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Prenova gorenjske železnice zaključena
V petek se je z obiskom ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca v
Radovljici tudi uradno zaključil projekt nadgradnje železniške proge med
Kranjem in Jesenicami.
Marjana Ahačič
Radovljica – Kar 166 milijo
nov evrov vreden projekt je
vključeval prenovo celotne
tirne mreže in druge infra
strukture; z več kot sto mi
lijoni evrov ga je iz načrta za
okrevanje in odpornost pod
prla EU, 37 milijonov evrov
pa je prispeval podnebni
sklad.
Kot je na priložnostni slo
vesnosti na prenovljeni ra
dovljiški železniški postaji
povedala vodja predstavniš
tva Evropske komisije v Slo
veniji Jerneja Jug Jerše, je ta
projekt tudi prva dokončana

investicija v okviru sloven
skega načrta za okrevanje
in odpornost in predstavlja
zelo pomemben prispevek
k večji trajnostni mobilnosti
in zelenemu prehodu.
»Boj proti podnebnim
spremembam je izziv naše
generacije. Smo v prelo
mnem obdobju, ko lahko z
odločnim in dobro premiš
ljenim ukrepanjem zagoto
vimo zeleno in zdravo pri
hodnost,« je poudarila. Ob
tem je pojasnila, da brez
spodbujanja in povečanja
železniškega prometa zele
ni prehod v transportu ne bo
uspel. Promet je odgovoren

kar za četrtino emisij toplo
grednih plinov v EU, pri če
mer je železniški promet
mnogo čistejši od cestnega,
je še poudarila Jerneja Jug
Jerše.
Da železnica zaradi potre
be po hitri mobilnosti, zla
sti pa varovanju podnebja in
okolja, znova pridobiva ve
ljavo, je poudaril tudi mini
ster Vrtovec. »Ta trenutek
naša železniška infrastruk
tura v primerjavi z ostalimi
državami članicami EU še
spominja na muzej na pro
stem, vendar pa delamo pre
mike,« je dejal minister.
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Župan Jesenic Blaž Račič, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug
Jerše, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in radovljiški župan Ciril Globočnik so v
petek v Radovljici simbolično odprli prenovljeno gorenjsko železniško progo. / Foto: Gorazd Kavčič

Začetek predčasnega glasovanja
Pred nedeljskimi volitvami v državni zbor so se danes odprla volišča za predčasno glasovanje.
V petek bomo objavili rezultate javnomnenjske raziskave o volilnem razpoloženju Gorenjcev.
Simon Šubic
Kranj – Do volitev v državni
zbor nas loči še pet dni. Vo
livci, ki načrtujejo, da bodo
v nedeljo odsotni, imajo mo
žnost predčasnega glaso
vanja, ki od danes do četrt
ka med 7. in 19. uro poteka
na 96 voliščih za predčasno
glasovanje po državi, trinajst
jih je odprtih tudi v 1. volilni
enoti Kranj. Napetost pred
volilno nedeljo v političnih
strankah narašča, večje za
nima, koliko poslanskih
mest si lahko obetajo v na
slednjem sestavu državnega
zbora, manjše pa predvsem,
ali bodo dosegle volilni prag
za vstop v državni zbor, ki je
določen pri štirih odstotkih.

Od danes do četrtka lahko volivci svoj glas za izbranega
kandidata oddajo tudi predčasno. / Foto: arhiv GG

V Gorenjskem glasu bomo v
petek, 22. aprila, objavili re
zultate javnomnenjske ra
ziskave o tem, kako bi voli
li Gorenjci.
Tudi tokrat so raziskavo
izvedli v kontaktnem centru
invalidskega podjetja Pri
zma IP iz Škofje Loke. Na
ključno izbrane so klicali na
velikonočno soboto, zato se
vsem, ki ste bili pripravljeni
odgovarjati, zahvaljujemo
za sodelovanje v anketi. Vsi
sodelujoči, ki niste naši na
ročniki in ste to želeli, boste
14 dni prejemali brezplač
ne izvode časopisa, da boste
lahko v njih sledili napove
di in razpletu letošnjih par
lamentarnih volitev.
42. stran

Odprli novi
prizidek vrtca
V Mojstrani so se razveselili odprtja novega
prizidka vrtca pri Osnovni šoli 16. decembra.
Investicija je bila vredna več kot 1,1 milijona evrov.
4. stran
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• degustacije čokolade
in čokoladnih izdelkov
• animacija za otroke
• odlični koncerti in kulinarika

Priloga:

• čokoladna ruleta
• Radovljica se predstavi
festivalske vstopnice: Eventim
več o festivalu: www.festival-cokolade.si
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Nejčeve
mladostniške poti

Čakajo na
pravnomočnost

Hokejisti Triglava
so prvaki

Letalsko policijsko
enoto okrepila »Julka«

Ob 70. obletnici rojstva alpinista
Nejca Zaplotnika je pri Planinskem društvu Kranj izšel njegov
alpinistični dnevnik. Denar od
prodaje bodo namenili delovanju
Odseka Nejca Zaplotnika za ljudi
z različnimi zmožnostmi.

V komendski občini pričakujejo,
da bo ministrstvo za okolje in prostor do konca meseca odločilo o
pritožbah lastnikov na območju
deponije Suhadole in da bo nato
okoljevarstveno dovoljenje postalo izvršljivo.

Na odločilni tekmi je hokejistom
Triglava uspelo premagati Slavijo
Junior in obraniti naslov prvakov
Mednarodne hokejske lige, prvak
Alpske hokejske lige pa bo po porazu SIJ Acroni Jesenice znan po
današnjem obračunu v Asiagu.

V Letalski policijski enoti so pred
dnevi slovesno prevzeli nov transportni helikopter AW 169, ob tem
pa je minister za notranje zadeve
Aleš Hojs že napovedal nakup dodatnih dveh helikopterjev.

Danes bo oblačno s padavinami. Jutri in v četrtek
bo sprva sončno, popoldne
pa bo nekaj spremenljive
oblačnosti.
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Začetek predčasnega
glasovanja
31. stran
Kdor želi brezplačni izvod petkovega časopisa, da
si prebere našo volilno napoved, lahko pokliče na
04/5116 440.

Do jutri do 24. ure imate
še čas, da na okrajno
volilno komisijo naslovite
vlogo za glasovanje na
izbranem volišču omnia.
Za predčasno glasovanje
na volišču prijava ni potrebna, volivec pa potrebuje
osebni dokument za identifikacijo, obvestilo volivcu,
ki ste ga že prejeli po pošti,
pa ni obvezno, pojasnjujejo v Državni volilni komisiji
(DVK). Sedeži volišč za predčasno glasovanje so objavljeni na spletni strani DVK.
V nedeljo lahko volite tudi
izven okraja stalnega bivališča na t. i. volišču omnia.
Do jutri do 24. ure imate še
čas, da na okrajno volilno

komisijo naslovite vlogo za
glasovanje na izbranem volišču omnia. Vlogo je možno oddati na portalu eUprava (področja Vloge), z e-identiteto ali brez nje.
V zadnjih dneh je bilo veliko govora o glasovanju na
domu zaradi bolezni, za kar
prav tako lahko na portalu
eUprava zaprosite še do jutri do polnoči. DVK je sprva
sprejela sklep, da je treba k
vlogi priložiti tudi zdravniško potrdilo, ker pa zdravniki tej dodatni obveznosti, ki nima kritja v zakonodaji, nasprotujejo, so na
DVK pred dnevi na novinarski konferenci razložili, da
zadostuje že, če volivec, ki
je v izolaciji, k vlogi za glasovanje na domu predloži
SMS-sporočilo ali sporočilo iz zVema, za druge bolnike, ki niso okuženi z novim
koronavirusom in bi vseeno želeli glasovati od doma,
pa zadostuje že obvestilo
katerega koli zdravnika, ne
samo družinskega.

Srečanje članov Naše
dežele v Godiču
Aleš Senožetnik
Godič – Minulo soboto so
srečanje članov stranke
pripravili v Naši deželi. V
Eco Resortu, kjer je srečanje
potekalo, je zbrane nagovorila predsednica stranke Aleksandra Pivec. Kot je dejala,
v stranki cenijo uspešne in

podjetne ljudi, kakršen je
tudi podjetnik Matjaž Zorman, sicer lastnik Eco Resorta v Godiču, ki kandidira na listi stranke. Kot je dejala, si želijo izkušnje uspešnih ljudi, ki so svoje zgodbe
ustvarili z lastnim znanjem
in delom, prenesti tudi na
druge Slovence.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Kandidate, ki se bodo na prihajajočih državnozborskih volitvah v volilni enoti Kranj potegovali za mesto
v državnem zboru, je predstavila tudi Slovenska demokratska stranka (SDS). Posebno pozornost
posvečajo ohranjanju vrednot in nadaljevanju razvoja, kot ga je zastavila trenutna vlada.
Marjana Ahačič
Bled – Irena Pfeifer (Jesenice 1) se bo kot poslanka zavzemala za projekte, kot so
obvoznica v Vrbi, pločnik
do Rodin v občini Žirovnica
ter prenova srednje šole in
nadgradnja železniške postaje na Jesenicah. Bogomir
Vnučec (Radovljica 1), aktualni državni svetnik, je poudaril pridobitev gradbenega dovoljenja za južno blejsko obvoznico, kar šteje kot
enega večjih uspehov trenutne vlade, kot tudi nedavno
uvrstitev gorenjske regijske
bolnišnice v načrt razvojnih
programov.
Mark Toplak (Radovljica
2), direktor Splošne bolnišnice Jesenice, je opozoril na
podhranjenost Gorenjske na
področju bolnišnične oskrbe. Da bi realizirali načrtovano gradnjo nove regijske bolnišnice, vlada pod vodstvom
SDS potrebuje vsaj še en
mandat, je prepričan.
Nataša Jenkole (Kranj 1)
se bo zavzemala za nadaljnjo rast blaginje ter za ohranjanje temeljnih vrednot,
na katerih je bila ustanovljena Slovenija, Bojan Homan
(Kranj 2) pa želi Slovenijo,

Kranj – Zadnjo predvolilno
soboto pred nastopom volilnega molka so tudi v Stranki
Alenke Bratušek (SAB) izkoristili za pogovore na terenu
z gorenjskimi volivci. »Glas
za SAB na volitvah je zanesljiv glas, je glas za levosredinsko opcijo. Naši poslanci
svojih volivcev nikoli niso in
jih tudi ne bodo izdali. Smo
odgovorna in zanesljiva ekipa, ki kar govori, tudi naredi.

www.gorenjskiglas.si

ki se razvija po evropskih
vrednotah.
Tudi aktualni poslanec
Branko Grims (Kranj 3) se
zavzema nadaljevanje razvoja, kakršnega je zastavila trenutna vlada. »Kandidiram zato, da bi živeli v varni Sloveniji, v kateri bi lahko ohranili svojo identiteto,
kulturo in državo blaginje,
okrepili podjetništvo, odprli nova delovna mesta in
sprostili razvojni potencial.«
»Vrednote, ki jih zastopa
SDS, tudi sama živim, zato

jih kot poslanka želim širiti med ljudmi,« je poudarila
Lucija Zalokar (Tržič), ki se
bo posebej zavzemala tudi
za naravne danosti Tržiča.
Andrej Hoivik (Škofja
Loka 1) si bo prizadeval za
mlade, energetsko in prehransko samooskrbo ter
mir in varnost, na lokalnem
nivoju pa za nov zdravstveni dom v Škofji Loki, navezavo na avtocestni križ ter
obnovo starološkega gradu.
Žan Mahnič (Škofja Loka 2),
državni sekretar, poudarja

Ne obljubljamo vse povprek,
obljubimo tisto, kar na koncu tudi res naredimo,« je ob
njihovi stojnici v Kranju povedala predsednica stranke Alenka Bratušek, ki kandidira v okrajih Kranj 1 in
Kranj 2.
Program SAB-a temelji
na štirih stebrih in vključuje petnajst ključnih projektov, je pojasnila Bratuškova. Kot je poudarila, med
ključne projekte sodi povečanje samooskrbe s hrano,

kjer mora država spodbujati tudi male kmetije, da
bodo na svoji zemlji pridelale čim več hrane. Zavzemajo se za energetsko samooskrbo oziroma neodvisnost,
za zeleni prehod na energijo sonca in vetra. Med ključnimi programskimi točkami je tudi skrb za upokojence, ki jim polega že zagotovljenega brezplačnega javnega medkrajevnega prevoza obljubljajo še brezplačen
mestni prevoz, brezplačni

www.gorenjski glas

Zbiranje sredstev za Ukrajino
Slovenska karitas in Rdeči križ Slovenije zbirata sredstva za
humanitarno pomoč v Ukrajini.
Slovenska karitas pomoč zbira na TRR: Slovenska karitas,
Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556
761, sklic: SI00 870, namen: Pomoč Ukrajini. Prispevek v višini
pet evrov je mogoče posredovati s SMS-sporočilom KARITAS5
na 1919.
Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana, pa je odprl TRR:
SI56 0310 0111 1122 296, sklic: SI00 96889. Pomagati je mogoče tudi s poslanim SMS na 1919 z besedo BEGUNCEM (1 evro)
ali BEGUNCEM5 (5 evrov).

protipoplavno varnost v Železnikih, cesto od Podlubnika do Praprotna, drugo fazo
žirovske obvoznice in projekte, kot je kulturni center
v poljanski dolini ter cesta
med Gorenjo vasjo in Hotavljami.
Nežka Poljanšek (Kamnik) se bo zavzemala za
nadaljevanje vlaganja v občini Kamnik, za pravično oskrbo starejših, za mlade ter
za naložbe v turizem ob nujnem spoštovanju slovenskega kmeta.

Tako o kandidatih SAB-a na državnozborskih volitvah pravi predsednica stranke Alenka Bratušek.
Glas za SAB je zanesljiv glas za levosredinsko opcijo, dodaja.

V nagradni igri, ki je bila objavljena 12. aprila 2022, dve vstopnici za komedijo Mali otroci, veliki problemi, ki bo v Cerkljah
21. aprila ob 20. uri, prejme Sonja Ovnik iz Šenčurja.
Nagrajenki čestitamo!

Knjigo prejme DANIELA STERGAR s Hrušice.

Poslanski kandidati Slovenske demokratske stranke (SDS) v volilni enoti Kranj so se v petek
predstavili na Bledu.

Odgovorna in zanesljiva ekipa
Simon Šubic

izžrebanemu naročniku časopisa

Gorenjski glas
torek, 19. aprila 2022

Za nadaljevanje razvoja

Nagrajenka

Darilo
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Ekipa SAB-a je sobotni obisk po Gorenjskem začela v Kranju. / Foto: Simon Šubic

javni prevoz pa bodo zagotovili tudi za dijake in študente. »Ukrep stane od 15 do 17
milijonov evrov, torej je popolnoma izvedljiv,« je dejala. Posvetili se bodo tudi ureditvi dolgotrajne samooskrbe, saj se sprejeti zakon ne
da izvajati, ker ni zagotovljenih finančnih sredstev, med
glavnimi projekti pa je tudi
demografski sklad, da bo pokojninska blagajna vzdržna,
je še dejala.
Sandi Markišić, kandidat
v okraju Kranj 3, je dodal,
da bo v naslednjem mandatu ključno poskrbeti tudi za
mlade, ki jim bo perspektivna prihodnost zagotovljena
le, če jim bomo državo zapustili v stabilnem stanju.
Gorenjski kandidati SAB-a so še: Alenka Pavlič (okraj
Jesenice, Radovljica 2), Nina
Božič Odar (Radovljica 1),
Robert Kojc (Tržič), Franc
Rudolf (Škofja Loka 1), Anton Klemenčič (Škofja Loka
2), Dragica Klemše (Kamnik)
in Ivan Pergovnik (Idrija).

Gorenjski glas
torek, 19. aprila 2022
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Za boljši položaj študentov
Državni zbor je sprejel predlog zakona za urejanje položaja študentov, ki naj bi s predvidenimi ukrepi
izboljšal socialni položaj študentov in kakovost izobraževanja.
Mateja Rant
Ljubljana – Predlog novega zakona je oblikovala Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), da bi, kot so poudarili, izboljšali nezavidljiv
položaj študentov, ki traja še
od časov finančne krize v začetku preteklega desetletja.
Zakon med drugim prinaša ukrepe za krepitev štipendijske politike, pri čemer naj
bi se poleg povečanja števila
upravičencev do državne štipendije te zvišale za 20 odstotkov do leta 2024. Zakon
predvideva še izvzem dohodkov iz študentskega dela in
kadrovskih štipendij do višine minimalne plače iz izračunov upravičenosti do socialnih transferjev, zvišujejo se
tudi subvencije za študentsko prehrano z 2,82 evra na
3,5 evra, so pojasnili v ŠOS.
Dolgoročne spremembe
se obetajo tudi na področju
bivanja študentov, saj naj bi
se podvojila sredstva, namenjena za gradnjo in obnovo
študentskih domov, in sicer za dodatnih pet milijonov evrov na leto, so razložili v ŠOS. Zakon predvideva ukinitev vpisnih stroškov

Zakon za urejanje položaja študentov naj bi s predvidenimi ukrepi izboljšal socialni položaj
študentov in kakovost izobraževanja. Fotografija je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič
ter dopolnjuje opredelitev
študentov s posebnimi potrebami in posebnim statusom. Uvaja se digitalna študentska izkaznica in dodatno študijsko leto za vsakega
rojenega otroka za študente.
Študenti višjih šol pa bodo
po novem tako kot študenti visokošolskih programov
ohranili status študenta do
konca študijskega leta, tudi

če prej diplomirajo. Poleg
višjih subvencij za prehrano se podaljšuje tudi čas koriščenja prehrane, in sicer bo
to po novem mogoče od 7. do
22. ure in tudi med 15. julijem
in 15. avgustom, kar ta čas ni
mogoče. »Verjamemo, da so
predlagani ukrepi korak bližje dostopni in kakovostni izobrazbi za vse,« je ob tem
poudarila predsednica ŠOS

Marike Grubar in dodala, da
je sprejetje zakona eden večjih dosežkov Študentske organizacije Slovenije, saj dijakom in študentom na leto
skupno zagotavlja več kot
35 milijonov evrov dodatnih
sredstev na različnih področjih. Na podoben način bi se
v prihodnje radi lotili še drugih nerešenih problematik,
ki jih ta zakon ne naslavlja.

Slabša kreditna sposobnost družin
Zaradi višjega zneska za vzdrževanega družinskega člana se je kreditna sposobnost družin z otroki še
poslabšala, opozarjajo v Združenju bank Slovenije.
Aleš Senožetnik
Ljubljana – V skladu z zakonodajo se je s 1. aprilom znesek za vzdrževanega družinskega člana povečal z 237,29 na 248,92 evra,
kar pa je zaradi makrobonitetnih omejitev kreditiranja
prebivalstva še poslabšalo
kreditno sposobnost družin z otroki.
Kot opozarjajo na Združenju bank Slovenije, mora
zaradi ukrepa, ki ga je novembra 2019 sprejela Banka Slovenije, potrošniku po poplačilu mesečnih

kreditnih obveznosti ostati najmanj znesek v višini
76 odstotkov minimalne
bruto plače. »Če potrošnik
preživlja družinskega člana
ali drugo osebo, ki jo mora
preživljati po zakonu, mu
mora ostati tudi znesek v višini prejemka, določenega
za osebo, ki jo preživlja, po
merilih, ki jih določa zakon,
ki ureja socialnovarstvene
prejemke za dodelitev denarne socialne pomoči. V
praksi to pomeni, da se je
potrošnikom, ki preživljajo
otroke, že drugič letos znižala kreditna sposobnost,«

pravijo v Združenju bank
Slovenije, pri čemer dodajajo, da se je kreditna sposobnost znižala že januarja, ko
se je minimalna plača zvišala za 4,9 odstotka.
Na ZBS, kjer že vse od uveljavitve nasprotujejo ukrepu
Banke Slovenije, so pripravili tudi več primerov izračunov poslabšanja kreditne
sposobnosti ob dvigu minimalne plače. Maksimalna
kreditna sposobnost posameznika brez otrok in s kreditom z ročnostjo odplačevanja 15 let je pred dvigom
minimalne plače znašala 68

Pridobili bodo štiri učilnice
Simon Šubic
Kranj – Z Mestne občine
Kranj so sporočili, da je postalo pravnomočno gradbeno
dovoljenje za dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne šole
Helene Puhar v Kranju, zato
so pristopili k čimprejšnji

realizaciji projekta, torej
k izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo gradnje in k izboru izvajalca del.
S projektom bodo reševali
prostorsko stisko na šoli, ki
je namenjena vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami iz Kranja in

okoliških občin. V pritličju bodo pridobili dodaten
prostor za zbornico, v nadstropju pa štiri nove učilnice, tri kabinete in sanitarije. Za izvedbo investicije je
v letošnjem proračunu zagotovljenih približno 722 tisoč evrov.

tisoč evrov, po dvigu pa 62 tisoč evrov.
V primeru para z dvema
povprečnima plačama se je
kreditna sposobnost poslabšala za 12 tisoč evrov, v primeru para z dvema otrokoma in ob upoštevanju še vpliva višjega dodatka za vzdrževanega družinskega člana pa
se je kreditna sposobnost za
kredit z dobo odplačevanja
15 let v primeru fiksne obrestne mere poslabšala za dodatnih 3.700 evrov, v primeru variabilne obrestne mere
pa še za približno petdeset
evrov več.

Bolnišnica v načrtu
razvojnih programov
Kranj – Vlada je na seji prejšnji teden v načrt razvojnih
programov za obdobje 2022–
2025 uvrstila tudi gorenjsko
regijsko bolnišnico. Vrednost
naložbe ocenjujejo na 305,3
milijona evrov, denar naj bi v
celoti zagotovilo ministrstvo
za zdravje. Nova bolnišnica
naj bi imela šeststo postelj.

KOMENTAR
Simon Šubic

Obravnava v zabojnikih

L

očena obravnava otrok z
znaki infekcijske bolezni
v zabojnikih pred Zdravstvenim domom Kranj je že
nekaj časa zelo vroča tema v
Kranju. Starši, zlasti matere, od odgovornih zahtevajo
takojšnjo vrnitev obravnave
otrok v ambulante, ker je čakanje pred zabojniki, na mrazu,
vetru ali poleti v hudi vročini,
nesprejemljivo.
Ko gre za otroka, povrhu še
za bolnega, z visoko vročino,
smo starši še posebej zaskrbljeni in zaščitniški, zato takšna
reakcija na rešitev, ki so jo
narekovale že izkušnje s pojavom ošpic konec leta 2019, ni
presenetljiva. Pregledovanje
v zabojnikih pred zdravstveno ustanovo s čakalnico na
prostem, sicer pokrito in opremljeno z grelniki, zagotovo ni
nekaj, kar bi pričakovali, da
se bo v 21. stoletju dogajalo v
razvitem svetu. Pa vendar smo
podobne prizore gledali zadnji
dve leti, ko so nas na prisotnost
koronavirusa tudi testirali iz
zabojnikov in celo v avtomobilih, na cepljenje proti covidu-19
pa so marsikje čakali v dolgih
vrstah. Tudi pred cepilnim centrom v kranjski vojašnici, ki so
ga pred dnevi ob prisotnosti
obrambnega ministra in župana hvalili kot najboljšega v
državi, se je ob največjem navalu na cepljenje čakalo tudi
po več ur v hudi poletni vročini.
In najbrž je večina že pozabila
oziroma sploh ni zaznala, ker
so bile okužbe z ošpicami za
razliko od koronavirusa omeje-

ne na zelo majhno število ljudi,
da so tik pred izbruhom koronavirusa pred dobrima dvema
letoma paciente z znaki te
zelo nalezljive bolezni ponekod
obravnavali kar v reševalnih
vozilih.
V teh dneh se po dveh letih
strogih ukrepov proti širjenju
koronavirusa življenje spet vrača v normalne okvire, čeprav
je število potrjenih primerov
še vedno razmeroma visoko
in primerljivo z obdobjem, ko
nam je oblast prepovedovala
prehranjevanje z rogljičkom
na prostem. Zdravniki zato
opozarjajo, da epidemije še ni
konec in da si v zdravstvenih
ustanovah takšne sproščenosti
v dobro bolnikov ne morejo
privoščiti. »Ne predstavljam
si, da bi si kot starš želeli, da bi
bil vaš bolan otrok v čakalnici
izpostavljen dodatnim tveganjem, da se naleze še dodatne
bolezni. Imeli smo že zelo
hude komplikacije. Kot zdravnici mi je pomembno zdravje
otrok, ne politika,« je na očitke
staršev pred dnevi odgovorila direktorica Zdravstvenega
doma Kranj Lili Gantar Žura.
Ob tem je dodala, da se zavedajo, da rešitev z zabojniki ni
optimalna in intenzivno iščejo druge možnosti, a kranjski
zdravstveni dom žal nima
prostorskih pogojev za ločeno
obravnavo infektivnih bolnikov v ambulantah. Staršev to
ne pomirja. Če otrok z vročino čaka na mrazu, je tudi izpostavljen dodatnim zapletom,
zaskrbljeno odgovarjajo.
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Festival čokolade
se vrača v mesto
Dvodnevno dogajanje bo zgoščeno v radovljiškem
Grajskem parku, v mestnem jedru bo na voljo
razširjena ponudba radovljiške kulinarike, odprta
bodo tudi vrata muzejev, delavnic in galerij.
Marjana Ahačič
Radovljica – Po dveh letih
premora se konec tedna v
Radovljico spet vrača pri
ljubljeni Festival čokolade.
Dvodnevna prireditev tudi
letos prinaša veliko sladkih
okusov in dogodivščin, za
gotavlja organizator, zavod
Turizem in kultura Radov
ljica.

pod vodstvom Aleša Tavčar
ja,« je še pojasnila Betonova.
Festivalu se tudi tokrat
pridružuje leška Gorenjka:
letošnja čokolada velikan
ka, ki jo bodo razdrobili in
razdelili v soboto opoldne,
bo težka kar sto kilogra
mov, saj ta najstarejša to
varna čokolade pri nas prav
letošnjem letu praznuje sto
letnico delovanja.

