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Poljane že  
poplavno varnejše
Minister za okolje in prostor An-
drej Vizjak je obiskal Poljansko 
dolino, kjer so simbolično predali 
namenu pridobitve za večjo po-
plavno varnost Poljan, nato pa si 
je v Železnikih ogledal še urejanje 
protipoplavnih nasipov.

3

GORENJSKA

Svetniški ne koncesiji 
za žičnice na Zatrniku
Občinski svet Občine Gorje je na 
zadnji seji vendarle odločal o od-
loku o koncesiji za žičnice na Za-
trniku in osnutek dokumenta za-
vrnil. Aleš Zalar, direktor RTC 
Zatrnik, pravi, da ga odločitev ni 
presenetila. 

5

GG+

V Kranju nam vsi  
skušajo pomagati
Družina Viktoriije Sudina je zbe-
žala iz napadene Ukrajine v Slo-
venijo. V Kranju so nastanjeni v 
občinskem stanovanju. »Rada bi 
bila koristna, rada bi tudi tu dela-
la kot zdravnica,« nam je zaupala 
v pogovoru.

19

GG+

Spekla najbolj  
inovativno potico
Nataša Kne, mojstrica peke zašči-
tene Podbreške potice, je na ne-
davnem natečaju Mojster potice 
– Fala kraljice 2022 v CateringLa-
bu v Ljubljani med več kot tridese-
timi poticami osvojila plaketo za 
najbolj inovativno potico.

24

VREME

Danes se bo od severa po-
oblačilo. Ohladilo se bo. 
Jutri bo pretežno oblačno, 
možne so manjše plohe. V 
nedeljo bo delno jasno. 

5/15 °C
jutri: pretežno oblačno

75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Priloga: jurij

Naj toplina, mir in sreča  
napolnijo vaš dom. 

Želimo vam prijetne 
velikonočne praznike.
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Marjana Ahačič

Bled – Upravna enota (UE) 
Radovljica je izdala gradbe-
no dovoljenje za prvo fazo 
blejske obvoznice. Dovolje-
nje je ministrstvo za infra-
strukturo sicer pričakova-
lo že konec lanskega leta, a 
vloga do prejšnjega tedna, 
ko je investitor predložil še 
zadnje potrebno mnenje, ni 
bila popolna. 

Gradnja južne obvozni-
ce bo tako lahko stekla ta-
koj, ko bo gradbeno dovolje-
nje pravnomočno, to pa je v 
osmih dneh od vročitve od-
ločbe vsem strankam, če v 
tem času ne bo pritožbe.

Gradbeno dovoljenje za obvoznico
Radovljiška upravna enota je v začetku tedna izdala gradbeno dovoljenje za prvo fazo gradnje južne 
blejske obvoznice. Dovoljenje še ni pravnomočno; ko bo, bo že izbrani izvajalec začel graditi krožišče 
na Betinskem klancu.

Gradnja se bo, ko bo gradbeno dovoljenje pravnomočno, začela z ureditvijo krožišča na 
Betinskem klancu. Hišo, ki je stala na mestu, kjer bo novo krožišče, so podrli že lani. 
Sledila bo galerija do predora, nato predor in kot zadnja faza še navezava do Pristave.

Jože Košnjek

Kranj – Po današnjem veli-
kem petku, ki je edini dan 
v cerkvenem letu brez maše 
in zvonovi ne zvonijo, ver-
ni pa po cerkvah poklekajo 
pred božji grob, in jutrišnji 
veliki soboti z blagoslovitvi-
jo ognja in vode ter večerni-
mi vigilijami bo v nedeljo ve-
lika noč, največji krščanski 
praznik. Zanj pravimo, da 
je zaradi Kristusovega vsta-
jenja iz groba tretji dan po 
smrti na križu simbol zma-
ge življenja nad smrtjo, po-
leg tega pa eden od najbolj 

izvirnih izrazov ljudske po-
božnosti, narodove tradici-
je in veselja. Marsikje se na 
velikonočno jutro še poz-
dravljajo z besedama Vesela 
aleluja ali Slavite boga, kar 
je star in marsikje pozabljen 
bogoslužni vzklik. Veliko-
nočna ljudska pobožnost in 
tradicija imata namreč ne-
šteto obrazov.  

Letos bo, upamo, praznik 
drugačen kot zadnji dve 
leti, ko nas je doma zadrže-
vala epidemija novega ko-
ronavirusa in bomo šli lah-
ko k pobožnostim, med so-
rodnike, prijatelje, znance 

in v božjepotna središča, če 
bo vreme primerno. Kljub 
temu previdnost ne bo od-
več, saj virus prikrito rova-
ri naprej. To svarilo pa ni ra-
zlog, da ne bi segli v roko ne-
znancu in mu zaželeli vese-
lega praznovanja in s tem 
nižali zidove ločevanja med 
ljudmi, se pridružili katere-
mu od starih velikonočnih 
običajev, v katerih smo uži-
vali v otroških letih, ali h kri-
žu sredi polja položili šopek 
pomladanskega cvetja. Veli-
ko možnosti imamo, da sebi 
in drugim polepšamo veli-
konočni dan.

Praznik ljudske pobožnosti in veselja
Na veliko noč še živali bolje jedo, je zapisal o največjem krščanskem 
prazniku znani slovenski etnolog dr. Niko Kuret. Letošnji praznik bo po dveh 
letih epidemioloških ukrepov lahko bolj sproščen, ljudje bodo lažje šli k 
pobožnostim, sorodnikom, prijateljem, znancem ...

Pirhi so najpogostejši in najbolj znan simbol velike noči, v Sloveniji jim rečejo tudi pisanice, 
pisanke in remenke. Poleg pirhov sodijo med značilne velikonočne jedi tudi šunka, potica, 
hren ... / Foto: Tina Dokl
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Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Mali oglas brez ku po na za ra ču
na va mo po ce ni ku, z 20 % po pu stom za na roč ni ke. Ku pon ni 
ve lja ven za ob ja vo pod šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas
nem od del ku. Brez plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve
ljav lja ti pra vne ose be (tudi s. p.). Ogla se spre je ma mo na 
na slov Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, po 
te le fo nu 04/201 42 47 ali po epošti malioglasi@gglas.si; 
za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 14. ure 
in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V ma lo oglas nem 
od del ku smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek, če tr tek 
in petek od 8. do 15. ure, v sre do od 8. do 16. ure.  

MALI OGLAS                              april 2/22
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

 prodam  kupim  oddam  najamem    

 podarim  iščem  nudim  zamenjam

RUBRIKA:

Vsebina:

Tel.: _ _ / _ _  _ _  _ _ _

Mobitel: _ _ _ / _ _ _  _ _ _
Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

Ime, priimek in naslov naročnika časopisa:

                  

Darilo
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme IVANA TARMAN iz Gozda - Martuljka.

Zbiranje sredstev za Ukrajino

Slovenska karitas in Rdeči križ Slovenije zbirata 
sredstva za humanitarno pomoč v Ukrajini.  
Slovenska karitas pomoč zbira na TRR: Slovenska ka-
ritas, 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 BEGUN-
CEM (1 evro) ali BEGUNCEM5 (5 evrov). 
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KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenca

V nagradni igri, ki je bila objavljena 29. marca 2022, prejmeta 
dve vstopnici za voden ogled gradu Dvor Preddvor Sabina 
Jesenko iz Žirov in Zvone Frelih iz Sorice.
Nagrajencema čestitamo!

Ana Šubic

Kranj – Na prihajajočih dr-
žavnozborskih volitvah 
bo prvič v zgodovini Slo-
venije nastopila nestran-
karska oblika liste, in si-
cer Nestrankarska ljudska 
lista gibanja Zdrava druž-
ba, ki je predvčerajšnjim 
na Primskovem predstavi-
la svoje kandidate v 1. volil-
ni enoti Kranj. To so: Moj-
ca Vene (volilni okraj Jese-
nice), Franci Humerca (Ra-
dovljica 1), Zvonko Stojn-
šek (Radovljica 2), Peter 
Kozjek (Kranj 1), Kristjan 
Koželj (Kranj 2), Klavdi-
ja Podjed (Kranj 3), Bran-
ko Kvasnik (Tržič), Damir 
Pintarič (Škofja Loka 1), Ta-
deja Zgaga (Škofja Loka 2), 
Robin Majnik (Kamnik) in 
Katarina Bošnjak (Idrija).    

Kot je povedal predstav-
nik Nestrankarske ljudske 
liste Gregor Kos, tudi sam 
kandidat na volitvah, je civil-
nodružbeno gibanje Zdra-
va družba nastalo v času co-
vidne krize, ko so se začele 
različne skupine po Sloveni-
ji organizirati in povezova-
ti. Januarja 2021 so začeli po 

terenu predstavljati 10 točk 
kriznega načrta, med kate-
rimi je bila na prvem mes-
tu odprava škodljivih in ne-
ustavnih ukrepov, je razlo-
žil. »Povsod smo iskali rešit-
ve, postavili smo šest ključ-
nih stebrov: samooskrba 
s hrano, pomoč otrokom 
pri šolanju, pravna pomoč, 
rešitev zdravstvenih pro-
blemov ljudi, ki niso ime-
li kam hoditi, t. i. kreativno 

državljanstvo in komple-
mentarne valute.« 

Branko Kvasnik je pove-
dal, da gredo na volitve s ci-
ljem, da spremenijo družbo: 
»Mi smo sprememba. Vse 
naše kandidate so predlaga-
li ljudje, zbrali smo 12 tisoč 
podpisov in pokazali, da ima 
ljudstvo moč. In mislim, da 
je politike tega strah.« V pri-
meru izvolitve za poslanca 
se bo zavzemal za prekinitev 

vseh pogodb, škodljivih za 
Slovenijo, je napovedal. 

Mojca Vene se je za kan-
didaturo na Nestrankarski 
ljudski listi odločila, »ker 
je čas, da ljudstvo dobi na-
zaj možnost odločanja«. V 
primeru izvolitve bosta nje-
ni prioriteti uveljavitev pre-
ventive na področju fizične-
ga, psihičnega in mentalne-
ga zdravja ter prehranska sa-
mooskrba.

Pokazali, da ima ljudstvo moč
Nestrankarska ljudska lista gibanja Zdrava družba je prvič v zgodovini Slovenije v vseh osmih volilnih 
enotah zbrala vsaj po tisoč podpisov za vložitev kandidatnih list. 

Poslanski kandidati Nestrankarske ljudske liste gibanja Zdrava družba v volilni enoti Kranj 

Simon Šubic

Kranj – V stranki Naša deže-
la dr. Aleksandre Pivec so se 
odločili, da za terenske obi-
ske volivcev namesto avto-
busa uporabijo tovornjak, 
ki na postankih služi tudi 
kot oder za glasbene koncer-
te. »Ob živi glasbi pogovori 
z volivci potekajo bolj spro-
ščeno in tudi bolj konkre-
tno,« je v ponedeljek, ko so 
nagovarjali volivce po Go-
renjskem, dejal Marko Ve-
likanje, glavni koordinator 
za Gorenjsko. »Nočemo de-
lovati ideološko, naš cilj je 
združevati, povezovati. Nis-
mo satelit nobene stranke, 
na volitvah nastopamo sa-
mostojno, bomo pa po vo-
litvah odprti za pogovore z 
vsemi. Demokratično je, da 
sodeluješ tudi z nasprotni-
kom,« je še povedal.  

Med gorenjskimi kandi-
dati Naše dežele je javnosti 
najbolj znan predsednik Če-
belarske zveze Slovenije Bo-
štjan Noč (okraj Jesenice), 
na kandidatni listi pa so še: 
Mojca Papler (Radovljica 1), 
Andrej Golčman (Radovljica 

2), Polona Šafner (Kranj 1), 
Maja Marinček (Kranj 2), Ja-
nez Žumer (Kranj 3), Stane 
Rožič (Tržič), Anton Peršin 
(Škofja Loka 1), Viktorija Vo-
dnik (Škofja Loka 2), Matjaž 
Zorman (Kamnik) in Dolo-
res Primožič (Idrija).

»Že dlje časa sem razmi-
šljala o vstopu v politiko in 
iskala pravo opcijo, z Našo 
deželo in njenimi vredno-
tami se je ta tudi končno 

pokazala,« je razložila Maja 
Marinček. »Imam izku-
šnje z delom v gospodar-
stvu, javni upravi in nevlad-
ni organizaciji, zato se bom 
kot poslanka posvetila pred-
vsem ustvarjanju konku-
renčnih prednosti na ome-
njenih področjih,« je dodala. 

»Delam v zdravstvu in 
sem dobro seznanjen z raz-
logi za dolge čakalne vrste, 
zato je moj primarni cilj, da 

jih odpravimo. Moja ideja je, 
da čakalne vrste prečistimo 
in jih sestavimo na novo s 
popisom zdravstvenega sta-
nja vseh čakajočih pacientov 
z napotnico. Dolgoročno pa 
spremenimo programsko 
financiranje v financiranje 
storitev, ki sledi pacientu. 
Zavzemam se tudi za uredi-
tev financiranja športa in ra-
zvoj trajnostnega turizma,« 
pa je poudaril Janez Žumer. 

Nismo ideološki, želimo združevati
Na predvolilni terenski obisk Gorenjske so se ta teden podali tudi kandidati Naše dežele dr. Aleksandre 
Pivec. »Nočemo delovati ideološko, naš cilj je združevati,« so poudarili. 

Kandidati za državne poslance stranke Naša dežela obljubljajo, da bodo delali za ljudi. 
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Nagrajenec za Spring Break Party

Na »balkan žuru«, ki bo v soboto, 16. aprila, v Dvorani Zlato 
polje v Kranju, se bo zabaval Blaž Kavčič iz Kamne Gorice. 
Čestitamo!
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Kongresni center na Brdu 
pri Kranju je v zadnjih 
tednih gostil dva po-

membna gospodarska dogod-
ka. Pred nedavnim je tam 
potekal letošnji vrh slovenske-
ga gospodarstva, na katerem 
so potrdili načrt razvojnega 
preboja, ki so ga poimenovali 
Horizonti prihodnosti. Kljub 
temu da vsebuje besede in be-
sedne zveze, za katere se zdi, 
da jih v zadnjem času ves čas 
poslušamo, dokument prinaša 
tudi konkreten nabor ukrepov, 
s katerimi naj bi zastavljene 
cilje tudi dosegli. Med ključ-
nimi izzivi, ki nas čakajo, so 
gospodarstveniki poudarili 
zeleni prehod, ki ga oprede-
ljujejo kot novo industrijsko 
revolucijo in verjetno največji 
projekt v zgodovini države, di-
gitalizacijo in avtomatizacijo 
ter usposobljene kadre, od ka-
terih je razvoj gospodarstva ne 
nazadnje najbolj odvisen. 

Če bo šlo dobro slovenske-
mu gospodarstvu, bo šlo dobro 
vsem državljanom, pa je ob 
nedavni razglasitvi obrtnika 
in podjetnika leta dejal predse-
dnik Obrtno-podjetniške zbor-
nice Slovenije Branko Meh in 
ob tem spomnil, da 99 odstot-
kov slovenskega gospodarstva 
predstavljajo mali obrtniki in 
podjetniki. 

Eden teh je letošnji obrtnik 
leta Jože Krmelj, kovaški moj-
ster iz Loga nad Škofjo Loko. 
Z unikatnimi kovanimi izdel-
ki, ki se prodajajo tudi v tuji-
ni, dokazuje, da so kvaliteta 
in ročno delo cenjeni tudi v 

dobi digitalizacije. A za pok-
lic kovača se danes mladi ne 
odločajo več, zato je v ospredju 
takšnih obrti predvsem misel 
na nadaljevanje tradicije.

Povsem drugačna, a v svo-
jem bistvu podobna, je zgodba 
Franca Kuzme iz Hotemaž, 
ki je v času vzpona digitalnih 
medijev in pretočnih spletnih 
platform uspel s proizvodnjo 
vrhunskih gramofonov, ki jih 
cenijo ljubitelji glasbe po vsem 
svetu. »Nikoli nisem želel de-
lati kopij tistega, kar obstaja, 
vedno sem stremel k nečemu 
novemu in boljšemu,« mi je 
dejal v pogovoru pred kratkim 
in tako povzel bistvo delova-
nja podjetništva. 

Oba primera kažeta, da se 
da uspeti tudi v tako nišnih 
segmentih, kot sta kovaštvo in 
vrhunski hi-fi. Da je podjetni-
ške volje dovolj tudi med mla-
dimi, pa dokazujejo projekti, 
kot je kamniški KIKštarter, 
kjer so nedavno odprli man-
sardni del, s katerim prostor 
zagotavljajo tistim, ki šele sto-
pajo na podjetniško pot.

V času negotovih razmer, 
od rasti cen energentov, nego-
tovosti, ki jih prinašajo raz-
mere v Ukrajini, do pomanj-
kanja delovne sile, s katero se 
spopadajo številna domača 
podjetja, se vendarle zdi, da 
nam podjetniške miselnosti ne 
primanjkuje. Če bo svoje pri-
spevala še država z ustvarja-
njem pravih pogojev, potem se 
lahko nadejamo, da bodo ho-
rizonti prihodnosti res postali 
del sedanjost.

Od tradicije do inovacij

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Mateja Rant, Ana Šubic

Poljane, Železniki – Minis-
ter za okolje in prostor An-
drej Vizjak ter župan Obči-
ne Gorenja vas - Poljane Mi-
lan Čadež sta v torek v Po-
ljanah simbolično prereza-
la trak ob zaključku projek-
ta, v okviru katerega so iz-
vedli vrsto ureditev za pove-
čanje poplavne varnosti Po-
ljanske Sore na območju Po-
ljan. V Železnikih se je nato 
sestal še z županom Obči-
ne Železniki Antonom Lu-
znarjem in si ogledal ureja-
nje protipoplavnih nasipov 
ob reki Sori.

Za poplavno varnost več 
kot tri milijone evrov

Projekt, vreden 3,3 milijo-
na evrov, je po besedah žu-
pana Milana Čadeža obse-
gal ureditev sotočja Hoto-
veljščice in Poljanske Sore 
s kopališčem na vzhodnem 
delu, premik struge Poljan-
ske Sore na sotočju, gradnjo 
novega mostu čez Soro ter 
ureditev in poglobitev stru-
ge Ločivnice. Kot so pojasni-
li na ministrstvu za okolje in 
prostor, so na ta način zni-
žali višinski nivo maksimal-
nih poplavnih vod Poljanske 
Sore in pritokov ter izboljša-
li hidravlične lastnosti na 
vplivnem območju Poljan 
in bližnjih naselij. Pogodbe-
na vrednost gradbenih del je 
znašala 2,9 milijona evrov, 
višja končna vrednost izve-
denih del pa je po pojasni-
lu ministrstva posledica do-
datnih del, ki so se pokazala 
med samo gradnjo in zara-
di katerih je bilo treba prila-
goditi tudi projektantske re-
šitve. Projekt so financira-
li iz sredstev sklada za vode, 
Občina Gorenja vas - Polja-
ne pa je prispevala 850 tisoč 
evrov. Največji prispevek 

lokalne skupnosti sicer Viz-
jak vidi v pridobivanju pot-
rebne dokumentacije in do-
voljenj. »Dobro sodelovanje 
z občino in občani pri takih 
projektih je ključno,« je po-
udaril in dodal, da je prav 
omenjeni projekt v Poljanah 
primer dobre prakse, zato si 
prizadevajo takšne sporazu-
me z občinami sklepati tudi 
pri drugih podobnih projek-
tih in jih tako pospešiti. Ob 
tem je župan spomnil, da 
so se projekta protipoplavne 
ureditve Poljan na občini lo-
tili takoj po poplavah leta 
2014. »Idejno zasnovo smo 
pripravili do konca tistega 
leta, nato pa je sledilo pet-
letno obdobje pridobivanja 
potrebne dokumentacije in 
dovoljenj.« Gradnjo so zače-
li leta 2018, končali pa okto-
bra lani, je še razložil župan.

Varnejši bodo tudi v 
Železnikih

Minister Vizjak si je ogle-
dal tudi izvajanje proti-
poplavnih ureditev na Sel-
ški Sori v Železnikih. V 

okviru prve faze projekta, 
ki ga vodi Direkcija RS za 
vode, ta čas urejajo prvi od-
sek od Alplesovega jezu do 
Domela pa tudi pritoke Če-
šnjica, Dašnica in Prednja 
Smoleva. Kot je dejal mini-
ster, je na žalost minilo kar 
petnajst let od poplav leta 
2007 do začetka gradnje, a 
so projekt po številnih za-
pletih pri pridobivanju do-
voljenj vendarle pripeljali do 
izvedbe. »Veseli me, da dela 
kljub razmeram v gradbeni-
štvu in širše potekajo nemo-
teno,« je poudaril. Glede iz-
daje delnega gradbenega do-
voljenja za edini manjkajoči 
odsek od Dermotovega jezu 
do Dolenčevega jezu, kjer je 
bil pred doseženo pravno-
močnostjo sprožen uprav-
ni spor, je minister povedal, 
da bo po novem gradbenem 
zakonu, ki bo v veljavo sto-
pil junija, na omenjenem 
odseku možno graditi že na 
podlagi dokončnega grad-
benega dovoljenja in ne bo 
treba čakati na pravnomoč-
nost. Izvajalec bo prvo, 11,5 

milijona evrov vredno fazo 
končal predvidoma avgusta 
prihodnje leto. Projekt, ki v 
drugi fazi zajema še grad-
njo zadrževalnika pod Sušo, 
je izrednega pomena ne le 
za Železnike, pač pa tudi 
za večjo poplavno varnost 
Škofje Loke in krajev, ki le-
žijo dolvodno, je še pouda-
ril Vizjak.

Tudi župan Železnikov 
Anton Luznar je zadovoljen, 
da dela potekajo intenzivno. 
Kot je pojasnil, izvajalci že 
gradijo tudi dostop z Dome-
lovega parkirišča do struge, 
zato se bo kmalu začela tudi 
gradnja na drugem odseku 
od Domela do Dermotovega 
jezu. Za potrebe rekonstruk-
cije mostu na regionalni ces-
ti čez Češnjico urejajo zača-
sni nadomestni most; po be-
sedah župana naj bi bil pri-
hodnji teden komisijski pre-
gled, nato pa naj bi ga preda-
li v uporabo. Povedal je še, da 
naj bi se 19. aprila začela tudi 
vzdrževalna dela v javno ko-
rist pri načrtovani pregradi 
pod Sušo.

Poljane že poplavno varnejše
Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je v torek obiskal Poljansko dolino, kjer so simbolično predali 
namenu pridobitve za večjo poplavno varnost Poljan, nato pa si je v Železnikih ogledal še urejanje 
protipoplavnih nasipov ob Selški Sori.

V torek so v Poljanah simbolično prerezali trak ob zaključku projekta povečanja poplavne 
varnosti Poljanske Sore na območju Poljan. Od leve proti desni: Milan Čadež, Andrej Vizjak 
in Igor Kržišnik z občine. / Foto: Gorazd Kavčič 

Aleš Senožetnik

Naklo – Novi lastnik trgovca 
s tehničnim blagom je tako 
dokončno postal sloven-
ski sklad v okviru skupine 
Alfi Skladi. Ta je družbo ku-
pil od ameriškega HPS In-
vestments, ki je v lastniško 
strukturo vstopil leta 2017. 

Kot so zapisali v Merkur-
jevem sporočilu za javnost, 
se je sklad za nakup odločil, 
ker je prepoznal vrednost 

blagovne znamke in po-
slovnega modela, ki ga želi 
nadgraditi in razširiti tudi 
na energetsko in trajnostno 
smer razvoja. 

Pod novim lastništvom je 
skupščina imenovala tudi 
novo poslovodstvo družbe. 

Mesto generalnega direktor-
ja je prevzel Jure Kapetan, ki 
je zamenjal dozdajšnjega 
prvega moža Blaža Pesjaka, 
Miha Kravanja pa je kot di-
rektor – član poslovodstva 
nasledil Igorja Marošo.

»Želimo biti prepozna-
ni kot nekdo, ki bo ljudem 
spreminjal življenje na bo-
lje, z izjemno širino ponud-
be za tiste, ki uživajo v tem, 
da delajo stvari sami, in za 
vse, ki si želijo, da nekdo 

uredi stvari zanje. Vse to 
bomo zagotavljali s pomoč-
jo naših izjemnih prodaj-
nih in projektnih svetoval-
cev in vso preostalo Merkur-
jevo ekipo, kjer vsak na svoj 
način prispeva k nadaljeva-
nju že 125-letne prisotno-
sti Merkurja na slovenskem 
trgu. Poleg tega bomo širili 
prodajno mrežo ter nadgra-
dili in obogatili našo spletno 
ponudbo«, je povedal Jure 
Kapetan.

Zaključen prevzem Merkurja
Ta teden je bil zaključen prevzem družbe Merkur, ki je odslej v rokah skupine Alfi Skladi.

Na čelu podjetja je Jure 
Kapetan zamenjal Blaža 
Pesjaka.
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Marjana Ahačič,  
Suzana P. Kovačič

Bled, Bohinj, Kranjska Gora 
– »Če so velikonočni pra-
zniki napoved dogajanja 
poleti, je pred nami zelo 
dobra sezona,« trenutne 
razmere glede zasedenosti 
nastanitvenih kapacitet na 
Bledu tik pred prazniki 
ocenjuje vršilka dolžnosti 
direktorice Javnega zavo-
da Turizem Bled Romana 
Purkart.

»Blejski hoteli, tisti seve-
da, ki so odprti, so za pra-
znike polni, kot kažejo re-
zervacije, bodo polni tudi 
za prvomajske praznike. 
Gostje prihajajo iz Sloveni-
je, Hrvaške, Italije, Nemči-
je, Madžarske in Avstrije, se 
pravi s sosednjih trgov, ka-
mor se tudi sicer usmerja-
mo pri promociji destinaci-
je,« je povedala Purkartova.

V Bohinju so hotelske 
kapacitete za velikonočne 
praznike v povprečju zase-
dene okrog 60-odstotno, za 
prvi maj je trenutno situa-
cija nekoliko slabša, ampak 
se kapacitete še polnijo, je 
povedala Katarina Košnik z 
bohinjske občinske uprave. 
Nekaj manj povpraševanja 

je pri ponudnikih zasebnih 
nastanitev, kjer prevladuje-
jo domači gostje, v hotelih 
pa tujci. 

Kot je še povedala Košni-
kova, se sicer pri rezervaci-
jah tujcev za poletno sezo-
no nekoliko pozna sprošča-
nje protikoronskih ukrepov. 
»Hkrati beležimo tudi nekaj 
stornacij tujih skupin zara-
di ukrajinske vojne, žal pa 
se že pozna tudi skorajšnje 
prenehanje veljavnosti ozi-
roma že izkoriščenosti 

bonov pri domačih gostih,« 
je še pojasnila.

Iz Turizma Kranjska Gora 
so v minulih dneh sporočili, 
da v občini Kranjska Gora tre-
nutno beležijo 75-odstotno 
zasedenost, mnogi ponudni-
ki pa pričakujejo, da bo za ve-
likonočne praznike še kar ne-
kaj »last minute« rezervacij. 
Ob tem bo Hotel Korona ob 
prihajajočem velikonočnem 
koncu tedna popolnoma za-
seden z igralniškimi gosti, ki 
prihajajo iz sosednjih Italije 

in Avstrije, napovedi zasede-
nosti za Resort Špik v Gozdu 
- Martuljku pa so se v dneh 
pred prazniki gibale okoli de-
vetdeset odstotkov, dodajajo 
v družbi Hit. 

»Trenutno so v destina-
ciji domači in tuji gostje po 
številu potrjenih rezerva-
cij precej izenačeni. Iz tuji-
ne beležimo goste iz Italije, 
Nemčije, Francije, Srbije in 
Madžarske,« je še poveda-
la Mojca Mežek iz Turizma 
Kranjska Gora. 

Hoteli so skoraj polni
V največjih gorenjskih turističnih središčih so zadovoljni z obiskom med velikonočnimi prazniki, glede 
na rezervacije podobno kaže tudi za prvomajske, kar daje dobre obete za prihajajočo poletno sezono.

Gorenjska turistična središča bodo med prazniki napolnili tako domači gostje kot turisti 
iz tujine, predvsem evropskih držav. / Foto: Tina Dokl

Samo Lesjak

Bled – Razstavo so pripravi-
li študentje treh višjih stro-
kovnih šol (VSŠ), poleg VSŠ 
za gostinstvo, velnes in turi-
zem Bled tudi VSŠ BIC Lju-
bljana in VSŠ za gostinstvo 
in turizem Maribor, ki so v 
letošnjem študijskem letu 
že drugič strnili moči v soli-
darnostnem projektu z nas-
lovom Vzemi si čas za nas, 
kjer na družbenih omrež-
jih predstavljajo spregleda-
ne delavce v turizmu.

Namen projekta je oza-
vestiti širšo javnost o po-
menu zaposlenih v turistič-
nem sektorju, ki so pogosto 
prezrti, čeprav vseskozi op-
ravljajo pomembno in ne-
pogrešljivo delo. Najsi gre 
za sobarice, natakarje, var-
nostnike na smučarskih na-
pravah, skrbnike parkirnega 
režima, taksiste, receptorje, 
vzdrževalce, maserje, ani-
matorje, vodnike ... – vsak iz-
med njih po svojih najbolj-
ših močeh prispeva k skupni 
sliki uspešnega turizma pri 

nas. Nena Kovačič, študent-
ka v programu gostinstvo in 
turizem na VSŠ Bled, pravi: 
»Želimo, da bi bili delavci v 
turizmu bolj cenjeni – s pro-
jektom bi se jim radi zahvali-
li za njihov nepogrešljiv pri-
spevek in delo v turizmu.«

Sklepni del projekta je po-
tekal istočasno na Bledu, v 

Ljubljani in Mariboru v obli-
ki odprtja fotografske razsta-
ve, ki na oseben in konkre-
ten način osvetli vse turi-
stične delavce. Študent-
kam in študentom blejske 
šole je pri projektu vsesko-
zi stala ob strani mentorica 
Boža Grafenauer, na odpr-
tju razstave na promenadi 

ob jezeru pa sta spregovo-
rila tudi direktor šole Peter 
Mihelčič in blejski župan Ja-
nez Fajfar, ki sta se zahvali-
la tako vsem turističnim de-
lavcem za neprecenljivo, a 
žal prezrto delo kot tudi štu-
dentom, ki s tovrstnimi pro-
jekti opozarjajo na to proble-
matiko. 

Spregledani turistični delavci
Na blejski promenadi ob jezeru je vse do 23. aprila na ogled fotografska razstava študentov o pomenu 
pomembnih, toda pogosto žal spregledanih delavcev v turizmu.

Vzemi si čas za nas: študentski projekt, ki opozarja na pogosto spregledano delo mnogih 
turističnih delavcev. / Foto: arhiv VSŠ Bled

Prva faza blejske obvo-
znice obsega rekonstrukci-
jo krajšega odseka regional-
ne ceste Lesce–Bled z ure-
ditvijo križišča na Betinu. V 
sklopu del so predvideni no-
vogradnja spiralnega dvopa-
sovnega krožnega križišča, 
premostitveni objekt z regu-
lacijo potoka Rečica, podhod 
za pešce in kolesarje pod 
krožiščem, protihrupna zaš-
čita ter komunalna in krajin-
ska ureditev. Že pred časom 
izbrani izvajalec Gorenjska 
gradbena družba, ki bo gle-
de na ponudbo dela izvedla 
za 6,4 milijona evrov, mora 
dela končati v 19 mesecih od 
uvedbe v delo. 

Celotna južna razbreme-
nilna cesta bo sicer dolga 
dobre tri kilometre, z njo pa 
bo vzpostavljena dobra ce-
stna povezava med krožiš-
čem na Betinskem klancu 
in priključkom na obstoječo 
regionalno cesto za Pristavo 
na koncu Bleda v smeri pro-
ti Bohinju. Vrednost projek-
ta je ocenjena na 27 milijo-
nov evrov.

Na Občini Bled izdaje 
gradbenega dovoljenja za 

zdaj še ne komentirajo, ča-
kajo namreč še na pravno-
močnost izdanega dovolje-
nja. Kot je že pred časom po-
udaril župan Janez Fajfar, 
južno razbremenilno ces-
to že dolgo težko pričakuje-
jo, saj bo vplivala na obču-
tno zmanjšanje števila vo-
zil v središču Bleda, umik 
tovornih vozil iz središča in 
jezerske sklede, večjo var-
nost v prometu, večjo eko-
loško varnost tega izjemno 
občutljivega prostora ter 
priložnost na razvoj. Izgra-
dnja obvoznice jim bo omo-
gočila tudi dokončno obno-
vo kanalizacijskega sistema 
na Ljubljanski cesti, doma-
činom pa z umiritvijo pro-
meta bistveno dvignila ka-
kovost bivanja. 

Na občini se zavedajo, 
da se gradnja utegne zače-
ti prav v času poletne turi-
stične sezone, ko so pro-
metne obremenitve že si-
cer zelo velike in povzroča-
jo vsakodnevne zastoje na 
odseku med Bledom in av-
tocesto. Vendar se, kot pra-
vi župan, ni treba bati, da 
bi promet ovirala še grad-
bena dela, saj se bodo zače-
la ob cesti.

Gradbeno dovoljenje 
za obvoznico
31. stran

Radovljica – Gorenjski območni odbor Slovenskega društva 
hospic v sodelovanju s knjižnico A. T. Linharta v torek, 19. 
aprila, pripravlja t. i. Hospickafe z naslovom Naše poti. V 
dvorani radovljiške knjižnice bodo gostili Štefana Babiča, dol-
goletnega leškega župnika, priljubljenega v Lescah in širše, av-
torja spominov Gospod je moja pot in številnih zgodovinskih 
zapisov o bogastvu leške cerkve. Pogovor bo tekel o lepotah in 
pasteh življenja, vrednotah, srčnosti in radostih, bolečinah ter 
o minljivosti vsakršnega življenja, napovedujejo organizatorji. 
Dogodek, ki se bo začel ob 19.30, bo povezovala Ana Prešeren, 
priljubljena dolgoletna knjižničarka v leški knjižnici.

