
GORENJSKA

Tudi uradno  
odprli novi vrtec
V Poljanah so v torek simbolno 
odprli nov prizidek Vrtca Agata pri 
Osnovni šoli Poljane. Denar za 2,5 
milijona evrov vredno naložbo so 
zagotovili ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost in šport, Eko sklad 
in občina.
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ŠPORT

Jeseničani podprvaki 
Alpske hokejske lige
Ekipi SIJ Acroni Jesenice lov na 
novo lovoriko prvakov Alpske ho-
kejske lige ni uspel, saj so na odlo-
čilni tekmi v Asiagu morali prizna-
ti premoč domačinom, so pa z 
uvrstitvijo v finale dokazali, da 
napredujejo.
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GG+

Tvoj do groba zvesti  
in nate misleči Joža
Po pol stoletja so svojci našli pi-
sma, ki razkrivajo čas druge sve-
tovne vojne, težke preizkušnje Jo-
žeta Ostermana in ljubezensko 
zgodbo, ki sta jo spletla z izbranko 
Mici. Kmalu bodo bralcem na vo-
ljo tudi v knjigi.
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ZADNJA

Minister Jože  
Podgoršek odstopil
Jože Podgoršek je v sredo zaradi 
afere z neplačanim računom za 
dopustovanje v Hotelu Bohinj od-
stopil z mesta ministra za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano. 
Opozoril je, da je bil deležen tudi 
poskusa izsiljevanja.

32

VREME

Danes bo prevladovalo 
oblačno vreme z obča-
snim dežjem. Jutri in v 
nedeljo bo spremenljivo do 
pretežno oblačno. 

6/16 °C
jutri: spremenljivo oblačno

75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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BORA X PURE  
Kuhanje še nikoli ni bilo 
tako enostavno.
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Prilogi:  Karavanke 
deželne novice

Simon Šubic

Kranj – Komunala Kranj bo 
občinam Kranj, Šenčur, Na-
klo, Preddvor in Jezersko, v 
katerih izvaja storitve rav-
nanja z odpadki, zaradi ra-
sti stroškov v kratkem pre-
dlagala podražitev teh sto-
ritev za gospodinjstva za 
od deset do petnajst odstot-
kov, je na sredini novinarski 
konferenci napovedal direk-
tor javnega podjetja Matjaž 
Berčon. Cene na položni-
cah bi se za povprečno go-
spodinjstvo povišale za oko-
li dva evra, je razložil. »Če bi 
sledili uredbi o metodologi-
ji za oblikovanje cen, bi mo-
rala podražitev znašati deset 

evrov, a se bomo odpoveda-
li kritju lanske izgube s po-
dročja obdelave odpadkov in 
svojemu donosu. Gledamo, 
da pokrijemo stroškovno 
ceno,« je dejal. Cene oskr-
be z vodo in čiščenja odpa-
dnih voda, ki so jih popra-
vili v zadnjih dveh letih, se 
še nekaj let ne bodo spremi-
njale, medtem ko se je cena 
storitev ravnanja z odpad-
ki nazad nje spremenila leta 
2016, je povedal. 

Berčon je razložil, da se 
bodo Komunali Kranj po-
dražili predvsem stroški 
elek trike, predvidoma za šti-
rikrat oziroma za 320 tisoč 
evrov na letni ravni, in po-
gonskih goriv za 162 tisoč 

evrov letno, kar bo moč-
no vplivalo na poslovanje v 
letu 2022. Kaže namreč, da 
bodo namesto načrtovane-
ga dobička v višini 174 tisoč 
evrov (ob 23,5 milijona evrov 
prihodkov), kot so načrtovali 
novembra lani, do konca leta 
pridelali 267 tisoč evrov iz-
gube. Zaradi tega že prej na-
črtovane 300 tisoč evrov vi-
soke izgube na področju od-
padkov ne bodo mogli več 
pokriti s pozitivnim poslova-
njem v ostalih sektorjih. Če 
občine podražitve ne bodo 
potrdile, bodo prisiljeni iz-
vesti radikalne reze v višini 
250 tisoč evrov, je pojasnil 
Berčon. 

Odpadki se bodo podražili
V Komunali Kranj zaradi rasti stroškov, zlasti cen energentov, napovedujejo 
podražitev cen storitve ravnanja z odpadki. Komunalno blato po novem 
odvažajo v Avstrijo. 

Simon Šubic

Kranj – V nedeljo, 24. apri-
la, bodo po predčasnih vo-
litvah v državni zbor v letih 
2011, 2014 in 2018 znova po-
tekale redne, skupno devete 
državnozborske volitve v sa-
mostojni Sloveniji. Za uvr-
stitev v državni zbor se tru-
di dvajset strank in list, na 
katerih v vseh osmih volil-
nih enotah kandidira skoraj 
1500 kandidatov. Poteguje-
jo se za 88 poslanskih mest, 
dve poslanski mesti pa sta 
rezervirani za predstavni-
ka madžarske in italijanske 
narodne manjšine. Enajst 
poslancev bomo v 1. volilni 

enoti izvolili Gorenjci. Za 
prepričevanje volivcev ima-
jo stranke in liste čas še da-
nes do polnoči, ko se konča 
uradna volilna kampanja in 
nastopi volilni molk. Trajal 
bo do nedelje do 19. ure, ko 
bodo zaprli vsa volišča po dr-
žavi. Med volilnim molkom 
je prepovedano vsakršno na-
govarjanje volivcev. 

Sodeč po včeraj končanem 
predčasnem glasovanju 
in javnomnenjskih anke-
tah bo volilna udeležba viš-
ja kot na zadnjih parlamen-
tarnih volitvah leta 2018, ko 
je bila skoraj 53-odstotna. K 
udeležbi na volitvah je ta te-
den pozval tudi predsednik 

republike Borut Pahor. »S 
svojo odločitvijo, po svoji 
vesti in prepričanju, si vze-
mite pravico in neposredno 
vplivajte na prihodnost naše 
države. Vsak naš glas je po-
memben in dragocen. S svo-
jim glasom sporočamo svo-
ja pričakovanja glede smeri 
razvoja države. S svojim gla-
som soodločamo o manda-
tu za njeno vodenje,« je de-
jal Pahor in dodal, da z ude-
ležbo na volitvah krepimo 
demokratične institucije in 
negujemo pomen demokra-
tičnih vrednot.

Več o volitvah objavljamo 
na notranjih straneh časopi-
sa (od 2. do 10. strani).  

V nedeljo bomo volili nove poslance
Pred nami je volilna nedelja, ko bo skoraj 1,7 milijona volivcev že devetič 
odločalo o razdelitvi poslanskih sedežev.

Predčasnega glasovanja, ki se je včeraj končalo, se je prva dva dni udeležilo 84.209 
oziroma 4,97 odstotka volivcev. Leta 2018 se je predčasnega glasovanja v treh dneh 
udeležilo 53.158 oz. 3,10 odstotka vseh volilnih upravičencev. / Foto: Tina Dokl

13. stran
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ADavid Ahačič 
TRŽIČ

Franc Medic 
IDRIJA

mag. Janez Žakelj 
ŠKOFJA LOKA 2

dr. Marija Klopčič 
ŠKOFJA LOKA 1

mag. Cveto Uršič 
RADOVLJICA 2

dr. Marija Rogar 
KRANJ 1

Irena Dolenc 
KRANJ 2

Boris Kitek 
JESENICE

mag. Matej Tonin 
KAMNIK in KRANJ 3

Maja Fajdiga Komar 
RADOVLJICA 1
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Naročnik: NSiNaročnik oglasa: NOVA SLOVENIJA, DVORAKOVA 11 A, LJUBLJANA

Simon Šubic

Kranj – V nedeljo ob 7. uri se 
bo za izvedbo državnozbor-
skih volitev po državi odpr-
lo 2995 rednih volišč in 88 
t. i. omnia volišč, na katerih 
bodo svoj glas oddali volivci, 
ki so zaprosili za glasovanje 
izven okraja stalnega biva-
lišča. Od torka do četrtka so 
na 96 voliščih potekale tudi 
predčasne volitve. 

Na volitve je povabljenih 
1.695.766 volilnih upravi-
čencev, od tega 1.589.013 s 
stalnim prebivališčem v Slo-
veniji in 106.753 s stalnim 
prebivališčem v tujini (t. i. 
izseljenci). Volilnih upravi-
čencev z volilno pravico pri-
padnika italijanske naro-
dne skupnosti je 2798, vo-
lilnih upravičencev z volil-
no pravico pripadnika ma-
džarske narodne skupnosti 
pa 5649. Vlogo za glasova-
nje po pošti iz tujine je od-
dalo 3017 volivcev, od tega 
sta bili 302 osebni vročitvi 

volilnega gradiva zdom-
cem. Vlogo za glasovanje na 
30 voliščih na diplomatsko-
-konzularnih predstavni-
štvih je oddal 1001 volivec. 

Dvajset list s skoraj 
1500 kandidati

Za naklonjenost volivcev 
se bo na državni ravni pote-
govalo dvajset strank in list, 
enako tudi v 1. volilni enoti 
Kranj, kjer bodo na glasov-
nici razvrščene po nasled-

njem vrstnem redu: Naša 
prihodnost in dobra drža-
va, Domovinska liga - DOM, 
Nestrankarska ljudska lista 
gibanja Zdrava družba, Ve-
sna – zelena stranka, ZOS 

– Zavezništvo Osvobodimo 
Slovenijo, Piratska stranka 
Slovenije, Državljansko gi-
banje Resni.ca, Povežimo 
Slovenijo (Konkretno, Ze-
leni, SLS, NLS, NS), Giba-
nje Svoboda, DeSUS, Levi-
ca, Stranka Alenke Bratu-
šek, Lista Borisa Popoviča, 
SD, SDS, SNS, Za ljudstvo 
Slovenije, Naša dežela, NSi 
in LMŠ. 

Omenjene liste imajo na 
državni ravni skupno 1471 
kandidatov, med katerimi 

je 56 odstotkov moških in 
44 odstotkov žensk. Njihova 
povprečna starost, izračuna-
na na dan glasovanja, je ne-
kaj manj kot 49 let. Najmlaj-
ši kandidat Jaka Krčovnik je 

20. marca dopolnil 18 let, 
najstarejša kandidatka Ta-
tjana Voj pa dan kasneje 81 
let. V 1. volilni enoti Kranj je 
191 kandidatov, med njimi 
je 82 žensk (43 odstotkov). 
Najmlajši gorenjski kandi-
dat je Tim Borse, rojen 17. 
januarja 2002, najstarej-
ši pa Franc Rudolf, rojen 5. 
septembra 1944.

Največ, 31,5 odstotka kan-
didatov ima visokošolsko 

izobrazbo 2. stopnje (prej 
univerzitetna), dobrih 23 od-
stotkov ima srednje strokov-
no ali splošno izobrazbo. Z 
doktoratom se lahko pohvali 
4,75 odstotka kandidatov, na 
drugi strani je 1,36 odstotka 
kandidatov z osnovnošolsko 
ali brez izobrazbe. Za po-
novno izvolitev se poteguje 
tudi 80 zdajšnjih poslancev, 
deset ministrov in trinajst 
poklicnih županov. 

Devetnajst tisoč članov 
volilnih odborov

V volilnih odborih je 
19.086 članic in članov, od 
tega 6362 predsednikov in 
njihovih namestnikov ter 
12.724 članov in njihovih na-
mestnikov. Za letošnje voli-
tve 19,8 odstotka članov vo-
lilnih odborov predlagala 
stranka SDS, 14,87 odstot-
ka SD, 13,2 odstotka stran-
ka NSi, 9,38 odstotka LMŠ, 
5,49 odstotka Levica, 5,19 
odstotka stranka Konkre-
tno, 4,37 odstotka DeSUS, 
2,53 odstotka stranka SAB in 
0,34 odstotka stranka SNS. 
Neparlamentarne politične 
stranke so predlagale 6,04 
odstotka članov volilnih od-
borov, 18,78 odstotka pa še 
drugi predlagatelji. 

Predvidena ocena stro-
škov za izvedbo volitev je 5,6 
milijona evrov, medtem ko 
so stroški parlamentarnih 
volitev leta 2018 znašali oko-
li 4,1 milijona evrov. 

Parlamentarne volitve v številkah
Na volitvah se veliko vrti okoli številk. Najpomembnejše so odstotki glasov, ki jih stranke zberejo, in število poslanskih mandatov, ki jih na njihovi podlagi 
prejmejo. Te bodo znane šele po volitvah, mi pa smo pogledali še nekatere druge pomembne številke nedeljskih volitev.  

Volivci bodo na nedeljskih volitvah izbirali med kandidati 
dvajsetih strank in list. / Foto: Tina Dokl

Najvišja udeležba na dosedanjih parlamentarnih 
volitvah je bila leta 1992, in sicer 85,84-odstotna, 
najnižja pa 51,73-odstotna v letu 2011. Povprečna 
udeležba na dosedanjih volitvah v državni zbor je bila 
67,46-odstotna.
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Glas za NSi 
je glas ZA gospodarsko močno, 
zeleno, varno in v prihodnost 
usmerjeno Slovenijo. 
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Matevž Pintar

V nedeljo, 24. aprila 2022, 
se bomo ponovno odpravili 
na volišča, kjer bomo name-
nili svoj glas predstavniku, ki 
nas bo zastopal v Državnem 
zboru Republike Slovenije. 
Da bi že nekaj dni prej izve-
deli, kakšno je mnenje go-
renjskih volivcev, smo tudi 
tokrat v klicnem centru Priz-
ma IP iz Škofje Loke, skupaj 
z Gorenjskim glasom, izved-
li javnomnenjsko raziskavo. 
Zanimalo nas je, komu bi 
dali svoj glas, če bi bile voli-
tve jutri.

Mnenja smo zbirali v sobo-
to, 16. aprila, ter v torek, 19. 
aprila, v popoldanskih urah. 
Za pridobitev 1247 mnenj 
smo priklicali 2703 sogovor-
nikov. Raziskavo smo opra-
vili s pomočjo računalniško 
podprtega telefonskega anke-
tiranja. Klicani so bili naključ-
no izbrani iz Telefonskega 
imenika Slovenije. Sodelova-
li so lahko vsi, ki so polnole-
tni in imajo volilno pravico. 
Pri pridobivanju mnenj smo 
bili pozorni na enakomerno 
zastopanost vseh naselij na 
Gorenjskem, glede na števi-
lo prebivalcev, ter enakomer-
no zastopanost obeh spolov. 
Svoje mnenje je podalo neko-
liko več starejših ljudi, kar je 
treba upoštevati pri interpre-
taciji rezultatov.

Poklicane smo prosili, da 
nam zaupajo, katero stran-
ko bi volili, če bi bile volitve 
jutri. Strank sogovornikom, 

ki so bili že odločeni, nismo 
naštevali, drugim pa smo 
jih našteli v naključnem vr-
stnem redu. Rezultati od-
govorov sodelujočih so pri-
kazani v grafu. Tudi na Go-
renjskem sta v ospredju Slo-
venska demokratska stranka 
in Gibanje Svoboda, nekoli-
ko za njima pa Nova Sloveni-
ja, Socialni demokrati in Le-
vica. Te stranke po trenutnih 
rezultatih presegajo 4-odsto-
tni volilni prag za vstop v par-
lament. Na končni, nedeljski 
rezultat pa bo vsekakor vpli-
vala tudi petina volivcev, ki še 
vedno niso odločeni, komu bi 
namenili svoj glas in se bodo 
očitno odločili v zadnjem tre-
nutku.

V zahvalo za sodelovanje v 
raziskavi smo tudi letos sode-
lujočim, ki niste naši naroč-
niki, ponudili možnost pre-
jema brezplačnega časopisa. 
Več kot tristo sodelujočih vas 
tako danes prebira prvo brez-
plačno številko. Kot smo se 
dogovorili, boste v prihodnjih 
štirinajstih dnevih prejeli šti-
ri brezplačne številke. Če vas 
bodo gorenjske vsebine prep-
ričale in se boste odločili, da 
bi želeli postati naši naročni-
ki, smo za vas pripravili ugo-
dno ponudbo, ki vam jo bo 
predstavila sodelavka, ko vas 
bo poklicala in povprašala za 
mnenje o časopisu. Časopis 
si lahko naročite zase ali ga 
poklonite kot darilo. Za naro-
čilo nas lahko vsak delovnik 
pokličete med 8. in 19. uro na 
številko 04 5116 440.

Pojasnilo o izvedbi 
raziskave

 

NE VEM

LISTA BORISA POPOVIČA

ZAVEZNIŠTVO OSVOBODIMO SLOVENIJO

DOMOVINSKA LIGA

DESUS

NAŠA PRIHODNOST IN DOBRA DRŽAVA

ZA LJUDSTVO SLOVENIJE

NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA

NAŠA DEŽELA

VESNA - ZELENA STRANKA

SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

RESNI.CA

PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE

POVEŽIMO SLOVENIJO

SAB - STRANKA ALENKE BRATUŠEK

LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA

LEVICA

SD - SOCIALNI DEMOKRATI

N.Si - NOVA SLOVENIJA

GIBANJE SVOBODA

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 23,2 %

18,0 %

8,3 %

6,0 %

4,3 %

3,2 %

2,8 %

2,4 %

2,2 %

1,8 %

1,5 %

1,4 %

1,0 %

1,0 %

0,6 %

0,5%

0,4 %

0,2 %

0,2 %

0,0 %

21,0 %

Volilna napoved

N = 1.247
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festivalske vstopnice: Eventim

23. – 24. APRIL 2022
RADOVLJICA

več o festivalu: 
www.festival-cokolade.si

•  degustacije čokolade 
  in čokoladnih izdelkov

•  animacija za otroke

•  odlični koncerti in kulinarika
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Janez Kuhar

Šmartno – Pridne roke sta-
novalcev Doma starejših ob-
čanov Taber v Šmartnem so 
v četrtek izdelovale butari-
ce in velikonočne šopke na 
soncu in svežem zraku zu-
naj na terasi doma. Izdelo-
vanje šopkov in butaric na 
način, ki je značilen za kra-
je pod Krvavcem, sta jim pri-
kazala prostovoljca Darinka 
Kralj in Ivan Kropivnik, čla-
na Likovne sekcije pri Dru-
štvu upokojencev Cerklje. Iz-
delovanja se je udeležilo 45 
stanovalcev doma, med nji-
mi so bile tudi stanovalke 

Slavica Gartner, Ljubica Pa-
vlovčič in Angela Brankovič, 
ki bodo letos dopolnile sto let. 
Prostovoljca sta jim za izde-
lavo pripravila leskove eno-
letne palice, za povezovanje 
vrbo, za okrasitev pa bršljan, 
lovorikovec, rožmarin in olj-
ko, dodala sta še pisane trako-
ve in cvetove iz krep papirja, 
ki so jih Darinka in stanoval-
ci izdelali na eni od delavnic. 
Ivan poleg tega, da izdeluje 
butarice, tudi rad rezbari, vž-
iga v les razne motive, posli-
kava panjske končnice, izde-
luje jaslice iz lesa, gline in ke-
ramase, dobro pa mu gre od 
rok tudi pletenje košar.

Stanovalke Doma Taber 
izdelovale butarice 

Oskrbovanci Doma Taber so izdelovali velikonočne šopke 
in butarice.

Sorica – Glasbena šola Škofja Loka vabi na letni koncert učen-
cev oddelka iz Železnikov, ki bo danes, 12. aprila, ob 18. uri v 
Gostišču Macesen v Spodnji Sorici. 

Koncert učencev glasbenega oddelka iz Železnikov

Mateja Rant

Visoko – Minister Simoni-
ti si je ogledal prenovlje-
ne prostore Dvorca Visoko, 
predstavili pa so mu tudi na-
črte v zvezi s sosednjim go-
spodarskim poslopjem, ki 
ga s pomočjo sredstev mini-
strstva obnavljajo ta čas. Mi-
nister je bil po ogledu dvor-
ca navdušen nad že opravlje-
nimi deli, zato je ocenil, da 
so upravičili tudi vložke mi-
nistrstva v objekte na Viso-
kem. Kot pravi, se namreč 
vsi zavedajo pomena tega 
območja, in verjame, da so 
doslej opravljena dela lahko 
vsem v zadovoljstvo.

Zgodbo oživljanja pose-
stva na Visokem so po be-
sedah župana Milana Čade-
ža začeli pisati pred deseti-

mi leti, ko so najprej uredili 
vhodno vežo in sobo ob njej, 
v povezavi z lokalnim gostin-
cem pa omogočili gostinsko 
ponudbo na vrtu. Župana ve-
seli, da so v času sedanjega 

ministra začeli več pozornos-
ti namenjati kulturnim objek-
tom tudi na podeželju, zato so 
bili tudi njihovi projekti delež-
ni izdatnih sredstev na razpi-
sih ministrstva. Tako so bili 
uspešni tudi pri pridobiva-
nju sredstev za gospodar-
sko poslopje na Visokem, ki 
ga obnavljajo ta čas. »Dvore-
dni obokani prostor v nekda-
njem hlevu bomo preuredili 
v večnamenski prostor, ki bo 
v prvi vrsti namenjen za pri-
pravo svatb, saj se poroke na 
Visokem odvijajo že od leta 
2013.« Na razpisu ministr-
stva so za obnovo prejeli 200 
tisoč evrov, še približno toliko 

sredstev bodo primaknili tudi 
sami. Sočasno z obnovo spo-
dnjega prostora bodo ure-
dili še temelje objekta in od-
vodnjavanje, nova bosta tudi 
fasada in streha. Dela bodo po 
županovih napovedih končali 
do konca poletja. Na občini so 
že oddali prijavo tudi na raz-
pis v okviru načrta za okreva-
nje in odpornost, kjer se na-
dejajo še dodatnih sredstev 
za nadaljevanje obnove go-
spodarskega poslopja, kjer 
naj bi po obnovi v sodelova-
nju z Medicorjem zaživel re-
habilitacijski center za bol-
nike po operaciji srca in oži-
lja. »V podstrešnem delu pa 

bomo uredili sobe s petde-
setimi posteljami.« Ureditev 
kompleksa dvorca bodo zao-
krožili z novim pokritim le-
senim mostom čez Poljansko 
Soro na mestu, kjer je bil že v 
preteklosti. 

Po besedah ministra Simo-
nitija jim ni težko odobriti 
sredstev za projekte, ki prina-
šajo viden napredek in pozi-
tivne učinke ne samo na ravni 
občine, ampak tudi širše, kot 
je tudi v primeru dvorca na Vi-
sokem. Verjame, da se bo na 
Visokem v prihodnosti obli-
koval kulturni, turistični in 
zdravstveni kompleks, ki bo 
privabil še več obiskovalcev.      

V Dvorcu Visoko upravičili 
vložke ministrstva
V Dvorcu Visoko so včeraj gostili ministra za kulturo Vaska Simonitija. Predstavili so mu projekte, ki so 
jih uspešno izvedli tudi s pomočjo sredstev ministrstva.

V Dvorcu Visoko so ministru za kulturo Vasku Simonitiju predstavili uspešno izvedene 
projekte s področja kulturne dediščine. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Kranj – Mednarodni inšti-
tut za potrošniške raziskave 
(Mipor) s sedežem v Ljublja-
ni je preveril ponudbo eko-
loških živil v 13 različno ve-
likih trgovinah sedmih naj-
večjih trgovcev v Ljubljani. 
»Ekološka živila so s trajno-
stnega pa tudi zdravstvene-
ga vidika boljša izbira. Eko-
loško kmetijstvo ima v pri-
merjavi s konvencionalnim 
pozitiven vpliv na okolje, saj 
je prepovedana uporaba mi-
neralnih gnojil in sintetič-
nih pesticidov, pozitivno pa 
vpliva tudi na biotsko razno-
vrstnost in rodovitnost tal ter 
ima manjši vpliv na izpuste 

toplogrednih plinov,« so po-
udarili na Zvezi potrošnikov 
Slovenije (ZPS), soustanovi-
teljici Miporja.

V okviru ocenjevanja so 
pregledali ponudbo ekolo-
ške moke, mleka, jajc, jogur-
ta in ekstra deviškega oljčne-
ga olja ter jo primerjali s po-
nudbo istovrstnih konven-
cionalnih živil. »Idealna iz-
bira bi bil ekološki izdelek, 
ki je v celoti iz Slovenije. A 
glede na podatke le tretji-
na vseh pregledanih ekolo-
ških živil izhaja iz kmetij-
stva Slovenije,« so sporočili 
z ZPS. Ocenjevalci so ugoto-
vili, da je ekološka ponudba 
mleka, moke, jajc, jogurta in 
oljčnega olja v pregledanih 

trgovinah še vedno dokaj 
skopa, saj je v povprečju 
predstavljala le 15 odstotkov 
celotne ponudbe, od tega je 
bila le tretjina izključno slo-
venskega porekla. »Zato ne 
preseneča dejstvo, da prav 
nobena trgovina ni prejela 
skupne ocene zelo dobro,« 
so pojasnili na ZPS.

Primerjava je pokazala 
tudi, da so cene pregledanih 
ekoloških živil v povprečju 
resda višje od konvencional-
nih, a so lahko pri posame-
znih ekoloških in konven-
cionalnih izdelkih povsem 
primerljive. Kot so navedli 
na ZPS, je največja razlika 
v povprečni ceni jajc, kjer so 
za ekološko jajce (0,43 evra) 

odšteli skoraj dvakrat toliko 
kot za konvencionalno jaj-
ce (0,26 evra), medtem ko 
je bila povprečna cena eko-
loškega jogurta za liter (1,99 
evra) celo za nekaj centov 
nižja od cene za konvencio-
nalni jogurt (2,13 evra). Tudi 
določena ekološka moka se 
je s ceno precej približala 
najnižji ceni konvencional-
ne moke.

Rezultati ocenjevanja, ki 
ga je Mipor opravil v okviru 
javne službe izvajanja pri-
merjalnih ocenjevanj bla-
ga in storitev ob sofinanci-
ranju gospodarskega mini-
strstva, so v celoti dostopni 
na spletni strani www.po-
trosnikovZOOM.si.

Ponudba ekoloških živil skopa
Primerjalno ocenjevanje je pokazalo tudi, da zgolj tretjina pregledanih ekoloških živil v izbranih 
trgovinah izhaja s slovenskih kmetij.

Župana veseli, da so v 
času sedanjega ministra 
začeli več pozornosti 
namenjati kulturnim 
objektom tudi na 
podeželju, zato so bili 
tudi njihovi projekti 
deležni izdatnih sredstev 
na razpisih ministrstva.

Naročnik oglasa: KONKRETNO, BEETHOVNOVA UL. 2, LJUBLJANA



Kandidati Gibanja Svoboda

Katarina Štravs VO Jesenice
Eva Knez VO Radovljica 1
mag. Alma Intihar VO Radovljica 2
Andreja Kert VO Kranj 1
Sandra Gazinkovski VO Kranj 2
Tomaž Krišelj VO Kranj 3
mag. Borut Sajovic VO Tržič
Gašper Poženel VO Škofja Loka 1
Simon Peternel VO Škofja Loka 2

Zaslužimo si
boljšo državo.
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ANA ČERNE 
Kranj I

MILAN REJC 
Radovljica I

JAN PODGORNIK 
Radovljica II

DUŠAN KRNEL 
Jesenice

JANEZ ROZMAN 
Kranj II

DRAGA ŠTROMAJER 
Kranj III

MATEJA HOČEVAR 
Tržič

MIHA KORDIŠ 
Škofja Loka I

IVAN ALBREHT 
Škofja Loka II
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Simon Šubic

Kranj – Volilni upravičenci, 
ki se volitev ne udeležujejo, 
se s tem morda ne bodo stri-
njali, a na volitvah šteje vsak 
glas v skladu s slovenskim 
rekom kamen na kamen 
palača, zrno na zrno poga-
ča, glas na glas pa izvolitev. 
Toda, kako naš glas v volil-
nem sistemu, ki ga imamo 
v Sloveniji, vpliva na konč-
ni rezultat volitev? Za razla-
go smo prosili direktorja Dr-
žavne volilne komisije Du-
šana Vučka.  

»Način razdelitve manda-
tov je težko razložiti na eno-
staven način,« pravi Vučko. 
Ustava določa, da se poslan-
ci in poslanke volijo po na-
čelu sorazmernega pred-
stavništva, torej ob upora-
bi proporcionalnega volil-
nega sistema. Hkrati dolo-
ča, da mora kandidatna lista 
za vstop v parlament na voli-
tvah prejeti vsaj štiri odstot-
ke vseh oddanih glasov, tako 

da se pri razdelitvi mandatov 
upoštevajo samo stranke, ki 
volilni prag dosežejo. 

Slovenija je razdeljena v 
osem volilnih enot in vsaka 
od teh še na enajst volilnih 
okrajev, ki jih je skupaj 88. 
Vsak volilni okraj izvoli ene-
ga kandidata, a kot je pojas-
nil Vučko, se mandati deli-
jo na dveh ravneh – na rav-
ni volilnih enot in na ravni 
države. 

Uporaba Droopovega 
količnika

Za izračun mandatov na 
ravni volilne enote se upo-
rabi t. i. Droopov količnik. 
»Z njim se število glasov, 
ki je potrebno za izvolitev 
poslanke ali poslanca z lis-
te kandidatov v posamezni 
volilni enoti, izračuna tako, 
da se število vseh oddanih 
glasov v volilni enoti deli s 
številom mandatov v volil-
ni enoti, povečanim za ena 
– v Sloveniji se torej vedno 
deli z dvanajst. Za izračun 

Droopovega količnika to-
rej uporabimo tudi glasove 
strank, ki ne dosežejo štiri-
odstotnega volilnega pra-
ga,« je razložil Vučko. Do-
bljeni količnik se nato upo-
rabi za izračun števila man-
datov, kandidatna lista dobi 
toliko mandatov, kolikokrat 
je število glasov za kandidat-
no listo doseglo izračunani 
količnik. »Če npr. 120 tisoč 
veljavnih glasov, oddanih v 
volilni enoti, delimo z dva-
najst, dobimo količnik 10 ti-
soč. Stranka, ki je na primer 
v volilni enoti prejela 22 ti-
soč glasov, na tej podlagi 
prejme dva mandata. Stran-
ka, ki je prejela osem tisoč 
glasov, pa nobenega.«

Na državni ravni 
d'Hontov sistem

Ker s takim sistemom iz-
računa vsi glasovi za posa-
mezno listo niso upošte-
vani oziroma vsi razpolo-
žljivi mandati niso razde-
ljeni, nastopi še razdelitev 

mandatov na ravni države, 
pri čemer se upošteva skup-
no število glasov, ki jih kan-
didatna lista prejme v celot-
ni državi. Za ta izračun se 
uporabi t. i. d’Hontov sis-
tem, v okviru katerega se 
število vseh prejetih glasov 
posamezne stranke ali lis-
te deli z delitelji od 1 in vse 
do 88, kolikor mandatov se 

porazdeli. Izračun se izvede 
za vse stranke, nato pa se iz-
loči 88 najvišjih količnikov. 
Kolikor najvišjih količnikov 
ima kandidatna lista, toli-
ko mandatov prejme na rav-
ni države. »Nato se pogleda, 
koliko mandatov je posame-
zna stranka dobila že na rav-
ni volilnih enot in koliko ji 
pripada na ravni države. Na 

tej podlagi se ugotavlja, ka-
terim volilnim enotam se 
morajo dodeliti še preos-
tali, nerazdeljeni mandati. 
Dodelijo se tisti enoti, kjer 
imajo liste največji ostanek 
glasov po zaključku delitve 
mandatov na ravni volilnih 
enot z uporabo Droopovega 
količnika.« 

Razrešiti je treba še vpra-
šanje, kateri kandidati z lis-
te dejansko zasedejo mes-
to v državnem zboru. Man-
dat je podeljen tistemu kan-
didatu, ki je v svojem volil-
nem okraju dosegel najviš-
ji delež glasov v primerjavi z 
drugimi kandidati z iste kan-
didatne liste v volilni enoti, 
pri čemer ni pomembno ab-
solutno število glasov.