Nataša Mikelj, do lani direktorica zavoda Turizem in
kultura Radovljica, zadaj pa lastnica čokoladnice Radolška
čokolada, od koder prihaja tudi zmagovalni praline
letošnjega festivala, v. d. direktorice zavoda za turizem Kaja
Beton in Blanka Grašič, ki je tudi letos poskrbela za bogat
in pester spremljevalni program festivala. / Foto: Tina Dokl
»Dogajanje bo tokrat
zgoščeno v baročnem parku,
v mestnem jedru bo na voljo
razširjena ponudba radovlji
ške kulinarike, mestni po
nudniki kulturnih doživetij
pa bodo odprli vrata muze
jev, delavnic, galerij ter tako
dodali kamenček v mozaik
pestrega dogajanja,« je poja
snila vršilka dolžnosti direk
torice zavoda Kaja Beton.
Ponudbo
bo
tokrat
predstavilo dvajset čokolad
nic iz Slovenije, Hrvaške in
Italije, med njimi je tudi ne
kaj povsem novih imen. Od
domačih, radovljiških, se
bosta predstavili dve: Radol
ška čokolada in Molinet.
»Zaradi zmanjšanja pri
zorišča, ki bo letos le v parku,
smo se še bolj zavezali rde
či niti – čokoladnicam, kar
pomeni, da v parku ponud
be drugih slaščic ne bo, bo
pa poleg čokoladne ponud
be na voljo tudi lokalna ulič
na prehrana ter seveda pija
ča. Ulično prehrano bosta na
prizorišču pripravila Hiša
Linhart pod vodstvom Uroša
Štefelina ter Gostišče Draga

Organizatorji sicer ob
ljubljajo bogat spremljeval
ni program za vse genera
cije, v katerega so vključi
li tako pestro glasbeno po
nudbo uveljavljenih izvajal
cev, kot so Batista Cadillac,
Trkaj in Ansambel Saša Av
senika, zabavo z Boštjanom
Gorencem - Pižamo, Impro
KUD Kiks in skupino Čupa
kabra kot Pihalni orkester
Lesce in Orkester Glasbe
ne šole Radovljica ter števil
ne druge.
Vstop na prizorišče bo
omogočen s festivalsko vsto
pnico, za mlade do 18. leta
pa je vstop brezplačen. Cena
vstopnice je pet evrov, za de
gustacijsko polo s štirimi ku
poni, ki jo bo mogoče kupi
ti na prizorišču, bo treba
odšteti tri evre.
Da bi zmanjšali količino
odpadkov, uvajajo povratne
kozarce za napitke. V Rado
vljici bo za obiskovalce fe
stivala na voljo več urejenih
brezplačnih parkirnih povr
šin. Organizatorji obiskoval
ce kljub temu spodbujajo k
uporabi javnega prevoza.

V Cerkljah bodo čistili v soboto
Cerklje – Čistilna akcija, ki je bila v občini Cerklje predvidena že
v začetku aprila, je bila zaradi slabega vremena prestavljena in
bo tako potekala to soboto med 9. in 13. uro. Vse informacije
o zbiranju, odlaganju in odvozu odpadkov bodo udeležencem
posredovali koordinatorji na običajnih zbirnih mestih.

Gorenjski glas
torek, 19. aprila 2022

Odprli novi prizidek vrtca
V Mojstrani so se razveselili odprtja novega prizidka vrtca pri Osnovni šoli 16. decembra. Novi prostori
so svetli, moderni, opremljeni z naravnimi materiali. Investicija je bila vredna več kot 1,1 milijona evrov.
Suzana P. Kovačič
Mojstrana – Novi prizidek
vrtca je velika pridobitev za
kraj, je na petkovem odpr
tju poudarila ravnateljica
Osnovne šole 16. decembra
Mojstrana Darja Pikon. »Bi
vali smo v majhnem vrtcu, ki
je bil dotrajan in premajhen
tudi po kvadraturi. Igralnice
so bile velike 40 kvadratnih
metrov, po novem normati
vu morajo biti vsaj 55 kvadra
tnih metrov – in naše nove
igralnice so še precej večje.
V novem vrtcu so svetli pro
stori, materiali naravni, pri
zidek je prijazen okolju, na
rejen je v alpskem stilu in se
lepo umešča v okolico. Na
današnji dan sem zagoto
vo najsrečnejša ravnateljica
v Sloveniji,« je povedala Pi
konova. V tem šolskem letu
vrtec obiskujejo 103 otroci,
in kot je pojasnila ravnatelji
ca, vpis za naslednje šolsko
leto kaže podobno število ot
rok. Rodnost v kraju je v po
rastu, kar je ponazorila s po
datkom: »Leta 2012, ko sem
postala ravnateljica, je bilo
na šoli 112 otrok, danes jih
je 198.«
Župan Občine Kranjska
Gora Janez Hrovat je ve
sel, da so zbrali pogum za
investicijo in dosanjali ta

Župan Janez Hrovat je prerezal slavnostni trak. / Foto: Gorazd Kavčič
vrtec. »Takrat ko smo zače
li investicijo, ni bilo jasno,
ali bomo dobili nepovratna
sredstva,« je pojasnil. Inve
sticija je bila v celoti vredna
več kot 1,1 milijona evrov, od
tega je država prek ministr
stva za izobraževanje, zna
nost in šport prispevala ne
kaj čez 830 tisoč evrov, pre
ostalo so zagotovili iz ob
činskega proračuna. Župan
Hrovat se je pristojnemu
ministrstvu zahvalil za do
deljena sredstva.

Prizidek je dvoetažen,
skupna neto površina zna
ša 743,05 kvadratnega me
tra, v pritličju so tri igralni
ce s terasami, sanitarijami
in osrednjim prostorom, v
mansardi pa športna igral
nica, dodatni prostor za de
javnosti otrok, prostori za
zaposlene, tehnični pros
tor ... Ogrevanje je na toplo
tno črpalko. Izvajalec del je
bil Kovinar gradnje ST, pro
jektant pa Jože Krivc. Rav
nateljica Darja Pikon je

Športna igralnica, kjer so v petek pripravili prisrčen kulturni program, je velika pridobitev
za otroke. / Foto: Gorazd Kavčič

napovedala selitev v novi
prizidek vrtca takoj po veli
konočnih praznikih.
Župan Hrovat je povedal,
da začenjajo še drugo fazo,
to je obnovo starega dela vrt
ca in obnovo športnega igri
šča, ki bo v »pravih« merah,
imel bo dve atletski stezi in
manjšo tribuno s sedišči. In
vesticijo bodo predvidoma
zaključili do septembra, s
tem pa bodo, kot je poudaril
župan, investicije v vrtec in
šolo v Mojstrani zaključene.
Glavnino druge faze obno
ve, ki je po sedanjih ocenah
vredna nekje med sedemsto
in osemsto tisoč evri, bodo
financirali iz občinskega
proračuna, nekaj nepovra
tnih sredstev pa si na obči
ni nadejajo iz naslova ener
getske sanacije stavb. Po ob
novi še starega dela vrtca bo
ta skupaj z novim prizidkom
imel pet igralnic in eno do
datno, je še pojasnila ravna
teljica Pikonova.
Glede na to, da gre za res
veliko pridobitev za kraj, je v
petek uradnemu odprtju sle
dil dan odprtih vrat, ko so na
ogled novih prostorov pova
bili krajane. Fundacija Alja
žev kraj je vrtcu podarila ne
kaj več kot 2300 evrov za na
kup igral.

Odprli bodo razstavo Vse arcnije z rož narjene

Doslej zbrali denar za nakup treh hektarjev gozda

Kranjska Gora – Gornjesavski muzej Jesenice in Razvojna
agencija Zgornje Gorenjske vabita na odprtje občasne razstave in muzejski večer v Liznjekovo domačijo v Kranjski Gori
v petek, 22. aprila, ob 17. uri. Na razstavi bodo sodelovali
zeliščarji iz vse Slovenije. Predstavljene bodo tako »arcnije«
naših babic kot zdravilne rastline, ki smo jih posvojili kasneje
iz bolj oddaljenih krajev in celo drugih celin. »Ljudje so morali
za zdravje skrbeti sami. V Kranjski Gori je zdravnik sicer bil,
le denarja zanj niso imeli. Zdravili so se s čaji. Na njihovih
zelenjavnih vrtovih so rasla vsa zdravilna zelišča: od kamilic,
žajblja, peteršilja, zelene, ajbiša, pelina, luštreka, materine
dušice … Za vsako so vedeli, kako jo pripraviti in za kaj je
dobro,« je Stanko Košir zapisal v knjigi Niti podobno – Gozd
Martuljek v času mojega otroštva.

Kranj – Slovenija je v Evropi med najboljšimi v sonaravnem
gospodarjenju z gozdovi, a ima kljub temu zelo malo gozdov,
ki so popolnoma prepuščeni naravnemu razvoju, ugotavljajo
v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, kjer si
prizadevajo, da bi v prihodnje delež takšnih gozdov povečali.
Stari, naravni gozdovi namreč zagotavljajo preživetje številnih vrst ogroženih ptic in drugih gozdnih specialistov, kot
so belohrbti detel, koconogi čuk, črna štorklja, divji petelin
in mali muhar. V društvu so sredi marca začeli kampanjo
Varuhi gozdnih specialistov, s katero zbirajo denar za nakup
gozdov, ki bi jih prepustili naravnemu razvoju. Njihov cilj
je zbrati 45 tisoč evrov za nakup deset hektarjev gozdov.
Doslej so zbrali 15 tisoč evrov, kar bo zadoščalo za nakup
treh hektarjev.

Gorenjski glas
torek, 19. aprila 2022
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vstopajo
Dragoceni na delovnem mestu Prebežniki
na trg dela
Možnost, da tudi mladi z motnjo v duševnem razvoju vstopijo na trg dela, če si to želijo, pozdravljajo
tako učitelji kot mladi in njihovi starši. Z delom namreč pridobijo dodatne spretnosti in veščine na
različnih področjih, predvsem pa občutek vrednosti, uspešnosti in zadovoljstva.
Marjana Ahačič
Radovljica – Judita Cerkovnik iz Bohinja je mlado dekle, vključeno v posebni program izobraževanja na OŠ
Antona Janše v Radovljici. Že več kot pet let enkrat
tedensko prihaja tudi na
delo v radovljiško knjižnico. »Pridem vsako sredo,
delam od petnajst do desetih do dvanajste ure. Ko pridem, najprej pozdravim sodelavce in jih povprašam,
katere so moje zadolžitve, ki
jih nato z veseljem opravim.
Najraje delam v pisarni in
v otroškem oddelku. Delo v
knjižnici mi je všeč, saj sem
zrasla s knjigami, pa tudi
zato, ker imam prijazne sodelavce,« je svojo izkušnjo z
delom v knjižnici opisala na
posvetu o možnostih vključevanja otrok z motnjo v duševnem razvoju v svet dela,
ki ga je nedavno pripravila
Osnovna šola Antona Janše
Radovljica.

Za nekatere zgolj šola
ni dovolj
Na srečanju so predstavili
dobre prakse, ki jih izvajajo
na šoli, ter najpogostejše oblike delovnega in socialnega
vključevanja, ki so trenutno
na voljo, tudi v luči novega
zakona o socialnem vključevanju invalidov, ki omogoča tudi vključevanje oseb z
zmerno motnjo v razvoju na
trg dela.
Na OŠ Antona Janše šoli
možnost, da se tudi mladi
z motnjo v razvoju za krajši
čas in različna obdobja vključijo na trg dela, pozdravljajo,
saj imajo s tem, za zdaj sicer
le v okviru šolskega programa, zelo dobre izkušnje.
»Za tiste naše učence, ki
imajo določene sposobnosti, socialne spretnosti in interes, je pomembno, da se
vključijo tudi na trg dela.
Ko so namreč malo starejši, jim sicer šolski sistem

Aleš Senožetnik

Na delovnem mestu: knjižničarka Silva Kos in Judita Cerkovnik, ki na delo v radovljiško
knjižnico A. T. Linharta prihaja vsako sredo dopoldan / Foto: Tina Dokl
nudi veliko, a vseeno ne dovolj. Zanje je zato zelo pomembno, da se lahko vključijo v lokalno okolje tudi na
področju zaposlitve oziroma
dela,« je povedala učiteljica
Mateja Šporn Valenčič. »Na
ta način pridobijo določene dodatne spretnosti in veščine pa tudi občutek lastne
vrednosti, zadovoljstva in
uspešnosti, to pa je tisto, kar
potrebujemo vsi.

Delodajalcev ne iščejo
z oglasi
Kot pravi Šporn Valenčičeva, gre za manjši del njihovih učencev z zmerno
motnjo v duševnem razvoju,
ki so sicer v program osnovne šole s prilagojenim programom lahko vključeni vse
do svojega 26. leta. »V tem
času pa pravzaprav že postanejo mlajši odrasli, kar pomeni, da jim šolske klopi
postanejo malce pretesne in
potrebujejo še kar več.«

Delodajalcev ne iščejo z
oglasi, še pravi. »Pozorni
smo na priložnosti, pri tem
pa vedno izhajamo iz mladostnikov, v katerih je nekaj
več: želja, potencial, naklonjenost ... Tako smo na ekskurziji na kmetijo Dolenc

Kranj – Kranjski mestni svetniki so pred dnevi potrdili
zaključni račun za leto 2021.
Vodja občinskih financ Mirko Tavčar je pojasnil, da so
v lanskem letu realizirali za
59,86 milijona evrov prihodkov in drugih prejemkov, kar je enajst odstotkov
pod planom, in za 62,35 milijona evrov odhodkov in

drugih izdatkov, kar pomeni zgolj 76-odstotno realizacijo. Mestna občina Kranj se
je lani zadolžila za pet milijonov evrov, torej za dobro
polovico predvidene zadolžitve. Na računih proračuna
je bilo tako zadnji lanski dan
7,8 milijona evrov.
V lanskem letu je Mestna
občina Kranj za investicije
porabila slabih osemnajst
milijonov evrov oziroma le

mentorica. »Z učiteljico
Matejo Šporn Valenčič sva
nato ugotovili, da je Judita izjemna ljubiteljica knjig
in da bi bilo dobro, da jo vključimo tudi v našo ustanovo. Začeli smo že v stari knjižnici, kjer je urejala otroški

»Pozorni smo na priložnosti, pri tem pa vedno
izhajamo iz mladostnikov, v katerih je nekaj več: želja,
potencial, naklonjenost ... Z delodajalci smo ves čas
v stiku. Zato vemo, da jih na začetku običajno skrbi,
kako bo, a se strahovi hitro razblinijo, ko mladostnika,
ki prihaja k njim, spoznajo.«
našli delo za Jana in se na
predstavitvi knjižnice dogovorili za službo za Judito. Z
delodajalci smo ves čas v stiku. Zato vemo, da jih na začetku običajno skrbi, kako
bo, a se strahovi hitro razblinijo, ko mladostnika, ki prihaja k njim, spoznajo.«
To potrjuje tudi knjižničarka Silva Kos, Juditina

Potrdili zaključni račun
Simon Šubic

Na Zavodu za zaposlovanje se prijavljajo prvi
begunci iz Ukrajine, ki se tako pridružujejo
tujcem, ki jih v pomanjkanju domače delovne sile
zaposlujejo podjetja.

55 odstotkov načrtovanih
sredstev. Do slabše realizacije oziroma zamikov pri realizaciji investicij je prišlo predvsem zaradi kasnejših ali odloženih razpisov za sredstva
sofinanciranja iz evropskih
in državnih virov, pri nekaterih projektih pa zaradi daljših časovnih rokov za pridobitev dokumentacije oziroma pri oddaji javnih naročil,
je razložil Tavčar.

oddelek, zdaj pa širimo področje dela, ki ga Judita opravlja,« je pojasnila.
Pravi, da jim je Judita v veliko pomoč, v kolektiv pa jim
s svojim vedrim in zavzetim
odnosom do dela ter veseljem, s katerim vedno znova
pove, da je njihova sodelavka, vnaša tudi veliko pozitivne energije.

Trilar odstopil in
zapustil politiko
Kranj – Nekdanji kranjski
župan Boštjan Trilar (v letih
2014–2018), ki je bil leta 2018
izvoljen za mestnega svetnika
v Kranju, se dokončno umika
iz politike, zato je minuli četrtek odstopil tudi z mesta
mestnega svetnika, so objavili
na spletni strani stranke Več
za Kranj, ki jo je Trilar ustanovil in bil njen prvi predsednik.
»S politiko, lokalno, državno
ali evropsko, se naslednjih
petdeset let ne bom aktivno
ukvarjal,« je sporočil.

Kranj – Slovenska podjetja se že dlje časa srečujejo s pomanjkanjem delovne sile, zato so se marsikje
zatekli k zaposlovanju tujcev. Tem se v zadnjem času
pridružujejo že tudi prvi delavci, ki so pred vojno zbežali iz Ukrajine.
V ta namen so denimo
na Zavodu za zaposlovanje
že pripravili informativno
spletno stran, ki tako v slovenskem kot v ukrajinskem
jeziku podaja informacije o
možnostih za delo pri nas za
razseljene osebe iz Ukrajine
kot tudi za delodajalce, ki jih
želijo zaposliti.
Svet Evropske unije je v začetku marca sprejel direktivo o začasni zaščiti, ki ukrajinskim beguncem zagotavlja enoten status in pravice v Evropski uniji, na podlagi tega pa je tudi Slovenija
sprejela sklep, ki je začel veljati 10. marca.
Kot so nam sporočili z Zavoda za zaposlovanje, se je
od takrat pa do sredine tedna, ko so nam posredovali
podatke, v evidence zavoda
prijavilo 18 oseb s statusom
začasne zaščite, od tega so se
tri prijavile na uradih za delo
v gorenjski regiji.
Kot dodatno pojasnjujejo na zavodu, v primeru

državljanov Ukrajine, ki so
se po začetku vojne prijavili
v evidencah Zavoda, govorimo o osebah z začasno zaščito, njihov status pa se razlikuje od beguncev in oseb s
subsidiarno zaščito, ki jim je
bila podeljena na podlagi zakona o mednarodni zaščiti.
»Tako osebe z začasno
zaščito kot osebe s priznano
mednarodno zaščito pridobijo pravico do prostega dostopa na trg dela v Sloveniji.
To pomeni, da se v Sloveniji lahko zaposlujejo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Enako velja ob prijavi na Zavodu za zaposlovanje, kjer imajo pod enakimi pogoji pravico do kariernega svetovanja in vključevanja v ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Za zaposlitev v Sloveniji osebe z začasno zaščito torej ne potrebujejo enotnega dovoljenja
za prebivanje in delo, kar sicer velja za državljane tretjih
držav, ki želijo vstopiti na trg
dela v Sloveniji,« še dodajajo
na Zavodu za zaposlovanje.
Po podatkih zavoda je bilo
sicer od januarja do marca
ukrajinskim državljanom
izdanih 98 soglasij k enotnemu delovnemu dovoljenju za prebivanje in delo, v
celotnem lanskem letu pa
denimo 379 in deset delovnih dovoljenj.

Gradnja optičnega omrežja v polnem teku
Vodice – V občini Vodice trenutno poteka vključevanje storitev na novozgrajeno optično omrežje v delu Zapog, Vodic,
Bukovice, Utika in Polja. Kot sporočajo z občinske uprave,
je za preostali del Zapog priprava projektne dokumentacije
v zaključni fazi, glede možnosti naročila storitev pa bodo z
občani stopili v stik prodajni svetovalci telekomunikacijskih
ponudnikov, in sicer šele v trenutku, ko bo omrežje zgrajeno
do te mere, da bo možen vklop storitev. V kratkem načrtujejo
tudi dokončanje gradnje optičnega omrežja na območju Torovega, Dornic, Dobruše in manjšem delu Repenj. »Občanom
priporočamo, da se za brezplačen prehod na optično omrežje
odločijo takoj, ko jih bodo prodajni svetovalci obvestili glede možnosti izgradnje priključka, saj bodo na ta način najenostavneje in najhitreje uredili vse potrebno za priklop,« še
svetujejo na občinski upravi.

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
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Prenova gorenjske
železnice zaključena
31. stran
Ob tem napovedal prenovo železniških postaj v Kranju in Škofji Loki ter izgradnjo drugega tira med Ljubljano in Kranjem. Na tej
prometno zelo obremenjeni
trasi bo lahko, tako minister,
vlak v prometnih konicah vozil vsakih 15 minut, zaradi česar se bodo ljudje lažje odločali za pot z vlakom namesto z avtom.
Minister Vrtovec je napovedal tudi nadaljnje investicije na odseku od Kranja do
Jesenic, kjer sicer vsa dela v
okviru nadgradnje, ki so se
začela pred letom in pol, še
niso v celoti zaključena. Poteka namreč še nameščanje
protihrupne zaščite, zaradi česar bo proga ob koncih
tedna nekaj časa še zaprta.
Dela pa bodo zaključena konec maja.
Radovljiški župan Ciril
Globočnik je ob tem poudaril,

da tako obsežne in zahtevne državne investicije, kot je
bila nadgradnja železniške
proge, na območju Zgornje
Gorenjske ni bilo vse od izgradnje avtocestnega odseka Vrba–Peračica pred 15 leti.
Poudaril je, da je občina s projektom ogromno pridobila,
saj sodoben železniški promet pomembno prispeva k
trajnostni mobilnosti, ter da
sta zapora in obnova železniške proge omogočili tudi velik investicijski cikel radovljiške občine, ki je tako lahko
izvedla številne prometne infrastrukturne izboljšave.
V prihodnjih dveh letih se
sicer v občini Radovljica obeta še prenova železniških postaj v Podnartu in Lescah, pri
čemer bodo skušali rešiti tudi
križanje železnice in ceste v
Lescah, kjer si že v več kot petdeset let želijo zunajnivojskega križanja, v načrtu pa je tudi
prenova železniške postaje
na Jesenicah.

O prednostih digitalne
pismenosti starejših
Simon Šubic
Kranj – V avli občinske stavbe
v Kranju je v sredo v organizaciji Ljudske univerze (LU)
Kranj potekala že 6. konferenca KR ZA starejše z vsebinami za takojšnjo uporabo
v kakovostnem življenju starejših. Letos so udeležencem
med drugim predstavili prednosti digitalne pismenosti za
starejše in e-storitve, ki olajšajo življenje v mestni občini
Kranj. Vsak od vas naj svojim

ostali doma sami, aktivni in
povezani pa so bili le tisti z digitalnim znanjem. Drugi razlog je v digitalni preobrazbi
družbe, saj se vse več storitev
seli v digitalni svet, je še pojasnila Šmidova.
»Tehnologija spreminja
svet. Je lahko zelo uporabna,
marsikaj lahko uredite z računalnikom ali telefonom,
kar vam prihrani čas, po drugi strani pa je treba paziti tudi
na pasti tehnologije, na nevarnosti, ki prežijo na nas na

prijateljem in znancem naprej preda informacije, znanja in navdušenje, ki jih je na
konferenci dobil, jih je ob tem
pozvala direktorica LU Kranj
Mateja Šmid.
Za digitalno obarvano konferenco so se v LU Kranj odločili zaradi izkušnje iz epidemije, ko so mnogi starejši

Izvedli čez sto tisoč cepljenj
Cepilni center v kranjski vojašnici je zaradi upada cepljenja proti covidu-19 po letu dni prenehal delovati,
a vrat si niso zaprli, pravi direktorica Zdravstvenega doma Kranj Lili Gantar Žura.
Simon Šubic
Kranj – Dober mesec dni po
koncu delovanja cepilnega
centra, ki so ga v Vojašnici
Petra Petriča v Kranju marca lani vzpostavili v sodelovanju med Mestno občino
Kranj (MOK), Civilno zaščito MOK, Zdravstvenim
domom Kranj (ZD Kranj),
Ministrstvom za obrambo (MORS) in Slovensko
vojsko, so v torek na novinarski konferenci poudarili
primer dobre prakse sodelovanja v času krizne situacije
zaradi koronavirusa. V največjem cepilnem centru na
Gorenjskem so v letu dni izpeljali 125 cepilnih dni, v katerih so izvedli 103.354 cepljenj z različnimi odmerki.
Največ, 1524 ljudi so cepili
20. aprila lani, zadnji dan, 2.
marca letos, pa le še 64.
Kranjski župan Matjaž
Rakovec je pojasnil, da so
cepilni center v vojašnici
marca lani vzpostavili, ker
je avla Mestne občine Kranj
postala premajhna za množično cepljenje proti covidu-19. Ob obisku ministra
za obrambo Mateja Tonina
so zato predstavili idejo, da
cepljenje prestavijo v športno dvorano v kranjski vojašnici. »Akcija je hitro stekla

Kranjski cepilni center je bil najboljši v državi, je dejala Lili Gantar Žura, direktorica
Zdravstvenega doma Kranj. / Foto: Tina Dokl
in 22. marca lani je vojašnica
odprla vrata. Brez Slovenske
vojske problema cepljenja
zagotovo ne bi rešili na tako
lahek način,« je dejal Rakovec in pohvalil vzorčno sodelovanje javnih, občinskih in
državnih institucij pri zajezitvi širjenja okužb. Ob tem
se je tudi zahvalil pripadnikom Logistične brigade in
vsem prostovoljcem za organizacijsko podporo.
»Upam si trditi, da je bilo
to najboljše cepilno mesto v

Sloveniji. Ko smo videli, da
zanimanje za cepljenje ni
več tako veliko, smo ga začasno prestavili pred zdravstveni dom, nismo pa si zaprli vrat. Če bo treba, verjamem, da bomo ponovno
tako dobro sodelovali,« je dejala direktorica ZD Kranj Lili
Gantar Žura.
»Vojska je brez podpore
lokalnega prebivalstva neuspešna. In v Kranju je podpora ogromna, zato je projekt cepilnega centra doživel

spletu,« pa je v uvodnem nagovoru povedal kranjski podžupan Janez Černe. Ob tem
je predstavil občinske projekte za starejše, med katerimi je
v ospredje postavil predvsem
ureditev dnevnega varstvenega centra na Planini in gradnjo novega doma za starejše
občane na Zlatem polju.

tako velik uspeh,« je povedal poveljnik Logistične brigade polkovnik Franjo Lipovec. Minister za obrambo
Matej Tonin pa je poudaril,
da je Slovenska vojska vedno v službi ljudi. Kranjski cepilni center ponazarja dobro
prakso civilno-vojaškega sodelovanja, nov tak primer
pa bo vodikova polnilnica
ob vojašnici, ki bo po vzpostavitvi namenjena tako potrebam vojske kot civilnega
prebivalstva, je dodal.

