilo vozniku e-skiroja.
V času prvomajskih počitnic in praznikov agencija
in policija še opozarjata na
zgoščen promet in na prisotnost več pešcev, kolesarjev
in voznikov e-skirojev na cestah. »Upoštevajte cestnoprometna pravila in razmere
na cestah,« poudarjajo.

Ob kurjenju prvomajskih kresov
Organizatorji morebitnih javnih prireditev s kresovanjem in vsi drugi, ki bodo ob prvomajskih praznikih
kurili kresove, morajo pri tem upoštevati določene napotke, omejitve in prepovedi.
Maša Likosar
Kranj – Letos bomo praznik
dela lahko ponovno preživljali ob tradicionalnih
prvomajskih kresovih, ob
tem pa Uprava Republike
Slovenije za zaščito in reševanje opozarja organizatorje morebitnih javnih prireditev s kresovanjem na upoštevanje pravil. Kot so zapisali, morajo biti na javnih
prireditvah s kresovanjem
zagotovljeni ustrezni ukrepi, predvsem požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le
gasilci. Če požarna straža ni
zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali, kot so pesek, kamni, opeka ali kovina. Kres mora biti ves čas
pod nadzorom odrasle osebe, ob vetrovnem vremenu
se ne sme prižigati oziroma

Foto: Tina Dokl, arhiv Gorenjskega glasa
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Pred začetkom aktivnosti za izvedbo kresovanja se
prepričajte, kakšne so morebitne omejitve in prepovedi na
konkretnem območju, kjer nameravate kuriti kres.
je treba kurjenje prekiniti.
Prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh
gorljivih snovi vsaj v obsegu enega metra od roba kresa. Pri kurjenju je priporočljiva uporaba čim bolj suhega lesa, prepovedana je

uporaba nevarnih, vnetljivih in eksplozivnih snovi
ter kurjenje odpadkov. Po
končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo
je kurišče prekriti z negorljivim materialom. Če kres

povzroči požar v naravnem
okolju, je treba na telefonsko številko 112 takoj obvestiti pristojni regijski center
za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno
pristojne gasilske enote.
Dodatne zahteve v zvezi
s kurjenjem v gozdu, tudi s
kurjenjem kresov, določajo predpisi o gozdovih, prav
tako lahko tudi občine s svojimi predpisi določijo dodatne pogoje, omejitve in prepovedi kurjenja. Dodatne
omejitve in prepovedi lahko veljajo tudi za določena
posebej zavarovana območja. »Zato se je treba pred
začetkom aktivnosti za izvedbo kresovanja prepričati,
kakšne so morebitne omejitve in prepovedi na konkretnem območju, kjer nameravate kuriti kres,« so še poudarili na upravi.
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AKTUALNO
POGOVOR
ZANIMIVOSTI
ZGODBE
RAZGLED

Živimo na planetu, ki ne raste
Ohranjanje in varstvo okolja ter gospodarstvo mnogih območij planeta Zemlja so bistveno odvisni od vsestranske množične prisotnosti zdravih
opraševalcev, saj nam med drugim zagotavljajo tudi potrebno hrano. A vendar so ti v nekaterih delih sveta že močno ogroženi.
Marjana Ahačič
»Svet se je od časa, ko je živel in deloval znameniti čebelar Anton Janša, krepko
spremenil. Na planetu živi
sedemkrat več ljudi, v povprečju vsak zemljan porabi
šestkrat več energije in drugih naravnih virov. Če je merilo globalni družbeni proi-

slavnostna govornica na slovesnosti ob začetku projekta
Svet opraševalcev.
»Vpetost v naravno okolje
je temelj našega bivanja na
Zemlji, a se te pomembnosti
premalo zavedamo. Želja vse
več ljudi po vse večji gospodarski in materialni rasti ne
upošteva dejstva, da imamo
na voljo omejene, to je konč-

Opraševalke niso samo medonosne čebele, nepogrešljive
so tudi druge žuželke. To so čmrlji, čebele samotarke,
metulji in naključni obiskovalci cvetov. / Foto: MRO
zvod, je dvajsetkrat bogatejši
ter tisočkrat bolj mobilen kot
v času Antona Janše. Izumili
smo antibiotike, mineralna
gnojila, motor z notranjim
izgorevanjem in množično začeli spreminjati ekosisteme ..., hitro gospodarsko
rast še vedno ustvarjamo z
naraščajočim izkoriščanjem
naravnih dobrin – ekosistemov, naravnih virov, genetskega materiala in drugega javnega dobra, ter izčrpavanjem revnih držav,« je
v nagovoru ob dnevu Zemlje opozorila klimatologinja
dr. Lučka Kajfež Bogataj,

ki jih vsaj delno potrebuje kar
tri četrtine poglavitnih rastlinskih vrst.
Kot je povedala direktorica Muzejev radovljiške občine Petra Bole, pomeni vsebinsko nadaljevanje stalne
razstave, ki so jo, prenovljeno, v čebelarskem muzeju
odprli lani.

Čopič namesto čebel
»V sodobnem svetu se zanimanje za čebele povečuje,
ne samo zaradi njihovega pomena pri opraševanju rastlin,
temveč tudi zaradi vse večjega zavedanja o njihovi ogroženosti. Vendar opraševalke
niso samo medonosne čebele, nepogrešljive so tudi druge žuželke. To so čmrlji, čebele samotarke, metulji in naključni obiskovalci cvetov,« je
pojasnila Petra Bole.
Ob tem je poudarila, da sta
ohranjanje in varstvo okolja
ter tudi gospodarstva odvisni od množične prisotnosti

Ključen del projekta je tudi nova monografija z naslovom Svet opraševalcev avtorjev Petre
Bole, Ivana Esenka in Andreja Šaleharja. / Foto: MRO
zdravih opraševalcev, saj
nam ti med drugim zagotavljajo tudi potrebno hrano. V
nekaterih delih sveta opraševalcev že ni več dovolj, zato

ne in neobnovljive naravne
vire – živimo na planetu, ki
ne raste!«

Knjiga, razstava in
delavnice
Projekt Čebelarskega muzeja Radovljica predstavlja zanimiv in raznolik svet opraševalcev ter razlaga medsebojne odnose med opraševalci in
rastlinami, ki jih ti oprašujejo.
Sestavljen je iz knjige, katere
avtorji so dr. Petra Bole, Ivan
Esenko in dr. Andrej Šalehar,
razstave ter interaktivnih vsebin in delavnic, opozarja pa
na ogroženost opraševalcev,

Kultura
Učitelj harmonike Tomaž
Cilenšek je prejemnik priznanja
Frana Gerbiča. Stran 14

je bil njihovo vlogo prisiljen
prevzeti človek – s cvetnim
prahom in čopičem v rokah.
»Poseganje v naravo je sicer pripomoglo k razvoju
človeštva, a cena za to so naraščajoči stroški za blaženje
učinkov nepredvidenih tveganj in nepričakovanih dogodkov, ki jih prinašajo podnebne in druge spremembe. Naivno bi bilo pričakovati, da vse povedano nima
vpliva na opraševalce, ki se
v tako kratkem času nikakor
niso mogli prilagoditi na vse
spremembe,« opozarja Lučka Kajfež Bogataj.

Z roko v roki z
gospodarstvom

ključnega pomena za trajnostni razvoj. Poudaril je, da se
tega zavedajo tudi v SID banki, ki se zato že več kot deset
let posveča preoblikovanju
gospodarstva v bolj trajnostne in krožne oblike poslovanja, zaradi česar so se tudi
odločili za donacijo projektu.
Klimatologinja
Lučka
Kajfež Bogataj je ob tem
opozorila, sta naše življenje
in razvoj na dolgi rok odvisna od nemotenega delovanja ekosistemov. Za zeleno
prihodnost bodo zato potrebne spremembe našega
življenjskega sloga in miselnosti, pri čemer bo treba zunanjo rast zamenjati z notranjo. Predvsem pa so na potezi politiki, ki bi morali imeti vizijo trajnostnega razvoja, je povedala slavnostna govornica.

Učenci Osnovne šole Davorina Jenka iz Cerkelj so na
prireditvi ob začetku projekta v Radovljiški graščini izdelali
gnezdilnico za čebele samotarke, ki jo bodo postavili pred
svojo šolo. / Foto: MRO

Damijan Dolinar, predsednik uprave SID banke, ki
je projekt finančno podprla,
je poudaril, da so opraševalci

Razstava
Razstava arhivskega gradiva
društev V slogi k uspehu zajema
tudi Gorenjsko. Stran 15

Pogovorni večer
Na Blaznikovem večeru o
življenjskih zgodbah Leona
Štuklja in Alojza Ranta Stran 16
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Znova nezadovoljstvo
zaradi državne proslave
Simon Šubic

Nestrinjanje z izbiro
lokacije slovesnosti
Z izbiro lokacije letošnje osrednje slovesnosti ob dnevu
upora se veteranske organizacije niso strinjale. / Foto: KPV

Na dan državnosti je v predsedniški palači potekal dan
odprtih vrat. / Foto: Nebojša Tejić (STA)

Minister Matej Tonin namerava še ta mesec podpisati
343-milijonsko pogodbo za nakup osemkolesnikov. / Foto: arhiv GG

V sredo smo praznovali dan upora, ko smo zaznamovali 81. obletnico ustanovitve OF. Osrednja slovesnost je dan prej potekala ob
obeležju TIGR na Mali gori
nad Ribnico, kjer so se pripadniki antifašistične organizacije TIGR 13. maja 1941
spopadli z italijansko patruljo, kar je bil po razlagi organizatorjev slovesnosti prvi
oboroženi spopad Slovencev z okupatorjem v drugi
svetovni vojni. Slavnostni
govornik je bil predsednik
državnega sveta Alojz Kovšca, slovesnosti pa se je udeležil tudi predsednik vlade
Janez Janša, ki je položil venec k obeležju TIGR. Z izbiro lokacije slovesnosti pa se
niso strinjali v Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije.
Razložili so, da dogodek ne
predstavlja ne začetka in ne
celovitosti narodnoosvobodilnega odpora slovenskega
naroda med narodnoosvobodilnim bojem. »Lokacijo proslave zato razumemo
kot namerno spodkopavanje zgodovinske vloge Osvobodilne fronte slovenskega naroda in težnjo po načrtnem sprevračanju dejstev
o kontinuiteti nastanka slovenske države,« so poudarili. Nestrinjanje z lokacijo je

izrazil tudi predsednik republike Borut Pahor, zato je
urad predsednika 30. marca
Koordinacijski odbor za državne proslave pisno pozval k določitvi druge lokacije. Pahor se sicer proslave
ni udeležil, ker se je v torek
na povabilo hrvaškega predsednika Zorana Milanovića
mudil v Zagrebu. Je pa na državni praznik iz predsedniške palače nagovoril državljane, v počastitev praznika
so imeli v predsedniški palači tudi dan odprtih vrat,
pred njo pa je bila postrojena častna straža Garde Slovenske vojske. Pred tem sta
Pahor in predsednik Zveze
združenj borcev za vrednote
NOB Slovenije Marijan Križman tudi položila venca k
spomeniku OF v Rožni dolini.

zato vložila pobudo za zakonodajni referendum, za katerega je državni zbor odločil, da je nedopusten. Levica je potem vložila še zahtevo za ustavno presojo. Po objavi sklepa ustavnega sodišča so v torek z obrambnega
ministrstva sporočili, da bo
vlada za nakup 45 osemkolesnikov tipa boxer odštela
343,4 milijona evrov skupaj
z DDV, minister Matej Tonin pa je napovedal podpis
pogodbe »še v tem mesecu«.
Vozila naj bi Slovenija dobila do leta 2026. Na napoved
ministrstva se je predsednik
Gibanja Svoboda Robert Golob, ki je najverjetnejši mandatar, odzval s pozivom Toninu, da se vzdrži podpisovanja dolgoročnih pogodb
za nakup orožja, glede na
to, da se bo v nekaj mesecih
oblikovala nova vlada.

Prepoved referenduma ni
v neskladju z ustavo

Streljanje na šoli

Ustavno sodišče je ta teden odločilo, da sklep državnega zbora, ki je prepovedal referendum o zakonu o ratifikaciji sporazuma
z Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR), ni v neskladju z ustavo. Državni zbor je
namreč 2. februarja ratificiral sporazum z organizacijo OCCAR, kar bo omogočilo nakup 45 osemkolesnih oklepnikov tipa boxer
za Slovensko vojsko. Levica,
ki meni, da gre za predrag in
nepotreben nakup orožja, je

Na osnovni šoli Žužemberk je v torek dopoldne
14-letni učenec ob strelu
s pištolo lažje poškodoval
13-letnega učenca. Na Policijski upravi Novo mesto so
po zbranih obvestilih sporočili, da je do strela prišlo nenamerno, zaradi neprevidnega ravnanja z orožjem.
Omenjeni 14-letnik, ki je pištolo prinesel v šolo, je z njo
v garderobi ustrelil v tla, pri
tem pa so drobci krogle oplazili nogo 13-letnega učenca. Takoj so ga oskrbeli v
novomeškem urgentnem

centru, njegove poškodbe pa so opredelili kot lahke. Policisti so v zaseženi pištoli našli še deset nabojev.
Kot so razložili, je do sprožitve strela prišlo nenamerno, zaradi neprevidnega ravnanja z orožjem oziroma zaradi medvrstniškega postavljanja. Pištola hrvaške izdelave iz devetdesetih let kalibra devet milimetrov naj bi
sicer po ugotovitvah policije
pripadala pokojnemu sorodniku 14-letnika.

Slovencev manj kot lani
Po najnovejših podatkih
statističnega urada je imela Slovenija 1. januarja letos
2.107.180 prebivalcev, kar
je skoraj 1.800 oziroma 0,1
odstotka manj kot leto prej.
Število državljanov Slovenije se je sicer lani zmanjšalo
za 5600, a se je število tujcev povečalo za 3800. V Sloveniji je v začetku leta prebivalo 1.057.695 moških
in 1.049.485 žensk. Delež
žensk med državljani Slovenije že nekaj let počasi upada in je tokrat znašal 51,1 odstotka. Po začasnih podatkih za lansko četrto četrtletje je bil naravni prirast negativen (-2073), selitveni prirast pa pozitiven (545). Med
oktobrom in decembrom se
je rodilo 4647 otrok, umrlo
pa 6720 prebivalcev. Število
rojenih je bilo za štiri odstotke višje, število umrlih pa za
20 odstotkov nižje kot v enakem obdobju leta 2020.

Slovenci v zamejstvu (848)

Društvo prijateljstva sosednjih držav
Jože Košnjek

med sosedi

Letošnji Koroški kulturni dnevi v Ljubljani, ki so se
končali včeraj z zaprtjem razstave likovnih del koroškega
Slovenca, slikarja in pesnika Gustava Januša, v Galeriji Družina, so bili obogateni s praznovanjem 30-letnice delovanja Društva slovensko-avstrijskega
prijateljstva. Leta 2011 je njegovo vodenje prevzel profesor
Lovro Sodja, ki je še vedno
tudi poklicno povezan s Koroško in uspešno sledi uresničevanju osnovne ideje delovanja društva. Na jubilejni
akademiji v Galeriji Družina
so najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam podelili posebna priznanja, za
uspešno delo pa sta društvu
čestitali tudi avstrijska veleposlanica v Sloveniji mag.
Elisabeth
Ellison-Kramer
in ministrica za Slovence

v zamejstvu in po svetu dr.
Helena Jaklitsch. Za kulturni program so poskrbeli pevci in glasbeniki z Zilje: Mateja Zwitter, Katja Osterc in
Janko Zwitter.
Konec tedna so se na Koroškem nadaljevale prireditve v

spomin na osemdeseto obletnico izgona več kot tisoč koroških Slovencev v nemška
taborišča. V soboto je bila
najprej maša v celovški stolnici, polna čustev in žalostnih
spominov, ki jo je daroval celovški škof dr. Jože Marketz.