Dva poslanska mandata 
pripadata tudi madžarski 
in italijanski narodni skup-
nosti. Pri dodelitvi teh dveh 
mandatov se uporablja ve-
činski sistem, izvoljena pa 
sta relativna zmagovalca 
volitev. 

Kako se razdelijo poslanski mandati
Preverili smo, kako veljavne glasove, ki jih na parlamentarnih volitvah prejme posamezna stranka ali lista, pretvorijo v 88 poslanskih mandatov. 
Izračunavajo jih na dveh ravneh: na ravni volilne enote in na ravni države. Dve poslanski mesti pripadata narodnima skupnostma.

Ustava določa, da se poslanci volijo po proporcionalnem 
volilnem sistemu, pri razdelitvi mandatov pa se upoštevajo 
le stranke, ki dosežejo štiriodstotni volilni prag. / Foto: Tina Dokl 
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Tomaž Jelenc Andrej Bolčina
Viljem Plevnik       Bojan Pivk
Ivan Kastigar Romana Brzin
Adrijana Mrak Zdenka Čemažar

Za Ljudstvo Slovenije

Nikoli več mask
na otroški obraz!
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Andrej Golčman
Radovljica II

Viktorija Vodnik
Škofja Loka II

Janez Žumer
Kranj III

Mojca Papler
Radovljica I

Anton Peršin
Škofja Loka I

Maja Marinček
Kranj II

Dolores Primožič
Idrija

Boštjan Noč
Jesenice

Stane Rožič
Tržič

Polona Šafner
Kranj I

Matjaž Zorman
Kamnik
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V stranki Naša dežela gradimo politiko poguma 
izražanja svojih mnenj in stališč, povezovanja, 
medsebojnega zaupanja in spoštovanja, 
konstruktivnega dialoga in solidarnosti. Politiko, 
katere osnovno poslanstvo je iskanje najboljših rešitev 
za uspešno družbo, prijetno sobivanje in kvalitetno 
življenje vseh državljanov za naslednjih 30 let.

Naše zaveze:

Dr. Aleksandra Pivec,
predsednica stranke

nasadezela.si

NAŠA DEŽELA #ZaLjudi

NAŠA DEŽELA #ZaLjudi

Naša dežela,  
dr. Aleksandre Pivec

#Za Ljudi

Za starejše
Dostojne pokojnine, ki jih 
bo omogočala predvsem 
spodbujena podjetnost aktivnih 
generacij. Dolgotrajna oskrba 
zagotovljena na svojem domu 
ali v izbranih ustanovah. 
Izgradnja novih domov, 
negovalnih bolnišnic, enot za 
geriatrijo, paliativno oskrbo.

Gospodarstvo
Odprava nepotrebne 
administracije, razbremenitev 
stroškov dela, trajnostna 
naravnanost, kot odpravljanje 
ovir za sproščanje podjetnosti.  
Malo gospodarstvo in 
trajnostni turizem kot 
perspektivna nosilca 
gospodarskega razvoja.

Decentralizacija
Enakomeren gospodarski 
in družbeni razvoj države. 
Zaposlitvene možnosti in 
kvalitetno življenje v vseh 
regijah.

Okolje
Čist zrak in čista pitna voda za 
vse državljane. Spodbujanje 
trajnostne naravnanosti vseh, 
ki živimo v tem okolju, saj smo 
od njega soodvisni.

Socialna in pravna 
država
Skrb za najranljivejše člane 
naše družbe. Spoštovanje 
človekovih pravic in svoboščin, 
pravil zapisanih v ustavi in 
zakonih in neodvisna sodišča.  

Kmetijstvo
Napredno, okolju prijazno, 
trajnostno kmetovanje, ki bo 
zagotavljalo lokalno pridelane 
naravne dobrine in prehransko 
samozadostnost. Kmetovanje, 
ki temelji na odgovorni kmetiji, 
ki je bila vedno sinonim za 
slovensko podeželje.

Zdravstveni sistem
Sodobno, kvalitetno, 
učinkovito in dostopno 
zdravstvo, ki bo na prvo 
mesto postavljalo človeka, 
uporabnika zdravstvenega 
sistema in njegovo zdravje. 
Uporabnik mora postati tisti, 
ki bo odločal kako upravljati s 
svojim lastnim zdravjem.

Za mlade
Prenovljen izobraževalni 
sistem. Spodbujevalna 
zaposlitvena in stanovanjska 
politika za uresničitev 
osebnih in poslovnih ciljev 
mladih znotraj meja države. 
Omogočanje razvoja 
ustvarjalnosti in podjetnosti.
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Simon Šubic

Kranj – Na Državni volil-
ni komisiji so razložili, da 
bodo na volilno nedeljo prvi 
neuradni izidi volitev znani 
že zvečer, po zaprtju volišč. 
Na spletni strani Državne 

volilne komisije bodo na-
mreč sproti objavljali delne 
neuradne rezultate in infor-
mativni izračun, kakšna bi 
bila glede na izide struktura 
parlamenta in kdo bi bil iz-
voljen. Uradni rezultati voli-
tev pa ne bodo znani takoj. 

Dan po volitvah bodo izidom 
nedeljskega in predčasnega 
glasovanja prišteli še glaso-
ve, ki bodo prispeli po pošti 
iz Slovenije. Štetja glasov iz 
tujine se bodo lotili 2. maja, 
končni izidi volitev pa bodo 
znani najpozneje 10. maja. 

Uradni rezultati znani maja
Neuradni rezultati parlamentarnih volitev bodo znani že nekaj ur po zaprtju 
volišč, na uradne pa bo treba počakati še dobra dva tedna. Simon Šubic

Kranj – Pred parlamentarni-
mi volitvami so se pojavile 
zamude pri pošiljanju volil-
nega gradiva v tujino. O raz-
logih so v sredo spregovori-
li na seji Državne volilne ko-
misije (DVK). Direktor DVK 
Dušan Vučko je dejal, da je 
za zamude več razlogov: te-
žave pri potrjevanju kandi-
datnih list s strani volilnih 
komisij volilnih enot, malo-
marno opravljanje dela za-
poslene na DVK in pošilja-
nje volilnega gradiva v med-
narodni promet Pošte Slo-
venije. Zadnji veliki paket 
25.616 glasovnic je namreč 

v tujino šel šele v torek. V 
Pošti Slovenije zagotavlja-
jo, da se zamude pri pošilja-
nju glasovnic v tujino ne po-
javljajo po njihovi krivdi, saj 
so storili vse, da bi zagotovi-
la dostavo pošiljk v čim kraj-
šem času. Pošiljke za tuji-
no odpravijo pravočasno, so 
pojasnili. Pri zadnjem dne-
vu oddaje pošiljk so bile po-
šiljke Pošti Slovenije letos 
predane le devet dni pred iz-
vedbo volitev, pred zadnjimi 
parlamentarnimi volitvami 
v letu 2018 pa trinajst dni 
pred dnevom volitev. Vsee-
no računajo, da bo dostava 
pošiljk v tujini izvedena naj-
kasneje danes.

Težave pri pošiljanju 
glasovnic v tujino Vrbnje – Volivci iz naselij Vrb-

nje in Gorica bodo v nedeljo 
volili v Športnem parku Vrb-
nje, kjer bo urejeno volišče 
za glasovanje, so sporočili 
iz radovljiške okrajne vo-
lilne komisije. Volivce pri 
tem opozarjajo, da volišče 
v nedeljo ne bo urejeno v 
Plezalnem centru v Vrbnjah, 
kot je napisano na obvesti-
lu, ki so ga po pošti prejeli 
od Državne volilne komisije. 
Na prejšnjih volitvah so pre-
bivalci Vrbenj in Gorice volili 
v zasebni stanovanjski hiši. 
Letos sicer na območju Ra-
dovljice sprememba volišča 
velja tudi za volivce z obmo-
čja Zapuž in Zgoše, ki bo v 
lokalu No limit v Zapužah, 
in ne več v veterinarski am-
bulanti kot doslej.

Sprememba lokacije 
volišča v Vrbnjah
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Naročnik oglasa: NAŠA DEŽELA, PARTIZANSKA CESTA 5, MARIBOR
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Mirjam Noč

Normalizacija. Rešitve. Razvoj.

Boštjan Poklukar Peter Podlesnik

Špela Trobec Iztok Purič Igor Peček

Edvard Paulič Stojan Tramte Romana Purkart

Marjan Šarec
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Poznate nas - nismo vsi isti.

Vaš glas za nas bo glas za demokracijo, načelnost, poštenost,
glas za prihodnost in razvojni preboj Slovenije.

Skupni VE1.indd   1 15. 04. 2022   11:53:56
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„Slovenija bo 24. aprila odločala o svoji prihodnosti. Imamo jasno 
izbiro. Odločali bomo med:

 ■ nevarnostmi sedanje oblasti,
 ■ nepredvidljivostjo novih eksperimentov ali
 ■ varno in zanesljivo izbiro.

Socialni demokrati smo zanesljivo najbolje pripravljena izbira za 
vodenje Slovenije. Ekipa z načrtom za velike spremembe.“

Tanja Fajon, 
predsednica Socialnih demokratov

 ■ V 30 dneh do pregleda pri specialistu.

Takoj bomo začeli s krajšanjem čakalnih dob. Ob takšnih zaostankih 
je nujen interventni program, da aktiviramo vse razpoložljive vire in 
ljudem zagotovimo dostop do zdravstvenih storitev. 

 ■ Brezplačna šolska prehrana in brezplačen 
vrtec za vse. 

Za pomoč družinam in srednjemu razredu bomo takoj zagotovili 
brezplačno šolsko prehrano za vse učence in dijake ter do leta 2026 tudi 
brezplačen vrtec za vse. 

 ■ 10.000 javnih najemnih stanovanj.

Zato so najemnine visoke, stanovanja za mlade nedostopna. Po našem 
modelu najemnina za 65 m2 veliko stanovanje v Ljubljani ne bo 
presegla 350 € na mesec.

 ■ 32-urni delovni teden.

Z desetletnim socialnim sporazumom in podporo gospodarstvu bomo 
dosegli postopen prehod na 32-urni delovni teden.

 ■ 700 evrov minimalne pokojnine.

Zagotovili bomo minimalno pokojnino 700 evrov in varstveni dodatek 
vsem s pokojninami pod pragom revščine.

Preberi
najboljši načrt
za prihodnost!

Volilni okraj Jesenice
MAG. VERA DJURIČ DROZDEK

vodja oddelka za gospodarstvo
Občine Jesenice

Volilni okraj Radovljica 1
LEV PAVLOVSKI

profesor angleščine

Volilni okraj Radovljica 2
MOJCA FAGANEL

višja svetovalka na Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti

Volilna okraja Kranj 1 in 2
JANEZ ČERNE

podžupan Mestne občine Kranj

Volilni okraj Kranj 3
SENKA PUCELJ

podjetnica

Volilni okraj Tržič
VIDA RIBNIKAR

upokojenka

Volilni okraj Škofja Loka 1
ASIMA HARBAŠ

upokojenka

Volilni okraj Škofja Loka 2
BLAŽ KOZJEK

diplomirani agronom, študent

Mag. Vera Djurić Drozdek

@levpavlovski2022

@mojca.faganel

@JanezKranj

@senka.pucelj

Blaž Kozjek
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PROGRAMSKI CILJI ZA MANDAT 2022–2026

Obkrožite  
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Cenjene upokojenke  
in upokojenci!

10

VINKO OTOVIČ  
VO 1 Jesenice

STANISLAV 
LONČARIČ 

VO 4 Kranj I

DR. BOJAN  
POTOČNIK

VO 6 KRANJ III in 
VO 9 Škofja Loka II

ERIKA PETKOVIĆ
VO 8 ŠKOFJA LOKA I 

in VO 11 Idrija

MARKO PETRIĆ
VO 5 Kranj II

MARIJA MRAVLJE
VO 7 TRŽIČ

JANEZ PANČUR 
VO 10 KAMNIK

GORDANA ANA  
VIŠNAR ŽUPANČIČ 

VO 2 in VO 3 –  
Radovljica I in II

Navedene cilje bomo dosegali  
z argumentiranim zagovarjanjem  
naslednjih ukrepov: 

ZA POKOJNINE, VARNO IN  
DOSTOJNO STAROST
Pokojnina je zaslužena ustavna ekonomska  
pravica, pridobljena iz plačila prispevkov,  
in jo moramo prenehati obravnavati kot socialno 
kategorijo ter mora ohranjati realno vrednost. 
Povečati odmerni odstotek pokojnin, da bo  
v letu 2026 povprečna pokojnina dosegla višino 
najmanj 71 % v razmerju do povprečne plače.
Nobena politična stranka, kljub opozorilom,  
da se je za več deset odstotkov podražila hrana in 
storitve, pomembne za upokojence, ni podprla 
potrebnega dviga pokojnin.
Ponovno se bo uvedla seniorska olajšava s  
67. letom starosti. 

ZA JAVNO IN DOSTOPNO  
ZDRAVSTVO 
Povečati delež BDP za zdravstvo iz sedanjih 7,9 % 
na 9,3 % in krepiti zavest o nujnosti omogočanja 
zdravstvenih storitev za vse. 
Pristopiti k sistemskemu urejanju plačil  
zdravstvenih storitev s prenovo okostenelega  
sistema ZZZS in dopolnilnega zdravstvenega  
zavarovanja, ki se mora vsebinsko preoblikovati 
in postati del zdravstvene blagajne.
V zdravstvu mora biti bolnik na prvem mestu,  
nedostopnost do zdravnika je treba odpraviti 
tako na primarnem kot sekundarnemu nivoju. 
Stranka si bo z vsemi sredstvi prizadevala preprečiti, 
da bi prišlo do ponovitve neprimernega odnosa  
do starejših, kot se je zgodilo v prvi fazi covida-19. 
V večji meri je treba spodbujati oz. podpirati  
preventivne dejavnosti (so cenejše od kurativnega 
zdravljenja, zagotavljajo večjo kakovost;  
sem štejemo tudi šport starejših ...).

ZA UVELJAVLJANJE TEMELJEV  
DOLGOŽIVE DRUŽBE
Spodbujati družbeno vključenost starejših, 
njihovo mobilnost, vključno s prenosom izkušenj 
in znanj, kulturno ustvarjalnostjo in organizirano 
športno rekreacijo.
Omogočiti razvoj storitev, ki bodo starejše čim 
dlje obdržale v svojem okolju z ukrepi  
subvencioniranja vgradnje dvigal v večstanovanj-
skih stavbah in tudi v individualnih hišah.
V ceno storitev domskega varstva se ne smejo 
vključiti stroški investicij zasebnih graditeljev, kar 
bi morala prevzeti država z ustrezno obliko  
intervencij.
DeSUS se bo v cilju večje učinkovitosti pri svojem 
delu povezoval z vsemi organizacijami, ki skrbijo 

za starejše, ranljive in druge zapostavljene skupine  
(ZDUS, RK, KARITAS, društva invalidov in druga  
podobna društva, nevladne organizacije, druga 
civilna združenja ...).

ZA SPOŠTOVANJE DEMOKRATIČNE 
USTAVNE UREDITVE
Priznavanje in spoštovanje pridobitev  
II. svetovne vojne in vseh naporov v boju za  
dosego lastne identitete in suverenosti  
Republike Slovenije.
Ohranitev in krepitev neodvisnih javnih institucij 
in javnih medijev.
Braniti osebne svoboščine in dosežene človekove 
pravice, posebej pravice žensk.
Spoštovanje ločitve države in cerkve. 
Ničelna toleranca do korupcije, uvedba finančne 
policije.
Zavarovati državno premoženje in ga upravljati v 
skladu z nacionalnimi interesi.

ZA OHRANITEV ZDRAVEGA OKOLJA 
IN ZELENI RAZVOJ
Decentralizacija države in uravnotežen prostorski 
in regionalni razvoj, ki bo zmanjšal obseg dnevnih  
migracij prebivalstva in pospešil gospodarski  
razvoj vseh delov države tudi s pomočjo evropskih 
sredstev in skladov.
Lokalna preskrba s hrano, ki mora povečati delež 
samooskrbe, strateška prioriteta razvoja kmetijstva 
in prednostna podpora slovenskemu kmetu.
Varstvo voda in podpiranje ohranjanja biotske  
raznovrstnosti ter podpiranje razumne strateško 
pomembne ideje različnih civilnih združenj/ 
iniciativ na okoljskem področju.
Prepoved tehnologij, ki pomenijo grožnjo kvaliteti 
naravnih virov (npr. freking).

ZA PRAVIČNOST, SOLIDARNOST, 
SPOŠTLJIVOST VSEH DELEŽNIKOV 
V DRUŽBI TUDI NA DRUGIH  
PODROČJIH ŽIVLJENJA IN DELA 
Smo za preoblikovanje pretežne oblike  
zaposlovanja, t. i. prekarnega dela kot novodobne 
oblike suženjstva, v humane oblike, ki omogoča-
jo osamosvojitev mladih  tako v ekonomskem kot 
socialnem smislu.
Izboljšati možnosti mladih in njihove zaposlitvene 
perspektive.
Zavzemamo se za nove stanovanjske politike po 
vzoru sosedov, tudi z izgradnjo stanovanj preko 
stanovanjskih zadrug. 
Zagotovili bomo močno povečano gradnjo  
najemnih stanovanj za mlade družine, socialno 
ogrožene in starejše. Tako povečano izgradnjo 
morajo zagotoviti država in občine.  

VEČ KOT 600.000 NAS JE!
Če bi druge stranke resnično spoštovale upokojence, bi bili naši materialni,  
bivalni in drugi pogoji bistveno boljši. V resnici je edino DeSUS bila tista, ki je  

dosegla veliko pozitivnih premikov. In vendar premalo.
Tega se zavedamo in vam obljubimo, da bomo v naslednjem mandatu delovali 

boljše. Vaši interesi in potrebe bodo pred osebnimi.

PREDSTAVITEV KANDIDATK  
IN KANDIDATOV ZA POSLANCA RS  
V 1.  VE KRANJ
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Maša Likosar

Bled – Občina Bled je v začet-
ku aprila 2019 končala 160 
tisoč evrov vredno investici-
jo v obnovo lesenega pomo-
la v Mlinem na obali Blejske-
ga jezera, ki je bil dotrajan, 
njegova uporaba pa nevar-
na. Zanj tedaj niso pridobi-
li gradbenega dovoljenja, saj 
so menili, da ne gre za novo-
gradnjo, temveč za adaptaci-
jo, in da so bila dela izvede-
na kot investicijsko vzdrže-
vanje v javno korist. Grad-
bena inšpektorica Inšpekto-
rata RS za okolje in prostor 
je v odločbi, ki je bila izdana 
marca 2019, ugotovila, da re-
konstrukcije ni mogoče šteti 
med izjeme, za katere ni pot-
rebno gradbeno dovoljenje, 
saj izvedena dela presega-
jo vzdrževanje objektov. Pri-
stanišče za pletne, ki je bilo 
sicer na tem mestu že prej, 
se je skupaj s temelji in pilo-
ti odstranilo in se na razširje-
nem območju zgradilo novo, 
in kot je navedla inšpekto-
rica, je po zakonu za novo-
gradnjo ali rekonstrukcijo 

treba imeti pravnomočno 
gradbeno dovoljenje. 

Občini Bled je naložila, 
naj na svoje stroške do 15. 
avgusta 2019 odstrani novo-
zgrajeni objekt in vzposta-
vi prejšnje stanje, v naspro-
tnem primeru se bo začel 
postopek izvršbe. Z odloč-
bo je bila prepovedana tudi 
uporaba pristanišča, vendar 
so ga pletnarji kljub temu 
ves čas uporabljali. Kazen v 
višini 2500 evrov je kot od-
govorna oseba dobil blejski 

župan Janez Fajfar, ki je bil 
prepričan, da gradbenega 
dovoljenja ne potrebujejo. 

Občina Bled je tedaj pris-
topila k pridobivanju grad-
benega dovoljenja za nazaj, 
a postopki so trajali tri leta, 
saj so morali ob ureditvi do-
kumentacije pridobiti še 
vrsto drugih dovoljenj in so-
glasij, s pridobljenim grad-
benim dovoljenjem pa se 
niso izognili le finančnim 
stroškom, temveč tudi rušit-
vi pristana. 

Po treh letih do dovoljenja
Občina Bled je po treh letih od odprtja pridobila gradbeno dovoljenje za 
prenovljeno pristanišče za pletne v Mlinem, s čimer so se izognili denarnim 
kaznim in rušenju pristana. 

Občina Bled je po treh letih pridobila gradbeno dovoljenje 
za prenovljeno pristanišče za pletne v Mlinem. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Zgornje Gorje – Ideja o tem, 
da ob rojstvu otroka obča-
nom podarijo sadiko sadne-
ga drevesa, je padla že pred 
epidemijo, je povedal župan 
Peter Torkar, uresničili pa 
so jo zdaj, ko so se razme-
re umirile in ukrepi spros-
tili. »Smo zelena občina, ra-
zvojno trajnostno naravna-
ni, zato je ideja o sadiki dre-
vesa kot darilu nekako lo-
gična,« je še pojasnil. »Upa-
mo, da bodo podarjena dre-
vesa pognala močne in glo-
boke korenine, prav tako kot 
si želimo, da bi otroci zrasli v 
močne ljudi, pripravljene na 
samostojno pot.«

Kot je povedala ena od 
mamic, ki so prišle po sadi-
ko jablane, so se darila zelo 
razveselili. »Drevo bomo 
posadili na maminem vrtu, 
tam bo imelo dovolj son-
ca in prostora,« je pojasnila 

Tea Kuhn s Poljšice, mami-
ca 15-mesečnega Lovra in 
prvošolca Erika. »Mislim, da 
je odraščanje na podeželju 
nekaj zelo lepega. Rada se 
spomnim svojega otroštva, 
ki sem ga preživela ob igri z 
vrstniki, zunaj, na prostem. 
Upam, da ga bosta tudi moja 
sinova preživela na podoben 
način.«

»Vesel sem, da se malčki 
in njihovi starši takole sre-
čajo pred občinsko stavbo 
in se spoznavajo med se-
boj; že kmalu bodo vsi za-
čeli obiskovati vrtec in nato 
skupaj vstopili v šolske klo-
pi,« je bil s petkovim sreča-
njem zadovoljen župan Pe-
ter Torkar.

Kot pravi, je v občini za 
najmlajše posebno v zad-
njem obdobju dobro poskr-
bljeno. »Vsako investicijo, 
ki se v Gorjah izvaja, načr-
tujemo z mislijo na dobro-
bit vseh občank in občanov, 

tudi najmlajših. Posebno 
pozorni smo pri zagotavlja-
nju površin, namenjenih 
pešcem. Vesel sem, ko vi-
dim mlade starše z vozički, 
ki se lahko varno gibljejo po 
pločnikih. Ob tem smo lani 
popolnoma prenovili notra-
njost vrtca in dogradili tri 
nove učilnice v osnovni šoli, 
s katerimi smo precej izbolj-
šali pogoje za učenje.«

V Gorjah bodo takšno ob-
darovanje ob rojstvu nada-
ljevali tudi v prihodnje, je še 
povedal župan. Sadika sad-
nega drevja je le del darila. 
Vsak novorojenček oziro-
ma njegovi starši, ki imajo 
stalno prebivališče v občini 
Gorje, namreč ob rojstvu ot-
roka prejmejo nakazilo v vi-
šini 380 evrov ali bon v vred-
nosti 420 evrov, ob tem pa 
trgovini, kjer bone starši 
lahko unovčijo, priložita še 
65 evrov, je še pojasnil žu-
pan Peter Torkar. 

Sadike za novorojence
Župan Peter Torkar je pretekli petek pripravil posebno dobrodošlico 
za najmlajše občane Gorij: starše vseh lani rojenih otrok je povabil na 
priložnostni sprejem pred občinsko stavbo in jim izročil sadike sadnega 
drevja, po večini jablan, darilo občine ob rojstvu otroka.

Župan Peter Torkar je staršem lani rojenih otrok pretekli petek izročil sadike sadnih dreves. 
Ene od mladih jablan sta se razveselila tudi Tea Kuhn in njen 15-mesečni Lovro.
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Alenka Brun

Jezersko – Na 22. redni seji 
občinskega sveta Občine Je-
zersko so svetniki obravna-
vali tudi Odlok o zaključ-
nem računu Občine Jezer-
sko za leto 2021. Odlok jim 
je predstavil Marko Šifrar. 
Realizacija prihodkov je bila 
v večini blizu sto odstotkov, 
malo manjša pri prejetju do-
nacij, transferji so bili pri 
prihodkih celo višji od načr-
tovanih, prejeta sredstva iz 

EU pa nižja. Realizacija pri 
odhodkih je znašala slabih 
75 odstotkov, nekatera in-
vesticijska sredstva pa so se 
prenesla v novo leto. Neka-
teri stroški so se znižali na 
račun epidemije, saj se je 
marsikaj preselilo na splet. 
Subvencije so v bistvu reali-
zirali v celoti, transferji po-
sameznikom in gospodinj-
stvom pa so bili celo mal-
ce nižji od pričakovanih, a 
še vedno dobrih devetdeset 
odstotkov. Za dve tretjini so 

bili nižji transferji neprofit-
nim organizacijam in usta-
novam, kar gre nekoliko na 
račun neizvedenih priredi-
tev, ki so delno financirane 
tudi iz občinskih razpisov. 
Pri samem načrtovanju pro-
računa namreč še niso vede-
li, koliko bo šlo za investicije 
in koliko za tekoče stroške, 
kar so nato z rebalansom 
tudi popravili. Občinski svet 
Občine Jezersko je sprejel 
Odlok o zaključnem računu 
občine za lansko leto. 

Realizacija prihodkov je bila 
skoraj stoodstotna
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OB 60-LETNICI 
ANDREJA MISSONA

SLOVENSKI OKTET

ZBOR SLOVENSKE FILHARMONIJE

KOMORNI GODALNI ORKESTER AKADEMIJE ZA GLASBO

sokolski dom škofja loka
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Marjana Ahačič

Bled, Gorje – »Certifikat z 
dvema zvezdicama pomeni, 
da občini že sedaj ravnata z 
viri mnogo bolje od zahtev 
zakonodaje, saj imata širok 
nabor ukrepov za prepreče-
vanje nastajanja odpadkov, 
ponovno uporabo in boljše 
ločevanje, hkrati pa razno-
like lokalne akterje aktivno 
spodbujata k sprejemanju 
lastnih zero waste ukrepov. 
Tako Bled kot Gorje sta po-
kazala vizijo pri ravnanju z 

viri, obstoječa strategija pa 
narekuje dodatne izboljša-
ve, ki bodo ob naslednji re-
viziji zagotovo prinesle več 
zvezdic,« so prepričani Eko-
logi brez meja, ki ob tem po-
udarjajo, da je občinama us-
pelo doseči odlične rezulta-
te kljub močni obremenje-
nosti s turizmom.

Tako navajajo, da je bilo v 
obdobju ocenjevanja izvede-
nih več kot štirideset ukre-
pov za izboljšanje upravlja-
nja virov in ozaveščenosti, 
stopnja ločenega zbiranja z 
okoli deset povečana na več 
kot sedemdeset odstotkov, 
količina mešanih odpadkov 

na turista pa zmanjšana za 
16 odstotkov, ob tem, da se 
je njihovo število tačas sko-
raj podvojilo.

Certifikacijski standard, 
ki ga je razvila organizaci-
ja Mission Zero Academy 
(MiZA), je sicer sestavljen 
iz petih korakov: izraz inte-
resa, zaveza, implementaci-
ja, certificiranje in letne iz-
boljšave. Ima stalno podpo-
ro strokovnjakov s področ-
ja ravnanja z odpadki in viri 
in je razvit okoli sistema toč-
kovanja, ki vključuje obve-

zne in dodatne kriterije, po-
jasnjujejo v društvu Ekologi 
brez meja.

Dodatni kriteriji so ovred-
noteni glede na ambicio-
znost in učinek posame-
znih skupin ukrepov, kom-
binacija teh točk skupaj pa 
opredeljuje raven certifici-
ranja občine in njeno števi-
lo t. i. zvezdic. 

Po pridobitvi certifikata 
bodo občine izvajale nad-
gradnje ukrepov in njihove-
ga spremljanja, vsaka tri leta 
pa bodo spet podvržene re-
viziji za potrditev certifikata 
— z možnostjo višje ocene 
do pet zvezdic.

Dve zvezdici Bledu 
in Gorjam
Občini Bled in Gorje sta postali prvi prejemnici 
evropskega certifikata Zero Waste Certified City, 
prejeli sta dve zvezdici od petih. Certifikat je 
namenjen pospeševanju prehoda evropskih mest 
na t. i. zero waste (nič odpadkov) in izvajanju 
krožnega gospodarstva na lokalni ravni.

Certifikat z dvema zvezdicama pomeni, da občini že 
sedaj ravnata z viri mnogo bolje od zahtev zakonodaje, 
saj imata širok nabor ukrepov za preprečevanje 
nastajanja odpadkov, ponovno uporabo in boljše 
ločevanje.

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – V rebalan-
su so prihodki višji za dob-
rega 1,3 milijona evrov, ker 
so na podlagi lanske reali-
zacije višje planirani davki 
od prometa nepremičnin, 
komunalni prispevek, glo-
be in nadomestilo za upora-
bo stavbnega zemljišča, ne-
koliko so povečani tudi pri-
hodki od najemnin komu-
nalne infrastrukture. Do-
biček Komunale Kranjska 
Gora je ocenjen na petdeset 
tisoč evrov in je na odhodkih 
za isti znesek planirana sub-
vencija cene za odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda.

V skupnem prihodki zna-
šajo skoraj 15,8 milijona 
evrov, odhodki 18,8 milijo-
na evrov, razlika se krije iz 
ostanka preteklih let. Do-
dana je preplastitev ceste v 
Srednji Vrh, sredstva za Po-
kal Vitranc in Planico, san-
ke za GRS, obnova dveh 
praznih občinskih stano-
vanj, upravljanje parkoma-
tov, oprema za igralnice po 

obnovi starega vrtca v Moj-
strani, postavitev dveh dehi-
dracijskih WC-enot v Trigla-
vskem gaju v Mojstrani in na 
parkirišču na Belem polju. 
Nova sta projekt E-oskrba (va-
rovanje starejših na daljavo) 
in One Stop Shop prek BSC 
Kranj (raziskava dobrih pra-

ks in vzpostavitev sodelavne-
ga centra v občini). Glede na 
situacijo se bodo nekatere in-
vesticije izvajale v drugi polo-
vici leta, zato se plačila prene-
sejo v naslednje leto (del ces-
te in most do poligona v Pod-
korenu, brunarica pri vsto-
pni točki v ferato Hvadnik, 
cesta v Naselju Ivana Krivca 
v Jasni, druga faza pločnika v 
Gozdu - Martuljku). 

Župan Janez Hrovat je po-
vedal, da je letošnji prora-
čun na trhlih nogah, pa ne 
zaradi financ, ki jih Občina 
Kranjska Gora ima, ampak 
zaradi vse dražjih investicij. 
Kot primer je navedel inve-
sticijo v parkirišče in posta-
vitev igral na Dovjem, kjer 

je bila vrednost po predra-
čunu okrog osemdeset tisoč 
evrov, zdaj pa je precej viš-
ja. Svetniki so sprejeli župa-
nov amandma, da dajo ne-
kaj sredstev na rezervo, da 
bodo investicijo na Dovjem, 
za katero je izvajalec del že 
izbran, čim prej začeli. Letos 
bo po njegovi oceni potreb-
nih še nekaj rebalansov, da 
bodo lahko vse sproti peljali. 