Kranj želi biti prijazen do invalidov
Mestna občina Kranj se je vključila v projekt za pridobitev listine Občina po meri invalidov.
Simon Šubic

Družba doživlja digitalno preobrazbo, ki ji sledijo tudi
starejši. / Foto: Tina Dokl
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Kranj – Kranjski župan Matjaž Rakovec je pred nedavnim s predstavnikoma Zveze delovnih invalidov Slovenije Ivanom Kostrevcem in
Medobčinskega društva invalidov (MDI) Kranj Janezom Zelnikom podpisal dogovor o vključitvi Mestne občine Kranj (MOK) v projekt
za pridobitev listine Občina po meri invalidov. S tem
namenom so pripravili tudi
analizo trenutnega položaja invalidov v Kranju ter akcijski načrt za izboljšanje in
uresničevanje enakih možnosti invalidov do leta 2025,
ki ju je konec lanskega leta
potrdil mestni svet. Z namenom izboljšanja položaja invalidov so v Kranju ustanovili tudi Svet za invalide, MDI
Kranj pa je vzpostavil koordinacijo invalidskih društev.
Pobudo za pridobitev naziva Občina po meri invalidov je oktobra 2020 podal MDI Kranj. »Hvaležni

Dogovor o vključitvi v projekt Občina po meri invalidov so
podpisali (z leve) Ivan Kostrevc, Matjaž Rakovec in Janez
Zelnik. / Foto: MOK
smo, da se je MOK vključila
v projekt, saj menimo, da je
že mnogo naredila za korist
invalidov,« je dejal ob podpisu dogovora povedal predsednik MDI Janez Zelnik.
MOK si bo v projektu prizadevala za odpravo gradbenih
in konstrukcijskih ovir, zaposlovanje in zagotavljanje
socialne varnosti invalidov,

informiranje javnosti o problematiki ter delovanje invalidov na različnih področjih,
kot sta kultura in šport. Pridobitev naziva pa jo bo uvrstila med občine, ki načrtno
odpravljajo ovire, s katerimi
se srečujejo invalidi, poudarjajo na občini.
V Kranju sicer že dlje
časa izvajajo aktivnosti za

dvig kakovosti življenja ljudi z različnimi zmožnostmi. Trenutno temu področju namenjajo približno 1,3
milijona evrov na leto, in sicer za odpravljanje arhitekturnih ovir v občinski stavbi, taktilne oznake za slepe, financiranje javnih del,
poglobitev robnikov pločnikov, sofinanciranje nevladnih organizacij, institucionalno varstvo, program družinski pomočnik, Varstveno delovni center Kranj, OŠ
Helene Puhar, sofinanciranje otrok s posebnimi potrebami v vrtcih ter sofinanciranje nevrofizioterapije in
prevozov otrok s posebnimi
potrebami.
Kranjska občina je ena od
štirih letošnjih kandidatk
za pridobitev naziva Občina po meri invalidov. »Lokalne skupnosti vse bolj razumejo specifične potrebe invalidov,« je povedal
podpredsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije
Ivan Kostrevc.
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Nejčeve mladostniške poti

Praznik v Šenčurju
Konec tedna v Šenčurju pripravljajo slavnostno
akademijo ob občinskem prazniku, različni
dogodki pa bodo potekali ves teden.

Ob sedemdeseti obletnici rojstva legendarnega alpinista Nejca Zaplotnika je pri Planinskem društvu
Kranj izšel njegov alpinistični dnevnik, ki ga je pisal med letoma 1969 in 1971. Sredstva od prodaje bodo
namenjena delovanju Odseka Nejca Zaplotnika za ljudi z različnimi zmožnostmi.

Aleš Senožetnik
Šenčur – Praznovanje občinskega praznika v Šenčurju je bilo v zadnjih dveh letih
zaradi epidemije covida-19
okrnjeno, tokrat pa se bodo
Šenčurjani znova lahko srečali v živo. Občinski praznik
v Šenčurju sicer praznujejo
na dan njihovega zavetnika
sv. Jurija – 23. aprila. Slavnostno akademijo s kulturnim programom pa bodo
pripravili že na predvečer,
ta petek ob 19. uri v Domu
krajanov Šenčur. Že pol ure
prej bo pred domom zaigral
Pihalni orkester občine Šenčur, kulturni program pa bo
pripravilo Kulturno-umetniško društvo Visoko. Tudi
tokrat bo glavni dogodek večera predstavljala podelitev nagrad letošnjim občinskim nagrajencem. Podelili
bodo dve zlati in dve srebrni plaketi, eno bronasto ter
Jurjevo priznanje. Spomnili pa se bodo tudi obeh lanskoletnih nagrajencev, saj
je lani prireditev potekala le
virtualno.

Igor Kavčič

Dnevnik bo knjiga
O knjigi je prvi spregovoril predsednik PD Kranj Primož Černilec: »Ko sem postal predsednik društva, je prijatelj Borut Marter predlagal,
da bi posnel dokumentarni
film o Nejcu Zaplotniku, v
katerem bi spregovorili njegovi najbližji. Ob tem je Borut vsakega vprašal, ali ima
doma še kaj njegovega, česar
javnost ne pozna. Tako je Tomaž Jamnik na Upravni odbor društva prinesel Nejčev
alpinistični dnevnik, njegove osebne zapiske, ki jih je
Mojca doslej skrbno hranila.

Sogovorniki ob predstavitvi Alpinističnega dnevnika Nejca Zaplotnika: (z leve) Primož
Černilec, Janez Černe, Mojca Zaplotnik, Tone Perčič in Darko Đurić / Foto: Primož Pičulin

Prave stvari ob pravem
času
Mojca Zaplotnik Jamnik
se je po mnogih letih odločila
Nejčeve zapise deliti z javnostjo. »So stvari, ki se zgodijo
takrat, ko se morajo zgoditi.
Ta dnevnik je ena redkih Nejčevih intimnih stvari, ki jih še
imamo doma. Ko so me na
planinskem društvu prosili, da bi bil ta dnevnik primeren za izdajo, najprej nisem
kazala posebnega navdušenja, ko sem izvedela za namen njegovega izida, pa sem
začutila Nejčevo poslanstvo,
da pomaga ljudem s posebnimi potrebami, ki imajo
radi gore. To me je navdušilo, zato sem z veseljem pristopila k projektu.«

Nejc je bil vedno poln idej
K pripravi knjige je veliko pripomogel Zaplotnikov
prvi plezalni sopotnik, njegov mladostni prijatelj Tone
Perčič, ki je »dešifriral« marsikatero misel in dogodek ter
ljudi, ki se pojavljajo v dnevniku, dodal pa je tudi razlage za nekatere alpinistične
pojme. Iz njegovega arhiva
so fotografije iz skupnih plezalnih podvigov, Perčič pa je
k izdaji zapisal tudi uvodno
besedo. »Že v osnovnošolskih letih sva začela iskati izzive v gorah: Storžič, Grintovec, Triglav. Sledila so brezpotja, ker so bila za naju bolj
zanimiva, lotevala pa sva se
tudi težjih podvigov. Takrat
še nisva slutila, da bova postala plezalca. Leta 1968 sva si

tako prvič izposodila vrv za
plezanje in se še istega leta
vpisala v alpinistični odsek,
kjer sva dobila nove prijatelje, Nejc pa vedno več idej in
želja po zahtevnih smereh,«
je povedal Tone Perčič, ki mu
je bilo v veliko veselje sodelovati v projektu, saj je vedel, da
to dela za človeka, ki je nanj
imel zelo pozitiven vpliv, za
kar mu je še danes hvaležen.

O pomembnosti poti
Načelnik odseka Nejca Zaplotnika je paralimpijec, plavalec Darko Đurić. »Doma
imamo eno prvih izdaj knjige Pot, ki sem jo tudi sam
prebral. Vedno me je navduševala Nejčeva filozofija, ki
je temeljila na preprostosti.
Sam sem na lastni športni
poti doživel, kako pomembna je pot – in ne zgolj cilj. Poti
in cilji so za nas z drugačnimi
zmožnostmi drugačni. Glavna dejavnost odseka za osebe
z različnimi zmožnostmi je
omogočati, da bodo te osebe
lahko dosegle svoj potencial.
Če bodo želele doseči vrh, doživeti gore, jim bomo skušali
to omogočiti.«
»Nejc se je dotaknil veliko ljudi. Premikal je meje
zmožnega in nas učil za življenje. Ko smo na občini
prejeli prošnjo Planinskega društva Kranj za podporo izdaje Zaplotnikovih zgodnjih zapisov v obliki dnevnika, nismo niti za trenutek
oklevali. Njegova zapuščina
je brezčasna. Hribe pa imamo v Kranju kar nekako v
genskem zapisu, gorništvo
je del naše kolektivne identitete,« je ob izidu dnevnika
dodal podžupan Mestne občine Kranj Janez Černe.

Navdih mladim
alpinistom
»Z Nejcem sva bila zelo navezana, včasih sem imela kar

materinski občutek, skrbeti za mlajšega brata. Meni je
zaupal marsikaj, česar si staršem ni upal povedati,« je povedala njegova sestra Marija
Šterk, kasnejši plezalni kolega Tomaž Jamnik - Mišo pa:
»Spoznal sem ga, ko je bil
že precej dober alpinist. Za
'plezarijo' sva bila vedno hitro dogovorjena. Res sem ga
imel rad kot soplezalca in človeka.«
»Bil sem med prvimi, ki
so prebrali Nejčev dnevnik,
in po njegovem značaju menil, da bi veljalo dodati ilustracije, ki bi imele tudi humorno noto,« je povedal ilustrator Jože Trobec, avtor olimpijskega Vučka. »Neverjetno, kaj je pisal mlad fant pri
osemnajstih, ki je videl lepoto v dežju in mrazu, v jutranji rosi … Rad bi danes videl
junaka, ki bi ob četrti zjutraj
s kolesom krenil na Jezersko,
potem pa naprej v steno.«
Pozitivne misli ob izdaji
Nejčevega dnevnika ima tudi
alpinist Andrej Štremfelj, ki
je skupaj z njim kot prvi Slovenec osvojil Mount Everest.
Mojco je prosil, da ga je lahko
prebral že v originalu. »Namen izdaje dnevnika se mi
zdi zelo plemenit. Zahvaljujem se Mojci, da je v to privolila, hkrati pa menim, da je
prav, da se spet obudi spomin
na Nejca alpinista, da ga ponovno spoznajo mladi in mogoče preko dnevnika pridejo
do njegove knjige Pot. Nejc
je s svojim razmišljanjem še
vedno lahko pomembna inspiracija za mlade alpiniste.«
Dnevnik so ob projekciji dokumentarnega filma o
Nejcu Zaplotniku pred dnevi že predstavili tudi v Slovenskem planinskem muzeju v
Mojstrani, kjer ga bo mogoče kupiti, na voljo pa bo tudi
v pisarni Planinskega društva
Kranj.

Praznovanju se pridružujejo tudi občinska društva
in druge organizacije, ki
v teh dneh po vsej občini
pripravljajo različne kulturne, športne in druge dogodke v počastitev praznika. Že
danes bo denimo v Voklem
potekal Jurjev turnir v namiznem tenisu, v četrtek
bo predstavitev medgeneracijskega sodelovanja v občini ter odprtje Aleje šenčurskih olimpijcev, v petek bo
na podružnični šoli v Voklem razstava starih knjig.
V soboto se bo zvrstilo več
dogodkov: potekala bosta
lokostrelski in košarkarski
turnir ter delavnica oblikovanja gline, koncert pevskega zbora društva upokojencev in zbora Chorale Melodie Noyant iz Francije, gasilci pa bodo predstavili delovanje avto lestve. Niz dogodkov ob prazniku bodo
sklenili v nedeljo, ko bodo
na Miljah potekali balinarski turnir dvojic, v Voklem
Jurjev košarkarski turnir
in v Šenčurju tradicionalna
parada konj.

Transavia tudi v Pariz
Zgornji Brnik – V četrtek je na brniškem letališču pristalo prvo
letalo Transavie France, ki bo odslej na liniji med Parizom
in Ljubljano letelo ob četrtkih in nedeljah. Povezavo med
francosko prestolnico in brniškim letališčem že dlje časa sicer ponuja tudi Air France, Transavia pa z Brnika leti tudi v
Amsterdam.

DEŽURNI ELEKTRIČAR m/ž
(Betriebselektriker)

V naši PE Šentvid od Glini/St. Veit an der Glan zaposlimo
ELEKTRIČARJA. Delo obsega vzdrževanje našega proizvodnega 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 delovnem urniku, možna so tudi dodatna plačila. Pričetek dela
možen takoj. Prosimo, javite se nam v nemščini:

Ankerst GnbR, Egelmoosweg 26, A-9711 Paternion

Ta dnevnik moramo izdati v knjigi, smo si rekli in za
to prepričali Mojco, ki se je
strinjala s tem, da ustanovimo tudi odsek za osebe z
različnimi zmožnostmi, ki
bo nosil Nejčevo ime. Odseku bodo šla tudi vsa sredstva,
zbrana s prodajo knjige.«

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 obdelavo površin. Delovne izkušnje v proizvodnji so prednost.
Prednost je tudi zaključena poklicna izobrazba - mizar,
tiskar oz. pleskar. Delo za polni delovni čas. Delo ne poteka v izmenah. Delo 4 dni na teden. Mesečna plača najmanj 2000,00 EUR bruto. V primeru ustrezne kvalifikacije
plačamo tudi več. Pričetek dela možen takoj. Prosimo,
javite se nam v nemščini:

Ankerst GnbR, Egelmoosweg 26, A-9711 Paternion

Kranj – Kadar se v Kranju ob
kakšnem dogodku v javnosti
omenja Nejc Zaplotnik, je za
Kranjčane, še posebej alpiniste in mnoge, ki so ga poznali, v mislih imam tudi prenekaterega navdušenega bralca njegove kultne knjige Pot,
pomemben dan. Tudi pretekli četrtek v dvorani Mestne
knjižnice Kranj je bilo tako,
saj so na novinarski konferenci in kasneje tudi širšemu
občinstvu predstavili knjigo Alpinistični dnevnik Nejca Zaplotnika. Ta je uradno
izšel naslednji dan, 15. aprila, ko bi eden naših največjih alpinistov praznoval sedemdeset let, a je njegovo življenjsko pot pred 39 leti prekinil ledeni plaz z južne stene osemtisočaka Manaslu v
Himalaji.
Gre za dnevniške zapise, ki
jih je Nejc pisal, ko je kot najstnik svojo alpinistično pot
začenjal v Planinskem društvu Kranj. V njem opisuje
svoje prve vzpone in dogodivščine, ki so ob tem spremljale njega samega, plezalne
prijatelje, širšo alpinistično
druščino, njegovo dekle in
kasnejšo ženo Mojco ... Pred
nami oživi Nejc, kakršen je
bil: pristen, družaben, duhovit, neugnan, neustrašen in
predvsem brezpogojno zaljubljen v gore. Še do lani so
za dnevnik vedeli le domači.
Več kot sto strani zapisov
so prebrali in pretipkali v
Planinskem društvu Kranj,
ki je knjigo tudi izdalo. Pri
pripravi je vseskozi sodelovala celotna družina Nejca
Zaplotnika, prelom za knjigo je pripravil Jože Trobec, ki
je prispeval tudi deset ilustracij, fotografije iz sedemdesetih let pa je dodal mladostni
prijatelj Tone Perčič, ki je z
Nejcem v tistih letih največ
hodil v gore. Knjigo sta uredila Borut Marter in Katarina Klajn, ki je knjigo tudi jezikovno pregledala.
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Planinski cilji za
gibalno ovirane
V akciji Gibalno ovirani gore osvajajo (GOGO),
ki poteka že tretje leto, bo letos organiziranih
dvanajst planinskih pohodov.
Jasna Paladin
Kranj – Akcija Gibalno ovirani gore osvajajo (GOGO) poteka v soorganizaciji Planinske zveze Slovenije, Sončka
– Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije, Zveze paraplegikov Slovenije,
Društva distrofikov Slovenije in Združenja multiple
skleroze Slovenije. Prvi pohod (na Plački stolp) bodo organizirali 14. aprila, do konca septembra pa jih bodo še
dvanajst, po poteh Gorenjske, Štajerske in Dolenjske.
Dostopni bodo tudi za planince na invalidskih vozičkih in pohodnike, ki pri hoji
potrebujejo pomoč, so sporočili na nedavni novinarski konferenci. Akcija znova poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika
Republike Slovenije Boruta
Pahorja, podpirata pa jo tudi
zakonca Marija in Andrej
Štremfelj. »Moram priznati, da takrat, ko sem privolil v
to, da bom ambasador akcije, niti slučajno nisem vedel,
kako bo, kaj je smisel moje
prisotnosti, kako bodo akcije
potekale. Pred tem sem dvakrat sodeloval pri vzponu slepih na Triglav in vedel sem,
da pri takih sodelovanjih

običajno dobim več, kot dajem. Zato sva se oba z ženo
veseljem odzvala povabilu.
V primeru, ko gre za neko
dobrodelno in prostovoljno udejstvovanje, ne moreš
zgrešiti smisla, sem si mislil. Že na prvi udeležbi na pohodu sem bil pozitivno presenečen. Vzdušje in energija prisotnih sta me prepričala, da je vredno sodelovati. Zato se vedno z veseljem
odzovem na vabilo, tako kot
– verjamem – tudi vsi ostali
ambasadorji akcije,« je dejal
Štremfelj.
Pohodi v akciji GOHO
bodo še na Goro Oljko, Zavetišče v Gozdu, Kal nad Hrastnikom, Toško čelo, Svetino, Ermanovec, Veliko planino, Trdinov vrh, Bohor
in Završki stolp. »Na vsakem pohodu pričakujemo
več kot 60 udeležencev –
planincev invalidov, njihovih najbližjih in prostovoljcev, ki bodo zagotovili, da bo
udeležba varna in prijetna za
vse,« je dejal vodja delovne
skupine GOGO 2022 Stojan Rozman in dodal, da gibalno ovirani z udeležbo na
tovrstnih pohodnih premikajo meje mogočega v svojih življenjih, zato jim z največjim veseljem pomagajo.

Medvoška podjetniška šola
Maja Bertoncelj
Medvode – Medvoška podjetniška šola bo potekala v
sodelovanju Javnega zavoda Sotočje in domačina Boštjana Vidmarja, ki jo bo vodil. Uvoden dogodek bo 20.
aprila v Klubu Jedro v Medvodah. Začel se bo ob 18. uri.
Naslovili so ga Iz sanj v svoje
prvo podjetje. To bo okrogla
miza z uspešnimi slovenskimi podjetniki. Udeležba na
njem je brezplačna, se je pa

treba prijaviti na www.viralen.si/medvode ali na mladina@zavodsotocje.si. Program Medvoške podjetniške šole bo v nadaljevanju
vključeval štiri srečanja, katerih teme bodo Zasluži preko interneta (4. maja), Od
ideje do uspešne znamke
(11. maja), Javno nastopanje
ter prodaja (18. maja) in za
konec delavnica Razvoj novih idej (25. maja). Za udeležbo bo treba plačati, cena
pa je simbolična.

Denar za zaščito živali na paši pred napadi zveri
Kranj – Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je na
razpis za naložbe v zaščito živali na paši pred zvermi prejela
21 vlog, s katerimi so vlagatelji zaprosili za 1,47 milijona evrov
finančne podpore. Ker je bil razpisani znesek en milijon evrov
nižji od zaprošenega, bo agencija morala zavrniti tudi del vlog,
ki so sicer izpolnjevale razpisne pogoje.

Odprtje razstave Toneta Rebolja
Zgornje Pirniče – V Domu krajanov Pirniče bo v četrtek, 21.
aprila, ob 19. uri odprtje likovne razstave Toneta Rebolja, člana
Likovne sekcije KUD Pirniče. To bo njegova prva samostojna
likovna razstava. Na ogled bo postavil okrog 45 slik v akrilni
tehniki. Razstava bo po odprtju na ogled do vključno 22. maja
vsako soboto in nedeljo od 18. do 19. ure.

Gorenjski glas
torek, 19. aprila 2022

Dijake pripravljajo za trg dela
Predstavniki Biotehniškega centra Naklo (BCN) in Loških mesnin so minuli teden predstavili model
sodelovanja med šolo in delodajalcem, v okviru katerega izobražujejo za poklic mesarja.
Mateja Rant
Kranj – V Biotehniškem
centru so v letošnjem šolskem letu nekoliko drugače zastavili izobraževalni
program na področju mesarstva. Junija lani so tako
pripravili model sodelovanja z delovnim okoljem, v
okviru katerega dijaki, ki se
izobražujejo za poklic mesarja, enkrat mesečno dodatne strokovno teoretične
vsebine pridobivajo neposredno pri delodajalcu.
Dijaki vseh treh letnikov
se tako enkrat mesečno izobražujejo v delavnici Mesarije Arvaj pod mentorstvom
Klemna Lukmana iz Loških
mesnin. »Na začetku šolskega leta smo pripravili
načrt vsebin, ki naj bi jih dijaki spoznavali med letom,
vsebine pa prilagodili tudi
proizvodnemu načrtu delodajalca in učnemu načrtu
vseh treh letnikov,« je pojasnila organizatorka za prakso v BCN Veronika Gorjanc. Pri delodajalcu dijakom najprej posredujejo teoretično znanje, nato pa načrtovano nalogo v delavnici še praktično izvedejo pod
budnim očesom mentorja.
Na koncu povzamejo celotno nalogo in zapišejo povzetek. Ob tem pa dijaki še dva
dneva na teden praktično

Dijaki, ki se izobražujejo za poklic mesarja v BCN, enkrat mesečno dodatne strokovno
teoretične vsebine pridobivajo v delavnici Mesarije Arvaj. / Foto: Gorazd Kavčič
znanje dodatno pridobivajo
na izbranih deloviščih. »S
takšnim načinom izobraževanja dijakom podajamo
znanje na način, ki bo dobra
podlaga za konkurenčnost
na trgu dela.« Drugačnega
načina podajanja strokovno
teoretičnih vsebin se je po
besedah Veronike Gorjanc
domislila zdaj že upokojena
učiteljica strokovnih predmetov Darja Mavrin. Po njenem prepričanju je tovrsten
model izobraževanja lahko

primer dobre prakse, s katerim bi prispevali k boljši prepoznavnosti poklica mesarja oziroma njegovi promociji, saj je ta poklic že najmanj deset let deficitaren. Mentor Klemen
Lukman je poudaril, da si
dijaki na ta način posredovane teoretične vsebine veliko bolj zapomnijo. Direktor BCN Marijan Pogačnik
pa je dodal, da se jim mentor pri tovrstnem načinu izobraževanja lahko veliko

Nove možnosti za dnevno
varstvo starejših
Dom dr. Janka Benedika v prostorih Medgeneracijskega centra Vezenine
Bled z aprilom odpira enoto dnevnega varstva za starejše. Bivanje v centru je
namenjeno starejšim, ki imajo težave pri samostojnem bivanju doma.
Marjana Ahačič
Bled – Dnevno varstvo starejših je namenjeno tistim
starejšim, ki imajo težave
pri samostojnem bivanju v
domačem okolju in si želijo
pomoč ali varstvo oziroma
organizirano obliko bivanja
le določeno število ur dnevno. Prav njim je v novem
medgeneracijskem centru
na Bledu storitev dnevnega varstva na voljo pet dni v
tednu, in sicer od ponedeljka do petka od 7. do 16. ure,
nato pa se vsak dan vrnejo
domov, je povedal Alen Gril,
direktor Doma dr. Janka Benedika Radovljica.
Kot je pojasnila Zala Novak, socialna delavka v
domu, lahko uporabniki

v tem času nekaj ur na
dan preživijo v družbi vrstnikov in se udeležujejo

organiziranih dejavnosti,
kot so ustvarjalne delavnice, telesne aktivnosti in

Direktor Doma dr. Janka Benedika Alen Gril (desno)
in blejski župan Janez Fajfar na slovesnosti ob odprtju
medgeneracijskega centra, katerega del je tudi enota
dnevnega varstva za starejše. / Foto: Primož Pičulin

bolj posveti kot pri praktičnem izobraževanju pri delodajalcu, ko mentorji iz
podjetja nimajo časa, da bi
se ves čas posvečali določenemu dijaku. »Obenem pa
tu spoznajo celoten proces,
medtem ko na praksi v podjetju spoznajo le posamezen del proizvodnje,« je pojasnil direktor Loških mesnin Mitja Vodnjov. Prepričan je, da so na ta način dijaki veliko bolj motivirani
za delo.

kognitivne dejavnosti. Na
voljo so jim razvedrilne aktivnosti, kot so bralne urice,
telovadba, petje, družabne
igre, sprehodi, ročne spretnosti ter tematske delavnice
in tudi delavnice za trening
spomina.
»Dodatno vrednost bogatemu dogajanju prispevata še Ljudska univerza Radovljica in Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled, ki imata
prav tako prostore v novem
centru in s katerima bo sodeloval tudi medgeneracijski center. Vse z namenom
kvalitetnega, aktivnega preživljanja vsakdanjika, krepitve telesa in duha ter čim
daljše samostojnosti posameznika v svojem domačem okolju, kar hkrati pomeni tudi razbremenitev za
svojce.
Kot je povedal direktor
Gril, je na okoli 120 kvadratnih metrih površine prostora za 14 uporabnikov, prednost pri vključevanju imajo občani Bleda, Gorij in Radovljice, storitev, ki jo nudijo, pa je sicer organizirana v
okviru javne službe, a jo morajo uporabniki oziroma njihovi svojci plačevati sami.

Gorenjski glas
torek, 19. aprila 2022
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Obogatili domoznansko zbirko
V domoznansko zbirko Knjižnice Žiri so minuli četrtek umestili še nekatera vrhunska knjižna dela dveh uglednih žirovskih rojakov: Spomenke Hribar in
Marjana Dolenca.
Mateja Rant
Žiri – V Kulturnem središču Stare Žiri so na pobudo
Viktorja Žaklja minuli teden pripravili srečanje, s katerim so zaznamovali prejem knjižnih del dveh uglednih slovenskih ustvarjalcev žirovskega rodu: ekonomista Marjana Dolenca in filozofinje Spomenke Hribar.
Kot so poudarili ob tem, je bil
Marjan Dolenc tudi član za
tisti čas zelo napredne vlade
Staneta Kavčiča, Spomenka
Hribar pa velja za prvo pobudnico narodne sprave med
Slovenci. O Spomenki Hribar je za to priložnost nekaj
besed, ki so jih prebrali na
srečanju, zapisal slovenski
sociolog in politolog Rudi
Rizman, o Marjanu Dolencu pa je spregovoril njegov
prvi naslednik na direktorskem mestu Ekonomskega
inštituta Ekonomske fakultete v Ljubljani Lojze Sočan.
»Spomenka Hribar že
dobrega pol stoletja daje neizbrisni odtis na družbeno življenje v Sloveniji,« je
poudaril Rizman in dodal,
da so simbolni dokaz za to

trditev tudi prestižna priznanja, med katerimi je posebej omenil priznanje predsednika republike z najvišjim državnim odlikovanjem
– zlatim redom za zasluge,
nagrado državljanka Evrope
in imenovanje za častno občanko Ljubljane. Dodal je, da
se »podpiše« tudi pod besede Borisa A. Novaka o Spomenki Hribar: da je naša
družba srečna, da ima intelektualko tako lucidne zavesti, občutljivega etičnega
kompasa in državljanskega poguma. Pobudo Viktorja Žaklja, da dela Spomenke Hribar dobijo svoje mesto tudi v žirovski knjižnici,
pa je označil za dragoceno
ter hvalevredno kulturno in
tudi civilno družbeno dejanje. »Tako so zdaj tudi v žirovski knjižnici, kot še marsikje drugje po Sloveniji, na
enem mestu združene številne sociološke, filozofske
in civilnodružbene tematike, ki jih obravnava avtorica.« Spomnil je, da so jo pretekle, tudi travmatične življenjske izkušnje utrdile v
zagovarjanju spoštovanja
svetosti človeškega življenja

V Kulturnem središču Stare Žiri so minuli teden pripravili srečanje, s katerim so
zaznamovali prejem knjižnih del dveh uglednih slovenskih ustvarjalcev žirovskega rodu:
Marjana Dolenca in Spomenke Hribar. / Foto: Tanja Mlinar
ter brezkompromisnem zagovarjanju demokracije, vrednot pravne države in človekovih pravic, zaradi česar
se je je oprijel vzdevek slovenska Antigona. Viktorju
Žaklju se je za pobudo, da so

njena dela uvrstili v žirovsko
knjižnico, in vsem, ki so pomagali udejanjiti to idejo,
zahvalila tudi Spomenka
Hribar, ki je skromno priznala, da je bolj navajena, da
jo zmerjajo, kot pa hvalijo.