V knjižnici pogovor s priljubljenim župnikom
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Marjana Ahačič

Zgornje Gorje – Občinski 
svet v Gorjah je v sredo ven-
darle obravnaval osnutek 
odloka o koncesiji za žični-
ce na Zatrniku. Obravna-
vo dokumenta so na prej-
šnji redni seji pred mese-
cem dni prekinili. Župan 
je točko tokrat spet uvrstil 
na dnevni red, a so svetni-
ki sprejem osnutka odloka, 
ki bi, če bi bil sprejet, pred-
stavljal osnovo za koncesij-
sko pogodbo za žičnice na 
Zatrniku, zavrnili. Svetniki 
so v razpravi med drugim 
izrazili pomisleke v zvezi 
z obveznostmi občine, ki 
bi jih v zvezi s smučiščem 
Zatrnik prineslo sprejetje 
odloka, pa tudi vpliv obra-
tovanja smučišča na zajetje 
pitne vode, ki je neposredno 
pod njim.

RTC Zatrnik je sicer že 
pred dvema letoma pred-
ložil predlog odloka o kon-
cesijskem aktu, o katerem 
gorjanski svetniki več kot 
leto dni niso odločali. Proti 

Občini Gorje je predlaga-
telj zaradi dolgotrajnega po-
stopka oziroma molka orga-
na maja lani vložil tožbo na 
upravno sodišče, ki je ko-
nec leta ugodilo tožniku in 
razsodilo, da mora občin-
ski svet v dveh mesecih od 
prejema sodbe izdati akt, v 
katerem bo odločil o zahte-

vi za sprejem odloka o kon-
cesijskem aktu za vlečnice 
Zatrnik, Hotunjski vrh, Pla-
na 1 in Plana 2.

Aleš Zalar, direktor RTC 
Zatrnik, pravi, da ga odlo-
čitev ni presenetila. »Obči-
na, občinski svet in župan 
so vse čas samo iskali nači-
ne, kako bi te koncesije ne 
podelili. Po dveh letih je bila 
zadeva pripeljana tako daleč, 
da so vendarle morali poka-
zati odkrite karte, zato vsaj 
vemo, pri čem smo.«

Kot je pojasnil, odločitev 
občinskega sveta ne pred-
stavlja konca prizadevanj za 
koncesijo. »Imamo več mož-
nosti: odločitev sodišča lah-
ko izpodbijamo na sodišču, 
lahko počakamo na novem-
brske lokalne volitve in gre-
mo po koncesijo k novemu 
občinskemu svetu, lahko 

pa tudi zahtevamo, da nam 
koncesijo podeli država, s 
tem, da imamo namesto na-
črtovanih vlečnic na smu-
čišču sedežnice. Res pa je, 
da pri tem izgubljamo čas in 
da v naslednji zimi ne bomo 
mogli razširiti smučarske 
ponudbe. In če se bo izkaza-
lo, da je bila zadnja odločitev 
Občine Gorje nezakonita, se 
tudi ve, kdo bo vse to plačal.« 
Letošnja sezona na smu-
čišču Zatrnik je bila sicer z 
51 obratovalnimi dnevi zelo 

uspešna, je povedal Zalar. 
»Obisk smučarjev je bil ve-
lik, veliko je bilo tudi zani-
manje za smučarske teča-
je, ki jih je izvajal Smučar-
ski klub Bled. Sezono smo 
zaključili z določenimi pozi-
tivnimi prihodki, kar je do-
kaz, da lahko smučišče tudi 
kljub visokim stroškom po-
sluje uspešno.«

Rdeča luč občinskega 
sveta tako pomeni, da RTC 
Zatrnik za prihodnjo sezono 
ponudbe ne bo mogel širiti, 
saj brez koncesije ne bo mo-
gel obnoviti nobene od sta-
rih žičniških naprav. »Lah-
ko pa povečamo ponudbo 
z žičniškimi napravami, za 
katere ne potrebujemo kon-
cesije občine, tako da bomo 
zelo verjetno postavili še eno 
daljšo nizkovrvno vlečnico 
na območju, kjer že sedaj 
obratuje pretežni del smu-
čišča.«

Kakšni bodo naslednji ko-
raki v zvezi z Zatrnikom, pa 
se bodo družbeniki odločali 
na skupščini, ki bo, kot pra-
vi Zalar, sklicana v kratkem.

Svetniški ne koncesiji za 
žičnice na Zatrniku
Občinski svet Občine Gorje je na zadnji seji vendarle odločal o odloku o koncesiji za žičnice na 
Zatrniku in osnutek dokumenta zavrnil. 

Aleš Zalar, direktor RTC Zatrnik: »Po dveh letih je bila 
zadeva pripeljana tako daleč, da so vendarle morali 
pokazati odkrite karte, zato vsaj vemo, pri čem smo.«

Marjana Ahačič

Begunje – Zaposleni in 
vodstvo družbe Elan so prej-
šnji teden v prostovoljski ak-
ciji na pobočju pod Sv. Pe-
trom nad Begunjami posa-
dili tisoč novih dreves. Akci-
ja je na zemljišču, sicer v lasti 
Agrarne skupnosti Poljče, ki 

je zemljišče pripravila za sa-
jenje, potekala pod skrbnim 
nadzorom gozdarjev Obmo-
čne enote Bled Zavoda za 
gozdove. V Elanu so se zave-
zali, da bodo za drevesa skr-
beli še vsaj prihodnjih pet let.

»V Elanu se že dolgo 
ukvarjamo s projekti na 
temo trajnosti in tako smo 
prišli na idejo, da naredimo 
nekaj v bližini, v sodelovanju 
z lokalno skupnostjo in tudi 
nekaj za naravo. Kljub temu 
da v Elanu nenehno skrbi-
mo za okolje in se zavedamo 
trajnostne oskrbe, se zave-
damo svojih vplivov na oko-
lje, zato se nam zdi prav, da 
naravi nekaj vrnemo in tako 
pomagamo, da se lažje ob-
navlja,« je povedala Anita Je-

rala Peterman, vodja nabave 
v Elanovi Zimski diviziji.

Zanimanje za sodelova-
nje v akciji je bilo med za-
poslenimi izjemno, tako da 
se je tokrat niso mogli ude-
ležiti vsi, ki so si to želeli. 
»Po službah oziroma divizi-
jah smo razdelili kvote, tako 
da je z vsakega oddelka priš-
lo nekaj zaposlenih. Ampak 
dela bo še dovolj in v prihod-
njih petih letih bodo zagoto-
vo prišli na vrsto vsi, ki si to 
želijo,« je zagotovila.

»To, da Elanove smuči 
ročno izdelujemo v srcu Alp, 
je naš ponos in privilegij, a 
hkrati trditev, ki jo jemljemo 

s popolno odgovornostjo. 
Narava je za elanovce vir in-
spiracije in pomembno je, 
da skrbimo za nedotaknje-
nost tega navdiha, saj napa-
ja inovacije, po katerih slovi-
mo. To velja tako v fazah na-
stajanja naših proizvodov 
kot tudi skozi odnos, ki ga 
gradimo s svojimi odjemal-

ci. Smo znamka z global-
no prisotnostjo in ambicijo, 
da delujemo kot ambasador 
trajnostnih vrednot tako za 
naše zaposlene in kupce kot 
tudi za širšo družbo,« je po-
udarila Melanja Korošec, di-
rektorica znamke Elan. 

Kot je poudaril vodja blej-
ske območne enote Zavo-
da za gozdove Slovenije An-
drej Avsenek, je pri sode-
lovanju z Elanom poseb-
no pomemben dolgoročni 
vidik dogovora, ki vključu-
je skrb za posajena dreve-
sa vsaj še za naslednjih pet 
let. »Elanovci so se zaveza-
li, da bodo sadike enkrat do 
dvakrat letno obželi in jese-
ni zaščitili pred divjadjo z 
apnenim premazom.«

Površina, ki so jo pogoz-
dili, je bila pred več kot pol 
stoletja pašnik, ki se je po 
opustitvi paše naravno za-
rasel, predvsem z borovci. 
Te je sredi osemdesetih zelo 
prizadel vetrolom, čemur je 
sledilo ponovno zaraščanje 
z leskami, vrbami, topoli in 
trepetlikami, čeprav je ras-
tišče odlično, primerno za 
plemenite listavce, kot jim 
rečejo gozdarji, je pojasnil 
Avsenek. »Pri načrtovanju 
nove zasaditve smo samo 
posnemali naravo, tako da 
bodo sedaj tu rasli javorji, če-
šnje pa tudi orehi, divje hru-
ške in lesnike.«

Posadili so tisoč 
novih dreves
Zaposleni in vodstvo družbe Elan so na pobočju 
pod Svetim Petrom nad Begunjami posadili tisoč 
novih dreves. 

Okoli štirideset udeležencev prostovoljske akcije je na 
površini, veliki približno pol hektarja, na novo zasadilo tisoč 
novih dreves. / Foto: Primož Pičulin

Več kot štirideset prostovoljcev je na površini, veliki 
pol hektarja, nasadilo javorje, češnje, orehe, hruške in 
lesnike. Zavezali so se, da bodo za posajena drevesa 
skrbeli vsaj še pet let.

Aleš Senožetnik

Ljubljana – V ponedeljek je 
potekala skupščina Sber-
bank banke, ki jo je pred ne-
davnim kupila NLB in tako 
postala njen edini lastnik. 

Skupščina se je seznanila s 
prenehanjem funkcije do-
sedanjih petih članov nad-
zornega sveta banke ter za 
štiriletni mandat imeno-
vala nove člane: Andreja 
Lasiča, Vesno Vodopivec, 

Uršulo Kovačič Košak, 
Igorja Zalarja in Damir-
ja Kudra. Vsi so zaposleni 
v NLB. Nadzorni svet je si-
cer šestčlanski, v njem os-
taja Nataša Pukl. Na konsti-
tutivni seji pa je nadzorni 

svet za predsednika ime-
noval Andreja Lasiča. Spre-
menili so tudi ime banke, 
ki se odslej imenuje N Ban-
ka. Kot so zapisali v sporo-
čilu za javnost, bo novo ime 
v veljavi do integracije ban-
ke v NLB. Prav tako bo zele-
no obarvano podobo nado-
mestila modra.

Sberbank se odslej imenuje N Banka
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Dnevno varstvo starejših je namenjeno ti
stim starejšim, ki imajo težave pri samostoj
nem bivanju v domačem okolju in si želijo 
pomoč ali varstvo oziroma organizirano ob
liko 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 ponede
ljka do petka od 7. do 16. ure, nato pa se vsak 
dan vrnejo domov. 
V tem času lahko nekaj ur na dan preživijo v 
družbi vrstnikov in se udeležujejo organizi
ranih dejavnosti, kot so ustvarjalne delavni
ce, telesne aktivnosti in kognitivne dejavno
sti. Uporabnikom so na voljo razvedrilne ak
tivnosti, kot so bralne urice, telovadba, pet
je, predvajanje video vsebin, družabne igre, 
sprehodi, ročne spretnosti ter tematske de
lavnice 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 ka
terima bo sodeloval tudi medgeneracijski 
center. Vse z namenom kvalitetnega, aktiv
nega preživljanja vsakdanjika, krepitve tele
sa in duha ter čim daljše samostojnosti po
sameznika v svojem domačem okolju, kar 
hkrati pomeni tudi razbremenitev za svojce.
Usposobljeno in izkušeno osebje uporabni
kom zagotavlja varno in pestro bivanje z or
ganizirano prehrano, ki vključuje zajtrk, ko
silo in napitke, po želji pa na podlagi zdrav
niškega mnenja tudi dietno hrano. 
Vpis je mogoč na podlagi izpolnjene vlo
ge z obvezno prilogo – zdravniško mnenje 
osebnega zdravnika, ki ne sme biti starej
še od 30 dni. Uporabniki bodo na podlagi 

potreb, razvidnih iz zdravniškega mnenja, 
uvrščeni v oskrbo I (13,83 evra za 8 ur), oskr
bo II (17,44 evra za 8 ur) ali oskrbo IV (24,12 
evra za 8 ur). Prevoz si zagotovijo sami, s po
močjo svojcev ali kako drugače.
Vabljeni torej vsi, ki si s strokovno izpeljani
mi programi v sodobnem okolju želijo po
pestriti jesen življenja, da izkoristijo mož
nost, ki jo od sredine aprila naprej ponuja 
novi Medgeneracijski center Vezenine Bled, 
se vključijo v dnevno varstvo, tam kvalitetno 
preživijo del dneva, nato pa se vrnejo v do
mače okolje. Za vse informacije (cena, vpis, 
oddaja vlog, obseg in trajanje storitev) je v 
času uradnih ur na voljo socialna delavka 
Zala Novak (tel. št. 031 757 711 ali enaslov: 
zala.novak@domdrjankabenedika.si).

Zjutraj v varstvo, popoldan domov
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.
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Aleš Senožetnik

Ljubljana – Včeraj so se v 
Ljubljani končali tretji Dne-
vi slovenskega lesarstva, ki 
so od srede potekali v orga-
nizaciji Javne agencije Spi-
rit Slovenija ter direktorata 
za lesarstvo na ministrstvu 
za gospodarski razvoj in teh-
nologijo.

Gre za osrednji nacional-
ni strokovni dogodek slo-
venske lesne industrije, v 
okviru katerega so potekale 
številne okrogle mize, pre-
davanja in drugi dogodki, ki 
so se osredotočali na izzive 
lesne in pohištvene industri-
je, krožnega gospodarstva, 
kjer ima les veliko vlogo, ter 
zagotavljanje usposobljenih 
kadrov v lesni industriji.

V Sloveniji, ki spada med 
tri najbolj gozdnate države v 
Evropi, imamo letni prirast 
štiri kubične metre lesa na 
prebivalca, za izdelke pa ga 
porabimo zgolj pol kubične-
ga metra.

Kot je povedal državni se-
kretar na ministrstvu za go-
spodarstvo Simon Zajc, so se 
osredotočili na pomen lesa 
kot trajnostnega materiala z 
velikim razvojnim potenci-
alom za našo državo. Spod-
bujajo uporabo lesa kot ma-
teriala za industrijsko prede-

lavo, ne kot energenta. »Šele 
ko les zaključi svojo življenj-
sko dobo oziroma ko gre za 
odpadek pri proizvodnji, je 
smiselna uporaba lesa kot 
energenta,« je med drugim 
dejal Zajc in dodal, da je dr-
žava preko različnih virov od 
leta 2015 do danes za lesno 
industrijo namenila 64 mi-
lijonov evrov, v naslednji fi-
nančni perspektivi pa bo na 
voljo 134 milijonov. Kot je 
dodal Danilo Anton Ranc, 

generalni direktor direkto-
rata za lesarstvo, je bil že ta 
mesec objavljen razpis iz 
sredstev načrta za okrevanje 
in odpornost, v okviru kate-
rega je za lesno industrijo 
na voljo 28 milijonov evrov. 
S temi ukrepi želijo poveča-
ti domačo predelavo lesa in 
zmanjšati izvoz nepredela-
ne hlodovine, spodbujajo pa 
tudi leseno gradnjo in opre-
mljanje notranjih prostorov 
z izdelki iz lesa.

Za promocijo slovenske-
ga lesa in lesenih izdelkov 
si prizadevajo tudi v agen-
ciji Spirit Slovenija, kjer so 
lani zagnali kampanjo Upo-
rabimo slovenski les, s ka-
tero javnost ozaveščajo o 
uporabi lesa in spodbuja-
jo k njej. »Veseli nas, da v 
zadnjih letih slovenska les-
na in pohištvena industri-
ja beležita pozitivne trende, 
kar ima tudi številne mul-
tiplikativne učinke,« je po-
udaril v. d. direktorja Spiri-
ta Rok Capl.

S tem se strinja tudi Igor 
Milavec, direktor Združenja 
lesne in pohištvene industri-
je pri Gospodarski zbornici 
Slovenije. Kot je dejal, je bila 
lesnopredelovalna industri-
ja po krivici spregledana v 
prvih dveh desetletjih obsto-
ja države, po letu 2010 pa se 
je vendarle zgodil obrat. Po-
memben mejnik je pred-
stavljalo leto 2015, ko je bil 
ustanovljen direktorat za le-
sarstvo, s čimer so se odpr-
le možnosti za pridobiva-
nje sredstev za razvoj pano-
ge, ki se v zadnjih letih vzpe-
nja. »Če primerjamo dosež-
ke iz leta 2013 z letom 2020, 
vidimo, da je promet zrasel z 
ene milijarde na 1,5 milijar-
de evrov, da je dodana vred-
nost na zaposlenega zrasla 
s 27 tisoč na 38 tisoč evrov 
in da se je letna količina pre-
delanega lesa povečala z 1,5 
milijona na 2,3 milijona ku-
bičnih metrov,« je s številka-
mi postregel Milavec, ki je 
kot enega največjih izzivov 

navedel pomanjkanje hlo-
dovine, predvsem iglavcev, s 
katerim so se v panogi spo-
padali že lani, letos pa je te-
žava še večja. A kot dodaja, 

je izziv rešljiv. »Slovenski 
gozdovi omogočajo letni po-
sek v višini od šest do sedem 
kubičnih metrov – brez ško-
de za gozdove oziroma celo 

v njihovo korist, saj se mo-
rajo ti obnavljati,« je dejal in 
dodal, da je v naših gozdovih 
veliko prestarih dreves, ki z 
leti izgubljajo vrednost.

Na dogodku so že drugič 
podelili tudi nacionalne na-
grade in priznanja za lesar-
ski presežek leta. V konku-
renci 31 izjemnih obliko-
valskih predlogov, ki so pris-
peli na natečaj, je priznanje 
dobilo tudi okno Natura Ul-
timo avtorice Lize Križnar 
in podjetja M Sora iz Žirov, 
ki je izdelano iz starega, od-
služenega lesa, ustreza pa 
vsem sodobnim tehnološ-
kim zahtevam.

Še dovolj prostora za rast
Lesnopredelovalna industrija v zadnjih letih beleži rast, a se spopada tudi z izzivi, s katerimi so se 
ukvarjali na tokratnih Dnevih slovenskega lesarstva.

Šele ko les zaključi svojo 
življenjsko dobo, ga je 
smiselno uporabiti kot 
energent. 

Letna količina 
predelanega lesa se je od 
leta 2013 do leta 2020 
povečala z 1,5 milijona 
na 2,3 milijona kubičnih 
metrov.

Simon Šubic

Ženeva – Kranjski župan 
Matjaž Rakovec je na pova-
bilo Ekonomske komisije 
Združenih narodov (ZN) za 
Evropo prejšnji teden nasto-
pil na 2. Forumu županov v 
Švici. V palači ZN v Ženevi 
je predstavil primere dobre 
prakse Kranja na področju 
trajnosti in pametnih reši-
tev. Na dvodnevnem dogod-
ku je sicer nastopilo okoli šti-
rideset županov in podžupa-
nov iz več kot trideset držav, 
Rakovec pa je bil edini slo-
venski govorec. 

Tema letošnjega foruma 
županov je bila okrevanje po 
pandemiji covida-19 s pou-
darkom na uresničevanju 
ciljev trajnostnega razvoja. 
Rakovec je v svoji predsta-
vitvi poudaril smernice, ki 
jim sledijo v Kranju. Te so 
narediti mesto prijaznejše 
kolesarjem, pešcem in traj-
nostnemu prometu, utrdi-
ti status trajnostno narav-
nane destinacije, posaditi ti-
soč dreves v dveh mandatih, 
izboljšati kakovost življe-
nja občanov z uporabnimi 

digitalnimi rešitvami in 
postati eno od 100 podneb-
no nevtralnih in pametnih 
evropskih mest do leta 2030. 

»Forum je obravnaval te-
matiko, ki je vodilna tudi v 
Kranju, to je trajnostni ra-
zvoj s poudarkom na oze-
lenjevanju mest, alternativ-
nih virih energije in okolju 
prijaznih oblikah prevoza,« 
je po vrnitvi iz Švice povedal 
kranjski župan. »Navdušili 
smo predvsem z izvirno ide-
jo zasajanja dreves v sodelo-
vanju z botri in pokrovitelji 

ter projektom E-mobility, 
za katerega smo lani preje-
li nagrado za najbolj e-mo-
bilnostno mestno občino v 
Sloveniji,« je pojasnil Rako-
vec in dodal, da je bil forum 
za MOK uspešen, kar potr-
juje že naslednje povabilo na 
mednarodni dogodek. 

Rakovec je ob robu foru-
ma obiskal tudi sedež Zdru-
ženja evropskih nogome-
tnih zvez (Uefa) v Ženevi, 
kjer se je srečal s predsedni-
kom zveze Aleksandrom 
Čeferinom.

Rakovec v Ženevi 
predstavil kranjsko prakso
Na 2. Forumu županov v Švici so razpravljali o okrevanju po pandemiji s 
poudarkom na uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Kranjski župan 
Matjaž Rakovec je predstavil kranjske primere dobre prakse. 

Kranjski župan Matjaž Rakovec je bil v Ženevi edini 
slovenski govorec. / Foto: MOK

Najboljšim izdelkom iz lesa so podelili nagrade in priznanja. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
Okrajna volilna komisija1005 – KRANJ 2
Slovenski trg 1, 4000 Kranj 
T: 04 201 56 69
E: ovk.1005kranj2@dvk-rs.si

Okrajna volilna komisija 1005 Kranj 2 obvešča volivce  
z območij naslednjih volišč: 

šifra volišče

1005001 Huje II, OŠ Jakob Aljaž, Ulica Tončka Dežmana 1

1005002 Huje I, OŠ Staneta Žagarja, Cesta. 1. maja 10a

1005003 Planina II, OŠ Staneta Žagarja, Cesta 1. maja 10a

1005004 Planina I, OŠ Staneta Žagarja, Cesta 1. maja 10a

1005005 Zlato polje I, OŠ France Prešeren, Kidričeva c. 49 

1005006 Zlato Polje II, OŠ France Prešeren, Kidričeva c. 49

1005007 Struževo, Dom KS

1005008 Smučarski skakalni center Gorenja Sava

1005009 Stražišče I, Šmartinski dom, Škofjeloška c.18

1005010 Stražišče II, Šmartinski dom, Škofjeloška c.18

1005011 Orehek I, Osnovna šola, Zasavska cesta 53a

1005012 Orehek II, Osnovna šola, Zasavska cesta 53a

1005013 Breg ob Savi, Gasil. dom Breg ob Savi, Breg ob Savi 34

1005014 Mavčiče, KS Mavčiče, Mavčiče 69

1005015 Podreča, Krelj Thomas, Podreča 74

1005016 Žabnica, Telovadnica, Žabnica 20

1005017 Bitnje II, Gasilski dom, Zgornje Bitnje 33

1005018 Zgornje Bitnje, Gasilski dom, Zgornje Bitnje 33

1005019 Pševo, Dom KS Jošt, Pševo 3

1005020 Sp. Besnica, Gasilski dom Besnica, Na hribu 7, Sp. Besnica

1005021 Podblica, Gasilski dom Podblica, Podblica 2

da je za predčasno glasovanje pri izvedbi volitev poslancev v Državni zbor,  
ki bo potekalo v dneh od  19. 4. 2022 do 21. 4. 2022, in vse nadaljnje volitve oziroma re-
ferendume določeno naslednje volišče:  
Stražišče, Šmartinski dom, Škofjeloška cesta 18, Kranj.

Volivci z območja volišča 1005021 – Podblica  bodo v nedeljo, dne 24. 4. 2022,  
poslance v Državni zbor volili na volišču:  
Spodnja Besnica, Gasilski dom Besnica, Na hribu 7.

Simon Šubic

Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) je pred dnevi vendar-
le oddala vlogo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za re-
konstrukcijo Savske ceste in 
mostu pri Planiki, kar je nuj-
no za začetek gradnje sta-
novanjske soseske Ob Savi 
v Kranju. To na zemljišču 
med nekdanjima industrij-
skima kompleksoma Inteks 
in Zvezda že dlje časa načr-
tuje republiški stanovanjski 
sklad. Po besedah podžupa-
na Janeza Černeta bo rekon-
strukcija ceste in mostu pri-
nesla koristi tudi podjetjem 
na tem območju.  

Zaradi izdaje omenjenega 
gradbenega dovoljenja je si-
cer pred slabim letom priš-
lo do nepričakovanega za-
pleta. Upravna enota Kranj 
je namreč veljavni občinski 
podrobni prostorski načrt 
za sosesko Ob Savi tolmači-
la na način, da je gradbeno 
dovoljenje možno pridobi-
ti samo za sočasno gradnjo 
1. faze soseske s pripadajočo 

komunalno in energetsko in-
frastrukturo, za odstranitev 
obstoječega mostu čez Savo 
(pri nekdanji Planini), za iz-
vedbo protipoplavnega nasi-
pa in za rekonstrukcijo Sa-
vske ceste. Mestni svet je mo-
ral zato julija lani sprejeti ob-
vezno razlago, da se gradbe-
no dovoljenje za nov most 
pri Planiki in rekonstrukcijo 
Savske ceste lahko izda pred 
gradbenim dovoljenjem za 
samo sosesko. Vlogo zanj si-
cer v stanovanjskem skladu 
še vedno pripravljajo, računa-
jo pa, da bodo gradbeno do-
voljenje pridobili na začetku 
leta 2023, so sporočili z MOK. 

Savsko cesto in most pri 
Planiki bodo v okviru rekon-
strukcije razširili, ob cesti bo 
tudi pločnik, most, ki bo po 
novem dvopasoven s pločni-
kom in kolesarsko stezo na 
obeh straneh, pa bodo tudi 
dvignili za 1,5 metra. To bo 
povečalo poplavno varnost 
na tem območju, pojasnju-
jejo na MOK, ki je z Elek-
trom Gorenjska podpisala 
tudi pismo o nameri, da se 

na tej lokaciji odstranijo ele-
ktrični daljnovodi, napeljava 
pa premakne v nosilec bliž-
njega Delavskega mosta. 

V soseski Ob Savi bodo 
zgradili skupno 240 stano-
vanj v velikosti od 35 do 80 
kvadratnih metrov, MOK 
pa se s stanovanjskim skla-
dom že dogovarja, da bi vsaj 
četrtino stanovanj pridobila 
v upravljanje, kot so se leta 
2010 dogovorili že za 89 sta-
novanj v soseski Sotočje. V 
prvi fazi naj bi sicer v novi so-
seski zgradili 187 stanovanj, 
od tega 28 oskrbovanih sta-
novanj za starejše. 

»Ko bo zgrajena soseska 
Ob Savi, bomo pridobili pre-
potrebna stanovanja, ki jih 
močno primanjkuje tudi v 
Kranju,« je dejal podžupan 
Janez Černe in ob tem opo-
zoril, da ima MOK še do 3. 
maja odprt razpis za dode-
litev neprofitnih stanovanj, 
na katerega se morajo po-
novno prijaviti vsi tisti, ki 
jim neprofitno stanovanje 
še ni bilo dodeljeno in ga še 
potrebujejo.

Most bodo razširili 
Kranjska občina je po lanskem zapletu vendarle zaprosila za gradbeno 
dovoljenje za rekonstrukcijo Savske ceste in mostu pri Planiki. Projekt je 
nujen zaradi nove stanovanjske soseske Ob Savi. 

Trenutno zelo ozek most pri Planiki bo zamenjal dvopasovni most s pločnikom in 
kolesarsko stezo. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Iz Zdravstvenega 
doma (ZD) Kranj so v sre-
do po prejeti javni kritiki in 
peticiji staršev sporočili, da 
bodo zdravniško obravnavo 
otrok z znaki infektivnega 
obolenja iz zabojnika pred 
zdravstvenim domom, ki so 
jo uvedli s pandemijo covi-
da-19, vrnili v notranje am-
bulante predvidoma do 25. 
aprila. S toplim vremenom 
in višjimi temperaturami 
namreč pričakujejo manj vi-
rusnih obolenj, ki so trenu-
tno v velikem porastu pred-
vsem pri otrocih kot najran-
ljivejši skupini, ki je najbolj 
dovzetna za okužbe ter mo-
rebitne zdravstvene zaple-
te, pojasnjujejo. Direktorica 
ZD Kranj Lili Gantar Žura 
je na sredini seji kranjske-
ga mestnega sveta dodatno 

pojasnila, da zabojnikov ne 
bodo umaknili, saj jih bodo 
ob morebitnem novem valu 
znova uporabili. »Epidemi-
ja je še živa, tudi epidemio-
loginja nam je odsvetovala, 
da ločeno obravnavo pacien-
tov v zabojnikih ukinemo. 
To bomo predvidoma stori-
li 25. aprila, a le, če se bo epi-
demiološka slika dovolj iz-
boljšala.« 

Na poziv staršev in petici-
jo, ki jo je na spletu podpisa-
lo 1151 oseb, fizično pa 224, 
se je sicer ta teden odzva-
lo vseh osem pediatrinj ZD 
Kranj, ki so poudarile, da je 
bila odločitev za ureditev in-
fektivne ambulante v zaboj-
nikih pravilna in da je obrav-
nava otrok v njih strokovna. 
»Veliko truda je bilo vlože-
nega v infektivno ambulan-
to, kjer smo ves čas zagotav-
ljali, da ne pride do okužbe 

otrok s koronavirusom. Pos-
ledica vsega tega je, da nis-
mo smeli otrok z različnimi 
infekti dati v skupno čakalni-
co. S striktnim naročanjem 
otrok smo zagotovili, da star-
ši ob naročeni uri lahko pri-
dejo na vrsto za pregled. Ot-
roci so strokovno ustrezno 
obravnavani, saj prostor ne 
vpliva na obravnavo otroka 
– pregled v ambulanti ZD je 
enakovreden pregledu v in-
fektivni ambulanti, locirani 
v kontejnerju,« so kranjske 
pediatrinje zapisale v javno 
objavljenem mnenju. »S ta-
kim načinom pregleda je ve-
čina staršev zelo zadovoljna, 
kar nam tudi povedo. Pro-
blem je, če starši zamujajo, 
pridejo bistveno prezgodaj 
pred svojim terminom, ne 
pridejo na pregled ali če pri-
dejo pred kontejner nenaro-
čeni,« še dodajajo.

Obravnave bolnikov v 
zabojnikih še deset dni
V Zdravstvenem domu Kranj bodo ločeno obravnavo infektivnih bolnikov v 
zabojnikih predvidoma ukinili 25. aprila ob pogoju, da se bo epidemiološka 
slika zadosti izboljšala. 

Simon Šubic

Ljubljana – Vlada je predvče-
rajšnjim na predlog ministr-
stva za finance izdala odloč-
bo, s katero je družbi P & P 
Marketing iz Lesc zavrnila 
zahtevo za dodelitev konce-
sije za prirejanje posebnih 
iger na srečo v igralnem sa-
lonu v Planetu Kranj. Na od-
ločitev o zavrnitvi zahteve je 
vplivala zlasti presoja krite-
rijev glede vpliva na social-
no, kulturno in naravno oko-
lje ter posameznika in glede 

dopolnjevanja turistične po-
nudbe, so pojasnili na mini-
strstvu za finance. 

Kot je znano, je kranj-
ski mestni svet maja lani 
najprej soglasno zavrnil iz-
dajo soglasja družbi P & P 
Marketing iz skupine Ad-
miral Slovenija za opravlja-
nje igralniške dejavnosti v 
Planetu Kranj, po ponovni 
vložitvi vloge s strani leške 
družbe pa je januarja letos 
na dopisni seji soglasje po-
dal z minimalno večino – 12 
glasov za, 11 proti.

Vlada zavrnila koncesijo
Kranj – Turistično društvo 
Kokrica vabi na prireditev 
Sekanje pirhov na veliko-
nočni ponedeljek, 18. aprila, 
pred Supermarket Mercator 
na Kokrici pri Kranju. Zače-
tek tekmovanja bo ob 9. uri, 
zaključek pa ob 12. uri. Tudi 
letos se boste lahko pomeri-
li v sekanju pirhov, zbijanju 
pirhov s krivo palico, otroci 
pa v sekanju pirhov, valica-
nju po perivniku, valicanju po 
grabljah in risanju pirhov. V 
sekanju pirhov se lahko po-
merite tudi ekipno, po trije 
tekmovalci v ekipi. Najboljše 
čakajo lepe nagrade.

Sekanje pirhov
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Žiri – Vrata novega Doma 
za starejše v Žireh so v torek 
prvič odprli tudi širši javno-
sti. Mnogi občani so si tako 
z zanimanjem ogledali nove 
prostore, v katerih je na voljo 
šestdeset postelj za starejše, 
večinoma v enoposteljnih 
sobah. Po težavah s pridobi-
vanjem kadrov je zdaj San-
da M. Gavranovič vendarle 
lahko napovedala, da bodo 
prve stanovalce začeli spre-
jemati v maju, in sicer bodo 
z obstoječimi kadri lahko za 
začetek zapolnili dva oddel-
ka z dvajsetimi stanovalci, 
od tega je en navaden odde-
lek, en pa za osebe z demen-
co. S postopnim dopolnjeva-
njem kadrovske ekipe doma 
računajo, da bi dom zapolni-
li do oktobra. Glede na doslej 
prejete vloge za sprejem v 
dom čaka 167 starejših, a si 
vsi za zdaj še ne želijo biva-
ti v domu, zato ne pričaku-
jejo težav pri vseljevanju, je 
zagotovila Sanda M. Gavra-
novič.

»Ob prevzemu resor-
ja smo si med ključnimi 

prioritetami na prvem mes-
tu zastavili ureditev celovite 
skrbi za starejše,« je ob dne-
vu odprtih vrat poudaril mi-
nister Cigler Kralj. Ob tem 
so se zavedali, da v Sloveni-
ji ne samo, da ni dovolj na-
mestitev v domovih za sta-
rejše, ampak je težava tudi 
pomanjkanje kadra oziro-
ma izgorelost zaposlenih v 
obstoječih domovih. »Kad-
rovskega izziva smo se zato 
lotili večplastno, pri čemer 
vsi ukrepi nimajo kratko-
ročnega učinka. Najbolj in-
terventen ukrep je bilo 29 
milijonov evrov za social-
novarstvene zavode zara-
di covida-19, s čimer so do-
movi lahko dodatno zapos-
lili 650 ljudi.« Od tega bodo 
nekateri ostali del ekip za-
poslenih v domovih. San-
da M. Gavranovič je poja-
snila, da so imeli največ te-
žav z iskanjem zdravstve-
nih tehnikov. Ta čas so za-
poslili štiri od osmih, ko-
likor bi jih potrebovali, od 
zdravstvenega kadra pa je 
v domu zaposlenih še pet 
bolničarjev in dve diplomi-
rani medicinski sestri ter 

polovica glavne sestre, saj 
to delo opravlja direktorica 
doma. Za delovanje celot-
nega doma bodo potrebo-
vali 35 zaposlenih, od tega 
je približno polovica zdra-
vstvenega kadra. Koncesijo 
so pridobili za 56 postelj, za 
štiri dodatne pa naj bi pri-
dobili koncesijo za dnevno 

varstvo, lahko pa bi služile 
tudi za ureditev sive ali rde-
če cone, je napovedala San-
da M. Gavranovič. 