Pomembno pa je, kot je po-
udaril, da se bodo odločili po 
pameti dobrega gospodarja. 

»Občina Kranjska Gora je 
ena redkih, ki je od leta 2014 
cene komunalnih storitev 
držala na enakem nivoju ozi-
roma je cene odvajanja odpa-
dnih voda in kanalizacije leta 
2016 celo znižala za deset od-
stotkov. Zdaj je zaradi dviga 
stroškov prišlo do nekega po-
večanja, kar pa smo iz presež-
ka Komunale Kranjska Gora 
tudi pokrili. Cena za obča-
ne ostaja nespremenjena od 
leta 2016,« je pojasnil župan 
Hrovat.

Svetniki so sprejeli še en 
županov amandma. Kot je 
pojasnil, ima novi lastnik 
žičnice z mojstranškim 
smučiščem resne namene 
in je pripravljen investirati 
precej svojega denarja v do-
delavo umetnega zasneže-
vanja, da bi dosegli devetde-
set smučarskih dni v Moj-
strani, ter v postavitev še ene 
majhne žičnice. Občina bo 
pomagala s štirideset tisoč 
evri.

Prvi letošnji rebalans proračuna
Kranjskogorski občinski svetniki so na aprilski seji sprejeli prvi letošnji rebalans občinskega proračuna.

Maša Likosar

Bled – Letošnji občni zbor 
PD Bled so zaznamovale 
tudi volitve, razrešeni so bili 
dosedanji organi društva in 
imenovani novi. Po 44 letih 
vodenja je Janeza Petkoša 
zamenjal Rado Urevc. Do-
sedanjemu predsedniku so 
za vse zasluge pri vodenju 
in razvoju društva podelili 
naziv častnega predsednika 
društva. Občnega zbora se 
zaradi zdravstvenega stanja 
ni mogel udeležiti, zato so 
mu priznanje izročili kasne-
je, sta pa zbrane poleg pred-
stavnikov sosednjih društev 
pozdravila tudi podpredse-
dnik Planinske zveze Slo-
venije Martin Šolar in novi 
predsednik Meddruštvene-
ga odbora planinskih dru-
štev Gorenjske Valentin Re-
zar. 

Pretekli dve leti sta bili si-
cer za PD Bled, njegove or-
gane in vodenje, precej stre-
sni. »Menjave in iskanje 
oskrbnikov za Blejsko kočo 
v Lipanci, investicijska dela 
v sami koči, bolezen dolgo-
letnega predsednika, velik 
vpliv na aktivnosti društva 
kot tudi na kočo pa je ime-
la epidemija. Kljub vsemu 
je društvo dobro delovalo 
in poslovalo, kar so izkazala 

tudi letna poročila,« je dejal 
novi predsednik Rado Urevc 
in dodal, da so v zadnjih le-
tih obnovili kuhinjo v koči. 
V letih 2019 in 2020 so za 
investicije skupno nameni-
li 25 tisoč evrov, lani investi-
cij ni bilo. Letos namerava-
jo investirati približno deset 
tisoč evrov za obnovo jedil-
nice, v treh letih jih čaka še 
izgradnja čistilne naprave v 
vrednosti približno deset ti-
soč evrov. 

Ob predstavitvi načrtov za 
letošnje leto je Urevc predsta-
vil tudi nova oskrbnika Blej-
ske koče Tino Lukšič in An-
dreja Dolška. V nizki sezo-
ni bo koča zaprta le ob pone-
deljkih, sicer pa se bo v njej 
mogoče okrepčati vsak dan. 
Koča je imela leta 2019 re-
kordno število obiskovalcev, 
in sicer 133 tisoč, predlani 
131 tisoč, lani 111 tisoč. »Šte-
vilo obiskovalcev kljub epi-
demiji ni upadlo,« je dodal 

Urevc.  Društvo ima trenu-
tno 320 članov, od tega ve-
lik delež predstavlja podmla-
dek, usposobljenih imajo se-
dem planinskih vodnikov in 
dobro razvito pohodniško de-
javnost, vsakih 14 dni orga-
nizirajo pohode. Društvo je 
bilo ustanovljeno leta 1949, 
in ker se bliža 75. obletnica 
ustanovitve, nameravajo iz-
dati zbornik, v katerem bodo 
zajete informacije o delova-
nju društva v preteklih letih. 

Imenovali novega predsednika
Vodenje Planinskega društva (PD) Bled je prevzel dolgoletni član in dosedanji podpredsednik Rado 
Urevc. Dosedanjemu predsedniku Janezu Petkošu so podelili naziv častnega predsednika društva.

Predsednik Rado Urevc (levo), podpredsednik Matej Ražen (desno) in Janez Petkoš, častni 
predsednik PD Bled / Foto: arhiv PD Bled

Župan Janez Hrovat je povedal, da je letošnji proračun 
na trhlih nogah, pa ne zaradi financ, ki jih Občina 
Kranjska Gora ima, ampak zaradi vse dražjih 
investicij. Kot primer je navedel investicijo v parkirišče 
in postavitev igral na Dovjem, kjer je bila vrednost po 
predračunu okrog osemdeset tisoč evrov, zdaj pa je 
precej višja.
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FERLACH  BOROVLJE
DR. EVA ROSIAN

Tamara Rigelnik Dr. Eva Rosian

Obiščite nas
na Facebook-u

Alenka Brun

Preddvor – Cesto so odprli v 
sredo, prisotne je nagovoril 
domači župan Rok Roblek, 
slavnostni govornik je bil 
obrambni minister Matej 
Tonin. Cesto je blagoslovil 
župnik – tokrat se je vabilu 
odzval dekan Urban Kokalj, 
župnik v Šenčurju, saj se je 
preddvorski župnik opravi-
čil. Za krajši kulturni pro-
gram so ob odprtju poskrbe-
li še preddvorski folklorniki.

Župan ni skrival veselja, 
da so se kljub dežju občani 
v tolikšnem številu udeleži-
li slavnostnega odprtja ces-
te. Najprej se je zahvalil Di-
rekciji RS za ceste, ki je ime-
la toliko posluha, da je pris-
topila k vzdrževanju, sana-
ciji površine državne ces-
te. Spregovoril je tudi o var-
nostnem vidiku ceste, o po-
menu prehoda za pešce in 
dveh avtobusnih postaja-
lišč. Zahvalil se je vodilne-
mu izvajalcu del Gorenjski 
gradbeni družbi in družbi 
Garnol, ki sta glavnino del 
izvedla s svojimi podizvajal-
ci. Ker so odprtje ceste tok-
rat pripravili na uvozu v pri-
hodnjo poslovno cono, je 
župan Roblek poudaril tudi 
pomembnost ceste za ra-
zvoj poslovne cone oziroma 
gospodarskih dejavnosti v 
njej. Občini Šenčur in Me-
stni občini Kranj se je zah-
valil za finančno sodelova-
nje pri solastniškem deležu 
vodovoda, saj se je ob držav-
ni cesti obnavljal tudi magi-
stralni vodovod, ki oskrbu-
je z vodo prebivalce ome-
njenih občin. Da gre veli-
ka zahvala sploh vsem ob-
čanom in občankam, ki sta-
nujejo ob cesti oziroma v 

okolici ceste, za njihovo po-
trpežljivost v času del ter 
tudi za vztrajnost pri iska-
nju rešitve za pločnik, je po-
udaril tudi, ko je še enkrat 
omenil pomembnost var-
nosti, ki na tej cesti igra še 
kako veliko vlogo. Naselje 
oziroma del naselja Tupali-
če v okolici bencinske črpal-
ke bodo tako v prihodnje po-
vezali s pločnikom proti juž-
ni strani. 

Ravno tako se je za potr-
pežljivost v času obnove in 
izboljšav ceste domačinom 
zahvalil slavnostni govornik 
Tonin. Povedal je, da je drža-
va za sanacijo in vzdrževanje 
ceste prispevala 1.400.000 
evrov, občina 850 tisoč. »Tu 
se vidi, da je dobro, da sta obči-
na in država povezani, da de-
lata stvari skupaj, ker se tako 
stvari delajo bolj racional-
no,« je bil jasen. Prisotnim 

pa je predal tudi veselo novi-
co, saj bo, kot kaže, dolgole-
tna zgodba o obvoznici Ho-
temaže–Britof končno dobi-
la epilog. Začeli jo bodo gra-
diti letos jeseni. »Odkuplje-
na so vsa zemljišča, gradbe-
no dovoljenje je izdano. Čaka 
nas le še faza pridobivanja iz-
vajalca, in če se tu ne bo nič 
zapletlo, se dela lahko začne-
jo že pred jesenjo,« je še po-
jasnil.

Odprtje državne ceste 
V teh dneh se je zaključilo asfaltiranje državne ceste v Tupaličah, natančneje odseka Sp. Jezersko–
Preddvor v naselju Tupaliče. Uradno odprtje ceste je potekalo na uvozu v prihodnjo poslovno cono, 
izvedeli pa smo tudi, da bodo obvoznico Hotemaže–Britof začeli graditi jeseni.

Odsek državne ceste v novi podobi

Slavnostno odprtje, kjer sta trak prerezala slavnostni govornik obrambni minister Matej 
Tonin in župan Občine Preddvor Rok Roblek

Janez Kuhar

Šenturška Gora – Planinsko 
društvo Komenda, sekcija 
Škrjančki, je na velikonoč-
ni ponedeljek organiziralo 

štirinajsti Prdenov pohod na 
Šenturško goro pod Krvav-
cem. Namen pohoda je bil 
»očistiti« telo po zaužiti kalo-
rični praznični hrani. Pohoda 
se je udeležilo 29 pohodnikov. 

Najstarejša pohodnica je bila 
74-letna Ivanka Lončar iz Za-
loga pri Cerkljah, vodja poho-
da pa Franc Drolec iz Komen-
de, ki je bil lani kar 280-krat 
na Šenturški gori.

Na pohod za čiščenje telesa

Letošnjo izgubo bi sicer 
lahko pokrili tudi z lanskim 
dobičkom, ki je zaradi pol-
milijonskega poračuna pre-
teklih izgub izjemoma zna-
šal 800 tisoč evrov, če se 
skupščina odloči za spre-
membo poslovnega načrta. 
A po Berčonovih besedah bi 
bila to kratkoročna rešitev.

V Komunali Kranj so si-
cer pred kratkim rešili teža-
vo z odvozom bioloških od-
padkov in komunalnega bla-
ta. Podpisali so namreč novi 
dveletni pogodbi. Komunal-
no blato novi prevzemnik 
odvaža v Avstrijo po ceni 138 
evrov na tono, kar je precej 
ceneje od lanskih 189 evrov 
in 204 evrov pred dvema le-
toma. Zaradi ugodnega ce-
novnega trenda so se odpo-
vedali investiciji v lastno su-
šilnico blata, še zlasti ob na-
povedi, da bodo sušilnico 
in sežigalnico do leta 2030 
zgradili v Ljubljani, za ka-
tero so že podpisali pismo o 

nameri. Kuhinjskih odpad-
kov pa ne bodo več odvaža-
li na Vrhniko, kjer prevze-
mnik znižuje obseg poslo-
vanja, temveč na Hrvaško. 
»Zgodilo pa se nam je to, kar 
se nam je pred dvema leto-
ma in pol zgodilo pri odpa-
dnem blatu: cena se je sko-
raj podvojila,« je pojasnil 
Berčon.

Razvojni projekti, kot je 
zaokroževanje vseh dejav-
nosti na območju Zarice, 
kljub vsemu potekajo nemo-
teno naprej. Kot je dejal Ber-
čon, je pripravljalne aktivno-
sti treba nadaljevati, da bodo 
po koncu morebitne krize 
projekti pripravljeni na iz-
vedbo. Kmalu bodo tako od-
dali vlogo za gradbeno dovo-
ljenje za parkirišče, do po-
letja pa tudi za novo uprav-
no zgradbo. Na aktualni raz-
pis za sofinanciranje projek-
tov digitalizacije, na razpola-
go je 70 milijonov evrov, pa 
se ne morejo prijaviti, dokler 
država ne spremeni »zme-
denih pogojev«, je razložil. 

Odpadki se bodo 
podražili
31. stran

Direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon / Foto: Tina Dokl

Maribor – Pošta Slovenije je danes izdala priložnostne znam-
ke, posvečene zlatim slovenskim olimpijcem. Z rezultati na 
letošnjih olimpijskih igrah so si mesto na znamkah zagoto-
vili Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj in Peter Prevc. Izid 
znamke bo spremljal ovitek prvega dne, na kateri bo Urša Bo-
gataj kot dvakratna zmagovalka na letošnjih olimpijskih igrah.

Zlati olimpijci na znamki

Zadovoljni pohodniki Prdenovega pohoda na Šenturški gori
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Kamnik je lani 
pričakovano obiskalo več 
turistov kot leto prej. Po za-
časnih podatkih Statistič-
nega urada so našteli dob-
rih 35 tisoč gostov, od tega 
25 tisoč domačih, preosta-
lo pa tujcev. Obisk destina-
cije je lani tako za skoraj 28 
odstotkov presegel obisk v 
predhodnem letu. Od tega 
je Kamnik obiskalo dvaj-
set odstotkov več domačih 
obiskovalcev ter skoraj 59 
odstotkov več tujih gostov. 
Skupaj je bilo opravljenih 
80.891 nočitev, od tega je 
bilo nočitev domačih gostov 
57.790, nočitev tujih gostov 
pa 23.101. Opravljene nočit-
ve v lanskem letu presega-
jo tiste v letu 2020 za 17 od-
stotkov.

Kot sporočajo iz kamni-
škega zavoda za turizem in 
šport, pa številke še ne do-
segajo tistih iz leta 2019. 
Lani je namreč obisk dose-
gel le 85 odstotkov tistega 

iz zadnjega predkoronske-
ga leta. »Leti 2020 in 2021 
sta nas naučili, da na nekate-
re dejavnike nimamo vpliva, 
imamo pa dolžnost, da jih 
spremljamo in se nanje po-
izkušamo na čim bolj ustre-
zen način odzvati,« je ko-
mentiral vršilec dolžnosti di-
rektorja zavoda Luka Svetec 
in dodal: »V lanskem letu so 
se rezultati ponovno konkre-
tno izboljšali in se počasi 
približujejo predkoronske-
mu obdobju. To nas navda-
ja z optimizmom, hkrati pa 
nam daje odgovornost, da še 
naprej razvijamo v destina-
cijo, ki bo zelena, trajnostna 
in uspešna.« 

Največ turistov prespi v 
Termah Snovik (39,46 od-
stotka), ki ostajajo največ-
ji turistični ponudnik v Ka-
mniku, letos so na drugem 
mestu po nočitvah vsi ponu-
dniki koč na Veliki planini 
(vsi skupaj 17,30 odstotka), 
tretje mesto pa zaseda Slo-
venia Eco Resort (10,29 od-
stotka).

Lani v Kamniku  
več gostov
Lani je Kamnik obiskalo 28 odstotkov več turistov 
kot leto prej.

Simon Šubic

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so minuli četrtek nada-
ljevali razpravo o pobudi za 
spremembo šolske zakono-
daje glede vključevanja otrok 
tujih priseljencev v osnovne 
šole, ki so jo začeli že mar-
ca. Pobudo, ki jo bodo na-
slovili na vlado ter ministr-
stvo za izobraževanje, zna-
nost in šport, so tokrat potr-
dili. Med drugim predlagajo 
preverjanje otrokovega po-
znavanja slovenskega jezi-
ka pred vstopom v osnovno 
šolo, in če to ni zadostno, ob-
vezno obiskovanje Medkul-
turne pripravljalnice. »Tudi 
z ostalimi župani, predvsem 
mestnih občin, o tem pro-
blemu debatiramo. Kranj bo 
prvi, ki ga bo naslovil, verja-
mem pa, da nam bodo sle-
dile tudi ostale občine,« je o 
pobudi dejal župan Matjaž 
Rakovec.

Na Mestni občini Kranj 
vladi in resornemu mini-
strstvu predlagajo, da tuje-
ga otroka s pomanjkljivim 
znanjem slovenskega jezi-
ka šolska svetovalna služba 
napoti v Medkulturno prip-
ravljalnico, to je enoletno 

učenje slovenskega jezika 
in uporabne slovenske kul-
ture po stopenjsko prilago-
jenem programu. Vključi-
tev bi bila obvezna. »S tem 
bi premostili razlike v zmo-
žnostih učenja jezika in 
omogočili tudi otrokom tuj-
cev spremljanje pouka ter 
ublažili marsikatero stisko, 

ki se zadnja leta pogosto po-
javlja ravno zaradi jezikov-
nih ovir in s tem povezanih 
motenj pouka,« so pojasni-
li. Program bi izvajale ose-
be, ki že sedaj opravljajo do-
datne ure slovenščine in so 
priznane s strani ministr-
stva za izobraževanje. Ob 
zaključku leta bi izvedli pre-
verjanje znanja slovenščine 
za napredovanje v višji ra-
zred. Podobno Medkultur-
no pripravljalnico bi uved-
li tudi v vrtcih za predšolske 

skupine, temeljila pa bi na 
igri in spoznavanju jezika, 
ki je prilagojeno od pet- do 
šestletnim otrokom. Pote-
kala bi eno uro dnevno v lo-
čenih skupinah, ki imajo na 
programu učenje sloven-
ščine. Otroku, ki je v pred-
šolski skupini in ne obvla-
da slovenskega jezika niti 

na osnovni ravni, bi se zače-
tek osnovnega šolanja odlo-
žil za eno leto. V Kranju še 
predlagajo, da se določi naj-
višji normativ za vključene 
otroke, ki ne govorijo slo-
vensko, v oddelke šol. 

Po prvotnem predlogu 
naj bi se otroci z neznanjem 
slovenskega jezika v šolo 
lahko vpisali šele po opra-
vljeni pripravljalnici, v potr-
jeni pobudi pa je predlaga-
no, da bi pripravljalnica po-
tekala sočasno s šolanjem. 

Kot je pojasnil župan, bi ti 
otroci spremljali tiste pred-
mete, kjer znanje sloven-
skega jezika ni tako po-
membno, kot so na primer 
športna vzgoja, likovna in 
glasbena umetnost. 

»Gre zgolj za apel in 
predlog, na kakšen način 
se lahko zadeva uredi. Pri 
tem so sodelovali vsi rav-
natelji kranjskih in okoliš-
kih osnovnih šol, govorili 
smo s socialnimi delavka-
mi in psihologinjami v šo-
lah,« je na očitek, da mora o 
tem vprašanju odločati stro-
ka, odgovorila Tanja Hro-
vat, vodja urada za družbe-
ne dejavnosti. Kot je pouda-
rila, bodo kranjsko pobudo 
na državni ravni po vsej ver-
jetnosti obravnavali med-
resorsko in jo izpilili do te 
mere, da bo dosežena nuj-
na sprememba trenutne za-
konodaje, h kateri ravnatelji 
brez uspeha pozivajo že ne-
kaj let. Glede pripomb, da je 
predlog diskriminatoren do 
tujih otrok, pa je ocenila, da 
ni diskriminatoren, vsaj ne 
do te mere, kot »je diskrimi-
natoren pouk, ki je trenutno 
v zelo veliki meri moten slo-
venskim otrokom«. 

V Kranju dajejo pobudo vladi 
za spremembo zakonodaje
Kranjski mestni svetniki so sprejeli pobudo vladi, da bi otroke tujih priseljencev, ki ne znajo slovenskega 
jezika, prvo leto šolanja obvezno napotili v Medkulturno pripravljalnico. 

Maša Likosar

Kranj – Sulec je največja av-
tohtona salmonidna ribja 
vrsta v donavskem porečju. 
Spada med prizadete vrste, 
kar pa ne velja za populaci-
jo sulca v Kranju, ki je zaradi 
dela kranjskih ribičev stabil-
na in narašča. »Na drstiščih 
se vidijo vse velikostne kate-
gorije, to je od prvič spolno 
zrelih samčkov pri 50 centi-
metrih pa do orjakov krep-
ko nad 120 centimetrov, kar 
priča o zdravi in vitalni po-
pulaciji,« je pojasnil predse-
dnik Ribiške družine Kranj 
Jure Meden. 

Drstišča po Medenovih 
besedah ne bo težko prepo-
znati, saj gre za veliko za-
plato belega proda z večji-
mi in manjšimi vdolbinami. 
»Opazili boste ribe, ki kop-
ljejo po dnu, to so samice, ki 
pripravljajo drstno jamo, ko-
der se nato s samcem drstita. 

Samic je lahko hkrati tudi 
več na drstišču, ki ga pra-
viloma obvladuje en domi-
nanten samec. Z malce sre-
če boste videli poskuse preo-
stalih samcev, da bi se prik-
radli do samic, in burno re-
akcijo dominantnega sam-
ca, ko jih odkrije. Če pa bos-
te videli, da se samec in sa-
mica stisneta skupaj nad dr-
stno jamo, samec pa začne 
hitro drgetati in z repno pla-
vutjo drgniti samico po ko-
renu repne plavuti, za riba-
ma pa se pojavi prosojen ob-
lak, ste bili priča dejanski dr-
sti in odlaganju iker,« je po-
jasnil Meden.

Med ikrami sicer preživi-
jo le tiste, ki so oplojene in 
se ujamejo med kamenje in 
prod na dnu drstne jame, 
zaščitene pred svetlobo. Čez 
čas se izvali zarod sulca s kr-
milnim mešičkom, ki šele 
po tem, ko se mešiček po-
rabi, zapusti prod. »Do tega 

trenutka vsako dejanje, ki 
povzroči uničenje gnezda v 
produ, pomeni uničenje dr-
sti, zato kranjski ribiči to in 
druga drstišča nadzoruje-
mo tako podnevi kot pono-
či, tudi z uporabo ustreznih 

tehničnih pripomočkov,« je 
poudaril Meden in dodal še, 
da je vznemirjanje rib na dr-
stiščih zakonsko prepoveda-
no, zato ob ogledu ne krilite 
z rokami po zraku in ne me-
čite stvari na drsteče ribe.

Populacija sulca narašča 
V reki Savi v Kranju trenutno poteka drst sulca. Najboljše mesto za opazovanje je most pri nekdanjem 
kranjskem sejmišču. 

V reki Savi v Kranju trenutno poteka drst sulca. 
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CNS, avtomatizacija stavb, vzdrževanje in 
servisiranje prezračevalne, ogrevalne in hladilne 

opreme 
 

T3 TECH, d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana 
www.t3-tech.si 
info@t3-tech.si 

 

Na Mestni občini Kranj vladi in resornemu 
ministrstvu predlagajo, da tujega otroka s 
pomanjkljivim znanjem slovenskega jezika 
šolska svetovalna služba napoti v Medkulturno 
pripravljalnico, to je enoletno učenje slovenskega 
jezika in uporabne slovenske kulture po stopenjsko 
prilagojenem programu. Vključitev bi bila obvezna.

Delovni čas trgovine: 
od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure.
V tednu od 25. 4. do 29. 4. 2022 je trgovina odprta vse dni, razen za 
praznik 27. 4. 2022. Spletna trgovina: https://b2c.bc-naklo.si/
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CELOVEC/KLAGENFURT
V naši mestni ordinaciji zaposlimo

MASERJA m/ž
(Masseur)

Obseg dela po dogovoru - 20 oz. 40 ur na teden. 
Nudimo vam pestro delo v sklopu prijazne delovne 
ekipe. Plača po kolektivni pogodbi. V primeru ust-
rezne kvalifikacije plačamo tudi bistveno več.  

Veselimo se vaše vloge v nemščini na:
info@dr-schegula.at ali 0043 664 886 55 615

www.dr-schegula.at

A
nk

er
st

 G
nb

R
, E

ge
lm

oo
sw

eg
 2

6,
 A

-9
71

1 
Pa

te
rn

io
n

DEŽURNI ELEKTRIČAR m/ž
(Betriebselektriker)

V naši PE Šentvid od Glini/St. Veit an der Glan zaposlimo 
ELEKTRIČARJA. Delo obsega vzdrževanje našega proiz-
vodnega obrata. Delo za polni delovni čas. Delo ne poteka 
v izmenah. Mesečna plača najmanj 2500,00 EUR bruto, 
po dogovoru plačamo tudi več. Dežurna služba po delov-
nem urniku, možna so tudi dodatna plačila. Pričetek dela 
možen takoj. Prosimo, javite se nam v nemščini:    

Trapa GmbH, Blintendorfer Straße 23
A-9300 Šentvid ob Glini/St. Veit an der Glan
gospod Garnitschnig
0043 664 887 357 13
k.garnitschnig@trapa.at
www.trapa.at

PROIZVODNI DELAVEC m/ž
(Produktionsmitarbeiter)

V naši PE Šentvid od Glini/St. Veit an der Glan zaposlimo 
PROIZVODNEGA DELAVCA. Delo obsega strojno obdela-
vo površin. Delovne izkušnje v proizvodnji so prednost. 
Prednost je tudi zaključena poklicna izobrazba - mizar, 
tiskar oz. pleskar. Delo za polni delovni čas. Delo ne po-
teka v izmenah. Delo 4 dni na teden. Mesečna plača naj-
manj 2000,00 EUR bruto. V primeru ustrezne kvalifikacije  
plačamo tudi več. Pričetek dela možen takoj. Prosimo, 
javite se nam v nemščini:    

Trapa GmbH, Blintendorfer Straße 23
A-9300 Šentvid ob Glini/St. Veit an der Glan
gospod Garnitschnig
0043 664 887 357 13
k.garnitschnig@trapa.at
www.trapa.at
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Mateja Rant

Poljane – Z novim prizid-
kom, ki se navezuje na pro-
store obstoječega vrtca in z 
njim oblikuje zaključeno ce-
loto, so v Poljanah pridobi-
li šest novih igralnic za pot-
rebe vrtca, dve nadomestni 
učilnici za potrebe šole, do-
datno otroško igrišče ter 
prenovljeno in razširjeno 
parkirišče. V sklopu projek-
ta so že leta 2020 preure-
dili in razširili tudi central-
no šolsko kuhinjo in jedil-
nico. Tako so pridobili do-
datnih tisoč kvadratnih me-
trov uporabne površine. Na-
ložba je bila vredna 2,5 mili-
jona evrov, pri čemer je 761 
tisoč evrov prispevalo mi-
nistrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, še 280 ti-
soč evrov pa Eko sklad, osta-
lo je krila občina.

Prostora za vrtčevske ot-
roke je v tedanjem vrtcu 
zmanjkalo že v šolskem 
letu 2008/2009, je spom-
nila ravnateljica Osnovne 
šole Poljane Metka Debe-
ljak. Takrat se je kot hitra re-
šitev pokazala možnost, da 
dva oddelka starejših otrok 
preselijo v Lovski dom. Za-
časna rešitev pa je po nje-
nih besedah trajala precej 
dlje, kot so sprva pričakovali, 

saj so v prostorih Lovskega 
doma gostovali vse do le-
tos. Pravnomočno uporab-
no dovoljenje za nove pro-
store vrtca so dobili tik pred 
koncem preteklega leta, tako 
da so zaposleni med novole-
tnimi prazniki poskrbeli, 
da so lahko že takoj po no-
vem letu otroke sprejeli v no-
vem vrtcu, je poudarila Met-
ka Debeljak. Župan Obči-
ne Gorenja vas - Poljane Mi-
lan Čadež računa, da bodo z 

novimi prostori vrtca zados-
tili potrebam po vrtčevskem 
varstvu vsaj za naslednjih 
pet ali celo deset let. Ura-
dnega odprtja se je udeleži-
la tudi ministrica za izobra-
ževanje, znanost in šport Si-
mona Kustec, ki je pouda-
rila, da je vrtec nastal zara-
di sodelovanja. »Gradimo za 
naše otroke, za naš in njihov 
boljši jutri in vsak cent, ki ga 
vlagamo v takšne namene, je 
večkratno obogaten.«

Kot so ob tem še pouda-
rili na občini, prizidek vrt-
ca izkazuje visoko energet-
sko učinkovitost. »Objekt 
se ogreva z lesno biomaso 
oziroma lesnimi sekanci 
preko obstoječe centralne 
kotlovnice, ki je bila obnov-
ljena v sklopu prve energet-
ske sanacije Osnovne šole 
Poljane leta 2012.« V priz-
idku je vgrajen sistem talne-
ga ogrevanja, prezračevanja 
in hlajenja. 

Tudi uradno odprli novi vrtec
S slovesnostjo v športni dvorani v Poljanah so v torek simbolno odprli nov prizidek Vrtca Agata pri 
Osnovni šoli Poljane. 

Prostore novega vrtca so simbolno odprli (od leve proti desni): župan Milan Čadež, 
ministrica Simona Kustec, ravnateljica Metka Debeljak in vodja investicije na občini 
Bernard Strel. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – »Čeprav gor-
ski reševalci nismo najboljši 
v pripravah svečanosti, am-
pak se raje izkažemo pri re-
ševanju, smo veseli, da smo 
se danes zbrali pred našimi 
prostori in vam lahko poka-
žemo novo pridobitev. Vozi-
lo Toyota Hilux, ki smo ga do-
bili po ugodni ceni, je z nad-
gradnjo stalo okoli petde-
set tisoč evrov, pri tem pa je 
18.500 evrov prispevala Ob-
čina Škofja Loka, po deset ti-
soč evrov občini Železniki in 
Žiri, 8.500 evrov pa Občina 
Gorenja vas - Poljane,« je po-
jasnil Jernej Ržen, načelnik 
Društva Gorska reševalna 
služba Škofja Loka, ki zdru-
žuje okoli štirideset gorskih 
reševalcev, od tega je pa jih 
je trenutno aktivnih trideset.

»Čeprav z uporabo vozila 
uradno začenjamo šele da-
nes, smo ga uporabili že na 
treh intervencijah, tudi na 

zadnjih dveh na Blegošu in 
Starem vrhu. Tako je vozilo 
že preizkušeno in ima dob-
re vozne lastnosti tudi za vo-
žnjo po brezpotjih. V njem je 
vsa oprema, ki jo ekipa gor-
skih reševalcev potrebuje za 
izvedbo reševalne akcije. Ker 
pa gre navadno na akcijo več 
članov, imamo še dve vozili,« 
je tudi povedal načelnik Ržen 
in dodal, da so imeli letos že 

13 reševalnih akcij, na škofje-
loškem območju pa pogosto 
rešujejo tudi ob gozdnih ne-
srečah.

»Naša postaja je dobro 
usposobljena tako v reševal-
nih tehnikah kot v prvi pomo-
či, trenutno pa imamo tudi 
najboljšo ekipo v prvi pomoči 
izmed vseh 17 postaj Gorske 
reševalne zveze,« je tudi do-
dal Jernej Ržen in nato izročil 

bronaste znake članom za 
dolgoletno delo. Zaslužili so 
si jih: Milan Potočnik, Ivan 
Čufer, Janez Kavčič in Ma-
tjaž Rešek.

»Želim, da bi vam novo 
vozilo dobro služilo ob vseh 
neprilikah, ki se zgodijo na-
šim občankam in občanom, 
ter da bi vas vedno varno 
pripeljalo na akcije in z ak-
cij. Upam, da bo novo vozi-
lo tudi motivacija za vse vas, 
ki svoj prosti čas namenja-
te za zaščito in reševanje,« 
je povedal loški župan Tine 
Radinja, prav tako pa se je 
gorskim reševalcem za op-
ravljeno delo zahvalil župan 
Železnikov Anton Luznar. 
»Vemo, da veliko akcij pote-
ka tudi na našem koncu, zlas-
ti okrog Ratitovca, zato hvala 
v imenu vseh, ki ste jih že po-
magali reševati. Veseli smo, 
da smo sodelovali pri tej inve-
sticiji, in želim, da vam avto 
dobro služi,« je dodal žu-
pan Luznar.