Pevci iz Ziljske doline (od leve): Mateja Zwitter, Katja
Osterc in Janko Zwitter, ki ni le pevec in glasbenik, ampak
tudi uspešen trener smučarskih skakalk, tudi Japonke
Sare Takanaši. Desno je predsednik Društva slovenskoavstrijskega prijateljstva Lovro Sodja.

Nato je bila v Domu glasbe
spominska akademija. Organizirali so jo Zveza slovenskih pregnancev, Krščanska
kulturna zveza in Slovenska
prosvetna zveza, nanjo pa
so povabili več kot sto pred
osemdesetimi leti pregnanih
Slovencev. Uvodni pozdrav
še živim in spomin na pokojne je izrekel predsednik
Zveze slovenskih pregnancev Gregor Krištof. Imena še
živih je prebrala voditeljica
akademije Lara Vouk, nastopila sta harmonikar Roman
Pechmann in pevec Gabriel Lipuš, ki je za to priložnost
uglasbil pesniški cikel Fabijana Hafnerja z naslovom Prazni peroni, spomine pregnancev pa sta brala Katarina Hartman in Miha Kristof Kranzelbinder. Opravičilo za trpljenje in spoštovanje do pregnanih so izrekli celovški župan

Predsednik Zveze
slovenskih pregnancev
Gregor Krištof je izrekel
občudovanje pregnanim,
ki so po vrnitvi iz taborišč
zmogli obnoviti domove in
zaživeti novo življenje.
Christian Scheider, koroški
deželni glavar dr. Peter Kaiser in predsednik avstrijskega državnega zbora Wolfgang Sobotka. Slovenska ministrica dr. Helena Jaklitsch
pa je v nagovoru izrazila pričakovanja, da morajo opravičilom slediti tudi dejanja v
dobro slovenske manjšine.
Osrednji govornik dr. Teodor Domej pa je v svojem nastopu z naslovom S Slovenci
bomo opravili analiziral zgodovino duhovnega in fizičnega nasilja nad Slovenci.
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Po svetu

Pred prvim majem 2022
Pred prvim majem 2022, praznikom dela, se sprašujemo: Je delo še ena glavnih vrednot? Ali delavci v
sodobni kapitalistični družbi sploh še kaj pomenijo? Je prvi maj še njihov praznik? Vsi odgovori so: da!
Miha Naglič

Novi »proletariat«
Še kakih deset ali dvajset
let nazaj bi na gornja vprašanja odgovorili z ne. Delo
sicer ostaja vrednota na papirju, zlasti v filozofiji in
religiji, na globalnem trgu
in v vsakdanjem življenju
pa je njegova vrednost vse
manjša. Podobno je z delavci, zlasti s tistimi »ta pravimi«, ki delajo v rudnikih, na
gradbiščih, v tovarnah, v delovnih kombinezonih in za
stroji … Teh je po eni strani vse manj, po drugi pa so
tudi vse slabše plačani. In če
od koga, potem bi moral biti
prvi maj njihov praznik! Dejansko pa smo dobili nekakšne prvomajske počitnice,
podaljšane praznike, ki jih
vsi drugi (od šolarjev prek
uslužbencev do upokojencev) izkoristijo bolj kot delavci. / Toda: gornje domneve temeljijo na prepričanju, da je »pravo« le ročno in industrijsko delo, da
so »pravi« delavci le tisti, ki
delajo z rokami ali za stroji,
da je »pravi« prvi maj le njihov in ne splošni državljanski praznik. Ne upoštevajo dejstva, da je danes v delavskih vrstah vse več posameznikov, ki delajo drugače ter jih sociologi in aktivisti imenujejo »kognitivni
delavci«. Klasični industrijski kapitalizem, ki izkorišča

delo industrijskih delavcev,
je v razvitem svetu že nasledil postindustrijski (postfordistični) ali kognitivni
kapitalizem, ki temelji na
kognitivnih delavcih oziroma na izkoriščanju njihovega znanja in informacijsko-komunikacijske tehnologije. V čem je ta novi fenomen? V tem, da »kognitivni delavec nosi svoja produkcijska sredstva v glavi.
Za računalnik bo že našel
denar. Je v drugačnem položaju kot industrijski delavec, ki ne more do delovne naprave, če se ne proda
kapitalistu, in tudi ne obvladuje intelektualnih potencialov produkcijskega procesa, saj so mu skozi stoletja ta dostop preprečevali.
A tudi ta novi proletariat, ki
danes proizvaja največji del
vrednosti, znanstveniki, dizajnerji, izumitelji, mora
na trg delovne sile, saj ga v
to silijo predpisi. Tem delavcem onemogočajo, da bi
delali sami. Vladajoča ideologija jih prepričuje, da so
podjetniki, ampak v resnici tudi oni le prodajajo svojo
delovno silo kot drugi proletarci … Četudi niso več, tako
kot je bil industrijski delavec, ločeni od materialnih
in intelektualnih pogojev
produkcije in proizvodnih
sredstev, jih zakonska ureditev sili v to, da se nekomu
prodajo, posrednik pa pobira rento od njihovega dela«.

Tako je »novi proletariat«
že leta 2009 opredelil dr.
Rastko Močnik, sociolog.

Novi proletarski
besednjak
V rabi so še drugi pojmi,
brez katerih ne moremo v
celoti zapopasti novih fenomenov. Ob proletariatu se
uveljavlja »kognitariat«, ob
kognitivnih so tu še »prekarni« delavci, ki kot nasledek prekarizacije tvorijo
»prekariat«. Novi pridevnik
prekarni je nastal iz italijanskega »precario«, ki pomeni
negotov, nestalen, začasen.
Torej pravi izraz za tiste delavce, ki jih je vse več in katerih delo je prav takšno: negotovo, nestalno, začasno.
V rabi so izrazi »mrežni«
in »fleksibilni« delavci, pa
»part time workers« in »freelancer«. Freelancer je po
slovensko svobodnjak, kdor
je v svobodnem poklicu oziroma ni v rednem delovnem
razmerju, morda je v pogodbenem. Med temi je vse več
novinarjev in drugih piscev,
grafičnih oblikovalcev, programerjev, raznih svetovalcev … / Brez tega besednjaka
ne bi mogli razumeti besedil, ki pojasnjujejo ali propagirajo nove družbene fenomene. Tako smo lahko v nekem razglasu za Euromayday (to ime označuje nov
ciklus boja za pravice novih vrst delavstva) prebrali:

»Kot prekarni Evrope – prožni, začasni in kontorzionistični delavci, migrantke,
študenti, raziskovalke, nemotivirani mezdni sužnji,
nakurčene in srečne part
timerke, negotovi začasni,
hote ali nehote brezposelne
– delujemo zato, da vzamemo sedanjost v svoje roke in
se borimo za nove kolektivne pravice ter za možnost
izbire …« / Dobivamo torej
nove vrste proletarcev, ki na
prvi pogled to niso. Razpolagajo namreč z znanjem
in lastnimi produkcijskimi
sredstvi (računalnik, domača pisarna ali atelje …). A če
hočejo svoje izdelke prodati, morajo na trg, uporabljati morajo razne posrednike,
pristajati na vse težje pogoje poslovanja, ki jih postavljajo država, EU, kapitalisti
in kriza. Njihov položaj je v
soočenju s kapitalom pravzaprav še bolj negotov, kot
je bil, in je spet položaj klasičnega delavskega razreda.
Zato je prvi maj tudi praznik
novih delavcev.

Gornje vrstice sem napisal že pred mnogimi leti, a se
mi zdijo še naprej aktualne.
To pot dodam samo še voščilo: Proletarci in prekarci
vseh dežel, praznujmo! Naj
živi prvi maj, naj živi delo,
tako v svoji zgodovinski kot
v aktualni podobi.

Šola na Trati ne sme zaostati
»Pred mano se vrstijo podobe številnih sodelavcev. Ko
se jih spomnim, mi je toplo
pri srcu. Moja draga prijateljica Stanka Perne, ki je pri
nas učila angleščino, odšla
na poljansko šolo in tam z izdatno pomočjo življenjskega
sopotnika Marjana na novo
postavila digitalizirano knjižnico; Mira Hauptman, ki se
je kalila kot pedagoginja in v
želji po poučevanju zaključila svojo delovno obveznost
kot anglistka, zgled za vseživljenjsko učenje; Špela Jereb, sočutna socialna delavka, ki je trpela s svojimi malimi junaki; Milena Pisk, ki
sem ji prerokovala, da bo zaradi svoje trdne postave in
humornega značaja doživela
najmanj sto let, a je dotrpela,

ko jih je imela nekaj čez
šestdeset; vedno optimistična in dobrotljiva Silva Dolenec (njo in mene so učenci nazivali z Dolenčuka); geografinja Marica Debeljak,
s katero sva bili večkrat razredničarki isti generaciji in
sva skupaj reševali probleme v razredu in šolah v naravi; Ivanka Bedrač, ki so ji
učenci pretirano nagajali, a
jo imeli zelo radi (tega še danes ne razumem); Mirjana
Krapš, razgledana intelektualka in zgodovinarka; Manca Krek, energična učiteljica kemije in biologije, a jo je
bolezen utrudila že nekaj let
pred upokojitvijo na OŠ Poljane; Helena Eržen, drobna
prijazna knjižničarka; Danica Oblak, zanesljiva tajnica,
ki je za vsakogar uredila vse
in našla pravo besedo in ga

spravila v smeh (ko sem nekega dne bila zelo zaskrbljena, mi je rekla: 'Prvemu, ki
ga srečaš, daj 10 din, pa naj
se sekira namesto tebe!');
Matjaž Slabe, ki je prinesel
globalizacijo (svetovljanstvo)
na našo šolo in je še danes
izvrsten mojster ozvočenja
in glasbe; Franci Pintar, zanj
ne moreš, da bi ga ne imel
rad; Franc Blažir, ki mi je občasno zastavljal najbolj zagonetna vprašanja iz slovnice in pravopisa, čeprav je bil
učitelj športa; Stanka Kavčič,
ki nas je razvajala z vrhunskimi pecivi, zaradi česar še danes ne jem industrijskih sladic, žal je tudi ona odšla v

Prvomajske sindikalne demonstracije v našem času:
Barcelona, 30. aprila 2009 / Foto: Wikipedija

Prvomajsko voščilo

Nove knjige (630)

Miha Naglič

Prvomajsko zborovanje ameriških socialistov pred 110 leti,
Union Square, New York City, 1. maja 1912 / Foto: Wikipedija

prerani grob; pogrešam kuharice iz prvih dveh desetletij mojega službovanja, saj
smo imeli malice v obliki kosila in brez predpripravljenih jedi; Milena Kejžar, namestnica ravnatelja, ki mi je
odprla pot do samospoznavanja in pozitivnega mišljenja. Naj mi oprostijo tisti, ki
jih nisem omenila. Veliko
vas je bilo in vsem sem bila
naklonjena.« (Str. 122)
Tako je urednica Nina
Dolenc obudila spomin
na svoje nekdanje sodelavce. Prisrčno in prijazno. Ta
knjiga je tudi dragocen prispevek k zgodovini Poljanske doline.

Šola na Trati ne sme zaostati, Zbornik ob 50-letnici šolske
stavbe v Gorenji vasi, 1971–2021, urednica Nina Dolenc, OŠ
Ivana Tavčarja, Gorenja vas, 2021, 244 strani

Pa še utrinek iz naše socialistične preteklosti: prvomajski
sprevod, Ljubljana, 1. maja 1961 / Foto: Wikipedija
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Kultura

Brez klasične izobrazbe je tudi
Avsenika težko igrati
Tomaž
Cilenšek

»Njegova predanost delu in igranju je znana vsem, saj se glas harmonike iz njegove učilnice sliši že od zgodnjih jutranjih ur in
vse do večera, skozi vse leto,« Tomaža Cilenška, učitelja harmonike in enega letošnjih prejemnikov stanovskega priznanja Frana
Gerbiča, opisujejo sodelavci v Glasbeni šoli Radovljica.
Marjana Ahačič

»V glasbeno
šolo pridejo
navdušeni in
si zamišljajo,
kaj vse bodo
igrali že čez
dva meseca.
Najzahtevnejša
naloga učitelja
je, da to
navdušenje
ohrani, ob tem
pa postopoma
uvede učenje
tehnike, ki je
pomembna
za igranje za
naprej.«

Zveza glasbenih šol Slovenije je v začetku meseca Tomažu Cilenšku, učitelju harmonike na radovljiški glasbeni šoli, za uspešno pedagoško delo in organizacijo
na področju glasbenega šolstva podelila priznanja Frana Gerbiča.
Danes cenjeni in priljubljeni pedagog se je harmoniko začel učiti leta 1972 pri
učitelju Jožu Ažmanu, nato
je šolanje nadaljeval na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani, kjer je bil njegov mentor Ernö Sebastian, in kasneje na Pedagoški akademiji v Ljubljani, kjer je pridobil
strokovni naziv predmetni
učitelj glasbene vzgoje in
zborovodja na osnovni šoli.
Delo Tomaža Cilenška pa
se zagotovo ne meri samo v
pridobljenih nagradah, poudarjajo v njegovi domači
glasbeni šoli. »Njegov prispevek v okolje, kjer glasbena šola deluje, je viden tako
v dosežkih na tekmovanjih
kot povabilih njegovih učencev na nastope in koncerte.
Njegova pripravljenost za sodelovanje s kolegi iz celotne
Slovenije in pomoč ter mentorstvo zaposlenim so visoko
cenjeni in spoštovani.«
Poleg izjemne naklonjenosti delu z mladimi mu je
v veliko veselje tudi nastopanje; v zadnjem obdobju
ga tako lahko med drugim
slišimo na koncertih, kjer
spremlja Moniko in Grega Avsenika, priložnostno,
skromno doda, pa še kje,
tako v Sloveniji kot tujini.
Izhajate iz glasbene družine, odločitev prav za harmoniko pa ni bila čisto samoumevna, kajne?
Povem po pravici?
Pa dajte ...
Stari oče je s konjem
»fural«, kot so rekli včasih,
premog in podobno robo po
Radovljici in okolici. Zgodilo se je, da mu je nekdo namesto plačila dal harmoniko. In ko je že bila doma,
sem jo pač začel igrati. Stric
je bil takrat že uveljavljen
trobentač; on me je verjetno
navdušil za glasbo na splošno in tudi skrbel, da sem pridno vadil. Oče je bil pa tisti,
ki je nato skozi leta kupoval
naslednje harmonike ...

igrati pesmice. V glasbeno
šolo pridejo navdušeni in si
zamišljajo, kaj vse bodo igrali že čez dva meseca. Najzahtevnejša naloga učitelja
je, da to navdušenje v njih
ohrani, ob tem pa postopoma uvede učenje tehnike,
ki je pomembna za igranje
za naprej. S pesmicami jih
ob tem nekako »podkupujemo«, ampak tudi z igranjem
pesmic se je mogoče marsikaj naučiti. Predvsem pa ohraniti navdušenje. To je tisto, kar žene naprej.