»Naša dolžnost in odgo-
vornost je, da starejšim tudi 
v jeseni življenja zagotovi-
mo dostojno življenje,« je 
ob tem poudaril župan Ži-
rov Janez Žakelj. Veseli ga, 

da bodo odslej tudi občani 
Žirov, ki so na dom čakali 
več desetletij, v starosti osta-
li v domačem okolju. Verja-
me, da bodo z domom v sre-
dišču kraja starejši ostali del 
družbe, za kar se bodo trudi-
li tudi s pomočjo prostovolj-
cev, ki bodo predstavljali vez 
z domom.

Odprtje doma maja, na dan zmage
Prvega stanovalca bodo v domu starejših občanov Žiri sprejeli 9. maja – na dan zmage, kot je poudarila poslovna direktorica 
SeneCure Slovenija Sanda M. Gavranovič. Ob dnevu odprtih vrat v torek pa so v domu gostili tudi ministra za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja.

Prostore novega doma za starejše si je v družbi župana in poslovne direktorice Senecure 
Slovenija ogledal tudi minister Janez Cigler Kralj. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – »V Območ-
nem združenju Rdečega 
križa Škofja Loka je 4612 
članov, ki so vključeni v 19 
krajevnih organizacij in de-
lujejo na območju štirih ob-
čin. »Rdeči križ tukaj zelo 
uspešno deluje že več kot 95 
let po zaslugi prostovoljcev, 
ki poklanjajo svoj prosti čas 
humanitarnemu delu. Le-
tno opravijo več kot 13 tisoč 
ur prostovoljnega dela,« je v 
pozdravu zbranim na prire-
ditvi v Sokolskem domu po-
vedal predsednik RKS – Ob-
močnega združenja Škofja 
Loka Rudi Zadnik in pouda-
ril, da sodijo v vrh krvodajal-
cev tako na Gorenjskem kot 
v Sloveniji. »V Sloveniji da-
ruje kri v povprečju več kot 
4,5 odstotka prebivalcev, na 
Škofjeloškem pa celo 8,6 od-
stotka. V Sloveniji vsak de-
lovni dan potrebujemo kri 
350 krvodajalcev, zato je po-
membno, da so krvodajal-
ske akcije čim bolje obiska-
ne,« je tudi povedal Zadnik.

Zbrane krvodajalke sta 
pozdravila tudi generalna 
sekretarka Rdečega križa 
Slovenije (RKS) Cvetka To-
min in domači župan Tine 
Radinja. »Krvodajalstvo je 
oblika solidarnosti, ki zah-
teva kanček poguma, pred-
vsem pa veliko srce za odlo-
čitev, da bomo s svojim deja-
njem pomagali drugim,« je 
ob zahvali krvodajalkam in 
krvodajalcem poudaril žu-
pan Radinja, Tominova pa 
je ob zahvali v imenu RKS 
dodala: »Geslo naše organi-
zacije je, da smo skupaj ne-
ustavljivi. In danes prisotni 
ste med temi, ki na področju 
krvodajalstva k temu največ 
prispevate.«

Po nastopu domačega 
kantavtorja in »suškega tru-
badurja« Tomaža Hostni-
ka so priznanja najprej pre-
jeli krvodajalci, ki so kri dali 
desetkrat. Teh je bilo 25; 13 
jih je dalo kri dvajsetkrat, 
dvanajst tridesetkrat, enajst 
štiridesetkrat, sedem pet-
desetkrat, osem šestdeset-
krat in pet sedemdesetkrat. 

Še posebno glasen aplavz so 
si zaslužili Simon Pušnik, 
ki je kri daroval osemdeset-
krat, ter Matjaž Pintar, To-
maž Završnik in Ivan Alič, 
ki so kri darovali devetde-
setkrat. Zuhdija Mušedino-
vić je kri daroval 110-krat, re-
korder med vsemi, ki si je 
zaslužil še prav posebno pri-
znanje, pa je Jernej Kos, ki je 
priznanje prejel za kar 230 

odvzemov polne krvi, plaz-
mafereze in trombofereze. 
»Podatki iz priznanja so že 
stari, tako da sem kri, plaz-
maferezo in tromboferezo 
sedaj dal že večkrat. Drugo 
leto bo že štirideset let, odkar 
sem kri dal prvič,« je pove-
dal Jernej Kos, sicer poštar v 
Gorenji vasi, in dodal, da bo 
kri daroval toliko časa, koli-
kor časa jo bo lahko.

Na Loškem je veliko krvodajalcev
Krvodajalci na območju občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki glede darovanja krvi 
sodijo v vrh krvodajalcev tako na Gorenjskem kot v Sloveniji, minulo sredo pa jim je RKS – Območno 
združenje Škofja Loka podelilo zaslužena priznanja. 

Jernej Kos je iz rok sekretarke Območnega združenja 
Rdečega križa Škofja Loka Fani Mikš, predsednika Rudija 
Zadnika in generalne sekretarke RKS Cvetke Tomin dobil 
posebno priznanje za kar 230 odvzemov polne krvi, 
plazmafereze in trombofereze. / Foto: Tina Dokl

Brezje – Društvo žensk z dežele občine Radovljica in Oddelek 
za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu 
Kranj vabita v četrtek, 21. aprila, z začetkom ob pol štirih popol-
dne v Kulturni dom na Brezjah na predavanje Miše Pušenjak z 
naslovom Od semena do sadike. Udeleženci predavanja bodo 
izvedeli, kako morajo pravilno ravnati s semenom in na kaj 
morajo paziti pri izbiri in vzgoji semena, da bodo iz semena 
prišli do zdrave sadike in potlej do zdravega pridelka.

Predavanje Od semena do sadike

Medvode – Občani Medvod 
in Vodic bodo na volitvah 
izbirali med kandidati za 
3. volilno enoto, 11. volilni 
okraj (Ljubljana Šiška 4). 
Pretekli teden so kandidatko 
predstavili v Gibanju Svobo-
da. Njihov avtobus se je us-
tavil tudi v Medvodah, kjer 
je predsednik Robert Golob 
podprl kandidatko za poslan-
ko domačinko Alenko Sivka. 
Sprejel jih je tudi župan Med-
vod Nejc Smole. »Da kandi-
diram, me je Robert Golob 
prepričal s svojim progra-
mom. Verjamem, da misli 
resno, da ne bo izginil kot 
nekateri obrazi. Mu zaupam. 
Kot kandidatka Medvodam 
ne morem dajati obljub, sem 
pa bila na pogovoru pri obeh 
županih, tudi pri županu Vo-
dic Acu Francu Šuštarju, sez-
nanila sem se s problemi, ki 
jih imata občini. Menim, da 
jih uspešno rešujeta. Upam, 
da bomo kot država poskr-
beli, da bodo občine dobile 
čim več sredstev, ki jih znajo 
same povsem dobro uprav-
ljati,« je pojasnila novinarka 
Alenka Sivka.

Predstavili kandidatko 
Alenko Sivka

Gozd - Martuljek – Iz Hotela 
Špik v Gozdu - Martuljku so 
obvestili, da so po nedavnem 
požaru bazensko strojnico 
sanirali in je bazenski kom-
pleks znova odprt.

Bazenski kompleks 
znova odprt
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Kamnik – Dnevni center, ki 
združuje približno petdeset 
uporabnikov, je svoja vra-
ta odprl januarja leta 2012, 
v največji meri pa ga finan-
cirata Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti in Občina 
Kamnik. Nastal je na pobu-
do uporabnikov takratnega 
Centra za socialno delo Ka-
mnik, ki so na občini hitro 
naleteli na posluh in pod-
poro, in tako so se že kmalu 
preselili v prostore nekdanje 
železniške postaje na Kolod-
vorski, ki so jih poimenova-
li Štacjon. Njihove aktivno-
sti so usmerjene v izboljša-
nje kakovosti življenja upo-
rabnikov; spodbujajo jih na-
mreč k aktivnejšemu zago-
tavljanju njihove lastne so-
cialne varnosti in k samo-
stojnosti na vseh področjih, 
pomagajo jim pri ohranja-
nju pridobljenih in razvija-
nju ter učenju novih spret-
nosti in veščin, spodbujajo 
k aktivnemu in kakovostne-
mu preživljanju prostega 
časa, skrbijo za izboljšanje 
duševnega zdravja in splo-
šne fizične kondicije, poma-
gajo pri sprejemanju bolez-
ni in se učijo živeti z njo ter 

skrbijo za socialno vključe-
nost na vseh možnih pod-
ročjih.

Prvo desetletnico so pra-
znovali s prireditvijo v pro-
storih kamniške knjižni-
ce, kjer so zbrane nagovo-
rili župan Matej Slapar, di-
rektorica Centra za socialno 
delo Osrednja Slovenija – 
vzhod Andreja Rihter, pred-
stavnik ministrstva Gregor 
Majcen in Vesna Žibert, ki 

je vodenje Štacjona prevzela 
pred nekaj tedni. »Štacjon v 
vseh teh letih ni postal samo 
domač in varen prostor za 
uporabnike, zaposlene in 
prostovoljce, ki se v njem 
srečujemo, ampak je tudi v 
lokalnem okolju dobro spre-
jet in prepoznan program 
ter primer dobre prakse v 
širšem družbenem prosto-
ru. Za vse to je bilo potrebno 
veliko potrpljenja, poguma 

in volje,« je poudarila nova 
strokovna vodja.

Pred epidemijo koronavi-
rusa, v letih 2018 in 2019, so 
v dnevnem centru zaznali 
velik porast uporabnikov, ki 
je zaradi številnih epidemio-
loških ukrepov nato upadel, 
a število odraslih s tovrstni-
mi težavami nenehno raste, 
zato bodo obstoječi prostori 
Štacjona slej ko prej postali 
premajhni.

Štacjon deluje že deset let
Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju Štacjon, ki deluje v okviru Centra za socialno 
delo Osrednja Slovenija – vzhod, enota Kamnik, podpirajo pa ga občine Kamnik, Komenda in Mengeš, 
je v prvem desetletju postal primer dobre prakse.

Uporabniki Štacjona s svojo strokovno vodjo Vesno Žibert na prireditvi ob 10-letnici, ki so 
jo pripravili v kamniški knjižnici

Maja Bertoncelj

Medvode – Občina Medvo-
de je prvič k predlaganju in 
soodločanju o projektih ob-
čane povabila za leti 2021 in 
2022. Odziv na projekt So-
deluj in glasuj je bil dober, 
izglasovani projekti se bodo 
letos zaključili. Potekajo pa 
že priprave na nov participa-
tivni proračun za leti 2023 
in 2024. 

V sredo je bil na seji ob-
činskega sveta sprejet sklep 
o načinu njegove priprave. 
V Načrtu razvojnih progra-
mov občine 2022–2025 je 
za financiranje projektov, 
ki izboljšujejo kakovost bi-
vanja v občini in jih nepos-
redno predlagajo in izberejo 
občani, rezerviranih skupaj 
štiristo tisoč evrov, od tega 
polovica za prihodnje leto, 
polovica pa leto 2024. To 

pomeni sto tisoč evrov več 
kot v participativnem pro-
računu za leti 2021 in 2022. 
Občina se bo za potrebe par-
ticipativnega proračuna tudi 
tokrat razdelila na enajst ob-
močij, ki so enaka kot doslej. 
Izvedbo načrtujejo v štirih 
fazah. Prve tri predstavljajo 
postopek posvetovanja z ob-
čani, četrta pa je izvedba iz-
branih projektov. »Prve tri 
faze bodo izvedene do konca 

letošnjega leta, faza izvedbe 
projektov pa bo potekala v le-
tih 2023 in 2024,« pojasnju-
je Matej Osolnik, vodja pro-
jekta Sodeluj in glasuj. 

Zbiranje predlogov in jav-
na razprava bosta med 30. 
majem in 16. septembrom. 
Predloge bodo evalvirali med 
19. septembrom in 21. no-
vembrom, odločanje bo med 
5. in 11. decembrom, izvedba 
pa v letih 2023 in 2024.

Že drugi participativni proračun
Medvoški občinski svetniki so sprejeli Sklep o načinu priprave participativnega proračuna v občini 
Medvode za leti 2023 in 2024. V ta namen je rezerviranih štiristo tisoč evrov.

Jure Ferlan

Crngrob – Na dan Marijine-
ga oznanjenja je v romar-
ski cerkvi v Crngrobu, pos-
večeni prav temu prazniku, 
potekal še en izmed dogod-
kov v okviru Dnevov Škofje-
loškega pasijona. Ob 16. uri 
je slovesno mašo s posveti-
tvijo Mariji daroval duhov-
ni pomočnik v Župniji Stara 
Loka Jože Dolenc, na obnov-
ljene baročne orgle pa je ig-
ral organist Gregor Voje. Po 
maši je v prvem nadstropju 
crngrobskega zvonika v ga-
leriji Crngrobsk turn pote-
kalo odprtje likovne razsta-
ve z naslovom Škofjeloški 
pasijon v risbi Janeza Pleste-
njaka. Risbe je avtor izdelo-
val v živo med uprizoritvami 
pasijona od leta 1999 dalje. 
Je namreč eden izmed red-
kih umetnikov, ki z grafit-
nim svinčnikom ali ogljem 
na papirju spremlja kul-
turne prireditve, predvsem 
koncerte. Znanja, ki jih je 

osvojil med študijem veteri-
ne in slikarstva v Ljubljani, 
s pridom uporablja pri upo-
dabljanju ljudi in živali v gi-
banju in različnih pozah. Ži-
vali so njegov najljubši mo-
tiv, z risbami na to temo je 
opremil več knjig. Svoja dela 
razstavlja na samostojnih in 
skupinskih likovnih razsta-
vah. Je član Združenja ume-
tnikov Škofja Loka in sodnik 
Mednarodne kinološke zve-
ze. 

Razstava je na ogled ob ne-
deljah v velikonočnem času 
med 15. in 17. uro ali po pred-
hodnem dogovoru z Urško 
Florjančič na telefonski šte-
vilki 031 261 813 ali elektron-
skem naslovu urska.florjan-
cic@telemach.net. Razstava 
ima tudi dobrodelno noto, 
saj je avtor pripravljen iz-
delati kvalitetne fotografske 
kopije s podpisom. Od kup-
cev pričakuje, da za sliko do-
nirajo vsaj 50 evrov Sloven-
ski karitas za pomoči potreb-
nim Ukrajincem. 

Škofjeloški pasijon v risbi 
Janeza Plestenjaka

Janez Plestenjak ob svojih risbah

Jasna Paladin

Šmarca – Občina Kamnik je 
v Šmarci v zadnjih dveh letih 
uredila osrednji park, ki ima 
urejene pohodne površine in 
površine za počitek, je lepo 
ozelenjen, predvsem pa pred-
stavlja bogato preteklost kraja.

Klop okoli vaške lipe z ob-
liko ponazarja mlinsko kolo, 
tlakovana pot pa mlinšči-
co. Na spominski zidec so 
snovalci odtisnili imena la-
stnikov nekdanjih vodnih 

naprav in namestili infor-
mativno izobraževalno ta-
blo, opremljeno s kratko 
zgodovino Šmarce, vključi-
li pa so tudi nekaj starih fo-
tografij, jih ji je v prvi polovi-
ci prejšnjega stoletja posnel 
Peter Naglič. Vrednost in-
vesticije je znašala  46.900 
evrov. Ob občinskem pra-
zniku sta park s simbolnim 
prerezom traku uradno od-
prla župan Matej Slapar in 
predsednik Krajevne skup-
nosti Šmarca Matjaž Šporar.

Uredili osrednji park

Park vključuje elemente, ki ponazarjajo zgodovino kraja.

info@g-glas.si

Mojstrana – Občina Kranjska Gora je zaključila gradnjo priz-
idka vrtca pri Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana. Uradno 
odprtje bo danes ob 10. uri, še zlasti krajane krajevne skup-
nosti Dovje - Mojstrana vabijo tudi na ogled novih prostorov, 
ki bo od 11. do 13. ure.

Uradno odprtje novega prizidka k vrtcu

Brdo pri Lukovici – Čebelarska zveza Slovenije spet pripravlja 
Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev. Večina čebelarskih 
društev bo odprla svoja vrata v petek, 22. aprila, nekatera pa jih 
bodo ob lokalnih praznikih v občini. Na širšem gorenjskem ob-
močju bodo dan odprtih vrat pripravili v čebelarskih društvih 
Blegoš, Britof - Predoslje, Domžale, Kranj, Mengeš, Naklo, 
Skaručna, Šenčur, Škofja Loka, Tržič ... Obiskovalcem bodo 
predstavili čebeljo družino, njeno bivališče in člane družine, 
satje, kamor čebele skladiščijo med in cvetni prah, čebelarske 
pripomočke in čebelarjeva opravila, pomen medovitih rastlin 
in paše za čebele, kranjsko čebelo kot pomembno opraševalko 
kmetijskih rastlin ter tudi čebelje pridelke in izdelke. Na dan 
odprtih vrat vabijo otroke iz vrtcev in šol pa tudi odrasle. 

Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev

Radovljica – V občini Radovljica je bila zaradi slabega vremena 
v začetku aprila večina čistilnih akcij prestavljenih. Izvedli jih 
bodo v soboto, 23. aprila, ob 9. uri: v Begunjah, Kamni Gorici, 
Kropi, na Lancovem, v Mošnjah, na Otoku in v Podnartu. V 
Vrbnjah bo akcija 30. aprila, v Radovljici pa 7. maja.

Novi termini čistilnih akcij v radovljiški občini
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Vas veseli terensko in razgibano delo ter ste 
radi v stiku z ljudmi?  

T3 TECH, d.o.o., vas vabi v svoj kolektiv.  
 

Terenski serviser 
Naloge: 

• servisiranje naprav za klimatizacijo 
objektov 

Pričakovanja: 
• izobrazba tehnične smeri  
• vozniški izpit kategorije B in veselje do 

terenskega dela 
Nudimo: 

• zanimivo delo in prijetno delovno okolje,  
stimulativen osebni dohodek 
 

Če ste tehnično podkovani, vas navdušujejo 
avtomatika, elektronika ter trajnostne 
tehnologije, ne odlašajte in se čim prej 

prijavite! 
 

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

www.t3-tech.si 
 

Alenka Brun

Preddvor – Režiser skoraj 
uro dolge igre z več prizori, 
v kateri se zvrsti okoli tride-
set igralcev različnih staros-
ti in tako rekoč iz vseh krajev 
občine Preddvor, je 29-letni 
Metod Jagodic z Možjance. 
S Hano Jagodic skrbita za or-

ganizacijo odrskega dogaja-
nja in tistega v zaodrju. Me-
tod Jagodic se pod uprizori-
tev podpisuje tudi kot scena-
rist. V vlogi Jezusa na odru 
spremljamo Andraža Sned-
ca, občinstvo skozi predsta-
vo vodi žametni glas pripo-
vedovalca Matjaža Merljaka.

Hano Jagodic smo povpra-
šali, od kod ime skupine. 

Pojasnila je: »Getsemani je 
ime kraja, kjer je Jezus mo-
lil, preden je bil izdan in 
preden se je začelo njegovo 
trpljenje, o katerem pripove-
duje dramska igra pasijon. 
To ime najdemo v Svetem 
pismu, v Matejevem in Mar-
kovem evangeliju.« V nada-
ljevanju smo izvedeli še, da 

je Dramska skupina Getse-
mani nastala v Preddvoru 
pred štirimi leti, in sicer na 
pobudo takratnega župnika, 
ko so na cvetno nedeljo upri-
zorili prvo pasijonsko igro z 
naslovom Bog je ljubezen. 
Do danes so še kar nekaj-
krat stali na odru, leta 2019 
so se na cvetno nedeljo ob-
činstvu predstavili z novim 

pasijonom Glejte, človek! 
»S to igro smo gostovali tudi 
v Homcu in Škofji Loki. Po-
tem pa smo morali delova-
nje prekiniti zaradi epide-
mije. Lani smo v postnem 
času namesto igranega pasi-
jona posneli brani križev pot 
in ga objavili na Facebooku 
na strani Župnije Preddvor. 
Letos tako uprizarjamo naš 
tretji pasijon Jaz sem Gos-
pod, tvoj Bog,« je povedala 
Jagodičeva.

Pasijon, ki pripovedu-
je o Jezusovem trpljenju in 
smrti, v skupini Getsemani 
navadno malce dopolnijo. 
Včasih dodajo kakšen pri-
zor iz Jezusovega otroštva, 
pomemben trenutek iz nje-
govega delovanja, pa tudi 
kakšen prizor iz Stare zave-
ze. Letošnji pasijon se tako 
začne z Mojzesom, ki mu 
Bog posreduje deset božjih 
zapovedi. Sledi prizor, ko 
Marija in Jožef iščeta 12-le-
tnega Jezusa v Jeruzalemu. 
Iz Jezusovega delovanja pa 
sta prizora, ko si Jezus izbe-
re dvanajst učencev in ko ne 
obsodi prešuštnice, temveč 
ji odpusti grehe. Sledijo pri-
zori o trpljenju in smrti, pa-
sijon pa se zaključi z učen-
cema, ki gresta v Emavs in 
se jima prikaže vstali Kris-
tus, a ga ne prepoznata. 

Jagodic je dodal, da je pri 
pisanju scenarija sledil nav-
dihu in tako začel z Mojze-
som, odločil pa se je, da bo 
snov črpal tudi iz povsta-
jenjskega dogajanja. Raz-
mišlja, da bi mogoče le-
tošnjo igro ponovili na veli-
konočni ponedeljek. Hana 
Jagodic je še pojasnila, da 
so z uprizarjanjem pasijona 
postali del slovenske »pasi-
jonske družine«, v kateri so 
poleg Preddvora še Ribnica, 
Štepanja vas in po pasijonu 
očeta Romualda znana Ško-
fja Loka.

Skupina Getsemani uprizorila pasijon
Preddvorska dramska skupina Getsemani je na cvetno nedeljo povabila v domači kulturni dom na premierno uprizoritev Kristusovega pasijona z naslovom 
Jaz sem Gospod, tvoj Bog.

Jezus prešuštnice ni obsodil.

Nošnja križa

Režiser in scenarist Metod Jagodic

Janez Kuhar

Adergas – Razstavo so od-
prli v petek, na ogled pa je 
bila še v soboto in v nedeljo. 
Na njej je sodelovalo 21 raz-
stavljavcev iz Velesovega, s 
Trate, Praprotne Police, iz 
Adergasa, z Luž, iz Šenčur-
ja in Dupelj. Jože Markun 
iz Srednje vasi je predsta-
vil pletenje košar, 92-letna 
Lucija Šter iz Spodnjih Du-
pelj več okvirjenih gobeli-
nov, Ciril in Eli Grilc s Tra-
te več lepo oblikovanih lese-
nih posod, lesenih pirhov 
ter dva gobelina in prte, Bo-
štjan Kern z Luž veliko rag-
lo, Marjan Česen obliko-
vano steklo z uporabo fu-
zije ... Silvo Sirc je navdu-
šil z butaricami in drugi-
mi izdelki, tudi velikonoč-
nimi razglednicami. Med 
razstavljenimi predmeti so 
bile na ogled številne veze-
nine in pletenine, rešiljeji, 
gobelini, cvetlični in veliko-
nočni aranžmaji, butarice, 

izdelki iz testa in stekla, sli-
ke na platnu, podobe, vžga-
ne v les, ter mnogo drugih 
dekorativnih pa tudi pov-
sem uporabnih izdelkov. 

Kot je povedala pobudni-
ca razstave Angelca Maček, 
je bila letošnja razstava še 
bogatejša kot prejšnje, pri 
zbiranju gradiva pa se je 

pokazalo, da se po hišah 
skriva še zelo veliko ročnih 
umetnin. Med razstavljav-
ci je bilo letos tudi več mla-
dih.

Velikonočna razstava ročnih del
KUD Pod lipo Adergas je v sodelovanju z Občino Cerklje po dveh letih premora zaradi covida  
v dvorani v Adergasu pripravil osmo velikonočno razstavo ročnih del.

Na letošnji razstavi je sodelovalo 21 razstavljavcev.

Ljubljana – Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen 
Geodetske uprave Republike Slovenije je pripravila anketo 
na temo preimenovanja prelaza Ljubelj v Stari Ljubelj. Kot 
so zapisali, bodo veseli vsake izpolnjene ankete, saj bodo 
te pripomogle, da bo poimenovanje bolj domače. Anketa je 
dostopna na spletni povezavi: https://arcg.is/18KO9z

Ljubelj ali Stari Ljubelj
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Vilma Stanovnik

Kranj, Jesenice – Številni na-
vijači hokejistov Triglava, ki 
so v torek zvečer napolni-
li tribuno ledne dvorane na 
Zlatem polju, so pričakova-
li še en podvig kranjskih ho-
kejistov, ki so letos prvič v 
zgodovini kranjskega hoke-
ja igrali v finalu državnega 
prvenstva ter osvojili drugo 
mesto. Kranjčani so namreč 
na prvi tekmi velikega fina-
la Mednarodne hokejske 
lige (IHL) v Zalogu prema-
gali ekipo Slavije Junior in 
ob novi zmagi, bi se hokeji-
sti Triglava znova lahko ve-
selili naslova prvakov, ki so 
ga prvič osvojili lani.

Odločeni, da se tekmova-
nje v torek še ne zaključi, 
pa so v Kranj prišli hokeji-
sti Slavije Junior. Tekmo so 
začeli zelo disciplinirano ter 
hitro povedli z 0 : 1. V dru-
gem delu igre je hitro sledilo 
izenačenje, saj so Kranjčani 
izkoristili številčno premoč. 
Ekipa iz Zaloga pa se ni vda-
la in je najprej povedla z 1 : 
2, nato pa povišala na 1 : 3. 
V zadnjem delu igre kljub 
pritisku domačih zadetkov 
ni bilo. Ker ekipi igrata na 
dve zmagi, bo odločilna ne-
deljska tekma, ki se bo v Za-
logu začela ob 18.30. »Zna-
no je, da je odločilna tekma 
v hokeju vedno negotova, in 
nam žal danes ni uspelo, da 
bi zmagali. V prvih dveh tre-
tjinah nismo igrali tako, kot 
znamo, in na koncu smo 
morali loviti rezultat. Če 

bomo igro, ki smo jo prika-
zali v zadnji tretjini, nadalje-
vali v Zalogu, nas za zmago 
ne sme skrbeti,« je po tekmi 
povedal vratar Tomaž Trelc.

Zmaga Jeseničanov

Še preden se je končala 
tekma v Kranju, se je že za-
čel obračun v dvorani Pod-
mežakla. Na drugi tekmi fi-
nala Alpske hokejske lige 
(AHL) sta palice znova pre-
kižali ekipi SIJ Acroni Jese-
nice in Asiago. Jeseničani, ki 
so prvo srečanje v gosteh iz-
gubili s 4 : 1, so bili odločeni, 
da rezultat v zmagah izena-
čijo. Po zadetku Nejca Bru-
sa so vodili z 1 : 0, a so Itali-
jani kmalu izenačili. Še pred 
koncem prvega dela tekme 
je nato Jeseničane v vodstvo 
z 2 : 1 popeljal Luka Ulamec. 

V drugem delu tekme so ho-
kejisti Asiaga hitro izenači-
li, še pred koncem pa povi-
šali na 2 : 3. V nadaljevanju 
tekme je zadel Luka Ščap in 
po 60 minutah igre je bil re-
zultat izenačen – 3 : 3. Sledil 
je podaljšek, v katerem pa so 
Jeseničani za zmago potre-
bovali zgolj 49 sekund. Za-
del je Jesperi Viikilä. Včeraj 
je bila v Italiji že tretja tek-
ma, nova pa Jeseničane čaka 
že jutri, v soboto, v dvorani 
Podmežakla pa se bo začela 
ob 20. uri.

V ponedeljek so se na 
pripravah za nastop na sve-
tovnem prvenstvu, ki bo 
maja v Ljubljani, začeli zbi-
rati naši hokejski reprezen-
tanti. Kot je pojasnil selek-
tor Matjaž Kopitar, nekate-
ri od njih še igrajo s svojimi 

ekipami, drugi pa trenirajo 
dvakrat na dan. Po 18. aprilu 
bodo sledile še prijateljske 
tekme. Svetovno prvenstvo 
divizije I A, ki bo med 3. in 
8. majem v Hali Tivoli, bo 
drugačno od načrtovanega. 
Mednarodna hokejska zve-
za je namreč ekipi Franci-
je in Avstrije po izključitvi 
Rusije in Belorusije preseli-
la na svetovno prvenstvo eli-
tne skupine, na prvenstvo 
v Ljubljano pa je premak-
nila Litvo. Tako bodo naši 
risi tekmovanje na spreme-
njenem prvenstvu začeli 3. 
maja proti Litvi, 4. maja bo 
tekma z Romunijo, 6. maja 
z Madžarsko in 8. maja z 
Južno Korejo. Cilj naših je 
uvrstitev na enega od prvih 
dveh mest in napredovanje 
med elito.

Slavja v Kranju ni bilo
V boju za naslov prvakov v Mednarodni hokejski ligi, ki ga brani Triglav, je bila v torek v Dvorani Zlato 
polje boljša Slavija Junior, zato je odločitev o prvaku prestavljena na nedeljo. V Alpski hokejski ligi so na 
drugi finalni tekmi po podaljšku slavili hokejisti moštva SIJ Acroni Jesenice. Na Bledu je že zbrana naša 
moška hokejska reprezentanca.

Hokejisti Triglava so drugo tekmo finala Mednarodne hokejske lige v domači dvorani 
izgubili, zato bo odločilna tekma s Slavijo Junior v nedeljo v Zalogu. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Ljubljana – V programu le-
tošnje dirke Po Sloveniji je 
nekaj novih etap in krajev, ki 
jih dirka v svoji zgodovini še 
ni obiskala. Tako bo prva eta-
pa potekala od Nove Gorice 
do Postojne (164,4 km), dru-
ga od Ptuja do Rogaške Slati-
ne (174,1 km), tretja od Žal-
ca do Celja (144,2 km), četrta 
od Laškega do Velike plani-
ne (152,4 km) ter peta etapa 
od Vrhnike do Novega mes-
ta (156,3 km), kjer bo znova 
tudi cilj. »Trasa letošnje dir-
ke Po Sloveniji je po mojem 
mnenju bolj razgibana, ko 
smo bili vajeni v preteklih le-
tih. Samo ena izmed etap je 

povsem po okusu sprinter-
jev. Nastopa se zato že vese-
lim, seveda pa se ga veselim 
tudi zaradi domače publike. 

Navijačev bo ob cestah zago-
tovo ogromno. Upam, da se 
bomo tudi mi z našo ekipo 
borili za vidnejše uvrstitve 

na dirki,« je ob predstavitvi 
poudaril Matej Mohorič iz 
Podblice, član ekipe Bahra-
in Victorious.

Sicer pa bo četrta etapa 
potekala tudi po gorenjskih 
cestah, saj se bodo kolesar-
ji skozi Domžale pripeljali 
v Mengeš, Moste, Komen-
do ter iz Kamnika na Črni-
vec in Veliko planino. Prav 
ta del bo najbrž odločil zma-
govalca.

Organizatorji na dirki, ki 
bo del serije UCI ProSeries, 
pričakujejo kar 21 ekip, od 
tega štiri ekipe svetovne se-
rije UCI World Tour: UAE 
Team Emirates, Astana Qa-
zaqstan, Bahrain Victorious 
ter Team BikeExchange.

Kolesarji tudi na Gorenjskem
Organizatorji so ta teden predstavili 28. mednarodno kolesarsko dirko Po Sloveniji, ki bo potekala med 
15. in 19. junijem, kolesarji pa bodo obiskali tudi Gorenjsko.

Matej Mohorič se veseli nastopa pred domačimi navijači.
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V Športni dvo-
rani Poden je v sredo pad-
la še ena odločitev v dru-
gi slovenski košarkarski 
ligi (SKL) za moške. Igral-
ci LTH Castingsa so na-
mreč postali drugi finali-
sti tekmovanja. V odločil-
ni tretji tekmi so strli od-
por sicer zelo žilavih košar-
karjev iz Litije, ki so jih na 
koncu premagali z rezulta-
tom 75 : 70. Ločani so slavi-
li tudi na prvi tekmi v doma-
či dvorani, izgubili pa so na 
gostovanju v Litiji in si tako 

napredovanje v finale zago-
tovili na tretji tekmi. 

V finalu varovance škofje-
loškega trenerja Igorja Do-
lenca že čakajo Troti iz No-
vega mesta, obračuni pa se 
bodo začeli že jutri, 16. apri-
la, z začetkom tekme ob 
18.30 v Škofji Loki, nadalje-
vali pa 20. aprila v Novem 
mestu. Morebitna tretja tek-
ma je na sporedu 27. aprila. 

Obstanek v 2. SKL za moš-
ke sta si zagotovili ekipi iz 
Postojne in Medvod, v 3. 
SKL za moške pa sta izpad-
li ekipi AKK Branik in VBO 
Ljubljana. 

Loški košarkarji so finalisti
LTH Castings si je v sredo zvečer priboril nastop 
za napredovanje v Ligo Nova KBM.

Košarkarji LTH Castingsa so ugnali ekipo Litije in si 
zagotovili nastop v finalu. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Nogometaši v Prvi ligi Telemach bodo konec tedna 
odigrali tekme 31. kroga. Na praznično nedeljo tekem ne bo. 
Kalcer Radomlje danes gostuje pri nogometaših vodilnega 
Maribora. Jutri ob 16. uri Domžale gostijo Koper. Nogometaši 
v drugi slovenski nogometni ligi pa bodo konec tedna odi-
grali tekme 25. kroga. Že danes Rudar iz Velenja gostuje pri 
Triglavu. Tekma se bo začela ob 17.45. Nogometaši Rolteka 
Dob bodo tokrat gostovali na Ravnah na Koroškem pri ekipi 
Fužinar Vzajemci. V 3. SNL – zahod bodo v soboto ob 16. uri 
odigrali tekme 20. kroga. Pari so: Fama Vipava – Sava Kranj, 
Tinex Šenčur – Brda, Arol Škofa Loka – TKK Tolmin, Šobec 
Lesce – Svoboda Ljubljana in Eksist Žiri – Postojna. V Gorenj-
ski ligi bodo jutri ob 16.30 odigrali tekme 14. kroga. Pari so: 
Niko Železniki – Visoko, Britof – Bled Bohinj Hirter, Zarica 
Kranj – Velesovo Cerklje, Kondor Godešič – Kranjska Gora, 
Polet – Preddvor in SIJ Acroni Jesenice – Bitnje. 