Z novim vozilom že na intervencijah
V Gorski reševalni službi Škofja Loka so pred kratkim dobili novo terensko vozilo, katerega nakup so 
podprle občine Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas - Poljane, z njim pa so še pred slovesnim 
prevzemom opravili prve intervencije.

Novo vozilo s potrebno opremo bo v veliko pomoč loškim 
gorskim reševalcem. / Foto: Primož Pičulin

Selca – V Kulturnem društvu dr. Janez Evangelist Krek Selca 
so si kot lokalni odziv na dogajanje v Ukrajini zamislili Pot 
sočutja in solidarnosti z(a) Ukrajino – približno 20 kilome-
trov dolgo krožno pot preko treh vrhov nad Selško dolino, 
na katero vabijo od jutri, sobote, od 8. ure do nedelje do 8. 
ure. Osnovna ideja je, da je v teh 24 urah neprestano kdo na 
poti z mislijo pri osebah, ki so bile prisiljene zapustiti dom ali 
celo domovino, so sporočili organizatorji. Pot, ki bo posebej 
označena, bo potekala na trasi Selca (Cegovnica)–Sv. Mohor 
preko Pozirna–sv. Jedrt nad Lajšami–sv. Križ nad Kališi–Selca, 
označili pa bodo še pot na sv. Miklavža. V soboto opolnoči bo 
tudi maša v cerkvi na Sv. Mohorju. Glavni namen dogodka je 
pridobiti čim več denarnih sredstev, ki jih bodo po zanesljivi 
poti posredovali pomoči potrebnim v Ukrajino, so še napo-
vedali organizatorji.

Pot sočutja in solidarnosti z(a) Ukrajino

Selca – Turistično društvo (TD) Selca vabi to nedeljo na etnolo-
ški pohod na temo oglarjenja Od kope do kope. Udeleženci se 
bodo ob 9. uri odpravili z izhodišča pred gasilskim domom v 
Selcih. Nad vasjo bodo prišli do novo urejenega kopišča in se po 
gozdnih poteh povzpeli do vasi Topolje, kjer bodo na ogled vsaj 
tri kope v različnih fazah. Pot bodo nadaljevali proti Zabrekvam, 
kjer jih bosta čakali še dve kopi. Sledil bo spust po gozdni poti 
v Lajše, kjer bodo na kmečkem turizmu poskrbeli za manjše 
kosilo, nato pa bodo pohodniki na koncu vasi spoznali še zadnje 
kopišče in se vrnili na izhodišče. »Pohod bo brezplačen, enako 
velja za prevoz, ki ga bomo za tiste, ki težje hodijo, organizirali 
ob 10. uri izpred gasilskega doma,« je napovedal predsednik 
TD Selca Tomaž Habjan.

Etnološki pohod Od kope do kope
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Vilma Stanovnik

Jesenice – Da je na Jeseni-
cah hokej še vedno doma, so 
minulo soboto dokazali na-
vijači, ko so napolnili tribu-
ne Dvorane Podmežakla in 
spodbujali ekipo SIJ Acro-
ni Jesenice, ki si je po ogor-
čenem boju zaslužila svoj 
prvi nastop v finalu Alpske 
hokejske lige (AHL). Žal so 
varovanci trenerja Nika Zu-
pančiča ledeno ploskev v so-
boto pozno zvečer po pora-
zu zapuščali razočarani, ne-
kaj upanja za prvo lovori-
ko v AHL pa jim je vendar-
le ostalo, saj je bila pred nji-
mi še ena tekma z Asaigom, 
kajti po štirih obračunih v fi-
nalu je bil rezultat izenačen 
na 2 : 2. 

Tako so minuli torek odšli 
v Asiago na odločilni obra-
čun. Obe ekipi sta ga zače-
li zelo previdno, po prvem 
delu tekme pa je bil rezultat 
0 : 0. V nadaljevanju so Itali-
jani povedli, Jeseničani pa so 
nato prek kapetana Gašper-
ja Glaviča hitro izenačili. Ko 
je ob koncu zadnje tretjine 
že vse kazalo na podaljšek, 
so Italijani znova premagali 
jeseniškega vratarja Oscarja 
Fröberga ter postavili konč-
ni izid 2 : 1 (0 : 0, 1 : 1, 1 : 0). 
Tako je ekipa Asiaga osvojila 
drugi naslov najboljših v Alp-
ski ligi, Jeseničani pa so se 

morali sprijazniti z drugim 
mestom in naslovom podpr-
vakov. Kljub porazu so se Je-

seničani v finalu predstavili 
kot dostojni tekmeci, a jim je 
na koncu zmanjkalo tudi ne-
kaj športne sreče.

»Bili smo malce 'prekrat-
ki', a sem fantom čestital za 
borbenost. Skozi celo sezo-

no so pokazali, da so napre-
dovali in zasluženo nastopa-
li v finalu AHL. Danes smo 
razočarani, a ko bomo strnili 

misli čez nekaj dni, bomo 
lahko ponosni na sezono. 
Zadovoljen sem z delom vod-
stva, štaba in igralcev. V ve-
selje mi je bilo delati na Jese-
nicah,« je po tekmi poudaril 
trener Jesenic Nik Zupančič.

Sicer pa so se Jeseniča-
ni po štirih zaporednih izpa-
dih v polfinalu letos vendarle 
uvrstili v finale in v njem pri-
dobili nove izkušnje. Naslovu 
prvaka so se zelo približali, s 
trdim delom in malce gorenj-
ske trme pa jim ga bo morda 
uspelo uloviti v novi sezoni.

Jeseničani so podprvaki
Ekipi SIJ Acroni Jesenice lov na novo lovoriko prvakov Alpske hokejske lige sicer ni uspel, saj so na 
odločilni peti tekmi v Asiagu morali priznati premoč domačinom, so pa z uvrstitvijo v finale dokazali, 
da napredujejo in da se želijo dokazovati.

Jeseniški hokejisti so se po uspešni sezoni od domačih navijačev poslovili s porazom, 
zmagati pa jim ni uspelo niti na odločilni tekmi v Asiagu. / Foto: Nik Bertoncelj

Prejšnji teden je naša ženska hokejska reprezentanca 
zaključila nastope na svetovnem prvenstvu divizije 
I na Poljskem. Tekmovanje so varovanke selektorja 
Acija Ferjaniča, ki so na prvi tekmi sicer premagale 
Italijo, končale na zadnjem mestu te skupine ter bodo 
naslednje leto spet igrale v nižjem rangu tekmovanja. 

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V sredo zvečer 
so škofjeloški košarkarji go-
stovali v Novem mestu, kjer 
so se na drugi tekmi velike-
ga finala v drugi Slovenski 
košarkarski ligi (SKL) znova 
pomerili s Troti. 

Ločani so na prvi tekmi v 
soboto v domači dvorani sla-
vili visoko z 91 : 73, podobno 
pa je kazalo tudi po prvem 
delu igre v Novem mestu, ko 
so domače košarkarje znova 
nadigrali. Troti pa se niso 
predali in so zaigrali podje-
tneje. Košarkarji LTH Ca-
stingsa so ohranili mirno kri 
ter na koncu slavili z rezul-
tatom 81 : 85. Z zmago med 
drugoligaši so varovanci tre-
nerja Igorja Dolenca posta-
li tudi novi prvoligaši, saj so 
se po letu 2015 spet iz druge 
SKL uvrstili v najboljše klub-
sko tekmovanje v Sloveniji.

Košarkarski klub Škofja 
Loka pa ta konec tedna gosti 
najboljše mladince v Slove-
niji. Turnir se je včeraj začel 
v Gorenji vasi, še do nedelje 

pa bodo ekipe moči merile 
v dvorani na Podnu v Škofji 
Loki. Veliki finale se bo ig-
ral v nedeljo ob 20. uri. Na 
zaključni turnir so se poleg 

domačih košarkarjev uvrsti-
li še Helios Suns A, GGD 
Šenčur, Cedevita Olimpija, 
Slovan A, ECE Triglav, Pod-
četrtek in Krka.

Loški košarkarji v prvi ligi
Po drugi finalni zmagi nad Troti so si igralci LTH Castingsa priborili mesto med prvoligaši. Ta konec 
tedna v Gorenji vasi in na Podnu finalni turnir za mladince.

Na drugi tekmi finala so Škofjeločani v Novem mestu spet premagali Trote in se veselili 
uvrstitve med prvoligaše. / Foto: arhiv KK Škofja Loka

Domžale, Kranj – V Prvi ligi Telemach je jutri in v nedeljo na 
sporedu 32. krog. Kalcer Radomlje ob 20.15 v Domžalah gosti 
Muro. Domžalčani v nedeljo ob 15. uri gostujejo pri ekipi Bravo 
v Šiški. V drugi ligi je bil v sredo do konca odigran nedokončani 
obračun Primorja in Triglava, ki sta ga v 65. minuti prekinila 
močan veter in deževje. Kranjčani so ohranili zadetek pred-
nosti in z rezultatom 0 : 1 vknjižili 17. zmago sezone. Triglav 
ima pet krogov pred koncem prvenstva šest točk zaostanka za 
vodilno Gorico, pred tretjo Nafto pa ima praktično neulovlji-
vo prednost štirih zmag. Jutri Kranjčani gostujejo v Krškem, 
Rolteka Dob pa ob 17. uri gosti Ilirijo 1911. V 3. SNL – zahod je 
na sporedu 21. krog. Jutri ob 16. uri igrajo Šobec Lesce in Arol 
Škofja Loka ter Sava Kranj in Eksist Žiri, v nedeljo pa Tinex 
Šenčur gostuje pri Postojni. Pari jutrišnjih tekem v Gorenjski 
nogometni ligi pa so: Niko Železniki – Velesovo Cerklje, Bled-
-Bohinj Hirter – Zarica Kranj, Visoko – Britof, Bitnje – Polet, 
Preddvor – Kondor Godešič in Kranjska Gora – Naklo. 

Nogometaši Triglava slavili proti Primorju

Vilma Stanovnik

Kamnik – Vse je kazalo, da 
so kamniške odbojkarice po 
dveh odigranih tekmah fina-
la končnice in dveh zmagah 
blizu novega naslova držav-
nih prvakinj. Toda svojo ra-
čunico so imele tudi gostje 
iz Maribora, ki se v Kamni-
ku niso predale do zadnje 
točke. V četrtem nizu so na 
servis Lorene Lorber Fijok, 
sicer tudi najučinkovitejše 
igralke tekme s 26. točka-
mi, ubranile štiri zaključne 
žoge Kamničank, nato pa z 
blokom Mirte Velikonja Gr-
bac izid v nizih izenačile. V 
petem nizu pa so domačin-
kam prepustile le šest točk 
in po 18. januarja 2020, ko 
so v finalu pokala Slovenije 
prav tako v Kamniku prema-
gale odbojkarice Calcita Vol-
leyja, prišle do prve zmage v 
medsebojnih tekmah.

»Težko je pojasniti, kaj 
se nam je zgodilo po tistem 
vodstvu v četrtem nizu. Ni-
mam besed. Mariborčanke 
so končnico odigrale korek-
tno, mi pa smo naredili nekaj 
nepotrebnih napak in ekipa, 
ki pri tem rezultatu naredi tri 
napake, ne more zmagati,« je 
po tekmi povedal trener Cal-
cita Volleyja Gregor Rozman.

Izid v zmagah je bil tako 2 : 
1 za Kamničanke. Četrta tek-
ma je bila včeraj v Mariboru 
(do zaključka naše redakcije 
se še ni končala), morebitna 
peta pa bo jutri, v soboto, ob 
20.30 znova v Kamniku.

Končnica se je začela tudi 
za odbojkarje. Calcit Vol-
ley je na prvi tekmi v gos-
teh izgubil proti ACH Vol-
leyju z 0 : 3. Druga finalna 
tekma je na sporedu že da-
nes ob 20. uri v športni dvo-
rani Kamnik. Ekipi igrata na 
tri zmage.

Zmaga se jim je 
izmuznila
V tretji finalni tekmi končnice Sportklub prve 
odbojkarske lige za ženske so odbojkarice Calcita 
Volleyja doma izgubile z Novo KBM Branikom.

Odbojkarice Calcita Volleyja so na tretji tekmi končnice 
doma izgubile z Novo KBM Branikom. / Foto: Primož Pičulin

Ljubljana – Po sedmih letih Ljubljana v Športnem centru 
Squashland od 20. do 24. aprila ponovno gosti Evropsko 
ekipno prvenstvo 3. divizije v skvošu. V ženski in moški kon-
kurenci se meri 128 igralcev iz 19 držav. Selektor slovenskih 
reprezentanc Goran Vučkovič je ekipe sestavil iz treh klubov. 
V ženski reprezentanci so Nina Kustec in Pika Rupar iz SqK 
Škofja Loka ter Nika Urh in Nanja Urh iz SqK Lesce Bled, 
v moški pa Luka Kustec in Jošt Dolinar iz SqK Škofja Loka, 
Rožle Langus iz SqK Lesce Bled ter Žan Bombek in Martin 
Mošnik iz SqK Konex. 

V reprezentancah v skvošu večinoma Gorenjci
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Cveto Zaplotnik

Spremembe in dopolnitve 
zakona o dohodnini so za-
čele veljati 22. marca, upo-
rabljajo pa se že za davčno 
leto, ki se je začelo 1. januar-
ja 2022. Spremenjeni zakon 
prinaša spremembe tudi pri 
obdavčitvi dohodkov iz kapi-
tala in od oddajanja premo-
ženja v najem. 

Po stari ureditvi je za ob-
davčitev dohodkov iz ka-
pitala, to je od obresti, di-
vidend in dobičkov iz ka-
pitala, veljala 27,5-odsto-
tna davčna stopnja, ki pa 
se je pri obdavčitvi kapital-
skih dobičkov znižala za 
pet odstotnih točk za vsa-
kih pet let imetništva kapi-
tala, tako da po dvajsetih le-
tih imetništva kapitala dav-
ka ni bilo treba plačati. 

Novela zakona o dohodni-
ni znižuje stopnjo dohodni-
ne od dohodkov iz kapitala s 
27,5 na 25 odstotkov, hkrati 
pa obdobje imetništva kapi-
tala, ko ni treba plačati doho-
dnine od dobička iz kapita-
la, skrajšuje z dvajset na pet-
najst let. To pomeni, da po 

petnajstih letih imetništva 
kapitala ni treba plačati do-
hodnine od dobička. 

Pri dohodkih iz oddaja-
nja premoženja v najem za-
kon znižuje stopnjo doho-
dnine s 27,5 na 15 odstotkov, 
hkrati pa odstotek normira-
nih stroškov, ki jih prizna pri 
ugotavljanju davčne osnove, 
znižuje s 15 na 10 odstotkov. 

Spremenjeni zakon tudi 
omogoča zavezancem, ki 
dosegajo dohodke iz kapita-
la oziroma iz oddajanja pre-
moženja v najem, da te do-
hodke vključijo v letno davč-
no osnovo za odmero doho-
dnine, tako da jih davčni or-
gan obdavči skupaj z drugi-
mi dohodki po progresivnih 
davčnih stopnjah in z upo-
števanjem davčnih olajšav. 
Če se odločijo za to mož-
nost, morajo o tem na pred-
pisan način seznaniti davč-
ni organ. To lahko storijo z 
vložitvijo ugovora na infor-
mativni izračun dohodni-
ne, ne morejo pa svoje od-
ločitve uveljaviti z vložitvijo 
davčne napovedi za odme-
ro dohodnine na podlagi sa-
moprijave.

Obdavčitev dohodkov 
iz kapitala in najema
Spremenjeni zakon o dohodnini znižuje stopnjo 
dohodnine od dohodkov iz kapitala in od 
dohodkov iz oddajanja premoženja v najem.

DOBRO JE VEDETI

Aleš Senožetnik

Kranj, Ljubljana – Tudi v tem 
letu se nadaljuje upadanje 
brezposelnosti. Konec mar-
ca je bilo na Zavodu za za-
poslovanje registriranih 
60.534 brezposelnih oseb, 
kar je 6,6 odstotka manj kot 
februarja oz. 26,7 odstotka 
manj kot marca lani. Gre za 
drugo najnižjo vrednost od 
začetka beleženja podatkov, 
manj oseb je bilo na zavo-
du prijavljenih le septembra 
2008, ko je bilo brezposel-
nih 59.303 ljudi. 

Na kranjski območni služ-
bi je po podatkih zavoda 
marca brezposelnost upadla 
za 8,8 odstotka. Višji upad so 
zabeležili le v Murski Soboti 
in na Ptuju. Na letni ravni pa 
se je med vsemi območnimi 
službami brezposelnost naj-
bolj znižala v Kranju, kjer so 
zabeležili 35,7 odstotka brez-
poselnih manj kot pred le-
tom. Na zavodu je bilo tako 
prijavljenih 3.764 oseb.

Tudi stopnja registrira-
ne brezposelnosti je po zad-
njih, januarskih podatkih v 
državi znašala 6,9 odstotka, 
v Kranju pa je bila najnižja 
med vsemi območnimi služ-
bami – 4,5 odstotka. Tudi 
primerjava med občinami 
razkriva, da so vse z območja 
širše Gorenjske krepko pod 
državnim povprečjem. Naj-
nižja je v občinah Železniki 

(2,1), Jezersko (2,3), Kranj-
ska Gora (2,7) in Gorenja vas 
- Poljane (2,8). 

Največ prostih delovnih 
mest je še vedno na podro-
čju predelovalnih dejavno-
sti, gradbeništva, zdravstva 
in socialnega varstva. Mar-
ca so denimo delodajalci za-
vodu sporočili dobrih 17 ti-
soč prostih delovnih mest, 
kar je skoraj za četrtino več 
kot februarja in 45,7 odstot-
ka več kot marca lani. Med 
iskanimi poklici so prevla-
dovali delavci za preprosta 

dela v predelovalnih dejav-
nostih in pri visokih grad-
njah, čistilci, strežniki in 
gospodinjski pomočniki ter 
natakarji. 

Med brezposelnimi, ki iš-
čejo delo, je bilo marca 18 
odstotkov presežnih delav-
cev in stečajnikov, slabih 
15 odstotkov je bilo iskal-
cev prve zaposlitve ter 56 
odstotkov dolgotrajno brez-
poselnih, torej tistih, ki so 
brez dela že vsaj leto dni. 
Prav slednji predstavljajo 
vedno večji izziv. Skupina 

dolgotrajno brezposelnih 
se je namreč v zadnjih letih 
precej povečala. Leta 2020 
jih je bilo v evidenco vpisa-
nih slabih 32, lani pa dob-
rih 44 odstotkov. Večinoma 
gre za starejše osebe, mlade 
brez izobrazbe ali z izobraz-
bo, po kateri ni povpraševa-
nja, in invalide. Po oceni 
Zavoda za zaposlovanje je 
med preostalimi brezposel-
nimi le še med 17 in 18 od-
stotkov takšnih, ki so nepos-
redno zaposljivi brez doda-
tne pomoči.

Brezposelnost se je najbolj 
znižala na Gorenjskem
Brezposelnost se še naprej znižuje in je dosegla drugo najnižjo vrednost v zgodovini merjenja. Na letni 
ravni je največji upad beležila kranjska območna služba Zavoda za zaposlovanje.

Med najbolj iskanimi so delavci v gradbeništvu. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Slovenske ban-
ke pri obračunavanju obre-
sti od kreditov neupraviče-
no ne upoštevajo negativne 
vrednosti Euriborja, so mi-
nuli teden sporočili iz Zavo-
da Kolektiv 99, kjer so v ime-
nu kreditojemalcev skupaj z 
osnutki kolektivnih odško-
dninskih tožb dvanajstim 
slovenskim bankam posre-
dovali poziv, naj to nemudo-
ma prenehajo. 

Kot pravijo, banke namreč 
pri obračunavanju spre-
menljive kreditne obrestne 
mere, ki je vezana na Euri-
bor, ravnajo, kot da je ta nič 
odstotkov, čeprav je že od 
leta 2015 negativen. »Tako 

so si banke v zadnjih letih, 
na račun prikrajšanih potro-
šnikov brez pravne podla-
ge ali na podlagi ničnih po-

godbenih klavzul prilastile 
koristi negativnih vrednos-
ti Euriborja,« pravijo v za-
vodu, kjer so banke pozvali, 
da kreditojemalcem vrnejo 

prikrajšanje skupaj z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi.

V Zavodu Kolektiv 99 
menijo, da je ravnanje bank 
neskladno z veljavno zako-
nodajo, predvsem z zako-
nom o varstvu potrošnikov, 
zakonom o potrošniških 
kreditih in obligacijskim 
zakonikom. Dodajajo, da 
so takšne prakse kot neza-
konite spoznala že nekate-
ra sodišča v Španiji in Av-
striji, pred dnevi pa je Zve-
za potrošnikov Slovenije 
javnost obvestila, da je viš-
je sodišče v Ljubljani potr-
dilo sodbo, s katero je bilo 
Banki Sparkasse naloženo, 
da v kreditnih potrošniških 
pogodbah preneha obraču-
navati negativne referenčne 

obrestne mere Euribor v vi-
šini nič odstotkov. 

Zavod Kolektiv 99 s pozi-
vom od bank zahteva tudi, da 
prenehajo uporabljati t. i. flo-
or klavzule, »v skladu s kate-
rimi se v škodo kreditojemal-
cev šteje, da v primeru nega-
tivnih vrednosti Euriborja 
vrednost tega ni obračunana 
po dejanski (negativni) vred-
nosti, kar bi zmanjšalo skup-
no obrestno mero, temveč 
znaša nič odstotkov«. 

V Združenju bank Slove-
nije so pred dnevi sporočili, 
da bodo v zvezi s tematiko po 
prvomajskih praznikih prip-
ravili novinarsko konferen-
co, na kateri bodo odgovorili 
na vprašanja oziroma obtož-
be zavoda.

So zaračunavali preveč obresti
V Zavodu Kolektiv 99 menijo, da banke neupravičeno ne upoštevajo negativne vrednosti referenčne 
obrestne mere Euribor in tako kreditojemalcem zaračunavajo previsoke obresti.

Kranj – Kranjski Iskraemeco je prevzel podjetje Holosys, 
ponudnika naprednih rešitev na področju interneta stvari in 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Kot so sporočili iz 
podjetja, bo novo zavezništvo še dodatno prispevalo k širit-
vi Iskraemecovega portfelja rešitev s področja upravljanja z 
energijo in vodo z naprednimi komunikacijskimi rešitvami. 
Obenem je namen tudi ohranjanje in krepitev dolgoročnih od-
nosov s široko bazo strank obeh podjetij na področjih energije, 
vode, industrije, infrastrukture in pametnih mest.

Iskraemeco je prevzel Holosys

Ljubljana – V banki Intesa Sanpaolo so ukrajinskim beguncem 
omogočili brezplačno odprtje računa, prvo leto pa jim omogo-
čajo tudi brezplačno uporabo storitev. Tako so brezplačne tudi 
transakcije na račune, odprte na ukrajinskih bankah. Prilagodi-
li so tudi spletno stran, ki je na voljo tudi v ukrajinskem jeziku. 
Banka pa je v podporo beguncem Rdečemu križu Slovenije 
darovala deset tisoč evrov.

Za pomoč ukrajinskim beguncem

Kot pravijo v 
Kolektivu 99, banke 
pri obračunavanju 
spremenljive kreditne 
obrestne mere, ki je 
vezana na Euribor, 
ravnajo, kot da je ta nič 
odstotkov, čeprav je že od 
leta 2015 negativen.

Ljubljana – Vlada je ta teden na dopisni seji podaljšala veljav-
nost uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov za trideset 
dni. V uredbi je predlagan enak način oblikovanja cen kakor 
pred liberalizacijo aprila 2016. Cene se oblikujejo na podlagi 
predpisane metodologije, marža distributerjev pa je določena 
v absolutnem znesku in znaša šest centov na liter. Uredba je 
začela veljati v četrtek.

Vlada podaljšala regulacijo cen kurilnega olja

Ljubljana – Uprava Zavarovalnice Triglav je sklicala redno 
skupščino delničarjev družbe, ki bo potekala 24. maja. Delni-
čarji se bodo seznanili z letnim poročilom za lansko leto, odlo-
čali pa bodo tudi o uporabi bilančnega dobička zavarovalnice. 
Uprava in nadzorni odbor predlagata izplačilo dividende v 
višini 3,7 evra bruto na delnico oziroma v skupnem znesku 84,1 
milijona evrov, kar predstavlja 74 odstotkov čistega dobička 
Skupine Triglav in devetodstotni dividendni donos.

Dividende v skupnem znesku 84 milijonov
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Simon Šubic

Kranj – Prometnih nesreč z 
udeležbo e-skirojev je v Slo-
veniji vse več, najpogosteje 
pa so povzročitelji prav nji-
hovi vozniki sami. Lani je 
tako policija zabeležila 109 
tovrstnih prometnih nesreč, 
vozniki e-skirojev pa so jih 
sami povzročili kar 68, kar je 
dobrih 62 odstotkov. Največ 
nesreč se je zgodilo v mes-
tih, med vzroki prevladuje 
neprilagojena hitrost. Vse 
težje so tudi posledice, letos 
so tako zabeležili tudi prvo 
smrtno žrtev. Tudi v Univer-
zitetnem kliničnem centru v 
Ljubljani ugotavljajo, da na-
rašča število obravnavanih 
pri padcu s skirojem in e-s-
kirojem. Vse več je poškodb 
glave, ki jih je bilo lani že več 
kot v polovici primerov. Ve-
čina obravnavanih, skoraj 
dve tretjini, so otroci in mla-
dostniki do 18. leta starosti.
 

E-skiroji niso najbolj varni

»E-skiroji so vse bolj raz-
širjena in popularna oblika 
mikromobilnosti. A podat-
ki kažejo, da e-skiroji ne so-
dijo med najbolj varna pre-
vozna sredstva,« ob navede-
nih podatkih opozarja Jože 
Hribar, direktor AVP. Star-
še opozarja, naj premislijo, 
ali je e-skiro primerno prevo-
zno sredstvo za njihovega ot-
roka. »Če se vseeno odločate 
za nakup e-skiroja za otroka, 
vsekakor dobro premislite, 
kje in kako ga bo otrok upo-
rabljal. Med skirojem in e-s-
kirojem je velika razlika. E-s-
kiro sodi med lahka motor-
na vozila in nikakor ni igra-
ča. Zaradi konstrukcijskih 
lastnosti in manjše stabilno-
sti ter dokaj visokih hitrosti 
predstavlja večje tveganje za 
uporabnike. Ob zaviranju, 
sploh pri višjih hitrostih, je 
e-skiro nestabilen. Njegova 
kolesa so majhna, občutljiva 
na neravnine in ovire na voz-
ni površini, zato so lahko prej 
podvrženi padcem. Nujno 
poskrbite za dosledno upora-
bo zaščitne čelade. Ne glede 
na to, da je obvezna do 18. leta 
starosti, priporočamo upora-
bo vsem,« poudarja. 

Agencija v tem tednu iz-
vaja terensko akcijo po slo-
venskih mestih, da bi do-
segla čim več uporabnikov 

e-skirojev in vplivala na nji-
hovo varno vedenje v prome-
tu. Poleg tega skupaj s poli-
cijo z medijsko akcijo in po 
družbenih omrežjih z novi-
mi videovsebinami ozaveš-
ča o tveganjih pri vožnji e-s-
kiroja. Policija tudi poostre-
no nadzira voznike e-skiro-
jev. Pozorni so predvsem na 
uporabo ustreznih površin 
za njihovo vožnjo, uporabo 

ustrezne čelade pri mlado-
stnikih, vožnjo po pravi stra-
ni, hitrost, morebitno prede-
lavo teh vozil in uporabo mo-
bitela ter slušalk, pojasnjuje 
Ivan Kapun, vodja sektorja 
prometne policije na gene-
ralni policijski upravi. Nad-
zor je usmerjen tudi v poseb-
na prevozna sredstva, kot so 
električna dvokolesa (hover-
board), katerih uporaba v 
prometu je pri nas prepove-
dana, dodaja. 

 

Kaj pravi zakonodaja

V skladu z novelo zakona 
o predpisih cestnega prome-
ta, ki velja od avgusta lani, 
smejo e-skiro voziti osebe, 
starejše od 14 let oziroma 
od 12. do 14. leta starosti, če 
imajo kolesarsko izkaznico. 

Vozniki e-skirojev mora-
jo voziti po površinah, na-
menjenih kolesarjem. Kjer 
teh površin ni, morajo vo-
ziti ob desnem robu smer-
nega vozišča ceste v naselju, 
kjer je najvišja dovoljena 
hitrost vožnje do 50 kilome-
trov na uro. Pravila, ki velja-
jo za kolesarje, se smiselno 
uporabljajo tudi za voznike 
e-skirojev oz. lahkih motor-

nih vozil. Zakon določa, da 
mora imeti voznik e-skiroja 
ponoči in ob zmanjšani vi-
dljivosti prižgan na sprednji 
strani žaromet za osvetljeva-
nje ceste, ki oddaja belo svet-
lobo, na zadnji strani pa po-
zicijsko svetilko, ki odda-
ja rdečo svetlobo. Na zadnji 
strani mora imeti nameščen 
rdeč odsevnik, na obeh stra-
neh pa rumene ali oranžne 
bočne odsevnike. 

Vozniki e-skirojev naj 
med vožnjo tudi ne upora-
bljajo slušalk ali mobilnega 
telefona, saj to odvrača po-
zornost od dogajanja v pro-
metu. Zlahka lahko spregle-
dajo pešca, otroka, starejše-
ga udeleženca ali druge iz-
postavljene skupine udele-
žencev (invalidi, gibalno ovi-
rani). AVP tudi za voznike 

e-skirojev priporoča ničelno 
toleranco do alkohola v pro-
metu. 

E-skiroji so skoraj neslišni 
in slabše vidni

Agencija in policija še opo-
zarjata, da je največja možna 
mera previdnosti potrebna 
na območjih skupnega pro-
metnega prostora, ki ga so-
uporabljajo vsi udeležen-
ci cestnega prometa v skla-
du z načeli cestnega prome-
ta. Vozniki morajo v obmo-
čju skupnega prometnega 
prostora voziti tako, da ne 
ogrožajo pešcev, v območjih 
za pešce pa lahko vozijo le z 
maksimalno hitrostjo peš-
ca. E-skiroji so skoraj nesli-
šni, zato jih drugi udeležen-
ci v prometu težje zaznajo, 
prav tako pogosto ne priča-
kujejo, da so tako hitri, zato 
lahko pride do neustreznih 
ali prepoznih reakcij pešcev 
oziroma drugih udeležen-
cev v prometu. Nase naj zato 
vozniki e-skirojev opozorijo 
z zvočnim signalom. 

Na voznike e-skirojev mo-
rajo biti še posebej pozorni 
vozniki motornih vozil. Pri 
prehitevanju e-skirojev mo-
rajo dosledno upoštevati mi-
nimalno bočno razdaljo, ki 
znaša najmanj 1,5 metra, in 
prehitevanje izvesti le tedaj, 
ko je to povsem varno. Zara-
di majhne površine silhuete 
so uporabniki e-skirojev tudi 
slabše vidni. 

Vse več nesreč z e-skiroji
V Sloveniji ta teden prvič poteka nacionalna preventivna akcija, s katero agencija za varnost prometa  
v sodelovanju s policijo ozavešča o varni vožnji z e-skirojem. 

Uporaba zaščitne čelade na e-skiroju je obvezna do 18. leta, priporočajo pa jo vsem 
voznikom e-skirojev, saj so posledice padcev, predvsem poškodbe obraza in glave, brez  
nje praviloma težje. / Foto: Tina Dokl

Agencija za varnost prometa bo s promotorji prometne 
varnosti voznike e-skirojev o njihovi večji varnosti 
jutri med 10. in 13. uro ozaveščala tudi v Kranju (pred 
Qlandio in v mestu). 