Tomaž Cilenšek / Foto: Tina Dokl
Moj učitelj na radovljiški
glasbeni šoli je bil legendarni profesor Ažman. V Radovljico je prišel leta 1967, potem ko se je že upokojil kot
flavtist v vojaškem orkestru
in nato tu kot upokojenec
odslužil še več kot trideset
let delovne dobe.
Konec sedemdesetih nas
je peljal na harmonikarsko
tekmovanje v Pulj, kjer sem
dobil eno od nagrad in z njo
možnost nastopa na koncertu nagrajencev, kjer je igral tudi ruski orkester. Tako
zelo mi je bilo všeč, da sem
si mislil: tako bi pa igral tudi
jaz. To je bil trenutek, se mi
zdi, ko sem se s harmoniko
začel ukvarjati »zares«.
In ta »zares« traja še zdaj,
ko ste že dolgo učitelj pa
tudi koncertni harmonikar.
Imate še vedno radi oder,
stik z občinstvom, čeprav se
posvečate predvsem poučevanju?
Nastopanje se mi vsekakor zdi dobro, ne le zame
osebno, ampak tudi kot dopolnitev k poučevanju. Bi rekel, da je za učence zelo zanimivo, ko imajo priložnost
videti svoje učitelje na odru.
Verjetno se strinjate, da imamo Slovenci zelo močan odnos do harmonike kot glasbila; pogosto je poln čustev,
stereotipov pa tudi predsodkov ... Kako ga vidite vi?
Na odnos Slovencev do
harmonike je zagotovo izjemno močno vplival Slavko Avsenik in tudi zato se

mi zdi, da se je na harmoniko rado gledalo kot manjvreden inštrument. In se marsikje še vedno.
Ampak zakaj? Ker se je vedelo, da si Slavko Avsenik ni bil
prav blizu z notami? Vi ste
ga osebno zelo dobro poznali, veste, kako je igral ...
Slavko Avsenik je bil genij!
Morda si res ni bil blizu z notami, kot pravite, si je bil pa
še kako blizu z glasbo. Tesno
je bil povezan z bratom Vilkom, akademsko izobraženim glasbenikom, dobro je
poznal ljudsko glasbo in bil
ves čas v stiku tudi z drugimi
zvrstmi glasbe.
Glede odnosa do harmonike in narodno-zabavne
glasbe pa ni pri nas nič dosti drugače kot drugje. Tudi v
Ameriki so nekateri vzvišeni do kantri glasbe, čeprav
so avtorji in izvajalci tako
tam kot tukaj pogosto odlični glasbeniki. Pri nas, na primer, so danes tako rekoč vsi,
ki igrajo v narodno-zabavnih
ansamblih, akademsko izobraženi. Drugače ne gre, saj
gre za tehnično dokaj zahtevno zvrst.
Kakšna so pričakovanja otrok, ki se vpišejo v prvi razred harmonike? Da bodo
igrali Avsenika ali Piazzolo?
Iskreno: takrat je najbolj
pomembno, kakšna pričakovanja imajo starši in stari starši otrok, ki se vpišejo
v glasbeno šolo. Ampak saj
na začetku to niti ni tako zelo
važno. Otroci si takrat želijo

Radovljiška glasbena šola izstopa tudi po tem, da izvaja
tako imenovani Avsenikov
modul. Koliko učencev harmonike je vključenih vanj?
Približno četrtina vseh, bi
rekel, ampak modul se izvaja šele v petem in šestem
razredu. Začnejo pa seveda
vsi s klasičnim programom.
Brez klasične izobrazbe je
tudi Avsenika težko igrati.
Harmonika je tehnično
in motorično zahteven inštrument. Harmonikar igra
na tri sisteme hkrati, enega
ima na desni in dva na levi ...
Vse tri uskladiti tudi umsko
ni enostavno. Da to zmoremo, je treba vaditi vsak dan,
sicer možgani »pozabijo«.
Kdaj pri učencu vidite, da
ima potencial za kaj več od
povprečja?
Zelo različno je. Nekateri
so na začetku zelo hitri in dojemljivi, drugi se odprejo kasneje. Pogosto se spomnim besed nekdanjega dolgoletnega
ravnatelja radovljiške glasbene šole Egija Gašperšiča, ki
mi je večkrat rekel, naj nič ne
hitim, da na začetku nihče ne
more vedeti, kako se bo učenec razvijal. Otroci imajo pač
različen tempo razvoja, prihajajo iz različnih okolij, zato
je tudi razvoj vsakega od njih
drugačen. To je razlog, da se
trudim z vsakim posameznikom, zlasti ko je treba prebroditi začetniške težave.
Ali učenci radi hodijo na
glasbena tekmovanja?
Nekateri zelo, nekateri sploh ne. Ampak če želiš napredovati, so tekmovanja nuja, brez njih ne prideš
nikamor ... Po drugi strani
na tekmovanju slišijo, kako
igrajo vrstniki, in to, da slišijo nekoga, ki je še boljši od
njih, jih dodatno motivira.

Je motivacija tudi igranje v
orkestru in komornih skupinah?
Seveda, in to odlična, tudi
zaradi socialne note. Mladi
se radi družijo, tudi ob glasbi. Veliko se lahko naučijo
drug od drugega.
Ste na kakšnega od svojih
(nekdanjih) učencev še posebno ponosni?
Oh, kar nekaj jih je! Mitja
Jeršič, ki je na naši glasbeni šoli zdaj tudi predsednik
sveta zavoda, harmoniko
pa uči še v Glasbeni šoli
Kranj. Pa njegov sosed iz
Bohinja Žiga Grm, ki prav
tako uči v Kranju, in prav
tako Bohinjec Jan Štros.
Tržičanka Nika Meglič trenutno študira harmoniko
v Gradcu, med zdajšnjimi učenci je izvrsten Janez
Cerkovnik, zagotovo pa ta
trenutek najbolj izstopa
Miha Mozetič.
V obrazložitvi nagrade je posebej poudarjen vaš prispevek k razvoju oddelka glasbene šole prav v Bohinjski
Bistrici.
Ko sem začel, je Bohinj
nekako veljal za malce zaostalo območje v primerjavi z
»mestno« Radovljico, a sem
takoj, ko sem prišel, opazil,
da je tam veliko neverjetno
nadarjenih mladih glasbenikov, ne le za harmoniko.
Po drugi strani imajo pa na
podeželju drugačno delovno
etiko, tako da so tudi glasbeno šolo zmeraj jemali zelo
zares.
Kako menite, da je danes
sprejeta klasična glasba?
Določen del ljudi jo posluša, tako kot zmeraj. Morda harmonika zadnjih deset, petnajst let vendarle pridobiva priljubljenost
tudi na področju resne glasbe. A vse to razporejanje po
zvrsteh meni v resnici ni pomembno. Zadovoljen sem,
kadar vidim, da glasbeniki
dobro delamo in na tej osnovi tudi drug drugega spoštujemo. Če je to džez, resna
glasba ali narodno-zabavna
..., ni pomembno, stili so se
vedno prepletali med seboj
in se tudi sedaj. Ljudje smo
si med seboj različni, zato
so nam všeč različne zvrsti.
Sam pa tako kot vse v življenju tudi glasbo delim samo
na dobro ali slabo.
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Razstava

Društva so odraz družbe in časa
Razstava arhivskega gradiva društev iz fondov Zgodovinskega arhiva Ljubljana, ki zajema tudi Gorenjsko, pod naslovom V slogi k uspehu nagovarja
k ohranitvi društvenih dokumentov, ki so pomemben del kulturne dediščine. Društva so namreč imela pomembno vlogo pri razvoju slovenskega naroda.
Ana Šubic
Zgodovinski arhiv Ljubljana (ZAL), pod katerega sodita tudi enoti Kranj in
Škofja Loka, je lani zasnoval potujočo razstavo V slogi k uspehu, ki predstavlja
del bogatega arhivskega gradiva društev, hkrati pa spodbuja k njegovemu ohranjanju. Lani poleti je bila razstava postavljena v Semiču,
v kasnejših mesecih pa zaradi epidemije ni bila na ogled
širši javnosti – vse do nedavnega, ko so jo postavili v galeriji Muzeja Železniki, kjer
si jo je možno ogledati še do
7. maja. Razstava je dostopna tudi v spletni obliki na
spletni strani ZAL.
»V Sloveniji deluje okoli 24
tisoč društev, ki so pomemben odraz časa in družbe,
zato je njihovo gradivo nujno ohraniti za zanamce,« je
poudarila soavtorica razstave
Elizabeta Eržen Podlipnik iz
enote Škofja Loka. Pa tudi, da

so društva imela pomembno
vlogo pri razvoju slovenskega naroda, saj je v preteklosti
politično, kulturno in gospodarsko življenje pogosto potekalo prek njih.

V slogi k uspehu
Naslov razstave je navdihnil napis V slogi k uspehu
na praporu obrtnega društva
Novo mesto iz leta 1932. Ta
naslov so po besedah še enega soavtorja razstave Luke
Cerarja iz enote za Gorenjsko Kranj izbrali, ker simbolizira društveno življenje.
Pri pripravi so poleg Eržen
Podlipnikove in Cerarja kot
soavtorji sodelovali še Marjana Kos iz enote v Ljubljani,
Mira Hodnik iz idrijske enote in Dunja Mušič iz enote za
Dolenjsko in Belo krajino.

Dragoceno društveno
gradivo
Avtorji so za potrebe razstave gradivo razdelili v sedem sklopov glede na vrsto

Tamburaški zbor narodne čitalnice v Škofji Loki leta 1892

društev: športna, kulturno-umetniška, humanitarna,
stanovska, izobraževalna, turistična in planinska društva
ter društva za ljubitelje tehnike in narave. Razstavljeni so
različni društveni dokumenti: fotografije, razglednice,
članske izkaznice, vabila in
zapisniki, vstopnice, priponke, gasilske epolete …
Z območja Gorenjske je
med drugim možno videti letak za smučarsko šolo
inženirja Janše, ki je leta
1930 potekala v Kranjski
Gori, vabilo na prireditev
Sokolskega društva Kranj
(1935), prospekt mednarodne veslaške tekme na Bledu (1951), fotografiji odprtja Krekove koče na Ratitovcu (1925) in tamburaškega zbora narodne čitalnice v Škofji Loki (1892),
pol stoletja staro razglednico prelaza Ljubelj, vabilo na
prvi loški večer Muzejskega
društva Škofja Loka (1939),
prvo stran zvezka zapisnikov Podružnice obrtnega
društva v Škofji Loki z žigom iz leta 1919, turistični vodnik po Kamniku v hrvaškem jeziku iz tridesetih
let dvajsetega stoletja, cenik Olepševalnega društva
v Škofji Loki za javno kopališče (1899), ki je bilo takrat
na Selški Sori pod grajskim
obzidjem na poti v Vincarje
… V zvezi s tem je zanimiv
tudi kopališki red iz istega
leta, ki so ga avtorji uvrstili v katalog razstave. Predvideval je ločeno kopanje
žensk in moških ter prepoved vstopa psom. Leta 1928
je društvo zgradilo novo kopališče na Poljanski Sori v
Puštalu, saj je starega uničila povodenj. Na kopališče so
prihajali tudi številni kopalci od drugod, iz Ljubljane pa
je vozil celo kopalni vlak.

V Škofji Loki prvo gasilsko
društvo na Gorenjskem

Turistični vodnik po Kamniku v hrvaškem jeziku. Izdalo ga
je Tujsko-prometno društvo v Kamniku v tridesetih letih
dvajsetega stoletja.

V omenjenem katalogu
so avtorji prikazali in opisali številne zanimive dokumente, ki jih niso mogli objaviti na razstavi. Vanj so poleg zgodovine društvenega
življenja od srednjega veka
dalje zajeli tudi predstavitev
društev iz fondov in zbirk po
posameznih enotah. Na Loškem ima društveno življenje dolgo in bogato tradicijo.
V škofjeloški enoti hranijo
58 različnih fondov društev.
Največ ohranjenega gradiva je z območja Škofje Loke;
Selško dolino zastopa šest
fondov, Poljansko dolino
pa štirje. Približno polovica
jih obsega po eno arhivsko

Z odprtja razstave V slogi k uspehu v Železnikih: avtorji Mira Hodnik, Marjana Kos,
Elizabeta Eržen Podlipnik, Luka Cerar in Dunja Mušič / Foto: Simon Benedičič
tudi, da so bile prva oblika
slovenskega društvenega
življenja čitalnice, ki so začele nastajati v šestdesetih letih 19. stoletja. Narodna čitalnica v Škofji Loki je bil ustanovljena leta 1862 kot najstarejše slovensko društvo v
Škofji Loki in prvo tovrstno
društvo na Gorenjskem.
Prva pravila čitalnice iz istega leta so najstarejši znani
društveni dokument škofjeloške enote.