V nedeljo ne bo nogometnih tekem

Kranj – Slovenska moška rokometna reprezentanca je prvo 
tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za nastop na svetovnem 
prvenstvu prihodnje leto na Švedskem in Poljskem v Celju 
minulo sredo izgubila proti Srbiji z 31 : 34 (15 : 20). V naši repre-
zentanci je bil najučinkovitejši Dean Bombač z osmimi goli. 
Povratna tekma bo že jutri ob 18. uri v Kragujevcu. Na svetovno 
prvenstvo se bo uvrstila reprezentanca, ki bo v seštevku obeh 
tekem imela boljšo razliko med danimi in prejetimi zadetki. V 
primeru neodločenega izida bo o napredovanju odločalo višje 
število doseženih zadetkov v gosteh.

Rokometna reprezentanca doma poražena 
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Cveto Zaplotnik

Zakon o ukrepih za omili-
tev posledic dviga cen ener-
gentov v gospodarstvu in 
kmetijstvu je poslovnim su-
bjektom rok za predložitev 
letnih poročil za leto 2021 
podaljšal na 30. april, a ker 
je ta dan sobota, je rok po-
daljšan na naslednji delovni 
maj, to je na 3. maj. Predlo-
žijo jih lahko izključno v ele-
ktronski obliki, Ajpes pa jih 
z nudenjem tehnične po-
moči, pojasnjevanjem navo-
dil in z nižjo tarifo nadome-
stil za javno objavo spodbuja 
tudi k večji uporabi elektron-
skega podpisa.

Letna poročila morajo pre-
dložiti vse pravne osebe in 
samostojni podjetniki, veči-
na jih predloži hkrati za vse 
tri namene – za javno objavo 
ter za statistične in davčne 
namene. Letnih poročil pa 
ni treba predložiti samostoj-
nim podjetnikom »normi-
rancem«, ki so obdavčeni 
na podlagi ugotovljenega 

dobička z upoštevanjem 
normiranih odhodkov, in 
poslovnim subjektom, ki 
niso ustanovljeni kot prav-
ne osebe oziroma nimajo 
statusa samostojnega podje-
tnika – notarji, odvetniki, sa-
mostojni zdravstveni delav-
ci, samostojni kulturni de-
lavci, športniki, novinarji, 
civilna združenja in drugi. 
Ne glede na to v Ajpesu tudi 
»normirancem« priporoča-
jo, da predložijo letno poro-
čilo, saj je to osnova za pri-
pravo bonitetne ocene, ki je 
pogosto pogoj pri kandidira-
nju na javnih razpisih. »Nor-
miranci«, ki želijo predložiti 
poročilo, naj za to pokličejo 
pristojno izpostavo Ajpesa.

Doslej je letno poročilo 
predložila že več kot polo-
vica zavezancev. Ajpes bo 
»masovno« javno objavo let-
nih poročil izvedel predvido-
ma 20. maja, bonitetne oce-
ne na podlagi priloženih let-
nih poročil za leto 2021 pa bo 
poslovnim subjektom pripi-
sal na začetku junija. 

Predložitev letnih poročil
Poslovni subjekti morajo letno poročilo za leto 
2021 predložiti Ajpesu do tretjega maja.

DOBRO JE VEDETI

Aleš Senožetnik

Žeje pri Komendi – Lansko 
leto je družba Poslovna cona 
Komenda (PCK) zaključila z 
izgubo v višini dobrih 15 ti-
soč evrov, ki skupaj z izgu-
bo iz preteklih let znaša 56 ti-
soč evrov in jo bodo pokriva-
li iz kapitalskih rezerv v viši-
ni dobre štiri milijone evrov. 
»Izguba bo letos v celoti po-
krita in bo prvič od ustano-
vitve družbe do danes znaša-
la nič evrov,« je ob predstavi-
tvi poročila na komendskem 
občinskem svetu povedal di-
rektor Matic Romšak.

PCK je imela lani dobrih 
523 tisoč evrov prihodkov, 
od tega 467 tisoč evrov pred-
stavljajo kupnine za pro-
dana zemljišča. Realizira-
la pa je tudi za skoraj 597 ti-
soč evrov odhodkov. Naj-
večji strošek sta predstavlja-
la odpis nabavne vrednos-
ti prodanih zemljišč in ne-
odplačen prenos zemljišča 
nove cestne infrastrukture 

na Občino Komenda v viši-
ni 409 tisoč evrov.

V zadnjem letu je PCK 
poplačala še zadnji del kre-
dita do Družbe za upravlja-
nje terjatev bank (DUTB). 
Še pred približno šestimi 
leti so imeli 14 milijonov 
evrov dolgov, z dobro pro-
dajo zemljišč v zadnjih letih 
pa jim jih je uspelo povsem 
odplačati. Občina Komen-
da pa ima v poslovni coni še 
približno 5,6 milijona evrov 
kredita.

Med stroški poslovanja v 
višini 187 tisoč evrov so sla-
bih 35 tisoč evrov predstav-
ljali stroški omilitvenih 
ukrepov, ki so jim jih naro-
čili ministrstvo za okolje in 
prostor, agencija za okolje 
in kranjski zavod za varstvo 
narave in jih v coni izvajajo 
za približno štiri hektare ze-
mljišč, ki še nimajo okolje-
varstvenega soglasja. Kot je 
dejal Romšak, so se tudi le-
tos že lotili izvajanja ukre-
pov. »Računamo, da bo tudi 

ministrstvo dalo pozitivno 
mnenje in se bomo kmalu 
začeli pogovarjati, da prido-
bimo še preostale štiri hek-
tare zemljišč oz. vsaj del, in 
bomo šli lahko v prodajo tudi 
na tem območju,« je o načr-
tih povedal Romšak. V zad-
njem času pa predvsem v so-

sednjih Vodicah omenjajo 
možnost, da bi se cona raz-
širila tudi na njihov del ob-
čine. Tudi v sosednji občini 
imajo precej podjetnikov, ki 
si želijo dejavnost opravlja-
ti v urejeni coni, na kar so v 
preteklosti večkrat opozorili 
tudi tamkajšnji svetniki.

Odplačali vse kredite
Družba Poslovna cona Komenda je lani odplačala še zadnji del dolga do Družbe za upravljanje terjatev 
bank in realizirala dobrega pol milijona prihodkov iz poslovanja.

Podjetja v komendski poslovni coni zaposlujejo že okoli pet 
tisoč ljudi. 

Kot kaže letno poročilo 
o poslovanju, je imela 
Poslovna cona Komenda 
lani dobrih 523 tisoč 
evrov prihodkov, od 
tega 467 tisoč evrov 
predstavljajo kupnine za 
prodana zemljišča.

Investicije odpirajo nova delovna mesta
Družba Filc je k rasti in razvoju usmerjeno škofjeloško podjetje. V letošnjem letu odpirajo novo proizvodno linijo, kar bo 
ustvarilo 25 novih delovnih mest.

OGLASNO SPOROČILO / FILC D.O.O., TRATA 48, ŠKOFJA LOKA

Filc je svetovno prepoznaven pro-
izvajalec naprednih materialov, ki 
se uporabljajo predvsem v grad-
beni in avtomobilski industriji. 
Njihov paradni konj je lastna bla-
govna znamka DR!PSTOP, ki pred-
stavlja inovativen način reševanja 
težav s kondenzacijo na neizoli-
ranih kovinskih strehah. Del por-
tfelja izdelkov pa so tudi dekor-
ni in akustični izdelki, ki jih naj-
dete skoraj v vseh večjih avtomo-
bilskih blagovnih znamkah, kot 
so BMW, Citroen, Renault, Dacia, 
Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, 
Mitsubishi, Nissan, Toyota. 
Zgodovina podjetja sega v leto 
1937 v Mengšu, kjer imajo še da-
nes proizvodni obrat, preporod 
družbe pa se je začel v devetde-
setih letih, ko so začeli večje in-
vesticije v širitev in posodobitev 
proizvodnje. Manjša enota da-
nes deluje tudi v Lendavi, sicer pa 
sta glavnina proizvodnje in sedež 
družbe v poslovni coni na Trati v 
Škofji Loki. Družba skupaj zapo-
sluje 375 ljudi.
Od leta 2020 so del nemške sku-
pine Freudenberg, s katero se uje-
majo tudi v vrednotah, ki jih gojijo. 
Članstvo v skupini s pridom izko-
riščajo za prenos znanja in večjo 
vključenost v globalne trge. Lani 
je družba dosegla nov mejnik, ko 

je vrednost prodaje presegla sto 
milijonov evrov.
Kot izvozno naravnano podjetje 
so zavezani k razvoju in rasti. Tre-
nutno na Trati nameščajo novo li-
nijo. Gre za investicijo v vrednos-
ti več kot deset milijonov evrov, ki 
jo financirajo iz lastnih sredstev, 
odprtja pa se nadejajo julija letos.
Prav nova proizvodna linija odpi-
ra tudi 25 novih delovnih mest. 
Prav zato so v podjetju stalno 
v iskanju novih zaposlenih. Za 
delo v proizvodnji iščejo pred-
vsem posameznike, ki imajo vsaj 
poklicno izobrazbo strojne, elek-
tro, mehatronične ali druge teh-
nične smeri. »Predvsem si želimo 
zaposlovati sodelavce, ki imajo 
tehnično žilico in se želijo razvi-
jati. Precej namreč vlagamo v ra-
zvoj in rast, zato želimo, da naši 
zaposleni napredujejo,« pravi 
Nina Kraševec, vodja kadrovske 
službe v podjetju.
Tako kot številna druga proizvo-
dna podjetja pa se tudi Filc v zad-
njem času srečuje z izzivom po-
manjkanja delovne sile. Dobre 
kadre v svoje delovno okolje, ki 
ga zaznamuje precej mlad kolek-
tiv (povprečna starost pod 40 let), 
privabljajo na različne načine. 
Že v času šolanja ponujajo mož-
nost štipendiranja, opravljanje 

obveznih delovnih praks ter štu-
dentsko delo. Sicer pa delavcem 
ponujajo stimulativno plačilo, 
vsako leto izplačajo maksimal-
ni regres in letno nagrado za po-
slovno uspešnost. Zaposleni ima-
jo precejšnje možnosti tudi za ra-
zna izobraževanja in napredova-
nja. »Delavec v proizvodnji lah-
ko napreduje vsaj do obratovod-
je, kar pomeni, da je zadolžen za 
obratovanje celotne linije ter vo-
denje ekipe sodelavcev. Kandi-
date za takšna delovna mesta na-
mreč vedno iščemo znotraj kolek-
tiva,« pravi Nina Kraševec. 
Marsikoga prepriča tudi štiriiz-
menski delovnik, ki poleg redne-
ga dopusta omogoča, da je dela-
vec prost vsak četrti teden in tudi 
vsak drugi konec tedna. 
Veliko pozornosti namenjajo tudi 
dobrim medsebojnim odnosom. 
»Ekipa, ki dela skupaj, mora dobro 
sodelovati. Zato je pomembno, 
da se zaposleni vklopi v kolektiv, 
pokaže voljo in delovno vnemo,« 
zaključuje vodja kadrovske služ-
be v Filcu.
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Simon Šubic

Tacen – V Policijski akade-
miji v Tacnu so v sredo zno-
va podelili medalje polici-
je za hrabrost in požrtvoval-
nost. Prejelo jih je kar 82 po-
licistk in policistov ter ob-
čank in občanov, ki so se v 
zadnjih petnajstih mesecih 
izkazali s pogumom in ta-
kojšnjim ukrepanjem v kri-
tičnih trenutkih. Reševali so 
življenja v hudih prometnih 
nesrečah in požarih, iskali 
in reševali pogrešane osebe, 
preprečevali poskuse samo-
mora, pomagali pri prijetju 
storilcev kaznivih dejanj ... 

»Ko gre za izjemno zah-
tevne dogodke, ko je ogrože-
no življenje, se v praksi veli-
kokrat pokaže, da je poleg za-
konskih in strokovnih nor-
mativov, poleg usvojenih 
znanj in veščin izrazito po-
membno, morda v nekem 
trenutku celo pomembnejše, 
kakšni smo kot ljudje. Kako 
se bodo najbolj kritične situa-
cije končale, je na koncu lah-
ko največ odvisno od posa-
meznikovega čuta za sočlo-
veka, od njegovega poguma, 

od njegove vztrajnosti, iznaj-
dljivosti in ne nazadnje zav-
zetosti, da neko situacijo reši. 
Da je v tem nekaj resnice, do-
kazujejo tudi številne meda-
lje, ki jih danes podeljujemo 
ne le našim kolegicam in ko-
legom, temveč tudi občan-
kam in občanom, ki morda 
niso prestali zahtevnih poli-
cijskih in drugih strokovnih 
usposabljanj, a so se samoi-
niciativno in hrabro odzvali 
klicu na pomoč, rešili življe-
nje ali se pogumno postavi-
li na stran pravice,« je v uvo-
dnem nagovoru poudaril ge-
neralni direktor policije An-
ton Olaj. 

Med prejemniki priznanj 
policije so znova bili tudi 
Gorenjci oziroma policisti, 
ki delujejo na tem obmo-
čju. Med osmimi prejemni-
ki najvišjega priznanja, me-
dalje za hrabrost, je bila tudi 
občanka Tina More s Hru-
šice, ki je 13. novembra lani 
s prisebnim in hrabrim de-
janjem preprečila rop pro-
dajalne z urami, kjer je za-
poslena. V prodajalno je 
tega dne vstopil zamaski-
ran moški, zahteval, da mu 

odpre vitrino, in ji zagrozil z 
nožem. Ko mu je ta padel na 
tla, ga je pogumno pobrala, 
stekla iz trgovine in poklica-
la na pomoč, storilca pa sta 
do prihoda policistov uspeš-
no zadržala neznana obča-
na, piše v obrazložitvi.

Medaljo za hrabrost je pre-
jel tudi domžalski policist 
Matic Obretan, ker je 17. ju-
nija lani hrabro vstopil v go-
reč objekt in zavzeto iskal 
osebo, ki naj bi se nahajala v 
notranjosti. Ob tem je objekt 
gasil najprej sam, ob priho-
du gasilcev pa jim pomagal 
pri gašenju z napeljevanjem 
cevi. Obretan je skupaj s ko-
roškim policistom Sašom 
Hovnikom prejel tudi me-
daljo za požrtvovalnost, ker 
sta 1. novembra 2021 prepre-
čila samomor osebi z zdra-
vstvenimi težavami, ki je že-
lela skočiti z večstanovanj-
ske zgradbe.

Med prejemniki medalje 
za požrtvovalnost je tudi po-
licist Simon Bizjan iz Centra 
za varovanje in zaščito, ki je 
21. novembra lani v prostem 
času zavzeto sodeloval pri is-
kanju pogrešanega otroka na 
območju občine Preddvor, 

zbiral obvestila ter pogreša-
nega otroka tudi našel in ne-
poškodovanega predal nje-
govi materi. Policista Miha 
Berce in Sandi Kalabić s Poli-
cijske postaje Kranj sta 6. ju-
nija 2021 s hitrim in strokov-
nim pristopom, ne oziraje 
se na tveganje, rešila žensko 
pred skokom z mostu, ravna-
telj Srednje gostinsko turi-
stične šole v Radovljici Ivan 
Damjan Mašič pa je 24. maja 
2021 med obhodom šolskih 
garderob zasačil neznanega 
storilca pri brskanju po dija-
ških torbah ter ga kljub nje-
govemu nasilnemu upira-
nju uspel zadržati do priho-
da policije. Med prejemniki 
medalj za požrtvovalnost sta 
tudi občana Magdalena Ma-
tijević iz Zagreba in Branko 
Simeunović z območja Lju-
bljane, ki sta 11. novembra 
2021 med vožnjo po gorenj-
ski avtocesti na odstavnem 
pasu opazila ustavljeno vo-
zilo, na nezavarovanem delu 
viadukta pa žensko, ki je že-
lela skočiti v globino. S svojo 
zbranostjo, ustrezno komu-
nikacijo in veliko mero čuta 
do sočloveka sta ji to prepre-
čila in ji s tem rešila življenje.

Pogumni v pravem trenutku
Med 82 prejemniki medalj policije za hrabra in požrtvovalna dejanja v zadnjih petnajstih mesecih so bili 
znova tudi gorenjski občani in policisti. 

Pogumni Tini More, ki je preprečila rop urarne, v kateri 
dela, so izročili medaljo za hrabrost. / Foto: Policija

Medalje za hrabrost in požrtvovalnost je tokrat prejelo 82 
policistov in občanov. / Foto: Policija

Simon Šubic

Kranjska Gora – Gorski re-
ševalci so ta teden trikrat 
pomagali planincem v te-
žavah. V sredo dopoldan se 
je na Prisojniku planinec 
zaplezal. Gorski reševal-
ci iz Kranjske Gore in Kra-
nja ter združena ekipa He-
likopterske nujne medicin-
ske pomoči in gorske reše-
valne zveze z Brnika so ne-
poškodovanega planinca s 

helikopterjem Slovenske 
vojske prepeljali v dolino. 
Istega dne zvečer pa so bo-
hinjski gorski reševalci po-
magali tujima planincema, 
ki sta se izgubila na Komni. 
Pospremili so ju do koče.  

V torek popoldan se je pla-
ninec zaplezal na Babjem 
zobu. Iz stene so ga z vrv-
no tehniko spravili radovlji-
ški gorski reševalci in ga ne-
poškodovanega pospremili 
v dolino. 

Zaplezani in izgubljeni

Simon Šubic

Tržič – V sredo popoldan so 
gorenjski prometni policisti 
obravnavali prometno ne-
srečo s samoudeležbo moto-
rista. Okoli 17.30 je med vo-
žnjo po cesti z Ljubelja proti 

Tržiču zapeljal z vozišča in 
padel. Zaradi hudih po-
škodb so ga s helikopterjem 
Slovenske vojske odpelja-
li v ljubljanski klinični cen-
ter. Policisti so tujo krivdo 
za nesrečo izključili, ostale 
okoliščine pa še preiskujejo. 

Motorist padel po tleh

Simon Šubic

Domžale – V torek popol-
dan se je v potoku Mlinšči-
ca na območju Domžal uto-
pila oseba, so sporočili s Po-
licijske uprave Ljubljana. 
Po prvih podatkih je moški 

prečkal brv, padel v potok 
in ostal ujet v brvi. Njegova 
smrt po zdajšnjih ugotovi-
tvah ni bila posledica kazni-
vega dejanja. Policisti o do-
godku še naprej zbirajo ob-
vestila in preverjajo vse oko-
liščine.

Po padcu z brvi utonil

Adergas – V sredo dopoldan je pri spravilu lesa v gozdu nad 
Adergasom hlod poškodoval delavca. Gorski reševalci GRS 
Kranj in združena ekipa Helikopterske nujne medicinske po-
moči in gorske reševalne zveze so poškodovanega na kraju 
oskrbeli in s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v Uni-
verzitetni klinični center Ljubljana. Tujo krivdo so policisti 
izključili. 

Poškodba pri spravilu lesa

Simon Šubic

Ljubljana – Z Družbe za av-
toceste v Republiki Sloveni-
ji (Dars) so napovedali, da 
bodo cestninski nadzorniki 
pred in med velikonočnimi 
in prvomajskimi prazniki 
poostreno nadzirali upora-
bo e-vinjet, zato pravočasno 
poskrbite za poravnano ce-
stnino. »Nadzor bo usmer-
jen v odkrivanje tako do-
mačih kot tujih kršiteljev,« 
opozarjajo. V tem obdobju 
se namreč na slovenskem 

avtocestnem omrežju poja-
vi tudi veliko tujih voznikov, 
ki bodo večinoma v tranzitu 
skozi Slovenijo.

Nadzora ne bodo izvaja-
li zgolj na daljavo oziroma s 
prenosnimi in stacionarni-
mi nadzornimi kamerami 
ter mobilnimi kamerami v 
vozilih cestninskih nadzor-
nikov, temveč tudi s preu-
smeritvami prometa skozi 
nadzorne točke, počivališča 
oziroma bencinske servise 
ob avtocestnem omrežju. 
Cestninski nadzorniki bodo 

nadzor izvajali tudi na ob-
močjih mejnih prehodov in 
posameznih izvozih z avto-
cest in hitrih cest. 

Darsovi nadzorniki so le-
tos do 11. aprila zaradi ne-
uporabe vinjet izdali skup-
no že skoraj 7200 plačilnih 
nalogov. Globa znaša 300 
evrov, ob tem pa nadzornik 
zaračuna tudi tedensko e-
vinjeto za čas, ko je bil stor-
jen cestninski prekršek. Na 
računu, ki ga prejme stori-
lec prekrška, je navedeno, 
od kdaj velja zaračunana 

vinjeta, tj. od dneva storitve 
prekrška. 

Na Darsu še opozarjajo, da 
se cestnina oziroma e-vinje-
ta šteje kot plačana, če so iz-
polnjeni trije pogoji: veljav-
nost, pravilen cestninski 
razred in točna registrska 
označba. Uporabnike av-
tocest zato pozivajo, naj na 
potrdilu o nakupu e-vinje-
te znova preverijo registrsko 
označbo, za katero so kupi-
li e-vinjeto. Vpisana mora 
biti povsem enako, kot je za-
pisana na registrski tablici 

oziroma v prometnem do-
voljenju, vključno z registra-
cijskim območjem. Če upo-
rabniki ugotovijo napako, 
naj kupijo novo e-vinjeto s 
pravilno registrsko označbo, 

nato pa pokličejo klicni cen-
ter za cestninjenje na 01 518 
8 350, kjer bodo uredili vra-
čilo sorazmernega dela vred-
nosti e-vinjete za napačno 
registrsko številko.

Nadzirali bodo uporabo e-vinjet
Pred in med prihajajočimi prazniki bodo Darsovi nadzorniki poostreno nadzirali uporabo e-vinjet. 
Preverite, ali imate na potrdilu o nakupu pravilno vpisano registrsko označbo. 

Darsovi nadzorniki so letos zaradi neuporabe e-vinjete 
kaznovali že okoli 7200 voznikov. / Foto: Dars

Škofja Loka – Škofjeloški policisti so v ponedeljek obravnavali 
prijavo o psu, ki je po obrazu poškodoval triletnega otroka. 
Otroka, ki ni življenjsko ogrožen, so z reševalnim vozilom 
odpeljali v zdravstveno ustanovo, so pojasnili na Policijski 
upravi Kranj.  

Pes poškodoval otroka
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Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja Loka, 
Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica

Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij

Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.                    

Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Bachova cvetna terapija
Avtor Bachove cvetne terapije je angleški zdravnik, homeopat in 
znanstvenik dr. Edvard Bach, ki je v 30. letih prejšnjega stoletja iskal 
zdravilo za zdravljenje vzrokov bolezni, ne zgolj za odpravljanje 
bolezenskih simptomov. Želel je zdraviti bolnika, ne bolezni. Želel je 
najti zdravilo, ki bi bilo naravno, brez škodljivih stranskih učinkov in 
bi bilo enostavno za pripravo.
Rešitev mu je ponudila narava. Opredelil je 38 osnovnih čustvenih 
stanj in vsakemu pripisal ustrezno cvetno esenco, ki pomagajo pre
oblikovati negativne vzorce vedenja v pozitivne. Za izdelavo je upo
rabil le cvetove divje rastočih rastlin in dreves ter izvirsko vodo. Te 
cvetne esence so danes znane kot Bachove kapljice.

Delovanje
Bachove cvetne kapljice delujejo podobno kot homeopatska zdravila 
(z informacijo), vendar na čustveni ravni. Pri ljudeh okrepijo notranje 
ravnovesje in duševno trdnost. Priporočajo se kot pomoč pri težavah 
s čustvi, odnosi, kot podpora pri osebni rasti in preobrazbi. Cvetne 
esence se zelo dobro ujamejo z vsemi drugimi vrstami zdravljenja in 
jih podprejo, niso pa nadomestilo klasičnega zdravljenja.

Priprava matičnih esenc
Bachove cvetne esence so vodni izvlečki iz cvetov rastlin, ki v sebi 
nosijo zapis vitalnosti teh rastlin. Pripravljene so na naraven način, 
saj za pripravo matične tinkture potrebujemo le nekaj cvetov, stu
denčnico in alkohol. Obstajata dve metodi, po katerih pripravljajo 
cvetne esence: kot prevretek ali na sončni način.

38 osnovnih čustvenih stanj
Dr. Edvard Bach je 38 osnovnih čustvenih stanj razdelil v 7 skupin. 
Skupine je poimenoval po čustvenih znakih: strah oz. bojazljivost, 
ravnodušnost do okolja, osamljenost, negotovost, malodušje in 
obup, pretirana skrb za druge in dovzetnost za vplive drugih.

Izbira prave mešanice
Vedno izberemo tiste cvetne esence, ki najbolj ustrezajo našemu tre
nutnemu čustvenemu stanju. Izbiro je najbolje prepustiti farmacevtu v 
lekarni, ki na podlagi izčrpnega pogovora določi ustrezne cvetne esen
ce in pripravi individualno mešanico Bachovih cvetnih esenc v obliki 
kapljic za uživanje. Mešanica običajno vsebuje od 2 do 7 cvetnih esenc.
Kapljice jemljemo tako, da kanemo 4 kapljice neposredno na jezik ali 
jih raztopimo v kozarcu vode in pijemo po požirkih. Bachova cvetna 
terapija po izkušnjah zelo hitro in učinkovito deluje pri otrocih.

Rešilna mešanica
Rešilna mešanica (Rescue mešanica) je mešanica petih cvetnih 
esenc (popon, žlezava nedotika, srobot, betlehemska zvezda in češ
njelika sliva), ki so učinkovite esence za hitro pomoč. Rešilna meša
nica je uporabna v čustveno zahtevnih preizkušnjah, kot so izpiti, 
zagovori, razgovori, pred potovanjem z letalom, pri zobozdravniku 
in drugi izzivi, saj pomirja napetost in tesnobo.
Mešanica Rescue night je kombinacija Rescue mešanice in cvetne 
esence belega kostanja, ki umiri vsiljive, ponavljajoče se misli in tako 
omogoči mirnejši spanec in boljši počitek.

Primeri uporabe
Z Bachovo cvetno terapijo si lahko pomagamo, ko se znajdemo v 
posebnih položajih oz. je pred nami izziv, ki ga moramo rešiti.

Stres ob koncu šolskega leta
Z njim se soočajo šolarji, dijaki, študentje in njihovi starši. Povezan je 
s pospešenim tempom in zaključevanjem šolskih obveznosti, z izpiti 
in maturo. Cvetne esence, ki so v pomoč pri premagovanju tovrstnih 
stisk, so esence oljke, belega kostanja, gabra, srobota, nedotike, 
macesna, encijana, uleksa, vrbe, šipka in rdečega kostanja.

Hujšanje
Pogosto za uspeh diete in doseg želene telesne teže zmanjka vztraj
nosti, smo nepotrpežljivi ali nas odvrne nekajkratni neuspeh. Bacho
va cvetna terapija nam v času spreminjanja naših prehranskih navad 
in življenjskega sloga lahko nudi čustveno podporo za doseg zastav
ljenih ciljev. Možne cvetne esence za pomoč pri hujšanju so esence 
popka divjega kostanja, lesnike, encijana, gabra in nedotike.

Nespečnost
Ponoči velikokrat v mislih premlevamo dogodke in ne moremo umiriti 
misli, k temu pripomoreta tudi nervoza in napetost. Za boljši spanec si 
poleg drugih ukrepov lahko pomagamo s cvetnimi esencami repike, 
krinkarja, oljke, sporiša, belega kostanja in z mešanico Rescue night.

Bachova cvetna terapija se osredotoča na posameznika kot celoto. 
Po pogovoru vam lahko v lekarni pripravimo individualno cvetno 
mešanico, ki ustreza vašemu trenutnemu čustvenemu stanju. Ba
chove cvetne esence nam pomagajo premagati izzive vsakdanjika, 
saj nas krepijo v svojem zaupanju in optimizmu.

Tilka Cuder, mag. farm.

Brez 
dodanih  

konzervansov,  
arom, barvil in  

sladkorja

Suzana P. Kovačič

V 
G o r e n j s k i h 
lekarn so prej-
šn j i  t eden 
brezplačno pri-
pravljali oseb-

ne kartice zdravil in izvajali 
svetovalno storitev pregleda 
uporabe zdravil. »Osebna 
kartica zdravil je zelo dobro 
'orodje' in je pacientu v veli-
ko pomoč. Kartica vsebuje 
podatke o predpisanih zdra-
vilih na recept, podatke o 
predpisanem odmerjanju 
in načinu jemanja posame-
znih zdravil, namenu upo-
rabe zdravil ter dodatna 
opozorila, na katera mora 
biti pacient pozoren ob 
jemanju zdravil. Na osebni 

kartici zdravil so zapisana 
tudi imena drugih izdelkov, 
na primer zdravil brez 
recepta in prehranskih 
dopolnil, dietetičnih izdel-
kov ..., ki jih bolnik uporab-
lja stalno ali občasno. Lah-
ko se namreč zgodi, da ti 
izdelki neželeno vplivajo na 
predpisana zdravila. Infor-

macije na osebni kartici 
zdravil je treba redno pre-
gledovati, zato je pomem-
ben podatek tudi datum 
priprave. Pacientu je lahko 
tak zapis v veliko pomoč na 
primer tudi pri obisku zdra-
vnika specialista. Vsakič, ko 
se kakšno zdravilo zamen-
ja, ukine, doda, je pomem-
bno, da osebno kartico 
zdravil osvežimo,« je pove-
dala magistra farmacije 

Maruša Cvek, namestnica 
vodje Lekarne Kranj, in 
dodala, da pacientu osebno 
kartico zdravil lahko pripra-
vijo načeloma v vseh lekar-
nah Gorenjskih lekarn, ker 
so magistri farmacije za to 
tudi usposobljeni. 
Nudijo tudi storitev osebne-
ga posveta s farmacevtom. 
»Pogosto naletimo na situa-
cije, ko se pacienti ali njiho-
vi svojci želijo podrobneje 
pogovoriti o svojih zdravi-
lih, pravilnem načinu jema-
nja zdravil, sočasni uporabi 
velikega števila predpisanih 
zdravil ali zdravstvenih 
težavah, za katere menimo, 
da so lahko povezane z upo-
rabo zdravil. V Gorenjskih 
lekarnah smo se odločili, da 

poleg svetovanja ob izdaji 
zdravil in drugih izdelkov 
pacientom ponudimo tudi 
osebni posvet s farmacev-
tom,« je pojasnila Maruša 
Cvek. Na posvet, ki ga izva-
jajo v posameznih lekar-
nah, se je treba naročiti.
Lekarna Kranj je tudi 
demenci prijazna točka, 

obe omenjeni storitvi sta 
koristni tudi za svojce oseb 
z demenco, da tudi svojci, 
ki skrbijo zanje, točno vedo, 
katera zdravila jemljejo, 
kdaj in na kakšen način.
Prejšnji teden so v lekarnah 
Gorenjskih lekarn brezplač-
no merili krvni tlak in tele-
sno težo, tudi sicer je ta sto-
ritev za ljudi brezplačna 
vsak prvi ponedeljek v 
mesecu.

Ali pravilno jemljete 
svoja zdravila
V Gorenjskih lekarnah so svetovni dan zdravja 
zaznamovali z brezplačnimi aktivnostmi in 
lekarniškimi storitvami.

Maruša Cvek, namestnica vodje Lekarne Kranj 

»Pogosto naletimo na situacije, ko se pacienti ali 
njihovi svojci želijo podrobneje pogovoriti o svojih 
zdravilih, pravilnem načinu jemanja zdravil, sočasni 
uporabi velikega števila predpisanih zdravil ... «

Suzana P. Kovačič

V dvorani Kolpern na Jese-
nicah bo v torek, 19. aprila, 
med 9. in 17. uro Dan zdra-
vja v organizaciji zdravstve-

novzgojnega centra Zdravs-
tvenega doma Jesenice, 
Občine Jesenice in Zavoda 
za šport Jesenice. Vabljeni, 
da se dogodka udeležite. Na 
voljo bodo številne predsta-

vitve in aktivnosti, med nji-
mi predstavitve programa 
Svit, ambulant družinske 
medicine, temeljnih posto-
pkov oživljanja z uporabo 
AED, preventive proti raku, 

ustnega zdravja, priprave 
na porod in starševstvo, pat-
ronažnega zdravstvenega 
varstva, svetovanja farma-
cevtov, brezplačne meritve, 
prehransko svetovanje ... 

Dan zdravja na Jesenicah
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Črevesna higiena zapoveduje
O zaprtju govorimo, ko blata ne izločamo redno. Dandanes je 
črevesje najbolj zanemarjeno področje medicine. Po uradnih 
priporočilih je odvajanje še normalno, če gremo na blato le 
trikrat na teden. Bolj strog kriterij ima higienizem, posebna 
veja biologije, po katerem je normalno odvajanje 2–3-krat na 
dan, izločanje blata le enkrat dnevno pa je po tem pojmova-
nju že »polzaprtje«.
V razvitem svetu je kronično zaprtih približno 20 odstotkov 
ljudi. S staranjem se ta delež povečuje. V ZDA v domovih za 
ostarele že 74 odstotkov stanovalcev vsakodnevno uživa 
odvajala.