Prenavljajo številne ceste

Nadaljujejo gradnjo kolesarske steze

V škofjeloški občini trenutno poteka obnova več cestnih odsekov, do konca novembra pa bo trajala
prenova Kidričeve ceste z novo kolesarsko povezavo, zato je spremenjen tudi prometni režim.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Prejšnji mesec
so se začela dela pri projektu vzpostavitve regionalne
kolesarske povezave Škofja
Loka–Virmaše. V ta namen
je potrebna rekonstrukcija
Kidričeve ceste, zato je trenutno vzpostavljen začasen
spremenjen prometni režim. Dela potekajo fazno,
zato je zapora vzpostavljena glede na potek gradbenih
del. Je pa v vseh fazah predviden enosmerni promet od
Starega dvora v smeri železniške postaje in obvoz za
motorni promet čez Lipico v
smeri središča mesta. Zaradi del bo predvidoma do 23.
novembra dolgotrajna delna in občasna popolna zapora občinske ceste Kidričeva
cesta–Lipica ter priključnih
kategoriziranih cest in cestnih priključkov.
Ob rekonstrukciji obstoječe občinske ceste je predvidena ureditev nove kolesarske povezave kot kolesarski
pas na pločniku v obe smeri ter deloma kot kolesarski
pas na vozišču.

Najdolgotrajnejša bo prenova Kidričeve ceste, ki bo
predvidoma trajala do konca novembra.
Kolesarski pasovi na pločniku bodo zgrajeni v sklopu
rekonstrukcije ceste s preureditvijo in gradnjo novih avtobusnih postajališč. Predvidena so tudi stojala za kolesa
in nadstreški. Na novo se bo
izvedla javna razsvetljava in
uredila meteorna kanalizacija ter voziščna konstrukcija.
Izvedena bo ureditev in zaščita komunalne infrastrukture (TK-vodi, vodovod, kanalizacija, elektro vodi, plinovod), prometne signalizacije
in prometne opreme. Ohranil in razširil se bo obstoječi
drevored, predvidena je tudi

urbana oprema, to so klopi
in koši za odpadke. Dve križišči bosta preurejeni v krožni
križišči, in sicer pri Komunali Škofja Loka oziroma Mercator centru in pri Tehničnih
pregledih.
V nadaljevanju bo potekala ureditev od kmetijske zadruge do križišča pri Železniški postaji Škofja Loka,
kjer bo kolesarjem prav tako
namenjen kolesarski pas na
pločniku. Kolesarska povezava se bo nadaljevala po lokalni cesti Virmaše–železniška postaja, vzdolž železniške proge. Projekt je vključen

Lojze Sočan si želi, da se
ob veliki »materi naroda«,
Spomenki Hribar, Žirovci z uvrstitvijo njegovih del
v domoznansko zbirko v Žireh spominjajo tudi Marjana Dolenca, ki je bil doslej

kar malo pozabljen. Njegov
pomemben prispevek vidi
predvsem v prizadevanjih
za uspešnejše gospodarstvo
malih družb, spominja pa se
ga tudi kot velikega humanista. »Imel je pomemben vpliv
pri tem, kar se je dogajalo v
perspektivnih osemdesetih
letih prejšnjega stoletja, saj
je razumel svoje obdobje.«
To je bilo po njegovih besedah obdobje pohoda ameriškega in drugega tujega kapitala za neusmiljenim povečevanjem dobička. »Marjan
Dolenc je rešitev v tem času
videl v izvozu in razvoju zahtevnejših tehnologij. Eden
od vzvodov za to je bil tudi inštitut, ki ga je vodil.« A kot je
spomnil Sočan, so takrat za
znanost in razvoj v Sloveniji namenjali odstotek bruto
družbenega proizvoda, danes pa le še pol odstotka. Dolenc je zagovarjal tudi popolno transparentnost poslovanja vseh institucij in podjetij.
Zato si Sočan želi, da bi tudi
prihodnja oblast gradila na
tem, kar je zasnoval že Marjan Dolenc: znanju, tehnologiji, inovacijah, nekoruptivnem delovanju ...

v Drugi dogovor za razvoj regij, vreden je okoli 2,4 milijona evrov, sofinancirata pa
ga Evropska unija in državni
proračun.
Trenutno poteka tudi rekonstrukcija dela občinske
ceste na relaciji Škofja Loka–
Crngrob–Dorfarje, od križišča za Papirnico do križišča za
Pevno. Zaradi del je cesta trenutno zaprta, zapora pa naj bi
trajala do konca tega meseca.
Prejšnji teden so se nadaljevala tudi gradbena dela na
regionalni cesti od Kapucinske cerkve do križišča za Novi
svet, zato je bila cesta občasno delno zaprta. Ta teden dela
končujejo.
Zaradi sanacije je trenutno
delno zaprta občinska lokalna
cesta na relaciji Luša–Lenart–
Debeljak z občasno popolno
zaporo do 20 minut. Dela potekajo od križišča »Udečk« do
»Anžiča«.
Še do sobote, 23. aprila, bo
potekala rekonstrukcija dela
ceste na Lubnik (na območju
Kobile). Na cesti veljala dolgotrajna delna zapora z občasno popolno zaporo ceste
do 30 minut.

Železniki – V občini Železniki nadaljujejo urejanje dobrih sedem kilometrov dolge kolesarske povezave od Plenšaka do
Selc. Potem ko so v času zimskih razmer dela zastala, se je
izvajalec, podjetje Lavaco, že pred časom lotil odseka ob regionalni cesti od Selc proti Studenu. Na delu tega odseka,
kjer se kolesarska steza približa Selški Sori, bodo zgradili še
kamnito zložbo ob reki in oporni zid ob cesti, je napovedal
občinski svetovalec za investicije Peter Košir. V nadaljevanju
bodo dokončali odsek od Plenšaka do naselja Na plavžu, ki so
ga začeli urejati lansko jesen, ter zgradili še kolesarsko stezo
od mostu za Ovčjo vas do Racovnika. Skupaj bo tako na novo
zgrajenih 4,3 kilometra kolesarskih poti. »Na preostalem delu
trase so predvidene talne označbe na obstoječih cestah ter
na določenih odsekih razširitve cest in pločnikov,« je povedal
Košir in dodal, da bo 1,2 milijona evrov vredna investicija, ki
jo sofinancira EU, končana do konca septembra.

Gradnja kolesarske steze med Selci in Studenim

V Dašnici motena oskrba s pitno vodo
Železniki – Z Občine Železniki so sporočili, da bo v naselju
Dašnica danes in jutri zaradi del na javnem vodovodu občasno
motena oskrba s pitno vodo. Občina tudi obvešča uporabnike
vode iz javnih vodovodov Železniki, Dolenja vas, Selca, Zali
Log in Spodnje Danje, da bodo v drugi polovici aprila izvajali
redne letne popise vodomerov.
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Blaznikov večer o Leonu
Štuklju in Alojzu Rantu
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Muzejsko
društvo Škofja Loka ta četrtek, 21. aprila, z začetkom
ob 19. uri v Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem
trgu v Škofji Loki pripravlja
nov Blaznikov večer. Tokrat
bodo spregovorili o zgodbah olimpionika in pravnika Leona Štuklja ter sodnika in duhovnika dr. Alojza
Ranta.
Izhodišče za boljše poznavanje usod teh dveh velikih
mož iz naše zgodovine bosta
knjigi. Prva je monografija
Gospod Leon Štukelj in Tovarišija, katere avtorji in sogovorniki na večeru bodo dr.
Ivan Čuk, Alenka Puhar in
dr. Aleks Leo Vest. V njej je
predstavljeno arhivsko gradivo, ki celovito osvetljuje
osebnost Leona Štuklja. Vse
dosedanje predstavitve v javnosti so ga poudarjale kot telovadca z briljantnimi mednarodnimi uspehi, njegovo
profesionalno kariero pa je
obdajal zid molka.

Skorajda neznana pa je
tudi življenjska zgodba dr.
Alojza Ranta, rojenega leta
1903 v Retečah pri Škofji
Loki. Služboval je na več sodiščih po Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji. Bil je tudi tajnik tako imenovanega Stola sedmorice v Zagrebu. Potem ko so mu kljub oprostitvi leta 1946 vzeli volilno pravico, so ga leta 1949 vnovič
aretirali in poslali na družbeno koristno delo. Gradil je
elektro centralo v Medvodah
in Dom milice v Tacnu. Doktor prava je končal še visoko
teološko šolo v Pazinu in bil
leta 1956 posvečen v duhovnika. Njegovo življenjsko
zgodbo je v knjigi Od sodnika do župnika predstavil njegov nečak Ivan Igličar, na večeru pa bo o njem spregovoril pranečak Aleksander Igličar.
Večer bo popestrila Veteranska tamburaška skupina
Bisernica iz Reteč, ki se ponaša s stoletno tradicijo. Leta
1922 jo je namreč ustanovil
prav dr. Alojz Rant.

Ohranjajo spomin na
Mimi Malenšek
Suzana P. Kovačič
Podbrezje – Pred desetimi
leti, 13. aprila leta 2012, je
umrla pisateljica in prevajalka Mimi Malenšek, na katero spomin ohranjajo v KD Tabor Podbrezje. »Ker je otroštvo in leta do poroke preživela v Podbrezjah in se zadnja leta kljub visoki starosti
vse raje vračala k nam na kulturne dogodke, je Mimi Ma-

izdali knjigo z naslovom Marija Taborska, razglednico in
znamko. Leta 2016 smo odprli spominsko sobo z vsem
podpisanim opusom njenih
del, ki nam ga je zapustila v
oporoki. V letu 2018 smo jo
»oživili« na odru v igri Znameniti Podbrežani se predstavijo. Ob stoti obletnici njenega rojstva (2019) smo z avtorico Alenko Puhar izdali monografijo V vročem soncu vonj

Mimi Malenšek leta 2009 na Pirčevih dnevih v Podbrezjah
(zadaj na sredini) / Foto: arhiv KD Tabor Podbrezje
lenšek postala zelo naša. Z
nami je praznovala svoj 88.
rojstni dan, bila na osemdeseti obletnici smrti Ivane Kobilca (botrovala je njeni podobi bankovcu za pet tisoč tolarjev), sodelovala na tretjih Taborskih dnevih o Primožu
Trubarju, bila slavnostna govornica ob spomeniku Karla
Mauserja ... Ko pa se je za vedno poslovila, smo se oddolžili tudi mi njej. Leto po smrti
smo ji postavili spomenik,

pelina,« je povzela Dragica
Perne, članica izvršnega odbora in nekdanja predsednica KD Tabor. Glavna avtorica
monografije o Malenškovi zapiše, da je »daleč čez vse imela
rada romane in povesti. Pisala je tudi pesmi in igre, scenarije in dnevnike, pravzaprav je
znala napisati kar koli, a najbolj od vsega so jo pritegovale zgodbe, ki so ji prišle na pot
in jo vabile: Ne bi iz mene naredila romana?«

Gorenjski glas
torek, 19. aprila 2022

Čakajo na pravnomočnost
Po izdanem okoljevarstvenem dovoljenju za zapiranje odlagališča v Suhadolah se v Komendi nadejajo,
da bodo kmalu lahko začeli sanacijo.
Aleš Senožetnik
Komenda – V občini Komenda se že pripravljajo na zapiranje odlagališča inertnih odpadkov. Kot je znano, je ministrstvo za okolje in prostor
izdalo okoljevarstveno dovoljenje, ki predvideva zapiranje s prekrivanjem, za kar so
si v Komendi ves čas prizadevali, saj gre za bistveno cenejšo možnost, kot je odvoz odpadkov, ki bi po pridobljenih
ocenah stal več kot deset milijonov evrov.
Oba preostala lastnika zemljišč na območju nekdanjega odlagališča sta se na izdano okoljevarstveno dovoljenje pritožila. Kot je na zadnji seji občinskega sveta povedala direktorica občinske
uprave Majda Ravnikar, lastnika vztrajata, da se odpadki z odlagališča odpeljejo, kar
bi jima omogočilo takojšnjo
gradnjo, ki po zdaj predvideni rešitvi ni mogoča, saj okoljevarstveno dovoljenje predvideva izvajanje desetletnega monitoringa in s tem tudi
moratorija na posege v zemljišče. Občina je sicer lastnikoma ponudila tudi možnost zavezujoče ponudbe za
odkup zemljišč oz. da sama
kjerkoli v Sloveniji najdeta

Okoljevarstveno dovoljenje na odlagališču predvideva
ureditev odvodnjavanja, ozelenitev in postavitev ograje.
nadomestna zemljišča, ki
bi jih občina nato odkupila
in nato menjala z zemljišči
na odlagališču, a na nobeno
možnosti nista pristala. Kot
je sicer povedala Ravnikarjeva, pričakujejo, da bo ministrstvo do konca meseca odločilo o pritožbah in bo nato
okoljevarstveno dovoljenje
postalo izvršljivo.
To bi občini omogočilo sanacijo odlagališča, ki poleg
monitoringa predvideva ureditev odvodnjavanja in ozelenitev ter postavitev dvometrske ograje, ki bo varovala območje. Po zdaj pridobljenih
ponudbah bi takšna sanacija

stala okoli 320 tisoč evrov in
bi bila lahko izvedena še letos.
Na vprašanje svetnikov, ali
bi sanirano odlagališče vseeno lahko na neki način uporabili, denimo za postavitev
sončne elektrarne, na občinski upravi odgovarjajo, da se
tudi na ministrstvu za okolje
in prostor nagibajo k temu,
da bi v takšnih primerih uzakonili to možnost. Občina
pa bi s sredstvi za najemnino lahko financirala stroške
monitoringa.
V Komendi sicer še vedno pričakujejo dobrih 2,8
milijona evrov zaseženih

sredstev. Kot je dejala direktorica komendske občinske
uprave, jih je Finančna uprava po deblokadi računa že nakazala inšpektoratu, ta pa jih
po njihovem mnenju nezakonito zadržuje, zato je občina konec marca vložila nasprotno izvršbo zoper vračilo sredstev in izplačilo zamudnih obresti.
Za pojasnilo smo poprosili tudi ministrstvo za okolje
in prostor, s katerega so sporočili, da je bilo v ponovnem
odločanju občini sicer ugodeno glede ustavitve finančne izvršbe, medtem ko je bila
zahteva za vrnitev sredstev
zavrnjena. »Inšpektorat za
okolje in prostor ugotavlja,
da pogoji za vračilo izterjanih sredstev upravljavcu odlagališča niso izpolnjeni, saj
inšpekcijska odločba ni izvršena, prav tako pa okoljevarstveno dovoljenje za čas
zapiranja odlagališča inertnih odpadkov Suhadole in
po njegovem zaprtju, ki je
bilo izdano 28. 2. 2022 še ni
pravnomočno,« so pojasnili
in dodali, da bo inšpektorica
po tem, ko je že prejela izjavo
občine o izjasnitvi o ugotovitvah v postopku, ponovno odločila v postopku izdaje sklepa o založitvi sredstev.

Ob šoli prenovili atletsko stezo
Športni park pri Osnovni šoli Marije Vere na Duplici je odprtega tipa, zato ga v popoldanskem času
lahko uporabljajo tudi občani. Obnova atletske steze je stala dobrih 212 tisoč evrov.
Jasna Paladin
Duplica – Zunanje športne
površine so na Osnovni šoli
Marije Vere uredili že leta
2005, a čas je pokazal svoje in površine je bilo treba temeljito prenoviti. Občina Kamnik se je zato prijavila na
razpis Fundacije za šport,
bila uspešna in v lanskem
letu so se dela začela. Rezultat je atletska steza (250-metrski krog) z umetno maso, ki
jo bodo pri pouku športa vsakodnevno uporabljali učenci
šole, občasno tudi malčki iz
Vrtca Antona Medveda Kamnik, v popoldanskem času
pa je namenjena tudi občanom, saj je celotni športni
park odprtega tipa. »Občina
je s prenovo omogočila ugodne in spodbudne pogoje za
razvoj atletike v Kamniku. V
današnjem času ima športna
dejavnost v šoli in izven nje
poseben pomen za zdrav razvoj mladih. Ko se ukvarjamo
z različnimi športnimi aktivnostmi, ne treniramo samo

Novo pridobitev so slovesno odprli župan Matej Slapar, ravnateljica šole Violeta Vodlan,
oba podžupana Bogdan Pogačar in Sandi Uršič ter predsednik Športne zveze Kamnik
Robert Prosen.
svojih mišic, ampak pridobivamo tudi druge spretnosti
in razvijamo lastnosti, kot so
vztrajnost, delavnost, poštenost in odgovornost. Gibanje
je pravica otrok in dolžnost
odraslih je, da jih pri tem

spodbujamo in jim omogočimo primerno infrastrukturo. Na Osnovni šoli Marije Vere se bomo trudili, da
bomo naše učence spodbujali k športnim dejavnostim
in jim bili pri tem vzgled,«

je na uradnem odprtju dejala ravnateljica Violeta Vodlan, župan Matej Slapar pa,
da je bil to eden večjih občinskih projektov v posodobitve
športne infrastrukture v lanskem letu.

Gorenjski glas
torek, 19. aprila 2022
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Vonj po lesu Marjana Smrekarja
Samo Lesjak
Šenčur – Marjan Smrekar se
je rodil leta 1958 v Ljubljani
in se že v otroških letih seznanil z lesom v očetovi mizarski delavnici. Že od takrat obstaja Marjanova navezanost na vonj po lesu, ki ga
je povsem zasvojil. Njegova
strast do oblikovanja lesa se
je pokazala že v šolskih letih,
ko je sošolcem v svinčnike
vrezoval obraze, nadaljeval
pa z raznovrstnimi skulpturami, kot jih dela še danes.
Na Gorenjsko se je preselil
v začetku osemdesetih in si
z ženo Jano ustvaril družino.
Bili so drugačni časi, zato je

»Rezbarija je moj svet,
v katerem se lahko
sprostim – ves prosti čas
namenim temu. Je moja
druga ljubezen, za katero
pa je potrebno veliko
trme in vztrajnosti.«
imel tudi čas, da je lahko rezljal različne motive od brošk
do stenskih ur. Velik vpliv na
njegovo delo je imel Peter

Kukovica, ki ga je popeljal v
svet afriških mask. Našel je
svojo mehko linijo in dodatno proučeval afro-azijsko likovno umetnost. Njegovo
delo so kmalu opazili tudi v
Šenčurju, tako se prvič javno
predstavil že leta 1986 pod
okriljem razstave ročnih del
v organizaciji tamkajšnjega
Turističnega društva. Nova
zgodba se je začela, ko se je
leta 2001 na vabilo Dragice
Markun pridružil Društvu
likovnikov Cerklje in vztrajal
celih dvajset let. Svoje znanje je izpopolnjeval tudi pri
akademskem slikarju Zmagu Puharju skupaj s hčerko
Anjo. Kot pravi, je rezbarjenje postalo njegov hobi, nekakšen odklop za dušo ter
ventilček po opravljenem
delu v službi, ki jo je opravljal v podjetju Merkur –
rezbarija ga lahko dobesedno posrka in tako pozabi
na dimenzijo časa. Vsak kos
lesa, ki ga obdeluje, spremlja v času sušenja in ne odneha, dokler skulptura ni dovršena. Lesene skulpture, pogosto gre za gladke, bleščeče strukture s sferičnim značajem, zelo rad kombinira s

Foto: arhiv ustvarjalca (Gregor Smrekar)

Priljubljeni kipar Marjan Smrekar iz Šenčurja se z ustvarjanjem v lesu ukvarja že več kot štiri desetletja. Vse do konca aprila je v Muzeju Šenčur na ogled
izvrsten pregled njegovih del.

Na odprtju razstave je spregovoril tudi podžupan Aleš Perič Močnik, ki se je avtorju zahvalil
za vse ustvarjalne aktivnosti, s katerimi bogati kulturo domače občine.
kovinskimi predmeti, ki tvorijo celovito in estetsko pretanjeno podobo.
Redno je sodeloval na razstavah društva likovnikov,
izkazal pa se je tudi na samostojnih razstavah v likovnih galerijah mnogih mest,
od Šenčurja, Kranja, Nakla

do Ljubljane. Pregledna razstava, na ogled v šenčurskem
Muzeju, imenovana 40 odtenkov lesa, predstavlja avtorjev razgiban opus, zaokrožen
z zgodbo njegovega več kot
štiridesetletnega ustvarjanja.
Koncept razstave je zasnovan
kronološko, od zgodnejših

del pa do nedavno izdelane
serije več kot sto unikatnih lesenih nožev ter letošnje Harmonije miru, ki ima še poseben lesk.
Na razstavi, pri kateri je
sodelovala celotna avtorjeva družina, ki mu tudi sicer
vseskozi stoji ob strani, poleg

soproge Jane tudi hči Anja
in sin Gregor, na kar je Marjan zelo ponosen, je z grafično obdelavo petih slik sodeloval tudi priznani fotografski
mojster Aleksander Čufar.
Za kulturni program odlično obiskanega odprtja, ki ga
je brezhibno povezovala Vesna Čulig, je s pomočjo glasbene šole Piano Forte iz Trboj
poskrbel Franci Sekne – nastopila je izvrstna mlada pianistka Eva Chemodanova iz
Harkova.
Sedaj kot upokojenec Marjan rad poudari, da časa sicer
ni v izobilju, treba ga je pravilno porazdeliti. »Dandanes
živimo v svetu, ko vsi neprestano hitimo in se ne zavedamo časa, v katerem živimo.
Rezbarija je moj svet, v katerem se lahko sprostim – ves
prosti čas namenim temu. Je
moja druga ljubezen, za katero pa je potrebno veliko trme
in vztrajnosti. Moje delo je
samo odvzemati material,
vse ostalo pa je naredila narava, pa naj bo to les ali kamen,«
pravi. Ustvarjanje v lesu mu
še vedno pomeni veliko, tako
da obljublja, da mu bo ostal
zvest tudi v prihodnje.

Bled je zanju izjemen kraj
Marko Maraš je študent VSŠ Bled in prihaja iz Črne gore; Richard Pons je Maltežan in Guinnessov
rekorder v številu pripravljenih koktajlov v eni uri. Oba menita, da je Bled izjemno lep kraj.
Alenka Brun
Bled - Znamenita terasa Vile
Bled je nedavno gostila 16.
G&T Cup, mednarodno barmansko tekmovanje, ki ga
organizirajo študentje Višje
strokovne šole za gostinstvo,
velnes in turizem (VSŠ)
Bled. Med tekmovalci je
našo pozornost pritegnil Črnogorec iz Podgorice Marko
Maraš, ki je na tekmovanju

Richard Pons

sodeloval že drugič, vendar
je edini doslej zastopal dve
šoli in dve državi. Med gosti pa je bil tudi Maltežan Richard Pons, ki je bil na tekmovanju na Bledu pred leti
celo mentor absolutne zmagovalke.
Maraš je v lepi slovenščini povedal, da zaradi epidemije v Sloveniji ni dolgo
in da je trenutno na praksi
v Vili Bled. Sicer je študent

drugega letnika VSŠ Bled,
programa gostinstvo. Ve,
da se bo vpisal tudi na visoko šolo. Na G&T Cupu se
je predstavil s koktajlom, ki
ga je poimenoval triglavska
roža in so ga za zgodbo ter
nastop na koncu nagradili.
Navdih za svoj koktajl pa je
našel v znameniti legendi o
Zlatorogu.
Kako je sploh prišel na
Bled, nas je zanimalo. Maraš je pojasnil, da je že brat
tekmoval na G&T Cupu.
Takrat je bil sam še v osnovni šoli. Brat mu je pripovedoval, kako je Bled čudovit
in da ga mora vsaj enkrat v
življenju obiskati. Posledično ga je brat navdušil še za
barmanstvo. Kako leto pozneje se je Maraš vpisal na
gostinsko šolo v Podgorici in
se že udeležil tekmovanja na
Bledu. Ker mu je bil kraj izjemno všeč, se je še istega leta
vrnil na prakso v šolski hotel
Astoria Bled in se vpisal na
VSŠ Bled. »Šola je res čudovita in je izpolnila vsa moja
pričakovanja,« je povedal

Maraš. Tu se tudi odlično
počuti. Slovenski jezik mu
ne povzroča večjih preglavic, čeprav prizna, da je imel
več težav s pisanjem.
Ko bo zaključil izobraževanje, upa, da bo lahko enkrat
delal kot t. i. food and beverage (F&B) manager, vodja gostinstva ali kaj podobnega. Sicer ima brat v Podgorici kavarno, kjer mu pomaga, vendar za zdaj razmišlja, da bi ostal v Sloveniji.
»Na Bledu. Ta mi je bil takoj
všeč. Tu mi nič ne manjka,«
sklene simpatičen in ambiciozen Črnogorec, ki ga zagotovo čaka lepa prihodnost
v njegovi panogi.
Kdo pa je Richard Pons,
boste vprašali. V svetu koktajlov je že od 18. leta starosti, danes že več kot trideset
let, in od tega že več kot dvajset let tudi poučuje na Malti ter svoje znanje prenaša na mlajše generacije, natančneje na srednješolce, ki
bodo nekoč zaposleni v turizmu ali gostinstvu. Zanimiv pa je zato, ker je nosilec

Marko Maraš

Triglavska roža, koktajl, za katerega je Marko Maraš našel
navdih v znameniti legendi o Zlatorogu
posebnega Guinnessovega rekorda: v eni uri mu je
namreč uspelo pripraviti 88
različnih koktajlov. Vse je
zmešal po lastnih receptih,
vsebovali pa so po pet različnih sestavin. Zaupal nam je
še, da se je za tovrstni poskus

odločil zato, da mladim pokaže, da kjer je volja, je tudi
pot. Na Bledu je bil Richard
Pons v času tekmovanja že
četrtič in vedno znova je vesel, ko lahko obišče gorenjski biser. Bled je poimenoval
kar »moj drugi dom«.