Društva so tudi utrjevala
oblastno ideologijo
Prospekt mednarodne
veslaške tekme na Bledu
leta 1951
škatlo, po obsežnosti pa izstopata fonda Prostovoljnega gasilskega društva Škofja Loka (1875–2009) in Muzejskega društva Škofja Loka
(1930–2016). Najstarejši ohr
anjeni dokumenti v fondu Gasilskega društva Škofja Loka, ki je bilo kot prvo
na Gorenjskem ustanovljeno leta 1876, datirajo v leto
pred tem, ko so zbirali denar za novo brizgalno in začeli aktivnosti za ustanovitev
prostovoljne gasilske straže.
V katalogu lahko preberemo

V enoti za Gorenjsko, ki
pokriva območje upravnih
enot Kranj, Tržič, Radovljica in Jesenice, trenutno hranijo fonde več kot tridesetih
društev, seveda pa se število
stalno veča, je pojasnil Luka
Cerar in dodal, da so številni
dokumenti na temo društvenega življenja skriti tudi v
upravnih fondih občin. »Arhivski dokumenti nas popeljejo skozi razna časovna obdobja in različna področja
društvenega delovanja. Vidimo lahko, da so se ljudje
udejstvovali v številnih društvih. Nekatera so bila namenjena le preživljanju prostega časa, nekatera pa so

Letak za smučarsko šolo inženirja Janše, ki je leta 1930
potekala v Kranjski Gori.

imela bolj političen prizvok
in so utrjevala oblastno ideologijo. Najstarejši do zdaj
znani dokument društev v
enoti za Gorenjsko je sicer
arhivski dokument o pogrebnem društvu v Kranju iz
leta 1852,« je povedal Cerar.
Po njegovih navedbah so
obsežnejši in zanimivejši
predvsem fondi, kot so zveze kulturnih organizacij, ki
razkrivajo družbeni utrip
pa tudi politično orientacijo v določenem obdobju. »Meni osebno so zelo
zanimiva tudi turistična
društva. V njih lahko lepo
spremljamo razvoj nekaterih stvari. Na primer samo
ime, saj se je turizmu včasih reklo tujski promet. Zanimivo je z leti čedalje večje
zavedanje o tem, kaj lahko
kraj ponudi turistom, kako
so ljudje bolj odprti do tujcev …« je dodal.
Elizabeta Eržen Podlipnik je poudarila, da želijo
z razstavo spodbuditi vse, ki
so aktivni v društvih, in tiste,
ki morda doma še vedno hranijo kakršno koli društveno
gradivo, da si ogledajo razstavljene dokumente in katalog ter »spoznajo pomen
ohranjanja tovrstnega gradiva, saj je tudi to arhivsko
gradivo, ki ga je treba ohraniti za zanamce«. Avtorji
razstave tako nagovarjajo k
varovanju dokumentov ter
premisleku, preden jih dokončno zavržejo. »Morda
bi se jih zgodovinarji – arhivisti nadvse razveselili,« so
pristavili. Gradivo je v arhivu varno pred uničenjem in
izgubo, javno dostopno raziskovalcem in drugim uporabnikom ter strokovno obdelano, je Eržen Podlipnikova naštela razloge za izročitev dokumentov.
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Pogovorni večer

Leon Štukelj in Alojz Rant
Na Blaznikovem večeru v Miheličevi galeriji v Kašči v Škofji Loki so zbrani lahko prisluhnili pripovedim o zanimivih življenjskih zgodbah olimpionika in
pravnika Leona Štuklja ter sodnika in duhovnika Alojza Ranta. Njuni življenjski usodi sta se prepletli kmalu po koncu druge svetovne vojne, ko so jima
avgusta 1945 sodili na montiranem procesu.
Vilma Stanovnik
Blaznikov večer, ki ga
pripravlja Muzejsko društvo
Škofja Loka, je po dolgem
času prejšnji teden znova
potekal v Miheličevi galeriji v škofjeloški Kašči, zbrane
pa je naprej nagovorila predsednica Helena Janežič.
»Današnjemu večeru smo
dali naslov Sopotnika sodnika Leon Štukelj in dr. Alojz
Rant, saj ga posvečamo dvema znamenitima sodnikoma iz časov pred drugo svetovno vojno, katerih usodi sta
se prepletli v letu po koncu te
vojne,« je povedala Janežičeva, ki je k predstavitvi zgodbe Leona Štuklja, telovadca
z briljantnimi mednarodnimi uspehi, katerega profesionalno kariero pa je obdajal
zid molka, najprej povabila
dr. Ivana Čuka, Alenko Puhar in dr. Aleksa Lea Vesta.
Ti so namreč skupaj napisali monografijo Gospod Leon
Štukelj in Tovarišija. V njej
je predstavljeno arhivsko
gradivo, ki celovito osvetljuje
osebnost Leona Štuklja.
O knjigi smo v Gorenjskem glasu pisali pred dvema letoma, nekaj mesecev
po izidu, pripovedi o njenem
nastajanju, predvsem pa odkrivanju življenja in kariere
Leona Štuklja, pa so z zanimanjem prisluhnili tudi člani Muzejskega društva Škofja Loka in številni drugi,
zbrani v Kašči.

Sodnik in športnik
»Za knjigo Gospod Leon
Štukelj in Tovarišija smo
uporabili ogromno arhivskega gradiva, dobro pri
tem pa je bilo tudi, da smo
sodelovali pri razstavi v Dolenjskem muzeju, kjer smo

narediti, so jih dali v postopke zgolj zato, da niso mogli biti sodniki. Čeprav sem
se ob raziskovanju zanimal
predvsem za življenje Leona
Štuklja, pa mi je dal misliti
tudi stavek dr. Alojza Ranta,
ki je takrat dejal: »To je narobe svet. Mi sodniki smo na
cesti, vi s ceste pa nam sodite!« To, da v obraz poveš, kaj
misliš, je bila za takrat res
pogumna stvar,« je poudaril
Aleks Leo Vest.

Sodnik in duhovnik

Monografijo Gospod Leon Štukelj in Tovarišija so predstavili avtorji Aleks Leo Vest, Alenka
Puhar in Ivan Čuk.
našli knjižico, v kateri je napisano nekaj, kar je bilo za
nas zelo pomembno. To
je bil zapis na prvi notranji
strani: »Naj bodo ti zapisi v
spomin na očeta hčerki Lidiji, morda jih bo lahko uporabil tudi kronist, ki bo želel
osvetliti koščke dobe, ki sem
jo doživljal, slednjič pa tudi
kot moja poslednja volja in
želja.«
»Z Aleksom Leom Vestom sva si želela najti sodniški spis o Leonovi zgodbi
pred sodiščem po drugi svetovni vojni. Ni nama uspelo,
s svojo iznajdljivostjo in znanjem pa ga je našla Alenka
Puhar. Ta sodni spis je pomemben del zgodbe Leona Štuklja,« je poudaril Čuk
in predstavil tudi Štukljevo
družino.
»Leon Štukelj je po sinovi
in tudi očetovi smrti, želel obdržati svojo družino živo in
zdravo – ne glede na okoliščine,« je pojasnil dr. Ivan Čuk.

Dejstvo je, da je Leon Štukelj leta 1924 diplomiral na
Pravni fakulteti Univerze v
Ljubljani in dvajset let služboval kot sodnik. »Bil je izjemno dober sodnik, v knjigi pa smo objavili tudi nekaj
njegovih sodb,« je povedal
Čuk in dodal, da se iz njih
vidi socialna čuječnost Leona Štuklja. »Svoje delo je opravljal do konca druge svetovne vojne, ko ga je komunistična oblast zaprla in mu
preprečila opravljanje sodniške službe. Vse to je bilo
do izida knjige zavito v molk.
»Treba je poudariti, da je
takratna partijska oblast ne
le obračunavala z dejanskimi izdajalci in sodelavci
okupatorja, ampak je enostavno pokradla večino slovenskega bogastva. Onemogočiti je bilo treba tudi vse
tiste, ki bi bili lahko v napoto, tudi sodnike, ki so se
spoznali na pravo in bi lahko obnovili procese,« je tudi

Blaznikov večer v Kašči je popestrila Veteranska tamburaška skupina Bisernica iz Reteč, ki
se ponaša s stoletno tradicijo, saj jo je leta 1922 ustanovil dr. Alojz Rant.

ugotovil Ivan Čuk in pojasnil, da je bil Leon Štrukelj
po vojni dlje časa brez službe, dokumenti pa kažejo, da
je imel velike težave s preživljanjem družine, saj ni
smel opravljati ne sodniške
in ne odvetniške službe. Na
koncu je bil tajnik gospodarske zbornice, s pravnimi
nasveti pa je lahko pomagal
zgolj prijateljem. Leta 1965
se je upokojil, umrl pa je novembra leta 1999, star skoraj 101 leto.
»Moje zanimanje za Leona Štuklja se je začelo po
tem, ko so vsi začeli govoriti
o njem, ko je v osemdesetih
letih prejšnjega stoletja spet
poslal slaven. O njem so vsi
govorili zgolj kot o športniku, o njegovih gimnastičnih dosežkih, nihče pa ni
omenjal njegove poklicne
poti. Tako sem kot novinarka Dela z njim opravila intervju, v katerem sva orisala njegovo službeno pot in
druga zanimanja,« je povedala Alenka Puhar in dodala,
da je veroval v tradicijo prava. Ko je kasneje iskala dokumente o Leonu Štuklju, ji
je vse, kar je odkrila, pomagalo potrditi sume o čistki, ki
so jo izvajali po drugi svetovni vojni, tarča pa so bili zlasti sodniki.
Med tistimi, ki so jim s postavitvijo pred sodišče narodne časti onemogočili delo,
sta bila poleg Franca Jenka in Donate Capuder tudi
Leon Štukelj in Alojz Rant.
»Pred sodišče narodnih
časti so jih dali zato, ker je
bil takrat objavljen razpis,
da se vsi izobraženi sodniki
lahko javijo za službe, razen
tistih, ki so v sodnih postopkih. In ker niso vedeli, kaj

Medtem ko je bila Štukljeva zgodba dokaj znana vsaj
glede njegovih športnih rezultatov, pa je skorajda neznana življenjska zgodba dr.
Alojza Ranta iz Reteč pri
Škofji Loki.
Alojz Rant je po zaključenem študiju služboval na več
sodiščih po Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji. Bil je tudi
tajnik Stola sedmerice v Zagrebu in je pridobil doktorat.
Potem ko so mu kljub oprostitvi leta 1946 vzeli volilno
pravico, so ga leta 1949 vnovič aretirali in poslali na družbeno koristno delo. Gradil je
elektro centralo v Medvodah
in Dom milice v Tacnu.

»V njej je veliko gradiva
in tudi spominov župljanov, med katerimi je Lojze deloval. Pri pripravi knjige sta mu pomagala hčerka
Mojca, sin Marko, prav tako
sem se vključil tudi sam.
Žal je knjiga razprodana,«
je povedal Aleksander Igličar.
Življenjska pot Alojza
Ranta se je začela leta 1901
v Retečah. »Pri Matičkovih je bilo dvanajst otrok, pri
hiši so se ukvarjali s pletarstvom, starši pa so želeli, da
bi Lojze postal župnik. Ta želja se jima je uresničila šele
po smrti,« je povedal Aleksander Igličar ter pojasnil,
da se je življenjska pot Leona Štuklja in Alojza Ranta
prvič križala leta 1926 v Novem mestu, kjer sta bila oba
sodniška pripravnika. Leon
Štukelj je leta 1998 napisal
pismo Ivanu Igličarju, ki se
je pripravljal, da bo zapisal
zgodbo o Alojzu Rantu.
»Že kot sodnik je veliko
prijateljeval s škofom Jegličem, tudi sicer pa so ga povsod, kjer je služboval, ljudje
spoštovali in imeli radi,« je
povedal Aleksander Igličar.
Tudi zaradi preganjanja
s strani komunističnega re-

O življenju Alojza Ranta je govoril njegov pranečak
Aleksander Igličar, ob koncu večera pa tudi nekateri drugi
njegovi sorodniki.
»Moji spomini nanj niso
prav obsežni, prvi sega v
otroška leta, ko je šel sredi
zime iz Reteč na Godešič k
maši bos. Imel je pač neobičajne navade, jaz pa kot otrok nisem razumel, zakaj
Matičkov Lojze hodi sredi
zime bos. Ko sem prebiral
knjigo, ki jo je napisal stric
Ivan, sem spoznal, da je imel
tudi malce neobičajne navade,« je v uvodu predstavitve pojasnil njegov pranečak
Aleksander Igličar ter dodal,
da je bila knjiga Od sodnika
do župnika sedaj že pokojnega Ivana Igličarja, ki jo je
izdal leta 2008, glavi vir podatkov o življenjski zgodbi,
ki jo je predstavil na Blaznikovem večeru.

žima se je jeseni 1953 vpisal
na študij teologije na Reki.
Novo mašo je pel 8. julija
1956 v Retečah, ko je bil star
55 let.
Konec julija 1956 je postal kaplan in leta 1957 župnik v župniji Begunje nad
Cerknico, kot zadnjo pa je
leta 1971 je prevzel župnijo
Velesovo, kjer je deloval do
leta 1979. Kljub letom se je
v Velesovem lotil obsežnih
del za prenovo cerkve.
Ljudje so dr. Alojza Ranta cenili kot dobrega človeka in odličnega pridigarja. Umrl je decembra 1987,
pogrebno slovesnost pa je
vodil nadškof dr. Alojzij Šuštar na ljubljanskih Žalah,
kjer je tudi pokopan.
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Jaz, midva in mi

Obletnica
Mojca Logar

profesorica geografije
in zgodovine

Spominjamo se različnih
obletnic, nekatera praznovanja so bogatejša in slovesnejša, drugih obletnic
se le spomnimo, nekatere
pozabimo, ne da bi hoteli,
nekaterih pa se niti slučajno nočemo spominjati. Ne
bomo na primer praznovali obletnice dneva, ko smo
hudo zboleli … Pred časom
sem dobila elektronsko sporočilo, v katerem je pisalo,
da je letos trideseta obletnica mature, dobimo se tam in
tam ... O, kako lepo, da se je
ena majhna ekipa sošolcev

spomnila. Včasih smo pošiljali pošto, iskali naslove …
Danes je elektronska pošta
enostaven način sporazumevanja, še lažje je na socialnih omrežjih. Prišlo nas je
13 sošolk in sošolcev, ki smo
pred tridesetimi leti maturirali. V srednjo šolo smo se
vpisali leta 1988, zaključili smo jo leta 1992. Med našim šolanjem v srednji šoli
je nastala samostojna Slovenija. Ko naj bi se odpravili na maturantsko ekskurzijo po Jugoslaviji, so bombardirali Plitvice. Nismo šli po
Jugoslaviji. Bili smo zelo pogumni in smo šli sami, čisto
sami brez vodiča in agencije
– na Dunaj. Najeli smo avtobus, rezervirali prenočitev v
poceni hotelu in smo šli. Če
danes pomislim in gledam
srednješolce, ki jih učim, ni
več takih primerov. Če ekskurzije ne organizira šola, se
prijavijo na neki večji agen-

Najeli smo avtobus,
rezervirali prenočitev v
poceni hotelu in smo šli.
ciji, ki nudi tovrstne izlete.
Zgodi se, da gre nekaj dijakov samih na izlet. Cel razred
zagotovo ne. Ko smo se vpisali, smo bili dijaki šole, ki se je
imenovala SŠPRNMU – torej Srednja šola pedagoške,
računalniške in naravoslovno-matematične usmeritve.
Ko smo šolo zaključili, je na

Najine krize
spričevalih pisalo Gimnazija Kranj. Mi smo bili pedagoški razred. Pedagoški poklic
je bil tedaj deficitaren. Celo
srednjo šolo sem prejemala štipendijo za deficitarne
poklice. Danes učiteljev zopet manjka. Maturiralo nas
je 22 dijakov, tako ali drugače nas dela v šolstvu in vzgoji
šest. Drugi so pravniki, ekonomisti, novinarji, zdravniki, podjetniki. Prve besede
ob srečanju po dolgem času
so bile, kaj delaš, kje živiš. Ko
se je družba malo sprostila,
pa kako živiš, si zadovoljen
sam s seboj. Tako kot je pisano življenje, tak je tudi naš razred. Ene sošolke ni več med
nami, drugi so ločeni, tretji živijo v partnerskih zvezah, eni smo poročeni, nekatere so že vdove. Kar precej jih nima otrok, drugi jih
imamo celo falango. Vnuka
nima še nihče. Pri načrtovanju ponovnega srečanja smo
si bili enotni, da se lahko srečujemo vsako leto. Leta 2023
bo večina stara petdeset let.
Sošolka pripomni: »Zdi se
mi, kot da se vedno bolje razumemo.« Življenje ljudi
obrusi, spusti maske, starejši smo, bolj smo strpni drug
do drugega. V skupini 22 maturantov se lahko zrcalijo različne vloge, ki nam jih nudi
vrtiljak življenja. Nisem čisto
prepričana, ali mi izbiramo
vloge ali smo izbrani za posamezno vlogo. Prej to vlogo sprejmemo, lažje nam je.