Kako zmanjšamo zaprtje
Pomemben vzrok za nastanek zaprtja je dehidracija. Ko tele-
su primanjkuje vode, se blato v zadnjem delu debelega čre-
vesa izsuši in postane trdo, kar zelo otežuje izločanje. Potre-
bno bi bilo popiti vsaj 1,5 l vode na dan, česar večina ne poč-
ne. Mnogi, ki imajo težave s srcem, pa veliko vode niti ne 
smejo popiti.
Vzrok za zaprtje je tudi pomanjkanje gibanja. Pri hoji in drugih 
oblikah vadbe se aktivirajo dihalne mišice, ki jih uporabljamo 
tudi pri odvajanju. Telesno gibanje je oblika masaže črevesja 
in snovi v njem, ki se zato intenzivneje pomika proti izhodu. 
Naši kamenodobni lovsko-nabiralniški predniki, ki smo jim 
fiziološko zelo podobni, so hodili po šest ali več ur na dan. V 
civiliziranem svetu je odlično, če kdo hodi dve uri na dan (vsaj 

10.000 korakov), a večina tega ne počne, v sta-
rosti pa niti ne zmore. Zato je tudi več zaprtja.
Peristaltika je odvisna tudi od stresa. Če smo 
pod stresom, se lahko pospeši ali pa upočasni. 
Današnje življenje je bolj stresno kot nekoč, sta-
rejši pa imamo že po naravi višjo raven stresnih 
hormonov v krvi. Tudi to prispeva k zaprtju.
Pomanjkanje sveže zelenjave in sadja v prehrani 
je splošen problem sodobne prehrane. Na sta-
rost se še zaostri, saj takrat težje grizemo in pre-
bavljamo surovo sadje in zelenjavo.
Vsa ta hvalevredna naravna sredstva proti zapr-
tju so torej žal težje uporabljiva v starosti, ko je zaprtje najbolj 
razširjeno. Ni torej čudno, da večina starejših uživa odvajala. Z 
njimi sicer učinkovito izpraznimo črevo, a imajo tudi negativ-
ne stranske učinke. Povečujejo namreč toksičnost organizma. 
Odvajalo je torej le izhod v skrajni sili.
Varnejši je klistir. Je povsem naravno sredstvo, ki ga poznajo 
tudi nekatere ptice. Dolgokljune ptice, ki preletijo Atlantik, 
postanejo med potjo »zapečene«. Na Floridi s kljunom zaja-
mejo vodo in jo vbrizgajo v zadek. Blatu pač vrnejo to, kar mu 
pri zaprtju manjka: vodo. To je tudi bistvo klistirja: skozi anus 
vbrizgamo vodo v debelo črevo, zastalo suho blato se razmo-
či in izloči. 
Tretji enostaven način za odpravljanje zaprtja pa je uživanje 
probiotikov. Obstajajo namreč bakterije, ki omehčajo blato v 

debelem črevesu in tako odpravljajo zaprtje. Med 
drugimi jih vsebujejo tudi bio probiotiki EM; mi jih 
uživamo že poldrugo desetletje.  Na spletni strani 
www.iztokostan.com je predstavljenih 105 priče-
vanj oseb, ki so ob uživanju probiotika EM odpra-
vile zaprtje. 

Kaj je torej črevesna higiena in kaj zahteva
Z izrazom higiena označujemo čistost, odsotnost 
nesnage. Čisto črevesje je zame tisto, v katerem 
prevladujejo dobre bakterije in ga prepoznamo 
po tem, da blato ne smrdi, ostanki hrane pa se 

izločajo redno (2–3-krat na dan).
Minimalni in obenem nujni ukrepi za ohranjanje črevesne 
higiene so:
1) Vsakodnevno užijmo toliko (dovolj učinkovitega) probioti-
ka, da blato izgubi neprijetni vonj.
2) Vsakodnevno užijmo vsaj 400 gramov surove zelenjave in 
sadja. Če tega ne uspemo, poskrbimo za vnos zadostne količi-
ne prebiotičnih vlaknin (inulin, oligofruktoza itd.), torej hrane 
za dobre bakterije. Po uradnih priporočilih naj bi jih odrasli 
užili od 25 do 38 g na dan. Povprečen odrasel prebivalec ZDA 
jih užije le 3,5 g.
3) Vsak dan izpraznimo črevo; če nam do večera to ne uspe, 
pred nočnim počitkom naredimo klistir. 
Dr. Iztok Ostan 

Iztok Ostan
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Suzana P. Kovačič

L
etošnje strokovno 
srečanje so pripra-
vili z naslovom 
Izzivi in izboljšave 
izpeljane v času 

epidemije covida-19, ki so 
bili izvedeni v bolnišnicah 
in na primarnem nivoju. 
Mateja Verdinek, dr. med., 
specialistka interne medici-
ne, je bila med epidemijo 
predstojnica covidnega 
oddelka v SB Jesenice. Na 
srečanju je predavala o pri-
lagoditvi delovanja njihovih 
oddelkov med epidemijo. 
»Bistveno je, da je prišlo do 
povezav med vsemi nivoji 
kadra v bolnišnici. To je 
prednost majhnih bolniš-

nic, majhnih timov, kjer se 
tudi na osebnem nivoju 
sorazmerno dobro pozna-
mo med seboj in je iz tega 
razloga sodelovanje bolj 
pristno in iskreno. Pristopi-
li smo enovito k temu izzi-
vu. Kot je bil to izziv, je bila 
tudi priložnost – in upam, 
da ne bomo zdaj vsega tega, 
kar smo se naučili, pozabili, 
in da bomo ohranili obču-
tek pripadnosti.« Kot je še 
poudarila, sta bili minuli 
dve leti težki, vendar pa so 
izzivi, s katerimi so se 
morali spopasti, prinesli 
tudi neke dobre plati, za 
katere upa, da jih v hitrem 
vračanju v stare kolesnice 
ne izgubljamo prehitro. 
»Bilo bi mi žal, da bi recimo 

vse telemedicinske obrav-
nave, ki so bile na voljo, 
e-konzultacije, s katerimi 
smo skušali čim bolj pristo-
piti k pacientu in napotnim 
zdravnikom, zdaj kar zavr-
gli.« Mateja Verdinek doda-
ja, da žal covidna 'zgodba' 
tudi še ni zaključena. V 
jeseniški bolnišnici imajo 
trenutno oddelek za bolni-
ke, ki imajo covid kot prid-
ruženo bolezen. 
Monika Ažman, predsedni-
ca Zbornice zdravstvene in 
babiške nege Slovenije – 
Zveze strokovnih društev 
medicinskih sester, babic 
in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije, je poudarila 
vključevanje te organizacije 
v obvladovanje epidemije. 

»Predstavili smo aktivnosti, 
ki jih je strokovna organiza-
cija ves čas izvajala zadnji 
dve leti v podporo svojim 
članom, izvajalcem zdravs-
tvene in babiške nege. Žele-
li smo poudariti tudi dobre 
plati, v smislu, da vse, kar je 
bilo zelo težkega, stresnega, 
se je na koncu izkazalo kot 
dragocena izkušnja pridobi-
vanja novih veščin, dodat-
nega znanja. Izkazalo se je, 
kako pomembno je, da tudi 
neka strokovna organizaci-
ja, ki je hkrati regulator, 
daje strokovne usmeritve, 
navodila za delo v kliničnih 
okoljih. Lepa zgodba je bilo 
vključevanje študentov 
zdravstvene nege in medici-
ne, kako so sami začutili 

potrebo sodelovati, poma-
gati. To je ena najlepših 
zgodb, ki se je stkala za sku-
pen cilj: pomoč nemočne-
mu, obolelemu, starostniku 
v izrednih razmerah. Verja-
mem, da bo to za prihodnje 
sodelavce odlična izkušnja 
in da bodo ti, ki so kadarko-
li tako sodelovali, tudi kas-
neje živeli timsko delo,« je 
povedala Ažmanova.
Na začetku epidemije so se 
vsi srečevali z neznanim, je 
poudarila Mojca Strgar Rav-
nik, pomočnica direktorja 
za področje zdravstvene 
nege in oskrbe v SB Jeseni-
ce. »Prav dosti časa ob zače-
tku epidemije nismo imeli. 
Treba se je bilo na hitro 
obrniti, pripraviti, ampak 

mislim, da nam je šlo. Stva-
ri, ki smo jih na začetku 
postavili, smo potem samo 
še nadgrajevali glede na 
potek covida, česar brez 
zavzetih zaposlenih kjerkoli 
v Sloveniji, ne samo pri nas 
na Jesenicah, ne bi mogli 
tako dobro izpeljati, in to ob 
dejstvu pomanjkanja medi-
cinskih sester ter tudi dru-
gega kadra.« Strgar Ravni-
kova je poudarila poveza-
nost zaposlenih med epide-
mijo, hitro pripravo doku-
mentov, protokolov, navo-
dil. Pa so si zdaj končno 
vsaj malo oddahnili? »Nis-
mo pozabili, zagotovo smo 
si pa vsaj malo oddahnili.« 
Na srečanju so gostili še več 
drugih strokovnjakov.

Iz epidemije izšli 
bolj povezani
Splošna bolnišnica (SB) Jesenice je v torek organizirala že 14. Dan Angele 
Boškin, strokovno srečanje na temo kakovostne in varne zdravstvene 
obravnave. Mateja Verdinek Monika Ažman / Foto: Tina Dokl Mojca Strgar Ravnik 
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Avtizem

Zdravje & lepota, petek, 15. aprila 2022 17

Maša Likosar

Ž
ivljenje oseb z 
avtizmom in 
njihovih družin 
so osvetlili stro-
kovnjaki, med 

njimi tudi Vladimir Traj-
kovski iz Makedonije, ki je 
predstavil avtizem in glas-
beno teorijo, ter Peter Vola-
sko iz okolice Mengša, ki je 
spregovoril o ozaveščanju 
družbe za razumevanje dru-
gačnosti dojemanja sveta 
otrok z avtizmom. Volasko 
ima sina Marka z Asperger-
jevim sindromom, ki je ena 
od oblik avtizma kot vseživ-
ljenjske razvojne motnje, ki 
prizadene možgane pri pro-
cesiranju informacij. »Otro-
ci z različnimi oblikami 
avtizma imajo izredno pou-
darjenih vseh pet čutov, 
zato jih tudi več stvari vzne-

mirja. Naloga staršev in tudi 
pedagogov ter učiteljev je, 
da jih skušamo umiriti in 
jih uravnati na delovno fre-
kvenco, kar je pogosto zelo 
težko. Pri tem je ključno, da 

mi vstopimo v njegov svet 
in jih ne silimo, da oni vsto-
pi v našega,« je dejal Volas-
ko in nadaljeval: »Ob tem 
razumem inkluzivo kot 
možnost življenja v dveh 

paralelnih svetovih, kjer je 
omogočen prehod iz enega 
v drug svet. Družba bi se 
morala naučiti živeti z dru-
gačnostjo in sprejeti vse 
pojave avtizma, vključno z 
vedenjem teh oseb, ki lahko 
na videz včasih delujejo 
agresivno in depresivno. 
Običajno so pri avtizmu še 
druge pridružene motnje, 
kot sta hiperaktivnost in 
disleksija, zato se moramo 
zavedati, da je vsak otrok z 
avtizmom drugačen in ga je 
treba obravnavati kot indivi-
dualno osebo, ki se razvija 
na svoj način. Ne gre pa tudi 
zanemariti, da imajo ti otro-
ci zelo visoko empatijo, le 
da se ta kaže na drugačne 
načine.« 
Kot je pojasnila organiza-
torka posveta in ustanovite-
ljica Glasbenega centra Do 
re mi Nuša Piber, je njihov 
glasbeni center zasebna in 

inkluzivna glasbena šola z 
javno veljavnim progra-
mom po pedagoških nače-
lih Edgarja Willemsa. 
Učence z avtizmom vklju-
čujejo že 15 let, zanje skrbi 
sedem učiteljev. »Gre za 
izkustveno učenje, ki pote-
ka na podlagi zvočnih, 
gibalnih in ritmičnih izku-
šenj. Predšolske otroke z 
avtizmom poučujemo indi-
vidualno, dokler niso prip-
ravljen za vključitev v sku-
pino. Slušni trening je pri 
tem eden izmed temeljev, 
da se otrok z avtizmom lah-
ko uči, zato je pomembno, 
da okolica ni urejena le 
vizualno, ampak tudi sluš-

no. Kot družba imamo tudi 
nalogo, da čistimo zvočno 
okolje,« je dejala Nuša 
Piber in dodala: »Z aktiv-
nim udejstvovanjem v glas-
bi in med vrstniki se otroci 
z avtizmom krepijo na pod-
ročjih komunikacije, socia-
lizacije in orientacije v pro-
storu, zato so znanja in 
izkušnje, ki jih pridobijo pri 
nas, uporabni tudi v vsakda-
njem življenju. Seveda je 
pri tem potrebna velika 
angažiranost staršev. 
Pomembno pa je, da ozave-
stimo, da se otroci z avtiz-
mom lahko učijo, mi pa jim 
ob tem želimo odpreti še 
več vrat v svet.« 

Skrivni svet avtizma 
Na Bledu je v organizaciji Glasbenega centra Do re mi potekal mednarodni posvet Skrivni svet 
avtizma, kjer so se dotaknili pomena glasbe za osebe z avtizmom, hkrati pa so želeli dvigniti zavest in 
pogum za vstopanje v njihov svet. 

Na posvetu se je predstavilo šest učencev z avtizmom iz 
Glasbenega centra Do re mi, med njimi tudi Nal Frankovič. 
Ob njem je Nuša Piber. / Foto: Maša Likosar

Peter Volasko je spregovoril o ozaveščanju družbe za 
razumevanje drugačnosti dojemanja sveta otrok z 
avtizmom. / Foto: Maša Likosar
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Prekmurje ima nekaj, kar je težko ujeti v besede. Nekaj, kar je treba videti, slišati, 
se dotakniti in okusiti. In prav to bogastvo občutij je vodilo Hotela Livada Prestige v 
Termah 3000 – Moravske Toplice, edinega petzvezdičnega hotela v Prekmurju. Nedavno 
prenovljen hotel vas bo skozi občutja Prekmurja popeljal že v prostorni sobi, kjer vas 
čakajo kadi s termo-mineralno vodo. S pogledom skozi okno sobe vas bodo medse 
sprejele neskončne prekmurske livade, doživetje Prekmurja pa na vas čaka tudi v 
wellness tretmajih z bučnim oljem in prekmurskimi zelišči. Vdihnite sproščujočo aromo 
prekmurskih livad, ki vas ponese v svet onkraj slabe volje in skrbi, za piko na i pa se 
potopite v termalne mehurčke umirjenih hotelskih bazenov. Da bo razvajanje popolno, 
poskrbijo še hotelski jedilniki z več kot 50 pristnimi prekmurskimi jedmi, ki jih priznana 
prekmurska chefa pripravljata iz lokalnih in svežih sestavin!

Na prenovljenem hotelskem kopališču vas 
čaka razkošje ob šestih bazenih z blagodejno 
termo-mineralno vodo in sprostitev v svetu 
savn, gostje hotela pa imajo prost vstop tudi 
v termalni park Terme 3000. 

VRHUNSKA OBČUTJA PREKMURJA

VIKEND BITI DOBRO 
Kdaj ste si nazadnje vzeli čas za stik s samim sabo in našli svoj notranji mir? Vabljeni v obilje 
dobrega v Hotel Livada Prestige, na edinstven vikend razvajanj »Biti dobro« od petka, 13. maja 
2022, do nedelje, 15. maja 2022. Na vikendu Biti dobro vas bo s predavanjem in delavnico pričakal 
tudi avtor knjižnih uspešnic »Kako izgoreti« in »Srečo, prosim« Aljoša Bagola! Ko simpatični 
Prekmurec združi moči s Termami 3000, ki so del največje slovenske turistične skupine Sava Hotels 
& Resorts, lahko pustite skrbi daleč za sabo in se spomnite, kako biti spet dobro. Preverite pa tudi 
druge ugodne ponudbe in si še to pomlad privoščite 5-zvezdični oddih ob termalnih vrelcih sredi 
prekmurskih ravnic.Z ALJOŠO BAGOLO

Pri prenovi sob v Hotelu Livada Prestige 
so uporabili trajnostne materiale, 
vključili pa so tudi edinstven element 
prekmurskega pletenja slame.

02 512 22 00 | info.shr@sava.si | www.sava-hotels-resorts.com
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Kultura
Razstava Skrita dediščina: 
Portreti stoletij arhitektke in 
fotografinje Jane Jocif ... Stran 22

Obletnice
Letos mineva 180 let od rojstva 
Jakoba Alešovca – pisatelja, 
satirika, urednika ... Stran 23

Zanimivosti
Nataša Kne, mojstrica peke 
Podbreške potice, je spekla najbolj 
inovativno potico. Stran 23

Simon Šubic

Ko smo zagledali tanke, 
smo zapustili Harkov

Med Ukrajinci, ki so se 
pred vojno vihro zatekli v 
Slovenijo, je tudi zdravnica 
Viktoriia Sudina z družino. 
»Pred invazijo Rusije smo 
živeli povsem običajno mir-
no življenje v Harkovu. Mož 
Andrij je imel svoje podjetje, 
vsi trije sinovi, stari od 11 do 
17 let, so se šolali, jaz sem de-
lala kot dermatologinja. Bilo 
pa je že dlje časa čutiti nape-
tost, vsi smo pričakovali, da 
se bo vojna, predvsem v Do-
necku in Lugansku, kjer vla-
da kriza že osem let, začela 
že 16. februarja. Številni pri-
jatelji in moji pacienti so se 
zato začeli izseljevati. Ko 16. 
februarja vojna ni izbruhni-
la, smo si oddahnili in upa-
li, da do najhujšega vendarle 
ne bo prišlo. Žal smo se mo-
tili, zelo,« pripoveduje Vik-
torija, ki se je prve dni mar-
ca, dober teden dni po iz-
bruhu vojne 24. februarja, 
z družino najprej iz njihove-
ga stanovanja preselila v klet 
mamine hiše. »Ko smo tam 
skozi okno prvič uzrli tanke 
na ulici, pa smo se odločili 
zapustiti Ukrajino. Naši pri-
jatelji so nas tedaj povabili, 
naj pridemo sem, v Sloveni-
jo,« je pojasnila.

Na dolgo pot z avtomo-
bilom, ki so jo spremljale 

eksplozije in pogledi na zgo-
rela vojaška vozila, se je po-
leg njenega moža in sinov 
odpravila tudi tašča. V Ukra-
jini sta od bližnjih sorodni-
kov ostali njena mama in 
teta. Skrbi jo zanju, kakor 
tudi za prijatelje, sodrža-
vljane. »Mama, ki tudi živi v 
Harkovu, pravi, da ni še nič 
bolje, da tam še vedno vla-
da vojno stanje. Veliko pri-
jateljev se je v zadnjih dneh 
iz mesta preselilo na podeže-
lje, ker so jih oblasti opozo-
rile, da se lahko kmalu zgo-
di nekaj hudega. Izseljujejo 
se tudi iz Donecka in Lugan-
ska, saj tudi tamkajšnje ob-
lasti svarijo pred veliko rusko 
invazijo. V vojni se dogajajo 
hude, nepredstavljive stvari. 
Gotovo ste videli po televizi-
ji, kakšen genocid se je zgo-
dil v Buči. Tudi osebno sem 
izvedela za zgodbo prijatelji-
čine prijateljice, ki so ji ruski 
vojaki ubili moža, njo pa po-
silili,« je pretresena.

Slovencem hvaležni za 
gostoljubje in pomoč

V Slovenijo so prispeli 9. 
marca. Najprej so se nasta-
nili v enem od hotelov v Lju-
bljani, kasneje je družini 
Mestna občina Kranj ponu-
dila občinsko stanovanje, ki 
je bilo prazno zaradi načrto-
vane prenove. V Kranju živi-
jo od 21. marca, stanovanje 
jim je na voljo tri mesece, je 

razložila. »Tu se počutimo 
varne, ni eksplozij, vsi so pri-
jazni in nam pomagajo na 
različne načine, trudijo se 
celo razumeti naš, ukrajin-
ski jezik, da bi se lažje spo-
razumevali. Zares smo hva-
ležni Slovencem za njihovo 
pomoč in da so nas tako lepo 
sprejeli, a želimo in upamo, 
da se vojna čim prej konča, 
da se vrnemo v Harkov in na-
daljujemo prejšnje življenje. 
Kakor vemo, je naše stano-
vanje še celo.«

Ob prihodu v Sloveni-
jo so takoj vložili prošnjo 

za začasno zaščito, ki pa v 
času našega pogovora pred 
tednom dni še ni bila reše-
na, saj jo morajo še dopol-
niti. »Želimo si, da si čim 
prej uredimo status v Slo-
veniji. Mlajša otroka že ho-
dita v bližnjo Osnovno šolo 
Janeza Puharja, starejši sin 
si želi začeti študirati, če se 
bo naše bivanje v Sloveni-
ji zavleklo. Tudi sama že-
lim biti koristna. Imam me-
dicinsko izobrazbo, rada bi 
tudi pri vas delala kot zdrav-
nica. Kot so mi povedali pri-
stojni, že iščejo poti, da bi mi 

to vaša država dovolila, da bi 
lahko pridobila začasno li-
cenco. Ena od ovir je tudi je-
zik, a tu, v Kranju, živi Ukra-
jinec, univerzitetni profe-
sor, ki me bo učil slovenšči-
no, da bi se lažje sporazume-
vala s pacienti,« je Viktorija 
razkrila svoje želje.

Lažna propaganda ruske 
prijatelje naredila slepe

Pridobitev začasne zašči-
te bi njeni družini omogočilo 
tudi prejemanje denarne po-
moči in otroškega dodatka. 

»Želimo si začeti vsaj osnov-
no življenje, ki pa brez do-
hodkov ni možno. Imamo 
še nekaj malega prihrankov, 
a bodo hitro pošli. Želimo si 
urediti stanovanje, ki je bilo 
ob našem prihodu povsem 
prazno. K sreči so nam dob-
rotniki podarili nekaj pohi-
štva. Tudi hrano prejmemo 
od humanitarne organizaci-
je. Slovenci res radi pomaga-
te in za to smo vam zelo hva-
ležni,« je povedala Viktori-
ia, ki tudi sama želi pomaga-
ti svojim sodržavljanom. Ka-
dar le lahko se z družinskimi 
člani odpeljejo na Letališko 
ulico v Ljubljani in pomaga-
jo pri zbiranju humanitarne 
pomoči za Ukrajino. 

Vojna je načela tudi njene 
prijateljske vezi z Rusi. »Pri-
jatelji, znanci iz Rusije ali ne 
verjamejo, da nas je njiho-
va vojska napadla, ali pa so 
prepričani, da je tako prav, 
da nas bodo uničili, osvoji-
li, ker bi po njihovem mo-
rala Ukrajina biti del Rusi-
je. Nekateri so zelo jezni na 
nas, ker naj bi bili mi krivi 
za vse, kar se dogaja. Lažna 
propaganda jih je naredila 
slepe in gluhe, ničesar no-
čejo slišati ali verjeti komur-
koli izven Rusije. Enostavno 
živijo v svojem svetu, v me-
hurčku. Ni mi jasno, kako so 
lahko tako slepi,« se sprašu-
je. »Ukrajinci pa bi radi le ži-
veli v svobodni in miroljubni 
državi,« je dodala.  

V Kranju se počutimo varne, 
vsi nam skušajo pomagati
Družina Viktoriije Sudina je na začetku marca zbežala iz napadene Ukrajine. V Slovenijo so prispeli na povabilo prijatelja; najprej so živeli v Ljubljani,  
od 21. marca pa so nastanjeni v občinskem stanovanju v Kranju. »Rada bi bila koristna, rada bi tudi tu delala kot zdravnica,« nam je zaupala v pogovoru.  

Viktoriia Sudina s sedemnajstletnim sinom Bohdanom, ki nam je pri pogovoru pomagal  
s prevajanjem iz ukrajinščine v angleščino / Foto: Simon Šubic
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Od petka do petka

Simon Šubic

Dvig plačnega razreda ni 
nujen ukrep

Ustavno sodišče je v pone-
deljek objavilo odločbo, s ka-
tero je razveljavilo 48. člen 
desetega interventnega za-
kona, ki bi za zdravnike in 
zobozdravnike zvišal naj-
višji plačni razred, ki ga lah-
ko dosežejo v sistemu javne-
ga sektorja. Med drugim je 
ocenilo, da izpodbijana do-
ločba, ki posega v temelje 
enotnega plačnega sistema, 
ni nujen ukrep za odpravlja-
nje posledic epidemije covi-
da-19. »Že doslej je namreč 
zakonodajalec omogočal do-
datke tistim zdravnikom in 
zobozdravnikom, ki so pri 
svojem delu dodatno obre-
menjeni zaradi zdravljenja 
bolnikov s to boleznijo,« so 
navedli sodniki. Zahtevo 
za presojo ustavnosti dviga 
plačnega stropa so na ustav-
no sodišče kot volivci vložili 
predsedniki petih sindikal-
nih central Branimir Štru-
kelj, Jakob Počivavšek, Li-
dija Jerkič, Evelin Vesenjak 
in Peter Majcen, ki so odlo-
čitev ustavnega sodišča poz-
dravili. »Ustavno sodišče je 
pokazalo, da tudi če imaš v 
rokah oblast, še vedno ve-
ljajo pravila pravne drža-
ve,« je tako dejala predse-
dnica Zveze svobodnih sin-
dikatov Slovenije Lidija Jer-
kič. Sindikat zdravnikov in 

zobozdravnikov Fides pa 
poudarja, da bo morala nova 
vlada, ki bo želela državlja-
nom zagotoviti učinkovit in 
dostopen javni zdravstveni 
sistem, takoj po volitvah iz-
peljati plačno reformo, sicer 
bo slovenski zdravstveni sis-
tem nadaljeval pot proti do-
končnemu zlomu.

Svetina poziva k spoštljivi 
predvolilni kampanji

Varuh človekovih pra-
vic Peter Svetina je ta teden 
vse vključene v predvolilno 
kampanjo pozval, da svo-
jo privrženost ustavnim in 
demokratičnim vrednotam 
ter dostojnemu komunici-
ranju izkažejo v vseh jav-
nih nastopih. Opozarja na-
mreč, da v zadnjem obdob-
ju argumentirano kritiko in 
spoštljivo komunikacijo po-
gosto zamenjujejo sramo-
tenje, zmerjanje, obračuna-
vanje in linč. Svoboda izra-
žanja je demokratična pri-
dobitev, vendar pa je varo-
vana do meja varstva dru-
gih človekovih pravic in svo-
boščin oziroma pravic dru-
gih, poudarja. Čeprav Sveti-
na konkretno ni navedel, na 
katere javne nastope se nje-
gov poziv nanaša, pa se je za-
gotovo odzval tudi na zapis 
sekretarja za nacionalno var-
nost Žana Mahniča na Twi-
tterju, ki je sodelavko Giba-
nja Svoboda, humanitarko 
Failo Pašić z Jesenic, označil 
za »radikalno islamistko«, 

Gibanje Svoboda pa obto-
žil, da prinaša islamizacijo 
in šeriatizacijo. Pašićeva je 
dejala, da jo je tvit »ponižal, 
razvrednotil in razčlovečil«. 
V Gibanju Svoboda pa opo-
zarjajo, da gre za spodbuja-
nje verske nestrpnosti in šir-
jenje laži in sovraštva. Tako 
Pašičeva kot v Gibanju Svo-
boda razmišljajo o ovadbi. 
Mahnič se sklicuje na svobo-
do govora, kot je dejal, so na 
komisiji za nadzor obvešče-
valnih in varnostnih služb v 
povezavi z radikalnim isla-
mom in povezavami s tuji-
no obravnavali tudi Pašiće-
vo. Poudaril je, da s svojimi 
besedami ni želel nikogar 
prizadeti. 

Otroci o poklicni 
prihodnosti

V državnem zboru je v po-
nedeljek potekal 32. nacio-
nalni otroški parlament, na 
katerem je 111 mladih par-
lamentark in parlamentar-
cev razpravljalo o poklicni 
prihodnosti. Med drugim 
so pozvali k boljši in čim-
prejšnji predstavitvi različ-
nih poklicev in spremembi 
učnega načrta pri nekaterih 
predmetih. Za mlajše otro-
ke si želijo predstavitve pok-
licev skozi igro, za starejše 
od sedmega razreda osnov-
ne šole pa predstavitve pok-
licev v živo, več dni odprtih 
vrat in predstavitve različ-
nih poklicev tudi na družbe-
nih omrežjih. Želijo si tudi 

manj pritiska odraslih na iz-
biro njihove poklicne poti. 
Otroci so spregovorili tudi 
o psihičnih težavah, ki pe-
stijo otroke, in o učnem na-
črtu. Predlagajo zmanjša-
nje obsega učne snovi, ki jo 
je treba temeljiteje predela-
ti, in uvedbo učenja praktič-
nih znanj. Za temo 33. na-
cionalnega otroškega par-
lamenta prihodnje leto so 
izbrali duševno zdravje ot-
rok in mladih.

Kolesa za mlade kolesarje

Šampion Tadej Pogačar je 
ob prvi zmagi na kolesarski 
dirki po Franciji leta 2020 
svojo podpisano rumeno 
majico namenil za dražbo v 
projektu Botrstvo z željo, da 
se del zbranih sredstev na-
meni za nakup cestnih ko-
les za kolesarske klube. Na 
Valu 202 so preko Funda-
cije Miroslava Cerarja za 
športnike iz socialno šibkih 
okolij za majico iztržili 47 
tisoč evrov, izkupiček pa so 
namenili mladim, ki svojih 
talentov brez ustrezne pod-
pore ne bi mogli razviti. Za 
nakup koles so namenili 20 
tisoč evrov, Kolesarska zveza 
Slovenije pa je kupila še do-
datnih 52 koles. Razdelili jih 
bodo kolesarskim klubom, 
ki skrbijo za razvoj najmlaj-
ših kolesarjev. Prva kolesa so 
pred dnevi razdelili mladim 
kolesarjem iz Novega mesta, 
so sporočili iz Olimpijskega 
komiteja Slovenije. 

Razveljavili dvig plačnega 
razreda zdravnikom

Ustavno sodišče je razveljavilo 48. člen desetega 
interventnega zakona, ki bi za zdravnike in zobozdravnike 
zvišal najvišji plačni razred, ki ga lahko dosežejo v sistemu 
javnega sektorja. / Foto: arhiv GG

Razpravljavce na 32. nacionalnem otroškem parlamentu so 
nagovorili tudi predsednik republike Borut Pahor (na sliki), 
predsednik državnega zbora Igor Zorčič in predsednica 
Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik. 

Prva kolesa, kupljena z delom izkupička dražbe rumene 
majice Tadeja Pogačarja in z dodatno pomočjo Slovenske 
kolesarske zveze, so razdelili mladim kolesarjem iz Novega 
mesta. / Foto: OKS

med sosedi

Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (846)

Utihnile so ptice, utihnila je vas
Tako se začenja v srce se-

gajoča pesem En ptiček je 
priletel, ki poje, kako je dro-
ben ptič slovenski mate-
ri v nemškem koncentracij-
skem taborišču povedal, da 
njihov dom sameva, da nih-
če ne kosi trave in žanje žita. 
Vas sameva. Utihnile so pti-
ce, utihnila je vas. 

Ta stih je čudovita popot-
nica za bližnji spomin na 
80-letnico izseljevanja ko-
roških slovenskih družin. 
Skoraj tristo družin z bli-
zu tisoč družinskimi člani 
jih je moralo 14. in 15. apri-
la leta 1942 v nemška delov-
na in koncentracijska tabori-
šča. Za nekatere je bila tuji-
na grob, vsi, ki so preživeli 
in se vrnili, so našli izropa-
ne ali s tujimi ljudmi nase-
ljene domove. Mnogi pa do 
svojih domov kar nekaj časa 

niso mogli. To strašno nasi-
lje nad Slovenci – enako uso-
do so doživljali tudi Slovenci 
v Sloveniji – je še posebej ko-
roška oblast zanikovala. Šele 
v zadnjih desetih letih dobi-
vajo pokojni in še živi zaslu-
ženo čast in spoštovanje. In 
pred desetimi leti dostojno 
obeležje v celovškem pred-
mestju Žrelec/Ebental, kjer 
je bilo zbirno taborišče za 
pregnane Slovence. Od sko-
raj tisoč izgnanih jih je da-
nes živih še blizu sto. Takrat, 
strašnega aprila leta 1942, so 
bili še otroci. 

Spominske prireditve ob 
obletnici pregona, ki je uda-
ril po najbolj zavednih Slo-
vencih, so se že začele. V 
četrtek, 7. aprila, so v Mu-
silovi hiši v Celovcu odprli 
razstavo z naslovom Sledi/
Spuren. V torek, 12. aprila, 

je bila v župnijski cerkvi na 
Radišah spominska maša za 
izgnane Radišane. Na Ra-
dišah so postavili tudi prvi 
spomenik izgnanim Sloven-
cem. Danes, 15. aprila, ob 10. 
uri bodo v Ločah najprej da-
rovali spominsko mašo, 
nato pa bodo ob bližnjem 
Dobniškem jezeru odkrili 
obeležje izgnanim, ki ga je 
oblikoval slikar in kipar Va-
lentin Oman. Na velikonoč-
ni ponedeljek, 18. aprila, ob 
15. uri bo v Mozartovi dvora-
ni Koncertne hiše v Celov-
cu počastitev še živih preg-
nancev. Pričakujejo prihod 
avstrijskega zveznega pred-
sednika Alexandra Van der 
Bellna. V soboto, 23. aprila, 
ob 11. uri bo v celovški stol-
ni cerkvi najprej maša, ki 
jo bo daroval celovško-krški 
škof dr. Jože Marketz. Ob 14. 

uri pa bo v Domu glasbe spo-
minska prireditev. Svoj pri-
hod so napovedali predse-
dnik avstrijskega državne-
ga zbora Wolfgang Sobotka, 
ministrica za Slovence v za-
mejstvu in po svetu dr. Hele-
na Jaklitsch, koroški dežel-
ni glavar dr. Peter Kaiser in 
župan deželnega glavnega 

mesta Celovec Christian 
Scheider. Slavnostni govor-
nik bo zgodovinar dr. Teo-
dor Domej. Naslov govora 
»S Slovenci bomo opravi-
li« pove vse o nameni nasi-
lja pred osemdesetimi leti. 
Spominske prireditve se 
bodo nadaljevale tudi v pri-
hodnjih mesecih. 

Zveza slovenskih izgnancev, ki je bila ustanovljena leta 
1946, je ob svoji petdesetletnici leta 1996 postavila na 
Radišah prvi spomenik slovenskim izgnancem. Drugje zanj 
takrat ni bilo prostora. / Foto: Jože Košnjek

Fo
to

: D
an

ie
l N

ov
ak

ov
ič

 (
S

TA
)



petek, 15. aprila 2022

Po svetu

21

Miha Naglič

»Verjamem, da ni velike 
razlike med tem, kaj lah-
ko dosežejo biološki mož-
gani in kaj računalnik. Za-
torej iz tega izhaja, da lah-
ko računalniki teoretično 
posnemajo človeško inte-
ligenco – in jo presegajo. 
Raziskave umetne inteli-
gence zdaj naglo napredu-
jejo. Nedavni mejniki, kot 
so samovozeči avtomobi-
li ali računalnik, ki zma-
ga v igri Go, napovedujejo 
prihodnost. V to tehnologi-
jo se stekajo gromozanske 
naložbe. Dosedanji dosež-
ki bodo zagotovo bledeli v 
primerjavi s tem, kar bodo 
prinesla prihodnja dese-
tletja. Potencialne koristi, 
ki jih prinaša ustvarjanje 

inteligence, so ogromne. 
Ne moremo predvidevati, 
kaj bi lahko dosegli, ko bo 
naš um ojačan z umetno in-
teligenco. Nemara bomo z 
orodji te nove tehnološke 
revolucije lahko odpravili 
del škode, ki jo je v narav-
nem svetu povzročila zad-
nja tehnološka revolucija 
– industrializacija. In prav 
gotovo si bomo prizadeva-
li, da bomo končno izko-
reninili bolezni ter revšči-
no. Vsak vidik našega živ-
ljenja se bo spremenil. Na 
kratko, uspeh pri ustvar-
janju umetne inteligence 
bi bil lahko največji dogo-
dek v zgodovini naše civili-
zacije. Vendar bi bil to lah-
ko tudi zadnji dosežek civi-
lizacije, če se ne naučimo, 
kako se izogniti tveganjem. 