KULTURA
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Beethoven in Smetana
Na nedeljskem koncertu Kroparskega glasbenega
abonmaja se bosta predstavila godalna kvarteta
C'est la vie in Friday's Quartet.
Igor Kavčič
Kropa – Po dveh uvodnih
koncertih letošnje druge sezone Kroparskega glasbenega abonmaja bo v nedeljo,
24. aprila, ob 18. uri v dvorani Kulturnega doma v Kropi
na sporedu tretji koncertni
večer. Letošnja sezona sicer
prinaša kar devet koncertnih
večerov, ki obetajo nastope
manjših zasedb, zborovsko,
komorno ter orkestrsko glasbo, na sporedu pa bodo tudi
že znani inštrumentalno-vokalni koncerti v družbi Slovenskega godalnega seksteta.
V nedeljo se bodo na kroparskem odru predstavile
mlade in perspektivne študentke Akademije za glasbo v Ljubljani, ki delujejo pod okriljem profesorja Nejca Mikoliča. Osem

mladih glasbenic, ki sestavljajo dva godalna kvarteta, se
bo predstavilo z dvema draguljema komorne glasbene
zakladnice: Beethovnovim
godalnim kvartetom št. 4 in
godalnim kvartetom češkega muzika Bedřicha Smetane, katerega umetnina velja
za eno najtežjih tehnično-interpretativnih del za tovrstni sestav. Z njim nam bodo
postregle mlade glasbenice
iz godalnega kvarteta C'est
la vie v sestavi Ana Ločniškar
in Sara Mivšek na violini,
Anastazija Krenn na violi ter
Kim Kozlevčar na violončelu.
Z Beethovnovim godalnim
kvartetom pa bodo nastopile
članice zasedbe Friday's Quartet v sestavi Anja Vujanović in Tara Čubrilo na violini,
Maja Zupin na violi in Daniela Radevska na violončelu.

Musica noster amor z dvema zboroma
Kranj – V nedeljo, 24. aprila, ob 19. uri bo v večnamenski
dvorani Gimnazije Kranj koncert dveh odličnih pevskih zborov. Kranjski APZ France Prešeren, ki ga zadnja leta vodi
Erik Šmid, je tokrat v goste povabil mlado zasedbo Vokalne
akademije Ljubljana, ki v treh oblikah (kot ženski, moški in
mešani zbor) deluje pod vodstvom dirigentov Ane in Tineta
Beca. Tokratni program obeh zborov predstavlja pravi cvetober glasbenih umetnin – od renesančnih motetov J. Gallusa,
G. P. Palestrine, H. Praetoriusa in W. Byrda prek romantičnih
del F. Mendelssohna Bartholdyja in A. Brucknerja do sodobnih zborovskih del slovenskih in tujih skladateljev. Manjkalo
ne bo niti skladb iz slovenske ljudske zakladnice. Vstop je
prost, organizatorji pa obljubljajo zares čudovit večer klasične
zborovske glasbe.

Pesem mladosti s srednješolskimi zbori
Kranj – Po dvoletnem premoru so se gorenjski srednješolski
zbori odločili tradicionalno zborovsko srečanje vrniti na stalne,
»predkoronske« tirnice. Gostiteljica 6. srečanja gorenjskih
srednješolskih zborov je letos Gimnazija Kranj, koncertni večer pa bo na sporedu jutri, v sredo, 20. aprila, ob 18. uri v večnamenski dvorani Gimnazije Kranj. Z raznolikim glasbenim
programom bodo nastopili zbori Gimnazije Kranj, Gimnazije
Škofja Loka, Gimnazije Jesenice ter Biotehniškega centra Naklo. Zbrane bosta nagovorila ravnatelj Gimnazije Kranj Aljoša
Brlogar in svetovalka za glasbeno umetnost na Zavodu RS za
šolstvo dr. Inge Breznik.

Gorenjski glas
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Duh časa po Puharju
Razstava likovnih del Zmaga Puharja z latinskim naslovom Onus Strepitus v Mali galeriji Likovnega
društva Kranj nas spodbuja k razmisleku o tem, v kakšnih časih živimo – vse do dneva zmage.
Igor Kavčič
Kranj – Latinski besedi
Onus Strepitus Google prevede kot hrup obremenitve,
kar deluje precej grobo, tudi
strogo, zagotovo pa dokaj
oddaljeno od likovne pisave
akademskega slikarja Zmaga Puharja, ki prav o bremenih vendarle pripoveduje na
dovolj komunikativen način, da ga vedno znova prebiramo. Primernejši izraz
predstavi umetniška vodja
v LD Kranj kiparka Martina
Marenčič: »Tokrat se Zmago Puhar predstavlja z novo
serijo del, ki je bila ustvarjena v zadnjih dveh letih kot
reakcija na trenutek, ko se
je svet predrugačil pod grožnjo virusa. Za marsikoga je
omejevanje svobode in socialno distanciranje pomenilo izredno stisko, tako v
Sloveniji kot po svetu. Odziv na to dogajanje se jasno
odraža v Puharjevi novi seriji del. Onus Strepitus – Breme šuma.«
Za odziv časa zadnjih dveh
let gre torej v najnovejši slikarski izdaji znanega kranjskega slikarja, ki se je v svojem polstoletnem ustvarjalnem opusu mnogim Kranjčanom približal z značilnimi značilnimi podobami domačega mesta. Tokrat predstavljena dela, ki jih
je ustvaril v zadnjih dveh letih, so drugačna, a v likovnosti prav taka, kot smo jih
vajeni – Puharjeva. »Slike
so na vsak način odraz časa,
ki smo ga živeli dve leti in
ga vsaj malo še vedno živimo. Če ne bi bilo takih in
drugačnih ukrepov, omejevanj svobode, zaprtih meja,
bombardiranja z informacijami, ki so ljudi spravljale v
obup, bi bila tudi ta razstava

Zmago Puhar se med svojimi likovnimi deli vedno počuti doma. / Foto: Igor Kavčič
drugačna,« o bremenih, ki
so mu narekovala slikanje,
pove Zmago Puhar, ki je
razstavo tudi sicer načrtoval
v tem pomladnem času, ko
se približuje njegov okrogli
življenjski jubilej.
Marenčičeva je ob obisku
v njegovem ateljeju vztrajala, naj predstavi prav najnovejša dela in jim da prednost
pred svojimi najbolj prepoznavnimi motivi Kranja,
rib, ptičkov, šopkov … Ob
razstavljenih delih poudarja: »Že na prvi pogled je serija slik nekaj popolnoma novega ne glede na vedno prisotne elemente Puharjevega
opusa. Še vedno lahko opazimo značilen živahen kolorit, mreženje likovnih polj
ter geometrijsko razčlenjenost slikarske ploskve, a skozi to močno čutimo restriktiven trenutek in skoraj nasilno usmerjanje. Slikovito likovno ploskev nadgrajuje do
trenutka, ko jo grobo omeji
z ravnimi, strogimi, polnimi
linijami, ki razbijejo in omejijo le na videz kaotično površino, kot bi skušal pokazati

stisko, ki vre znotraj človeka
in meje, ki mu postavlja sistem, v katerem živi.«
Puhar je tokrat večinoma
ustvarjal z oljnimi barvami
na poseben papir, kakršnega tiskarji uporabljajo pri ofsetnem tisku med ploščami. Tak papir je primerna
podlaga za oljne barve, saj
se ne vlaži in upogiba. »Delal sem zelo impulzivno, a
sem vendarle za slikanje porabil več časa in globlji razmislek pri iskanju motiva
kot sicer,« pove slikar. Ogledujemo si zanj značilne geometrične risbe z usmerjevalnimi cestnimi oznakami,
slike s kaosom črk in številk,
ki jih vendarle postavlja v nekakšen red, tu so kolaži – lepljenke iz kvadratnih kosov
starega uporabljenega blaga,
ki jih slikar prereže z belim
križem in videno spremeni v
nekakšen star »olupljen« zid
… Hkrati pa pristnost svojih
del Puhar potrjuje z zanj značilnim koloritom, ki zažari v
vsej svoji moči.
»Seveda me vleče v abstrakcijo, zato delam na vseh

področjih, tako svoje klasične motive, po katerih sprašujejo ljudje, kot slike, ki mi
jih nekako narekuje vzdušje
časa,« pove Puhar, ki vseskozi raziskuje po obsežnem polju znotraj lastnega likovnega sloga. Tako rekoč vsak dan
ga lahko srečamo v ateljeju
nad pošto, kjer snuje nova
in nova dela ter gosti tudi tečajnike v Puhart likovni šoli,
tako mlade kot skupino zahtevnejših ustvarjalcev v tretjem življenjskem obdobju, ki
so v preteklosti delovali v oblikovanju, tiskarstvu in podobno. Da so slednji čisti nadstandard, se v sodobnem jeziku izrazi sogovornik.
Aktualna razstava Onus
Strepitus – Breme šuma še
enkrat znova potrjuje, da se
Zmago Puhar ob svojih likovnih delih vedno počuti doma, čeprav je svoje likovno stanovanje času primerno nekoliko preuredil.
Kot zapisano v podnaslovu,
so dela na ogled vse do dneva zmage, ko bo slikar že sedemdesetič praznoval svoje
prazniku primerno ime.

Smiljanićev S(trip)
S(trip) je naslov razstave stripov Zorana Smiljanića, stripovskega avtorja iz prve vrste slovenskih
mojstrov devete umetnosti, v Galeriji Ivana Groharja.
Igor Kavčič
Škofja Loka – Stripovsko življenje Zorana Smiljanića traja že štiri desetletja, prva biografska zabeležka sega v leto
1981, ko je za Glasilo Kluba ljubiteljev glasbe narisal strip Folk Against Rock,
v katerem piše, kako narodno-zabavna glasba izpodriva rok. Hmmm, sta skupaj
s svinčnikom videla v prihodnost? Morda – in v kasnejših letih, ko je objavljal v različnih medijih, še nekajkrat.

Smiljanić se je v najboljši maniri razbohotil v reviji
Mladina, kjer je svojo priložnost dobivala tako imenovana tretja generacija slovenskih striparjev, med drugim
tudi Tomaž Lavrič, Iztok Sitar in še kdo.
Tokratna razstava v Galeriji Ivana Groharja – v Škofji

Loki Kranjčan tokrat razstavlja prvič – je neke vrste
mini retrospektiva stripov
zadnjih dvajsetih let s poudarkom na zadnjih treh stripovskih albumih Plečnik in
pika, Ivan Cankar: Podobe iz
življenja in Črni plamen, požig narodnega doma v Trstu.
Tu je strip Zadnji let Tonija

Jutri, v sredo, 20. aprila, ob 18. uri se bo z Zoranom
Smiljanićem v Galeriji Ivana Groharja pogovarjal
kustos iz Loškega muzeja Boštjan Soklič.

Mrlaka in seveda tudi Meksikajnarji, ki so izšli v kar
v petih albumih. Avtor je dodal tudi nekatere starejše
stripe, kot so Slovenski klasiki in Zadnja vojna.
»Vsak strip sem predstavil z nekaj originalnimi stripovskimi tablami – gre za
nekakšen 'best of' najbolj
spektakularnih oziroma likovno zanimivih strani posameznih stripov. Lahko bi
rekel tistih, na katere sem
najbolj ponosen. Dodal pa
sem tudi nekaj plakatov,

Zoran Smiljanić se je v svojem stripovskem opusu podajal
tudi na pot Meksikajnarjev. / Foto: Igor Kavčič
ilustracij in predvsem risb
in skic, s katerimi pokažem,
kako poteka proces dela od
osnutka do končne risbe,«
je ob razstavi povedal Smiljanić, ki ima ta čas v delu
biografski strip o pesniku

Karlu Destovniku - Kajuhu. Dodal je, da je trenutno
v obdobju 12-turnega delovnika, saj ima normo en stripovski album na leto. Razstava bo na ogled še do 15.
maja.
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Hokejisti Triglava so prvaki
Vilma Stanovnik
Jesenice, Zalog – Praznični velikonočni konec tedna
ni prinesel počitka najuspešnejšima gorenjskima hokejskima ekipama, saj sta
tako SIJ Acroni Jesenice kot
Triglav čakala finalna obračuna.
Jeseničani so v Alpski hokejski ligi (AHL) po četrtkovi
zmagi v Asiagu, ko so slavili
z rezultatom 4 : 1, na zadnji
tekmi sezone želeli v domači dvorani pripraviti veliko
slavje. Dvorana Podmežakla je bila polna kot že dolgo
ne, izjemno vzdušje pa se je
umirilo po prvem golu, ko so
hokejisti Asiaga prvič zadeli
gol domačega vratarja Oscarja Fröberga.
Le nekaj minut kasneje je
za Jeseničane zadel Miha Logar. Ko je na začetku drugega
dela tekme za vodstvo domačih zadel Eetu Elo, je vse kazalo, da pot do prvega naslova prvakov ni več vprašljiva.
A veselje ni trajalo dolgo, saj

so Italijani rezultat izenačili.
V nadaljevanju tekme so bili
še enkrat uspešni gostje, ko
so na koncu Jeseničani stavili na vse ali nič, pa so prejeli
še gol v prazna vrata in tako
je bil končni rezultat 2 : 4 za
Asiago. Moštvi sta tako rezultat v zmagah izenačili na 2 :
2, prvaka AHL pa bo odločila
peta, finalna tekma, ki bo danes ob 20.30 v Asiagu.

Kranjčani slavili v Zalogu
Praznično nedeljo pa so
si polepšali hokejisti Triglava, ki so prejšnji torek doma
zapravili priložnost za slavje
v Mednarodni hokejski ligi
(IHL) v domači dvorani. Na
prvi tekmi v Zalogu so namreč zmagali z rezultatom
3 : 2, v Kranju pa so bili nato
igralci Slavije Junior boljši
in slavili z rezultatom 1 : 3.
Hokejisti Triglava so v boj
za nov naslov prvakov tako
morali še enkrat v Zalog,
kjer so že v prvi tretjini povedli z goloma Sebastijana
Grošlja in Anžeta Terlikarja.

Foto: Nik Bertoncelj

Na odločilni tekmi v Zalogu je hokejistom Triglava uspelo premagati Slavijo Junior in obraniti naslov
prvakov Mednarodne hokejske lige, prvak Alpske hokejske lige pa bo po sobotnem porazu ekipe SIJ
Acroni Jesenice znan po današnjem obračunu v Asiagu.

Hokejisti ekipe SIJ Acroni Jesenice so v soboto v domači
dvorani izgubili in odločitev o prvaku prestavili na danes.
V drugem delu tekme so domačini izid znižali na 1 : 2
in tekma je postala znova živahnejša. Dobrih deset minut pred koncem je Miha
Ahačič vodstvo Triglava povišal na 1 : 3, domačini pa so
nato drugi gol dosegli dobrih pet minut pred koncem
tekme in poskrbeli za napeto končnico. Založani so ob
koncu zaigrali brez vratarja, Nace Vilfan pa je zadel

prazen gol in postavil končni
rezultat 2 : 4 za Triglav. Tako
so se nove zmage in naslova
prvakov v ligi IHL znova veselili hokejisti Triglava.
»Sezona je bila za nas res
odlična. Pestile so nas bolezni in poškodbe, kljub temu
pa so na koncu iztisnili vse
moči in zasluženo osvojili
nov naslov,« je povedal glavni trener Triglava Gorazd
Drinovec.
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Kamničanke lovijo novi
naslov prvakinj
Odbojkarice Calcita Volleyja so le še zmago
oddaljene od šestega naslova državnih prvakinj.
Maja Bertoncelj
Kamnik – Začelo se je finale končnice Sportklub prve
odbojkarske lige, v katerem
se za naslov prvakinj merijo
odbojkarice Calcita Volleyja
in Nove KBM Branik.
Odigrani sta bili že dve
tekmi in na obeh so slavile
Kamničanke, ki branijo naslov. Na prvi so doma zmagale s 3 : 0 (-19, -22, -21), na drugi
pa v gosteh z 2 : 3 (-19, 23, -17,
23, -11). Najboljša igralka tekme je bila Fatoumatta Sillah,
ki je dosegla kar 29 točk. »Prvi
in tretji niz smo odigrali korektno, dobro smo držali igro
servis – sprejem, tudi napadalno smo bili uspešni, tako
da sem z njima lahko zadovoljen. Drugače je bilo v drugem

in četrtem nizu, saj smo oba
začeli slabo, nato pa smo Mariborčanke ves čas neuspešno
lovili. Naši servisi niso bili več
tako odločni, hkrati pa so domačinke začele dobro sprejemati, bile boljše v napadu, v
obrambi pa odlične. Mi smo
bili premalo odločni v napadu, ko nismo zaključili žoge
na enojni blok in temu primeren je bil tudi rezultat. Zaključek smo odigrali na pravi ravni, z dobro energijo in izkušnjami. Res sem vesel, da smo
dobili to tekmo,« je povedal
Gregor Rozman, trener ekipe
Calcit Volley.
Finale se igra na tri dobljene zmage. Tretja, morda že
odločilna tekma bo danes v
Športni dvorani Kamnik z
začetkom ob 20. uri.

Kamničanke (v modrih dresih) so v letošnji sezoni že slavile
v pokalnem tekmovanju, zelo blizu so tudi ubranitvi naslova
državnih prvakinj. / Foto: Klemen Brumec

Škofjeloški košarkarji na poti v prvo ligo
Hokejisti Triglava so v nedeljo drugič zapovrstjo postali prvaki Mednarodne hokejske lige. / Foto: Urša Herak Rener

Najboljši kegljači gorenjskih klubov
Mateju Lepeju iz KK Triglav Kranj dva naslova, Irena Mejač (KK Ljubelj Tržič) prvakinja in podprvakinja.
Maja Bertoncelj
Kranj – Državno prvenstvo
Slovenije v kegljanju za posameznike je potekalo dva konca tedna, štiri tekmovalne
dni. Največ uspeha so imeli
člani gorenjskih klubov.
V disciplini kombinacija so v obeh konkurencah
vsa prva tri mesta osvojili
člani gorenjskih klubov. V
moški konkurenci je zmagal Matej Lepej (1916 podrtih kegljev) pred Francem
Veliščkom (1900), ki je bil
prvak že lani. Oba prihajata iz KK Triglav Kranj. Tretji je bil Blaž Čerin (1846) iz
KK Ljubelj Tržič. Pri ženskah sta bili najboljši članici

KK Ljubelj Tržič. Prvakinja
je postala Irena Mejač (1746
kegljev) pred Marijo Ahačič
Premrl (1725), tretja je bila
Irena Koprivc (1721) iz KK
Kamnik.
V disciplini posamezno,
kjer se igra na izpadanje, je
lanski naslov ubranil Matej Lepej pred Francem Veliščkom (finalni rezultat
591 : 570), tretje mesto sta
si razdelila Primož Gostinčar (Gorica) in Denis Pašić
(Pivka). V ženski konkurenci je s 582 : 555 zmagala Anja
Kozmus iz Celja, ki je v finalu premagala Ireno Mejač
(Ljubelj). Tretji sta bili Marija Ahačič Premrl (Ljubelj) in
Petra Pečovnik (Impol).

Škofja Loka – Košarkarji moštva LTH Castings so uspešno
začeli finalno serijo v 2. SKL za moške. Škofjeločani so v boju
za uvrstitev v prvo ligo v soboto doma Trote premagali z 91
: 73. Igrajo na dve doseženi zmagi. Druga tekma bo jutri v
Novem mestu. V Ligi Nova KBM je bila v soboto tekma v ligi
za obstanek. V Kranju sta se pomerila domači ECE Triglav in
Rogaška. Zmaga je ostala doma. Rezultat je bil 90 : 80. Kranjčani kljub zmagi ostajajo na zadnjem mestu. V ligi za prvaka
bo jutri Gorenjska gradbena družba Šenčur gostila Cedevito
Olimpijo. Tekma se bo v ŠD Šenčur začela ob 18. uri. V 1. SKL
za ženske se v zadnjem tednu drugega dela tekmovanja odloča
o prvem mestu, saj se bosta Cinkarna Celje in Triglav 23. aprila
v Celju pomerila za prednost domačega igrišča v polfinalu in
finalu. Kranjčanke pred tem jutri (začetek ob 20.15) doma čaka
še tekma s košarkaricami Grosupljega.

Nogometaši Triglava premagali Rudar

Najboljši slovenski kegljači v kombinaciji so (od leve) Franc
Velišček, Matej Lepej in Blaž Čerin, kegljačice pa Marija
Ahačič Premrl, Irena Mejač in Irena Koprivc. Vsi prihajajo iz
gorenjskih klubov. / Foto: arhiv KK Triglav Kranj

Kranj – Nogometaši Triglava so v 25. krogu 2. SNL gostili
Rudar Velenje, zmagali z 2 : 0 in tako podaljšali niz neporaženosti. Za vodstvo z 1 : 0 je zadel prvi strelec lige Tin Matić,
ki se je veselil 19. zadetka. Na 2 : 0 je povišal Žan Vipotnik.
Kranjčani so prišli do 16. zmage v sezoni. Na lestvici so še naprej na drugem mestu (53 točk), v vodstvu je Gorica (59 točk).
Uspešen je bil tudi Roltek Dob. V gosteh so z 2 : 3 premagali
ekipo Fužinar Vzajemci. Na lestvici so napredovali na osmo
mesto. V Prvi ligi Telemach so bile odigrane tekme 31. kroga.
Nogometaši Kalcerja Radomlje so gostovali pri Mariboru in
pri vodilni ekipi na lestvici remizirali z 0 : 0. Domžalčani so
doma izgubili proti Kopru (0 : 1). Domžale so sedme, Radomlje pa osme.

REKREACIJA

14

Gorenjski glas
torek, 19. aprila 2022

info@g-glas.si

Planinski izlet: Rečiška krožna pot, 1. dan

Izziv vztrajnosti
Iz Laškega v Laško, lahko tudi na zasluženo »flaško« ali dve, sploh če pot
prehodimo v enem dnevu. Deset kontrolnih točk, 38 kilometrov in 2400
metrov višinske razlike.
Jelena Justin

nas pripelje do lovske koče.
Ob njej zagledamo leseno
smerno tablo Pastirska kapelica in v tej smeri nadaljujemo. Višje dosežemo markirano pot in po njej dosežemo vrh. Varianta je tudi, da
nadaljujemo po cesti, ki je
markirana še malce naprej,
kjer nas pozdravijo rudarski vozovi. Malce pred njimi
se v klanec požene markirana pot. Smo na prvi od desetih kontrolnih točk, Govško
brdo, 811 m n. v., zahodno od
vasi Huda Jama. Iz Laškega
do sem potrebujemo približno dve uri in pol. Strmo
sestopimo do sedla Zavrate,
552 m n. v, kjer je Brunarica pri Knapu, hkrati pa tudi
druga kontrolna točka naše

Pred nami sta Baba in Ostri vrh, a pot do tja vodi čez Govško brdo in Zavrate. / Foto: Jelena Justin
poti. Žig je v notranjosti zavetišča. Urejeno sedlo nas
spomni na rudarsko dediščino teh krajev.
S sedla Zavrate se strmo
začnemo vzpenjati do tretje
kontrolne točke, Babe, 789
m n. v. Steza nas najprej pelje proti vzhodu, nato pa zavije levo in se povzpne na greben, ki je deloma celo zavarovan z jeklenico in izpostavljen. Z Babe malce sestopimo, nato pa se držimo grebena, a do četrte kontrolne

točke nas spet čaka strm
vzpon. Prišli smo na Ostri
vrh, 855 m n. v.
Z Ostrega vrha sledi sem
in tja strm sestop, ponekod
hodimo skoraj naravnost,
mimo kmetije Naraks, ko
dosežemo Spodnji Kal, kjer
je asfaltirana cesta. Ko dosežemo cesto, se usmerimo
desno in po cesti nadaljujemo proti vasi Kal. Pri kratkem podvozu, ki poteka pod
smučiščem Pleša, gremo
lahko skozi podvoz oziroma

Foto: Jelena Justin

Slovenci imamo ogromno planinskih poti, planinskih obhodnic itd. Ena od
njih je Rečiška krožna pot, ki
pelje iz Laškega v Laško ter
obhodi t. i. Rečiško dolino,
ki nosi ime po potoku Rečica in je bila vse od 19. stoletja znana po rudarstvu. Pot
obhodi deset vrhov: Govško
brdo, Zavrate, Babo, Ostri
vrh, Kal, Mrzlico, Gozdnik,
Šmohor, Tolsto in Malič. Če
se odločimo pot prehoditi v
enem dnevu, je super izziv
za našo fizično in psihično
pripravljenost.
Izhodišče je železniška postaja v Laškem. Po avtocesti
se zapeljemo proti Celju in

na izvozu Celje center nadaljujemo v smeri Laškega in
Zidanega Mosta. Ko pridemo v Laško, peljemo mimo
zdravilišča, nato pa v križišču pri Sparu zavijemo desno in na železniški postaji
parkiramo. Prečimo železniško progo in na drugi strani
nas smerokaz »Rečiška krožna pot 12 ur« opomni, da od
tod naprej gre pa zares.
Prvi dve uri bomo hodili po
asfaltirani cesti, skozi vasi –
ali pa mimo njih – Šmihel,
Kuretno s cerkvico sv. Katarine, Bukovca, kjer zavijemo desno na širok kolovoz
v smeri Govškega brda. S
kolovoza, ki postane makadamska cesta, se desno strmo v breg odcepi steza, ki

Prva kontrolna točka na poti je Govško brdo. / Foto: Jelena Justin

S sedla Zavrate na Babo vodi strma in ponekod z jeklenico zavarovana pot.