Janez Logar

zakonski in
družinski terapevt

Že kar nekaj jih je bilo
in še nekaj jih bo. Če je vse
prav, se mora dinamika zakonskih prepirov spreminjati. Kjer so prepiri enaki kot pred npr. tridesetimi
leti, se nista zakonca čisto
nič spremenila. Krize v zakonu se vlečejo dlje časa, to
niso le običajni prepiri. Mi
že vnaprej vemo, kakšen je
potek konflikta. Že vnaprej
čutimo, da postaja ozračje
napeto, pravimo, da se nekaj kuha. Mož točno ve, kaj
reči ženi, da bo »znorela«.
Žena pa tudi zelo natančno

ve, katero besedo izreči, da
bo mož npr. užaljen. In bo
ostal v svoji »luknji« več dni.
Včasih zadostuje že ton glasu ali posmehljiv pogled.
Zakonci se največkrat prepiramo zaradi štirih vzrokov:
otroci, starši, denar in spolnost (tak si kot tvoj oče; ah, ti
in tvoja mama; otroke razvajaš, ne znaš jih vzgajati; kdaj
boš več zaslužil; v postelji pa
tako in tako ne more biti nič
od tebe, ker ves čas misliš na
svojo mamo …) Zakonci porabimo ogromno energije za
prepire. Če bi je toliko vložili v reševanje vzrokov, bi jih
hitro rešili. Torej se je lažje
(nezavedno) leta in leta prepirati kot pa se (zavestno) lotiti vzrokov za prepire. V prepirih si izmenjamo na tone
jeze in besa. Kakor se čudno sliši, lažje se je ukvarjati z bremenom jeze kot pa s
tistim, kar ostane v človeku,
ko odstrani jezo. Kaj pa je to
in kako do tja priti?
Najprej morava končno
že enkrat zavestno z razumom pristopiti k reševanju
odnosa. Prepoznati morava vzorec, ki ga obnavljava
in ki naju obvladuje. To naj
bo kar precej natančna analiza najinega prepira. Npr.: ti
si rekla, da ne znam vzgajati
otrok, jaz sem te slišal le na
pol, takoj sem se začel braniti in naštevati, kaj sem naredil za otroke; ti mi očitaš,
da sem premalo z njimi, ker
vsake tri dni hodim k svoji

mami, jaz znorim in ti zabrusim, da se poglej v ogledalo ... Zelo natančno morava prepoznati najin vzorec – seveda je potek prepirov vedno zelo zelo podoben. Potem ko sva to storila, sledi ugotovitev, da je to
najin skupni sovražnik. Da,
vzorec, ki ga igrava, je najin skupni sovražnik. Poveva mu, da sva ga prepoznala in da ga bova uničila. Potem sledi najtežje. Pot rešitve je najina ranljivost. To je
za mnoge nemogoče – odločitev je najina. Ali do konca
življenja isto stanje ali lepši
dnevi! Npr.: Ko si mi rekla,
da ne znam vzgajati otrok,
me je to zelo prizadelo in po-

Zelo natančno morava
poznati vzorec najinih
prepirov.
nižalo. Najinim otrokom namenjam veliko časa. V užaljenosti se začnem braniti,
čeprav tega nočem. Zelo me
prizadene, ko mi omenjaš
mamo. Veš, da jo imam rad.
In rad imam tudi tebe. Takrat se v meni odpre vulkan
jeze, pod njim pa je ogromno nemoči in skrbi, kako naj
poskrbim za bolno mamo in
zate. Strah me je, da bova ves
čas živela kot bojevnika. Nisem se zato poročil. Prosim,
stopiva skupaj na pot lepših
dni. Nekaj znaš ti, nekaj jaz.

Dvajset let Centra za Downov sindrom Kranj (2)
Maja Bertoncelj

raznolikost
in vključevanje

Trinajst učencev z Downovim sindromom trenutno v
Centru za Downov sindrom
Kranj dvakrat mesečno obiskuje program učne podpore, ki vključuje gibalno spodbudo pod vodstvom Sanje
Steka Kaštrun, in učno pomoč pod vodstvom Stanke
Grubešič. S tem želijo prispevati k čim boljšemu razvoju otrok in mladostnikov
z Downovim sindromom in
opolnomočiti starše za delo
z njimi.
Osebe z Downovim sindromom imajo različne intelektualne sposobnosti. Meja
ne moremo napovedati, zato
mora biti tudi pri njih cilj
vseživljenjsko učenje. Znano je, da se številni naučijo brati in pisati, dokazali so
celo, da so nekateri na kognitivnem področju sposobni
osupljivih dosežkov. Španec
Pablo Pineda je bil pred leti
prva oseba z Downovim sindromom, ki je v Evropi pridobila celo univerzitetno izobrazbo. Tudi Pineda poudarja pomen inkluzivne družbe,

inkluzivnega izobraževanja.
Geslo letošnjega svetovnega
dneva Downovega sindroma, ki je bil 21. marca, je bilo
Polno in učinkovito sodelovanje in vključevanje v družbo. Ob tem Stanka Grubešič, strokovna vodja Centra
za Downov sindrom Kranj,
izpostavi, da se s to problematiko srečujejo že vrsto let.
»Veliko govorimo, kako bi
moralo biti, ko pa želimo izpeljati in realizirati vključenost otrok z Downovim sindromom v vsakodnevno izobraževanje, se to pogosto žalostno konča. Pri nas je še
vedno preveč strokovnih delavcev prepričanih, da osebe
z Downovim sindromom sodijo v izobraževanju samo v
Posebni program vzgoje in
izobraževanja, ki se izvaja
v okviru šol s prilagojenim
programom. Sposobnejši
pogosto niso deležni zahtevnejših programov, ki bi jim
omogočili kvalitetno in aktivno vključevanje v družbo. Morali bi biti vključeni
v vzgojo in izobraževanje s

Ob letošnjem dnevu Downovega sindroma je bil pohod z
baloni tudi v Kranju (drugi z desne je Robert Kaštrun, prvi
vodja Centra za Downov sindrom Kranj). / Foto: Gorazd Kavčič
svojimi vrstniki z značilnim
razvojem (v vrtec, večinske
osnovne šole, poklicno izobraževanje). Več kot 46 let
dela z učenci z Downovim
sindromom me prepričuje,
da bi bili številni lahko uspešni v večinskih šolah, poklicnem izobraževanju, enostavnih zaposlitvah, če bi

na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Zavodu za šolstvo poskrbeli, da bi se zakonodaja v izobraževanju oseb z Downovim sindromom dopolnila in končno omogočila izobraževanje, ki ga imajo te
osebe zagotovljeno v 52. členu Ustave RS. Izobraževanje

sposobnejših učencev z
Downovim sindromom z vrstniki v večinskih šolah bi se
morala tudi zakonsko uresničiti,« meni Grubešičeva.
Evropska asociacija za
Downov sindrom (EDSA) je
na letni skupščini leta 2017
predstavila rezultate izvedene ankete, s katero so želeli zajeti stanje šolanja otrok
z Downovim sindromom v
različnih državah. Odgovorilo je 22 organizacij iz 21
držav. Rezultati so pokazali, da samo v Sloveniji ni zakonske možnosti za obiskovanje večinskih šol za otroke
z Downovim sindromom! K
temu Slovenijo kot podpisnico zavezuje tudi Konvencija o pravicah invalidov. Na
to problematiko opozarjata
tudi Sanja Steka Kaštrun in
Robert Kaštrun iz Kovorja.
Slednji je bil pred Grubešičevo vodja Centra za Downov
sindrom Kranj. Njun Nino je
danes star 24 let. Osnovnošolsko izobraževanje je začel
na podružnični šoli v domačem kraju. (Se nadaljuje)
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Razgledi

Skupna pota čez
Karavanke

Vaš razgled

Desetletje že traja izmenjava dijakov Srednje šole Biotehniškega centra
Naklo in šolskih centrov iz Ehrentala pri Celovcu in Litzlhofa pri Špitalu ob
Dravi iz Koroške.
Jože Košnjek
Na skupnih poteh je naslov projekta, ki so ga pred
dobrimi desetimi leti začeli
Srednja šola Biotehniškega
centra Naklo z Strahinja in
koroška kmetijska izobraževalna šolska centra iz Ehrentala pri Celovcu in Litzlhofa
pri Špitalu ob Dravi. Zaradi
tega projekta je dobra stotnija mladih pogledala tako na
severno kot na južno stran
Karavank, spoznala načine
izobraževanja na vsebinsko
podobnih šolah, utrjevala in
spoznavala jezik soseda ter
tkala prijateljstva, ki lahko
ostajajo trajna in prerastejo
v zasebna in poklicna sodelovanja. V vseh sodelujočih

šolah, ki so pred podpisom
novega ciklusa sodelovanja,
poudarjajo, da je začetnih
dvomov in nezaupanja do
takšnega sodelovanja vedno
manj in da pot na to ali ono
stran Karavank ni več »korak
v neznano«.
V petek, 22. aprila, so se v
Biotehniškem centru v Strahinju poslovili od štirih dijakinj Šolskega centra v Ehrentalu: Emelie Jaritz iz Rožeka
(Rossegg) v Rožu, Sandre
Verdin iz Žrelca (Ebental) pri
Celovcu, Hanne Kuschnig iz
okolice Velkovca (Voelkermarkt) in Petre Angermann
iz severnega dela Koroške. Po
običaju so v spominsko knjigo vpisale nekaj svojih vtisov
in prejele listine o udeležbi,

Koroške dijakinje z dijakinjami in dijakom strahinjske šole,
ki jih čaka majsko izobraževanje na koroških partnerskih
šolah, ter z ravnateljico Srednje šole Andrejo Ahčin (prva z
leve) in njeno pomočnico Moniko Rant (prva z desne)

ki sta jim jih izročili ravnateljica Srednje šole Andreja Ahčin in njena pomočnica Monika Rant. Dekleta so,
za razliko od svojih matičnih
šol, kjer imajo internatski način šolanja, stanovali pri Taji
Lesjak v Srednji vasi pri Poljanah in pri Jerci Tehovnik
na Brezjah pri Dobrovi v občini Polhov Gradec. In kaj
jim bo od štiridnevnega bivanja v Sloveniji najbolj ostalo v spominu? Obisk Kranja in Bleda, vzdušje in delo
na večji šoli, kot je njihova
na Koroškem, spoznavanje
slovenščine, bivanje pri družinah, še posebej pri večji,
priprava in pokušnja domačih jedi, vožnja traktorja, seveda s spremstvom, in nasploh lepa narava, še posebej
gozdovi. Petra se je tokrat naučila nekaj slovenskih besed,
Hanna in Emelie pa sta se s
slovenščino srečali že doma
pri starih starših.
Naslednji korak pri Skupnih poteh treh šol bo narejen v ponedeljek, 9. maja,
ko bodo v Ehrentalu pri Celovcu podpisali listino o podaljšanju sodelovanja in ob
tej priložnosti peljali na Koroško devet dijakinj in dijakov strahinjske šole, ki se
bodo izobraževali na pobratenih šolah v Ehrentalu in Litzlhofu.

Vse redkejša podoba brezskrbne otroške igrivosti sredi neokrnjene narave marsikomu
obudi nostalgične spomine na mladost, ko je bilo veselo druženje, rajanje po zelenih
livadah in plezanje po košatih drevesih vse do sončnega zahoda prikupna in nepogrešljiva
stalnica vsakdana. S. L. / Foto: Tina Dokl

Pomladno židano razpoloženje se je prebudilo v mnogih gorenjskih krajih, tudi v Gorjah.
Sproščena družba v narodnih nošah s tamkajšnjim župnikom Matejem Pavličem je
ovekovečila ta prešerni trenutek za spomin – z upanjem, da za vse prihaja svetlejše
obdobje. S. L. / Foto: Tina Dokl

Logar ni logár, ampak lógar, 1. del
Tino Mamić
Priimek Logar ne izhaja
iz poklica logarja, gozdarja,
kot bi pomislili prvi trenutek. Izvira namreč iz besede log, ki pomeni poraščen
travnik ob vodi, močvirnat
gozd ali tudi gozd. Logar je
človek, ki je živel pri logu ali
v logu. Kasneje kot priimek
pa je nastal tudi izraz za poklic, logar ali gozdar. Tako
trdi jezikoslovec Janez Keber, ki je prve omembe priimka našel že v 15. stoletju.
Leta 1426 urbar samostana
v Gornjem Gradu, ki ga danes hranijo v Gradcu, omenja v Logarski dolini kmetijo v Logu, zapisano kot Lag.
Iz tega je nastal priimek Logar pa tudi ime Logarska
dolina. Priimek se je ohranil do dandanes. Zelo znana je rodbina Logar: sestre
Logar so leta 1938 postavile

znameniti hotel sredi doline, ki so ga nemški okupatorji požgali, sestre pa aretirali. A preganjanje se je nadaljevalo tudi po letu 1945.
Leta 1984 se je hotel spremenil v dom duhovnih vaj,
v katerem je nastala celo redovna skupnost.
Verjetno še kakih pet let
prej pa je nastal zapis Lag za
kraj Log pri Blagovici na Gorenjskem. Log je sicer tudi
del mnogih daljših imen
krajev. Historična topografija Kranjske (Kosi, Bizjak,
Seručnik, Šilc) kot najstarejšo omembo kraja Log (Zlog)
navaja daljno leto 1291: to je
bil del vasi Njivice pri gorenjski Zgornji Besnici. Ne
smemo pa mešati še starejšega zapisa Logach za Logatec (1265), ki ima keltski izvor in je nastalo iz rimskega imena kraja Longaticum,
kot pravi dr. Marko Snoj.