Poleg koristi bo umetna in-
teligenca prinesla tudi ne-
varnosti, na primer močno 
avtonomno orožje ali nove 
načine, kako bo peščica za-
tirala množice. To bo moč-
no pretreslo naše gospo-
darstvo. In v prihodnosti 
bi lahko umetna inteligen-
ca razvila svojo voljo – tako, 
ki bo v nasprotju z našo. Na 
kratko, razvoj umetne inte-
ligence bo ali najboljša ali 
najhujša stvar za človeštvo. 
Zaenkrat še ne vemo, kaj 
bo.« (str. 202)

Gornji odlomek je iz go-
vora, ki ga je imel slovi-
ti fizik Stephen Hawking 
(1942–2018) v Cambrid-
geu, 19. oktobra 2016. V tej 
knjigi stotih govorov je ob-
javljen pod naslovom, ki je 
več kot zgovoren: Razvoj 

umetne inteligence bo ali 
najboljša ali najhujša stvar 
za človeštvo. Sicer pa so 
med izbranimi govorniki 
sama zveneča imena. Prvi 
štirje so iz antične dobe: 
Sokrat, Aleksander Veliki, 
Ciceron in Jezus Kristus. 
Med najnovejšimi pa poleg 
Hawkinga še: Osama bin 
Laden, Steve Jobs, Bill Ga-
tes, Malala Jusufzaj, Mark 
Zuckerberg, Elon Musk in 
Oprah Winfrey. Vmes pa 
še cela vrsta znanih in po-
membnih osebnosti: filozo-
fi, verski voditelji, državni-
ki, vojskovodje, predsedni-
ki, kralji, borci za mir in ak-
tivisti za človeške pravice, 
po krivem obtoženi in dol-
ga leta zatirani … Zanimi-
vo, poučno in navdihujoče 
branje.

Nove knjige (628)

Moč besede

Colin Salter, Moč besede, 100 govorov, ki so vznemirili 
svet, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2022, 224 strani

Miha Naglič

Simbolika ukrajinskih 
pisank

Na to posebnost je v svo-
ji velikonočni monografiji 
opozoril slovenski etnolog, 
kulturni in umetnostni zgo-
dovinar Damjan J. Ovsec. 
»Simbolika ukrajinskih pi-
sank je najbogatejša na sve-
tu, zato ji moramo posve-
titi več pozornosti. Poseb-
ne pirhe dobijo na primer 
že ukrajinski otroci. Mlajši 
dobijo pirhe z vzorci svetlih 
barv, najstarejši pa dobi-
jo take s temnejšimi odten-
ki. Siva barva pomeni duše, 
ki so zapustile ta svet. Mla-
doporočenka, ki še ni zano-
sila, utegne prejeti pirh, na 
katerem je upodobljen pi-
ščanček, ki naj bi pomagal 
prinesti plodnost. Če to ne 
zaleže, dobi njen mož nas-
lednje leto pirh s petelinom 
(kakor na Hrvaškem in še 
kje) ali s hrastovim listom, 
kar naj bi podčrtalo njego-
vo možatost. Poročeni pari 
pogosto dobijo takšne s šti-
ridesetimi trikotniki, ki 
ne pomenijo zgolj štiride-
setdnevnega posta ali štiri-
deset življenjskih nalog (de-
nimo rojstvo otroka, zdrav-
je gospodarja, moč itn.), 
ampak tudi tri osnovne ele-
mente – ogenj, zrak in vodo 
ali tri čudesa – sonce, mesec 
in zvezde oziroma v krščan-
ski simboliki tri osebe Svete 

trojice /…/ Pogosti simboli 
so še iz poljedelskega sve-
ta, saj je bila ravna Ukrajina 
nekoč žitnica vse Rusije ozi-
roma Sovjetske zveze. Gra-
blje tako simbolizirajo dob-
ro letino, 'glavničasti' vzorci 
pa, da je stvari treba 'počesa-
ti', torej spraviti v red. Mre-
žice in košare pomenijo, da 
so v njih shranjeni znanje 
in vednost pa tudi materin-
stvo, tisto, kar daje življenje 
in (njegove) darove. Lestve 
predstavljajo iskanje, dvig 
nad nepomembnimi reč-
mi ali vzpon v nebesa. Tem 
simbolom se nekako prid-
ružujejo rastlinski, ki ozna-
čujejo preporod in naravo. 
Drevo je, na primer, simbol 
za rast, prenovo, moč in več-
no življenje, listje pomeni 
nesmrtnost, čisto ali večno 
ljubezen in vztrajnost; cvet-
je je simbol lepote, otrok, 
ženskih principov modros-
ti in lepote, sadeži so zna-
menje prijateljstva, (božje) 
ljubezni itn. /…/ Rastlin-
skim se pridružujejo boga-
ti živalski simboli. Jelen po-
meni voditeljstvo, zmago, 
veselje in moškost. Konj 
označuje bogastvo, razcvet, 
vztrajnost in hitrost, lah-
ko tudi gibanje sonca, kar 
je prastar simbol. Oven je 
simbol prijateljstva, moči, 
dostojanstva in vztrajnos-
ti. Ptiči vseh vrst kot sli med 
soncem in nebom odvrača-
jo zle sile. Njihove podobe 
ali deli telesa simbolizirajo 

plodnost, izpolnitev želja in 
dobro žetev. Petelin ozna-
čuje srečo, moškost in pri-
hod jutranje zore. Kokoši 
pomenijo plodnost, njiho-
ve noge pa zaščito za mla-
de in vodstvo, medtem ko 
gosje tace pomenijo dušo 
ali duha. Metulji zaznamu-
jejo vzpon duše pa tudi pri-
jetnosti in lahkomiselnosti 
otroštva. Pajki, nasprotno, 
simbolizirajo potrpežlji-
vost, umetniškost in podje-
tnost, zdravje (celjenje ran) 
in srečo nasploh. Riba ozna-
čuje obilje, krščansko razla-
go krsta, žrtvovanje, moči 
prenove in seveda – same-
ga Kristusa.«

Simbolika barv

»Zelo pomembna je tudi 
simbolika barv. Prvotno so 
sicer uporabljali le dve, ker 
so imeli jajca, pobarvana z 
več barvami, za magična, 
kasneje pa je barvna pale-
ta dobesedno 'eksplodira-
la' in postala svetovno zna-
na značilnost ukrajinskih 
pirhov. Seveda ima vsaka 
barva svoj pomen. Belo, to-
rej nepobarvano jajce po-
meni čistost, rojstvo, de-
viškost in nevednost. Mlad 
otrok dobi pirh, ki ima ve-
liko belega. Rumena sim-
bolizira mladost, svetlobo, 
čistost, srečo in modrost. 
Rdeča, najbolj razširjena, 
pomeni poleg ljubezni in 
strasti tudi entuziazem. 

Oranžna je simbol vztraj-
nosti, zdržljivosti, moči. 
Zelena je znamenje preno-
ve, svežine in upanja. V kr-
ščanstvu, kot vemo, simbo-
lizira zmago življenja nad 
smrtjo. Modra barva pred-
stavlja nebo. Z njo povezu-
jejo tudi dobro zdravje, ki 
ga omogoča zrak, ki daje 
življenje. Škrlatna označu-
je potrpežljivost, zaupanje 
in moč. Črna je barva spo-
minjanja, večnosti, stano-
vitnosti, nespremenljivosti 
in – smrti. Kombinacija čr-
no-bele barve označuje zaš-
čito pred zlom in spoštova-
nje do umrlih, črna z rde-
čo pa pomeni nevednost, 
neznanje, ki izvira iz stras-
ti.« (Vir: Damjan J. Ovsec, 
Praznovanje pomladi in ve-
like noči na Slovenskem in 
po svetu, Modrijan, Ljublja-
na, 2010, str. 299–301)

Ukrajinski pasijon

Pogledali smo v bogato 
simboliko ukrajinskih pi-
sanic. Sicer pa velja pouda-
riti dejstvo, da je vse to, kar 
se v Ukrajini dogaja v zad-
njem času, en velik križev 
pot. Ukrajina po Stalinovem 
»golodomoru« v tridesetih 
letih prejšnjega stoletja in 
po trpljenju v drugi svetov-
ni vojni doživlja že svoj tret-
ji pasijon v zadnjih stotih le-
tih. Bog daj, da bi ga preži-
vela in iz njega vstala v novo 
življenje še močnejša.

Ukrajinska velika noč
V velikonočnem času leta 2022, ki je v znamenju ukrajinskega pasijona, v ospredje postavimo eno 
od posebnosti ukrajinske velike noči – ukrajinske pisanice. Na njih upodobljena simbolika velja za 
najbogatejšo na svetu …

Motiv meandra na ukrajinski pisanki. V takšnem zapletenem 
labirintu se je zdaj v vojni znašla tudi Ukrajina./ Foto: Wikipedija

To je največja ukrajinska pisanka na svetu. Postavili so 
jo leta 1974 v mestu Vegreville, v kanadski zvezni državi 
Alberta. / Foto: Wikipedija

Cerkev in samostan sv. Mihaela v Kijevu sta središče 
ukrajinske Pravoslavne cerkve. / Foto: Wikipedija
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Igor Kavčič

O tem, da je vsa Beerova 
umetnost brezčasna, v za-
ključku svojega besedila za 
katalog k razstavi, predstavi-
li ga bodo prihodnji četrtek, 
ugotavlja odličen poznava-
lec njegovega dela, umetno-
stni zgodovinar dr. Lev Me-
naše: »Mislim, da je glavni 
razlog za to dejstvo, da Beer 
nikoli ni sledil modi, ampak 
samo samemu sebi. Za mar-
sikatero (ne samo sloven-
sko) delo je mogoče v trenut-
ku povedati, kdaj je nastalo; 
v Beerovem primeru je to 
mogoče storiti samo ob nje-
govih akademijskih slikah, 
potem pa nam poznavanje 
takšnih ali drugačnih mo-
dnih tokov ne pomaga več – 
edino, kar moramo poznati, 
je njegova pot.« Na aktualni 
razstavi v Kranju je na ogled 
širok izbor risb in slik, ki so 
na Beerovi poti nastajale od 
leta 1986 do danes. 

Nikolaj Beer je leta 1973 
diplomiral iz slikarstva na 
Akademiji za likovno umet-
nost v Ljubljani pri prof. 

Gabrielu Stupici. Od vse-
ga začetka sta bili v središ-
ču njegove umetniške po-
zornosti tehniki oglje na pa-
pirju in olje na platnu, že od 
otroških let pa ga je spre-
mljala tudi risba. »Še ved-
no riše. Na stotine risb vseh 
vrst. Neumorno. Svinčniku 
in oglju doda kdaj tudi oljno 
barvo. Tudi tu je največkrat 
pastozni nanos. Kot pri olj-
nih slikah. Z zamahi prekri-
va in odstira. Prekriva svet, 
v katerem živimo, v katerega 
smo vrženi, svet, ki si ga nis-
mo sami izbrali. Odstira pa 
svet, ki ga nosi v sebi, ki ga 
hoče deliti z nami. Kjerkoli 
je, kamorkoli gre. Goričko. 
'Kükeč',« poudarja Marko 
Arnež iz Galerije Prešerno-
vih nagrajencev, ki že skoraj 
dve desetletji sodeluje s sli-
karjem, ki ga je pot iz rodne-
ga Goričkega zanesla na Iz-
lake, kjer živi in ustvarja. 

Nikolaj Beer se v Gorenj-
skem muzeju predstavlja če-
trtič. Leta 2005 je razstavljal 
kot dobitnik nagrade grand 
prix, ki jo je leto prej dobil na 
bienalu mesta Kranj. Če so 

takrat prevladovale oljne sli-
ke, tokratna razstava daje po-
memben poudarek njegovim 
risbam predvsem iz obdobja 
zadnjih petih let, medtem ko 
je večina razstavljenih olj iz 
zadnjih dvajsetih let. 

Tako so v prvem delu gale-
rije na ogled predvsem dela 
na papirju v mešani tehni-
ki, njegove večne krajine z 
Goričkega, razstavljenih je 
nekaj olj pa tudi risb. Po-
seben del postavitve je na-
menjen figuralnim delom, 
predvsem portretom. Tudi 
tu smo priča vsem trem teh-
nikam, ki so Beeru najbliž-
je. Kot zapiše kustos Go-
renjskega muzeja ddr. Da-
mir Globočnik: »Nikolaj 
Beer je krajinar in figuralik 
oziroma figuralik in kraji-
nar. Za njegove kompozici-
je v obeh tematskih sklopih 
je značilna cikličnost, pri če-
mer so bili nekateri ciklu-
si vezani na krajša, nekajle-
tna obdobja, osrednje moti-
ve pa lahko neguje desetle-
tja dolgo. V Beerovem aktu-
alnem slikarstvu je zato pri-
sotno suvereno prehajanje 

med posameznimi temat-
skimi sklopi: rodna goričan-
ska krajina, preoblikovana v 
slikarsko vizijo, figura kot fi-
guralni arhetip v obliki glav 
ali žanrskih prizorov …«

V prehodu v Stebriščno 
dvorano so predvsem platna 
z motivom njiv, da bi v naj-
večjem galerijskem prostoru 

lahko občudovali Beerova 
dela večjega formata. Ob gos-
tih pastoznih nanosih ima-
mo občutek, da v prostoru še 
vedno diši po oljnih barvah 
in terpentinu. Razstavljena 
dela so predvsem iz zaseb-
nih zbirk, risbe in dela na pa-
pirju pa so v največji meri iz 
slikarjevega ateljeja. 

V Stebriščni dvorani je 
na ogled tudi film, ki ga je 
za produkcijo Studio Oskar 
posnel Milan Lebar, tako v 
slikarjevem delovnem oko-
lju na Izlakah, njegovem 
motivnem svetu v Gorič-
kem kot v Kranju, kjer do 
8. maja lahko občudujemo 
njegova dela. 

Likovno potovanje na Goričko
Naslov pregledne razstave akademskega slikarja Nikolaja Beera v Mestni hiši ima sicer širok naslov Slike in risbe, avtor pa nas s svojimi deli vedno znova 
vabi v točno določeno okolje svojih rodnih krajev – v naravno okolje in med ljudi na Goričkem.

Nikolaj Beer ob oljnih platnih Jedec (2006) in Kükeč – Pobiralci krompirja (1998).
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Igor Kavčič

Več točk se je povezalo v ce-
loto, ki je obrodila tokratno 
razstavo. V Loškem muze-
ju so lani vsebinsko revitali-
zirali okrogli stolp in v njem 
predvideli celoletno razstav-
no dejavnost, umetnostna 
zgodovinarska Nina Misson 
in arhitektka ter fotografinja 
Jana Jocif se poznata že dol-
go in prva tako po strokovni 
kot osebni plati dobro poz-
na bogato desetletno ustvar-
jalno delovanje na področju 
fotografije druge, obe pa sta 
tudi Škofjeločanki, ki ceni-
ta in spoštujeta kulturno de-
diščino v vseh njenih razse-
žnostih, še posebno pa ju 
navdihujejo potovanja v pre-
teklost, kot smo jim priča na 
tokratni razstavi.

Na samostojni fotografski 
razstavi se namreč Jana Jocif 
v petih serijah z 52 fotogra-
fijami predstavlja s temama 
kulturne dediščine in njene-
ga (ne)ohranjanja. »Vsi pred-
stavljeni spomeniki, od kate-
rih so nekateri registrirani, 
drugi ne, so primeri stavbne 

dediščine na Loškem. V foto-
grafsko oko ujeti svetovi za-
puščenih prostorov razkriva-
jo zgodbe, ki jih pišejo stole-
tja stare stavbe, hiše, domo-
vi. Podobe so pravzaprav in-
timni portreti prostorov, v 
katerih se je nekdaj prebiva-
lo, danes pa nemo sameva-
jo, se sesedajo sami vase in 
čakajo ali na propad ali na 

rešitev,« uvodoma poudar-
ja kustosinja razstave Nina 
Misson, ob tem pa Jana Jocif 
– kot fotografinja se je obrav-
navanja stavbne kulturne de-
diščine učila od Toneta Mla-
karja in Petra Pokorna – do-
daja, da se je vse začelo leta 
2015, ko ji je ob neki razsta-
vi v Uršulinskem samosta-
nu uspelo fotografirati že od 

konca osemdesetih let prej-
šnjega stoletja prazne in za-
puščene prostore. Samostan 
je bil kasneje tudi tema njene 
diplomske naloge na fakulte-
ti za arhitekturo. 

Na razstavi je tako seri-
ja iz samostana najobsež-
nejša, sledijo pa še Završnk, 
zapuščena stara domačija v 
Stanišah, že porušeni hiši, 

prva v predmestju Škofje 
Loke na Fužinski ulici, dru-
ga pa v Poljanah nad Škofjo 
Loko. Namensko za razstavo 
je Jana Jocif letos fotografi-
rala še Starološki grad, kul-
turni spomenik državnega 
pomena, ki bo, kot kaže, v 
prihodnje le dočakal teme-
ljito prenovo. V vseh petih 
serijah spoznavamo stavb-
no preteklost nekoliko dru-
gače. Fotografinja se z izje-
mnim občutkom loteva po-
sameznih arhitekturnih de-
tajlov v objektih, hkrati pa 
vzpostavlja vzdušje nekda-
njega življenja v njih. Foto-
grafira tisto, kar oko sleher-
nika običajno spregleda. 

»Moje fotografije niso 
zgolj dokumentarni zapisi 
stanja v določenem prosto-
ru, bolj so čustveni zapisi tis-
tega, kar vidim in tudi obču-
tim. Patina starega, kar me 
vselej pritegne, pa na primer 
pritajena svetloba – zapu-
ščeni objekti namreč nima-
jo razsvetljave –, ki obliku-
je prostor, seveda ob različ-
nih delih dneva drugače. To 
je tisto, kar želim, da se zrcali 

na mojih fotografijah,« med 
drugim pove Jana Jocif, ki je 
Missonovi iz bogatega arhiva 
več sto fotografij pomagala 
tudi izbrati dela za razstavo. 
»V prispodobi bi lahko deja-
la, da sem na voljo imela pu-
šeljc stotih vrtnic, izmed ka-
terih sem morala izbrati pet 
najlepših, kar je bil zame 
nedvomno izziv,« je poveda-
la Nina Misson, ki je na fo-
tografije gledala tudi z estet-
skega vidika, s postavljanjem 
likovnih elementov v ospred-
je, seveda pa je bila v prvi vrsti 
tudi želja predstaviti zgodbo 
posamezne hiše. Dodaten 
čas vsaki od petih serij daje 
uvodna fotografija, postavlje-
na v star leseni okvir, seveda 
pa je vsakemu objektu do-
dan tudi zapis z osnovnimi 
podatki o njem. Razstavo sta 
oblikovala Luka Kravanja in 
Anamarija Ludvik iz Kolekti-
va DVA.

Razstava bo na ogled do 1. 
junija, vodenje po njej z av-
torico Jano Jocif in kustosi-
njo Nino Misson pa bo na 
sporedu v soboto, 7. maja, 
ob 11. uri.

Fotografije so njen čustveni zapis
V Okroglem stolpu Loškega gradu je na ogled fotografska razstava Skrita dediščina: Portreti stoletij arhitektke in fotografinje Jane Jocif, ki ji kultura in 
umetnost tako rekoč tečeta po žilah. V pogledu na kulturno dediščino je združila moči s kustosinjo razstave, umetnostno zgodovinarko Nino Misson.

Nina Misson in Jana Jocif na razstavi fotografij Skrita dediščina: Portreti stoletij / Foto: Igor Kavčič
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Danica Zavrl Žlebir

V javnosti je Jakob Alešo-
vec (1842–1901) manj znan, 
obtičal je nekje na robu slo-
venske literarne srenje, pre-
zrt, zamolčan in pozabljen. 
V sodobnem času sta ga iz 
literarne pozabe skušali iz-
trgati izdaji dveh njegovih 
del, Ljubljanski misteriji, ki 
so izšli leta 1991, in Ljubljan-
ske slike, izdane leta 2003. 
Jakob Alešovec, rojen leta 
1842 revnim staršem, se je 
skozi življenje težko prebi-
jal: pisal je za preživetje in ta 
vsakdanja bitka za kruh mu 
je onemogočala, da bi lahko 
svoji literarni ustvarjalnosti 
dal krila. Pozneje je bilo nje-
govo pisanje okrnjeno še za-
radi izgube vida in zadnja 
leta je preživljal kot brezdo-
mec.

Pisal v nemščini in 
slovenščini

Domači duhovniki so pre-
poznali njegovo nadarje-
nost in mu omogočili šola-
nje, najprej pri frančiškanih 

v Kamniku, nato v Ljubljani. 
Nekaj časa je bil na učiteljiš-
ču, vendar je zaradi pomanj-
kanja denarja prekinil šola-
nje in se zaposlil kot domači 
učitelj pri Miroslavu Vilhar-
ju na gradu Kalec. Vilhar, 
ki je bil znan narodnjak in 
ljudski pesnik, je vplival na 
Alešovca predvsem tako, da 
je začel namesto v nemšči-
ni pisati v domačem jeziku. 
Poleg Vilharja je njegovo pi-
sanje v slovenščini spodbu-
jal tudi duhovnik Lovro Pin-
tar, ki je služboval v Selcih, 
poznamo pa ga tudi kot do-
mačega učitelja Josipine Ur-
bančič Turnograjske. Nje-
gova naslednja služba je bila 
pri grofu Lanthierju v Vi-
pavi, kjer je urejal knjižni-
co, potem pa se je preselil v 

Ljubljano in postal časnikar 
in pisatelj.

Avtor prvih slovenskih 
kriminalk

Že leta 1869 je napisal 
podlistek Ljubljanski mis-
teriji (v nemščini). Pozne-
je so izšle v knjigi in velja-
jo za eno prvih slovenskih 
detektivk. Alešovec je pisal 
tudi kriminalne zgodbe, ki 
so pod skupnim naslovom 
Iz sodnijskega življenja iz-
hajale v Kmetijskih in ro-
kodelskih novicah, zato da-
nes velja za začetnika slo-
venske kriminalke. V nas-
lednjih letih so izšla še dru-
ga dela: Ljubljanske slike – 
podobe ljubljanskega sveta 
pod drobnogledom (1879); 

Petelinov Janez, povestica iz 
še ne preteklih časov (1880) 
in Ne v Ameriko – povest 
Slovencem v poduk (1883). 
Velik pomen ima tudi knji-
ga Kako sem se jaz likal – po-
vest slovenskega trpina v po-
duk in zabavo (1884). Več 
let je skrbel tudi za satirični 
list Brencelj, ki so ga takra-
tne oblasti večkrat zapleni-
le. Alešovec je zaradi njego-
ve vsebine dva meseca pre-
bil celo v zaporu na Žabjeku. 

V krožku spoznavali 
Alešovčeva dela

Letošnja okrogla obletni-
ca je tudi eden od razlogov 
za podrobnejše spoznava-
nje tega po krivici prezrtega 
literata in izdajatelja prvega 
humorističnega lista na Slo-
venskem Brencelj, ki je sicer 
kot časnikar in urednik de-
loval tudi pri več drugih ča-
sopisih. Iz pozabe ga je prik-
lical študijski krožek, ki pod 
okriljem Andragoškega cen-
tra Slovenije deluje na Me-
dobčinskem društvu slepih 
in slabovidnih Kranj. 

»V krožku smo prebrali več 
njegovih del, mdr. Kako sem 
se jaz likal, Ljubljanski miste-
riji, Ljubljanske slike, Peteli-
nov Janez, Ne v Ameriko in 
pravljici Jama nad Dobrušo 
ali dobri in hudobni grajšak 
in Vrtomirov prstan ali zmaj v 
Bistriški dolini. Zabavna pri-
poved Moj pes in kriminal-
ne zgodbe iz cikla Iz sodnij-
skega življenja so kot podli-
stek izhajale v Kmetijskih in 
rokodelskih novicah uredni-
ka Janeza Bleiweissa. Alešo-
vec je bil njegov sodobnik in 
somišljenik. Sodil je v krog 
staroslovencev s konservativ-
no politično linijo. To njego-
vo plat še bolj kot zgodbe raz-
kriva vsebina satiričnega lista 
Brencelj v lažnivi obleki, ki 
je z občasnimi premori izha-
jal šestnajst let (1869–1885). 
Na koncu se je preimenoval 
v Novi Brencelj v zbadljivi in 
šaljivi obleki. List je v največ-
ji meri smešil nemškutarje in 
liberalce (imenuje jih libera-
luhi). Politične in družbene 

razmere, v katerih je izhajal 
Brencelj, ter njegovo večkra-
tno zaplembo s strani oblas-
ti nam je na enem od srečanj 
krožka podrobno predstavil 
Tomaž Miško iz Slovanske 
knjižnice,« je povedal men-
tor krožka Luka Pavlin. 

Krožek so na predlog ude-
leženke Marinke Rozman 
sklenili z ekskurzijo po kra-
jih, kjer je Alešovec živel in o 
njih tudi pisal. Na Skaručni, 
kjer so leta 2016 na tamkaj-
šnjem kulturnem domu vzi-
dali spominsko ploščo, se je 
udeležencem pridružila sa-

mostojna kulturna delavka, 
slovenistka Marjeta Žebo-
vec. Približala jim je življe-
nje in delo Jakoba Alešovca, 
potem pa so obiskali še neka-
tere kraje v soseščini. Usta-
vili so se v baročni cerkvi sv. 
Lucije na Skaručni in obiska-
li cerkev sv. Tilna nad Repnja-
mi, kjer je bil v času turških 
upadov tabor. V vasi Dobru-
ša pod dobruškim hribom 
so se ustavili pri studencu, ki 

nikoli ne presahne. Vodo, ki 
ima vselej 10 stopinj in ji pri-
pisujejo zdravilne lastnosti, 
prihajajo zajemat mnogi obi-
skovalci. Odpeljali so se tudi 
na smledniški grad. Do nje-
ga vodi znamenit križev pot, z 
vrha pa je lep razgled na oko-
liške vasi. 

Za konec še literarni 
večer

Ob koncu letošnjega štu-
dijskega krožka, na kate-
rem je sodelovalo od sedem 
do deset udeleženk in udele-
žencev, je Luka Pavlin tako-
le strnil njegov potek: »Z de-
lom letošnjega krožka sem 
zelo zadovoljen. Udeleženci 
so pri pripravi vsebine poka-
zali veliko prizadevnosti in 
samostojnosti. Brali so Ale-
šovčeva dela, pripravili nji-
hove povzetke, ki jih bomo 
uporabili pri oblikovanju be-
sedila za literarni večer, pris-
luhnili dvema strokovnjako-
ma in za konec predlagali in 
pripravili ekskurzijo.« 

Luka Pavlin, ki pri krož-

ku sodeluje že devet let, zad-
njih pet ga tudi vodi, napo-
veduje, da bodo Alešovče-
vo leto sklenili z literarnim 
večerom, ki bo v tednu, ko 
Zveza društev slepih in sla-
bovidnih Slovenije obeležu-
je teden slepih. Priredili ga 
bodo kot uvod v omenjeni te-
den v ponedeljek, 30. maja, 
ob 17. uri v Knjižnici slepih 
in slabovidnih Mine Skaber-
ne v Ljubljani. 

Prvi slovenski pisec kriminalk
Letos mineva 180 let od rojstva pisatelja, satirika, urednika in založnika Jakoba Alešovca, sodobnika Jurčiča, Levstika, Bleiweisa, sicer gorenjskega rojaka, 
rojenega na Skaručni pri Vodicah.

Jakob Alešovec, kot ga je v zadnjem življenjskem obdobju 
upodobil Fran Vesel, nečak slikarja Ferda Vesela 

Udeleženci krožka na Skaručni, rojstnem kraju Jakoba Alešovca

Spominska plošča Jakobu Alešovcu na stavbi kulturnega 
doma na Skaručni
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Med šolskimi 
počitnicami je bila 
navada, da so dijaki peš 
popotovali po Sloveniji. 
Tudi Jakob Alešovec. Na 
enem takih popotovanj 
je obiskal Škocjanske 
jame in o njih napisal 
reportažo ter spis objavil 
oktobra 1863 v listu 
Leibacher Zaitung, 
pri katerem je izhajala 
priloga Blätter aus Krain. 
To so zametki njegove 
poznejše poti poklicnega 
pisca.

Velik pomen ima Alešovčeva knjiga Kako sem se jaz 
likal – povest slovenskega trpina v poduk in zabavo 
(1884). Zajema pisateljevo življenje od otroštva, učnih 
let do poklicne poti, ko je najprej pisal v nemščini, 
pozneje pa v slovenščini. Kot je v Zborniku Občine 
Vodice, ki je izšel leta 2020 in med znamenitimi 
rojaki obsežno piše tudi o Jakobu Alešovcu, zapisal 
avtor Tomaž Miško, je knjiga pomemben dokument o 
nemškem asimilacijskem pritisku na Slovence v drugi 
polovici 19. stoletja.

Sredi osemdesetih let devetnajstega stoletja je 
bil Alešovec med najbolj plodovitimi in branimi 
slovenskimi pisatelji. Toda redni prihodki so zaradi 
njegovega pešanja vida, ko ni mogel več delati, 
usahnili. Takrat je začel propadati in ob koncu 
svojega življenja je bil brezdomec. Veljal je za dobrega 
sogovornika, ljudje so mu radi prisluhnili in ga 
zaradi brezdomstva niso zavračali. Potikal se je po 
ljubljanskih ulicah in se vdal pijači, nekaj let pozneje 
pa so ga oslabelega sprejeli v ljubljanski bolnišnici, 
kjer je 17. oktobra 1901 umrl.
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Suzana P. Kovačič

Kako ste prišli do »okusa« te 
potice? 

Od otroštva nabiram 
kostanj v našem gozdu. V 
kuhinji ga veliko uporab-
ljamo in potica je del tega. 
Kostanj je nežen in še po-
sebno s kvašenim testom 
lahko postane njegov okus 
neizrazit, zato ga je treba 
podpreti s ščepci različnih 
sestavin, ne preveč, da ga ne 
»zadušimo«. Pri oblikova-
nju recepta sem premišlje-
vala o sožitju vseh okusov. 
Kostanj z rokami zdrobim 
v skledo, da nekateri košč-
ki ostanejo v velikosti graha 
in vanje lahko mehko zagri-
zemo za pristen kostanjev 
okus. Dodanih je kar nekaj 
sestavin in je treba paziti, da 
so v majhnih količinah, da 
ustvarijo harmonijo okusov, 
da noben ne nadvlada ali da 
bi se izgubil okus kostanja. 
Kostanj zori, ko zori grozdje 
in se ustvarja vino. Tako je 
sožitje kostanja in grozdja 
povsem naravno. V potici 
so rozine, namočene v do-
mačem vinskem likerju in 
medu. Včasih so potico sla-
dili z medom, saj sladkorja 
niso poznali ali pa ga niso 
imeli. Med ima zelo izrazit 
okus in potico obteži, zato ga 
dodam le žličko, da se vsaj 
zasluti to cenjeno in nekdaj 
nepogrešljivo sladilo. V na-
devu je tudi grozdna mar-
melada, da se lepo razvije 
grozdni okus. Poleg nagelj-
novih žbic, cimeta in narav-
ne vanilje harmonijo oku-
sov zaključi navadna kumi-
na, ki velja za eno najstarej-
ših začimb v Evropi. Oce-
njevalna komisija je pove-
dala, da kumina pri okuša-
nju pride do izraza na kon-
cu in potici daje nekakšno 
eteričnost. V testo zamešam 
žličko olja črne kumine, ki z 
rahlim pepelnatim okusom 
potico »prizemlji«. Obe 

kumini imata tako različen 
učinek. Posebej pazim, da je 
v potici čim več sestavin iz 
domačega okolja in divjine. 

Je to okus, ki se lepo prilega 
in sodi tudi k pogrinjku veli-
konočnih dobrot? 

Kostanjeva potica morda 
ni več pogosta na praznič-
ni mizi. Danes je sestavi-
ne za kateri koli nadev eno-
stavneje pridobiti kot včasih, 
odideš v trgovino in jih ku-
piš. Pred več stoletij ali de-
setletij ni bilo tako enostav-
no. Na kmetih, na gruntih 

so imeli orehe, ki jih je lah-
ko tudi vzela zima. Večja 
verjetnost je bila, da so ime-
li suhe jabolčne krhlje ali 
suhe hruške, ki so v nade-
vu Podbreške potice. Mor-
da pa niti tega niso imeli, 
lahko pa so denimo nabira-
li divje lešnike ali kostanje. 
Za mnoge je bil kostanj na-
sploh pomemben za preži-
vetje zime. Kostanj sicer po-
vezujemo z jesenjo, vendar 
nas posušen ali kuhan v za-
mrzovalni skrinji lahko po-
čaka do pomladi in nas za 
veliko noč navduši z lahkot-
nim, umirjenim in mikav-
nim okusom. 

Kaj je najzahtevnejše pri 
pripravi te potice? 

Od vseh potic, ki jih pe-
čem, je kostanjeva zagotovo 
najzahtevnejša. Iz dveh ra-
zlogov. Najprej zaradi oku-
sa, saj je kostanj blag in dis-
kreten, zato ga je treba rav-
no prav podkrepiti z drugi-
mi sestavinami. Drugi raz-
log, da je kostanjeva poti-
ca precejšen izziv, je njena 
tekstura. Kostanj je nežen 
po okusu, vendar tudi pre-
cej škrobnat in kompakten. 
Nadev ni zračen kot denimo 

orehov, lešnikov ali makov, 
zato lahko potico obremeni, 
tako da slabo vzhaja ali pa se 
pri peki sesede. Za to potico 
še posebno velja, da tudi ne 
sme biti preveč zapečena, saj 
je potem lahko suha. Kosta-
njeva potica je zagotovo iz-
ziv, predvsem pa je velika 
ljubezen in velik užitek. Tre-
ba je zaupati vase in v svoje 
sposobnosti, pa se vse izide, 
kot je treba – in na praznič-
ni mizi se bo znašla čudovi-
ta kostanjeva potica. 