Moste – V Mostah pri Komendi se je v sredo zvečer zgodila 
prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik mo-
tornega kolesa. Zaradi vožnje preblizu roba je trčil v ograjo ob 
cesti in padel. Pri tem se je lažje poškodoval. V postopku je 
preizkus alkoholiziranosti pri njem pokazal 0,63 mg/l alkohola 
v izdihanem zraku. 

Vinjen motorist trčil v ograjo in padel

Simon Šubic

Škofja Loka – Škofjeloški po-
licisti preverjajo znake ka-
znivega dejanja zlorabe zna-
menj za pomoč in nevar-
nost. V sredo okoli 14. ure so 
namreč na interventni šte-
vilki policije 113 prejeli klic, 
da je v eni od bank v Škofji 
Loki nastavljen eksploziv-
ni predmet. Policisti so za-
radi varnosti izpraznili ban-
ko in sosednji objekt, zava-
rovali območje in ga preg-
ledali. Nevarnega predmeta 
niso našli. 

Ker vse okoliščine ka-
žejo na zlorabo klica na 

int erventno številko 113, po-
licisti zdaj preverjajo znake 
kaznivega dejanja zlorabe 
znamenj za pomoč in nevar-
nost. Po kazenskem zakoni-
ku se z zaporom do treh let 
kaznuje storilec, ki zlorabi 
znamenje za pomoč ali zna-
menje za nevarnost ali neut-
emeljeno kliče na pomoč ali 
lažno sporoči, da grozi ne-
varnost in s tem povzroči, da 
so državni organi ali druge 
pristojne organizacije ukre-
pale brez potrebe ali neup-
ravičeno uporabile sredstva 
sistema zaščite, reševanja in 
pomoči, so pojasnili na po-
liciji.

Bombni preplah v banki

Tržič – Tržiški policisti so v sredo na podlagi prijave obrav-
navali najstnika, ki so ga zalotili pri povzročanju škode na 
zapuščenem objektu. Škoda je nastala na deskah. Lastnik ni 
zahteval ukrepanja, bodo pa morali starši po dogovoru z njim 
zamenjati poškodovani material, so sporočili policisti, ki bodo 
obvestili center za socialno delo.

Najstnik razbijal v zapuščenem objektu

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski prometni 
policisti so v torek med re-
dnim delom obravnavali več 
hujših kršitev prometnih 
pravil, poročajo s Policijske 
uprave Kranj. Obravnavali 
so voznika z 0,71 mg/l alko-
hola, vozniku brez veljavne-
ga vozniškega dovoljenja pa 
so zasegli vozilo, tretji voz-
nik je po avtocesti vozil s hit-
rostjo 174 km/h, četrti pa je 

bil pozitiven na hitrem tes-
tu za prepovedane droge – 
konoplja. Policisti opozarja-
jo, da uživanje konoplje med 
drugim upočasni voznikove 
reakcije, zmanjša koncen-
tracijo, pogosto učinkuje us-
pavalno in vpliva na koordi-
nacijo. Ogromen negativen 
vpliv na varnost pa imata 
vsak s svojimi »simptomi« 
tudi alkohol in prehitra vo-
žnja, so dodali gorenjski po-
licisti. 

En pijan, drugi omamljen 

Tržič – Med sestopom s Storžiča po Petem žrelu se je v pone-
deljek dopoldan poškodoval planinec. Posredovali so gorski 
reševalci iz Tržiča in posadka s helikopterjem Slovenske vojske 
z dežurno ekipo Helikopterske nujne medicinske pomoči, ki 
so poškodovanega planinca oskrbeli in prepeljali v jeseniško 
bolnišnico. 

Zdrsnil v Petem žrelu

Simon Šubic

Lukovica – Policisti so v sre-
do in v noči na četrtek med 
opravljanjem nalog varo-
vanja državne meje na ob-
močju Lukovice, Ljubljane, 
Domžal in Kamnika izsle-
dili in prijeli 23 tujcev, dr-
žavljanov Šrilanke, Afganis-
tana in Pakistana, ki so ne-
zakonito prestopili državno 
mejo. Pri tem so v Lukovici 
prijeli tudi romunska drža-
vljana, ki sta tujcem poma-
gala pri nezakonitem preho-
du meje. 

V sredo dopoldne so po-
licisti v Lukovici na podlagi 
obvestila občana prijeli šti-
ri državljane Šrilanke, ki so 
nezakonito prestopili držav-
no mejo. Z zbiranjem ob-
vestil so ugotovili, da sta jih 
na območje Slovenije pripe-
ljala voznik in potnik z vozi-
lom romunskih registrskih 
oznak, ki so ju nato v bliži-
ni tudi izsledili in prijeli. Dr-
žavljanoma Romunije so za-
radi suma kaznivega dejanja 
prepovedanega prehoda čez 
državno mejo ali ozemlje dr-
žave odvzeli prostost. 

Prijeli več tujcev, ki so 
nezakonito prešli mejo

Podblica – V Podblici je v po-
nedeljek popoldan zagorel 
transformator na električnem 
drogu. Ob izključitvi napeto-
sti iz omrežja je požar ugas-
nil. Po ugotovitvah kranjskih 
policistov je zagorelo zaradi 
pregrevanja zaščite električ-
nega voda. Tujo krivdo so 
izključili. 

Zagorel transformator
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Kultura
V Prešernovi hiši je razstava o 
udarniškem delu v Sloveniji med 
letoma 1945 in 1955. Stran 22

Osebnosti
Dr. Marjeta Humar in Anton 
Tone Smolnikar, častna občana 
občine Kamnik ... Stran 23

Zgodbe
Zakonca Anja in Peter Radšel 
iz Sore v kenijsko vasico prvič z 
otroki Stran 24

Aleš Senožetnik

»Ljuba Mici, pošiljam ti 
mnogo srčnih pozdravov in 
vročih poljubov.« S temi be-
sedami Jože Osterman z Luž 
1. maja 1943 začenja pismo 
svoji izvoljenki Mici iz Sre-
dnje vasi pri Šenčurju. To 
je bilo prvo pismo, ki ga je 
v času prisilne mobilizaci-
je v nemško vojsko poslal 
v domače kraje. Do decem-
bra 1945, ko se je vrnil, jih je 
sledilo še devetdeset, vmes 
pa se je spletla ljubezen-
ska zgodba, ki je niti grozo-
te druge svetovne vojne niso 
mogle preprečiti. Odstrl 
nam jo je Dejan Osterman, 
ki je pisma kronološko ure-
dil in jih prepisal. 

Na rusko fronto

Jožeta Ostermana so sku-
paj z drugimi slovenskimi 
mobiliziranci najprej pelja-
li v zbirno taborišče v bliži-
ni Celovca, od koder je Mici 
tudi prvič pisal. »Iz Celovca 
so jih odpeljali v Nemčijo na 
urjenje, nato pa je bil skupaj 
z ostalimi vojaki napoten na 
rusko fronto,« pripoveduje 
Dejan Osterman.

Pred odhodom na fronto 
je Mici celo poslal pismo slo-
vesa, ki ga je zaključil takole: 
»Torej, draga moja, ne žaluj 
preveč. Upam, da bo kmalu 
bolje. S temi vrsticami kon-
čam in Te še enkrat mnogo 
v duhu poljubljam, Tvoj do 

groba zvesti in nate misleči 
Joža!« V tem času se je spop-
rijateljil s Francem Abraha-
mom iz Koroške, s katerim 
sta se domenila, da se bos-
ta ob prvi priložnosti predala 
ruskim vojakom. Priložnost 
za pobeg se je ponudila de-
cembra 1943, ko so jih Rusi 
silovito napadli v bitki med 
Kijevom in Žitomirjem. 

Kljub vsemu mu je uspe-
lo preživeti, predvsem zah-
valjujoč zemljanki, ki ga je 
obvarovala pred katjušo, 
večcevnim raketometom, ki 
so ga zaradi svoje moči in vi-
deza, nemški vojaki imeno-
vali kar Stalinove orgle. 

Skupaj z Abrahamom 
sta izkoristila priložnost in 
pobegnila na rusko stran. 
»Čeprav sta mislila, da sta 
med Slovani na varnem in 
končno rešena, pa še zdaleč 

ni bilo tako,« nadaljuje De-
jan Osterman. V hudi zimi, 
ko so se temperature spusti-
le tudi do minus dvajset sto-
pinj Celzija, so skupaj z os-
talimi ujetniki najprej peša-
čili do Kijeva, nato pa so jih 
strpali v vagone, ki so dva te-
dna stali na stranskem tiru, v 
tem času pa so jih le dvakrat 
spustili na prosto. To je bilo 
usodno za Franca Abraha-
ma, Jože pa je vendarle pris-
pel v taborišče v bližini da-
našnjega Volgograda. 

V času ruskega ujetništva 
ni mogel pošiljati pisem, a 
se mu je ponudila drugač-
na priložnost, da domačim 
sporoči, da je še živ. Neki ru-
ski činovnik mu je namreč 
omogočil, da je v eter zname-
nitega Radia Moskva sporo-
čil: »Jože Osterman iz Kra-
nja vas pozdravlja iz ruskega 

ujetništva.« Sporočilo je ujel 
mojster, pri katerem je Jože 
pred vojno delal kot vajenec, 
in novico prenesel do njego-
vih domačih.

V Jugoslovansko mesto 
Banjice se je vrnil šele fe-
bruarja 1945, a ker je bila 
naša dežela še vedno okupi-
rana, je lahko šele sredi ju-
lija napisal prvo pismo, ki 
je doseglo ljubljeno Mici. 
Večino pisem, ki jih je pos-
lal, se začnejo z »Moja lju-
ba Mici«, tega pa je naslovil 
z »Nepozabljena!!!«, v njem 
pa ga zanimalo predvsem, 
ali se morda v tem času ni 
poročila že s kom drugim. 
»Želim samo iskrenega 

odgovora, pa naj že bo kakr-
šen koli,« je zaključil. Mici 
ga je čakala in po vojni sta 
se poročila in si na Lužah 
ustvarila družino. 

Znova najdena pisma
Pisma bi bila kaj lahko iz-

gubljena ali pa celo uničena, 
saj je Jože na marsikaterega 

pripisal, naj ga Mici raztrga, 
ker bi jo lahko vsebina spra-
vila v težave, če bi zanjo iz-
vedeli nemški okupatorji. 
»A ženska kot ženska ga se-
veda ni poslušala, ampak jih 
je shranila v škatlo, česar pa 
mu ni povedala niti po voj-
ni. Tako so pol stoletja leža-
la na dnu omare, odkrili pa 
smo jih šele ob pospravlja-
nju, ko je leta 1999 umrla,« 
pravi Dejan Osterman, ki se 
je zgodbo svojih starih star-
šev odločil deliti. V začet-
ku junija bo pri Založbi 5ka 
izšla knjiga Moja ljuba Mici 
s podnaslovom Pr(a)va lju-
bezen med drugo svetovno 
vojno.

Tvoj do groba zvesti in nate 
misleči Joža
Po pol stoletja so svojci našli pisma, ki razkrivajo turbulentni čas druge svetovne vojne, težke preizkušnje Jožeta Ostermana in ljubezensko zgodbo,  
ki sta jo spletla s srčno izbranko Mici. Kmalu bodo bralcem na voljo tudi v knjigi, ki bo izšla junija.

Dejan Osterman je pisma kronološko uredil in jih pretipkal, kmalu pa bodo izšla tudi v knjigi.

Jožetova pisma so svojci našli na dnu omare šele pol 
stoletja po koncu vojne. Pisma, ki jih je Mici pošiljala 
Jožetu, pa so izgubljena, saj jih ni mogel hraniti. 

Neki ruski činovnik 
mu je omogočil, da je v 
eter znamenitega Radia 
Moskva sporočil: »Jože 
Osterman iz Kranja vas 
pozdravlja iz ruskega 
ujetništva.« 
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Od petka do petka

Simon Šubic

Komisija na tožilstvo 
vložila ovadbo

Komisija državnega zbo-
ra, ki preiskuje morebitne 
politične odgovornosti no-
silcev javnih funkcij zara-
di nedopustnega politične-
ga vmešavanja v delo poli-
cije in političnega vplivanja 
na potek oziroma izid pred-
kazenskih in drugih postop-
kov, je javnost obvestila, da 
je v sredo na Specializirano 
državno tožilstvo vložila ka-
zensko ovadbo zoper gene-
ralnega direktorja policije 
Antona Olaja in nekdanjega 
generalnega direktorja poli-
cije Antona Travnerja. Pred-
sednik komisije Rudi Med-
ved je sporočil, da je komi-
sija tožilstvu naznanila več 
sumov kaznivega dejanja. 
Zdajšnjemu generalnemu 
direktorju policije Antonu 
Olaju očitajo šikaniranje za-
poslenih na delovnem mes-
tu in oviranje dela preisko-
valne komisije. Šikaniral 
naj bi namestnika direktorja 
Nacionalnega preiskovalne-
ga urada (NPU) Davida An-
toloviča in nekdanjo gene-
ralno direktorico policije Ta-
tjano Bobnar. Po Medvedovi 
oceni je bilo postopanje Ola-
ja v obeh primerih politič-
no motivirano, kar se je za-
čelo kazati po tistem, ko sta 
bila Antolovič in Bobnarje-
va kot priči povabljena pred 

preiskovalno komisijo. Olaj 
se je na vložitev ovadbe za 
STA odzval s pojasnilom, da 
zanika zlonamerne očitke 
Rudija Medveda. »Osumlje-
nec bo brez odlašanja kazen-
sko ovaden zaradi suma sto-
ritve kaznivega dejanja krive 
ovadbe,« je napovedal. Ola-
jevega predhodnika Antona 
Travnerja pa bremenijo kri-
ve izpovedbe pred preisko-
valno komisijo, ker je zani-
kal svoje domnevne izjave 
trem pričam, da mu je po-
litika pred imenovanjem na 
mesto generalnega direktor-
ja policije dala pogoj, naj se 
znebi direktorja NPU Dar-
ka Muženiča in nekdanjega 
direktorja uprave kriminali-
stične policije na Generalni 
upravi policije Boštjana Lin-
dava. Delo komisije še ni za-
ključeno, o čemer bo njen 
predsednik obvestil držav-
ni zbor.  

Mariborski župan 
napadel trinajstletnika

Mariborski župan Saša Ar-
senovič naj bi na velikonoč-
no nedeljo v bližini teniških 
igrišč Branik napadel tri-
najstletnega fanta in ga laž-
je telesno poškodoval, so po-
ročali mediji. Župan trdi, da 
se je odzval, ker so najstniki 
poškodovali zabojnik za ra-
bljene žogice. Ti so mu odgo-
vorili z zmerljivkami in žalit-
vami. Enega od fantov naj bi 
poskušal ustaviti, prijel naj 
bi ga tudi za roko. Nato je 

fant po telefonu poklical oče-
ta, župan pa je, tako trdi, po 
zvočniku očetu povedal, kaj 
so fantje storili. Oče naspro-
tno pravi, da je župan napa-
del njegovega sina, potem ko 
je ta s prijatelji vzel iz koša 
za smeti nekaj rabljenih teni-
ških žogic, kar naj bi jim tre-
nerji tudi dovolili. Župan naj 
bi jih začel zmerjati, in ko je 
trinajstletnik uporabil nepri-
merne besede, naj bi se Arse-
novič z vso silo zagnal proti 
njim in s kolesom trčil v nogo 
fanta, ga zgrabil za vrat in ga 
začel daviti. Oče je po dogod-
ku na policiji podal predlog 
za pregon zoper župana za-
radi domnevnega kaznive-
ga dejanja povzročitve lahke 
telesne poškodbe. Sin naj bi 
dobil modrice na vratu, bole-
lo naj bi ga tudi koleno. Ar-
senovič se brani, da ne ve, od 
kod fantu te poškodbe, saj ga 
on zagotovo ni davil, ga je pa 
ustavil. Po poročanju Večera 
se je na družbenih omrežjih 
oglasila priča in zapisala, da 
župan fanta ni davil, ga je pa 
zgrabil, ko je ta želel pobeg-
niti. Predstavnik Teniškega 
kluba Branik Klemen Kokol 
je zanikal, da bi komur koli 
dovolili uporabo teniških žo-
gic. »Dogodek obžalujem in 
se opravičujem najprej naj-
stnikom, nato staršem, ki 
jih razumem, da želijo zašči-
titi svojega otroka. To bi pri 
svojih štirih verjetno naredil 
tudi sam. Opravičujem pa 
se tudi vsem Mariborčanom 

in Mariborčankam,« je deja-
nje v izjavi za javnost obžalo-
val Arsenovič in dodal, da bi 
moral kljub vandalizmu, ob-
jestnosti in žalitvam pri svo-
jih zrelih letih ravnati druga-
če, manj burno. O odstopu 
kljub nekaterim pozivom ne 
razmišlja. 

V Sloveniji okoli pet tisoč 
Ukrajincev

V Sloveniji je bilo do mi-
nulega petka opravljenih 
18.415 registracij ukrajin-
skih beguncev, v Sloveniji 
pa jih je prijavljenih nekaj 
manj kot 5000, saj jih ve-
čina našo državo le prečka. 
Status začasne zaščite je do 
enega tedna nazaj pridobi-
lo 1225 Ukrajincev. Od teh 
jih je po neuradnih podat-
kih vlogo za pomoč urada 
za oskrbo in integracijo mi-
grantov oddalo 198, odobri-
tev za eno od oblik denarne 
pomoči pa jih je prejelo 43. 
Ostale vloge so bile poslane 
v dopolnitev, manjkajo pred-
vsem podatki o davčni števil-
ki in enotni matični številki 
občana. Z ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport 
so sporočili, da je bilo pred 
tednom dni v 188 osnovnih 
šol po vsej Sloveniji vključe-
nih 578 begunskih otrok iz 
Ukrajine, v 30 vrtcih pa jih 
je 52. Največ ukrajinskih ot-
rok je v osnovne šole vklju-
čenih v osrednjeslovenski 
regiji (208), v gorenjski re-
giji pa jih je 49.

Preiskovalna komisija 
ovadila šefa policije

Državnozborska preiskovalna komisija generalnemu 
direktorju policije Antonu Olaju očita šikaniranje zaposlenih 
in oviranje dela komisije. / Foto: arhiv GG

Nekdanjemu generalnemu direktorju policije Antonu 
Travnerju preiskovalna komisija očita krivo izpovedbo.

Predsednik republike Borut Pahor v pogovoru z 
ukrajinskimi begunci / Foto: Nebojša Tejić (STA)

med sosedi

Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (847)

Jezik naj bo živi spomenik
Z minuto tišine in z govo-

rom mlade koroške pesnice 
Slovenke Verene Gotthardt 
se je v Domu glasbe v Celov-
cu v torek popoldne sklenila 
osrednja svečanost v spomin 
na 80. obletnico izgona 227 
slovenskih družin v nemška 
taborišča. 'Spomini proti po-
zabi' je bil njen moto, prip-
ravila pa ga je dežela Koro-
ška. Stotim še živim pričam 
tega nasilnega dejanja, ki so 
bile aprila leta 1942 še otro-
ci, so se v Mozartovi dvorani 
pridružili najvišji predstav-
niki dežele z deželnim gla-
varjem dr. Petrom Kaiser-
jem na čelu in predsedni-
kom Republike Avstrije dr. 
Alexandrom Van der Bel-
lenom. V programu z nas-
lovom Spomini proti poza-
bi so se prepletali glasba, ki 
sta jo izvajala pianist Tonč 
Feinig in saksofonist Edgar 

Unterkirchner ter pevski 
kvintet Ojsternig iz Ziljske 
doline, in spomini pregnank 
in pregnancev.

»Treba je ohraniti spomin 
na krivico, na nekaj nepra-
vičnega, na nekaj, kar se ne 
bi smelo zgoditi in kar naj 
se nikoli več ne ponovi,« je 
dejala mlada pesnica Vere-
na Gotthardt, vnukinja ene 
od najmlajših nasilno preg-
nanih. »Spomin je nekaj 
dragocenega, beseda še ži-
vih prič je oporoka. Pregna-
ni ste bili zaradi jezika, zato 
naj bo slovenski jezik najbolj 
živ spomenik, slovenska be-
seda pa naj ostane živa v va-
ših družinah na Koroškem,« 
je dejala. Predstavnike ob-
lasti, deželnega glavarja in 
še posebej zveznega pred-
sednika je prosila, naj s svo-
jo besedo pripomoreta, da 
bo spomin na izgon viden v 

vseh občinah, iz katerih so 
bili pregnanci. 

Predsednik Republike 
Avstrije dr. Alexander Van 
der Bellen, ki se je na celov-
ški proslavi 100. obletnice 

koroškega plebiscita v ime-
nu avstrijske republike opra-
vičil Slovencem za neuresni-
čene ali prepočasi uresniče-
ne pravice, je tudi tokrat iz-
rekel vse spoštovanje trplje-
nju Slovencev. Koroški de-
želni glavar dr. Peter Kaiser 
pa se je osebno v imenu de-
žele opravičil Slovencem za 
krivice nacističnega režima 
in poudaril pomen upora in 
boja koroških partizanov za 
nastanek sodobne Avstrije. 
Slovesnosti v Domu glasbe 

je sledilo odprtje razstave z 
naslovom Sledi/Spuren v 
celovškem gradu, kjer je bil 
med letoma 1938 in 1945 se-
dež gestapa in od koder so 
bili poslani v smrt mnogi ko-
roški Slovenci. 

Zveza slovenskih preg-
nancev bo obletnico izgona 
počastila jutri, 23. aprila, v 
Celovcu: ob 11. uri z mašo v 
celovški stolnici, ki jo bo da-
roval škof dr. Jože Marketz, 
in ob 14. uri s spominsko pri-
reditvijo v Domu glasbe. 

Umetniki Karl Vouk, Verena Gotthardt in Tanja Prušnik (z 
leve) so avtorji razstave Sledi/Spuren, ki bo do sredine maja 
odprta v celovškem Gradu.

Predsednik Republike 
Avstrije dr. Alexander Van 
der Bellen
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Miha Naglič

Ukrajinska peticija

»Ruska federacija je zlo-
činska država. Ruska kultu-
ra je toksična, ko se uporab-
lja v propagandne namene. 
Ne bodite sostorilci.« To je 
stavek iz ukrajinske peticije, 
ki jo je kot prvi podpisal Ole-
ksandr Tkačenko, ukrajinski 
minister za kulturo. Ta peti-
cija poziva k bojkotu ruske 
kulture in umetnikov, češ da 
ruski režim pogosto uporab-
lja kulturo v propagandne na-
mene. Zanimivo in poučno 
je prebrati, kako takšne zah-
teve komentira filozof Lev 
Kreft. »Vsi, ki so doživljali ru-
sko umetnost in kulturo sko-
zi branje Tolstoja in Dosto-
jevskega, skozi rusko glasbo 
in balet, so zgroženi, ko sli-
šijo kaj takega ali preberejo, 
da celo v Nemčiji umikajo z 
repertoarja Čajkovskega. To-
ksičnost neke kulture ni ne-
kaj, kar bi lahko razrešila vo-
jaška propaganda, za kar v 
teh izjavah gre. Je pa dejstvo, 
da je ruska kultura imperial-
na kultura, podobno kot bri-
tanska. Nič drugačna ni, ra-
zen da so Britanci osvaja-
li na drugi strani oceana, ru-
ska carska in pozneje sovjet-
ska država pa je osvajala sose-
de. Stalin je že v začetku dvaj-
setih let, še ob živem Leninu, 

klofutal voditelje musliman-
skih azijskih držav, ki so bile 
del carske Rusije, da bi jih 
prisilil, da ostanejo v okviru 
nove sovjetske Rusije in da 
ne zahtevajo neodvisnosti, 
zaradi česar ga je Lenin za-
menjal. Ta odnos je prisoten 
v ruski kulturi, hkrati pa za-
radi tega ta imperialna kultu-
ra ni nič bolj toksična, kot je 
toksično, če berete Rudyarda 
Kiplinga (avtorja dela Knjiga 
o džungli). Te stvari je treba 
analizirati, govoriti o njih te-
oretsko, ne pa jih uporabljati 
in zlorabljati. Bodimo odkri-
ti, te in podobne izjave so ra-
sistične.« 

Odzivi na Zahodu

Odzivi zahodnih kultur-
nih institucij na rusko agre-
sijo so različni. Velike po-
zornosti je bila deležna od-
ločitev o odpovedi simpozija 
o Dostojevskem na Univer-
zi v Milanu. »Ljudje, ki izrec-
no podprejo vojno kot tako, 
so si sami odvzeli naziv kul-
turnika. Kulturnik ne more 
podpirati vojne. Ko jo podpi-
ra, je postal nacionalist in še 
kaj slabšega, militarist in tako 
naprej. To se je vedno dogaja-
lo v svetovnih vojnah. Še pose-
bej izrazito v prvi in drugi voj-
ni, ko so sami kulturniki ozna-
čevali kulturo drugega za to-
ksično, propadlo, barbarsko, 

ničvredno. In s tem dajali pra-
vico, da je država bombardira-
la tudi kulturne spomenike in 
so si jih medsebojno uničeva-
li. /…/ Pred tem se je vojna do-
gajala na bojišču med unifor-
miranimi vojaki. Zdaj pa gre 
za boj proti civilistom, pro-
ti civilom in civilnim vredno-
tam, umetnosti in kulturi kot 
taki. V tem smislu kulturnik 
ne more biti kulturnik, dok-
ler se vojna ne konča. Takrat 
pa mu bomo mogoče opravi-
čili to, kar je počel. Norija te 
protiruske kampanje je v tem, 
da lahko nastradajo tudi tisti, 
ki so prišli na Zahod, ker so 
hoteli zapustiti to rusko no-
rijo. To me zelo spominja na 
bežanje teh, ki so bežali pred 
Hitlerjem v Francijo in so jih 
Francozi zaprli v koncentra-
cijsko taborišče. To je bilo ne-
verjetno. In potem so jih mo-
rali iz koncentracijskega tabo-
rišča reševati prijatelji, ume-
tniki, da so lahko zbežali iz 
Francije, da jih ne bi spet za-
prli v koncentracijsko tabori-
šče, dokler ne pridejo Nem-
ci, ki bi jih pobili. Zbežali so 
čez Španijo, zlasti v Portugal-
sko in iz Lizbone v Združene 
države Amerike. Skratka, na 
koncu so v Franciji preganja-
li tudi antinaciste. Te stvari je 
treba zato že na začetku pra-
vilno zastaviti in ne ustvarja-
ti teh kampanj, kot da z njimi 
pomagaš Ukrajini v spopadu 

z Rusijo, ker ji ne pomagaš 
čisto nič.«

Odzivi ruskih umetnikov

Kako pa se na Putinovo 
agresijo odzivajo ruski ume-
tniki in kulturniki? Kreft: 
»Umetnice, umetniki, ure-
dniki, urednice, kustosi, ku-
stodinje itd. so se v času vojne 
v Ukrajini prisiljeni izreči. Ne-
kateri izberejo mučeništvo, 
gredo v katorgo – zapor, drugi 
bežijo iz države in se ne vrne-
jo, dokler se razmere ne spre-
menijo. Tretji pa sklonijo gla-
ve in rečejo, da morajo skrbeti 
za družino, in se pridružijo za-
devi. Nekateri pa so tudi nav-
dušeni nad Putinom, ne dvo-
mim. Vprašanje ob tem je, 
ali je treba zaradi tega kazno-
vati kulturo ali režim, ki uva-
ja takšen način podrejanja lju-
di. Vsekakor pa mislim, da je 
na Zahodu, kjer silijo umetni-
ce in umetnike, da se izrečejo 
proti Putinu in si s tem kupijo 
vstopnico, da lahko nastopijo 
in se pojavijo v javnosti, to prav 
ogabno. Če se kdo ne izreče za 
Putina, ampak je tiho, je to čis-
to dovolj. V nasprotnem pri-
meru ne bo mogel nikdar več 
v domovino, dokler bo Putin 
na oblasti. In moramo vede-
ti, da s tem tvegajo več, kot je 
bil Nato pripravljen tvegati za 
Ukrajino.« (Vir: Aleksander 
Čobec, MMC RTV SLO)

Nismo proti vsemu 
ruskemu
Zaradi ruske agresije na Ukrajino nekateri posamezniki in forumi na Zahodu pozivajo k bojkotu vsega 
ruskega, celo k bojkotu ruske kulture in umetnikov. Zahtevati kaj takega ni le zgrešeno, je tudi neumno.

Tolstojev grob v Jasni Poljani. Predlagam, da tja za zdaj ne 
hodimo, njegov veliki roman Vojna in mir pa beremo še 
naprej. / Foto: Wikipedija

Tudi ruska sopranistka in operna diva Ana Netrebko (1971), 
ki gostuje po vsem svetu, je naposled obsodila rusko 
agresijo nad Ukrajino. / Foto: Wikipedija

Pussy Riot (»Pičkin izgred«), pogumna ruska feministična 
in disidentska pank-rokovska skupina, znana po svojih 
provokativnih performansih / Foto: Wikipedija

Miha Naglič

»Zakal se lotevam še ene 
knjige s podobno vsebino, 
kakršno je imela prva – 'Kla-
nec do doma'? Razlogov 
je več. Eden je ta, da v prvi 
knjigi snovi nikakor nisem 
zaključil. Drugi je obsežna 
zbirka precej bolj dodelanih 
risb (svinčnik), ki bi sicer os-
tale v moji ali pa kakšni dru-
gi omari, pozabljene in ne-
smiselne. Mnogo bolje se 
mi vidi, da gredo podobe 
starih domov med ljudi. Tja 
vendar sodijo. Ne glede na 
dokumentarno bogastvo na-
risanega, bi rad z bralci delil 
tudi prijazne občutke ob ta-
kih in drugačnih srečanjih 
na kmečkih poteh. Knjiga 
prihaja z zadnjim vlakom. 
To sam najbolje vem. Moje 

poti se s staranjem izteka-
jo. Kmečke steze je v veliki 
meri uničil žled 2014. leta. 
Nekaj malega ohranjajo lov-
ci, gozdarji nikakor. Tu in 
tam kaj drobižastega rešu-
jejo trimarji, turistični de-
lavci, v svoj konec zagleda-
ni krajani. Vsega naštete-
ga je daleč premalo. Goz-
dovi žive neugnano dalje, 
v nekaj letih se bodo obno-
vili in tudi posrebali ogro-
men del današnje kmečke 
lepote, lahko bi rekli – kra-
jine. Poleg hiš in poti izgi-
nevajo košenice in gorski 
travniki, z njimi pa množi-
ca rastlin, ki so se v stolet-
jih naučile živeti prav tam. 
Lepa prihodnost se piše le 
gozdnim rastlinam. Seve-
da ne mislim le na dreve-
sa. /…/ 560 risb predstavlja 

kar solidno zbirko. V njej je 
obdelanih več skromnejših 
in skrajno hribovskih do-
mov, gruntarije so bolj red-
ke. Vedno so me privlačili 
gradbeniška domišljija, iz-
rabljanje domačih materia-
lov in izredna izkoriščenost 
danega prostora. Prav zad-
nje se mi zdi vsega obču-
dovanja vredno: kako upo-
rabiti prostor, kam postavi-
ti posamezne stavbe, kako 
se okoristiti z lego domači-
je, s soncem, osojo, z razgle-
dom, z vodo in z dostopi. Re-
kel bi, da so bile vse te stvari 
večidel skrajno premišljene 
in v desetletjih dokončno iz-
piljene. Lepota je ves čas ho-
dila z roko v roki s praktič-
nostjo.« (str. 17 in 451)

Gornja odlomka sta iz 
avtorjevega uvodnega in 

sklepnega zapisa v tej mo-
numentalni knjigi. Mo-
numentalni zato, ker je že 
na zunaj takega videza, za-
jetna in trdo vezana. Pa tudi 
zato, ker je ta knjiga de-
jansko monument, je spo-
menik rovtarski krajini in 
vsemu tistemu, kar so v tej 
krajini ustvarili njeni ljud-
je. Ko človek hodi po tej kra-
jini, je kakor Župančič v 
Dumi deležen njenih »pre-
lesti« in »bolesti«. Denimo, 
da so prelesti tam, kjer hiše 
še stojijo in ljudje v njih še 
živijo. Bolesti pa tam, kjer 
samevajo prazne in na nji-
hove lepše čase spominja-
jo samo še ruševine. Rafa-
el Terpin, ki sebe imenu-
je tudi »rovtarski krajinar«, 
nam pričara oboje. Tako, da 
nas hkrati veseli in boli …

Nove knjige (629)

Klanec do doma 2

Rafael Terpin, Klanec do doma 2, Zbirka 600 risb 
kmečkih hiš in 302 zgodb, Bogataj, Idrija, 2021, 
464 strani
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Igor Kavčič

Na rahlo orumenelem li-
stu papirja v lični pisavi bere-
mo: »Štab mladinskih delav-
nih brigad za sektor Otovec–
Bubnjarci izreka pohvalo in 
priznanje tov. Bizjak Baldo 
za požrtvovalno delo na pro-
gi, ker je presegel normo za 
40 % in se uvrstil med naj-
boljše mladince tega sektor-
ja.« Sledi znano geslo tistega 
časa: Med obnovo ni počitka 
(Nema odmora, dok traje ob-
nova!), datum 1. 9. 1946, žig 
in podpis komandanta. Po-
hvala brigadirju za delo na 
železniški progi je eden od 
številnih muzejskih doku-
mentov oziroma predmetov, 
ki so predstavljeni na razstavi 
z naslovom Slovenci, Sloven-
ke! Takoj na delo za obnovo 
domovine! in podnaslovom 
Udarniško delo v Sloveniji 
od leta 1945 do 1955.