Prvi slovenski Logar se je imenoval, kako pomenljivo, Adam.
Zapisan je v poročni knjigi, ki jo hrani Nadškofijski arhiv
Ljubljana (P 1635–1645 Ljubljana, Sv. Peter, zv. 1, str. 56).
Priimek je v Sloveniji po
številu na 65. mestu. Nosi ga
1563 ljudi. Število v zadnjih letih malce upada, leta 1997 pa
je bilo doslej največ Logarjev,

1666. Polovica vseh Logarjev
živi na Gorenjskem in v Ljubljanski kotlini.
Priimek Logar je slovenski. Logarji živijo tudi v ZDA

(570), Avstriji (320), Nemčiji (75), Italiji (60), Franciji
(50), na Hrvaškem (40) in v
Braziliji (30). Bržkone imajo
vsi slovenske korenine.
Z enakim zapisom sicer
najdemo priimek tudi v Afganistanu, kjer se tako imenuje ena od pokrajin in v
paštunščini pomeni večja gora. Tam živi 160 ljudi
s priimkom Logar. A azijski Logarji nimajo nobene
povezave z evropskimi in je
enak zapis naključen. Logar
na Indijski podcelini obstaja
tudi v obliki osebnega imena: v Indiji jih živi več kot
6100, v Afganistanu 90, v
Pakistanu pa 74.
Zanimivo je, da v primorskih urbarjih pred letom
1500 priimka Logar ne najdemo. Na Kranjskem pač.
Ena najstarejših omemb je v
urbarju za Kamnik, ko je bil
Peter Logar iz Podmilja pri

Lukovici dolžan deželnemu
glavarju letno narediti dva
dni tlake na cesti Ljubljana–
Celje (1571).
Predjamski vitezi, ki
se v nemščini imenujejo Burggrafen von Lueg,
so, kot domneva zgodovinar Simon Rutar, mogoče
Logarji. V italijanskih virih
jih zapisujejo tudi kot Luogar in Logar. Rodbina, ki je
izumrla pred več kot petsto
leti, je bila zelo znamenita.
Najbolj znan – ne pa najpomembnejši – med njimi je
bil Erazem Predjamski, roparski vitez, katerega grad
je bil neosvojljiv do trenutka izdaje (1484). Napadalci
naj bi ga po legendi usmrtili
s topom, ko je vitez opravljal
»cesarsko opravilo«.
Poleg priimka Logar najdemo tudi enako hišno ime
– pri Logarju ali tudi pri Logarčku. (se nadaljuje)
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HUMOR, HOROSKOP
HOROSKOP
TANJA
Oven (21. 3.–21. 4.)
Vaša dobra karma se bo še kar nadaljevala v mesec maj
in nesmiselno bi bilo, da ne bi izkoristili dobrega vetra,
ki vam piha pod krila. Razprite jih in poletite – seveda ne
previsoko, a tudi prenizko ne, da ne boste pristali v zobeh
nevoščljivcev.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Z nekom imate neporavnane račune. Pa naj bo to na
poslovnem, ljubezenskem, zdravstvenem ali prijateljskem
področju. Razmislite in se lotite akcije, kajti čas je pravi,
saj nam pomlad daje podporo pri projektih, tudi tistih najtežjih.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Tudi vas srbijo podplati in se ozirate okoli sebe, kam bi
jo mahnili. Na srečo ste zadovoljni že z malim, zato si le
privoščite. Razmislite le o tem, da v svojem namenu, da
bi tudi drugi imeli kaj od tega, ne boste pretiravali v svojo
škodo!

Rak (22. 6.–22. 7.)
Vaša kariera lahko poleti v višave. Ne gre samo za kariero v strogem poslovnem smislu, temveč tudi v ljubezni,
denarju ali nemara celo v zdravju. Ta čas vam je zelo
naklonjen pri različnih napredovanjih, zato ga le dobro
izkoristite.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Odpirajo se vam nova področja, predvsem v poslovnem
življenju. Izkoristili jih boste tako, kot jih znate samo levi.
Na osebnem področju pa nič novega. Ustreza vam tako,
kot je, čeprav se zavedate, da ni dobro in da dolgo tako ne
bo šlo.

Devica (24. 8.–23. 9.)
No, nekaj cekinčkov se bo tudi vam nateklo in razveselili
vas bodo še veliko bolj kot sicer. Saj vam tudi drugače
ničesar ne primanjkuje, toda v glavi vam kar vrvi od tega,
kam, kako, s kom ..., zato vam bo to zelo prav prišlo.
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Vzrok nizke rodnosti v Sloveniji: preden povprečna slovenska mati izpusti svojega Janeza iz naročja, je sosedova
Manca že v menopavzi.

sudoku_TEZJI_22_34
NALOGA
TEŽJI
sudoku_LAZJI_22_34
1
5

Nizka rodnost

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

8

Obeta se vam prihodek, za katerega pa ni nujno, da je
finančen. Lahko je tudi v obliki darila, kot je na primer
knjiga, cvetje ali pa velika čokolada z lešniki. Karkoli že
bo, uživajte v tem, saj bo dano iz srca in zasluženo. Presenečenje.

Goreč oboževalec slavno igralko prosi za avtogram. Diva
pristane.
Pomoli jih »zašpehan« notes.
»Kaj, na tole naj se podpišem?!«
»Ne zamerite, saj bom doma na čisto prepisal.«

6

sudoku_LAZJI_22_34

Ribi (20. 2.–20. 3.)
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Zasrbeli vas bodo podplati, da bi se podali v druge kraje.
Ni treba daleč, toda epidemiološki obroči so popustili in
vsi si želimo malce pobegniti iz svoje rutine. Mogoče bo
že sosednji kraj dovolj.

»Francl, kdaj tebi 'špricer' najbolj prija?«
Francl: »Ko smreke zelenijo.«
»Smreke so vendar ves čas zelene!«
Francl: »Vem ...«
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Vodnar (21. 1.–19. 2.)

Ena Dolenjska

Rešitev:
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Imate energijo in voljo, tako da se le lotite pospravljanja,
prenavljanja, obnavljanja, sajenja, gojenja … in kar je še
podobnih spomladanskih zadev, ki nam dajejo občutek,
da smo nekaj v življenju prenovili. Čas vam je naklonjen.

Janko je z Dolenjskega prišel na kmetijski sejem v Komendo, in ker je bil že ravno tam, se je odločil za obisk pri
sorodnikih, s katerimi sicer ni bil v najboljših odnosih, pa
vendarle. Mogoče se je z leti kaj spremenilo.
»O, Janko, od kod si se pa ti vzel?« so bili presenečeni
sorodniki.
»Ah, nič. Prišel sem na sejem gledat neko novo pasmo živine, pa sem se spomnil, da bi se lahko oglasil tudi pri vas.«
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Kozorog (22. 12.–20. 1.)

Obisk sorodnikov
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Brez muje se še čevelj ne obuje. In če boste samo stopicali
na mestu in predvsem veliko govorili, potem je jasno, da
ne boste veliko dosegli. Mogoče izberite samo en projekt,
ki vam je najbolj pri srcu, in ga izpeljite do konca.

V porodnišnici se pogovarjata dva novorojenčka. Fantek
pogleda punčko in ji ponosno reče: »Fantek sem.«
»Kako pa to veš?« vpraša punčka in fantek odvrne: »Počakajva, da gre sestra ven, pa ti bom pokazal.«
Ko sestra odide, potegne fantek odejico stran, pomoli
nogice v zrak in pravi: »Poglej, modre nogavičke imam.«
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Strelec (23. 11.–21. 12.)

Fantki in punčke
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Poleg alergenov je trenutno v zraku tudi veliko priložnosti.
Ozrite se okoli sebe in zagrabite tisto, ki vam je najbolj pri
srcu. Lotite se dela, kajti čas je za nove izzive in predvsem
nove uspehe na veliko področjih. Več kot zadovoljni boste.

LAŽJI
SUDOKU
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Škorpijon (24. 10.–22. 11.)

TA JE DOBRA
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Pa ne da razmišljate, da bi bili ženitni posrednik za prijatelje? To je seveda krasna ideja, toda če ob tem ne boste
poskrbeli še zase, potem si pa res lahko rečete, da je z
vami nekaj zelo narobe. Vsekakor boste stopili iz svojih
okvirov.
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Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
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devetih kvadratov. Pripravil: B. F.
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NAGRADNA KRIŽANKA
www.gorenjskiglas.si

NOVO
Ob 30-letnici
samostojnosti
Slovenije

www.gorenjskiglas.si

Avtor knjige
Branko Celar
kot dober
poznavalec
problematike
državnih meja
in reševanja
mednarodnih
mejnih sporov
v treh poglavjih
opisuje
»trilogijo«
vzpostavljanja
slovenskih meja.

520 strani, vsebuje 250 fotografij in zemljevidov.
Redna cena knjige je 38 evrov, za naročnike in
bralce Gorenjskega glasa je cena knjige le
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

32
EUR

+ po

št ni n a

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

1. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR
2. in 3. nagrada: knjiga Melanda
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilče
nih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka,
13. maja 2022, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega
glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

ZANIMIVOSTI

Gorenjski glas
petek, 29. aprila 2022

Harkov, od kozaške trdnjave
do ukrajinske prestolnice
Jurij Kurillo
Reka Dneper je že od pamtiveka odločilno vplivala na
življenje tamkajšnjih prebivalcev. Ta 2000-kilometrski
veletok deli njihovo domovino na dve polovici, na levobrežno vzhodno in desnobrežno
zahodno Ukrajino. Vzhodno ozemlje je bilo po mongolskih vdorih in poznejšem
»tatarskem jarmu« v 13. stoletju dodobra opustošeno in ga
tisti čas niso zaman imenovali Dikoje polje, torej Divje polje. To neposeljeno ozemlje
so si sčasoma prisvojili moskovski vladarji, medtem ko
si je zahodni del prilastila litovsko-poljska kneževina. V
naslednjih obdobjih so mnogi ukrajinski podložniki izkoriščevalskega poljskega plemstva, t. i. šlahte, pribežali čez
Dneper v domala neposeljeno Divje polje. Pridružili so
se jim tudi različni drugi priseljenci iz marsikdaj propadlih stanov – duhovniki, plemiči, trgovci. Tam so začeli obdelovati zemljo; ukvarjali so se tudi z lovom in ribolovom. Sami so skrbeli za obrambo pred tujimi vpadi, zlasti Tatarov, čez južne meje. Poimenovali so se kozaki, in ker
so bili sprva brez zemljiške
gospode, so svoji razmeroma svobodni domovini rekli
»Slobodskaya Ukraina« – ta
je posebej obsegala spodnji
tok Dnepra kot Zaporoška
Seč (ukr. Sič).

Nastanek Harkova
Sčasoma so se v tem koncu razvile manjše naselbine
in tako je leta 1650 ob sotočju rek Harkov in Lopad nastala utrjena kozaška vojaška

postojanka in okrog nje kmalu za tem mestece z imenom
večje reke – Harkov (ukr.
Harkiv). Sprva se ruska carska oblast ni kaj prida vmešavala v kozaško samoupravo,
ki jo je vodil izvoljeni hetman.
Leta 1770 pa je carica Katarina II. to ukinila in po vsem ruskem ozemlju uvedla upravo
gubernij. Ta vladarica, sama
po rodu Nemka, je prepovedala uporabo ukrajinskega jezika v javnih ustanovah, kar je
bil zgolj eden od mnogih carskih »ukazov«, s katerimi so
moskovske oblasti skušale
vse do prve svetovne vojne
zatreti ukrajinščino kot jezik,
ki bi bil enakovreden ruščini.
Navsezadnje celo danes tako
ugleden ruski pisatelj, kot je
Aleksander Solženicin, sodi,
»da bo potrebnih še veliko
desetletij, da se bo ukrajinska
kultura dvignila na mednarodni nivo.«
Harkov je postal ne le upravno, marveč tudi obrtno-trgovsko in kulturno središče gubernije, tako da je bil ob koncu 19. stoletja že kar eno največjih mest carske Rusije. Tu
se je začela razvijati močna industrija, ki je z odpravo tlačanstva (šele l. 1861!) pridobila s
podeželja, tudi ruskega, obilo delovne sile. Z rusko revolucijo leta 1918 je bilo seveda
konec tradicionalnih, pogosto krivičnih družbenih razmerij in leta 1922 se je začela
»socialistična izgradnja« sovjetske Ukrajine, v kateri je bil
Harkov njena prestolnica vse
do 1934. leta, ko so to čast spet
vrnili starodavnemu Kijevu.
V tem času se je močno razvilo tehnično izobraževanje na
različnih stopnjah, povezano
z vse večjo industrializacijo.

Skrinjica z žigom
tudi v Radovljici
Na steno zakristijskega stolpa za radovljiško
cerkvijo so pritrdili skrinjico z žigom, ki označuje
pot sv. Jakoba, s čimer je Radovljica tudi formalno
postala točka na znameniti Jakobovi poti v mesto
Santiago de Compostela.
Marjana Ahačič

Katedrala oznanjenja / Foto: Jurij Kurillo
Ob gradbenem zagonu so
uničili marsikatero arhitekturno pričo preteklosti, za kar
so bili še posebno »pripravni« različni religiozni objekti. V tridesetih letih prejšnjega stoletja tudi meščanom
Harkova ni bilo prizaneseno
z »golodomorom«, neizmerno lakoto zaradi nasilnih stalinističnih rekvizicij žita, kar se
je ironično dogajalo v dotakratni »žitnici Evrope.«
Med drugo svetovno vojno, ko je nemška armada okupirala celotno ukrajinsko ozemlje, so potekale hude bitke z Rdečo armado prav za Harkov, ki je bil
tako v veliki meri porušen.
O teh hudih časih pričata
pred Zgodovinskim muzejem tudi tanka iz obeh svetovnih vojn ... Žal pa doživlja to lepo mesto prav v
času pisanja tega prispevka
novo barbarsko uničevanje,
ki ga povzročajo temne sile
z »bratskega« vzhoda.

Novo življenje v
»nezaležnosti«

Hiša s termometrom / Foto: Jurij Kurillo
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Po propadu totalitarnega sovjetskega režima 1991.
leta je tudi poldrugomilijonski Harkov doživel novo
življenje v neodvisnosti (ukr.
nezaležnosti) kot eno največjih industrijskih, trgovskih,
znanstvenih in kulturnih
središč mlade države. V njenih vzhodnih delih naj bi živela večina od 22 odstotkov
prebivalstva ruske narodnosti, kolikor ga ima Ukrajina.
Med obema narodoma se je
sčasoma spletlo veliko prijateljskih in celo družinskih
vezi. Pred desetletji so bili
tudi mnogi napisi na cestnih
znakih tako v ukrajinščini
kot v ruščini. Pravijo, da je

to mesto mladih ljudi, ki študirajo na uglednih univerzitetnih in visokošolskih ustanovah; navsezadnje pa je bila
prav v Harkovu 1805. leta ustanovljena prva ukrajinska
univerza.
Z ženo stojiva v rodnem
mestu mojega očeta pred
mogočnim spomenikom
njihovega najbolj čaščenega pesnika Tarasa Ševčenka (1814–1861). Ob njegovem vznožju je mogoče občudovati skulpturo postav iz
ukrajinske zgodovine.
Sicer je najstarejša stavba
mesta Katedrala Marije zavetnice (Pokrovskij sabor) iz
leta 1689 z zgornjo poletno
in spodnjo zimsko cerkvijo. Le nekaj korakov stran
stoji Katedrala vnebovzetja
(Uspenskij sabor) s stolpom
iz leta 1821, ki so ga postavili v spomin na zmago nad
Napoleonom. Katedrala oznanjenja (Blagoviščenskij
kafedralnij sabor) onkraj
reke z zanimivim rdeče-belim vzorcem je bila zgrajena po arhitektonskem vzorcu znamenite Hagije Sofije
v Carigradu.
Ustavimo se še na Trgu
svobode, ki sodi med največje na svetu in je bil zato v
sovjetskih časih zelo pripraven za različne parade, danes pa prirejajo na njem poletne koncerte. Na eni strani
ga omejuje monumentalna
stavba nekdanjega Gasproma, zdaj univerzitetne ustanove. Menda je v zgodovini arhitekture znana kot
lep primer sovjetskega konstruktivizma, ki ga je pozneje v državi nadomestil kičasti
stalinski »slaščičarski« slog,
kakršnega lahko vidimo zlasti v Moskvi.