S kolesom na vlak
Grega Flajnik

Vlak je odlično dodatno
prevozno sredstvo, kadar
načrtujemo izlet, na katerem začetek in cilj kolesarjenja nista na isti točki, planiramo večdnevni izlet ali se
podamo v raziskovanje drugih pokrajin. Ponudba prevoza koles z vlakom je pri naših severnih sosedih že dobro razvita. Ob bolj kolesarko
obljudenih trasah vozijo vlaki, ki imajo dodatne vagone
za prevoz koles.
Tudi na Slovenskih železnicah so že pred leti opazili vse večjo željo kolesarjev,
da bi del poti potovali z vlakom. V zadnjih letih se resnično trudijo narediti korak naprej in moja izkušnja je, da so sprevodniki veliko prijaznejši in ustrežljivejši. Če je le mogoče, pomagajo kolesarjem. Najsodobnejši vlaki imajo celo nekaj mest, ki so namenjena
prevozu koles. Razumljivo

je, da je pri prevažanju koles
z vlakom še nekaj omejitev,
saj prav na vse vlake koles
ni možno natovoriti. Pri iskanju ustreznih vlakov morate zato paziti, da iščete tiste, ki imajo možnost prevoza

lahko tudi desno od podvoza čez smučarsko progo in
na drugi strani nadaljujemo
po cesti naprej do partizanskega spomenika. Z leve se
pridruži pot, ki pride čez Jelenco in Klobuk, desno pa
je smerokaz, ki nas usmeri na strm travnik, ki je pred
nami. Strm vzpon čez travnik, na vrhu katerega so izjemno fotogenična drevesa,
nas prijetno zadiha. Na vrhu
travnika ponovno dosežemo cesto in v nadaljnjih 100
dolžinskih metrih smo v
Planinskem domu na Kalu,
985 m n. m., kjer bomo dobili peti kontrolni žig. Kavo
smo si pa tudi že zaslužili.
Smo na približni polovici poti in odločili smo se,
da Rečiško krožno pot prehodimo v dveh dnevih, zato
predlagam, da prespimo na
Kalu in naslednji dan nadaljujemo.
Tehnični podatki do Kala:
Nadmorska višina: 946 m
Višinska razlika: 1400 m
Dolžina: približno 15 km
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Glasova Kolesarjenja
koles. Ti vlaki so označeni s
posebnim znakom kolesa in
podoben znak najdemo tudi
v voznih redih vlakov. Število koles, ki jih lahko vkrcate
na vlak, je odvisno od vrste
ter zasedenosti vlaka, zato je

Že pred leti so turistični delavci v želji po spodbujanju
kolesarske mobilnosti treh dežel uvedli kolesarsko
povezavo med Jesenicami, Beljakom in Trbižem. Kolesarji si
želimo čim več tovrstne ponudbe. / Foto: Gorazd Kavčič

dobro, da se v primeru večje
skupine prej pozanimate na
postajah ali brezplačni telefonski številki Slovenskih
železnic. Sprevodnik lahko
še vedno odkloni prevoz kolesa – a le v primeru, da bi
to dejansko oviralo druge
potnike na vlaku. Zato se pri
potovanju s kolesom, če je le
mogoče, izogibajte prometnih konic v jutranjih urah,
ko se na delo ali v šolo pelje
večje število potnikov. Cena
prevoza kolesa je dostopna,
saj znaša evro in pol za navadno kolo, za prevoz električnega pa tri evre.
Po zgledu tujih železnic
se tudi Slovenske trudijo
prisluhniti željam kolesarjev. Tudi letos v času poletnih počitnic na določenih
relacijah načrtujejo uvedbo
kolesarskih vlakov. Upam,
da jih bo čim več, saj imamo pri nas veliko možnosti potovanja v kombinaciji

vlak – kolo. Če se z vlakom
na primer odpeljete iz Kranja do Litije, ste tam v uri in
pol, potem pa se ob reki Savi
s kolesom vrnete domov.
Prekolesarili boste okrog
sedemdeset kilometrov in
spoznali povsem nove kraje. Lahko pa izlet podaljšate z vlakom do Krškega, tam
s kolesom raziščete Kozjansko in se zvečer zopet z vlakom vrnete domov.
Glasovi panoramski kolesarji smo si na lanskem izletu po Kočevskem kar dvakrat
pomagali z vlakom. Prvi dan
smo se iz Grosupljega peljali po obnovljeni železniški
progi do Kočevja, zadnji dan
izleta pa smo šli z vlakom iz
Mirne Peči na Dolenjskem
do Kranja. Letos bomo rajžali iz Kranja do Maribora in
potem naprej kolesarili proti Goričkemu, zadnji dan pa
zopet z vlakom iz Maribora
domov.

KMETIJSTVO

Gorenjski glas
torek, 19. aprila 2022

Minister med mladimi kmeti
V sredo je bilo na kmetiji Janeza Rakovca v Struževem pri Kranju srečanje mladih gorenjskih kmetov,
ki sta se ga na povabilo Zveze slovenske podeželske mladine udeležila tudi minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek in državni sekretar Aleš Irgolič.
Cveto Zaplotnik

Minister Jože Podgoršek:
»V okviru strateškega
načrta skupne kmetijske
politike želimo
spodbuditi generacijsko
prenovo na kmetijah.«
konkurenčni trg. V nadaljevanju so mladi kmetje ministru predstavili svoje kmetije, izkušnje s kmetovanjem
in razpisi za ukrepe kmetijske politike ter svoje poglede na novo skupno kmetijsko politiko za programsko
obdobje 2023–2027. Kot je
ob tem dejal minister Podgoršek, želijo v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike spodbuditi

Odkupne cene mleka
Cveto Zaplotnik
Kranj – Po podatkih Agencije
RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja so mlekarne februarja letos za mleko, dostav
ljeno v mlekarno ter s 3,7 odstotka maščobe in 3,15 odstotka beljakovin, plačale v povprečju 29,96 evra za sto kilogramov, kar je bilo za 4,38
evra ali 12,75 odstotka manj
kot mesec prej. Ker je mleko
v povprečju vsebovalo 4,25

odstotka maščobe in 3,43 odstotka beljakovin, je bila povprečna dejanska odkupna
cena 33,36 evra in je bila za
4,72 evra ali za 12,39 odstotka nižja kot januarja. Odkupovalci so za mleko s 3,7 odstotka maščobe in 3,15 odstotka beljakovin plačali povprečno 32,30 evra za sto kilogramov, cena, izračunana glede na dejansko vsebnost maščob in beljakovin v mleku,
pa je znašala 36,87 evra.

Odkupna cena (v evrih/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka
maščobe in 3,15 odstotka beljakovin (standardna) in glede
na dejansko vsebnost maščobe in beljakovin (dejanska)
Mesec
Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Kot so po srečanju
sporočili z ministrstva, so za
začetek Rakovčevi predstavili kmetijo in dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo, minister
pa je pri tem pohvalil pogum
mladega kmeta Janeza, ki s
svojimi idejami bogati kmetijo. Njegov najnovejši projekt je gojenje alg spirulina,
s katerimi je kot prvi proizvajalec v Sloveniji stopil na

15

cveto.zaplotnik@g-glas.si

Minister Jože Podgoršek med mladimi gorenjskimi kmeti na kmetiji Rakovec v Struževem
generacijsko prenovo na
kmetijah, to je odločitve
mladih kmetov za prevzem
kmetij, ki so pomembne
zato, ker zagotavljajo nadaljevanje razvoja kmetijske
dejavnosti, zmanjšanje izseljevanja mladih v regionalna
središča ter pridelovanje kakovostno lokalno pridelane
hrane. Ministrstvo želi mladim kmetom zagotoviti lažji dostop do finančnih virov,
minister pa je poudaril tudi
potrebo po izobraževanju
mladih glede vodenja posestva in financ.

Državni sekretar Aleš
Irgolič je obisk mladih gorenjskih kmetov začel na
hribovski kmetiji Pavla Hlebanja v Srednjem Vrhu, kjer
kmetujejo vse do nadmorske višine 1300 metrov. Na
kmetiji se ukvarjajo s sirarstvom, tema pogovora z državnim sekretarjem pa je
bila tudi možnost širitve
kmetije v vasi.
V Podkorenu je državni sekretar obiskal Gregorijevo kmetijo, na kateri se
ukvarjajo z rejo goved, prašičev in perutnine, s prirejo

mleka in goved pa sodelujejo tudi v shemi Izbrana
kakovost Slovenija. Mladi
prevzemnik Domen je sekretarju predstavil kmetijo in probleme, s katerimi se sooča. Pridružili so
se mu tudi člani tamkajšnje agrarne skupnosti, ki
so opozorili še na problem
škode, ki jo povzroča divjad, ter na aktualne probleme agrarnih skupnosti; nekatere med njimi naj
bi rešil tudi nedavno spremenjeni zakon o agrarnih
skupnostih.

Priznanja gorenjskim dobrotam
V okviru Festivala dobrote slovenskih kmetij so že ocenili nekatere skupine izdelkov. Priznanja bodo
dobile tudi gorenjske kmetije.

Cena mlekarn
Cena odkupovalcev
*standardna *dejanska *standardna *dejanska
December 2013
36,23
38,36
31,06
36,12
December 2014
32,64
34,09
27,77
31,72
December 2015
28,88
30,70
24,86
28,33
December 2016
26,84
30,01
24,15
28,18
December 2017
32,87
35,25
28,63
32,97
December 2018
31,43
34,40
28,37
31,95
December 2019
32,26
36,62
29,55
34,16
December 2020
30,85
34,69
27,40
31,56
December 2021
33,67
37,67
30,54
35,33
Januar 2022
34,34
38,08
31,17
35,93
Februar 2022
29,96
33,36
32,30
36,87

Kviz Mladi in kmetijstvo
Cveto Zaplotnik
Kranj – Društvo kranjske in
tržiške podeželske mladine
in Kmetijsko gozdarski zavod Kranj bosta v soboto,
7. maja, ob 17. uri pripravila v kulturnem domu na Trsteniku letošnje tekmovanje Mladi in kmetijstvo. Na
tekmovanju bodo sodelovale tričlanske ekipe mladih
s podeželja, pri tem pa dva
tekmovalca na dan kviza ne
smeta biti starejša od dvajset let, za tretjega tekmovalca pa ni starostne omejitve. Vsi tekmovalci morajo

biti člani enega od gorenjskih društev podeželske
mladine. Ekipe bodo odgovarjale na vprašanja o semenarstvu, krškopoljskih
prašičih, travnikih Natura
2000 ter o mladini in njenih evropskih ciljih. Prijave za tekmovanje sprejemajo kmetijske svetovalke Vanja Bajd Frelih (tel št. 04 51
12 701), Ana Beden (04 53
53 617) in Mojca Povšnar
- Starman (04 25 26 710).
Zmagovalna ekipa se bo
uvrstila na državno tekmovanje, ki bo 4. junija v Žužemberku.

Cveto Zaplotnik
Kranj – V minoritskem samostanu na Ptuju bo od 20. do
22. maja Festival dobrote slovenskih kmetij. V okviru festivala poteka tudi ocenjevanje kmečkih prehranskih
izdelkov. Sokove in nektarje, suho sadje in druge suhe
pridelke, domače marmelade, džeme in sadne namaze, kompote, konzervirane
vrtnine in druge konzervirane pridelke, med in čaje so sicer ocenili že lani jeseni, na
podlagi razpisa, ki so ga prireditelji objavili februarja letos, pa še vse naknadno prijavljene izdelke, poleg teh pa
tudi izdelke iz žit, mlečne in
mesne izdelke, olje, kis, sirupe, žgane pijače, vina, sadjevce – sadna vina, medice in
ribje izdelke. Rezultati za nekatere skupine prehranskih
izdelkov so že znani.
Gorenjske kmetije so bile
tudi letos s svojimi pijačami
uspešne na ocenjevanju. Bernarda Benet iz Podkorena je

Dan odprtih vrat na gozdnih učnih poteh

Gorenjske kmetije so bile na ocenjevanju uspešne tudi z žganimi pijačami. Slika je simbolična.
prejela zlato priznanje za liker z zelišči Teta Pehta, kmetija Okršlan (Janez Kožuh) s
Svetega Florijana nad Škofjo Loko zlato za zeliščni liker, Aleš Jerala iz Podbrezij
zlati priznanji za sladki pelin
in tepkovec, Janko Jeglič iz
Podbrezij srebrno priznanje
za Matijovčev gin in Klavdija Pivk iz Izgorij bronasto za
mešano sadno žganje.
Na ocenjevanju konzerviranih vrtnin je domačija
Lojz (Igor Bogataj) s Fužin
pri Gorenji vasi dobila zlato priznanje za sušeno zelenjavo iz kašče, Marko Kuhar
iz Dupelj zlato za paprike v

kisu in srebrno za kumarice v kisu, Matej Rozman z
Jame zlati priznanji za oluščeno seme konoplje in beljakovine – proteine konoplje, Staša Janša Čelik iz Radovljice bronasto za plavajoče paprike in Petra Potočnik
s Hotavelj bronasto za »domačo omakco«.
Na ocenjevanju čajev je
Matej Rozman dobil zlati priznanji za CBD in CBG
konopljin čaj, Vesna Cesar
iz Jereke zlato priznanje za
čaj »zdravilne rožc'ce iz objema gora dihalko«, Staša
Janša Čelik pa zlato za mladostni napoj.

Na ocenjevanju testenin je
kmetija Maln iz Podreče dobila zlata priznanja za ribano
kašo, krpice in široke valjane
rezance, Jana Krč z Visokega
pa srebrno priznanje za domače jušne rezance in bronasto za domače široke pirine rezance. Na ocenjevanju
suhega sadja je Janez Markuta iz Čadovelj dobil zlato
priznanje za suhe jabolčne
krhlje in bronasto za jabolčni
čips, na ocenjevanju kompotov Staša Janša Čelik srebrno
priznanje za bučkin poljub,
na ocenjevanju kisa pa Klavdija Pivk iz Izgorij zlato priznanje za jabolčni kis.

Kranj – Zavod za gozdove Slovenije bo v petek, ob dnevu
zemlje, pripravil Dan odprtih vrat na gozdnih učnih poteh v
Sloveniji. Na ta dan bo odprlo »vrata« štirinajst gozdnih učnih
poti v Sloveniji, med njimi tudi učna pot Kres v Železnikih in
učna pot po Predtrškem gozdu v Radovljici. Za obisk poti se je
treba prijaviti na spletni strani, ob vstopnih točkah poti bodo
obiskovalce od 9. ure dalje pričakovali gozdarji. Gozdne učne
poti so namenjene izobraževanju in spoznavanju gozdov in
gozdarstva, hkrati pa so tudi pomemben del turistične ponudbe na podeželju.

Ena od postaj gozdne učne poti Kres v Železnikih
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Ljubljana, Cerklje – Ljub
ljanski policisti so sporočili, da svojci od minulega
četrtka pogrešajo 52-letnega Mirana Jurka iz Ljubljane. Ker obstaja možnost, da
bi bil pogrešani lahko na območju Cerkelj, so območje
v soboto v iskalni akciji policisti pregledali s pomočjo
59 gasilcev in 18 vodnikov
reševalnih psov. Pogrešanega niso našli.
Pogrešani Miran Jurko je
visok 173 centimetrov, suhe
postave, kratkih rjavih las
z manjšo plešo na temenu,
ima manjšo bradico in brke.
Oblečen je v črno tanjšo jakno in športne copate. Policija prosi vse, ki bi karkoli

Foto: Policija

Simon Šubic

Pogrešani Miran Jurko
vedeli o njem, da podatke
sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko
postajo Ljubljana Center na
telefonsko številko 01 475
06 00 ali pokličejo na interventno številko 113 oziroma
anonimni telefon 080 1200.

Po nesreči dva »napihala«
Simon Šubic
Medvode – Na Cesti komandanta Staneta v Medvodah
se je v nedeljo okoli 15. ure
zgodila prometna nesreča,
v kateri so bili udeležena tri
vozila. Pri povzročitelju in
enem udeležencu so policisti ugotovili prisotnost alkohola.
Nesreča se je zgodila, ker
je voznik, ki je vozil v smeri Goričan, zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v vozilo voznika, ki
je pripeljal nasproti. Nato je

v vozilo povzročitelja trčil še
voznik, ki je vozil za njim.
Pri tem sta se povzročitelj in
potnica v vozilu prvoudeleženega voznika lažje telesno
poškodovala.
V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri povzročitelju pokazal 1,05 mg/l alkohola v izdihanem zraku,
policisti pa so mu odredili
še strokovni pregled. Enako se je zgodilo tudi z voznikom, ki je vozil za njim,
ki mu je alkotest pokazal
rezultat 1,01 mg/l. Vozil je
tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Tisoč kršiteljev le opozorili
Simon Šubic
Kranj – Med zadnjo preventivno akcijo za večjo uporabo
varnostnih pasov, ki je potekala v prvi polovici aprila, so
slovenski policisti med nadzorom ugotovili 2400 kršitev. V nekaj več kot tisoč primerih so kršiteljem zgolj izrekli opozorilo.
Od vseh ugotovljenih kršitev je bilo 2116 primerov, ko
vozniki ali potniki niso uporabljali varnostnih pasov na

sprednjih sedežih, 188 primerov neuporabe varnostnih pasov so policisti ugotovili tudi na zadnjih sedežih, 96 kršitev pa zaradi neuporabe zadrževalnih sistemov za otroke.
Policisti pozivajo voznike,
naj vedno in brez izgovorov
poskrbijo za dosledno pripetost vseh potnikov na vsaki,
tudi najkrajši poti. Uporaba
varnostnega pasu namreč
lahko ublaži posledice prometnih nesreč.

Floto letalske policijske
enote je okrepila »Julka«
V Letalski policijski enoti so pred dnevi slovesno prevzeli nov transportni helikopter AW 169, ob tem pa
je minister za notranje zadeve Aleš Hojs že napovedal nakup dodatnih dveh helikopterjev.
Simon Šubic
Zgornji Brnik – Potem ko so
konec marca »upokojili« 42
let star policijski helikopter
Agusta Bell AB-212, je floto Letalske policijske enote
na brniškem letališču pred
dnevi okrepil novi helikopter AgustaWestland AW 169.
Slovesno so ga prevzeli minuli četrtek. »Izjemno veseli smo naše nove posodobitve. Kot se spodobi za novega 'partnerja' v ekipi, smo
mu tudi že nadeli ljubkovalno ime – Julka,« je dejal vodja
Letalske policijske enote Dejan Kink.
Policija bo s helikopterjem
opravljala predvsem transportne naloge in usposabljanja za transportne naloge, kot so prevozi osebja policije, desantiranje in evakuacija bojnih skupin, lahko bo
izvajala reševanja v gorah, varovala državno mejo ter opravljala prevoze opreme in zunanjega tovora, je napovedal
Kink, ki je poudaril, da v Letalski policijski enoti z novim helikopterjem dosegajo
enega od njihovih glavnih ciljev, to je poenotenje in modernizacija flote helikopterjev, saj sta bila nazadnje dva
enaka helikopterja nabavljena leta 1985, vsak naslednji
nabavljen helikopter pa je
bil drugačen. Takšen tip helikopterja je namreč policija dobila tudi v začetku leta
2020. Novi transportni helikopter je sicer zmogljivejši,
zato bodo v okviru pogodbe

o njegovem nakupu, vredne
15 milijonov evrov, posodobili tudi prvega.
Po oceni ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa
slovenska policija še nikoli
v zgodovini ni bila tako dobro opremljena, napovedal
pa je že nakup še dveh helikopterjev, s katerima naj
bi v letih 2023 in 2024 posodobili in poenotili še patruljno-izvidniško floto. Javni razpis je že v teku. Minister je ob tem poudaril, da
bo tudi novo plovilo pretežno v službi državljanom,
saj bodo z njim reševali v gorah in prometnih nesrečah,
glede na opremo pa bo imel
pomembno vlogo tudi v nujni medicinski pomoči. Hojs

sicer zagovarja, da gorsko
reševanje in nujno medicinsko pomoč še naprej izvajata vojska in policija.
Novi policijski helikopter
AW 169 je tehnološko sodoben helikopter in ustreza
vsem zahtevam policije za
zagotovitev njenega nemotenega dela in razvoja transportnih zmožnosti. Gre za
relativno nov, izredno zmogljiv helikopter, poudarjajo
na policiji. Glavne prednosti
pred drugimi helikopterji istega razreda so velika hitrost
križarjenja, ogromna zaloga
moči in fleksibilnost opreme
za različne naloge. Ima sodobno in najbolj prilagodljivo potniško kabino v tem razredu helikopterjev in zelo

dobro vidnost iz helikopterja.
Helikopter predstavlja novo
generacijo sodobnih helikopterjev, ki izpolnjujejo vse trenutne standarde glede letalske varnosti in hrupa. V praksi to pomeni znatno boljše
zmogljivosti na višini, večjo varnost ob odpovedi enega motorja, prelete na različne naloge pa opravi bistveno hitreje. Kot smo izvedeli,
tak helikopter za policijsko
delo uporabljajo Norveška,
Združeno kraljestvo, Argentina in ZDA. V Avstriji so jih
pred kratkim kupili 18 za vojaške namene, uporabljajo pa
ga tudi različne letalske družbe in organizacije v Nemčiji,
Italiji, Franciji, na Danskem,
Švedskem in v Švici.

Na Starem vrhu se je v nedeljo smrtno ponesrečila planinka, ki je zdrsnila s poti. Policisti poročajo o
nevarnem početju neznane osebe, ki je na Jesenicah z laserjem osvetlila vojaški helikopter.
Simon Šubic

Domžale – V soboto okoli 3.30 je v Domžalah zagorelo vozilo. Policisti so po do zdaj zbranih podatkih ugotovili, da je
neznani storilec z neznano snovjo zanetil ogenj na parkiranem vozilu. Požar pa so opazili domači, ki so ga tudi pogasili.
Pogorela je zunanjost vozila, pri tem pa je nastalo za okoli
3000 evrov materialne škode. Policisti še nadaljujejo zbiranje
obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja
tuje stvari. O vseh ugotovljenih okoliščinah bodo obvestili
pristojno državno tožilstvo.

Stari vrh, Jesenice – Na območju Starega vrha se je v
nedeljo popoldne smrtno
ponesrečila planinka, so
sporočili gorenjski policisti,
ki so opozorili tudi na primer ogrožanja posadke vojaškega helikopterja, ki je v
nedeljo na Jesenice pripeljala poškodovanega planinca s
Kredarice. Helikopter so namreč ob odhodu z bolnišnice osvetlili z zeleno lasersko
svetlobo.
V nedeljo okoli 17. ure je
med vračanjem v skupini s

Kranj – Med kranjsko vojašnico in Rupo se je v soboto zaradi
spuščenega psa lažje poškodovala občanka, ki je sprehajala
svojega psa. Manjši pes brez nadzora je pritekel do nje, njen
pes pa je sunkovito stekel za njim, zaradi česar je padla. Policisti vodijo postopek in zbirajo obvestila.

Takšen tip helikopterja, kot je slovenska »Julka«, uporabljajo tudi druge policije po svetu.

Za planinko je bil usoden zdrs

Neznanec zanetil požar na parkiranem vozilu

Padla zaradi spuščenega psa

Foto: Policija

Iskali so ga tudi v Cerkljah

Gorenjski glas
torek, 19. aprila 2022

Podvrha na Starem vrhu pohodnica z zahtevne in ozke
lovske poti zdrsnila na strmo travnato in kamnito pobočje. Po daljšem drsenju po
strmem pobočju je na kraju
umrla. »Razmere v gorah se
spreminjajo, in čeprav marsikje postajajo vedno manj
zimske, podlaga nasprotno
postaja zelo suha in izredno
drsi. Strma travnata ter suha
gozdna in izpostavljena pobočja so nevarna,« so na Policijski upravi Kranj pozvali
k previdnosti.
V nedeljo se je pri zdrsu
poškodoval tudi gornik na

Kredarici. Posredovali so
gorski reševalci iz Mojstrane, helikopter Slovenske
vojske in dežurna ekipa za
posredovanje v gorah. Ponesrečenca je helikopter
prepeljal v jeseniško bolnišnico. Kot so navedli policisti, pa je helikopter po oddaji ponesrečenca med letom nekdo osvetlil z lasersko
svetlobo zelene barve.
»Po do sedaj zbranih podatkih zaradi hitre reakcije pilotov ni prišlo do ogrožanja varnosti posadke.
Če bo to v nadaljevanju še
ugotovljeno, bodo policisti

postopek vodili v smeri kaznivega dejanja,« je razložil
Bojan Kos s PU Kranj. Kot
je poudaril, opisano dejanje
pomeni hudo nevarnost za
letalski promet in za poškodbe oči oziroma vida posadke.
»Laserski žarek namreč vsakič povzroči najmanj trenutno zaslepljenost vse posadke zaradi odboja žarkov po
pilotski kabini, v najslabšem primeru pa lahko privede tudi do nenadzorovanih situacij v zraku, strmoglavljenja ali trajnih posledic
na vidu. Zato to niso igrače,«
je pojasnil.

LEPOTICE IN VRTNICA
Na velikonočni konec tedna so vse bolj znani blejski hotel Bled Rose obiskale tudi finalistke tekmovanja
Miss Earth Slovenija 2022. Najlepšo omenjenega izbora bomo sicer dobili jeseni, tokrat pa so se
občinstvu v živo predstavile v šovu talentov.
Alenka Brun

H

otel slovi po
tem, da v njem
velikokrat prenočujejo spletni vplivneži –
tako domači kot tuji. V njem
najdemo prav posebne kotičke, namenjene ljubiteljem
selfijev. Včasih je bil današnji Bled Rose Hotel Jelovica. Leta 2019 je bil prenovljen in je v lasti slovenskega
podjetnika Otmarja Zorna.
Ta se je Gorenjcem zapisal v

spomin tudi z nakupom Vile
Podvin, še prej pa se je odločil, da bo obnovil blejsko Pristavo.
Hotel Bled Rose ima izjemno lokacijo, meji na Riklijev park, je le sto metrov
oddaljen od Blejskega jezera. Trenutno doživlja zunanji preporod, notranjost pa
preseneti prav vsakega obiskovalca, saj z živimi barvami in vrtnico, ki je rdeča
nit hotela – kar pove že njegovo ime – naredi vtis. Je pa
dejstvo, da gre za hotel višjega cenovnega razreda, ki je

V hotelu za okuse skrbi Grega Rozman. Na fotografiji: solata
rakovice in jabolko granny smith, ki se na krožniku pojavi v
več oblikah, tudi kot žele, in drobtine ajdovega kruha.

Neža Klemenčič, aktualna mis Earth Slovenije Asja Bonnie
Pivk, Špela Sever in Neža Lozej

Natakar Luka Pirih gosta navduši s prijaznostjo. Včasih je
živel na Bledu, sedaj se v službo na Bled vozi z Brnika.

Z glasbenim nastopom je šov talentov popestrila Danijela
Burjan - Buryana.

namenjen ljudem, ki cenijo
ugodje in prestiž. V njem so
tudi kipi slovenskega umetnika Mirka Bratuše, tako da
je hotel celo neke vrste galerija.
Vse bolj postaja prepoznaven še po tem, da gosti različne glasbene dogodke. Pevec
Tilen Lotrič je na primer v
hotelu posnel videospot za
zadnjo pesem Ljubi, ljubi,
ljubi me, v katerem nastopa
tudi prav posebna živalska
zvezda: albino piton. Ta je
svoj sloves pridobil z rednimi
obiski (v družbi še nekaterih
eksotičnih živali in lastnice
Nike Leben) priljubljenih t. i.
Jungle brunchev, ki jih hotel
gosti konec tedna. Mimogrede pa nam je pred časom

njegova direktorica Natalija
Kovač zaupala, da v »blejski
vrtnici« v prihodnosti razmišljajo tudi o novi restavraciji à
la carte, ker si mogoče želijo
Michelinovega obiska. Roko
nad okusi hotelske kuhinje sedaj namreč drži Škofjeločan, prej vodja protokolarne kulinarike pri nas, Grega
Rozman. O tem, kaj vabi že
ob prvih sončnih žarkih na
teraso hotela, pa smo lahko
že slišali: posebno postrežena kava, a že samo skodelice v
odtenku zlate prepričajo.

Earth Slovenija 2022, kjer so
dekleta obiskovalcem v različnih točkah predstavila svoje talente. Z glasbenim nastopom je dogodek popestrila Danijela Burjan - Buryana. Pred šovom smo na odru
z mikrofonom v roki prepoznali tudi znano slovensko ime, Jernejo Podbevšek
Zhembrovskyy, modno oblikovalko, voditeljico in nekdanjo balerino.
Med dekleti, ki se potegujejo za krono mis Earth Slovenije, smo našteli tri gorenjske predstavnice: Nežo Klemenčič (25) iz Tržiča, Špelo
Sever (20) iz Domžal in Nežo
Lozej (21) iz Škofje Loke.
Prva uči tudi jahanje, zato se
je odločila, da publiki v šovu
predstavi to področje. Druga je zapela in tretja zaplesala čačača. Vse tri vidijo v

svoji prijavi na tekmovanje
nov izziv, čeprav Severjeva
pove, da jo nastopanje, oder,
glasba in tovrstna tekmovanja zanimajo že, odkar ve zanje, medtem ko se Klemenčičeva in Lozejeva z vsem tem
srečujeta prvič, kar pa je ravno tisto, kar ju je med drugim
prepričalo, da sta se prijavili –
da dobita kakšno novo izkušnjo tudi s tega področja.
Ravno tako je Gorenjka
aktualna mis Earth Slovenije Asja Bonnie Pivk. Prihaja iz Naklega. Krono bo simpatična Gorenjka naslednici
predala letos jeseni, ko bo na
vrsti finale izbora. Vidite pa
jo lahko tudi v vlogi voditeljice na TV3 v glasbeni oddaji
Top 4 in pa Zlati ključi. Delo
pred kamerami jo namreč
izjemno veseli in si želi v
medijih tudi ostati.