Razstavo in ob njej tudi li-
čen katalog je s pomočjo so-
delavcev pripravljala zgodovi-
narka Marija Kos iz Gorenj-
skega muzeja: »Delo smo za-
čeli v knjižnicah, javnih ar-
hivih in depojih Gorenjske-
ga muzeja, kjer smo zbrali 

številne izvirne dokumente 
in predmete. Gradivo, kot so 
fotografije, pisma, dopisnice, 
članske izkaznice in podob-
no sprva niso veliko obetali. Z 
vztrajnim delom pa smo nab-
rali dovolj verodostojnih do-
kumentov in podatkov tako 
rekoč iz prve roke.« 

Zgodbe, ki jih ob doku-
mentih in predmetih pred-
stavlja Kosova, nas popeljejo v 
prvo desetletje po koncu dru-
ge svetovne vojne v Sloveniji. 
Kot v nadaljevanju pove avto-
rica razstave, se je ob razisko-
vanju gradiva iz tega leta kar 
sama ponudila ideja za osre-
dnjo temo – to je udarniško 
delo. »Prva leta – pravzaprav 
pa kar celo desetletje po vojni 
– so bila prežeta z evforično 
graditvijo nove države, novo 
politično ideologijo, pospeše-
nim gospodarskim razvojem, 
velikimi pričakovanji in seve-
da tudi razočaranji.« 

V Jugoslaviji so si vodil-
ni organi komunistične par-
tije v Beogradu po nareku 
predsednika Tita prizadeva-
li za poenotenje sicer različ-
no razvitih republik. Tako 
je gospodarski načrt, tako 
imenovana prva petletka, 

predvideval razvoj na vseh 
področjih, čeprav sta bili 
predsednikovi temeljni zah-
tevi razvoj težke industrije 
in elektrifikacija. 

Na razstavi izvemo, da je 
država za povojno obnovo 
domovine predvsem mno-
žično mobilizirala ljudi po 
domovih, šolah, tovarnah, 
za brezplačno brigadirsko 
delo je po besedah Kosove 
uporabljala tudi kaznjence 
in številne politične zapor-
nike. Gradili so ceste, že-
lezniške proge, hidroelek-
trarne, zadružne, kulturne 
in športne dvorane, planin-
ske domove, opravljalo polj-
ska dela na nacionaliziranih 
kmetijskih posestvih, roč-
no spravljalo les iz gozdov 
in uničevalo škodljivce na 
poljščinah. »Udarništvo se 
je razumelo kot državljan-
ska dolžnost za čim hitrejši 
napredek, bilo pa je tudi zlo-
rabljeno za ideološko politič-
no propagando,« pove Mari-
ja Kos, ki je še posebej po-
udarila nekatere brigadirje 
udarnike z njihovimi pred-
meti in dokumenti. Mladi 
so v brigadah tekmovali, kdo 
bo boljši, kdo bo na delovnih 

akcijah naredil več. Nekoli-
ko posebna, a še kako zani-
miva ter vredna pozornosti 
je zgodba Ane Pavlin, Rusi-
nje, poročene s Slovencem, 
ki je v pogovorih za Gorenj-
ski glas opisala svoje bridke 
življenjske izkušnje. 

Del razstave je avtorica po-
svetila tudi umetnosti v času 
socialističnega realizma in 
ob tem posebej predstavila 
kiparja Lojzeta Dolinarja in 

nekaj njegovih del iz boga-
te zapuščine, ki jo hrani Go-
renjski muzej. Ob tem je re-
cimo zanimiva tudi publika-
cija umetnikov – udeležen-
cev delovne brigade Brčko–
Banovići, v kletnem galerij-
skem prostoru pa je na ogled 
tudi kratek dokumentarni 
film, posnet leta 1945 v goz-
dovih Jelovice.

Gre za zanimivo razsta-
vo, ki v današnjem času 

bržkone vzbuja drugačna 
čustva, kot jih je v svojem 
času. Ali kot je v nagovoru 
k razstavi dejala direktorica 
Gorenjskega muzeja Mar-
jana Žibert: o določenem 
obdobju, še zlasti ko gre za 
polpreteklo zgodovino, ima 
vsak svoje mnenje in svoj 
pogled na to, muzeji pa so 
za to, da soočajo te različ-
ne poglede in mnenja. S to 
razstavo do 11. junija.

Kramp in lopata za udarniško delo
V Galeriji Prešernove hiše je na ogled razstava o udarniškem delu v Sloveniji med letoma 1945 in 1955 z dokumenti in zanimivimi zgodbami iz tega časa.

Marija Kos je pripravila zanimivo razstavo o udarništvu po drugi svetovni vojni. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Če bi v mladosti prebrali 
Malega princa, bi danes zve-
davo pohajali naokrog, a ne 
z dolgim nosom kot Ostržek 
in tudi ne bi izpadli Butalci, 
ampak bi se tako, za veselje, 
raje pridružili Alici v čudež-
ni deželi in bi znali vzljubi-
ti tudi malo drugačno Ma-
rinko, tisto iz zgodbe Pridi, 
mili moj Ariel. Pa jo imamo, 

novo knjižno zbirko, na-
menjeno mladim bralcem. 
Da je ravno prava zanje, pa 
nam da vedeti že njen naslov 
Zvezdna Beletrina. V zbirki 
bo v petih letih izšlo 25 del 
svetovne in domače mladin-
ske klasike, prvi letnik, na 
katerega naslove namiguje-
mo v prvem stavku, pa je že 
v knjigarnah. Gre za veliko 
akcijo, s katero želi Beletrina 
mladim bralcem z novimi 

prevodi tujih del in jezikov-
no osveženimi domačimi 
deli približati literaturo iz 
nekih drugih časov, prilago-
jeno današnjemu bralcu.

Zbirko so pri Beletrini 
pripravljali dve dolgi leti, 
mlade bralce pa bo razvese-
ljevala vsaj prihodnjih pet. 
Kot je povedal programski 
vodja založbe Aleš Šteger, 
so kljub različnim prizade-
vanjem vse bolj opažali, da 

se prav v starostnem obdob-
ju tretje triade osnovne šole 
in navzgor vse več mladih 
bralcev izgubi. Bodisi neha-
jo brati leposlovje ali pa zač-
nejo brati izključno v angle-
škem jeziku, saj so številne 
odlične knjige v slovenščini 
dostopne le v deloma zasta-
relih prevodih ali pa se jih že 
vrsto let sploh ne da več ku-
piti. »Prav tako smo opaža-
li, da se v poplavi 'nizkokalo-
rične' in deloma zelo cene-
no izvedene knjižne ponud-
be izgublja zanimanje za ka-
non, za mladinsko klasiko, 
za temeljna dela, ki z vsako 
generacijo komunicirajo na 
drugačen, svojstven način,« 
še dodaja Šteger.

Po besedah urednice Ani-
te Dernovšek sta bila ključ-
na kriterija za izbiro knjig, 
ki bodo zapolnile pet letni-
kov zbirke Zvezdna Beletri-
na, uravnoteženost sloven-
ske in tuje klasike ter razno-
likost pripovednih pristo-
pov: realistične zgodbe, fan-
tastika, pustolovska pripo-
ved in problemska književ-
nost. »Pozorni smo bili, da 

so knjige ustrezne za sta-
rostno obdobje od 8. do 14. 
leta in da so primerne tako 
za fante kot dekleta,« je pou-
darila Dernovškova. 

Ne bodo pa med 25 naslo-
vi samo prozna dela; v zad-
njem, petem letniku se obe-
ta izid antologije mladinske 
poezije Pesmi za mlade, ki 
jo je uredil dr. Igor Saksida, 
univerzitetni profesor slove-
nistike in ambasador branja. 
Antologijo uvaja ljudska pe-
sem, pojasnjuje Saksida, ki 
je tudi avtor spremne bese-
de, nadaljujejo pa jo pesni-
ški klasiki, kot so Valentin 
Vodnik, France Prešeren in 
mlajši, od pesnikov moder-
ne preide k poeziji druge po-
lovice 20. stoletja, denimo 
poeziji Toneta Pavčka in Da-
neta Zajca.

Kot rečeno, bo šlo pri pre-
vodni literaturi za osvežene, 
posodobljene prevode. Že 
prvi letnik prinaša tri vrhun-
ske nove prevode: Malega 
princa je prevedel Jaroslav 
Skrušný, Alico v čudežni de-
želi Milan Dekleva, Ostržka 
pa Dušanka Zabukovec, 

Butalci Frana Milčinskega 
in Pridi, mili moj Ariel Mire 
Mihelič pa sta ponatisa. 

Ob posodobljenem jezi-
ku je namreč največja po-
sebnost zbirke tudi njena li-
kovna podoba, ki jo zaokro-
žajo udarne in premišljene 
ilustracije. Likovni urednik 
zbirke Damijan Stepančič, 
ki je z oblikovalcem Luko 
Mancinijem oblikoval na-
slovnice, je ob tem povedal, 
da so besedila v zbirki skozi 
čas doživljala različne vizu-
alne, likovne in ilustratorske 
interpretacije. 

V prihodnjih letih bodo 
recimo izšla še mnoga zna-
na dela, kot so na primer 
20.000 milj pod morjem 
Julesa Verna, Neskončna 
zgodba Michaela Endeja, 
Dvojčici Ericha Kästnerja, 
Ko zorijo jagode Branke Jur-
ca, Koča strica Toma Harri-
et Beecher Stowe, Lassie se 
vrača Erica Knighta, Knjiga 
o džungli Rudyarda Kiplin-
ga in druge ... A vrnimo se na 
začetek, k letošnjemu letni-
ku. Ta je že na voljo za mla-
de in tudi vse nas – odrasle.

Knjižne klasike za mlade
Zvezdna Beletrina je nova knjižna zbirka za mlade, ki v petih letih prinaša petindvajset naslovov klasičnih del mladinskega leposlovja. 

Prvi letnik Zvezdne Beletrine je preprosto zvezdniški. / Foto: Igor Kavčič
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Jasna Paladin

Dr. Marjeta Humar je v 
Kamniku velik del proste-
ga časa posvetila zgodovini 
kraja in znanim Kamniča-
nom. Uredila je kar trinajst 
izdaj Kamniškega zborni-
ka in pripravila simpozije 
in zbornike o pomembnih 
Kamničanih Francu Mihae-
lu Paglavcu, Juriju Japlju in 
Francetu Tomšiču, se tako 
ali drugače posvečala rez-
barju Maksu Bergantu, dr. 
Francetu Balantiču in mno-
gim drugim in res skrajni 
čas je že bil, da dolgemu se-
znamu pomembnih Kamni-
čanov, med katerimi jih 25 
nosi naziv častni občan, do-
damo tudi prvo žensko. Ta 
čast je upravičeno dolete-
la prav dr. Marjeto Humar. 

»V Kamniku je živelo že veli-
ko pomembnih žensk, ome-
nim lahko samo Valerijo 
Heybal in Marijo Vero, a res 
ne vem, zakaj je tako dolgo 
trajalo, da je skupnost pode-
lila tudi naziv častne občan-
ke. Res je, da dela, ki so na-
menjena javnosti in skup-
nosti, ženska večinoma lah-
ko prispeva mnogo kasneje v 
življenju kot moški; šele tak-
rat, ko otroci odrastejo. Ve-
čina pa si čas za svoje talen-
te in veselja najde šele takrat, 
ko se upokojijo. Ta naziv mi 
veliko pomeni, čeprav kar ne 
morem verjeti, v kako emi-
nentni družbi sem zdaj, če 
samo pomislim na Emilija-
na Cevca, Franceta Steleta 
in druge posameznike, ki so 
bili res vrhovi svojih strok. 
To je priznanje mojemu 

delu in ljudem, s katerimi 
sodelujem. Želim si, da bi 
bilo to priznanje spodbuda 
ustvarjalnim ženskam, da 
vztrajajo,« nam je poveda-
la, čeprav skromno pozabila 
povedati, da tudi sama sodi v 
vrh svoje stroke.

To visoko priznanje je na-
mreč dobila tudi za življenj-
sko delo na področju slova-
ropisja in jezikoslovja. Na In-
štitutu za slovenski jezik Fra-
na Ramovša ZRC SAZU v 
Ljubljani je delala vse od di-
plome iz primerjalne knji-
ževnosti in slovenskega je-
zika do formalne upokoji-
tve leta 2006, ki jo je doča-
kala kot vodja Sekcije za ter-
minološke slovarje. Ob delu 
za Slovar slovenskega knji-
žnega jezika je spoznala te-
meljne koncepte modernega 

slovaropisja, ki jih je kot ure-
dnica, sourednica in soavtori-
ca v naslednjih letih uveljavi-
la v terminoloških slovarjih z 
najrazličnejših področij. Leta 
2013 je na temo terminolo-
ških slovarjev tudi doktori-
rala. V pokoju uživa že nekaj 
let, a še zdaleč ne v brezdelju. 
Še vedno je urednica Kamni-
škega zbornika (naslednji bo 
izšel junija) in zelo aktivna 
predsednica Društva sv. Jako-
ba Kamnik, prav tako kot zu-
nanja sodelavka še vedno so-
deluje pri urejanju slovarjev 

– v delu ima pripravo tehni-
škega slovarja, ki vsebuje več 
kot 20 tisoč različnih gesel.

Ob našem obisku je bilo 
tako za njo že nekaj ur dela. 
»Rada bi dokončala projekt, 
ki se je začel že pred vrsto let, 
res pa je tudi, da danes težko 
najdete človeka, ki se še loti 
priprave tako velikih slovar-
jev. Zato še vedno vsako jut-
ro vstanem in dopoldne de-
lam na svojem računalniku. 
Računalnik sem usvojila že 
zelo zgodaj in res si ne pred-
stavljam dela brez njega. 

Tudi sama večino informa-
cij poiščem na svetovnem 
spletu,« pravi.

Kadar ne dela, se rada dru-
ži s svojimi tremi otroki in 
vnuki, bratom, ki živi v so-
sednji hiši, in številnimi ob-
čani, s katerimi se srečuje 
v društvih in na dogodkih. 
Kot častna občanka bo ak-
tivna še bolj kot sedaj, pra-
vi, saj ji energije ne manjka. 
Rada pa tudi potuje, saj je z 
možem, po njegovi smrti pa 
tudi sama, prepotovala že 
večji del sveta.

Ponosna v imenu 
vseh Kamničank
Prva častna občanka Kamnika je postala dr. Marjeta Humar, ena največjih 
strokovnjakinj za terminologijo in slovarje pri nas in neumorna raziskovalka 
kamniške zgodovine in Kamničanov. Od leta 1996 je tudi urednica 
Kamniškega zbornika.

Prva častna občanka Kamnika je postala dr. Marjeta Humar. / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Anton Tone Smolnikar se 
je v Kamniku rodil in v tem 
mestu kot upokojenec živi 
še danes, desetletja vmes pa 
je aktivno sooblikoval mes-
to, ki ga ima najraje na svetu 
– sprva kot novinar, nato žu-
pan, kasneje (še danes) kot 
občinski svetnik.

V uvodu nam sicer pove, da 
je ne le ponosen Kamničan, 
ampak tudi ponosen Gore-
njec. »Glede na to, da piše-
te za moje Gorenjce, moram 
poudariti, da sem zelo pono-
sen na naš Prešernov rod na 
Gorenjskem. Moja mama je 
Ribčeva Ivanka, daljna soro-
dnica Franceta Prešerna, na 
Bledu imam teto Kati, ki je 
stara že 98 let, tudi na Brez-
jah teto Angelco. V Vrbi sem 
kot osnovnošolec preživljal 
vse poletne počitnice. Sem 
namreč sorodnik Prešerna v 
četrtem kolenu, in sorodni-
ke imam po vsej Gorenjski,« 
pravi, a rodnega Kamnika ne 
zamenja, saj tu živi že vse 
svoje življenje.

Kot mladinec je bil izvo-
ljen v občinsko skupščino in 

bil tako najmlajši odbornik 
v nekdanji državi. Štiri man-
date je bil župan občine, ki 
se je pod njegovim župano-
vanjem razvila v eno večjih 
in uspešnejših pri nas. Le-
tos pa končuje drugi man-
dat v Občinskem svetu Obči-
ne Kamnik, kar pomeni, da 
je kar tri desetletja preživel v 

občinskih klopeh. Še raje se 
spominja in pogovarja o le-
tih, ki jih je preživel kot novi-
nar. Pravi, da se pred kame-
ro in mikrofonom še danes 
počuti domače in da si je vse-
skozi prizadeval, da bi Ka-
mnik na različnih področ-
jih kar največkrat predstavil 
gledalcem. Rad se spominja 

tudi izzivov med osamosvo-
jitveno vojno, ki jo je pokri-
val kot novinar in za kar je 
pred dnevi skupaj s televizij-
skim snemalcem Tinetom 
Golobom prejel tudi poseb-
no priznanje ministra za ob-
rambo.

Kot župan je zaslužen 
za več vrtcev, kar petdeset 

kilometrov kanalizacije, po-
vezovalni most čez Kam-
niško Bistrico, prenovljene 
osnovne šole in telovadnice, 
začel je s črpanjem evrop-
skih sredstev … Številne iz-
kušnje si je nabiral s potova-

nji v tujini, kot župan je bil 
šest let član slovenske de-
legacije v Odboru regij pri 
Evropskem parlamentu. 
Tako je v slovenski in kam-
niški prostor vključil marsi-
katera spoznanja in rešitve 
ter hkrati pripomogel k pro-
mociji, prepoznavnosti in 
povezovanju Kamnika. 

Danes je še vedno vpet v 
občinsko politiko, močno ga 
zanima, kaj se dogaja oko-
li njega, a rad tudi vrtnari, 
skrbi za svojo trto, kosi travo 
in občasno igra golf.

»Vseh šestnajst let, ko 
sem bil župan, sem si kar 
težko predstavljal, kaj ob-
čutijo občinski nagrajenci, 
ki sem jim podeljeval ta pri-
znanja, zato sem se sam ob 
prejemu priznanja poču-

til nekoliko čudno, a danes 
že lahko rečem, da sem po-
nosen, vesel, da je Kamnik 
prepoznal vse, kar sem 
mu dal, in da svoje energi-
je in življenja nisem vrgel 
stran.«

In kje bo priznanje naš-
lo svoje mesto? »Ne vem še, 
priznanj imam kar nekaj, 
na vse sem ponosen, a go-
tovo bo to slednje našlo pra-
vo primerno mesto,« še pra-
vi in doda, da ostaja aktivni 
občan, zdaj tudi kot častni 
občan.

Kamnik sooblikuje že pet desetletij
Nekdanji kamniški župan Anton Tone Smolnikar je za svoje življenjsko delo na področju novinarstva, zagon kamniške lokalne samouprave in štiri mandate 
županovanja prejel naziv, ki ga je v preteklosti podeljeval tudi sam – častni občan. Sem ponosen Kamničan, Gorenjec in Slovenec, pravi.

Anton Tone Smolnikar, častni občan občine Kamnik / Foto: Gorazd Kavčič

»Vseh šestnajst let, ko sem bil župan, sem si kar 
težko predstavljal, kaj občutijo občinski nagrajenci, ki 
sem jim podeljeval ta priznanja, zato sem se sam ob 
prejemu priznanja počutil nekoliko čudno, a danes 
že lahko rečem, da sem ponosen, vesel, da je Kamnik 
prepoznal vse, kar sem mu dal, in da svoje energije in 
življenja nisem vrgel stran.«
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Družina Radšel iz Sore 
v medvoški občini je pred 
kratkim obiskala Kenijo. 
Ne gre za naključje. Zakon-
ca Anja in Peter sta oba dok-
torja medicine. Leta 2004 
sta prvič stopila v Majiwo, 
preprosto afriško vasico v 
odročnem delu Kenije. Or-
ganizirala sta prvo odpravo 
Sekcije za tropsko medicino 
v ta del Afrike. Pred enajsti-
mi leti sta prvič postala star-
ša in februarja sta se v Ma-
jiwo podala skupaj s svojimi 
tremi otroki.

AIDS, revščina ..., ljudje 
pa prijazni in povezani

Anja Radšel je najprej obu-
jala spomine na čas pred 18 
leti, kako je Majiwo doživlja-
la takrat. »Skupnost je bila 
razdejana od že predolge-
ga divjanja epidemije AIDS-
-a, ki je lokalno ljudstvo Luo 
zaradi poligamnih tradicij 
in določenih vraž še poseb-
no hudo prizadela. Več tisoč 
ljudi je brez vsakršne zdra-
vstvene oskrbe živelo pod 
pragom revščine v hiškah iz 
blata in slame, brez vsakršne 
infrastrukture. Vsak drugi 
dan so se po zraku širile me-
lodije pogrebnih slavij pre-
minulih mladih ljudi, v ka-
terih so odzvanjale zgod-
be nove množice osirote-
lih otrok, njihovih ostarelih 
onemoglih babic in še več-
je revščine. HIV je bil tabu, 
zdravil za zdravljenje ni bilo 
in otrok niso smeli testirati 
– zaradi bojazni, da bi dru-
žine okužene otroke zara-
di pomanjkanja zavrgle. Na 
poljih so od svita kopale ma-
tere, do odhoda v šolo, vča-
sih tudi sredi noči ob svetli 
luni, so se jim pridružili ot-
roci. Ko je sonce začelo žga-
ti premočno, so šle na trg 

prodajat sadje in pridelek. 
Možje so prevečkrat v oma-
mi lokalnega žganja malo-
dušno pohajali naokoli. Po-
krajina je bila brez dreves, 
ki so bila vsa posekana za 
kurjavo, novih pa niso sadi-
li, ker so vedeli, da bodo ko-
ruzo po treh mesecih poželi, 
dreves pa čez nekaj let zelo 
verjetno ne bodo dočakali. V 
mestih so njihovi podkuplje-
ni voditelji v svoje žepe ste-
kali potoke denarja, sami pa 
so bili prepuščeni nemilos-
ti resničnosti. V tej nesrečni 
podobi vsakdana bi bil zrak 
lahko cankarjansko zadušen 
od obupa, bede, trpljenja in 
samopomilovanja. Pa ni bilo 
tako. Dišalo je po prijaznos-
ti, povezanosti, pogumu, 
sprejemanju, moči in preži-
vetju. Ljudje so se ob večerih 
zbrali na večerji ob ognjiš-
ču in si pripovedovali zgod-
be minulega dne. Zatem 
so včasih zapeli in zaplesa-
li ob ritmu bobnanja na čeb-
re, v katerih so čez dan no-
sili vodo iz vodnjaka. Veliko 
so se smejali. Domačini so 
nas toplo sprejeli v svoje živ-
ljenje, z nami so delili svo-
ja skromna bogastva in nam 
podarili občutek skupnosti. 
Otroci so v skrbi za skupno 
dobro vsak posebej prispe-
vali svoj košček. Na poti iz 
šole domov so nabrali dračje 
in v vodnjaku načrpali vodo, 
nato pa so se v gručah navi-
hano podili naokoli, neka-
teri z dojenčki na hrbtu, po 
drevesih plezali za mangi in 
gvavami in si brez igrač ves 
čas izmišljali nove in nove 
igre. Bili so odgovorni, a ne 
zadušeni člani skupnosti. 
Zaželela sem si, da bi pri nas 
znali tako vzgajati svoje otro-
ke. Žalostno dejstvo je bilo le 
to, da je bila njihova izobraz-
bena pot močno začrtana s 
pomanjkanjem denarja za 
šolnine in slabimi učnimi 

pogoji v lokalni šoli, zato so 
bili številni že vnaprej obso-
jeni na motiko in njivo ter 
prezgodnje starševstvo,« je 
pojasnila. 

Uredili vaško ambulanto, 
več kot trideset odprav

V naslednjih letih so sku-
paj z drugimi »tropci« nada-
ljevali svoje delo in iz zapuš-
čene vaške družinske hiše je 
zrasla prava vaška ambulan-
ta s kenijsko licenco in dve-
ma stalno prisotnima zdra-
vstvenima delavcema. »Do 
začetka koronske pandemi-
je je v vasi delovalo več kot 
trideset naših odprav mla-
dih zdravnikov in medicin-
skih sester. V času pande-
mije se je naše delovanje v 
vasi žal popolnoma ustavi-
lo. Kolikor se je dalo, smo 
pomagali na daljavo,« je de-
jala Radšlova, ki je konec fe-
bruarja z možem odšla v »iz-
vidnico«, po zeleno luč, da 
znova vzpostavijo delovanje 

v vasi. »Po enajstih letih ma-
terinstva sem bila presrečna, 
da sem znova stopila na va-
ška afriška tla, tokrat skupaj z 
otroki, za katere sem si vedno 
želela, da bi imeli priložnost 
izkusiti in začutiti duh afri-
škega otroštva iz prve roke. 
Starejša otroka sta že šolar-
ja, zato tokrat nismo zbirali 
donacij samo za ambulanto, 
ampak tudi za lokalno šolo. V 
vasi osemletko obiskuje 545 
otrok, zanje skrbi devet uči-
teljev. Razredi so izjemno 
polni, saj je v njih od 50 do 
92 otrok. Šoli je pridružena 
mala šola, ki jo v treh igralni-
cah obiskuje 150 otrok, starih 
od tri do pet let, zanje skrbi-
jo štiri vzgojiteljice. Včasih v 
šolo zaradi stroškov šolanja, 
ki si jih družina ne more pri-
voščiti, otroci vstopijo pozno. 
Letni stroški šolnin so od 80 
do 130 evrov (odvisno od ra-
zreda), ob čemer mora dru-
žina priskrbeti še za unifor-
mo, obutev, šolsko torbo in 
osnovne učne pripomočke. 
Mesečni zaslužek v vasi je 
med 50 in 100 evri, družine 
pa imajo velikokrat po pet ali 
več otrok. Srednja šola je za-
radi višjih šolnin za mnoge 
učence nedosegljiva. Ko smo 
pred potjo v Afriko vprašali 
učitelje, kaj v šoli najbolj pot-
rebujejo, je bil odgovor kar-
koli. Hvaležni so bili za vse, 
kar smo prinesli. Zahvalju-
jejo se za donacijo medvo-
ški izpostavi Mladinske knji-
ge, prav posebej pa otrokom 
in učiteljicam POŠ Sora za 
akcijo, v kateri so zbrali veli-
ko šolskih potrebščin in pri-
pomočkov, ki so se izkaza-
li za neprecenljive. V šoli so 
nam pripravili nepozaben 
sprejem in veselje ob predaji 

donacije je bilo nepopisno. 
Zahvalne molitve iz ust uči-
teljev so nas ganile in kriki 
veselja otrok ob pogledu na 
žoge so daleč naokrog prep-
lašili vse ptice z dreves. Ko 
so nam razkazali šolo, smo 
razumeli, zakaj. Učilnice so 
bile zgrajene leta 1956 in so 
ostale v prvotni obliki. Razre-
di so prazni, omet se lušči s 
sten, klopi razpadajo. Učnih 
pripomočkov praktično ni, 
ni nobenih barv in ustvarjal-
nih materialov, vse izdelajo 
sami – od žog do preprostih 
učnih plakatov. Sto petdeset 
otrok iz male šole nima svo-
jega stranišča, zato upora-
bljajo živo mejo za igralni-
cami. Otroci se podijo po ne-
varnih razpadajočih pločevi-
nastih igralih. To je pretres-
ljiv primer odročne, od vseh 
pozabljene državne šole, ki 
je zanesljivo ena najrevnej-
ših, ki obstajajo. Misel na to, 
kakšne možnosti imajo otro-
ci, da si v teh razmerah utre-
jo pot do izobrazbe in pokli-
ca, je zelo žalostna. Kakor je 
bil obisk šole šokanten, saj je 
bila v precej slabšem stanju 
kot ob našem prvem obisku 
vasi, je bilo pozitivno začuti-

ti splošni duh olajšanja med 
vaščani. Zdravila so pregna-
la AIDS, sirote HIV-a so od-
rasle in si ustvarile svoje dru-
žine, obdelujejo svoja polja, 
zraslo je mnogo dreves, po 
pašnikih se pase govedo in 
drobnica, ob vaškem mlinu 
živi mala vaška tržnica in kar 
nekaj domačij ob glavni vaški 
poti ima dostop do elektrike 
in vodovoda. Le še nekaj je 
tistih res skrajno revnih dru-
žin, ki se v strganih oblači-
lih borijo za vsak grižljaj. Do-
mačini so nas sprejeli enako 
toplo kot vedno. Moji otroci 
niso imeli nikakršnih težav z 
drugačnostjo, preprostostjo 
in veliko manjšim bival-
nim udobjem, kot so ga va-
jeni doma, ampak so se zli-
li z okolico in domačini in 

sproščeno uživali vsak tre-
nutek,« je povedala. 

Afriški »hakuna matata« 
tudi nam ne bi škodil

Kot poudari, je v preteklo-
sti večkrat naletela na očitke, 
da Afriko opisuje preveč ro-
mantično. »Morda bi ljudje 
res lahko naredili več, da bi se 
otresli oklepa revščine, mor-
da smo mi bolj delovni in di-
sciplinirani ter v življenju iš-
čemo manj bližnjic. Smo pa 
zato veliko manj sprošče-
ni in manj povezani. V go-
nji za lastnimi dosežki smo 
pozabili vzeti s sabo ljudi. 
Formalizirali smo vljudno-
stne pozdrave ali pa kar hiti-
mo drug mimo drugega brez 
njih. Tudi v vas so prišli mo-
biteli in nekatere moderne 
dobrine. Vrednote pa k sreči 
za zdaj ostajajo njihove. Ob-
čutek skupnosti je v vasi še 
vedno neverjeten. Prijazen 
in topel, nasmejan pozdrav 
je temeljni del kulture, ne 
glede na sorodstvene, social-
ne ali profesionalne vezi. 'Ži-
vijo, brat, kako si, kam greš?' 
je slišati na vsakem koraku in 
v vasi je nemogoče, da ne bi 

na poti večkrat postal in ko-
garkoli že na daleč pozdravil 
z glasnim, nasmejanim 'Do-
ber dan, kako gre?' Po krat-
kem klepetu se pot nadalju-
je s še enim prijetnim tre-
nutkom v dnevu več. Naniza-
ni prijazni in iskreni pozdra-
vi naredijo neznansko razli-
ko v splošnem vzdušju in vli-
vajo občutek varnosti in pri-
padnosti. Ljudje skrbijo drug 
za drugega in so veliko bolj 
prepleteni med sabo kot pri 
nas. To je afriški »hakuna 
matata«, ki ne bi škodil tudi 
nam. Ne pomeni, da ni pro-
blemov, ampak da so ti laž-
ji in premagljivi, dokler ima-
mo drug drugega, smo del 
večje skupnosti in živimo 
dobro to svoje edino življe-
nje,« je zaključila.