Radovljica – Tako imenovana
gorenjska veja slovenske Jakobove ali svetovišarske poti
se začne pri cerkvi sv. Jakoba v stari Ljubljani in po slabih 150 kilometrih konča na
Višarjah nad Trbižem v Italiji. Razdeljena je na štiri etape;
tretja vodi tudi skozi Radovljico, kamor so na velikonočni
ponedeljek člani društva Prijatelji poti sv. Jakoba prinesli
kovinsko skrinjico z žigom za
označitev poti.
Skrinjica je pritrjena na
steno zakristijskega stolpa,
Radovljica je s tem tudi formalno postala pomembna
točka na znameniti Jakobovi poti v mesto Santiago de

Compostela, poudarja Avguštin Mencinger, ki pogosto poskrbi za popotnike na
tem delu poti. »Tu bodo svoje potne knjižice poleg Slovencev žigosali tudi romarji iz Hrvaške, Madžarske in
Avstrije,« je zadovoljen.
Trideset pohodnikov, ki
so za veliko noč iz Ljubljane
žig prinesli v Radovljico, je
po blagoslovu pot nadaljevalo proti Bledu; tam je že nekaj časa pečat na voljo na župnišču v Ribnem, nasproti
cerkve, na gorenjskem delu
poti sicer tudi pri stranskem
vhodu v cerkev sv. Jakoba v
Škofji Loki, pri Domu duhovnih vaj v Podbrezjah, v
cerkvi v Ljubnem in v Romarskem uradu na Brezjah.

Skrinjica z žigom Jakobove poti je po novem nameščena
tudi na zakristijskem stolpu za cerkvijo sv. Petra v
Radovljici. / Foto: Tina Dokl

Razstava likovnih del otrok iz rejniških družin
Domžale – V Centru za socialno delo Osrednja Slovenija –
Vzhod so nedavni dan Zemlje skupaj z Rotary klubom Domžale v domžalski knjižnici zaznamovali z razstavo likovnih
del otrok iz rejniških družin. Ti so ustvarjali na temo Prijatelji
narave. S svojimi izdelki in sodelovanjem v pogovoru so dokazali, da vedo, kako paziti na okolje. Rotary klub Domžale
je skupaj z občino vse sodelujoče nagradil z izletom po Pravljičnem Šumberku.

Razstava zdravilnih zelišč in čajnikov
Groblje – Člani Turističnega društva Jarše - Rodica in Društva
Lipa Domžale vabijo na razstavo zdravilnih zelišč in čajnikov
ter slikarsko razstavo z naslovom Bilo je v maju, ki bo na ogled
v Kulturnem domu Groblje, in sicer od 9. do 16. maja od 10.
do 12. ure ter od 15. do 18. ure. Odprtje razstave s kulturnim
programom bo v ponedeljek, 9. maja, ob 18. uri.

KINO SPORED
CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 30. 4.
18.30, 20.40 NEZNOSNO BREME
OGROMNEGA TALENTA
17.30, 20.00 DOWNTON ABBEY: NOVA
DOBA
16.30 VESOLJE MED NAMI
21.00 NOTRE-DAME V PLAMENIH
19.30 SEVERNJAK
13.50, 14.50, 16.00, 18.10 BARABE,
sinhro.
13.40, 20.15 MAGIČNE ŽIVALI:
DUMBLEDORJEVE SKRIVNOSTI

16.40 MORBIUS
14.15, 17.00 JEŽEK SONIC 2, sinhro.
18.45 IZGUBLJENO MESTO
13.30, 15.30 JAZ, RDEČA PANDA, sinhro.
KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 29. 4., in sobota, 30. 4.
18.00 BARABE, sinhro.
20.00 DOWNTON ABBEY: NOVA DOBA
Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

KAŽIPOT

Jubilej Andreja Missona
Škofja Loka – V Sokolskem domu v Škofji Loki bo v sredo, 4.
maja, potekal zaključni koncert Kristalnega abonmaja letošnje
sezone. Večer, ki se bo začel ob 19.30, bo ob 60-letnici posvečen jubileju in delu škofjeloškega skladatelja Andreja Missona.
Skladatelju se bodo z izvedbo njegovih skladb poklonili njegovi prijatelji in sodelavci – Slovenski oktet, Zbor Slovenske
filharmonije in Komorni godalni orkester Akademije za glasbo
Univerze v Ljubljani.

LOTO
Rezultati – žrebanje 27. 4. 2022
5, 13, 17, 22, 24, 30, 31 in 35
Loto PLUS: 8, 24, 26, 30, 33, 35, 38 in 16
Lotko: 9 5 0 3 7 8
Sklad 1. 5. 2022 za Sedmico: 2.200.000 EUR
Sklad 1. 5. 2022 za PLUS: 410.000 EUR
Sklad 1. 5. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

Tradicionalni pohod h Košuti
Alenka Brun
Preddvor – Nedavno je
potekal tradicionalni pohod OO ZB za vrednote
NOB Preddvor. Udeleženci so se podali od Gamsovega raja nad Bašljem do partizanske bolnišnice Košuta. »Trasa pohoda poteka
mimo obeležja, kjer je leta
1944 padel kurir partizan
Blaž Močnik. Nekoliko višje je obeležje, kjer so istega
leta padli v boju z belogardistično patruljo Ignac Florjančič, Alojz Križaj in Jakob Javornik. V tem spopadu se je

ranjenemu Florjančiču uspelo splaziti do bolnišnice
Košuta, vendar je zaradi težke strelne poškodbe umrl,«
je povedal Franc Ekar. Pohod poteka tudi mimo znamenitega arheološkega najdišča Gradišče, cilj je bolnišnica Košuta, kjer se pohodniki ustavijo za krajši čas,
potem pa nadaljujejo pot še
do grobišča, kjer je pokopanih šest partizanov in partizank, ki so umrli v bolnišnici. Udeleženci so se z minuto tišine poklonili spominu
na umrle partizane ter prižgali svečo miru in topline.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

www.gorenjskiglas.si

Vas zanima, kako
se vnuki učijo
pomembnih
vrednot in
življenjskih
modrosti, ki jim
pomagajo, da v
času odraščanja
bolje razumejo
sebe in druge?
Vzemite v
roke Kuhinjske
prismodarije, v
njej boste našli
namige, ki jih je
vredno posnemati
ter tudi kuharske
recepte!

Redna cena knjige je 20 €, če jo naročite
na Gorenjskem glasu je cena le
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Naročila za objavo sprejemamo po telefonu 04/201 42 00 ali osebno na
Nazorjevi ulici 1 v Kranju oz. po pošti – od ponedeljka do četrtka do 11. ure!
Cene oglasov in ponudb v rubriki so izredno ugodne.

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
TRST 10. 5., VELIKI KLEK/GROSSGLOCKNER 18. 7., RADENCI
22.–27. 5., MORAVSKE TOPLICE 22.–27. 5., MADŽARSKE TOPLICE
6.–10. 6., BANJA VRUĆICA S TERAPIJAMI 9.–16. 5., POTEPANJE
PO BOSNI 3.–7. 5., MEDŽUGORJE 15.–17. 10., BANJA KULAŠI 2.–
12.11., MORJE: DUGI OTOK, LASTOVO, OREBIČ, VEČ TERMINOV.
www.rozmanbus.si.

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov
kazipot@g-glas.si.
Za vse prireditve je obvezno spoštovanje vladnih odlokov in
priporočil NIJZ za zajezitev covida-19.

PRIREDITVE

EUR

št ni n a

Prvomajska parada starodobnih vozil

Naklo – Moto društvo Oldtimer Naklo prireja v nedeljo, 1.
maja, tradicionalno, 25. Prvomajsko parado starodobnih vozil. Prijava udeležencev je od 8. do 10. ure pred gasilskim domom v Naklem. Po blagoslovu vozil in voznikov bo ob 10.30
parada krenila po običajni trasi skozi vse vasi občine Naklo
in vasi sosednjih občin. Po vrnitvi v Naklo bo ob 14. uri v
občinskem šotoru potekala pogostitev in razdelitev pokalov.

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Jelena Justin

POZDRAVLJENE, 4
GORE

IZLETI
Na Štefanjo goro

www.gorenjskiglas.si

Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi člane na pohodni izlet na Štefanjo goro – Apnišče v torek, 3. maja. Zbirno
mesto bo pred AMD Cerklje ob 8. uri. V primeru slabega
vremena bo pohod v četrtek v istem tednu.
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Foto: Franc Ekar
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Pri partizanskem grobišču bolnišnice Košuta

in Sebastjan Potočnik (sebastjan.potocnik@gmail.com, 031
408 439).

OBVESTILA
Tečaj vezenja z Lojzko Potočnik

Škofja Loka – V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka na
Mestnem trgu 34 bo ob sredah, 4., 11. in 18. maja, vsakič
med 17. in 20. uro, potekal Tečaj vezenja z Lojzko Potočnik.
Rokodelskega tečaja se lahko udeležijo začetniki, ki bodo začeli pri osnovah s stebelnim, polnim in narodnim vbodom.
Tisti, ki osnove že obvladate, pa boste nadaljevali z nekaterimi drugimi vbodi (palestrin, rišelje) ter različnimi izvedbami
listov in cvetov.

Mesto bere se zaključuje

Vodice – Knjižnica Vodice obvešča, da se nova sezona branja
pri projektu Mesto bere počasi zaključuje in da je zadnji dan
za oddajo izpolnjenega obrazca ali e-obrazca 3. maj. Tudi
letos bodo podarili zanimivo nagrado – vikend paket za dve
osebi v butičnem hotelu Sunrose 7 v Bohinju.

Predstavitev knjige in delavnica izdelovanja nakita

Vodice – V knjižnici Vodice bo v ponedeljek, 9. maja, ob 18.
uri predstavitev knjige Sandre Kocijančič Enciklopedija vprašanja, kako do svojih sanj? V torek, 10. maja, ob 16. uri pa
bo potekala delavnica izdelovanja nakita za odrasle z Ružico Babič. Število mest je omejeno. Prijave na edita.flegar@
mklj.si.

Joga obraza: vadba mišic in obraza

Naklo – Medgeneracijski center Naklo vabi v sredo, 4. maja,
ob 17. uri na jogo obraza: vadba mišic in obraza. Vadba dviguje in polni mišice obraza, čisti možgane, stimulira žleze v
glavi in spodbuja pretok energije v celotnem telesu. Je orodje za sprostitev uma, uravnovešanje čustvenih stanj in odpiranje višjemu vedenju. Obvezne prijave na: mck-prijave@
luniverza.si ali 04 280 48 25.

Vadba za zdravo hrbtenico

Kranj – Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabi v torek,
3. maja, na kopalni izlet v Bernardin v Portorož. Vabijo tudi
nečlane društva. Prijave in informacije na telefon 041 424
768.

Šenčur – Medgeneracijski center Šenčur vabi v torek, 3.
maja, ob 8.30 na vadbo za zdravo hrbtenico. Gre za enostavne vaje za prožno hrbtenico, ki dobro vplivajo na počutje,
z njimi bo telo zadihalo in se osvobodilo bolečin. Obvezne
prijave do zasedbe mest na mck-prijave@luniverza.si ali 04
280 48 25.

Kolesarjenje Društva upokojencev Šenčur

Sporazumevanje v angleščini

Kopalni izlet v Bernardin v Portorož

Šenčur – Kolesarska sekcija DU Šenčur obvešča, da bo prvo
kolesarjenje v petek, 13. maja, ob 9. uri izpred gasilskega
doma v Šenčurju. Vabljeni vsi, ki si želite druženja z rekreacijo in ne s predolgimi turami. Sredi krajše proge je vedno
postanek ob kavi, vrnitev je vedno okoli 12. ure. Informacije:
Viktor Pravst, 031 512 421.

Ferata Lisca

Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v nedeljo, 8. maja,
v Posavsko regijo, kjer se boste podali na ferato Lisca v spomin na velikega vodnika PD Iskra Kranj Marjana Ručigaja.
Z avtomobili se boste zapeljali iz Kranja do vasi Cerje, kjer
boste parkirali. Odhod z osebnimi avtomobili izpred Mercator centra Primskovo bo ob 7. uri. Prijave in informacije:
Klemen Ručigaj (klemen.rucigaj@gmail.com, 051 693 294)

Preddvor – Medgeneracijski center Preddvor vabi v torek, 3.
maja, ob 19. uri na sporazumevanje v angleščini. Delavnica je namenjena vsem odraslim, ki želite nadgraditi znanje
osnov angleškega jezika. Obvezne prijave na: mck-prijave@
luniverza.si ali 04 280 48 25.

RAZSTAVE
Zakriti nasmehi – zastrti pogledi

Jesenice – Fotografsko društvo Jesenice vabi na ogled fotografske razstave Foto kluba Okular Vrhnika Zakriti nasmehi
– zastrti pogledi. Odprtje razstave bo v sredo, 4. maja, ob
18. uri v Galeriji GTČ Jesenice. Razstava bo na ogled do 31.
maja.

MALI OGLASI, ZAHVALE

Gorenjski glas
petek, 29. aprila 2022

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

STANOVANJA
STAREJŠI upokojenec, miren in se ne
zapija in ne kadi išče stanovanje, tel.:
041/223-155
22001114

FESST, d. o. o.,
nepremičninska
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Faks: 236 73 70
E-pošta:
info@fesst.si
Internet:
www.fesst.si

22000864

ODKUPIMO karambolirana vozila, vozila v okvari, slabše ohranjena in nevozna, poceni avtovleka po celi Sloveniji,
Grega Meze s.p., Čopova 1, Lesce,
tel.: 040/629-675

HIŠO, v Sevnici, 100 m2, pop. obnovljeno in vseljivo. Primerno za upokojence ali mlajšo druižino, ki je morda
službeno vezana na Ljub. Prometne
povezave so dolične. Poleg hiše je
zelenjavni in sadni vrt ter parkirišče,
85.000 EUR, tel.: 051/418-489
22001113

POSESTI

ZBIRAM značke vseh vrst. Pokličite,
tel.: 041/890-840
22001126

SEVERNO od Kranja oddam v najem
vrt, cca. 120 m2, tel.: 051/370-801
22001131

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
KUPIM
ODKUP vozil v okvari ali poškodovanih.
Avto Tojos, Tomislav Josipovič, s.p.,
Drulovka 23 a, Kranj, tel.: 031/629504
22000868

SENENE silažne bale in suho otavo v
okroglih balah, tel.: 041/220-640
22001109

22000065

UMETNINE, NAKIT

ZAPOSLITVE (m/ž)

KURIVO

PRODAM

NUDIM

PRODAM

TAPISERIJE, unikati, izjemne umetniške in sporočilne vrednosti, ugodno 50 %, tel.: 040/567-544
22000911

IZBERI, d.o.o., Dunajska c. 5, Lj.,
išče raznašalce časopisa (s.p., dopolnilna dejavnost) na območju Kranja in
okolice, Škofje Loke in okolice, Radovljice, Lesc in Bleda (center). Za ostale
podrobnosti pišite na: zaposlitve@izberi.si, tel.: 040/889-577
22000812

22000862

SUHA bukova, razžagana drva in
njivsko prst, Gorje, tel.: 031/561-707
22001127

SUHA hrastova drva in bukove butare,
tel.: 031/826-621
22001130
SUHE trske za podkurit, primerno za
centralno, krušno peč in kamin, tel.:
041/986-986
22001125

STARINE
KUPIM
STARINE: mizarski ponk, skrinje,
razglednice, kipe in drobnarije, tel.:
051/258-936
22000867

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

STANOVANJSKA
OPREMA

CISTERNO Creina, 3.200 litrov, tel.:
031/817-768
22001123
GREBEN za kosilnico Gorenje Muta,
priklop na dva vijaka, tel.: 031/609825
22001110

JEDILNO mizo 80 x 120 in pomožno
zložljivo posteljo, tel.: 040/705-145
22001122

PODARIM
RAZTEGLJIV kavč, dolžina 220 cm,
ohranjen in zakonsko posteljo 200 x
180 cm, tel.: 04/20-45-010
22001139

GOSPODINJSKI
APARATI

ODDAM

PRODAM

KUPIM

PRODAM

PRODAM

OSTALO

HOBI

POHIŠTVO
HIŠE

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in
teličke. Kogler Franz A. d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 064/130-081		

22001096

DRVA metrska ali razžagana, možnost
dostave, tel.: 041/718-019		

IŠČEM

PRODAM

Pisatelj Ivan Sivec
na prikupen in
razumljiv način
opisuje življenje in
delo enega največjih
slovenskih pisateljev
Ivana Tavčarja.
»Visoški gospod« s
podnaslovom »Vse
ljubezni pisatelja
Ivana Tavčarja« je prvi
biografski roman o
ustvarjalcu Cvetja
v jeseni in Visoške
kronike, izšel je
lani ob 170-letnici
Tavčarjevega rojstva.
Ljubezen nam je
vsem v pogubo, je
zapisal Ivan Tavčar.
Knjiga za vse čase,
za mlade in stare, za
šolarje in starše.