Ste tudi mojstrica peke zaš-
čitene Podbreške potice. Bo 
tudi potica z nadevom iz pra-
vega kostanja z rozinami in 
kumino postala del družine 
Podbreške potice? 

Mojstrice peke Podbreške 
potice smo družina in 
podpiramo druga drugo. 
Podbreška potica ima točno 
določen nadev iz suhih ja-
bolčnih krhljev, krhljev su-
hih hrušk (viljamovka) ali 
mešanice suhih tepk in su-
hih jabolčnih krhljev. Kosta-
njeva potica je oddaljena so-
rodnica Podbreške potice, 
obe pa pomembna dedišči-
na slovenske kulture in ku-
linarike.

Spekla najbolj inovativno potico
Nataša Kne, mojstrica peke zaščitene Podbreške potice, je na nedavnem natečaju Mojster potice – Fala kraljice 2022 v CateringLabu v Ljubljani med več 
kot tridesetimi poticami osvojila plaketo za najbolj inovativno potico. Ocenjevanje je bilo strokovno in natančno. Pripravila je potico z nadevom iz pravega 
kostanja z rozinami in kumino. 

Potica z nadevom iz pravega kostanja z rozinami in kumino 
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Zmagovalka natečaja Mojster potice – Fala kraljice 2022 Nataša Kne 
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1.) Kvašeno testo iz bele pšenične moke: 500 g bele 
pšenične moke tip 400, 40 g kvasa Fala, 200–250 
ml domačega mleka, 60 g stopljenega domačega 
surovega masla, 1 žlica domače smetane, 60 g 
sladkorja, 1 žlička domačega medu, 2 domači jajci, 
1 žlička vanilje v prahu ali vaniljeve paste, 1 žlička 
olja črne kumine, lupina 1 bio limone, pol žličke 
soli, šilce ruma.
2.) Priprava kvašenega testa: Kvašeno testo 
zamesimo s kvasnim nastavkom. Moka mora biti 
obvezno presejana. Testo mešamo in mesimo 
tako dolgo, da je povezano, nelepljivo in gladko. 
Testo mora biti lahko, ne pregosto. Vzhaja naj 
pri sobni temperaturi 45 minut. Vzhajano testo 
razvaljamo na debelino mezinca (od 0,4 do 0,5 
cm) in ga oblikujemo v pravokotnik. Tako imamo 
pripravljeno testeno površino, ki jo namažemo z 
nadevom.
3.) Nadev iz pravega kostanja: 500 g pravega 
gozdnega kostanja, 100 g sladkorja, 1 žlica domače 
smetane, 1 žlica domačega masla, 2 domači jajci, 2 
pesti rozin, šilce domačega vinskega likerja, 2 žlici 
domače grozdne marmelade, 1 žlička domačega 
medu, 1 žlička strte navadne kumine, 1 žlička 
vanilje v prahu ali vaniljeve paste, noževa konica 
cimeta, noževa konica nageljnovih žbic, šilce ruma, 
1 pest domačih krušnih drobtin po potrebi, pol 
žličke soli.
4.) Priprava nadeva iz kostanja
Priprava smetane: Smetano posnamemo s svežega 
surovega domačega mleka (vsakič, ko gremo po 
mleko) in jo shranimo na hladnem do uporabe.
Priprava rozin: Rozine dan prej namočimo v 
domačem vinskem likerju in domačem medu, 
dodamo ščepec soli. Domači liker pripravimo iz 
rdečega ali belega vina. Rdečemu vinu dodamo 
gozdne borovnice, belemu vinu pa domača jabolka 
(voščenke). Glede na to, kako intenzivne barve 
želimo, lahko izberemo rjave ali rumene rozine. 
Podobno velja za grozdno marmelado, ki jo lahko 
pripravimo iz domačega belega ali rdečega grozdja.
Priprava nadeva: Kuhan kostanj z rokami 
zdrobimo v posodo. Dovolimo, da nekateri koščki 
ostanejo veliki do velikosti graha, kar daje potici 
teksturo in poseben okus. Dodamo sladkor, strto 
kumino, vaniljev prah ali pasto, cimet, nageljnove 
žbice, sol, rum, smetano in rumenjaka. Če je 
zmes preredka, dodamo pest ali celo dve krušnih 
drobtin. Nazadnje dodamo še stepen sneg iz 
beljakov. Nadev mora biti svilnat, da se testo pri 
mazanju ne raztrga. Po namazanem nadevu 
posujemo rozine.
Testo razvaljamo na debelino mezinca, vsaj od 0,4 
do 0,5 cm. Potica mora imeti štiri do pet zavojev. 
Testo z nadevom tesno zvijemo v zvitek in ga 
položimo v potičnik, ki ga namestimo z maslom. 
Konici zvitka se morata dobro stikati. Potico v 
potičniku pustimo vzhajati. Potico na več mestih 
po površini prebodemo in pečemo na 160–180 
stopinjah Celzija vsaj 60 minut. Temperatura in 
čas pečenja se lahko prilagodita glede na vrsto 
peči. Potico stresemo iz potičnika tako, da je 
zgornji del spodaj, in jo ohladimo. Ponudimo 
narezano na klinaste rezine. 

Recept za potico z nadevom iz pravega 
kostanja z rozinami in kumino
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Mojca Logar

Danes je veliki petek, še 
malo pa bo teža posta mimo 
in nastopilo bo veselje, veli-
ka noč. Za vsako veliko stvar 
so potrebne priprave. Sta-
rejši kot si, bolj čutiš po-
men priprav. Pravzaprav so 
priprave na katerokoli stvar 
včasih še slajše in bolj po-
membne kot sam dogodek. 
Ta je običajno kratek, dro-
ben trenutek, dan ali dva. 
Pomembnejša od cilja je 
pot, če osvojimo pot, bomo 
nosili cilj vedno v sebi, tako 
je zapisal naš kranjski rojak. 
Razglabljal je o alpinizmu, 
dejansko pa je skoraj z vsako 

stvarjo tako. Pot in priprava 
sta pomembnejša od same-
ga dogodka. Dogodek je hit-
ro mimo, življenje, ki temu 
sledi, pa je tisto, kar ostane. 
Nič ne pride samo od sebe, 
ni veselja brez garanja, tudi 
odpovedovanja. Ni zmage 
brez priprave in ni veselja ob 
praznikih, če ni tistega prej, 
kar praznike sploh naredi 
tisto, kar so. Naj o duhovni 
pripravi razmišlja vsak sam, 
gospodinje imamo pred pra-
zniki veliko dela. Kot da bi 
bilo dela danes več, kot ga 
je bilo včasih … Sedaj dob-
ro vem, da ne smem pustiti 
vsega za zadnje dni. Hišo je 
treba pospraviti precej pred 
praznikom. Okna sva z Ro-
kom pomila v začetku tedna. 

Zaobljubila sem se, da oken 
ne bom pomivala sama. Če 
ne bo nobenega od otrok 
doma, jih pač ne bom pomi-
la. Ko je Rok oznanil, da je en 
dan prost treninga, sem ta-
koj podala pobudo, prošnjo 
ali ukaz, okna so umazana, 
treba jih je pomiti. Nič se ni 
upiral, in če sva pri delu dva, 
je res hitreje. Trikrat sem za-
menjala vodo, ki je bila čis-
to zares umazana, torej to ni 

le navada, je potreba. Potico 
sem pekla v četrtek. Tokrat 
sem se odločila za potratno 
potico. Tukaj je uspeh ved-
no zagotovljen, te potice pri-
de res veliko. Ni je potreb-
no valjati, niti povijati. Da-
nes bom pripravila kruho-
ve ptičke in pletenice. Hišo 
bomo pomili po peki. Pir-
hi pridejo na vrsto v sobo-
to. V teranu jih bomo skuha-
li. Škoda je porabiti liter te-
rana za barvanje jajc. Ven-
dar se kristalčki tako lepo 
lesketajo in tako enostavno 
je pravzaprav vse skupaj, da 
sem pripravljena uničiti li-
ter zdravilnega vina za bar-
vanje pirhov. Prato bomo v 
soboto le še spekli, celo noč 
se bo kruh namakal v jajcih 
in vsem skupaj, da bo v sobo-
to topla, ko jo bomo posku-
sili. To pač moraš poskusiti, 
mesa pa na ta petek ne jem. 
In tako bo naša miza na veli-
ko soboto popoldan praktič-
no edini dan v letu pogrnje-
na s prtom. Na njej bodo pir-
hi položeni v različne teste-
ne oblike, kruhovi ptički, čo-
koladna jajca, narcise, kak-
šen plišasti zajček. Kake tri 
ure bo miza zdržala brez jed-
cev, krožnikov, kozarcev, ča-
sopisov in vsega drugega, 
kar na mizi in okrog nje poč-
nemo. V nedeljo bomo zre-
zali vse dobrote, potem pa 
bomo siti in okrepčani sedli 
na kolo ali stopili v hribe, da 
bo življenje spet lažje.

Veliki teden
profesorica geografije 
in zgodovine

Za vsako veliko stvar 
so potrebne priprave. 
Starejši kot si, bolj čutiš 
pomen priprav.

Janez Logar

Tako zelo preprosta in za-
želena kultura, vendar tako 
redko posejana na travni-
kih naših odnosov. Jezik 
nas velikokrat tepe in odda-
ljuje. »Bodi dober posluša-
lec. Ušesa te ne bodo nikoli 
spravila v težave.« (F. Tyger) 
Pogosto menimo, da bomo 
z govorom ustvarjali ljubeče 
in trdne odnose, dejansko 
nas pa veliko bolj zbliža po-
slušanje. Pogosto smo ljud-
je prepričani, da smo dobri 
poslušalci. Čudno je le to, da 
se ljudje od nas odmikajo. 
Mi pa komaj čakamo, da ne-
koga dobimo in mu pripove-
dujemo svoje zgodbe in raz-
mišljanja. 

Kje se nam zatakne? 
Najprej sprejmimo dejstvo, 
da smo vsi radi slišani. Neka-
teri radi pripovedujejo o vre-
menu, politiki, gospodar-
stvu, drugi bolj o ljudeh. O 
sebi nismo pripravljeni veli-
ko govoriti. Tu smo previdni. 
In prav je tako, saj so osebne 
zgodbe osebne, intimne in 
rezervirane za ožji krog lju-
di. Če imamo govorca, nuj-
no potrebujemo poslušal-
ce. Bodimo kdaj tudi poslu-
šalci in izkoristimo prilož-
nost biti tiho. Tako začne-
mo ustvarjati prostor za po-
govor, za poslušanje in za 
sočloveka ob sebi. Kdaj nis-
mo dobri poslušalci? Kadar 
med poslušanjem tiho pri 
sebi začnemo obsojati in so-
diti sogovornika. Takrat pos-
lušamo le iz lastnih prepri-
čanj in izgubimo človeka ob 
sebi (to pripovedovalec se-
veda zazna). Tudi ne poslu-
šamo dobro, ko že kar vnap-
rej vemo, kaj bo druga oseba 
povedala. Takšni poslušalci 
nam kar zaključujejo stavke 
in nam ne dopustijo pripo-
vedovati. Nekateri med po-
slušanjem obsojajo in kriti-
zirajo pripovedovalca. Ti se-
veda utihnejo, in če je le mo-
goče, odidejo od takšnega 
poslušalca. Spet tretji se zač-
nejo braniti na vse kriplje in 
pretege. No, mali diktator-
ji pa v pogovorih vse vedo in 
začnejo svetovati, kaj in kako 
bi morali delati.

Zato mora iskreno poslu-
šanje najprej vsebovati zani-
manje za sočloveka. Ni tre-
ba, da se z njim ali njegovo 
zgodbo strinjamo, le poka-
žimo zanimanje zanj. Do-
pustimo, da drugi vedo več 
o sebi kot mi o njih. In vž-
ivimo se v njihove pripove-
di. Pokažimo empatijo in 
za božjo voljo, utihnimo že 
enkrat ter dajmo na razpola-
go svoja ušesa. 

V naših zakonih in druži-
nah imamo ogromno vsa-
kodnevnih priložnosti za 
poslušanje. Težko razu-
mem ljudi, ki stalno govo-
rijo in svetujejo. Zamujajo 
veliko, saj ne morejo dobi-
ti novih informacij od dru-
gih ljudi. Mož bo ženi z ve-
seljem pripovedoval o uspe-
hih v službi, z malo manj ve-
selja bo delil svoje slabosti – 
za to potrebuje ženo, ki pos-
luša. Še bolj nam naše žene 
želijo pripovedovati o svojih 
doživetjih, željah, z nami že-
lijo deliti svoja razmišljanja 
o sebi, o nama, želijo govo-
riti o ljubezni, o mladosti … 
In starši – naši otroci nas ča-
kajo in čakajo, kdaj jih bomo 
končno poslušali brez nasve-
tov in brez kritike. »Kdor ima 
ušesa za poslušanje, naj pos-
luša.« (Sveto pismo, Mt13,9)

Poslušanje
zakonski in 
družinski terapevt

Izkoristimo priložnost 
biti tiho.

Vilma Stanovnik

Lani je naša država dopol-
nila trideset let obstoja. Slo-
venske samostojnosti pa se 
nismo veselili le doma, am-
pak so bili nanjo ponosni 
tudi Slovenci v zamejstvu in 
po svetu. Mnogi so jo dolga 
desetletja pričakovali in de-
lali zanjo na različne načine. 
Ena od slovenskih skupnos-
ti, ki je Slovenijo ves čas no-
sila v srcu, jo spremljala na 
poti v samostojnost in si pri-
zadevala za čimprejšnje pri-
znanje mednarodne skup-
nosti, je tudi slovenska skup-
nost v Argentini. 

V uvodu sredinega sloven-
sko-argentinskega večera v 
Jurjevi dvorani v Stari Loki 
so zbrane pozdravili pred-
sednica Muzejskega društva 
Škofja Loka Helena Janežič, 
predsednik Kulturno-zgo-
dovinskega društva Lon-
ka Stara Loka Mihael Habi-
cht ter domači župnik Janez 

Šket. Prireditve se je udele-
žila tudi ministrica za Slo-
vence v zamejstvu in po sve-
tu Helena Jaklitsch. »Pred 
dobrimi tridesetimi leti, ko 
je Slovenija stopala po poti 

uresničevanja svojih hrepe-
nenj, da na svoji zemlji pos-
tane svoj gospodar, smo pot-
rebovali ne le vse sile znot-
raj države, ampak tudi pod-
poro naših rojakov, ki so 

razpršeni po vsem svetu. 
Tudi oni so s strastjo in po-
nosom stopili na pot naše 
samostojnosti ter z veliko 
srčnosti podprli našo mla-
do državo,« je poudarila 

ministrica Jaklitschova in se 
zahvalila gostom iz Argenti-
ne, ki že vrsto let ohranjajo 
zvestobo slovenski besedi, 
pesmi in umetnosti.

O Argentini in življenju 
naših rojakov na drugi stra-
ni oceana je spregovoril Ale-
ksander Igličar. »Hvaležen 
sem, da mi je bilo dano, da 
sem bil od leta 2011 trikrat 
med Slovenci v Argentini, in 
vsakič sem bil navdušen nad 
njihovim življenjem,« je ob 
zanimivih izkušnjah pove-
dal Igličar.

O življenju slovenske 
skupnosti v Argentini so 
nato, v pogovoru s Heleno 
Janežič, spregovorili tudi 
nekateri njeni člani, ki so 
predstavili tudi zbornik Zdaj 
gre za Slovenijo, ki ga je ob 
30-letnici samostojne Slo-
venije izdalo Društvo Zedi-
njena Slovenija – Svobod-
na Slovenija iz Buenos Ai-
resa. Skozi pomemben pri-
spevek naših rojakov v tistih 

odločilnih dneh in druge bo-
gate vsebine, ki jih prinaša 
zbornik, sta vse skupaj po-
peljala urednika Mariana 
Poznič in Jože Jan, o življe-
nju in delu pa je spregovo-
ril tudi predsednik Zedinje-
ne Slovenije, krovne orga-
nizacije Slovencev v Argen-
tini, Jure Komar, ki ga ima-
jo Ločani tudi malce za svo-
jega, saj je njegov oče Milan 
Komar del mladosti preživel 
v Škofji Loki.

Zbrani, ki so ob druženju 
izvedeli tudi veliko zanimi-
vega o življenju v Argenti-
ni, so si ob koncu prireditve 
ogledali tudi nekaj odlom-
kov iz filma Slovenija, za-
pojmo ti!, ki govori o življe-
nju in delovanju organiza-
cij, ki skrbijo za ohranjanje 
slovenstva pod Južnim kri-
žem. Na začetku dogodka je 
cela dvorana zapela sloven-
sko himno, ob koncu večera 
pa je zadonela še himna slo-
venskih izseljencev.

V Argentini Slovenijo nosijo v srcu
V Jurjevi dvorani v Stari Loki je potekal slovensko-argentinski večer, ki sta ga skupaj z gosti iz Argentine pripravila Muzejsko društvo Škofja Loka in Kulturno-
zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka. Na njem so predstavili tudi film Slovenija, zapojmo ti! in zbornik Zdaj gre za Slovenijo – 30 let samostojnosti. 

Jože Jan, Mariana Poznič in Jure Komar so Heleni Janežič in zbranim v Jurjevi dvorani v 
Stari Loki povedali marsikaj zanimivega o novem zborniku in življenju v Argentini. 
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Razgledi

Vaš razgled

Poveljnik Logistične brigade v Kranju polkovnik Franjo Lipovec je ta teden mlade, zlasti 
tiste brez delovnih izkušenj, povabil, da zaposlitveno priložnost poiščejo kar v Slovenski 
vojski, kjer so različna delovna mesta na razpolago tudi civilistom. Med njimi je naštel 
predvsem mehanike, avtoelektričarje in kuharje. Čeprav so v kranjski vojašnici zelenice 
vzorno urejene, pa začuda Lipovec ni omenil, da bi potrebovali tudi vrtnarje. Zdaj vemo, 
zakaj jih ne – zalivanje zelenic in cvetličnih gredic je v izključni pristojnosti vojakov, ne 
civilistov. S. Š. / Foto: Tina Dokl

Dnevi odprtih vrat različnih podjetij ali ustanov so marsikdaj zelo dobrodošli, saj nudijo 
mnoge zanimive informacije ter omogočajo širši vpogled v strukturo same organizacije. 
Čudoviti in vse toplejši dnevi so pred nami – čas, da svoja vrata odpremo soljudem in 
skupaj z njimi zaužijemo pomladno idilo. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Tino Mamić

Priimek Klemenčič je 
nastal iz imena Klemen. 
Klemenčič je sin ali poto-
mec nekega Klemna. Dru-
ga možnost pa je, da je nas-
tal iz priimka Klemenc, ki je 
kakopak tudi nastal iz ime-
na Klemen. Na enak način 
so nastali tudi priimki Kle-
men, Klemše in Klemenšek. 

Ime Klemen je latinskega 
izvora in pomeni milostljiv 
ali nežen. Če se poigramo 
z besedami, bi lahko rekli, 
da je priimek Klemenc enak 
priimku Milost, Klemenčič 
pa Milostniku.

Klemen je bilo priljub-
ljeno ime tudi pri Sloven-
cih v srednjem veku že naj-
manj od 9. stoletja naprej. 
To ime je tudi na spisku 
stiških menihov v 13. stole-
tju, še navaja jezikoslovec 
Janez Keber.

Ime Klemen, Clement, ki 
mu v stari slovenščini reče-
mo Kliment, je nosilo kar 14 
papežev in dva protipapeža. 
Prvi med njimi je svetnik, 
sv. Klemen Rimski. Sve-
tih Klemnov je sicer še pet. 
Pri nas najbolj poznamo sv. 
Klimenta Ohridskega (ok. 
840–914), enega najvidnej-
ših učencev svetih bratov 

Cirila in Metoda in soavtorja 
glagolice in cirilice.

V matičnih knjigah, ki so 
nastale v Kamnjah na Vipa-
vskem v 17. stoletju, najde-
mo zapis priimka v različ-
nih oblikah: Clemen, Cle-
mencig, Clemens, Clemen-
zhig, Clemenziz. Za žensko 
pa najdemo enkrat celo Cle-
menziza, torej Klemenčica.

Priimek ima več gnezd. 
Nosi ga 2371 ljudi, največ v 
Ljubljani z okolico in na Go-
renjskem, kjer jih živi sko-
rajda polovica. Število ostaja 
približno enako: leta 1971 je 
bilo Klemenčičev 2357, leta 
1997 pa 2490. Klemenčič je 

v Sloveniji 30. najpogostejši 
priimek.

Priimek je slovenski. Po 
svetu živi le peščica ljudi s 
tem priimkom, saj so si iz-
seljenci velikokrat priredili 
priimek za tuje pravopise, ki 
ne poznajo črke č. Med ame-
riškimi več kot osemsto Kle-
mencici je zato gotovo veli-
ko slovenskih. Ne pa vsi, saj 
obstaja še eno gnezdo tega 
priimka na Hrvaškem, v Sa-
moborju. V državi onkraj 
Kolpe živi okoli tristo Kle-
menčićev. Na Madžarskem 
pa živi devetdeset Klemen-
csicsev.

Najstarejšo omemba pri-
imka najdemo v Postojni 
leta 1498, ko je živel kmet s 
polovično kmetijo Jury Cle-
menucz. Leto kasneje pa 
najdemo priimek kajžarja v 
Lokavcu pri Ajdovščini: Cle-
mentschicz. 

Zanimivo, da urbarji pred 
petsto leti na Goriškem, kjer 
je priimek do danes skorajda 

izginil, navajajo veliko (tudi 
pomembnih) Klemenčičev. 
V goriškem urbarju leta 1507 
sta v Grgarju živela Peter 
Clementitsch in Mathia Cle-
mentitsch. Slednji je enkrat 
zapisan kot Mathia Clemen, 
kar še pisno dokazuje, da 
je priimek Klemenčič nas-
tal iz imena Klemen. V Ore-
hovljah pri Gorici pa je ži-
vel Juri Luckhman Clemen-
titsch, ki ga najdemo tudi v 

naslednji izdaji goriške dav-
čne knjige leta 1523. Takrat 
so izvoljeni župani posame-
znih naselij: Yban Clemenn-
tzizs v Dolenji Vrtojbi, Juri 
Lukau Clemennczicz v Ore-
hovljah in Mochor Clemen-
zitsch v Grgarju (1523). Vse 
te navedbe so iz popisa pri-
morskih urbarjev zgodovi-
narjev Milka Kosa in Vojka 
Pavlina.

(Se nadaljuje)

Klemenčič, milostni priimek, 1. del

Prvi Klemenčič v škofjeloški krstni knjigi je bil rojen 21. 
novembra 1631. Andrej je bil nezakonski sin Boštjana 
Klemenčiča (Clemenshtizh) in Jere Wagner (Gertrud 
Wagnerin). Knjiga je v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani (K 
1623–1634 Škofja Loka, zv. 1, str. 100).

Zanimiv vpis poroke rosno mladih mladoporočencev. Martin Klemenčič iz Sel je imel 
ob poroki 16, njegova nevesta Ana Stubler pa 18 let. Knjiga je iz Nadškofijskega arhiva 
Ljubljana (K 1816–1864 Metlika, zv. 5, str. 2).

Gorazd Stariha

Kljub ovrženima drugi-
ma dvema točkama obto-
žnice (zgolj zaradi pomanj-
kanja primernih prič) je dr-
žavni pravdnik za obtože-
nega Smrekarja predlagal 
najnižjo možno kazen, to je 
eno leto zapora (od zagrože-
nih od enega do pet). Zago-
vornik se je seveda popolno-
ma strinjal s pravdnikom, 
dodal, da je moral Smrekar 
postopek prenašati bolan, 
in prosil za milo sodbo. So-
dišče se je nazadnje odločilo 

za 14-mesečno zaporno ka-
zen, vendar se je Smrekar 
pritožil na višje sodišče v 
Gradcu, ki mu je sredi janu-
arja 1861 znižalo kazen na 
deset mesecev. Ko je videl, 
»da se da«, je junija 1861 
nato zaprosil še za spregled 
preostale kazni. Tokrat so 
ga vendarle zavrnili. Zapi-
sali so, da so že pri odmerja-
nju kazni upoštevali olajše-
valne okoliščine in mu nato 
na pritožbo kazen znižali še 
za štiri mesece; da mu je ob 
ponovni prošnji za pomilo-
stitev ostalo še tri mesece in 
nekaj dni zapora in da mu 
v tem času tudi ne bo pro-
padla obrt, na kar se je med 
drugim naslanjal v proš-
nji, ki sta jo predložila sku-
paj z ženo. Žena zagotovo 
ni bila navdušena nad mo-
ževimi svinjarijami, ampak 
tu so bili na delu že moder-
ni odvetniški prijemi, ki so 
za reševanje stranke zahte-
vali tudi omembo nemočne 
žene in njen podpis. 

To je bila tudi zadnja zgod-
ba v našem pregledu nasil-
nega in prepovedanega se-
ksa, v katerem je bilo največ 
»klasičnega« moškega posi-
ljevanja žensk. Že sama be-
seda »posilstvo« pove, da 
nekdo nad nekom izvaja 
silo, ga v nekaj prisiljuje in 
torej počne nekaj, kar sam 
ne bi želel, da nekdo drug 
počne z njim. To se torej ne 
sme početi in to prepovedu-
je tudi zakonodaja. 

A kot smo videli skoraj 
v vseh primerih, je nasta-
la težava, ko je bilo treba 

posilstvo dokazati na sodi-
šču, prepričati razsojevalce, 
da je bilo posilstvo res po-
silstvo in ne del neke spol-
ne predigre. Posilstvo je 
namreč zaradi svoje spol-
ne narave nekaj posebne-
ga med kaznivimi dejanji. 
Če na primer nekoga pre-
tepejo, mu ni treba dokazo-
vati, da se to ni zgodilo na 
njegovo (tiho) željo, da pri 
tem ni užival ali da se ni za-
dostno branil. Od posilje-
nih (žensk) pa se pričakuje 
prav to – da dokažejo, da se 
je »dejanje« res zgodilo pro-
ti njihovi volji. Vendar je to 
absurdno samo na prvi pog-
led. V družbi »mnogoterih 
pretvarjanj«, v kakršni pač 
živimo, se je že zelo zgo-
daj pojavila oziroma razvi-
la zahteva, da je žensko upi-
ranje telesni spolnosti del 
dobre vzgoje. Seveda bi lah-
ko razpravljali, ali je do tega 
prišlo zgolj zaradi zadovo-
ljevanja moškega osvajal-
nega ega ali ker se je mora-
la »njegova lastnina« brani-
ti pred tujim poseganjem 
vanjo ali kakorkoli drugače, 
vendar nas tu zanima samo 
dejstvo, da se je od ženske 
pričakovalo, da se vsaj na 
začetku spolnega osvajanja 
tega brani. In kako naj se-
daj osvajalec ve, kdaj je pre-
segel mejo fingiranja? Ali 
je žrtev posiljeval že od sa-
mega začetka ali pa bo dob-
ro vzgojena dama vztraja-
la s svojim »ne« vse do sto-
kov, ki se končajo z enim sa-
mim orgazmičnim »Neeee-
ee!!!«?

Sodomija
spolnost  
in nasilje
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HUMOR, HOROSKOP
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HOROSKOP
TANJA

TA JE DOBRA

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_LAZJI_22_30
NALOGA

5 7 1 9 8
5 4 1

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

2 7 1 5
2 8 1 4

6 2 5
5 9 3 7

sudoku_LAZJI_22_30

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_22_30
NALOGA

8 2 3 9 1
1 8 4
2 6

4 9 8
1 3

3 4 2
6 7
9 5 3

7 3 8 2 6
sudoku_TEZJI_22_30

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_22_30
NALOGA

57198
541

2964
1756
461327

2715
2814

625
5937

sudoku_LAZJI_22_30

REŠITEV

574319826
368527491
291864753
187452369
456193287
923678145
739286514
612745938
845931672

sudoku_TEZJI_22_30
NALOGA

82391
184
26

498
13

342
67
953

73826
sudoku_TEZJI_22_30

REŠITEV

864275391
195384672
273196584
549723168
612849735
387561429
951638247
426957813
738412956

Sorodniki 
Po ogorčenem prepiru se zakonski par kilometre in kilo-
metre brez besed vozi po deželi.
Končno prispeta na neko kmetijo, kjer zagledata svinji, ki 
se valjata po blatu.
»Tvoji sorodniki?« zajedljivo vpraša žena.
»Ja,« odgovori mož. »Tast in tašča.«

Nič novega 
V službi se sodelavki pogovarjata ob jutranji kavi. 
»A ne opaziš na meni nič novega?« vpraša prva.
Druga nekoliko presenečeno: »Ne. Zdiš se mi prav taka 
kot včeraj.«
»Kaj pa lepotni salon?« je užaljena prva.
»Aja, to ... Očitno so imeli včeraj zaprto.« 

Ribič v Butalah 
Vpraša sosed v Butalah svojega soseda: »Kod si pa hodil, 
da te ni nič na spregled?«
»Krape sem lovil,« mu ta odgovori.
»Pa si kakšnega ujel?« naprej sprašuje sosed.
Ribič prizna: »Niti enega.«
»Ja, kako pa potem veš, da si lovil prav krape?«

Zadnja vrsta 
Zaradi velikega števila študentov v predavalnici si profe-
sor omisli miniaturni mikrofon in pred predavanjem vpra-
ša: »Ali me študentje v zadnji vrsti slišite?«
»Ja!« se oglasi nekdo. »Vendar nas ne moti preveč.«

Bohinjec in »fičko« 
Zakaj Bohinjec po puščavi nosi vrata od »fička«?
Da lahko odpre okno, če mu je vroče.

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Imate moč in voljo, manjka vam samo še veščina poslu-
šanja. Poslušanje vam bo omogočilo, da boste slišali lju-
di okoli sebe in njihova mnenja! Ko boste usvojili še to 
veščino, vam nihče več ne bo kos. Nepričakovano boste 
veseli. 

Bik (22. 4.–20. 5.)
Večina ljudi je v osnovi ponosnih bitij in vam v svoji stiski 
ne bodo rekli niti ene besede oziroma vas ne bodo prosili 
za pomoč. Na vas je, da se jim približate in jim poskusite 
pomagati. Konec bo dober zanje in tudi za vas. 

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Če si svet pravilno približamo, je vse skupaj podobno igri. 
Igri življenja, ki jo vsi poskušamo odigrati kar najbolje. 
Vaš pristop je pravilen, negativnih ljudi ne potrebujete 
okoli sebe. Razmislite, ali se je res treba tako zelo raz-
dajati. 

Rak (22. 6.–22. 7.)
Čas je za akcijo. Končno. Ne glede na to, kako lepo vam 
je doma, je včasih treba zamenjati okolje. In vaš čas je 
nastopil. Spremenite malce svoje življenjske okvire. Boste 
videli, kako boste potem veseli svojega zavetišča.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Razdelite pozitivnost ljudem v svoji okolici in širše. Bolj 
kot kdajkoli prej ljudje okoli vas potrebujejo to vašo pozi-
tivnost in sposobnost videti dobro povsod, vi pa boste 
dobili »bumerang« občudovanja in hvale. 

Devica (24. 8.–23. 9.)
Res je, zadovoljni ste z malimi rečmi, toda časi so taki, da 
ste s svojo organiziranostjo potrebni pri reševanju velikih. 
Stopite malce iz svojih okvirov in naredite kaj še za druge. 
Ne čakajte. Nagrada v obliki narave bo prekrasna. 

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Že nekaj časa se vaše posodice na tehtnici premikajo 
gori in dol, kar vam povzroča vedno večje težave. Rešitev 
je na dlani. Čas je, da pregledate ljudi v svoji okolici, še 
posebno tiste, ki vam gredo s svojo toksičnostjo najbolj 
na živce.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
V svoji globini ste tako resnicoljubni, da je to že boleče. Še 
huje pa je to, da morate sprejeti dejstvo, da vas ljudje vča-
sih ne razumejo oziroma nočejo vedeti resnice. Sprijazni-
te se in si poiščite osebe, s katerimi lahko komunicirate.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Včasih je dobro, da svojo idejo dodobra »prežvečite« v 
sebi, šele nato jo dajte na površje in pred druge ljudi. Pre-
pričevanje drugih o lastnih namenih je včasih čista potra-
ta časa. Premislite, izpljunite in delajte naprej – to naj bo 
vaše vodilo. 

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Saj bo šlo, saj bo šlo. Četudi se vam zdi, da ste v trenut-
nem stanju čisto na tleh, je to samo slaba misel, ki vas bo 
v kratkem minila. Imate največjo možno potrpežljivost in 
praktičnost. Nemogoče je, da bi vam spodletelo. Ne bo 
vam.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Vaši potenciali so pomladno osveženi in čas je, da jih 
uporabite. Zaženite motorje in se lotite dela, ker vam bo 
dobro od rok šlo vse, česar se boste metodično lotili. Pri-
ložnosti, ki se vam ponujajo, vam lahko prinesejo same 
dobre stvari.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Pa smo spet v nežnosti in čustvenosti, kajne? Čeprav nas 
pomlad premetava, ste vi še vedno v oblakih sanj. Če je 
tako, potem pa to stanje izkoristite za osebno rast. Te ni 
nikoli dovolj in vedno nam prinese korist. Presenečeni 
boste.
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TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA, LINHARTOV TRG 9, RADOVLJICA

•  degustacije čokolade in čokoladnih izdelkov
•  animacija za otroke
•  odlični koncerti in kulinarika
•  čokoladna ruleta
•  Radovljica se predstavi 

festivalske vstopnice: Eventim

23. – 24. APRIL 2022
RADOVLJICA

več o festivalu: www.festival-cokolade.si

 

Nagrade: 3-krat bomboniera Chocolata

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte  vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po š lji te do petka, 29. aprila 2022, 
na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah
ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no 
stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 25. 3. 2022 v Gorenj-
skem glasu, je bilo podjetje Avtohiša Vrtač, d. o. o., iz Stražišča pri Kra-
nju. Nagrajenci: 1. nagrada: vikend paket VW T-ROC – OLGA MIKLAVČIČ, 
PREDDVOR, 2. nagrada: enodnevna uporaba VW T-ROC – IDA JAMAR, 
BOHINJSKA BELA, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – VINCENC LAN-
GERHOLZ, ŠKOFJA LOKA.  