V kenijsko vasico prvič z otroki 
Zakonca Anja in Peter Radšel, oba doktorja medicine, sta leta 2004 organizirala prvo odpravo Sekcije za tropsko medicino v preprosto afriško vasico Majiwa 
v Keniji. Letos sta se vrnila s svojimi tremi otroki, za katere je bila to velika izkušnja. Tamkajšnji šoli so prinesli številne pripomočke. »Potrebujejo karkoli. 
Učnih pripomočkov praktično ni, za 545 učencev osemletke skrbi devet učiteljev, v razredu je tudi po skoraj sto otrok,« pojasnjuje dr. Anja Radšel. 

Anja Radšel z najmlajšim otrokom / Foto: osebni arhiv

Starejša otroka sta šolarja. Brez težav sta se vživela v dogajanje v vasi in sproščeno uživala 
vsak trenutek. / Foto: osebni arhiv

V vasi osemletko obiskuje 545 otrok, zanje skrbi devet 
učiteljev. Razredi so izjemno polni, saj je v njih od 50 do 92 
otrok. / Foto: osebni arhiv
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raznolikost  
in vključevanje

Maja Bertoncelj

Dvajset let Centra za Downov sindrom Kranj (1)

Center za Downov sin-
drom Kranj, ki deluje pod 
okriljem društva Downov 
sindrom Slovenija, praznu-
je dvajset let delovanja. Vanj 
so vključeni otroci in mla-
dostniki z Downovim sin-
dromom s širšega območja 
Gorenjske in tudi od drug-
je. Po podatkih iz brošure 
Downov sindrom: kaj to po-
meni?, ki je izšla leta 2019, 
se v Sloveniji vsako leto rodi 
med osem in deset otrok z 
Downovim sindromom. Za 
čim boljši razvoj potrebuje-
jo podporo in pomoč. Kot 
je poudarjeno v brošuri, so 
pozitivne predstavitve ljudi 
z Downovim sindromom v 
medijih in pričevanja star-
šev podobo oseb z Downo-
vim sindromom v zadnjih 
letih občutno izboljšali, na 
njihov položaj pa bo ugodno 
vplivala vse pogostejša inte-
gracija v družbo. Slovenijo 
na tem področju sicer čaka 
še kar nekaj dela.

Na to opozarja tudi Kra-
njčanka Stanka Grubeš-
ič, prof. defektologije, ki je 

strokovna vodja Centra za 
Downov sindrom Kranj. 
Ima dolgoletne izkušnje s 
tega področja, saj je bila ose-
mintrideset let zaposlena na 
Osnovni šoli Helene Puhar 
Kranj. V Center za Downov 
sindrom Kranj se je vključi-
la leta 2007, in sicer na po-
budo Roberta Kaštruna, ki 
ga je takrat vodil. »Ker so 
mi bile osebe z Dowvnovim 
sindromom vedno izziv, saj 
so kljub številnim značil-
nim skupnim znakom med 
seboj zelo različne po svojih 
sposobnostih, sem se odlo-
čila za to delo, ki ga še danes 
z veseljem opravljam. Izva-
jam individualno in sku-
pinsko specialnopedago-
ško obravnavo,« je pouda-
rila. Pojasnila je, da je bilo 
v Center vsako leto vklju-
čenih od 12 do 20 učencev 
z Downovim sindromom. 
»Na začetku sta se izvaja-
la dva programa: učna pod-
pora in zgodnja obravna-
va. Ta v slovenskem prosto-
ru še ni bila uzakonjena, vsi 
pa vemo, kako nujno je bila 

potrebna. Zato je bil kranj-
ski center prvi, ki je začel 
izvajati zgodnjo obravnavo. 
Nanjo so prihajali majhni ot-
roci od vsepovsod. Najmlaj-
ša deklica je imela sedem 
mesecev. Na obravnavah 
so bili vedno prisotni star-
ši, da so lahko opazovali me-
tode dela z otrokom, dobili 

vpogled, kako naj sami po-
dobno delajo doma. Zaveda-
li so se pomena dela s svo-
jimi otroki, bili hvaležni za 
vsak nasvet, spodbudo, ot-
roci pa srečni, ko so usvojili 
načrtovano sposobnost. De-
ležna sem bila mnogih obje-
mov otrok v času njihovega 
veselja in zadovoljstva. Cilji 

učne spodbude učencev, ki 
so obiskovali šole s prilago-
jenim programom, pa so bili 
naravnani na primanjklja-
je v sposobnostih posame-
znika, ki so mu v času proce-
sa izobraževanja v šolah de-
lali največ težav (branje, pi-
sanje, računanje ...). Za vsa-
kega posameznika se je prip-
ravil individualiziran pro-
gram z jasno postavljenimi 
cilji, ki so se uspešno tudi 
uresničevali. Učne spodbu-
de je bilo deležnih več kot 
dvajset učencev.« 

V Centru za Downov sin-
drom Kranj so se vedno spo-
padali s problemi financira-
nja programov, zato so orga-
nizirali pet velikih in odmev-
nih koncertov. Izkupički so 
jim omogočali še aktivnejše 
delovanje. Kot na vse življe-
nje je covid-19 vplival tudi na 
delovanje Centra za Downov 
sindrom Kranj, zato nekaj 
časa sploh ni deloval. Letos 
so ponovno začeli izvajati 
obravnave, ki jih trenutno 
obiskuje trinajst učencev. 

(Se nadaljuje) 

Mojca Logar

Velikonočni prazniki so 
prinesli veselje, radosti, po-
tice in pirhe, obrede, petje 
in seveda prosti čas. Ob po-
udarjenih gastronomskih 
užitkih človek nekaj časa na-
meni tudi gibanju. Veliko-
nočni ponedeljek je bil in 
kmalu po kosilu sva se po-
dala na kolo. Ko zapiha ve-
ter, je še vedno zelo mrzlo. 
In je hitro vroče, če se upre 
sonce in jo sopihaš v klanec. 
Tako smo sedaj v obdobju, 
ko se na kolesu neprestano 
oblačiš in slačiš, saj je lahko 
zelo mrzlo. V naslednjem 
trenutku imaš občutek, da 
boš zgorel. Od doma sva se 
podala do Tenetiš in zavila 

v Udin boršt. Po glavni ko-
lesarski cesti sva se povzpe-
la do Krive jelke. Udin boršt 
dobro poznam. Vendar je ta 
gozd tako prepleten z najra-
zličnejšimi potmi, da človek 
v trenutku lahko zaide. Ne 
da bi se izgubil, nisi pa pov-
sem prepričan, kje boš prišel 
ven. Na kolesu je teh mož-
nosti manj, ker se držiš glav-
nih cest. Sredi Udin boršta 
sva zavila proti Žiganji vasi, 
kjer prečkaš Pot treh zvo-
nov. Iz Žiganje vasi sva na-
daljevala proti Bregu ob Bi-
strici v Kovor, od tam pa v 
Hudo. Pot nadaljuješ pro-
ti Hrušici. Prišla sva na naj-
višjo točko dneva, Brezje pri 
Tržiču. Pot sva obrnila nazaj 
proti Tržiški Bistrici. Ustavi-
la sva se na kavi in nadaljeva-
la v Križe, Senično, Goriče in 
Trstenik. Od tam v Čadovlje 

in na Belo. Potem pa smo že 
na obvoznici okrog Brda in 
po dveh urah vožnje sva bila 
doma na Suhi. Najlepši del 
poti je bil od Hudega pro-
ti Brezjam. Ne vem, zakaj, 
zdi se mi, da letos bolj obču-
dujem sadno drevje, ki cveti. 
Kot da ga je več kot prejšnja 
leta. Morda sem starejša in 

bolj opazim čudo narave, ki 
vsako leto znova požene cve-
tove in obarva našo deže-
lo belo, rožnato in rumeno. 
Tako veličastno se mi zdi vse 
skupaj. Na tem odseku poti 
je nekaj starih sadovnjakov, 
teren je kot nekakšna terasa 
ali plato, ki je dvignjen nad 
okolico. Velika stara dre-
vesa, ki mogočno dviguje-
jo svoje veje k nebu in odpi-
rajo cvetove. Na njih čebele 
nabirajo svoj nektar in cve-
tni prah. Čudežna in čudo-
vita moč narave, ki se vsako 
leto zgodi prav za nas. Tem-
perature so že višje, je pa še 
zelo mrzlo. Upajmo, da se 
bo bujno cvetenje razvilo v 
plodove, ki bodo dozoreli. 
Sadnega drevja ne opazim 
le na podeželju, ko se pe-
ljem proti mestu, se mi tudi 
tam zdijo drevesa tako veli-
ka in mogočna. Njihova vlo-
ga v mestu je še pomemb-
nejša. Le kakšna bi bila mes-
ta brez dreves. Danes je soci-
alna vloga dreves in mestnih 
gozdov še posebej pomemb-
na in poudarjena. Celo če-
belnjake postavijo na vrho-
ve stolpnic in nebotičnikov. 
Temu rečejo urbano čebe-
larjenje. Čebele imajo sicer 
raje mir, med je boljši, če je 
paša v okolju, kjer ni veliko 
industrije in prometa. Na 
omenjeni poti je bilo zelo ve-
liko čebelnjakov. Naj bo leti-
na dobra, tako za naravo kot 
za ljudi.

Udin boršt
Janez Logar

Bilo je že davno nazaj. Ne 
vem, kje. Takrat še ni bilo 
časa. Niti prostora. Združi-
li sta se spolna celica moje 
mame in spolna celica mo-
jega očeta. Takrat sem nas-
tal jaz. Iz nič sem bil ustvar-
jen. Prisotna sta bila le oče 
in mama. V vesolju je poči-
lo in ustvarjena je bila prva 
celica mene. Nastal sem iz 
nič. Začetek mene. Težko 
si je predstavljati ta trenu-
tek. Je pa edinstven in nepo-
novljiv. Predstavljam si prvo 
celico sebe. Le jaz, ki sem bil 
spočet. Vendar sem bil spo-
čet v območju neskončne 

Ljubezni. Pravzaprav je Lju-
bezen rekla, naj bom. In 
sem nastal. Kakšen trenu-
tek za Življenje, ki se pora-
ja vsak dan, že stoletja in ti-
sočletja. Ampak zame je to 
najpomembnejši trenutek 
vseh časov v celem vesolju. 
Bila je to prva celica mene. 
Preden se je začela deliti, se 
je začela zavedati – spočela 
sta me oče in mama, ustva-
rila me je Ljubezen. Prva ce-
lica je bila obdana z obilo 
Ljubezni, Svetlobe, Spreje-
manja, Odobravanja. Okrog 
in okrog nje samo Dobro in 
Mir. Neopisljiv Mir. Vse in 
vsi smo bili na pravem mes-
tu. Prva in prvobitna celica 
mene je vedela, da je to njen 
dom. Iz tu je izšla. In tja se 
bom nekoč vrnil. Mama je 
kmalu začutila, da sem pod 
njenim srcem. Oče je potre-
boval malo več časa. Vesela 
sta bila mojega prihoda. 

Nato se je prva celica zače-
la deliti – kot nas uči biolo-
gija. V nas je na milijone in 
milijarde celic. Ene odmira-
jo, druge nastajajo. Tako pač 
deluje človeški organizem. 
Od prve delitve celice naprej 
smo vedno bolj in bolj podvr-
ženi naravnim, zemeljskim 
zakonitostim. Tako fizič-
nim kot psihičnim. Prva ce-
lica je postajala le ena izmed 
mnogih. Narava sama skrbi 
za število celic, mi pa smo 
pozabili na svojo prvo celi-
co. Takoj v prvi delitvi celice 

sem bil pol mama in pol oče. 
Bili sta dve celici. Jaz z zako-
nitostmi in lastnosti očeta 
in pol mene kot mama. To-
rej po najbolj naravni poti 
sem zaznamovan s svojim 
očetom in mamo. Telo sicer 
raste, celice se delijo, podstat 
sta pa onadva, ki sta me spo-
čela. Kako pogosto spregle-
dan vpliv očeta in mame! 
Vse nadaljnje celice moje-
ga telesa so zaznamovane z 
očetom, mamo in njunim 

odnosom. Zakaj nas tako 
preprosto jasnih dejstev ne 
učite v šoli? Kar sta onadva 
nosila v sebi, sta prenesla 
name. Kar sta bila, sem de-
loma tudi jaz. Kakor sta bila 
onadva med sabo, je nekako 
vplivalo name. Tako je to v 
človeški naravi.

Vendar človek je več kot 
le zemeljsko bitje. Več kot 
le naslednik staršev in dru-
gega okolja. V sebi imamo 
prvo celico, ki je nabita s spo-
minom na Ljubezen, Dobro-
to, Sprejemanjem. Prva celi-
ca je še vedno v nas. Ve, od 
kod prihaja, in ve, kaj ima v 
sebi. Povežimo se z njo. Po-
vabimo jo, naj obišče vse ce-
lice in naj jih spomni, da so 
izšle iz nje. Le zakaj pozab-
ljamo na svojo prvo celico? 
Spomin na preteklost in na 
prihodnost je isti.

Veliki pok!

Moja prva celica še živi.

Velika stara drevesa, ki 
mogočno dvigujejo svoje 
veje k nebu in odpirajo 
cvetove.

profesorica geografije 
in zgodovine

zakonski in 
družinski terapevt

Stanka Grubešič, vodja Centra za Downov sindrom Kranj 
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Razgledi

Vaš razgled

Ne, to ni posnetek z dronom, ki je mnogim fotografom in snemalcem postal običajno 
delovno orodje, marsikomu pa zgolj igračka več za zapolnjevanje prostega časa. V zadnjih 
letih so se droni tako kot električni skiroji, kruh z drožmi, avokado ... na veliko razširili tudi 
med sleherniki. V veselje nam je, če nas kdo z dobro fotografijo zna »pocrkljati« na star 
način z balkona knjižnice Gimnazije Kranj, kjer so oni dan srednješolski zbori navdušeno 
občinstvo popeljali v pomlad. Aha – tudi ob spremljavi klavirja, seveda. I. K. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Varna hiša Gorenjske 
(VHG) je program, ki je na-
menjen ženskam in otro-
kom žrtvam nasilja. V okvi-
ru programa ponujajo mož-
nost umika pred nasiljem v 
varen prostor, podporo pri 
ozaveščanju o osebni situ-
aciji, zaščito in podporo pri 
zavestnem spreminjanju 
lastnega življenja in razvi-
janju veščin za življenje. 
Hkrati jim nudijo tudi pod-
poro po odhodu iz progra-
ma. »Naša naloga je tudi, da 
obveščamo strokovno in la-
ično javnost o ničelni tole-
ranci do nasilja,« pojasnju-
jejo odgovorni in dodajajo, 
da je bilo v lanskem letu v 
program vključenih 52 raz-
ličnih uporabnikov, žensk 
in otrok, žrtev nasilja. V le-
tošnjem letu je vključenih 
že 26. Nekaj več jih je klica-
lo, da potrebujejo pomoč in 
razmišljajo o odhodu iz na-
silnega razmerja, a se kas-
neje za to (še) niso odloči-
le. »To dejanje seveda ter-
ja veliko poguma, saj je tre-
ba zapustiti dom, ki so ga 
soustvarjale, in iti v nezna-
no, čeprav veš, da je to tre-
nutno edina in najboljša re-
šitev,« pravijo strokovnjaki, 
ena od uporabnic pa doda-
ja: »Če si neodločna in si ne 
znaš pomagati, pokliči 051 
200 083.« Pokličete lahko 
od ponedeljka do četrtka od 

8. do 18. ure in v petek od 7. 
do 13. ure. 

Varen prostor

Program Materinski dom 
Gorenjske je namenjen no-
sečnicam, ženskam z otro-
ki in brez njih, ki so v težki 
življenjski situaciji. Name-
stitev v program omogočajo 
tudi ženskam po zaključe-
nem programu v Varni hiši. 
V okviru programa uporab-
nikom nudijo prostor, zaš-
čito, podporo, strokovno po-
moč in zagovorništvo. Za-
gotavljajo jim varen prostor, 
podporo in učenje ter razvi-
janje socialnih veščin. 

Lani je bilo v program 
vključenih 27 različnih upo-
rabnikov (žensk in njiho-
vih otrok), v letošnjem letu 
pa je devet takšnih, ki v ma-
terinskem domu bivajo dlje 
časa. Za vse, ki ste v stiski in 
ne veste kam, sporočajo, da 
pokličete na 031 688 805.

Brezplačna strokovna 
pomoč

Pomemben program je 
tudi tako imenovani pro-
gram CIS – Center za in-
formiranje in svetovanje 
za žrtve nasilja na Gorenj-
skem. Ta je namenjen pol-
noletnim uporabnicam in 
uporabnikom. S soglasjem 
staršev nudijo pomoč tudi 
mladoletnim osebam, ki 

doživljajo različne vrste na-
silja. Uporabnikom nudi-
jo informacijske, razbreme-
nilne, psihosocialne in sve-
tovalne razgovore in jih in-
formirajo o možnih oblikah 
pomoči. Uporabnikom nu-
dijo tudi spremstvo do raz-
ličnih služb, strokovnjakov 
in po potrebi izvajajo zago-
vorništvo. 

Lani je bilo v program 
vključenih 95 različnih upo-
rabnikov, letos pa že več kot 
štirideset. Strokovno pomoč 
nudijo brezplačno, čas delo-
vanja pa so prilagodili potre-
bam uporabnikov. V centru 
se lahko oglasite v ponede-
ljek in torek od 13. do 19. ure, 
sreda, četrtek in petek pa od 
8. do 15. ure. Za točen termin 
se lahko dogovorite po tele-
fonu: 030 380 380 ali piše-
te na mail cis.gorensjke@
siol.net. 

»Veliko uporabnikov nam 
reče, da jim je žal, da niso 
prej izvedeli za nas, saj bi 
jim bilo še lažje pri reševa-
nju njihove situacije. Zato 
je pomembno, da ne odla-
šamo, ko potrebujemo po-
moč,« dodajajo v kolektivu 
Društva za pomoč VHG.

Izvedbo programov fi-
nančno podpirajo ministr-
stvo za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnos-
ti, vseh 18 gorenjskih občin 
ter Fundacija invalidskih in 
humanitarnih organizacij, 
donatorji in sponzorji.

Živeti brez nasilja
Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske 
skrbi za tri programe, namenjene podpori žrtvam nasilja in ženskam v stiski.

Tino Mamić

Jezikoslovec Janez Keber 
navaja urbar za Belo kraji-
no in Žumberk (1593), ki 
omenja dve imeni: Marthyn 
Clemenchych in Lwcas Cle-
menchych. Na Kranjskem 
je to ena od najstarejših 
omemb tega priimka.

Glavna gnezda priimka 
na Gorenjskem, kjer je Kle-
menčičev največ, so Poljan-
ska dolina, okolica Tržiča, 

Škofja Loka, Kranj in nase-
lja, ki so danes boljkone le 
še severozahodna predme-
stja Ljubljane.

Zanimivo pa je, da v se-
znamu doslej popisanih hi-
šnih imen na Gorenjskem 
ni nobenega Klemenčiča 
oziroma hiše, kjer se je reklo 
pri Klemenčiču. So pa hiše 
pri Klemencu, pri Klemenč-
ku, pri Klemenaku, pri Kle-
menovcu, pri Klemanu in 
pri Klemenu. A gre za ime, 

ki je nastalo po imenu hišne-
ga gospodarja, Klemenu.

Poglejmo še nekaj znanih 
ljudi s tem priimkom. Na Vi-
pavskem najdemo Klemen-
čiče pod Čavnom, pri Sto-
mažu. Od tam je doma tudi 
znani novinar in urednik 
msgr. Drago Klemenčič. A 
zanimivo: priimka v najsta-
rejših knjigah ne najdemo. 
Priimek je v vas prinesel Ja-
kob Klemenčič malce pred 
letom 1713, ko se je poročil 

z domačinko Jedrt Črnigoj. 
Kaj ga je prineslo pred tre-
mi stoletji pod Čaven in od 
kod je prišel, ni znano. Pri-
imek je v tistih časih precej 
pogost na Šentviški planoti, 
od koder se je kar precej ljudi 
naselilo tudi na Vipavskem. 
Natančneje na Gori. Možno 
bi tako bilo, da je skupaj s ko-
lonisti s priimkom Veliko-
nja in Lahajnar prispel tudi 
Klemenčič, a se ni ustalil na 
Gori, ampak je pot nadalje-
val do tako imenovane Male 
Gore in vasi Stomaž. 

Še bolj znamenit duhov-
nik pa je bil v svojem času 
Ljubljančan Andrej Klemen-
čič (1655–1725), član slovi-
te Akademije delavnih. Leta 
1714 je izšla njegova knjiga s 
pridigami v latinščini. Zna-
na osebnost je tudi njegov 
rojak slikar Franc Klemen-
čič (1880–1961), krajinski 
slikar in impresionist. Slikar 
je bil tudi Milan Klemenčič 

iz Solkana (1875–1957), av-
tor prvih slovenskih barv-
nih fotografij (1907) in usta-
novitelj prvega slovenskega 
lutkovnega gledališča (1910) 
v Šturjah pri Ajdovščini.

Med skladatelji je znan 
Josip Klemenčič (1892–
1969) iz Dola pri Ljubljani. 
Učil se je pri avtorju sloven-
ske himne Stanku Premr-
lu, ki je o njegovih skladbah 
zapisal, da »kažejo veliko 

nadarjenost, samoraslost, 
občutenost in mojstrstvo v 
obliki in tehničnem oziru«.

Med sodobniki pa je znan 
pravnik in politik Goran Kle-
menčič (1972), nekdanji pra-
vosodni minister in predse-
dnik protikorupcijske komi-
sije. Rojen je bil Kranju, od-
raščal pa je v Žireh. Trenutno 
je odvetnik, ravno tako je zna-
na odvetnica njegova soproga 
Nina Zidar Klemenčič (1978).

Klemenčič, milostni priimek, 2. del

V eni od najlepše popisanih matičnih knjig na Slovenskem 
je leta 1751 vpisan krst Jožefa Klemenčiča, sina Jožefa 
in Marije iz vasi Kovor pri Tržiču. Na začetku vsakega 
leta je pozdrav Hvaljen, Jezus Kristus in njegova 
Brezmadežna mati Marija, kjer seštevek velikih začetnic, 
ki so hkrati rimske številke, razkrije leto 1751. Knjiga je iz 
Nadškofijskega arhiva Ljubljana (K Kovor 1747–1784, zv. 1, 
str. 12)

Krst Gregorja Klemenčiča, sina Urbana in Neže iz Puštala pri Škofji Loki iz leta 1631. Knjigo 
hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana (K 1623-1634 Škofja Loka, zv. 2, str. 45)

Obleka naredi človeka – in kot vidimo, lahko modni dodatki na hudomušen način 
popestrijo velikokrat dolgočasno eleganco. V luči nedeljskih volitev pri nas pa bi lahko rekli 
tudi, da par raznobarvnih nogavic simbolizira na političnem parketu žal vse prevečkrat 
spregledano dejstvo, da ne glede na povsem različno nazorsko usmerjenost posameznih 
strank skupna pot k napredku in blaginji celote temelji na medsebojni pomoči, usklajenosti 
in spoštovanju. S. L. / Foto: Tina Dokl
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HUMOR, HOROSKOP
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HOROSKOP
TANJA

TA JE DOBRA

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_LAZJI_22_32
NALOGA

9 2 1 7 4
1 6 5 8 2

4 3 7
3 7 1 5

8 9
5 8 6 1

8 9 6
7 5 6 3 2

1 2 4 9 7

sudoku_LAZJI_22_32

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_22_32
NALOGA

7 2 8 4 9
8 4 5 6

7 1
5 8 2

6 7 3
6 3
7 1 6 4

5 9 4 8

sudoku_TEZJI_22_32

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_22_32
NALOGA

92174
16582

437
3715

89
5861

896
75632

12497

sudoku_LAZJI_22_32

REŠITEV

923617458
167584329
854392176
346971285
718425963
592863741
285739614
479156832
631248597

sudoku_TEZJI_22_32
NALOGA

72849
8456

71
582

673
63
7164

5948

sudoku_TEZJI_22_32

REŠITEV

726381459
184925367
395674218
953468172
247513896
618792534
461837925
872159643
539246781

Iz krize 
Američan, Rus in Slovenec pridejo pred Boga.
Američan: »Kdaj bomo mi prišli iz krize?«
Bog: »Čez 50 let.« Američan začne jokati in reče: »Tega 
jaz ne bom dočakal …«
Rus: »Kdaj bomo mi prišli iz krize?«
Bog: »Čez 70 let.« Rus začne jokati in reče: »Tega jaz ne 
bom dočakal …«
Slovenec: »Kdaj bomo pa mi prišli iz krize?«
Bog začne jokati in Slovenec ga vpraša: »Zakaj jočeš?«
Bog: »Zato, ker jaz tega ne bom dočakal ...«

Hitrost in matematika 
»No, Janezek, razreši naslednjo nalogo,« reče učitelj. 
»Tvoj oče gre peš iz Kranja proti Škofji Loki s hitrostjo 3 
km/h. Tvoj stric gre pol ure pozneje iz Škofje Loke proti 
Kranju s hitrostjo 5 km/h. Kje se srečata?«
Janezek odgovori kot iz topa: »V prvi gostilni!«

Verjela mu je na besedo
Mož ves potrt: »Kako si mi mogla to narediti? V postelji si 
imela popolnoma neznanega človeka!«
Žena se opravičuje: »Zašepetala sem: 'A si ti?' On pa je 
odvrnil: 'Sem.' In sem mu verjela.«

Ženske in nogomet 
Mož pridrvi iz službe domov in vpraša ženo:
»Ali se je že začela nogometna tekma?«
»Ja, pred nekaj minutami.«
»Pa je že padel kak gol?«
»Ne, oba še stojita.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Sicer je vaše znamenje prvo v horoskopu, vendar ne more-
te vedno biti prvi. To je vaša življenjska lekcija, ki se je le 
hitro naučite. Prej se boste naučili, lažje vam bo. Da ne 
omenjamo izgube energije zaradi posebne tekmovalnosti. 

Bik (22. 4.–20. 5.)
Nekaj dni se imejte izrazito pod kontrolo. Sicer niste napa-
dalni, toda nekaj vas bo razjezilo, kot bi vam kdo z rdečo 
cunjico pomahal pred nosom. Zadržite se, da vam ne bo 
kasneje žal. Posledice neukročenega besa je težko popra-
viti.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Sicer je življenje lažje, če ga prehodimo samo po povr-
šju in drugim ljudem prepustimo nam odvečne stvari. 
Toda v globinah se skriva bistvo. Če želite od življenja 
kaj več, se boste morali spopasti tudi s stvarmi, ki vam 
ne dišijo. 

Rak (22. 6.–22. 7.)
Preteklost je mimo in nenehno vračanje vanjo vam ne bo 
prineslo nobenih koristi. Iz nje vzemite samo tisto, kar ste 
se naučili. Ni vredno, da vse drugo vedno znova obujate. 
Sedanjost vam bo ušla, prihodnost pa se tudi ponuja.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Ne, ne veste vsega. Še več, dokler ne dojamete, da drži 
rek: Vem, da nič ne vem, do tedaj boste v zablodi o svoji 
večvrednosti. Ste krasna oseba, toda ne odrežite si zelene 
veje, na kateri sedaj tako ponosno in leno sedite. 

Devica (24. 8.–23. 9.)
In kaj potem, če ste se zmotili? Motiti se je človeško, 
odpustiti pa božansko. Še posebno sebi je treba odpustiti. 
Zapomnite si lekcijo za prihodnost, obrišite kolena, dvig-
nite glavo in pojdite naprej. Nehajte že kopati po sebi, ker 
od tega ni nobene koristi.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Pa saj niste sami. Saj veste, človek je sam toliko, kolikor si 
sam želi biti. V današnjem času telefonov in računalnikov 
ste samo en klic oddaljeni od nekoga, ki vam bo z vese-
ljem stopil naproti in potolažil vašo namišljeno osamljeno 
dušo!

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Nehajte kopati in predvsem nehajte se praskati tam, 
kjer vas ne srbi. Praskate v globino toliko časa, da pride-
te do bolečine in krvi. Potem se pa sprašujete, ali vam 
je tega bilo treba. Ni bilo! In nehajte. Konec tedna bo 
pester.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Končno okrepite svojo vztrajnost in potrpežljivost. Ljudi 
okoli sebe pogosto razburite s tem svojim navduševanjem 
in opuščanjem projektov in dejavnosti. Organizirano delo-
vanje je dosti boljše kot nihanje. Imejte se radi.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Eh, dajte no, držite se kot kisla limona. Pa kaj potem, če 
nekatera pravila niso vedno stoodstotno upoštevana? Pož-
vižgajte se tudi vi, pa bo. Včasih kakšni odkloni od ustalje-
nih poti in navad niso napačni. Celo kaj novega se lahko 
naučimo iz njih. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Kljub metodičnemu preučevanju vam je tokrat spodletelo. 
Ampak nič hudega, to je bila lekcija. Shranite jo v spomin-
ski predal za prihodnost in jo po potrebi izvlecite iz njega. 
V vsakem slabem je tudi nekaj dobrega, mar ne?

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Pustite se razvajati. Naj vam tokrat drugi malce strežejo, vi 
pa samo iztegnite vse štiri od sebe in uživajte. Včasih nam 
je to vsem dovoljeno, da se lahko potem spopademo z 
novimi izzivi. Ko se boste predajali užitkom, pa razmislite 
o novem ustvarjanju.
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Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon  

iz križanke) pošljite do srede, 4. 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.

Emisije CO2: 138−124 g/km. Kombinirana poraba goriva: 6,1−5,5  
l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0344−0,0218 
g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka 
iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. Slika je simbolna. 

Dizajn,ki pokaže značaj 
Nekateri so radi v središču pozornosti. Tako kot novi Taigo, 
edinstvena kombinacija SUV-ja in kupeja. Navdušuje 
s spektakularnim dizajnom, napredno tehnologijo ter 
izjemno komfortno notranjostjo.

Novi Taigo
Samosvoj. Dan za dnem. 

VW_Oglas_Dealer_Taigo_98x204.indd   1 17/01/2022   12:02

Šuceva ulica 28, 4000 Kranj I T: 04 2700 269 
www.avtohisavrtac.si

1. nagrada: 

vikend paket VW TAIGO

2. nagrada: 

enodnevna uporaba  

VW TAIGO

3. nagrada: poklanja jo 

Gorenjski glas
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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 TOPLI-
CE 6.–10. 6., BANJA VRUĆICA S SARAJEVOM 24.–27. 4., BANJA 
VRUĆICA S TERAPIJAMI 9.–16. 5., POTEPANJE PO BOSNI 3.–7. 5., 
MEDŽUGORJE 29. 4.–1. 5., BANJA KULAŠI 2.–12.11. MORJE: DUGI 
OTOK, LASTOVO, OREBIČ, VEČ TERMINOV. www.rozmanbus.si.