MANJŠI traktor Kubota 4x4 18 km
in mulčar, freza, plato, plug, snežna
deska, drog, prikolica, tel.: 041/279777
22001138
PLUG dvobrazdni, obračalni, vile za
gnoj, zapr. nakladač in kultivator, tel.:
051/358-275

ŠTEDILNIK 2 elektriki in 4 plin, z
jeklenko ter 2 fotelja, tel.: 031/578840		
22001121

HLADILNIK 93 l, star 6 mesecev,
višina 82 cm, cena 80 EUR, tel.:
041/369-014
22001133

EUR

+ po

št ni n a

Pri pošiljanju po pošti se poštnina zaračunava
po ceniku Pošte Slovenije.

22000863

BELJENJE in glajenje sten, antiglivični
premazi, dekorativni ometi in opleski,
barvanje nadstreškov, ograj in fasad,
vam nudim Pavec Ivan, s. p., Podbrezje
179, Naklo, tel.: 031/392-909		
22000900

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od temeljev do strehe, adaptacije, omete,
omete fasad, kamnite škarpe, tlakovanje dvorišč, tel.: 041/557-871		
22000866

IZKOPALNIK Hmezad, traktor, pajek in
kosilnico, tel.: 041/230-682		
22001111

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

TRAKTOR in črpalko za namakanje,
tel.: 04/57-21-605

PODARIM
MOTORNO kosilnico, tel.: 041/906279
22001112

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

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM
KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, črne,
grahaste in bele pred nesnostjo in kg
piščance za dopitanje. Pripeljemo na
dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113
22000865

JAGNJETA, tel.: 031/828-594		

EUR

št ni n a

ob boleči izgubi drage mame, stare mame, prababice, tašče in tete

se iskreno zahvaljujemo sosedom, sorodnikom prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in denarne darove.
Hvala sodelavcem podjetij Domel in Mercator. Hvala dr. Tatjani
Nastran, patronažni službi in ge. Katji Dolenc za nego na domu.
Hvala g. župniku Damjanu Proštu za lepo opravljen pogrebni
obred in sveto mašo ter Janezu Trilerju, ki je s petjem in glasbo
pospremil našo mamo k večnemu počitku. Hvala pogrebni službi
Akris in cvetličarni Klavdija. Še enkrat hvala vsem, ki ste našo
mamo imeli radi in ste se v tako velikem številu poslovili od nje.
Žalujoči otroci Janez, Tadeja in Helena z družinami
Selca, 27. april 2022

22001132

KRAVE, telice po izbiri in po izbiri prodam tudi bika, tel.: 041/443-490		
22001119

KRAVO, brejo 8 mesecev, 4. tele, težja, tel.: 051/866-721
22001117
KRAVO simentalko po telitvi, dobra
mlekarica, tel.: 041/812-096
22001120

KUNCE Nemski lisec - mladiče, stare
2 mes., za pitanje ali vzrejo in samca
Hikol, star 6 mes., tel.: 040/979-622
22001118

MLADO kravo simentalko v 8 mesecu
brejosti in cepilnik za drva na sveder,
tel.: 04/25-71-084		
22001124
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ZAHVALA

iz Selc

SEMENSKI krompir, ostalo od sajenja,
tel.: 041/342-350
22001137

V knjigi boste našli
natančne recepte
za pripravo
vseh vrst paštet,
mesnih ocvrtkov
(rillons), aspikov
oz. žolic, konfitov,
mesnih namazov,
vkuhanih
klobasnih
nadevov, ocvirkov
in jedi z mastjo
iz različnih vrst
mesa. Nekatere
mesne izdelke
iz knjige lahko
za določeno
obdobje
shranimo v lične
lončke.

V nebesih sem doma,
tam Jezus krono da,
tam je moj pravi dom,
tam večno srečen bom.
(A. M. Slomšek)

Julke Thaler

PRODAM

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1, v Kranju, jo naročite
po tel. 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si

TROFAZNI cirkular, tel.: 068/191126
22001128

PRIDELKI

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170,
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete,
lamelne zavese, plise zavese, komarniki, markize, www.asteriks.net		
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22001136

TRAKTOR, lahko v slabšem stanju in
prodam razsuto seno, tel.: 031/604918
22001134

PRODAM

+ po

NUDIM

22001129

OGREVANJE,
HLAJENJE

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Trda vezava, 17,5 x 24,5 cm, 304 strani

STORITVE

KUPIM

PRODAM

Število strani: 168 / Mere : 16,3 x 22 cm

www.gorenjskiglas.si

NEPREMIČNINE

MLADO kravo, mesne pasme, skupaj
s 1. ali 2. teličkom, navajene paše, tel.:
040/626-252
22001115

ZA 100 EUR prodam žensko treking
kolo, staro 2 leti, tel.: 040/259-011

 ale oglase sprejemamo:
M
za objavo v petek do srede
do 14. ure in za objavo
v torek do petka do 14. ure!
Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek,
petek neprekinjeno
od 8. do 15. ure, sreda od
8. do 16. ure, sobote, nedelje
in prazniki zaprto.

ŠPORT,
REKREACIJA
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malioglasi@g-glas.si

NESNICE - rjave, grahaste, črne pred
nesnostjo, brezplačna dostava po
celotni Sloveniji, Vzreja nesnic Tibaot
Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 Ljutomer, tel.: 02/58-21-401		
22000662

TELIČKO simentalko, staro 20 dni,
tel.: 04/25-22-689
22001135
KUPIM
2 srnasti kozi, stari do 1 leta, tel.:
041/677-605
22001116

In ko enkrat slovo bom vzel,
večerni zvon bo drugim pel,
bo drugim pel naznanjajoč,
da tudi jaz sem bil nekoč ...

ZAHVALA

V 93. letu je omagalo srce naše dobre mami, stare mame,
prababice, tete, sestrične in tašče

Marije Bajželj
p. d. Španove Micke iz Britofa

Iz srca hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vso pomoč in tolažbo, za podarjeno cvetje, sveče in svete
maše. Hvala g. župniku Janezu Jenku za lepo opravljen obred s sv.
mašo, hvala pogrebni službi Navček, vsem praporščakom in ge.
Majdi Šter za molitve. Posebna zahvala pevkam in pevcem CPZ
Župnije Predoslje in g. Tušku za lepo in občuteno zapete pesmi,
ki so našo mami spremljale vse življenje. Hvala še enkrat vsem, ki
ste jo skupaj z nami pospremili na njeno zadnjo pot. Vemo, draga
mami, da si odšla tja, kjer ni bolesti ne solza ...
Žalujoči: tvoji otroci, vnuki in pravnuki z družinami
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Narcise se že prebujajo

Recimo hvala s
skodelico kave

V vaseh pod Golico že začenjajo cveteti narcise oziroma ključavnice, vrhunec cvetenja pa domačini
pričakujejo v maju in začetku junija. Tudi letos bo ob najbolj obiskanih majskih koncih tedna na Planino
pod Golico in v Javorniški Rovt vozil brezplačni avtobus.
Urša Peternel

Kranj – Mednarodna raziskava, ki jo je dunajska pražarna
kave Julius Meinl izvedla ob
svoji letošnji 160-letnici, je
pokazala, da ljudje zahvalo
doživljamo kot eno najmočnejših potez, ki lahko sproži
verižno reakcijo pozitivnosti in prijaznosti. Že nasmeh
neznanca kar 85 odstotkom
ljudi polepša dan, 90 odstot-

Konci tedna s predvideno
zaporo ceste in
brezplačnim avtobusom
so 14. in 15. maj, 21. in
22. maj ter 28. in 29.
maj.

dostop do Planine pod Golico in Javorniškega Rovta z
osebnim vozilom ne bo mogoč, razen za prebivalce, lastnike vikendov, goste z rezervacijo v gostinskih obratih ali pri drugih ponudnikih, invalide ter sorodnike
in prijatelje domačinov, ki
jim ti lahko zagotovijo parkirno mesto,« je povedala

Neli Penič z Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, ki
projekt Med narcise z busom pripravlja v sodelovanju z Občino Jesenice.
Konci tedna s predvideno zaporo ceste in brezplačnim avtobusom so 14. in 15.
maj, 21. in 22. maj ter 28. in
29. maj. Avtobusi bodo vozili vsako polno uro med 7. in

17. uro oziroma po potrebi še
pogosteje.
Na Planini pod Golico obljubljajo tudi razširjeno gostinsko ponudbo, ključavnice bodo obiskovalci lahko
občudovali s kočije ali pa s
sedežnice Španov vrh. Tudi
letos bo potekala prireditev Miss narcis, in sicer 28.
maja.

Novo drevo v
parku generacij
Jože Košnjek
Strahinj – Konec šolskega
leta 2006/2007, v katerem
so maturanti Srednje šole
Biotehničnega centra Naklo
kot prvi začeli in končali letnik v novi šoli v Strahinju,
so zasadili v parku generacij
prvo drevo – brezo in v zemljo

zakopali časovno kapsulo z
željami takratnih dijakov.
Zgodba, ki povezuje v Strahinju šolajoče se generacije, se
je nadaljevala do danes.
V petek so letošnji maturantje zasadili že 16. drevo,
tokrat posebno bukev, ki jih
bo spominjala na leta, preživeta v strahinjski šoli.

5/19 oC
3/19 C
o

Danes in jutri bo sončno. Jutro bo sveže, čez dan bo nekoliko
topleje. Pihal bo vzhodni veter. V nedeljo se bo oblačnost povečala, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe.

2/18 oC

0/16 oC
2/19 oC
5/20 oC
4/19 oC

NEDELJA

6/17 oC
6/19 oC

10/22 oC

4/17 °C

11/21 oC

Na Gorenjskem se je pobudi pridružilo osem kavarn, med
njimi tudi Rendez vous v Kranju. / Foto: Tina Dokl

Zagnali sistem Kamkolo

3/20 oC

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

3/19 °C

godkoma in dvema donacijama. Včeraj so se v Ljubljani o moči pozitivnih besed,
spodbud in drobnih gest,
kot so zahvala, povabilo na
kavo, nasmeh ali objem,
pogovarjali pesnik in pisatelj Feri Lainšček, kantavtorica Ditka in Tomaž Milič,
generalni direktor podjetja
Julius Meinl Slovenija. Slednji je predstavnikom Botrstva predal tudi donacijo za
Dijaški sklad za pomoč dijakom iz socialno šibkih družin. Danes bo druženje z istimi gosti potekalo še v Piranu, kjer bo donacijo prevzelo koprsko društvo Palčica
Pomagalčica. Oba dogodka
bo spremljala glasba Ditke
in Gorazda Čepina.

5/19 oC

7/22 oC

SOBOTA

kov vprašanih pa je prepričanih, da bodo bolj verjetno
rekli hvala, če tudi sami od
drugih slišijo to besedo. V
povprečju ljudje slišijo hvala 11-krat na dan in se posledično sami še večkrat zahvalijo drugim, kar 15-krat dnevno. Anketiranci so se tudi v
veliki meri strinjali, da je povabilo na kavo eden najbolj
priljubljenih in najenostavnejših načinov, da to zahvalo izrazimo.
V Sloveniji v pobudi Recite hvala sodeluje več kot
petdeset kavarn, v katerih
gostje ob naročilu kave Julius Meinl prejmejo kupon
za še eno brezplačno kavo,
ki jo lahko v znak zahvale podelijo posebni osebi

Letos so v parku generacij posadili bukev. / Foto: Jože Košnjek

vremenska napoved

3/18 °C

v svojem življenju. Na Gorenjskem so se pobudi pridružile kavarne Cona B v Komendi, Kavarna Dolce Vita
v Domžalah, Pr Fartku v
Mengšu, Rendez vous in M
Bar v Kranju, Kavarna Triglavska roža na Bledu, Tea-ter bar Jesenice in Mestna
kavarna Tržič.
Začetek pobude so v podjetju Julius Meinl Slovenija zaznamovali z dvema do-

Cilj pobude Recite hvala je v tridesetih državah po
svetu sprožiti sto tisoč zahval in trenutkov prijaznosti.

V Plavškem Rovtu Prve so že zacvetele narcise. / Foto: Janko Rabič
na vzhodnem delu Golice
pa konec maja in v začetku
junija.
Tudi letos bo v času največjega obiska na Planino pod
Golico in v Javorniški Rovt
vozil brezplačni avtobus, ki
bo potnike pobiral pri Občini Jesenice in nato na vsaki
vmesni postaji proti vrhu.
»V času organiziranega brezplačnega prevoza

Med 28. in 30. aprilom tudi v Sloveniji poteka
pobuda Recite hvala, s katero dunajska pražarna
kave Julius Meinl vabi k razmisleku o pomenu
hvaležnosti in moči, ki jo ima iskrena zahvala.
Maša Likosar

Jesenice – V vaseh pod Golico se že prebujajo majske
kraljice – narcise oziroma
ključavnice. Za zdaj so zacvetele na prisojnih legah v
Plavškem Rovtu, s toplejšimi žarki jih bo vse več tudi
na drugih travnikih. Po besedah domačina Klemena
Klinarja je vrhunec cvetenja na Planini pod Golico in
v Javorniškem Rovtu pričakovati v prvi polovici maja,
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Kamnik – V Kamniku so po »zimskem spanju« v torek znova
zagnali sistem avtomatske izposoje električnih koles Kamkolo,
ki deluje od leta 2019. Zaradi nizkih temperatur so začetek
sezone letos nekoliko zamaknili. Za uporabnike je na voljo
štirideset električnih koles, ki si jih je mogoče izposoditi oziroma jih vrniti na sedmih postajah po mestu. Enako kot do
sedaj bodo lahko sistem uporabljali vsi uporabniki s plačano
letno članarino, kar lahko uredijo na Turistično-informacijski
točki v Kamniku.