Tri gorenjske »vrtnice«
Tokrat je ena od štirih
hotelskih konferenčnih dvoran hotela gostila šov talentov finalistk izbora Miss
Tudi v hrani (predjed) se odraža prefinjen stil, ki ga v hotelu
morda ne zaznamo »na prvo žogo«, kljub živahnosti in
barvitosti pa ga dokaj hitro opazimo.

V sladici menija à la carte je opazen prepoznavni stil
kuharskega mojstra.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

VZGOJA ZA INTERNET
Staršem je na voljo nov priročnik o varni rabi interneta, ki so ga izdali pri točki ozaveščanja o varni rabi
interneta Safe.si, ki deluje v okviru fakultete za družbene vede.
Mateja Rant

V

zgoja za internet je naslov priročnika, namenjenega staršem
osnovnošolcev,
saj v tem času otroci postanejo intenzivni uporabniki interneta, poudarjajo pri točki Safe.
si in dodajajo, da priročnik prinaša ključne nasvete in opozorila v povezavi z najpogostejšimi tveganji pri uporabi interneta, s katerimi se srečujejo
mladostniki.
»Tako kot otroka naučimo varno hoditi po cesti, ga
moramo naučiti varne uporabe interneta. To učenje pa
se začne tisti trenutek, ko mu
prvič izročimo v roke napravo,
ki omogoča dostop do interneta, in traja, dokler ni otrok toliko vešč varne uporabe interneta, da zna sam prepoznavati tveganja in se pred njimi tudi zaščititi,« je v uvodu
zapisal avtor priročnika Marko Puschner. To pa je tudi
osnovno vodilo in priporočilo

Staršem je na voljo nov priročnik o varni rabi interneta
Vzgoja za internet. / Foto: arhiv Safe.si

PESMI MLADIH
Vse najboljše
Pred teboj bi položila
cvetlic,
kar jih premore travnik.
Pa ne morem.
Z vso močjo bi objela
tebe,
celoto, ki obstaja.
Pa ne morem.

Z vso iskrenostjo izrekla
ljubezen,
vso, ki je skrita v srcu.
Pa ne morem.
Še zadnjič bi ti rada rekla
vse najboljše
za tvoj rojstni dan.
Pa ne morem.
Ne morem, ker te ni več.
Tanja

Večkrat sem že napisala, da so pesmi ogledalo naše duše.
Na tem mestu pa se veliko skriva. Stvari, ki jih delimo z
drugimi, in tiste, ki jih ne. Ko se čustva prelijejo na papir,
nastanejo najlepše pesmi. Meta

POTOVANJA



VINO



HRANA



DOGODIVŠČINE



MOŠKI

Tako kot otroka naučimo varno hoditi po cesti, ga moramo naučiti varne uporabe interneta,
svetujejo pri Safe.si.
staršem, ko predajo otrokom v uporabo mobilni telefon ali računalnik. V priročniku sicer obravnavajo najpomembnejše teme v zvezi z varno rabo interneta: odnos otrok
in staršev do interneta, zaščito naprav, družabna omrežja,
varovanje zasebnosti, tvegana
vedenja, spletno nasilje, starševski nadzor, neprimerne in


ŽENSKE



škodljive vsebine, prekomerno rabo in zasvojenost, pametne igrače in ure ter videoigre.
Poleg ključnih informacij o
posamezni temi lahko starši v
priročniku najdejo tudi nasvete in opozorila, ki bi jih morali
poznati starši in mladostniki,
pojasnjuje Puschner.
Priročnik je izšel v nakladi deset tisoč izvodov in ga

POTOVANJA



VINO



bodo v tiskani obliki brezplačno prejeli vsi starši, ki se
bodo udeležili Safe.si predavanj za starše, ki jih organizirajo šole. »Prav tako si ga
v tiskani obliki starši lahko
brezplačno naročijo na spletnem mestu Safe.si, kjer je
za ogled in prenos na voljo
tudi v elektronski obliki,« še
dodaja Puschner.

HRANA



ŽENSKE

BELI HLEBEC Z DROŽMI
Alenka Brun

N

a
druženju
Droženje ob
vinu smo v
Hotelu Triglav
Bled spoznali nadobudno in v droži zaljubljeno Jerico Klinar, ki v
hotelu skrbi za slastne slane
in sladke jedi, ki nastajajo s
pomočjo droži. Med drugim
nam je zaupala tudi, kaj so
droži, kako ravnati s suhimi
drožmi in recept za beli hlebec z drožmi.
Po velikonočnih praznikih, ko misel o hujšanju in
počivanju želodca po vsej
obilici hrane mine, se lahko
preizkusite v pripravi omenjenega hlebca.
Recimo, da vam nekdo podari pest suhih droži.
Droži namreč lahko posušimo in shranimo ter jih uporabimo, ko jih potrebujemo.
Vendar jih je treba pred peko
poživiti. Vzamemo 10 gramov droži in jih raztopimo
v dveh žlicah vode. Po dveh
urah premešamo in dodamo
50 gramov bele moke in ravno toliko vode ter pustimo

dan ali dva, da lepo dozorijo ter so primerne za peko.
Dozorele se skoraj potrojijo. Če za recept zadošča

sto gramov, lahko uporabimo kar te. Če jih potrebujemo več, jih nahranimo z
več vode in moke – glede na

Peka z drožmi je med bolj priljubljenimi. Jerica Klinar je že
prava mojstrica peke z drožmi.

potrebe recepta. Vedno pa
moramo biti pazljivi na čistočo v posodici, kjer hranimo droži, saj bodo le tako
dobro delale in imele prijetno sladek vonj.
Recept za beli hlebec z
drožmi pa je naslednji: Potrebujemo 460 g bele moke,
290 g mlačne vode, 12 g soli,
150 g droži (75 g bele moke,
ravno toliko vode, žlica droži, ki jih hranimo).
Postopek se začne tako, da
zvečer pripravimo droži: 75
g bele moke, 75 g vode, žlica matičnih droži. Zjutraj
zamesimo testo: 150 g droži, 300 g mlačne vode in 500
g bele moke. Počakamo, da
poteče avtoliza in čez pol ure
dobro vgnetemo še 12 g soli.
Nato testo vzhaja. Prvi dve
uri ga na pol ure štirikrat
raztegnemo in prepognemo. Potem ga pustimo, da
ravno prav vzhaja, kar ugotovimo s preizkusom s prstom: če se odtis prsta počasi
vrača, je vzhajano testo primerno za preoblikovanje.
S pomočjo plastične lopatice ga stresemo na delovno
površino in rahlo pomokamo. Štirikrat ga raztegnemo

Vsaka faza priprave kruha potrebuje svoj čas in pristop,
da se procesi zaključijo in pripomorejo h kar najboljšemu
rezultatu: puhasti sredici in hrustljavi mehki skorji.
Sčasoma izkušnje in vaja pripeljejo tudi do takšnega videza
kruha z drožmi.
in prepognemo, vmes omedemo moko in oblikujemo hlebček s spodvihavanjem. Pomokamo in pokrijemo ga s krpo. Po 15 minutah testo nežno pretegnemo in preganemo ter oblikujemo površinsko napetost hlebčka. Predenemo
ga v košarico s pomokano
krpo (riževa moka), pokrijemo in pustimo vzhajati. Ko je testo vzhajano, ga
obrnemo na peki papir ali
vročo posodo in zarišemo
vzorček. Posodo pokrijemo in pečemo na 240 stopinjah Celzija pet minut,

nato temperaturo znižamo
na 220 stopinj. Prvih dvajset minut pečemo v pokriti posodi, nato jo odkrijemo
in pečemo do želene barve
(okoli 20 minut).
Vsaka faza priprave kruha
potrebuje svoj čas in pristop,
da se procesi zaključijo in
pripomorejo h kar najboljšemu rezultatu: puhasti sredici in hrustljavi mehki skorji.
Hitrost vzhajanja pa je odvisna od vrste moke, količine
droži v testu in sama temperature prostora. Testo iz polnozrnatih mok, na primer,
sploh vzhaja hitreje.
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BILA JE DRUGI OD DESETIH OTROK
Angela Verčič, stanovalka Doma upokojencev Kranj, je marca letos praznovala stoti rojstni dan. V domu so častitljivi starosti nazdravili sredi aprila.
Njena rodna vas je Leskovica pod Blegošem v Poljanski dolini.

Angela Verčič je praznovala stoti rojstni dan. Poleg tega, da je slavljenki voščil tudi kranjski
župan Matjaž Rakovec, brez torte ob tako častitljivi obletnici rojstva tudi ni šlo. / Foto: Primož Pičulin
lužo«. Tja je odšla leta 1954 in
ostala dobrih 55 let.
Izvemo še, da je bila Angela
Verčič včasih trmasta in svojeglava, a je s svojim humorjem
znala nasmejati okolico do
solz. Blizu ji je tudi poezija in
še danes zna na pamet mnoge pesmi, ki se jih je naučila v

Zvita feltna na Tavčarjevem dvorcu

Novorojenčki

Ena naših najpopularnejših zabavnih skupin Zvita feltna,
ki slovi po dobrih zabavah in hitih Edina, Gin in tonic, Lunina belina in Kraljica, je že lani začela praznovati 15-letnico
delovanja. Sedaj priljubljena fantovska glasbena zasedba
prihaja tudi na Gorenjsko. Fantje bodo namreč 23. aprila
ob 20. uri nastopili na Tavčarjevem dvorcu na Visokem
pri Poljanah.

V Kranju se je rodilo 13 dečkov in 10 deklic. Najlažja je bila
deklica z 2835 grami, najtežji pa deček s 4310 grami. Za
Jesenice bodo podatki objavljeni prihodnji torek.
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Pozdravljeni, smo mlada družina, ki se je preselila na vas.
Poleg domačinov, ki so načeloma prijazni, smo dobili za
soseda še velikega kmeta, ki
radodarno gnoji njive okoli
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Draga Tanja, sem štirideset in
nekaj let stara ženska. Imela
sem že nekaj nesrečnih zvez,
ki so me pustile zelo cinično.
Zanima me, ali bom kdaj srečala pravega partnerja zase.
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»Sosed«

Čisto mogoče je, da vas ima za
mestne srajce in vam malce
nagaja. Ampak samo malce.
Čeprav pravite, da ste se zavedali, kam se selite, mislim, da
niste bili niti malo pripravljeni na to, kako je videti življenje na vasi. Traktorji, živina,
»specialne« vonjave. Vse to
spada na podeželje. Kmetija
deluje po svojih zakonitostih
in glede na to, da pravite, da
imate radi domačo hrano,
vzemite to v zakup. Raje se
poskusite kmetu približati,
vaši otroci se lahko marsikaj
o življenju naučijo na njegovi
kmetiji. Eden od vaših otrok
bo v kmetovanju celo našel
življenjski poklic. Poskusite
se tudi dogovoriti, da vam
sporoči, preden odpelje
»dišave« na njivo. Torej: čim
manj komplicirajte in vzemite
igrico človek, ne jezi se, če ne
gre drugače. Lep pozdrav.
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Zdravje vaše mame je tako,
kot je zdravje vseh starejših
ljudi. Vsaka najmanjša sapica in stvar jih že spravi s tira
oziroma ravnotežja. Da je ne
želite dati v dom, je popolnoma razumljivo. Domovi
se v času epidemije niso
ravno izkazali, vsaj večina
ne, in so starejši predčasno
umirali v njih. Vendar pa se
morate zavedati, da za skoraj negibno mamo ne boste
več mogli dolgo sami skrbeti. Navsezadnje tudi vi niste
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nas. Zdaj spomladi je smrad
neznosen, zdi se nam, da
gnojnico poliva še namenoma
in pogosteje, kot bi bilo treba.
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Sem vaša redna bralka. Zanima me glede mame in njenega zdravja. Težave ima z revmatizmom, je tudi že slabše
gibljiva. Živi še pri meni, saj bi
jo v dom težko dala.

LAŽJI
SUDOKU
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»Nesrečna«

tanja.70@hotmail.com

»Mama Joža«

Dne 6. aprila 2022 sta na Bledu sklenila zakonsko zvezo
Paul William Batt in Dawn Samantha Williams.

več rosno mladi in dvigovati
mamino težo za vas ni več
mačji kašelj. Naj vam bo v
tolažbo, da ste mamo imeli tako dolgo ob sebi in tudi
še nekaj let ima pred seboj.
Mogoče bi se vam finančno
izšlo, če bi poiskali kakšno
pomoč vsaj za nekaj ur na
dan. Sicer bo treba poiskati
drugo pot in v skrajnem primeru boste morali mamo
dati v dom starejših občanov
v svoji bližini. Srečno.

TANJA ODGOVARJA

kljub pomoči svojcev namreč
ni bilo več mogoče. V domu
se je kljub prvotnim pomislekom zelo lepo vživela. Da pa
je dosegla tako visoko starost,
ima verjetno zasluge tudi njena vera. Ta namreč že vseskozi predstavlja pomemben del
njenega življenja.

sudoku_LAZJI_22_31
NALOGA

Mladoporočenci

Draga Nesrečna. Boste.
Srečali ga boste, ko boste
na pravo zvezo pripravljeni.
Nikar ne obupajte, videti je,
da ste morali razčistiti še
nekatere stvari iz preteklosti.
Da imate zdaj ob vsem tem
še neprecenljive izkušnje,
tudi ni zanemarljivo. Srečali
boste partnerja, ki vam sicer
ne bo ponujal bele poroke in
obljubljal nebes in bogastva.
To bo čisto navaden moški,
ki pa vas bo imel srčno rad.
Za sabo bo imel tako kot vi
precej »prtljage«, ki jo je
pridobil v preteklih zvezah.
Videti je tudi, da bo imel enega še precej majhnega otroka, s katerim se boste dobro
ujeli. Imejte se radi.

osnovni šoli. Ker je bila varčna in sila skromna, si je sčasoma kupila stanovanjce na
Nazorjevi ulici v Kranju, v
katerem je živela vse do odhoda v dom starejših v Kranju.
Takrat je imela 89 let. Samostojno življenje v najvišjem
nadstropju bloka brez dvigala
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pri kmetu na Spodnjem trgu
(pri Krašovcu), ki ji je v zameno za delo na polju nudil prenočišče in hrano.
Med letoma 1954 in 1959
je bila v dijaškem domu v
Škofji Loki, konec petdesetih let prejšnjega stoletja pa je
dobila delo v kranjski Iskri,
kjer je delala za tekočim trakom in tu tudi dočakala upokojitev. Po upokojitvi si je
nasproti vojašnice v Kranju
najela vrt, kjer je gojila zelenjavo. Vrt je bil njeno veliko
veselje in ljubezen.
Angelca se ni nikoli poročila in nima otrok, še pravi
zapis. »Ker pa so se vsi bratje in sestre s svojimi družinami konec tedna redno srečevali v rodni Leskovici na obiskih pri očetu, ki je bil do smrti 'glava družine' in je doživel
lepo starost, ji družbe nikoli ni manjkalo.« Spomnijo
se, da so bila to vedno bučna in vesela srečanja. Vsakič
pa je bil velik dogodek, ko je
na obisk prišla sestra Marija, ki si je dom ustvarila »čez
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lavljenka se je rodila 27. marca 1922
kot druga od desetih otrok, se začne
zapis o njeni življenjski zgodbi. Ker sta tako
prvi kot predzadnji otrok
doma umrla, še preden sta
dopolnila eno leto starosti,
je veljala za najstarejšo med
osmimi brati in sestrami, od
katerih jih je danes živih še
pet.
Oče Anton je bil zaposlen
kot gozdni delavec, hkrati pa
je bil tudi »mežnar« v domači fari. Tako je družina živela v mežnariji, majhni hiši
poleg župnišča, ki je bila v
lasti cerkve. Angela oziroma
največkrat Angelca je veliko
pomagala v cerkvi, jo čistila
in skrbela za rože. Bila je tudi
članica Marijine družbe.
Kot najstarejši otrok je imela posebno in pomembno vlogo v družini: ko so starši delali na polju ali ko je oče oglaril

na Blegošu, je pazila na svoje mlajše brate in sestre.
»Časi so bili zelo trdi, hrane
pa v visokogorski vasici bolj
malo,« pripoveduje zapis o
slavljenki. »Zato so Angelco
že pri šestih letih dali za pestrno h kmetu na Dovje pri Mojstrani. Ves čas te odsotnosti je zelo žalovala za domom,
zato so jo starši po letu dni vso
shirano in bolno vzeli nazaj
domov. Nato je dninila pri
bližnjem kmetu.« Ko je prišla
vojna, je šla za gospodinjsko
pomočnico k družini Erpič v
Čirče pri Kranju, zadnji dve
leti vojne pa je bila dekla pri
enem od velikih kmetov v
Gorici pri Radovljici.
Leta 1943 so Nemci v njeni rodni vasi požgali mežnarijo, a po vojni so bratje in
sestra Kati v neposredni bližini stare mežnarije zgradili
novo hišo, ki stoji še danes. V
tem času se je Angelca vrnila domov, a kmalu odšla v
Škofjo Loko. Zaposlila se je
v delavski menzi kot kuhinjska pomočnica. Stanovala je
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Alenka Brun
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NAGRADNA KRIŽANKA
www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

Kdaj in kam jih
saditi, kako jih
gnojiti in zaščititi
pred mrazom,
škodljivci in
boleznimi, so
osrednja poglavja
te knjige.
Predstavi številne
sorte vrtnic, ki so
jih preizkusili v
Sloveniji.
Vrtnica je na
vsakem vrtu
nekaj posebnega,
zato bo ta
prelepa knjiga
z več kot 250
fotografijami
očarala prav
vsakogar.

Število strani: 176 strani, 19 x 25 cm, trdo vezana
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.

25,50
EUR

+ po

št ni n a

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

1. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR
2. in 3. nagrada: knjiga Melanda
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilče
nih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do torka,
3. 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.

NASVETI

Gorenjski glas
torek, 19. aprila 2022

Družinska saga, 2. del

Moji partnerji
Milena Miklavčič

usode

»Rudi se je končno prikazal pri vratih poročne dvorane. Bil je zelo zelo 'dobre
volje' … Kar na jok mi je šlo.
Kako je potekala civilna poroka, ne vem več. V mislih
sem se ogradila od vsega …«
Tudi cerkveni obred ni
minil brez izgredov. Najprej
jih je Olga slišala od župnika. Bil je strašno jezen, ker
so zamujali.
»Ponižno sem sklonila
glavo, na jok mi je šlo,« je zapisala v svoj dnevnik.
»Žal pa morečih trenutkov še ni bilo konec … Takrat je bilo še v navadi, da smo
ženske sedele na levi, moški
na desni strani. Ko je bilo na
vrsti obhajilo, sem pogledala na moško stran: Rudija ni
bilo v klopi! Zastal mi je dih,
mislila sem, da se bom onesvestila. K obhajilu sem šla
sama. Ljudje so sicer imeli
sklenjene roke, kot da molijo, v resnici so se mi privoščljivo smejali. Šele kasneje
sem izvedela, da se je mož s
prijatelji izmuznil domov, v
klet, kjer smo hranili vino za
ohcet. Spili so vse, do zadnje
kaplje, v cerkev so se vrnili
glasni, razposajeni in pijani
kot čep.

Predstavljate si, kako mi je
bilo pri srcu. Na vasi so še leta
zatem govorili o tej sramoti.
Aprila se mi je rodila hčerka. Moram reči, da je takrat
pokazal nekaj človečnosti,
a je bilo že po nekaj tednih
spet vse po starem. Rudi ni
resno jemal zakona. Veseljačil je pozno v noč. Ko je kolovratil proti domu, so ga lahko
vsi na vasi poslušali.
Nekega dne so nam v tovarni povedali, da v Nemčiji iščejo tekstilne delavke. Novice, da so me izbrali, sem bila
zelo vesela. Doma sem zaslužila komaj za sproti. Papirje
sem urejala na konzulatu v
Zagrebu. Želela sem se pogovoriti z možem, a ga ni zanimalo. Zadovoljen je bil, če
je imel denarja za sproti.
Januarja 1969 je zapadlo veliko snega. V žepu sem
že imela vozovnico za vlak za
Frankfurt. Sosed mi je sicer
obljubil, da me s hčerko odpelje do prijateljice v Kamnik, a
ni mogel držati jezika za zobmi. O mojem odhodu v Nemčijo je izčvekal mami in Rudiju. Stopila sta skupaj in naredila vse, da sem ostala doma.
O, kako sem se žrla!
Hčerka Mira je bila stara
dve leti, ko se mi je ponovno
ponudila priložnost. Prosila sem mamo, ali lahko pazi
na hčerko. Našla sem delo
tudi za Rudija. Zaposlil bi se
v pleskarskem podjetju. Tik
pred zdajci si je premislil,
zato sem odšla sama.
Ni mi bilo lahko. Naučiti
sem se morala jezika, drugačnega načina dela in razmišljanja. V službi sem bila
od jutra do večera. Moža nisem pogrešala, sem pa hčerko. Ves čas sem mislila nanjo. Kadar ponoči nisem
mogla spati, sem tuhtala,
kaj počne Rudi. Že pred odhodom nisva več kot tri mesece spala skupaj. Ena od

prijateljic mi je pisala, da
ima drugo, da jo je že prej
imel. Morda je še najbolje
tako, sem si rekla.
Ko sem se vrnila domov,
sem mu povedala, da se hočem ločiti. V obraz mi je
vrgel kup zmerljivk. A je šel,
kajti tista druga je že čakala,
da ga sprejme. Hči je ostala
pri meni, mož se je odpovedal tudi njej.
Bila sem ponosna nase,
da sem ukrepala. Zdelo se
mi je, da sem postala samozavestnejša.
Ko sem se vrnila v Nemčijo, sem najprej zamenjala delodajalca. A sem šla z
dežja pod kap. Ta, ki me je
sprejel v službo, je vrgel oči
name. Sprva sem mislila, da
zato, ker sem bila pridna,
zelo natančna in sposobna
delavka, s časom pa sem le
spoznala, da ima druge namene. Kurt mi je pihal na
dušo, naj skupaj z njim pobegnem v Ameriko, kjer mi
bo nudil vse, kar si bom želela. Odklonila sem, kar ni
bilo dobro. Zamenjati sem
morala službo.
Tiste stare ponižne Olge,
ki je pred vsakim upogibala hrbet, ni bilo več. Tudi sodelavkam nisem dovolila, da
bi me izkoriščale. Nekatere
ženske so bile zelo hudobne.
Po sedmih letih sem se
vrnila domov. Službo sem
hitro našla. Vsi so bili veseli
mojega znanja nemškega jezika. Kar dobro mi je šlo, vesela sem bila tega. Žal mi ni
bilo dano, da bi lepo živela.
Spoznala sem moškega, ki se
mi je zdel primeren za skupno življenje. Nisem bila zaljubljena, osvojila me je njegova izpoved o pokojni ženi,
ki jo je izgubil v prometni nesreči. Lovro je bil zelo ljubosumen, kar naprej mi je stal
za hrbtom in me kontroliral.
Prijateljevala sva deset let,
ko sem zanosila. Imela sem
precej zelo napornih zdravstvenih težav. Sin je prijokal na svet predčasno. Žal je
po osmih urah umrl. Moral
bi biti prepeljan v Ljubljano,

v inkubator, a so zdravniki toliko časa mečkali, da je izgubil boj za življenje.
Skupaj z otrokom je v
meni umrla tudi naklonjenost do partnerja. Posvetila sem se hčerki Miri, ki je
prihajala v odraslo obdobje. Tudi ona ni imela sreče pri fantih. Pogosto sva
se prepirali, saj je bila zelo
trmasta. Zmeraj je zahtevala, da obvelja njena. Kadar
je bil stric pijan, je ženske
zmerjal, da smo kurbe, ker
se gonimo z moškimi, ne
da bi bile poročene.
Hčerka je rodila sina, čez
kakšnih deset let se je potem tudi poročila in se preselila na svoje. Takoj sem
opazila, da hčerkin partner
pastorka ne mara. Ves čas
ga je zapostavljal. Tudi takrat, ko je hčerka rodila drugega otroka, ni dovolil, da bi
skupaj obiskala mamico v
porodnišnici. Zet je sicer delaven, uspešen, a po značaju zelo grob in surov. Hčerka še danes ni srečna z njim.
Kot mama zelo trpim, a ji ne
morem pomagati. Ženske iz
našega rodu smo res preklete! Vse po vrsti se zaljubimo
v napačne moške!
Čeprav sem se znašla v zrelih srednjih letih, sem bila po
videzu še zmeraj zelo mladostna. Zaradi svojega poklica sem se znala lepo obleči, veliko sem potovala po državah nekdanje Jugoslavije.
Priložnosti mi ni manjkalo, a jaz, trapa, sem se spet
odločila za napačnega! Spoznala sva se prek malih oglasov. Imel je veliko želez v ognju. Ko so mu vse dale košarico, je prišel k meni. Skupaj sva že trideset let, a neporočena. Čeprav me naslavlja
''moja žena'', me ima zgolj
zato, da skrbim zanj, mu kuham, perem, igram njegovo
šoferko. Nisem zaljubljena
vanj, a mi predstavlja neko
varnost, ki je prej nisem nikoli imela. Dobra stran najine zveze je, da me še nikoli
ni pustil na cedilu.«
(Konec prihodnjič)

Palačinke in testenine z lososom
Erika Jesenko

Dimljen losos predstavlja
zanimivo popestritev jedi.
Ne potrebujemo ga veliko,
a ustvari izvrsten okus in
aromo. Uporabimo ga lahko na številne načine, tudi
kot omako za testenine ali v
nadevu za slane palačinkine
zvitke.
Za pripravo palačink z dimljenim lososom potrebujemo: za palačinke: 1 jajce,
200 g moke, 1 dl mleka, 2 dl
mineralne vode, pol žličke
pecilnega praška, četrt žličke soli; za nadev: 150 g rezin
dimljenega lososa, 100 g sirnega namaza, 1 paradižnik, 1
pest rukole.
Iz navedenih sestavin za
palačinke zmešamo maso za

palačinke. Točno količino tekočine ali moke prilagodimo
tako, da dobimo primerno
gosto maso za palačinke. Palačinke spečemo ter jih ohladimo. Paradižnik narežemo
na manjše kocke, rezine lososa na trakove. Vsako palačinko namažemo s sirnim
namazom, nanj nadevamo
nekaj rezin lososa in razporedimo paradižnikove koščke. Vse skupaj prekrijemo še
z nekaj rukole. Robove palačink zapognemo navznoter
in zvijemo v rulado.
Za pripravo polnozrnatih
peresnikov z dimljenim lososom in porom potrebujemo: 400 g polnozrnatih peresnikov, 1 srednje velik por,
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3 stroke česna, 200 g dimljenega lososa, 2,5 dl smetane za kuhanje, 2 žlici limoninega soka, pol žličke kopra,
sol in poper, 1 žlico olivnega olja.
Polnozrnate
peresnike
kuhamo v osoljeni vodi ter
jih odcedimo. Kuhamo jih
eno minuto manj, kot piše
na embalaži. Česen olupimo

KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Katja Dolenc
Običajno nam po veliki noči ostanejo pirhi, hren in mogoče
šunka. Porabimo jih lahko tudi tako, da z njimi pripravimo
kakšno novo jed. Mogoče vam bo kateri od receptov všeč.