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: VSE LJUBEZNI PISA-
TELJA IVANA TAVČARJA, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 1. apri-
la 2022, so: Tomaž Potočnik iz Gorenje vasi, ki prejme 1. nagrado (da-
rilna kartica želja v vrednosti 15 EUR), Mojca Thaler iz Ljubljane in Pe-
tra Praprotnik iz Kranja, ki prejmeta 2. in 3. nagrado (knjiga Melanda). 
Nagrajencem čestitamo!

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
              

                               

                  SOBOTNA MATINEJA 
                  Izvaja: Bimbo teater 

  

                 STRAH          
                              Sobota, 16. april 2022, ob 10.00 

          www.pgk.si                    Prešernovo gledališče Kranj 
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
TRST 10. 5., VELIKI KLEK/GROSSGLOCKNER 18. 7., RADENCI 
22.–27. 5., MORAVSKE TOPLICE 22.–27. 5., MADŽARSKE TOPLI-
CE 6.–10. 6., BANJA VRUĆICA S SARAJEVOM 24.–27. 4., BANJA 
VRUĆICA S TERAPIJAMI 9.–16. 5., POTEPANJE PO BOSNI 3.–7. 5., 
MEDŽUGORJE 29. 4.–1. 5., BANJA KULAŠI 2.–12.11. MORJE: DUGI 
OTOK, LASTOVO, OREBIČ, VEČ TERMINOV. www.rozmanbus.si.

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

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

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

IZLETI

Iz Gameljn do Rašice
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje v torek, 19. aprila, 
vabi svoje člane na prvi spomladanski planinski izlet. Zbor 
bo pred AMD Cerklje ob 7. uri. Iz Gameljn boste peš odšli 
na lahko pot do Rašice in si v primeru lepega vremena iz 
razglednega stolpa ogledali okolico. V primeru slabega vre-
mena bomo izlet prestavili na četrtek v istem tednu.

Juliana Trail Bohinjska Bistrica–Podbrdo
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v sredo, 27. 
aprila, pohod po 8. etapi Juliane Trail Bohinjska Bistrica–
Podbrdo: Bohinjska Bistrica–Nemški Rovt–sedlo Vrh Bače–
Bača pri Podbrdu–Podbrdo. Skupne zmerne hoje bo za šest 
ur. Informacije daje in prijave zbira do ponedeljka, 25. aprila, 
Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Valvasorjev dom pod Stolom
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, dne 28. apri-
la, na izlet do Valvasorjevega doma pod Stolom (1180 m n. m.). 
Odhod z vlakom bo ob 8.56 z železniške postaje (ŽP) v Kranju, 
zbor bo ob 8.40 na postaji pod uro, s seboj imejte vozovnico 
za brezplačni prevoz. Na voljo bosta dve poti, in sicer lažja od 
ŽP Žirovnica v dolino Završnice, hoje bo za tri ure, višinska raz-
lika 150 metrov, in težja iz vasi Koroška Bela do Valvasorjevega 
doma – od tri do štiri ure hoje, višinska razlika 500 metrov. Pot-
rebne so pohodne palice in primerna obutev. Prijave z vplačili 
sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 25. aprila.

V Planico
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 5. maja, 
na pohod do planiške velikanke. Odhod s posebnim avtobu-
som bo ob 7. uri izpred Globusa, vstopni postaji bosta še pri 
Eurospinu in pa avtobusna postaja na Kokrici. Možni bosta 
dve varianti, pri težji boste hodili tri ure do tri ure in pol, pri 
lažji pa bo hoje za dve uri. Prijave z vplačili sprejemajo v 
društveni pisarni do ponedeljka, 25. aprila.

PRIREDITVE

Kako sprejeti svoj križ, kako si ga razložiti in kako 
ga odložiti
Preddvor – V gradu Dvor se danes, na veliki petek, 15. aprila, 
ob 20. uri lahko udeležite pogovora s preddvorskim rojakom, 
jezuitom Jožetom Roblekom. Pogovor, ki ga bo vodila Ivka 
Sodnik, bo tekel na temo, kako vsi ljudje težimo k temu, da bi 
bili zadovoljni in srečni, in nikoli nismo dovolj pripravljeni na 
neprijetna doživetja in nesrečne dogodke ter se sprašujemo, 
zakaj se je to zgodilo ravno nam, zakaj so ljudje tako kruti do 
nas, kako se izkopati iz težav in kako kljub nesrečam in neu-
spehom ponovno najti smisel in veselje do življenja.

Suzana P. Kovačič

Dovje – Članice skupine za 
ročna dela pri KUD Jaka 
Rabič Dovje - Mojstrana so 
v Aljaževem prosvetnem 
domu na Dovjem minuli 
konec tedna pripravile tra-
dicionalno razstavo ročnih 
del. Izdelke so razstavljale 
Helena Kramar, ki ji čestita-
jo ob življenjskem jubileju, 
in druge članice skupine za 
ročna dela, ki letos praznu-
je 40-letnico. Na odprtju je 
bila na ogled Stara gorenjska 
ohcet v Mojstrani in na Dov-
jem, leta 1963 posnet film, ki 
ga je režiral Dušan Hren, le-
gendarni režiser, urednik in 
ustvarjalec, ki se je leta 1956 
zaposlil na Radiu Ljubljana, 
njegova velika ljubezen pa je 
televizija, kjer je začel delati 
leta 1958 in bil eden njenih 
pionirjev. 

V 22 minut dolgem fil-
mu Stara gorenjska ohcet se 
vse vrti okrog mladega para, 

predvsem neveste, ki jo je 
odigrala Manca Ivanovič, ki 
je bila skupaj z režiserjem 
tudi gostja Dovškega odra. 
Leta 1963 se je že pojavila 
barvna televizija, in kot je 
povedal Dušan Hren, so prvi 

posnetki, ki so jih naredili v 
barvah, z Avseniki, za kar 
pa tedaj Televizija Ljubljana 
ni imela posluha. Tudi film 
Stara gorenjska ohcet, v ka-
terem poje prva zasedba Slo-
venskega okteta, so posneli 
še 'privat'. »Spomnim se ve-
čerov Slovenskega okteta, ki 
je fantastično pel, in naše za-
nesenosti, da nam ni bilo žal 
dati en 'sold' še zraven, na-
mesto da bi kaj dobili, zato 
da smo film lahko spravili 
skupaj,« se spominja Hren. 
»Snemali smo jeseni in vas 
Dovje je živela s tem filmom. 
Tudi večere smo sijajno iz-
koristili, najlepši trenutki pa 
so bili, ko je Slovenski oktet 
zapel v gostilni. Tisti čas je 
bilo vse v veselem tonu sne-
manja.« Film so prvič pred-
vajali v Mojstrani, med loka-
cijami snemanja sta bila še 
Blejski otok in cerkev v Cr-
ngrobu. V filmu so nastopili 
dovški folklorniki in Dušan 
Hren je privolil, da si doma-
čini film lahko presname-
jo s ključka, ga pogledajo še 
kdaj in v njem morda na loj-
trniku, ganku ali kmečkem 
dvorišču prepoznajo svoje 
starše, stare starše, mogoče 
sami sebe. Tokrat sta prire-
ditev z venčkom gorenjskih 
plesov popestrila harmoni-
kar Jaka Kern in Folklorna 
skupina Juliana KŠD Hru-
šica.

Zanimanje je vzbudila tudi 
razstava ročnih del, njen po-
membni del so bila izbrana 
dela članice skupine za roč-
na dela Helene Kramar, ki 
je pred nedavnim praznova-
la devetdeseti rojstni dan. In 
kot povedo, je najbolje pozna-
la značilnosti domačega ve-
zenja v kraju. Določene prte 
je posvetila dovški cerkvi sve-
tega Mihaela, dva prta z moti-
vom gorenjskega nageljna je 
naredila za KUD ... »Mama je 
uživala v vezenju. Če je videla 
kakšno lepo fotografijo, npr. 
telohov, je po fotografiji vezla 
slikarski vbod, tega je še po-
sebej rada uporabljala. Pre-
cej njenih izdelkov je nareje-
nih s senčnim vbodom, leta 
nazaj je tudi vozlala, tkala na 
statve ...« se spominja Hele-
nina hčerka Alenka, mami, 
ki zdaj stanuje v domu Vihar-
nik, bodo pokazali posnetek 
razstave in filma. Poleg Hele-
ne Kramar sta v štiridesetih 
letih delovanja skupine za 
ročna dela vse od začetka re-
dno razstavljali Danica Smo-
lej in Ivana Fenz, ki jo kličejo 
Jana. Vse tri in mnoge njiho-
ve sodelavke so v preteklosti 
in letos prejele priznanja Jav-
nega sklada za kulturne de-
javnosti. V štiridesetih letih 
letih je bilo več kot sedem-
deset članic in več kot šestde-
set otrok, ki so se učili veščin 
klekljanja pri učiteljici Jani.

Razstavo odprli s filmom 
Jubilejno razstavo članic skupine za ročna dela pri KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana so obogatili z 
obiskom režiserja Dušana Hrena, ki je leta 1963 na Dovjem z ekipo posnel film Stara gorenjska ohcet.

Dušan Hren v pogovoru s podpredsednico KUD Jaka Rabič 
Dovje - Mojstrana Uršo Oblak / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Malej Kramar je predstavila mamina ročna dela. / Foto: Gorazd Kavčič

Nevesto je v filmu Stara gorenjska ohcet odigrala Manca 
Ivanovič (desno). / Foto: Gorazd Kavčič

Vodice – V vodiški knjižnici so s kratkim kulturnim programom 
pred nedavnim odprli razstavo ročnih del članov Društva Lipa 
Univerze za tretje življenjsko obdobje Domžale. Na razsta-
vi, ki je v Knjižnici Vodice na ogled še do četrtka, 28. aprila, 
razstavljajo člani in članice več ustvarjalnih skupin oz. študij-
skih krožkov, ki so poskrbeli za razgiban nabor del z različnih 
področij ustvarjanja. Na razstavi je namreč moč videti dela 
s področja slikarstva, keramike, klekljanja, izdelovanja punčk 
ter mozaikov. V vodiški knjižnici sicer danes ob 18. uri gos-
tuje Nejc Draganec, ki bo pripravil potopisno predavanje s 
potovanja po Bahamih, karibskega arhipelaga, ki se ponaša s 
čudovito naravo in predvsem bogatim podvodnim življenjem, 
skriva pa še marsikaj, kar je vredno ogleda.

Na ogled razstava ročnih del



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

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

HIŠE
ODDAM

HIŠO – 146 m2 in poslovni prostor za 
dejavnost ali skladišče – 375 m2, oko-
lica Šenčurja, tel.: 068/605-399  
 22001030

POSESTI
PRODAM

LASTNIŠKE deleže na lokaciji Spodnji 
Brnik, cca 1,8 HA, tel.: 040/677-064  
 22001023

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

GOLF dizel, serija 2, leto izdelave 
1990, prevoženih 269.000 km, tel.: 
041/570-953 22001034

KUPIM

ODKUP vozil v okvari ali poškodovanih. 
Avto Tojos, Tomislav Josipovič, s.p., 
Drulovka 23a, Kranj, tel.: 031/629-
504  
 22000868
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

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

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

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

Rezultati – žrebanje 13. 4. 2022
2, 20, 21, 23, 25, 26, 36 in 11

Loto PLUS: 8, 13, 14, 18, 22, 25, 38 in 34
Lotko: 6 4 9 4 9 6

Sklad 17. 4. 2022 za Sedmico: 1.990.000 EUR
Sklad 17. 4. 2022 za PLUS: 320.000 EUR
Sklad 17. 4. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 
 22000065

MOTORNA KOLESA
PRODAM

CPG, plinska naprava, s papirji, in-
štalacijo, 70 l, cena 550 EUR, tel.: 
068/152-924 
 22001035

TEHNIKA
PRODAM

MANJŠI stolp Sony, 2 zvočnika, cena 
50 EUR, tel.: 031/422-531, Irma  
 22001014

STROJI IN ORODJA
PRODAM

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

GRADBENI  
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

LESENA vhodna vrata Jelovica, od-
lično ohranjena, cena 90 EUR, tel.: 
051/670-138 
 22001041

NOVA balkonska polkna za vrata in 
okna, tel.: 040/667-897 22001022

KURIVO
PRODAM

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

SUHA hrastova drva in bukove butare, 
tel.: 031/826-621  
 22000745

SUHA hrastova in bukova drva, žagan 
les, suh, debeline 5 cm, tel.: 041/481-
588 22001010

SUHA mešana drva, možnost dostave, 
okolica Škofje Loke, tel.: 031/465-
184 22001040

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

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

TURIZEM
ODDAM

V Barbarigi oddam apartma za leto-
vanje, parkirišče zagotovljeno, tel.: 
041/680-201 22001013

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

HOBI
PRODAM

ALBUM 290 poštnih znamk, različne 
države in tematika, cena 30 EUR, tel.: 
041/230-988  
 22001020

IŠČEM

ZNAČKE, star denar, zbiram, če imate, 
me pokličite, hvala, tel.: 041/890-840 
 22001028

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

STARINE
PRODAM

RADIO Savica – 50 let, žel. model za 
potico, kipce, znamke, tel.: 041/292-
838 22001018

KUPIM

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

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKI avtosedež Maxi cosi, lu-
pinico od 0 do 12 mesecev, tel.: 
041/230-988 22001019

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CISTERNO Creina, 3.200 l, tel.: 
031/817-768 
 22001025

KOSILNICO Sip 165 cm, nakladalko 
25 m3, cepilec drv, bazen za mleko, 
200 in 300 litrov, tel.: 041/481-588 
 22001011

MOTOKULTIVATOR Muta, s priključki, 
tel.: 031/378-946  
 22001024

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

TRAČNI obračalnik Sip, tel.: 031/820-
697  
 22001029

VENTILATOR za odsesavanje žagovi-
ne – oblanc od stroja, cena 70 EUR, 
tel.: 041/967-554 
 22001037

KUPIM

MANJŠI traktor in izkopalnik krompirja. 
Višelnica 15, Zg. Gorje, tel.: 031/604-
918  
 22001012

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

BIKCA in teličko simentalca, stara 10 
in 6 mesecev, tel.: 041/708-787 
 22001032

BURSKEGA kozla, starega 1 leto 
in kozlička, starega 3 mesece, tel.: 
031/652-451 
 22001027

ČB teličko, staro 14 dni, tel.: 041/962-
860  
 22001038

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

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

ZAJCE nemški lisec,  za pleme, stare 
6 mesecev, tel.: 040/378-154  
 22001016

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke.  Kogler Franz A., d.o.o., Par-
mova 53, Ljubljana, tel.: 064/130-
081  
 22000864

OSTALO
PRODAM

LANSKO seno, ugodno, tel.: 
040/800-278 
 22000951

OKROGLE bale sena, otave in slame - 
EKO, tel.: 040/297-720  
 22001039

SENO v refuzi in silažne bale, tel.: 
031/225-062 
 22001017

SILAŽNE bale, fi 125, 2021, tel.: 
04/51-50-400, 041/581-019 
 22001026

ŽAGOVINO za nastil z dostavo, tel.: 
041/695-021 
 22001003

Vse otroštvo se je 
upiral vsem pravilom, 
vedno je bil v opoziciji, 
vedno je bil drugačen. 
Mladi upornik se je 
razvil v najboljšega 
zagovornika v državi, 
postal in ostal je 
ikona slovenskega 
odvetništva. 
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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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

1999246 strani, trda vezava
EUR

V knjigi je zbranih 
več kot sto novih 
receptov (za 
juhe, zelenjavne 
jedi, meso, ribe, 
rižote, testenine 
in sladice). 
Opremljeni so z 
več kot petsto 
fotografijami, 
ki nazorno 
prikazujejo 
potek priprave 
jedi, tako da se 
boste priprave 
lahko lotili 
tudi kuharski 
začetniki. 
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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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

14,99246 strani, trda vezava

EUR

V knjigi boste našli 
natančne recepte 
za pripravo 
vseh vrst paštet, 
mesnih ocvrtkov 
(rillons), aspikov 
oz. žolic, konfitov, 
mesnih namazov, 
vkuhanih 
klobasnih 
nadevov, ocvirkov 
in jedi z mastjo 
iz različnih vrst 
mesa.  Nekatere 
mesne izdelke 
iz knjige lahko 
za določeno 
obdobje 
shranimo v lične 
lončke. 
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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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

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

EUR

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE, KRANJ

Petek, 15. aprila
10.00 Ela Peroci, Desa Muck: MUCA COPATARICA (v dvorani PGK)

Sobota, 16. aprila
10.00 Jure Karas: ZMAJ (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 16. 4.
17.45, 20.30 SEVERNJAK
18.00 TEKMECA
14.00, 17.00, 18.30, 20.00 MAGIČNE 
ŽIVALI: DUMBLEDORJEVE SKRIVNOSTI
15.40, 20.50 MORBIUS
13.30, 15.50, 18.20 JEŽEK SONIC 2, 
sinhro.
16.15, 20.15 IZGUBLJENO MESTO
14.15, 16.00 JAZ, RDEČA PANDA, sinhro.
21.15 UNCHARTED
13.50 PETER ZAJEC: SKOK V 
PUSTOLOVŠČINO, sinhro.
13.40 VELIKI RDEČI PES CLIFFORD, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 15. 4.
19.00 MAGIČNE ŽIVALI: DUMBLEDORJEVE 
SKRIVNOSTI

Sobota, 16. 4.
18.00 MAGIČNE ŽIVALI: DUMBLEDORJEVE 
SKRIVNOSTI

Nedelja, 17. 4.
18.00 JEŽEK SONIC 2, sinhro.

Organizatorji filmskih predstav si 
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.
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ZAHVALA 

V 65. letu starosti nas je zapustil naš dragi sin, brat in stric

Ivan Kristan
iz Žirov

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem 
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in denarne prispevke. 
Posebna zahvala zdravniškemu osebju Travmatološke klinike 
UKC Ljubljana, pogrebni službi Hipnos, gospodu kaplanu za lepo 
opravljen cerkveni obred in vsem, ki ste se v tako velikem številu 
poslovili od njega.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA
Tako jo išče moj spomin in najde
na večni njivi sleherno minuto.
In taka bo ostala. Moja. Večna.
(T. Pavček)

V 96. letu je prenehalo biti srce naši dragi mami, stari mami, 
prababici, sestri, teti, sestrični in tašči 

Francki Peternel 
iz Šenčurja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem, sodelavcem, predstavnikom društev ter znancem za 
nesebično pomoč, izrečena ustna in pisna sožalja, tolažilne spod
budne besede, stiske rok, podarjeno cvetje, žalne sveče in mašne 
darove. Zahvala velja duhovnikoma Martinu Lebanu in Cirilu 
Isteniču za molitev, poslovilne besede, duhovno spremstvo in 
darovano pogrebno mašo. Iskrena hvala pogrebni službi Navček, 
Cvetličarni Urška, sosedom – nosačem, pevcem sestava Viharnik 
in citrarju Dejanu Praprotniku za vse čutne melodije ob slovesu. 
Zahvala gre tudi zdravstvenemu osebju dežurne ambulante nuj
ne medicinske pomoči, z dr. Jakobom Kovačem iz ZD Kranj, za 
poslednjo urgentno pomoč. Za pomoč se še posebej za hvaljujemo 
Angelci Martinjak, Anki Vodnik, Ivanki Habjan, Nežki Demšar, 
Marinki Likozar in Anici Štempihar. Iskrena zahvala še en
krat vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste našo mamo 
spoštovali, jo imeli radi in jo v tako velikem številu pospremili k 
večnemu počitku. 

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, brata, svaka in strica

Vilija Meršeta
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za ustna in pisna sožalja, za darovane sveče in rože. 
Iskrena hvala njegovi zdravnici dr. Tatjani Primožič za skrb ob 
njegovi bolezni. Hvala župniku dr. Andreju Nagliču, pevcem, 
pogrebni službi Komunale Kranj in vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. Naj moj dragi mož Vili počiva v miru!

Žena Marinka in vsi njegovi
V Kranju, aprila 2022

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre ...
Le daleč, daleč je ...
(T. Pavček)

OSMRTNICA 

V globoki žalosti sporočamo, da nas je v 88. letu starosti zapustil 
mož, oče, stari ata 

Ivan Bumbar 
Od njega se bomo poslovili v torek, 19. aprila 2022, ob 13. uri 
na pokopališču v Kranju. Žara bo na dan pogreba od 10. ure v 
tamkajšnji mrliški vežici. 

Žalujoči vsi njegovi

Življenje celo si garal,  
za dom, družino 
vse si dal.  
Sledi ostale so povsod  
od dela tvojih  
pridnih rok.

ZAHVALA

V 81. letu nas je zapustil ljubljeni mož, ati, ata, brat, stric in tast

Valentin Sušnik
Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena ustna in pisna sožalja, 
podarjeno cvetje, sveče in darovane svete maše. Posebna zahvala 
ge. Tanji Blaznik, patronažni sestri Martini Štilec in dr. Mestijevi 
na Onkološkem inštitutu. Zahvala g. župniku Igorju Jerebu za 
lepo opravljen pogrebni obred. Hvala pogrebni službi Navček 
za vso organizacijo ter pevkama za čutno zapete pesmi. Vsem 
imenovanim in neimenovanim, ki ste ga spoštovali in imeli radi, 
iskrena hvala. Pogrešamo te!

Žalujoči vsi njegovi
Zgornja Besnica, april 2022

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)

ZAHVALA
 

V 29. letu nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi 

Gregor Umnik
 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli polepšali ali olajšali njegovo življenje. 
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Vsa toplina njegovega srca bo za vedno ostala z nami. 

Žalujoči vsi njegovi
Britof, april 2022 

ZAHVALA
Ni te na vrtu ne v hiši,
nič več se glas tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

V 94. letu nas je zapustila draga mami, babi, prababi in tašča

Angela Bernik
p. d. Povletova Angelca iz Delnic

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, za podarjeno cvetje 
in sveče. Posebna zahvala gospe Mileni Sitar in Barbari za lep 
govor ob slovesu. Hvala ZB Poljane, DU za poljansko dolino 
in prapor ščakoma. Hvala dr. Nadji Šubic in posebna zahvala  
dr. Marku Možini za oskrbo v času njene bolezni. Hvala pevcem 
in trobentaču za zapete in zaigrane žalostinke ter pogrebni službi 
Hipnos. Hvala vsem, ki ste se poslovili od naše mami.

Žalujoči hčerki Majda in Marica z družinama
Delnice, Sp. Bitnje, Besnica

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

HONORARNO zaposlimo mlajšega 
upokojenca za lažja fizična dela v lesni 
proizvodnji. Simon Rakovec s.p., Ja-
vornik 3, Kranj, tel.: 040/716-322 
 22000992

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

IŠČEM

IŠČEM DELO - zanesljiva upokojenka 
išče delo za čiščenje vašega doma v 
Kranju, tel.: 031/624-509 
 22001021

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 22000863

BELJENJE in glajenje sten, antigli-
vične premaze, dekorativne omete in 
opleske, barvanje nadstreškov, ograj 
in fasad vam nudim Pavec Ivan, s. p., 
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392-
909  
 22000900

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

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

ZASEBNI STIKI
SI samska, osamljena, iščeš družbo, 
prijateljstvo, resno zvezo? Oglasi se 
35-letnemu fantu. Sem iskren, pošten, 
delaven, romantičen ... Ljubljana in 
okolica od 30 do 40 let. Samo resne, 
dhrvatic@gmail.com 22001006

RAZNO
PRODAM

5 različnih lestencev, tel.: 041/813-
932 
 22001009

DEBLO – hlod suhe hruške, tel.: 
051/899-823 
 22001008

KUPIM

BETONSKE stožnike, za izkop in  od-
voz poskrbim sam, tel.: 041/358-082  
 22001015

Kaj ne sme manjkati 
na nobeni zabavi? 
Kaj naredi večer 
ob televiziji 
še prijetnejši? 
Hrustljavi prigrizki 
seveda! Doma 
narejene stvari 
so čedalje bolj 
priljubljene, in to 
velja tudi za čips, 
grisine, krekerje. 
V knjigi je več kot 
petdeset receptov 
za hrustljave 
dobrote.
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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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Trda vezava, 16 cm x 22 cm, 88 strani

                        + poštnina

870
EUR
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Danes se bo od severa pooblačilo, padavine se bodo popoldne 
razširile na večji del Gorenjske. Ohladilo se bo. Jutri bo spre-
menljivo do pretežno oblačno, možne so manjše plohe. Oba 
dneva bo pihal severovzhodnik. V nedeljo bo delno jasno s 
spremenljivo oblačnostjo. Vetrovno in razmeroma hladno bo.

Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Marjana Ahačič

Spodnje Gorje – Z današ-
njim dnevom odprtih vrat se 
začenja letošnja sezona obi-
skov v soteski Vintgar. Kot je 
poudaril Janez Hudovernik, 
podpredsednik Turistične-
ga društva Gorje, ki upravlja 
sotesko, so tudi letos veliko 
truda, dela in sredstev vlo-
žili v to, da bo obisk soteske 
varen in prijeten za obisko-
valce, njihov prihod pa čim 
manj obremenjujoč za do-
mačine.

Glede na veliko poveče-
vanje obiska v preteklih le-
tih v zadnjem obdobju po-
sebno pozornost posvečajo 

tudi usmerjanju prometa in 
obvladovanju števila obisko-
valcev. Rešitev vidijo v posto-
pnem prehodu na zgolj sple-
tno prodajo vstopnic.

»Upravljamo izjemno na-
ravno vrednoto, zato tanko-
čutno posegamo v prostor, ki 
ga ne želimo čezmerno obre-
menjevati,« je poudaril stro-
kovni sodelavec Turistične-
ga društva Gorje Tomaž Bre-
gant. Pojasnil je še, da v so-
delovanju s stroko določa-
jo skrajne meje obremenje-
nosti soteske z obiskovalci, to 
je 2290 obiskovalcev na dan 
in največ 250 obiskovalcev 
naenkrat, kar sicer še ni do-
končna številka, predstavlja 

pa približno polovico števi-
la obiskovalcev, ki so Vintgar 
obiskali v najbolj obreme-
njenih sezonah doslej. »Ko 
bo maksimalno število pre-
seženo, se bodo za naključne 
obiskovalce vrata soteske za-
prla,« je še povedal Bregant. 

Na dolgi rok želijo ves pro-
met speljati stran od sote-
ske, tudi zato, da bi zmanj-
šali obremenitve, ki jih gost 
promet predstavlja lokal-
ni skupnosti. Dodatno te-
žavo letos predstavljajo še 
obsežna dela na cestni in 
komunalni infrastruktu-
ri v Gorjah, zato bo s 1. ju-
lijem dostop z osebnimi av-
tomobili mogoč samo na 

parkirišče na Blejski Dobra-
vi. Ker pa so tudi tam kapa-
citete omejene, obiskovalce 
pozivajo, da za prihod v naj-
večji meri uporabljajo javni 
prevoz.

Turistično društvo je v 
zadnjih treh letih sicer ve-
liko vlagalo v obnovo sote-

ske,pred začetkom letošnje 
sezone so namestili še do-
datnih dvesto metrov varo-
valnih mrež. »Zavedamo se, 
da z mrežami lahko krnimo 
podobo soteske, zato smo se 
potrudili, da so umeščene 
na mestih, kjer obiskovalcu 
niso vidne, seveda pa tam, 
kjer so z vidika varnosti nuj-
ne,« je še pojasnil Bregant. 

Med načrti so poudari-
li novo informacijsko toč-
ko, ki jo bodo še letos uredi-
li na Blejski Dobravi, spreje-
tje občinskega prostorske-
ga akta pa jim bo omogoči-
lo rekonstrukcijo opuščene-
ga industrijskega objekta, za 
katerega si želijo, da bi pos-
tal tudi eden od centrov Bi-
osfernega območja Julijske 
Alpe.

Soteska Vintgar odpira vrata
Tudi pred začetkom letošnje sezone številne aktivnosti za zagotavljanje varnega obiska in umirjanje 
prometa. Število obiskovalcev bo v izogib preobremenjenosti soteske omejen, upravljavci usmerjajo v 
vnaprejšnji spletni nakup vstopnic za obisk Vintgarja.

Da soteske ne bi pretirano obremenjevali in tudi da bi bil ogled Vintgarja za obiskovalce 
prijetna izkušnja, upravljavec omejuje dnevno število obiskovalcev, kot tudi število tistih, ki 
so lahko naenkrat v soteski, ter spodbuja vnaprejšnji spletni nakup vstopnic. / Foto: Gorazd Kavčič

Pred začetkom letošnje 
sezone so v soteski 
Vintgar za zagotavljanje 
večje varnosti 
obiskovalcev namestili še 
dodatnih dvesto metrov 
varovalnih mrež.

Ana Šubic

Železniki – Podjetje Domel 
se je na glavni lokaciji v Že-
leznikih na zemljišču čez re-
gionalno cesto lotilo gradnje 
parkirne hiše, s čimer želi-
jo omiliti problematiko par-
kiranja za zaposlene. Kot je 
razložil predsednik uprave 
Domel Holdinga Matjaž Če-
mažar, za dokončanje lan-
skega projekta celostne ure-
ditve te lokacije potrebujejo 
dodatna parkirna mesta; pri-
dobili jih bodo več kot 80. Ta 
čas poteka gradnja pilotov, 
sledil bo odvoz materiala in 

nato še postavitev objekta v 
dveh etažah. »Zamislili smo 
si preprost objekt, da se bo 
čim bolj vključil v prostor, 
skušali ga bomo tudi čim 
bolj ozeleniti,« je napovedal. 
Čemažar načrtuje, da bodo v 
poletnih mesecih, ko so do-
pusti, opravili večja gradbe-
na dela, jeseni pa objekt do-
končati. Vrednost investici-
je, ki je bila sprva ocenjena 
na milijon evrov, je zaradi 
podražitev gradbenega ma-
teriala narasla in se je po pri-
dobljenih ponudbah pribli-
žala 1,5 milijona evrov, je še 
povedal.

Domel gradi parkirno hišo

Domel bo na zemljišču čez regionalno cesto zgradil 
dvoetažno parkirno hišo. / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Košnjek

Kranj – Slovenska škofo-
vska konferenca je sporo-
čila, da bodo imeli škofje 
v velikem tednu maše tudi 
izven škofijskih središč. 
Jutri, na veliko soboto, ob 

sedmih zvečer bo ljubljan-
ski pomožni škof dr. Franc 
Šuštar vodil velikonočno vi-
gilijo v župnijski cerkvi sve-
tega Kancijana in tovarišev 
mučenikov v Kranju, na ve-
likonočno nedeljo pa bo ob 
desetih dopoldne daroval 

praznično mašo v župnijski 
cerkvi v Mekinjah. Pomo-
žni škof dr. Anton Jamnik 
pa bo na velikonočno nede-
ljo ob desetih dopoldne da-
roval sveto mašo v župnij-
ski cerkvi v Poljanah nad 
Škofjo Loko. 

Sicer pa bodo po vseh žu-
pnijah jutri popoldne blagos-
lovitve jedil – tradicionalni 
»žegen«, zvečer velikonoč-
ne vigilije oziroma bdenja, 
v nedeljo zjutraj pa vstajenj-
ske maše s procesijami, ki so 
zelo star slovenski običaj. 

V velikem tednu bodo maševali tudi škofje

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Vlada je na sre-
dini dopisni seji odpravila 
obvezno nošenje zaščitnih 
mask v zaprtih prostorih. 
Obvezna uporaba zaščitnih 
mask velja le še na področju 
zdravstvene dejavnosti in na-
stavitvah socialnega varstva, 
v zaprtih javnih prostorih, 
kjer ni možno zagotavljati 
medosebne razdalje 1,5 me-
tra, pa maske ostajajo kot pri-
poročilo. Na predlog strokov-
ne svetovalne skupine za co-
vid-19 ministra za zdravje še 
naprej ostaja v veljavi izpol-
njevanje pogoja PCT za za-
poslene, uporabnike in obi-
skovalce zdravstvenih usta-
nov, domov za starejše ob-
čane in socialnovarstvenih 

zavodov. To pa ni več potreb-
no v zavodih za prestajanje 
kazni, zaporih in prevzgoj-
nih domovih.

Sproščanje ukrepov je 
podprla strokovna svetoval-
na skupina. Kot so pojasni-
li, je zaradi vodilne diagnoze 
covid-19 v slovenskih bolni-
šnicah v intenzivnih terapi-
jah že več kot sedem dni za-
poredoma hospitaliziranih 
manj kot 35 pacientov, kar 
je bil tudi njihov kriterij za 
sproščanje ukrepa obvezne 
uporabe zaščitnih mask.

Koronavirus sicer še kroži 
v populaciji, vendar pa se raz-
mere še naprej izboljšujejo. 
Sedemdnevno povprečje šte-
vila okužb je bilo v minulih 
dneh nekaj čez 1600, na za-
četku aprila še skoraj 2500.

Maske niso več obvezne

Kranj – Subvencijska kampanja, to je elektronsko izpolnjevanje 
in oddajanje zbirnih vlog za kmetijska plačila, se bo končala 
6. maja, v zamudnem roku, v katerem bodo vlagatelji deležni 
odbitkov od plačila, pa konec maja. V Kmetijsko gozdarskem 
zavodu (KGZ) Kranj ocenjujejo, da bo letos vlogo s pomočjo 
njihovih kmetijskih svetovalcev oddalo 3650 kmetov, doslej so 
oddali okrog dva tisoč vlog. Čeprav zaostanek zdaj še ni kritičen, 
v zavodu pozivajo kmete, da se za pomoč pri izpolnjevanju in 
oddaji vloge čim prej prijavijo kmetijskim svetovalcem. »Le tako 
bodo svetovalci lahko načrtovali delo tako, da bodo vsi vlagatelji 
prišli na vrsto in da zadnje dneve kampanje ne bo prevelike 
gneče, ki lahko povzroči tudi preobremenitev spletne aplikacije 
in zastoje,« opozarja Tomaž Cör, vodja oddelka za kmetijsko 
svetovanje pri KGZ Kranj, ki ob tem tudi poziva kmete, ki še 
nimajo urejenih Gerkov, da se za to čim prej prijavijo na upravni 
enoti, saj brez urejenih Gerkov ne morejo vložiti zbirne vloge.

Kmete pozivajo k oddaji zbirne vloge