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

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

Za vse prireditve je obvezno spoštovanje vladnih odlokov in 
priporočil NIJZ za zajezitev covida-19.

PRIREDITVE

Dih pomladi
Kokrica – Turistično društvo Kokrica vabi danes, v petek, 22. 
aprila, ob 18.30 na tradicionalno prireditev Dih pomladi, ki 
bo v kulturnem domu na Kokrici. Glasbena pravljica Zvoki 
gozda bo v izvedbi Glasbene šole Kranj in učencev Podru-
žnične šole Kokrica zbrane vodila v pomladansko prebujanje 
narave.

Vseslovensko petje s srci
Jutri, v soboto, 23. aprila, bo med 10. in 11. uro že peto leto 
zapored potekalo Vseslovensko petje s srci. Pobudnica pro-
jekta je Matea Brečko, podpirajo pa ga Zavod Republike Slo-
venije za šolstvo (2020, 2021), Ministrstvo za kulturo (2018, 
2020, 2021), Državni zbor (2021) in Državni svet. Pridružite 
se lahko s petjem ali igranjem slovenskih pesmi.

IZLETI
Ohranjevanje zdravja v Moravskih Toplicah
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov Kranj vabi svoje čla-
ne na sedemdnevno ohranjevanje zdravja v Moravske Topli-
ce, in sicer od 8. do 15. maja. Prijave še sprejemajo v času 
uradnih ur pisarne – v torek in četrtek od 15. do 17. ure.

V Podčetrtek
Škofja Loka, Železniki in Gorenja vas - Poljane – Medobčin-
sko društvo invalidov Škofja Loka, Železniki in Gorenja vas 
- Poljane vabi svoje člane na izlet v Podčetrtek v soboto, 30. 
aprila. Odhod bo ob 7. uri z Glavne avtobusne postaje v Ško-
fji Loki. Prijave sprejemajo v društveni pisarni. Informacije: 
Vanja – 041 396 917.

OBVESTILA
Astrologija
Šenčur – Medgeneracijski center Šenčur v ponedeljek, 25. apri-
la, ob 17. uri vabi na delavnico Astrologija: značaj, moja usoda 
ali danost. V astrološki karti boste našli dve pozitivni in dve 
manj pozitivni lastnosti ter zgradili steber do notranje moči. 
Delavnica bo potekala na daljavo po aplikaciji Zoom. Obvezne 
so prijave na: mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Vadba za zdravo hrbtenico
Šenčur – Medgeneracijski center Šenčur v torek, 26. aprila, ob 
8.30 vabi na vadbo za zdravo hrbtenico – enostavne vaje za 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Borut in Marko sta 
se kot soavtorja knjig o letal-
cih našla po naključju, oba 
sta preučevala slovensko le-
talsko zgodovino, oba sta pi-
sala članke za reviji Obram-
ba in Krila. Njun knjižni 
prvenec sega v leto 2019, 
takrat sta izdala knjigo Za-
ljubljeni v letenje, v kateri 
sta predstavila osemnajst 
zgodb slovenskih pilotov, 
stevardes in letalskega me-
hanika. Druga knjiga z nas-
lovom Stražar z neba, ki je 
izšla predlani, prinaša dve 
zgodbi, obe je napisal Bo-
rut. V sredo je v zbirki Zgod-
be slovenskih letalcev izšla 
tretja knjiga, z naslovom Na 
krilih poguma in z devetimi 
zgodbami letalcev, ki so v 
časovnem obdobju od leta 
1916 do leta 1993 vsak na 
svoj način pripomogli k ra-
zvoju slovenskega in jugo-
slovanskega civilnega in vo-
jaškega letalstva. Verjetno 
to ni njun zadnji niz zgodb. 
»Literature, ki bi na polju-
den, a hkrati na strokoven 
način ohranjala spomine 
na slovenske letalce, ni veli-
ko,« pravita Marko in Borut 
in hkrati z zadovoljstovm 
ugotavljata: »Kako pravil-
na je bila najina odločitev o 
tovrstnem ohranjanju spo-
mina na naše letalce, pove 
podatek, da se vse več letal-
cev, sorodnikov in njihovih 

prijateljev obrača na naju in 
nama posreduje gradivo za 
nove in nove zgodbe.«

Boštjančič: »Gre za 
izjemno delo« 

Tudi pri nastajanju tretje 
knjige ju je raziskovalno delo 
vodilo po številnih poteh in 
po neštetih pogovorih in obi-
skih je nastalo devet zanimi-
vih zgodb. »Prepričan sem, 
da bo tudi ta knjiga uspešni-
ca. Gre za izjemno delo! Če 
je v tebi, spoštovani bralec, le 
še nekaj tistih otroških sanj 
(»Ko bom velik, bom pilot!« 
– op. p.), boš knjigo le s te-
žavo odložil, dokler ne boš 
prebral prav zadnje vrstice,« 
je v predgovor knjige zapisal 
Janko Boštjančič, direktor 
Parka vojaške zgodovine, in 
dodal: »Vsaka zgodba v knji-
gi bi sicer zaslužila roman, 
a je z objavo v knjigi dosto-
jen in korekten opis, ki jo re-
šuje pred pozabo. In prav to 
je velikanska vrednost knji-
ge in celotne zbirke Zgodbe 
slovenskih letalcev.«

Devet letalcev, devet 
zgodb

Kdo je letalec, ki je v zraku, 
po seštevku vseh letov, preži-
vel dve leti in pol? To je Mar-
jan Bizjan, ki živi v Vrbnjah 
pri Radovljici. Za njim je izje-
mna letalska kariera. Kot ja-
dralni in športni pilot je začel 
na letališču v Mostah, kot pro-
metni pilot je v Adrii Airways 

dosegel vse, kar se je dalo do-
seči. Milan Polak, ki je po iz-
stopu iz vojašega letalstva ži-
vel na Jesenicah, se je v Sov-
jetski zvezi izšolal za bomb-
niškega pilota, letalsko kari-

ero pa je končal kot predava-
telj na vojaški letalski akade-
miji. Slavko Mašera je bil ma-
jor jugoslovanskega vojaške-
ga letalstva, kot pilot inštruk-
tor je izšolal na ducate mla-
dih pilotov v Jugoslaviji in v 
Zambiji. Mirko Komjanc je 
kot pilot vstopil v italijansko 
vojaško letalstvo, bojeval se 
je v Eritreji, Etiopiji in Bri-
tanski Somaliji. Maks Arbei-
ter je dosegel vrhunske rezul-
tate v jadralnem letalstvu in 

postavil temelje jadralnemu 
šolstvu, sicer pa je bil učitelj 
letenja v Zveznem letalskem 
centru v Vršcu. Heljo Go-
dnič je bil ljubiteljski letalec, 
izdelal je dva žirokopterja in 

z njima tudi poletel. Bogomil 
Jaklič je bil Maistrov borec in 
tvorec letalstva Kraljevine Ju-
goslavije. Pavel Kavčič, eden 
prvih strojnih inženirjev v 
Sloveniji, je na številnih sli-
kah v pilotskem kombinezo-
nu, a avtorjema knjige ni us-
pelo najti pisnih dokazov, da 
je bil tudi pilot. Ivan Koro-
ša je bil predvojni hidroleta-
lec, medvojni strelec v ameri-
škem bombniku B-24 in po-
vojni preizkusni pilot ... 

Letalci na krilih poguma
V sredo je v zbirki Zgodbe slovenskih letalcev izšla nova, tretja knjiga z naslovom Na krilih poguma, v 
kateri avtorja Marko Malec iz Kranja in Borut Podgoršek iz Škofje Loke predstavljata devet novih zgodb 
o slovenskih letalcih.

Borut Podgoršek (levo) in Marko Malec z novo knjigo  
Na krilih poguma

Rezanje kravate je bil običaj ob prevzemu novega letala. 
Na sliki: v sredini Marjan Bizjan (desno) in Franc Sever ob 
prevzemu letala MD-82 z registrsko oznako YU-ANC, 2. 
aprila 1982 v Long Beachu. / Foto: Douglas, hrani Marjan Bizjan)

»Na Guamu je bilo veliko ameriško vojaško oporišče. 
Ko smo bili v priletu, me je kontrolor letenja vprašal, 
kakšno registracijo imamo. Povedal sem mu, da 
jugoslovansko in da imamo odobren načrt letenja s 
strani njihove kontrole letenja in FAA. Kljub temu je 
rekel: 'Ne morete pristati!' Vprašal sem ga: 'Kaj pa bo, 
če bomo pristali?' In je rekel: 'Vsi boste šli v zapor!' Pa 
sem mu rekel: 'Rajši grem v arest, kot da se utopim 
v morju. Ne morem leteti drugam!' Pete nam je tam 
pomagal tako, da je Douglas plačal kazen, ampak v 
zapor pa ni šel nihče.« (Marjan Bizjan, nekdanji pilot 
Adrie Airways)

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Občina 
Bohinj in Turistično društvo 
Bohinj tudi letos organizira-
ta čistilno akcijo z naslovom 
Prijatelji, očistimo Bohinj! 
– tradicionalno spomladan-
sko čistilno akcijo, ki jo bodo 
tokrat izvedli v soboto, 23. 

aprila, skupaj s prireditvijo 
Zeleni vikend v Bohinju, ki 
jo organizira Turizem Bo-
hinj. 

Zbirna točka za vse ude-
ležence čistilne akcije bo v 
Danici v Bohinjski Bistri-
ci, kjer bo mogoče od 8. ure 
dalje prevzeti vreče za sme-
ti, rokavice ter malico za 

udeležence akcije, so sporo-
čili organizatorji. 

Vreče za smeti in rokavi-
ce je bilo v tednu pred čis-
tilno akcijo, prav tako še da-
nes, mogoče prevzeti tudi v 
Režijskem obratu Občine 
Bohinj, in sicer med 8. in 15. 
uro. Natančnejša navodila in 
opis poteka čistilne akcije so 

tako kot vsako leto objavljeni 
na spletni strani Občine Bo-
hinj, prav tako tudi zemlje-
vid z lokacijami, ki jih posa-
mezna društva običajno po-
krivajo, še sporočajo organi-
zatorji, ki občane vabijo, da 
s skupnimi močmi prispe-
vajo k izboljšanju stanja na-
ravnega okolja v Bohinju.

Jutri akcija Prijatelji, očistimo Bohinj!

Alenka Brun

Preddvor – Danes, 22. apri-
la, ob 19. uri prihajata na po-
govorni večer v preddvorski 
grad Dvor Marija in Andrej 
Štremfelj, prvi alpinistični 
zakonski par, ki je leta 1990 
osvojil vrh Mount Everesta. 
Udeležencem večera bosta 
predstavila svojo knjigo Ob-
jem na vrhu sveta, v kateri 
izmenjaje opisujeta pripra-
ve na alpinistično odpravo 

in zahtevno plezanje na naj-
višji vrh sveta. Pišeta o lju-
bezni do alpinizma in seve-
da tudi o medsebojni pove-
zanosti ter pripadnosti. Po-
govor z zakoncema bo vodi-
la Ivka Sodnik. Knjigo boste 
lahko tudi kupili. Vstopnine 
sicer ni, a organizatorji veče-
ra vseeno prosijo za prosto-
voljne prispevke v višini od 
tri do pet evrov, ki jih bodo 
porabili za skromna darila 
gostom in obnovo gradu.

Objem na vrhu sveta 
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

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.
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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

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

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

                        + poštnina

25
EUR

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

MLAJŠI upokojenec išče večjo sobo, 
možna tudi pomoč pri delu, tel.: 
041/565-233 22000996

TAKOJ najamem 1,5-sobno stano-
vanje v hiši, po možnosti lasten vhod 
in vrt. Relacija Begunje–Hlebce–Hra-
še–Lesce–Radovljica–Lancovo, tel.: 
070/672-728 22001062

POSESTI
ODDAM

SEVERNO od Kranja oddam zemljišče 
za vrt, tel.: 051/370-801 22001089

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
KUPIM

ODKUP vozil v okvari ali poškodovanih. 
Avto Tojos, Tomislav Josipovič, s.p., 
Drulovka 23a, Kranj, tel.: 031/629-
504  
 22000868

DRUGA VOZILA
PRODAM

TOVORNO prikolico domače izdelave, 
ugodno, teh. do 2/24, največja dovol. 
masa 400 kg, tel.: 030/252-718  
 22001059

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 letna platišča 185/65 R 15, kot 
nove, tel.: 040/332-590 22001071

PODARIM

GUME na kolesih za Renault Espace, 
tel.: 068/177-277 22001078

STROJI IN ORODJA
PRODAM

MANJŠO, lahko motorno žago, meč 
30 cm, tel.: 041/364-504 
 22001066

STROJNO ločno žago za kovino, av-
strijska, list 48 cm, cena 450 EUR, 
tel.: 068/152-924 
 22001081

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

BETONSKO železo fi 12 pal., fi 6 9 
pal. in 1/2 mreže, tel.: 051/423-322 
 22001056

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 22000862

SUHA hrastova drva, cena 80 EUR/m, 
Šenčur, tel.: 041/640-380 22001087

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

PODELEMENTNO, skoraj nerabljeno 
kuh. napo Ikea, širina 60 cm, nov filter, 
cena 20 EUR, tel.: 040/129-077  
 22001007

UGODNO: dnevno sobo, orehovo 
spalnico, ročno izdelano, kavč, nizke 
omarice, tranzistor, nov ruski kino pro-
jektor, maturantski suknjič in srajico, 
staro »pečo« za narodno nošo, tekač – 
tepih dolžine cca 8 m, tel.: 069/903-
138  
 22001065

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

TOPLOTNO črpalko za sanitarno vodo 
Gorenje, 280 litrov, dobro ohranjeno, 
cena 400 EUR, tel.: 040/522-329 
 22001070

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

MESTNO žensko kolo Legnano, novo, 
oprema - menjalnik 6 prestav, 2 prtlja-
žnika, cena 200 EUR, tel.: 031/736-
014 22001075

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

STARINE
KUPIM

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

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

INVALIDSKA oprema: postelja, zuna-
nje dvigalo in stol za nego invalida, tel.: 
040/834-851 22001063

ŽIVALI IN RASTLINE
PRODAM

MALINE, jagode, ki 2-krat rodijo, rože 
glicinije, magnolije, tel.: 031/228-235 
  
 22001093

STARE oleandre rožnate barve, tel.: 
040/913-375 22001058

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

DVOREDNO sejalnico koruze Old, 
malo rabljeno, tel.: 041/229-159 
 22001077

MOTORNO koso Al-Ko BC 500B, na 
nitko ali trikrako rezilo, še v garanciji, 
tel.: 040/381-170 
 22001076

PLUG obračalnik hid., kultivator, vile za 
gnoj, euro priklop, tel.: 051/358-275  
 22001092

SILOKOMBAJN Sip SK 80 S, odlično 
ohranjen, tel.: 031/312-323  
 22001082

ŽELEZNO cisterno 2.000 l za kurilno 
olje, sušilno za seno in puhalnik Tajfun, 
tel.: 040/739-512  
 22001080

PRIDELKI
PRODAM

SEMENSKI krompir, ki je ostal od sa-
jenja, tel.: 041/342-350  
 22001091

SLAMO v okroglih balah, 149 cm, re-
zano ječmenovo, tel.: 041/970-056  
 22001072

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

1 mesec starega bikca RH, tel.: 
041/595-205 
 22001088

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

Rezultati – žrebanje 20. 4. 2022
9, 12, 14, 15, 26, 27, 34 in 17

Loto PLUS: 1, 4, 9, 15, 23, 31, 35 in 12
Lotko: 2 7 8 7 3 4

Sklad 24. 4. 2022 za Sedmico: 2.090.000 EUR
Sklad 24. 4. 2022 za PLUS: 370.000 EUR
Sklad 24. 4. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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

AKCIJA

prožno hrbtenico, ki dobro vplivajo na počutje, z njimi bo vaše 
telo zadihalo in se osvobodilo bolečin. Obvezne so prijave do 
zasedbe mest: mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Sporazumevanje v angleščini
Preddvor – Medgeneracijski center Preddvor vabi v torek, 
26. aprila, ob 17. uri na delavnico sporazumevanja v angleš-
čini. Namenjena je vsem odraslim, ki želite nadgraditi zna-
nje osnov angleškega jezika. Potekala bo na daljavo po apli-
kaciji Zoom. Obvezne so prijave na: mck-prijave@luniverza.
si ali 04 280 48 25.

Pregled sladkorja in holesterola v krvi
Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor vabi svoje čla-
ne in članice na pregled sladkorja in holesterola v krvi, in 
sicer danes, v petek, 22. aprila, od 8. ure do 9.30 v prostore 
društva.

PREDAVANJA
O Bobu Dylanu
Pisateljica Nina Kosmač vabi na literarno predavanje o 
kultni legendi rokovske glasbe Bobu Dylanu, ki v soboto, 
23. aprila, ob 19. uri na Zoomu na povezavi: https://us05we.
zoom.us/j/82409097527?pwd=MHFReEZzZWFoOWJ-
neFozekZXaUpvdz09, ID reunion code: 824 0909 7527, 
password: WGNTy8.

RAZSTAVE
Pogled od zgoraj 2021
Radovljica – V Galeriji Šivčeva hiša bo v četrtek, 21. aprila, ob 
18. uri odprtje razstave Pogled od zgoraj 2021. Na razstavi 
bodo predstavljena dela 29. mednarodne likovne delavnice 
Slovenija odprta za umetnost, ki vse od leta 1992 poteka na 
Sinjem Vrhu nad Ajdovščino.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE, KRANJ

Sobota, 23. aprila
9.00 Dogodek JSKD OI Kranj: Območno srečanje lutkovnih gledaliških skupin Saše Kumpa 
2022 (v Stolpu Škrlovec)
15.00 Dogodek JSKD OI Kranj: Območno srečanje otroških gledaliških skupin (v Stolpu 
Škrlovec)

Ponedeljek, 25. aprila
20.00 Avtorski projekt: PRAVLJICE NAŠEGA OTROŠTVA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, JESENICE

Petek, 22. aprila
19.30 Policijski orkester: DOBRODELNI KONCERT

Sobota, 23. aprila
11.15 Nika Brgant: KATARINA IN NJEN LONEC

GLEDALIŠKI SPORED

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 23. 4.
14.30, 18.50 VESOLJE MED NAMI
18.15, 20.30 NOTRE-DAME V PLAMENIH
20.15 SEVERNJAK
14.00, 16.40 BARABE, sinhro.
15.00 SEVENTEEN POWER OF LOVE: THE 
MOVIE
13.50, 17.00, 18.30, 20.00 MAGIČNE 
ŽIVALI: DUMBLEDORJEVE SKRIVNOSTI
21.15 MORBIUS
13.30, 16.00, 17.45 JEŽEK SONIC 2, sinhro.
20.50 IZGUBLJENO MESTO
16.15 JAZ, RDEČA PANDA, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 22. 4.
20.00 NOTRE-DAME V PLAMENIH

Sobota, 23. 4.
18.00 MAGIČNE ŽIVALI: DUMBLEDORJEVE 
SKRIVNOSTI
20.30 NOTRE-DAME V PLAMENIH

Nedelja, 24. 4.
19.00 NOTRE-DAME V PLAMENIH

Organizatorji filmskih predstav si 
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.
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ZAHVALA

Ob smrti ljube žene, mami, babice in hčere

Marte Gašperlin
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in prijate-
ljem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. 
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji 
poti.

Njeni domači

Iščem te v travah,
iščem te v morjih,
najdem te v zvezdah,
ki sijejo name.
(Mila Kačič)

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage mame

Angele Hrvatin
iz Kranja

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste kadarkoli polepšali ali olaj-
šali njeno življenje. 
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: Brane, Milena in vsi njeni

ZAHVALA 

V 81. letu nas je zapustil mož, oče, brat, stric, dedek, pradedek 
in tast 

Franc Ješe
 
Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena ustna in pisna sožalja, 
podarjeno cvetje, sveče in darovane maše. Zahvala gospodu 
župniku Bojanu Likarju za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala 
pogrebni službi Komunale Kranj za vso organizacijo ter pevcem 
za čutno zapete pesmi. Vsem imenovanim in neimenovanim, ki 
ste ga spoštovali in imeli radi, iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njegovi 
Srednje Bitnje, april 2022 

V SPOMIN 
Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre, 
le daleč, daleč je.

Jernej Bizjak 
Minilo je že deset let, odkar si nas mnogo prezgodaj zapustil.  
Z nami živiš naprej v srcih vseh, ki si se jih dotaknil, ko si bil tu.  
Hvala vsem, ki se ga spominjate. 

Vsi njegovi

ZAHVALA 

V 91. letu se je poslovila naša draga mama, stara mama, tašča, 
sestra in sestrična 

Pavla Anžič
rojena Škerjanc iz Britofa

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, pri-
jateljem, sosedom in znancem za vso podporo, izrečena sožalja, 
podarjeno cvetje in sveče. Iskrena hvala pogrebni službi Navček, 
gospodu župniku Janezu Jenku za lepo opravljen obred, pev-
cem za vse odpete pesmi in gospe Majdi Šter za molitve. Hvala 
vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste našo drago mamo 
pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni 
ZAHVALA

V 95. letu starosti nas je zapustila naša mami, mama, prababica 
in praprababica

Frančiška Urbanc
p. d. Pintarjeva Mama iz Žiganje vasi 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na poti k več-
nemu počitku, pevcem in vsem, ki ste ji delali družbo v njenem 
življenju na zemlji. Posebna zahvala gre gospodu župniku Ivu Ko-
žuhu iz Križ za opravljene zadnje obrede, ambulanti Vita Tržič, 
patronažnim sestram ZD Tržič, vnukovi soprogi Antoniji Gašpe-
rin za večletno starostno oskrbo v domači hiši ter zetu Nuriji za 
vso posvečeno skrb in pomoč v zadnjih letih, še posebej pa za 
njegovo prisotnost ob mami v zadnjih urah njenega življenja.

Žalujoči vsi domači

Draga mama, za vedno boš
v naših srcih ostala srečna
in za vse nas večna.
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KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
črne, grahaste in bele pred nesnostjo 
in kg piščance za dopitanje. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 22000865

BIKCA LS/ČB, starega 8 dni, in bikca 
LS/ČB, starega 25 dni, tel.: 031/559-
796 22001084

ČEBELE, ugodno, tel.: 051/317-972  
 22001064

ČRNOBELEGA bikca, tel.: 031/235-
118 22001079

KOKOŠI nesnice – rjave, v začetku 
nesnosti. Pripeljemo v večje kraje po 
Gorenjskem ali na dom. Kmetija Šraj, 
Uroš Šraj, Čadramska vas 19, Poljča-
ne, tel.: 031/751-675 22001033

KOZLIČKE, tri, srnaste pasme, stare 
2 meseca, za pleme ali nadaljnjo rejo, 
tel.: 03/57-38-226, 070/408-395  
 22001083

KRAVO simentalko v 9. mesecu bre-
josti, tel.: 040/418-399 22001090

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

PRAŠIČA, domača krma, cena po do-
govoru, tel.: 051/203-863 22001086

RJAVE jarkice in bele piščance za do-
pitanje. Stanonik, Log 9, Šk. Loka, tel.: 
04/51-85-850, 041/694-285  
 22001068

TELIČKO simentalko, staro 2 tedna, 
in ČB teličko, staro 6 tednov, tel.: 
031/417-221 22001069

KUPIM

BIKCA simentala do 300 kg težkega, 
tel.: 068/150-640 
 22001073

KRAVO s teletom, tel.: 031/410-418  
 22001061

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., Par-
mova 53, Ljubljana, tel.: 064/130-
081 22000864

OSTALO
PRODAM

5 silažnih bal, tel.: 070/757-057  
 22001094

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO voznika C-kategorije 
za vožnje po Sloveniji, vikendi prosti. 
CCLAN, d.o.o., Kranj, Srednja vas 45, 
Šenčur, tel.: 041/640-380  
 22001031

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

IŠČEM

IŠČEM DELO na domu – sestavljanje, 
pakiranje, tel.: 040/739-605 22001060

STORITVE
NUDIM

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, komar-
niki, markize, www.asteriks.net 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 53a, 
Kranj, izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 22000866

ŽE 25 LET z vami grad. podjetje RE-
DŽO.B, d.o.o., Adergas 13, Cerklje –
izvajamo vse od temeljev do streh, no-
tranji ometi, predelne stene, vse vrste 
fasad, kamnite in betonske škarpe, 
urejanje in tlakovanje dvorišč, tel.: 
041/294-279, 041/589-996 
 22000599

IŠČEM

IŠČEM osebo za pomoč na vrtu in ob 
hiši, lažja občasna dela, najraje mlajše-
ga upokojenca, tel.: 040/215-044  
 22001044

RAZNO
PRODAM

INKOS 300-litrski sod za vino s po-
krovi, podstavkom in pipico, tel.: 
041/505-621 22001067

NOVO vidia klino fi 600 in zračno pu-
ško, tel.: 041/364-504  
 22001074

PLOŠČICE – kahljice od lončene 
krušne peči, rabljene, in hišno tovorno 
dvigalo, lastne izdelave, tel.: 041/350-
348  
 22001085

OSMRTNICA 

V žalosti sporočamo, da nas je v 86. letu starosti zapustila teta 

Ivana Dežman
z Lancovega

 
Od nje se bomo poslovili v ponedeljek, 25. aprila 2022, ob 15. uri na pokopališču  

v Radovljici. Žara bo na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji mrliški vežici. 

Žalujoči vsi njeni

Je čas, ki da, 
je čas, ki vzame, 
pravijo, je čas, 
ki celi rane, in 
je čas, ki nikdar ne mine, 
ko zasanjaš se v spomine. 

Zahvale, 
osmrtnice
Žalost in hvaležnost lahko 
izrazite z objavo osmrtnice 
ali zahvale v različnih 
velikostih.

Naročila sprejemamo
po telefonu: 04/201 42 47 ali 
e-pošti: malioglasi@g-glas.si
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Knjigo prejme JANKO ZUPAN z Jesenic.

Simon Šubic

Ljubljana – Po Aleksandri 
Pivec oktobra 2020 je zara-
di afere z (ne)plačilom ho-
telske nastanitve v sredo z 
mesta ministra za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no odstopil tudi njen nasle-
dnik Jože Podgoršek. Sple-
tni portal Necenzurirano je 
najprej razkril, da je Pod-
goršek z ženo januarja do-
pustoval v Hotelu Bohinj, a 
ob odhodu ni poravnal raču-
na v višini 800 evrov, kasne-
je pa so mediji poročali, da je 
sicer nižji račun (578 evrov) 

za njuno bivanje v hotelu po-
ravnala družba KŽK. Pod-
gorškova sta nastanitev pla-
čala šele pred dnevi, ker naj 
bi šele 7. aprila, na dan, ko 
so ga o tem spraševali novi-
narji, ugotovila, da je še nis-
ta poravnala. Obenem naj 
bi v hotelu račun, izstavljen 
KŽK-ju, na njegovo zahtevo 
stornirali. 

»Odstopam izključno za-
radi prepozno plačanega ra-
čuna in s tem sprejemam 
odgovornost za to dejanje. 
To je dejstvo in ga obžalu-
jem. Obžalujem pa tudi, 
da so mojo površnost izko-
ristili tisti, ki so se hoteli s 
tem okoristiti. Očitno sem 
s tem, ko nisem podlegel 
pritiskom in sem se posta-
vil za gorenjske kmete, pos-
tal za nekatere zelo moteč,« 
je v odstopni izjavi povedal 
Podgoršek. Dodal je, da je v 

zadnjih dneh pridobil raz-
lične verzije računov iz ho-
tela, kar kaže na manipula-
cije: »Očitno obstajata dva 
računa na dve različni ime-
ni z različnimi zneski za 
isto opravljeno storitev na-
mestitve v hotelu.« Opozo-
ril je tudi, da je bil prejšnji 
konec tedna deležen posku-
sa izsiljevanja, ki ga je prija-
vil kriminalistični policiji in 
ji predal tudi vso dokumen-
tacijo in dokaze.

Matej Tonin, predse-
dnik NSi, za katero Podgor-
šek kandidira tudi na držav-
nozborskih volitvah, je pou-

daril, da je minister Podgor-
šek prevzel odgovornost za 
svojo napako. »S tem v NSi 
kažemo tudi politično kul-
turo, ki jo želimo gojiti ne le 
v besedah, ampak tudi z de-
janji,« povedal. Po njegovih 
besedah je očitno do zaple-
tov v zvezi z oddihom v Bo-
hinju prišlo zato, ker so mi-
nistra Podgorška v podjetju 
KŽK želeli prisiliti, da bi de-
loval v njihovem interesu, 
čemur se je minister uprl.

Poročali smo že, da KŽK 
toži kmetijski sklad, ker mu 
je predčasno odpovedal po-
godbo za zakup državnih ze-
mljišč, ker naj bi jih druž-
ba protizakonito oddajala 
v podzakup nekaterim go-
renjskim kmetom. KŽK je 
bila še ne dolgo nazaj v las-
ti kriptomilijonarja Damia-
na Merlaka, ki je tudi lastnik 
Hotela Bohinj. 

Minister Jože 
Podgoršek odstopil
Jože Podgoršek je v sredo zaradi afere z 
neplačanim računom za dopustovanje v Hotelu 
Bohinj odstopil z mesta ministra za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

Kmetijski minister Jože Podgoršek v odstopu / Foto: Gorazd Kavčič

Danes bo prevladovalo oblačno vreme z občasnim dežjem. 
Jutri in v nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno z ob-
časnimi krajevnimi padavinami. Pihal bo jugozahodnik.

Maša Likosar

Medvode – Kot je omenil 
Janša, se Slovenija prvič po 
letu 2008 odpravlja na re-
dne volitve. Po njegovih be-
sedah se SDS, ki je vlado 
vodila dobri dve leti, nanje 
podaja mirno, saj so nare-
dili vse, kar je bilo mogo-
če. Med dosežki je navedel 
deset protikoronskih pake-
tov in gradbene projekte, 
ki potekajo po celi Sloveni-
ji. »Razlika se vidi, mogoče 
še ne pri tistih stvareh, ki so 
šele v razvojnih načrtih, v 
projektih, ampak mnoge lo-
pate so že zasajene in mno-
ge stvari postajajo iz besed 
realnost,« je dejal in ome-
nil, da si Gorenjska zasluži 

spodobno regionalno bol-
nišnico. 

Poudaril je še, da je so-
delovanje ključnega po-
mena ne samo za Sloveni-
jo, temveč za cel planet, ob 
tem pa opomnil na tragedi-
jo v Ukrajini. Med drugim je 
še dejal, da bodo Slovenijo 
do leta 2030 popeljali med 
15 gospodarsko najbolj raz-
vitih držav, in ob koncu na-
povedal, da se bo SDS boje-
vala za volivce vse do zadnje 
preštete in preverjene gla-
sovnice.

Podporo SDS in Janši sta 
izrazila tudi prisotni vodja 
poslanske skupine Evropske 
ljudske stranke v Evropskem 
parlamentu Manfred Weber 
in v video nagovoru poljski 

premier Mateusz Morawi-
ecki. Zbrane so nagovorili 
še državni sekretar v kabine-
tu predsednika vlade Vinko 
Gorenak, podpredsednica 

SDM Simona Purkat, mini-
ster za kulturo Vasko Simo-
niti ter evropska poslanka in 
podpredsednica SDS Roma-
na Tomc.

Sodelovanje je ključnega pomena
V torek je v Medvodah potekala zaključna konvencija Slovenske demokratske stranke (SDS) v kampanji 
za državnozborske volitve. Osrednji govornik je bil predsednik stranke in predsednik vlade Janez Janša.

Bojan HOMAN 
5. v.o.

Nataša JENKOLE 
4. v.o.

Mag. Branko GRIMS 
6. v.o.
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Zaključna konvencija Slovenske demokratske stranke 
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