Solata s šunko in jajci
Potrebujemo 200 g šunke, čebulo, peteršilj, 2 žlici olja, 2 žlici
kisa, sol, poper, žličko gorčice in 2 trdo kuhani jajci.
Šunko narežemo na tanke rezine in jo damo v skledo. Dodamo
drobno sesekljano čebulo, narezan peteršilj, olje, kis in začimbe. Premešamo in po vrhu položimo rezine narezanih jajc.

Nadevana jajca s kremo
Potrebujemo 4 trdo kuhana jajca, 50 g masla, pol žličke gorčice,
žličko kisle smetane, sol, poper, peteršilj ali čemaž, žličko naribanega hrena, nepekoči feferon in limonin sok.
Trdo kuhana jajca prerežemo na pol in izdolbemo rumenjake.
Polovice beljakov položimo na krožnik in jih napolnimo s kremo, ki smo jo pripravili posebej. V skledo damo rumenjake, jih
pretlačimo z vilicami in jim primešamo še preostale sestavine.
Nadevana jajca s kremo okrasimo s sesekljanim peteršiljem
ali čemažem.

Paradižnikova solata z jajci
Potrebujemo 5 paradižnikov, 2 kuhana krompirja, 2 trdo kuhani
jajci, 2 žlici majoneze ali 2 žlici olja, kis, sol in šop peteršilja ali
čemaža.
Paradižnik, krompir in jajci narežemo na rezine. Drugo posebej zmešamo v skledici in prelijemo po rezinah. Narahlo
premešamo in potresemo s sesekljanim peteršiljem oziroma
čemažem.

Hren s krompirjem
Potrebujemo 3 vroče kuhane krompirje, 3 žlice naribanega hrena, 3 mlade čebule, 4 žlice majoneze, sol in poper.
Krompir olupimo in zrežemo na tanke rezine. Primešamo hren
in sesekljano čebulo, majonezo, sol in poper. Premešamo,
ohladimo in ponudimo k šunki.

Hren z jabolki in pomarančnim sokom
Potrebujemo 0,5 kg sočnih jabolk, 3 žlice naribanega hrena, 0,5
dl kisa, žlico trsnega sladkorja, sok ene pomaranče in sol.
Nariban hren in olupljena naribana jabolka zmešamo v skledi,
temu dodamo sladkor, sol po okusu, kis in pomarančni sok.
Vse skupaj dobro premešamo in postrežemo s šunko.

Hren s fižolom
Potrebujemo 0,5 kg kuhanega belega fižola, 3 žlice nastrganega
hrena, 1 dl olivnega olja, limonin sok, sol in poper.
Fižol pretlačimo in mu med mešanjem v tankem curku dolivamo olivno olje. Nato dodamo hren, sol in poper ter limonin
sok po okusu. Ponudimo s šunko.

Lahke

jedi

in nasekljamo, por narežemo na kolesa. Ponev segrejemo, prilijemo žlico olja ter
na njem na hitro prepražimo česen in por. Dodamo na
tanke rezine narezanega dimljenega lososa, solimo in
popramo ter pražimo še minuto. Zalijemo s smetano za
kuhanje, prilijemo limonin
sok in začinimo s koprom.

Dobro premešamo in počasi kuhamo še 5 minut, da se
omaka zgosti. V omako primešamo kuhane in odcejene testenine in kuhamo še
minuto, da se vse sestavine
dobro pomešajo.
Nasvet: V omako lahko na
koncu vmešamo še eno pest
naribanega parmezana ali
navadnega sira.

ZANIMIVOSTI, KAŽIPOT
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Zbirajo očala za
manj razvite
Začela se je deseta akcija zbiranja rabljenih
korekcijskih očal za slabovidne v manj razvitih
državah.
Ana Šubic
Kranj – Podjetje Hofer in Lions klub Ljubljana Trnovski
zvon že deseto leto zapored
organizirata akcijo zbiranja
rabljenih očal za slabovidne
iz gospodarsko manj razvitih držav. Jubilejna akcija, ki
se je začela minulo soboto,
poteka v vseh 89 trgovinah
Hofer, kjer je do 14. maja v
posebne škatle na zlagalnih
policah možno oddati odslužena navadna ali sončna korekcijska očala. Cilj letošnje
akcije je preseči lanski rekord, ko so zbrali kar 18.120
rabljenih očal, skupaj pa so
jih v minulih devetih letih
kupci donirali že več kot 95
tisoč.
K darovanju očal letos
spodbuja tudi športnik in
motivator Alen Kobilica.
Nad odzivom donatorjev v
preteklih akcijah je navdušen, saj na ta način pomagajo tistim, ki si brez njihove
pomoči očal ne bi mogli privoščiti. »In to jim je seveda

spremenilo življenje,« je poudaril. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije
se večina slepote, približno
90 odstotkov, pojavlja v državah v razvoju, med glavnimi vzroki slepote in okvare
vida pa je prav pomanjkanje
očal in drugih pripomočkov
za slabovidnost.
Po koncu akcije bodo zbrana očala skrbno pregledali, razvrstili in poslali v francoski zbirni center Medico
France. »Tam jih bodo označili z optičnimi parametri,
očistili in jih odposlali v manj
razvite države, kjer bodo razveselila slabovidne posameznike,« so napovedali organizatorji akcije.
Hofer je na začetku akcije z donacijama podprl tudi
slepe in slabovidne otroke
v Sloveniji. Donaciji so namreč namenili Centru IRIS
ter centru za slepe športnike
Vidim cilj, ki ga je pred desetletjem ustanovil prav letošnji ambasador akcije Alen
Kobilica.

Preverjali znanje o gorah
Na 32. tekmovanju Mladina in gore je med osnovnošolci drugo mesto osvojila ekipa Planinskega
društva Kranj, med srednješolci pa sta slavili planinki iz ekipe Planinskega društva Tržič.
Jasna Paladin
Litija – Tradicionalno tekmovanje Mladina in gore, ki
je v soorganizaciji Planinske
zveze Slovenije najbolj uveljavljena planinska preizkušnja za mlade iz znanj, veščin in izkušenj z vseh področij in oblik planinskega
delovanja, so 9. aprila gostili v Litiji. Za naslov državnih
prvakov se je v osnovnošolski kategoriji potegovalo 43
ekip, šesterica najboljših v
finalu v živo. Zmage se je
veselila ekipa Nanoške zveri (PD Postojna) pred drugouvrščenimi Neustrašnimi gorskimi učenjaki (PD
Kranj) in Planinskimi mulci (PD Litija) na tretjem mestu. Na visokem šestem mestu so končale Podzemne veverice OŠ Orehek Kranj
Na tekmovanju se je pomerilo tudi enajst srednješolskih ekip. Zmago je slavila ekipa Gorski kuri (PD Tržič), ki sta jo sestavljali Tinkara Košir in Neža Kočevar.

Srednješolski zmagovalki Gorski kuri iz PD Tržič z mentorjem Gorazdom
Černilcem, načelnico Mladinske komisije PZS Ano Suhadolnik, koordinatorico tekmovanja
Brigito Čeh in predsednikom PZS Jožetom Rovanom / Foto: Manca Ogrin (PZS)
» Obe radi obiskujeva gore.
Praktično in teoretično znanje se močno prepletata,
zato je vse lažje in bolj logično, če hodiš v hribe,« sta
poudarili tekmovalki, njun
mentor Gorazd Černilec pa

Razpis je objavljen na spletnih straneh www.zsport-skloka.si

Torek, 19. 4.
17.45, 20.30 SEVERNJAK
18.00 TEKMECA
17.00, 18.30, 20.00 MAGIČNE ŽIVALI:
DUMBLEDORJEVE SKRIVNOSTI
20.50 MORBIUS

15.30, 18.20 JEŽEK SONIC 2, sinhro.
16.00, 20.15 IZGUBLJENO MESTO
15.40, 16.30 JAZ, RDEČA PANDA, sinhro.
21.15 UNCHARTED

Naročila za objavo sprejemamo po telefonu 04/201 42 00 ali osebno na
Nazorjevi ulici 1 v Kranju oz. po pošti – od ponedeljka do četrtka do 11. ure!
Cene oglasov in ponudb v rubriki so izredno ugodne.

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

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

GLEDALIŠKI SPORED
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, JESENICE

Četrtek, 21. aprila
18.00 Elizabeta Žnidaršič Stefanciosa: ČISTO NO(R)VA ZGODBA (lutkovna predstava)

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

10
EUR

PRIREDITVE
Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bo jutri, v sredo, 20. aprila,
Sredina risalnica ob 16. uri, ustvarjalne delavnice pa ob 17.
uri. V četrtek, 21. aprila, bo ura pravljic ob 17. uri, v petek, 22.
aprila, pa Brihtina pravljična dežela ob 10. uri.

224 strani ,15 x 20 cm,
špiralna vezava,

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

izgubijo v ritmu mladih in
žurov, pade pa jim tudi motivacija za ukvarjanje s športom, ki ga veliko mladih
opusti. Če se pripravljajo na
tekmovanje, pa se morajo
temu posvetiti in vztrajati.«

telefon: 04 201 42 00

CINEPLEXX, KRANJ

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV
ZA PODELITEV PLAKET IN SVEČANIH LISTIN
ZAVODA ZA ŠPORT IN ŠPORTNE ZVEZE
OBČINE ŠKOFJA LOKA
za obdobje marec 2021–marec 2022.

je poudaril dodano vrednost
tekmovanja Mladina in gore
tudi po koncu osnovne šole,
saj »tako srednješolce navdušimo, da ostajajo v planinstvu, gorništvu, ker se sicer v
obdobju odraščanja pogosto

HALO-HALO GORENJSKI GLAS

KINO SPORED

Zavod za šport Škofja Loka in Športna zveza Škofja Loka
objavljata

Gorenjski glas
torek, 19. aprila 2022

kazipot@g-glas.si

IZLETI
Nagrajenci križanke VDC KRANJ z geslom VABLJENI V VDC KRANJ,
ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 5. aprila 2022, so: Majda Jelovšek iz Vodic, ki prejme 1. nagrado (ročno izdelana glinena potičnica), Niko Zupan z Bleda, ki prejme 2. nagrado (ročno izdelana glinena piškotnica) in Ljubica Erman iz Podnarta, ki prejme 3. nagrado (ročno izdelan glinen podstavek za žlico). Čestitamo.

S kolesom do Brega ob Kokri
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 21. aprila, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Šenčur–Breg ob
Kokri–Naklo. Start bo ob 9. uri izpred Doma upokojencev
Naklo.

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
vzhod
Torek
19. 4.

Sreda
20. 4.

Četrtek
21. 4.

Petek
22. 4.

Sobota
23. 4.

zahod

19. 4.
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Leon			6.09

19.55

20. 4.
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Neža			6.07

19.56

3/11 °C

1/10 °C

0/14 °C

5/12 °C
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Simeon			
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Nedelja
24. 4.

Ponedeljek
25. 4.

Torek
26. 4.

Sreda
27. 4.

Četrtek
28. 4.

22. 4.

pet.

Leonida			6.04

19.59

23. 4.

sob.

Vojko			6.02

20.00

24. 4.

ned.

Jurij			6.01

20.02

25. 4.

pon.

Marko			5.59

20.03

6/18 °C

6/20 °C

5/20 °C

6/20 °C

5/18 °C
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OBVESTILA

KMETIJSKI STROJI

MALI OGLASI

Izdelava teksanih copat
Šenčur – Medgeneracijski center Šenčur vabi v četrtek, 21.
aprila, ob 17. uri na ustvarjalno delavnico Izdelava teksanih
copat. Uporabili boste ostanke starega blaga v različnih barvah in materialih, kot so to počele naše babice. Obvezne prijave do zasedbe mest: mck-prijave@luniverza.si ali 04 280
48 25.

Cvetje iz jute
Preddvor – Medgeneracijski center Preddvor vabi v sredo,
20. aprila, ob 17. uri na ustvarjalno delavnico Cvetje iz jute.
Izdelovali boste šopek rož iz različnih vrst cvetov. Za izdelavo boste uporabili juto. Postopek je enostaven. Pripravili
boste kose žice, jih ovili s trakom za izdelavo cvetja in jih
oblikovali v cvetne liste. Obvezne prijave do zasedbe mest:
mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

Delavnica Google Foto
Naklo – Medgeneracijski center Naklo vabi v četrtek, 21.
aprila, ob 10. uri na delavnico Google Foto. Delavnica bo poleg ponovitve uporab osnovnih funkcij (kopiranje in sinhronizacija s telefonom, ustvarjanje albumov, urejanje slik) vsebovala še nekaj dodatnih razlag orodij, ki jih ponuja Google
Foto. Poleg albumov lahko sami ustvarite kolaže, animacije
in kratke filme, ki jih potem lahko delite s svojimi bližjimi.
Obvezne prijave do zasedbe mest: mck-prijave@luniverza.
si ali 04 280 48 25.

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

PRODAM

 ale oglase sprejemamo:
M
za objavo v petek do srede
do 14. ure in za objavo
v torek do petka do 14. ure!

RABLJENO kosilnico Reform, tel.:
04/25-03-035, 031/410-647 22001004

Koncert MePZ DU Šenčur in zbora iz Francije
Šenčur, Škofja Loka – MePZ Društva upokojencev Šenčur
in gostujoči zbor Chorale Melodie Noyant iz Francije vabita
na koncert zborovske glasbe v soboto, 23. aprila, ob 19. uri
v Dom krajanov v Šenčurju in v ponedeljek, 25. aprila, v Sokolski dom v Škofjo Loko, kjer se bo zboroma pridružil tudi
MePZ Vrelec iz Škofje Loke.

V priročniku
je strnjeno in
praktično opisana
reja ovc in koz
pri nas. Poglavja
v knjigi: zakaj
reja drobnice,
osnovne fiziološke
značilnosti ovc
in koz, obnašanje
ovc in koz, Izbira
pasme ovc,
nakup in obnova
plemenske črede,
ureditev pašnika,
pridelava krme,
posebnosti v
prehrani drobnice,
prehrana mesnih
in mlečnih ovc in
koz, opravila pri
ovcah in kozah, ...

PAJKA za seno, 2 vreteni, tel.:
031/658-107
22001049

Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek,
petek neprekinjeno
od 8. do 15. ure, sreda od
8. do 16. ure, sobote, nedelje
in prazniki zaprto.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA

PRIDELKI
PRODAM

RE JA
OVC IN KOZ

DOMAČE hrenovke in zaseko, tel.:
040/890-113
22001046
KROMPIR semenski jelly deli, uvožen,
ostal od sajenja, tel.: 041/342-350		

Marjeta Ženko

22001057

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
KUPIM
ODKUPIMO karambolirana vozila, vozila v okvari, slabše ohranjena in nevozna, poceni avtovleka po celi Sloveniji,
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce,
tel.: 040/629-675
22000065

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

KONCERTI
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torek, 19. aprila 2022

4 jeklena platišča, R14 165-185, 4/11
cm, cena 40 EUR, tel.: 031/883-019		
22001042

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

KOKOŠI nesnice – rjave, v začetku
nesnosti. Pripeljemo v večje kraje po
Gorenjskem ali na dom. Kmetija Šraj,
Uroš Šraj, Čadramska vas 19, Poljčane, tel.: 031/751-675
22001033
KOZO sansko z 2 samicama, brejo
zajkljo, lisasto, staro 10 mesecev, tel.:
04/51-91-914, 051/437-135		

PRODAM

STAREJŠO kravo dojiljo, boh. ciko,
brejo 5 mesecev, tel.: 04/51-46-136,
068/170-938
22001051
KUPIM
BIKA, težkega 500–600 kg, starega
do 2 leti, tel.: 041/728-092

OSTALO
PRODAM
FIŽOLOVKE, 4 m, 4 EUR/kom, in
kolo za do 12 let, cena 30 EUR, tel.:
031/798-107
22001043

VENTILATOR za žagovino ali prezračevanje, tel.: 041/479-089

NJIVSKO prst in gozdarski traktor goseničar, Gorje, tel.: 031/561-707		

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

ZAPOSLITVE (m/ž)

RAZNO

NUDIM

PRODAM

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		

VRVNO lestev z AL.stopnicami, dolžine
12 m, tel.: 031/424-339
22001052

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

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

NUDIM

22001048

KURIVO
PRODAM
SUHE trske za podkurit, primerne za
centralno, krušno peč ali kamin, tel.:
041/986-986
22001047

št ni n a

STORITVE

IŠČEM

LES za ostrešje dolžine 8 m in 6 m,
debeline 14 x 14, 12 x 12, lega 19 x
22, tel.: 031/883-019

+ po

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

22001050

22001055

PRODAM

EUR

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.

22000900

CIRKULAR za žaganje drv, tel.:
031/812-210
22001036

GRADBENI
MATERIAL
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136 strani, mere: 17 x 23, 5 cm, brošura

22001045

22001054

STROJI IN ORODJA

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

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

22001044

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., dopolnilna dejavnost) na območju Kranja in
okolice, Škofje Loke in okolice, Radov
ljice, Lesc in Bleda (center). Za ostale podrobnosti pišite na: zaposlitve@
izberi.si, tel.: 040/889-577		

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

22000812

ZAHVALA

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO

www.gorenjskiglas.si

Zdravo
pridelovanje
rastlin se prične
z zdravim in
kakovostnim
semenom.
Zato je nujno, da
dobro poznamo
rastline in
pridelavo semen.
S pomočjo brošure
bomo spoznali
tehnološke
postopke in si
pridelali seme
za domač vrt, pa
tudi za prodajo
ob upoštevanju
zakonskih
določil.

200 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura
Brošuro 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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

22
EUR

+ po

št ni n a

PRODAM
LIKALNO desko, garderobno omaro
dol. 110 x 35 šir. x 110 viš. in knjigo
Slovar tujk, 50 EUR, tel.: 070/363782
22001053

UMETNINE, NAKIT

V 90. letu starosti je dotrpela naša draga

Marija Vučko
rojena Gregorič

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala
tudi osebju v Domu upokojencev Kranj.
Hvala vsem, ki ste se poslovili od nje.

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

Žalujoči vsi njeni

22000911

LOTO
Rezultati – žrebanje
17. 4. 2022
15, 22, 25, 28, 30, 37, 39
in 11
Loto PLUS: 7, 8, 24, 27,
31, 34, 35 in 28
Lotko: 2 5 6 1 1 7
Sklad 20. 4. 2022 za
Sedmico: 2.030.000 EUR
Sklad 20. 4. 2022 za PLUS:
350.000 EUR
Sklad 20. 4. 2022 za Lotka:
300.000 EUR

V SPOMIN
Dobremu možu in skrbnemu očetu

Ladu Erženu
28. 7. 1939–13. 4. 2017

Minilo je pet žalostnih let, odkar si nas zapustil. Čeprav tvoj glas
in smeh se več ne sliši, beseda tvoja in tvoj smeh v nas živi. Povsod
te čutimo mi vsi, med nami si. Hvala vsem lovskim kolegom in
prijateljem, da se ga spominjate in postojite ob njegovem grobu.
Pogrešamo te: žena Slavica, otroci, vnuki in pravnuki
Radovljica, 11. aprila 2022
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Grajski lov na pirhe

Sekali, zbijali,
valicali pirhe

Po dveh letih premora se je na Blejski grad vrnila ena zabavnejših velikonočnih iger za otroke Lov na
pirhe. Letos je organizator Zavod za kulturo Bled k sodelovanju povabil tudi starše, ki so se lahko
pomerili v ribanju hrena in luščenju pirhov. Smeha ni manjkalo, tekmovalnosti tudi ne.

Na velikonočni ponedeljek so na Kokrici
organizirali že 26. prireditev Sekanje pirhov.

Alenka Brun

Maša Likosar

Bled – Blejski grad je tako na
velikonočno nedeljo dopoldne popestrila množica otrok s svojimi starši, tudi iz
tujine – Hrvaške, Madžarske, Italije, Nemčije. Slišali
smo češčino. Turistov tako
ni manjkalo, kljub temu pa
so ljudje, ki se stalno udeležujejo Lova na pirhe, vedeli
povedati, da je bilo slovenskih obiskovalcev grajskega
dogajanja res lepo število.
Špela Repnik iz Zavoda za
kulturo Bled nam je razložila, da je bil tokrat »lov odprt«
na malce manj kot dvesto lesenih pirhov, ki so bili skriti tako rekoč po vsem grajskem območju – zlasti zunaj,
v njem pa le v tiskarni in grajski vinski kleti. Pri dogodku
so sodelovali tudi člani Kulturnega društva Igralske skupine viteza Gašperja Lambergarja. Najprej so otrokom
razložili pravila lova, nato pa
so jih povabili še k valicanju
in sekanju pirhov, starše pa
na tekmovanje v ribanju hrena in luščenju pirhov. Pri ribanju hrena je vsak tekmovalec dobil svoj »ribežen«, hrenov koren so žrebali, tekmovanje pa se je zaključilo, ko
je prvi od treh sodelujočih

Kokrica – Po dveh letih premora je Turistično društvo
(TD) Kokrica s pomočjo
kokrških prostovoljnih gasilcev ponovno organiziralo tekmovanje v igrah, značilnih za velikonočne praznike. Obiskovalci so se lahko pomerili v več različnih

Otroci so se z največjim veseljem pomerili v eni izmed velikonočnih iger na gradu:
valicanju pirhov. Občinstvo je uživalo tudi ob gledanju igre. / Foto: Tina Dokl
hren naribal do konca – in to
na najmanjšem strgalu. Igra
je bila zanimiva, zmagovalca sta bila na koncu dva, pri
vsem pa je imela pomembno
vlogo tehnika ribanja. Podobno je bilo tudi pri luščenju pirhov: tisti, ki jih je oluščil največ, je zmagal. Seveda so bili najboljši nagrajeni.
Lov na pirhe pa je bil namenjen samo otrokom. Pokukali so v vsak grmiček,

Pri ribanju hrena sta bili pomembni hitrost in tehnika.
Tekmovalnosti med sodelujočimi ni manjkalo. / Foto: Tina Dokl

cvetlico v koritu na vrhnji in
spodnji terasi gradu, celo po
kolenih so šli okoli večjega
okrasnega zelenja. Tudi nekaj joka je bilo; večini je sicer hitro uspelo najti kakšen
pirh, sem in tja kak malček
pa je kljub temu ostal brez
njega. Vsak pirh je bil namreč oštevilčen in najdba je
bila nagrajena.
Pozornost mladih in starih pa je pritegnila zanimiva

Danes bo večinoma oblačno. Popoldne se bodo začele pojavljati
padavine, meja sneženja se bo spustila na okoli 500 metrov
nad morjem. Padavine bodo ponoči ponehale. Jutri dopoldne
bo sončno, popoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti. Tudi v
četrtek bo sprva sončno, popoldne pa se bo zmerno pooblačilo.

1/11 °C
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0/10 oC

kjer tekmovalci ciljajo pirhe v peharju s kovancem za
pet tolarjev. Otroci so oddaljeni 1,1 metra, medtem ko
morajo odrasli kovanec metati z 1,5 metra razdalje. Vsak
zadetek se točkuje in tisti, ki
zbere največ točk, postane
zmagovalec. Tokrat smo izpustili le nošenje jerbasa, saj
v preteklih letih ni bilo velikega interesa.« Prireditev je
letos privabila veliko obiskovalcev in tekmovalcev, teh
je bilo običajno okoli tristo.
»Ljudje so pogrešali dogodke in veseli smo, da se na
Kokrici ponovno obujajo,«
je še dodal Šifrer. Za glasbeno vzdušje je letos poskrbel
ansambel Pozdrav.

2/11 oC

Tekmovalec je moral s krivo palico zadeti pirh, ki je bil
oddaljen šest metrov. / Foto: Tina Dokl
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Popolna zapora ceste do Jeprce
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igrah, katerih skupni element so bili pirhi – teh je bilo
letos več kot tristo. Tekmovali so v zbijanju pirhov s krivo palico, valicanju po perilniku, valicanju po grabljah in
sekanju pirhov v treh kategorijah. Poleg tega so za otroke
do desetega leta starosti pripravili še tekmovanje v risanju
pirhov, kjer so lahko izrazili
svojo umetniško žilico, njihovo ustvarjalnost pa je ocenila tričlanska komisija.
»Igre so bile nekoč del družinskega praznovanja velikonočnih praznikov. Na Kokrici sta pobudo za oživitev in
ohranjanje tradicije velikonočnih iger pred leti podala
Olga Lombar in Stane Udir.
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Na Kokrici so po dveh letih premora ponovno sekali pirhe s
kovancem za pet tolarjev. / Foto: Tina Dokl
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

SREDA

velikonočna kokoš oziroma v kostum kokoši oblečena članica omenjene igralske skupine Zalka Badalič,
ki je tokrat v svoji cajni imela čokoladna jajčka, s katerimi so se najmlajši lahko
posladkali, predvsem pa so
lahko v njeno košaro položili svoj pirh in ga – kot veleva že stara navada v tem
prazničnem času – zamenjali z drugim.

Najdeni pirhi so v Lovu na pirhe na obraze najmlajših risali
nasmehe, ob najdbi pa so uživali tudi starši. / Foto: Tina Dokl

vremenska napoved

TOREK

Igre smo oblikovali v tekmovalnem duhu, jih ovrednotili in za vsako pripravili pravila, ki na koncu določijo zmagovalca. Trem najboljšim v
vsaki igri podelimo praktične nagrade,« je povedal vodja prireditve Miran Šifrer iz
TD Kokrica, ki je oblikoval
pravila, in dodal: »Naša osrednja igra je sekanje pirhov,

6/15 oC

Kranj – S Policijske uprave Kranj so sporočili, da bo po zadnjih
podatkih izvajalca del Gorenjske gradbene družbe predvidoma
ta konec tedna, 23. in 24. aprila, potekala popolna zapora ceste
Kranj (Labore)–Jeprca zaradi urejanja nadvoza čez železniško
progo na glavni cesti pri Orehku. Obvoz bo urejen skozi Škofjo
Loko in po avtocesti.

