
AKTUALNO

Volilni boj  
na Gorenjskem
Pri volilni komisiji I. volilne enote 
(Kranj) je do roka 24. marca kandi
datne liste vložilo dvajset strank. 
Čeprav te še niso potrjene, smo 
preverili, kje se obetajo najbolj za
nimivi predvolilni boji. 
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GORENJSKA

Delo v gostinstvu je 
lahko v zadovoljstvo
Pomanjkanju delavcev na področ
ju gostinstva in turizma je v zad
njih dveh letih svoje dodala še 
epidemija. Številni so odšli iz pa
noge, mnogi so nove priložnosti 
poiskali v tujini.
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EKONOMIJA

Predstavili privlačen 
poklic
V brniškem podjetju Adria Tehni
ka, ki velja za eno vodilnih na po
dročju vzdrževanja in servisiranja 
letal, so ponovno odprli svoja vra
ta dijakom in študentom, ki jih 
zanima svet letalstva. 
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ZADNJA

V dar prejeli  
tri defibrilatorje
Lani avgusta se je Jožetu Premu iz 
Ribnega nasmehnila sreča, zadel 
je glavni dobitek na eni od iger na 
srečo. Svojo srečo je delil s Krajev
no skupnostjo Ribno, doniral jim 
je denar za nakup defibrilatorjev.

24

VREME

Danes bo oblačno s pada-
vinami. Jutri bo pretežno 
oblačno, tu in tam bodo 
še manjše padavine. V ne-
deljo bo suho in hladno.

3/10 °C
jutri: pretežno oblačno

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

deželne novice

www.merkur.si/ 
strokovnjak/vrt

SPREMLJAJTE NAS NA  
www.merkur.si/moj-vrt

Bodite samooskrbni! Ponujamo vam sadike zelenjave za 
rastlinjake, tople in visoke grede, aromatične začimbe 
in zelišča - za zdravo pripravo jedi. Čaka vas tudi bogata 
izbira balkonskega cvetja - različne barve in sorte.

UREDITE SVOJ 
VRT PO SVOJE
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Letos januar
ja je bilo v Uradnem listu 
objavljeno javno zbiranje 

ponudb za prodajo Staro
loškega gradu z ožjo okoli
co in dvoriščnim objektom 
delavnic. Izklicna cena ne
premičnin je bila 175 tisoč 

evrov. Do roka so pri upravi
telju, Centru slepih, slabovi
dnih in starejših (CSS) Ško
fja Loka, dobili tri ponud
be. Kot je že takrat pojasni
la direktorica CSS Silva Ko
šnjek, so bili po zakonu dol
žni Občino Škofja Loka ura
dno zaprositi za izjasnitev 
glede morebitnega uveljav
ljanja predkupne pravice 
pod pogoji, kot so bili nave
deni v javnem razpisu. 

Na škofjeloški občini so 
se nato odločili, da predku
pno pravico tudi uveljavijo, 
za grad pa bodo odšteli 194 
tisoč evrov, kolikor je bil 
zanj pripravljen odšteti ku
pec, ki je oddal najugodnej
šo ponudbo. 

Grad bo kupila občina
Občina Škofja Loka bo uveljavila predkupno pravico in bo kupila Starološki 
grad, ki je bil v lasti države.

Starološki grad, ki je zadnja leta zapuščen, bo kupila 
Občina Škofja Loka. 44. stran

Število testiranj 
znova v porastu

43. stran

Simon Šubic

Preddvor – V Preddvoru so 
si včeraj zjutraj, ko je zače
lo obilneje deževati, pošte
no oddahnili. Po treh dneh 
napornega gašenja požara 
na strmem pobočju Poto
ške gore je bila namreč po
moč narave več kot dobro
došla. Požar, ki je po prvih 
ocenah zajel okoli 700 hek
tarjev veliko pobočje, pora
ščeno s smreko, je sicer vsaj 
navzven pogašen, a še ve
dno obstaja nevarnost, da tli 
v zemlji, zato na terenu osta
ja požarna straža. Pristojni 
tudi pozivajo okoliške pre
bivalce, naj bodo pozorni na 

morebiten pojav dima, o če
mer naj takoj obvestijo Cen
ter za obveščanje na številko 
112. Vzrok za nastanek po
žara v ponedeljek nekaj pred 
16. uro na pobočju nad vas
jo Potoče še ni znan, polici
sti, ki so se včeraj podali tudi 
na ogled požarišča, pa že raz
polagajo z nekaterimi podat
ki. Če je šlo za človeški fak
tor, potem bi šlo lahko za 
sum storitve kaznivega deja
nja povzročitve splošne ne
varnosti, morda tudi poško
dovanja stvari, je dejala di
rektorica Policijske uprave 
Kranj Melita Močnik. 

»Težko je opisati nadčlo
veško garanje gasilcev, ki 

so bili deležni vročine, pra
hu, nevarnosti padanja ka
menja in dreves. Gasilci so 
na terenu pustili svojo dušo 
in srce. Ponovno smo doka
zali, da znamo stopiti sku
paj in da v gasilstvu ne po
znamo meja,« je na včeraj
šnji novinarski konferenci, 
na kateri so podrobno pred
stavili potek tridnevne in
tervencije, dejal njen vod
ja Andraž Šifrer, poveljnik 
Gasilsko reševalne službe 
(GARS) Kranj. Teren je bil 
tako strm, da so se morali 
gasilci oprijemati cevi, da so 
se lahko premikali po njem, 
je ponazoril. 

Dež odrešil izmučene gasilce
Po tridnevnem boju gasilcev s požarom na pobočju Potoške gore je včeraj 
vendarle začelo deževati. Nastala je ogromna škoda.

Helikopterji Slovenske vojske so v treh dneh na požarišče odvrgli 400 tisoč litrov vode. 410. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANDREJ GRM iz Domžal.

AKTUALNO info@g-glas.si

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

VSAK PRVI IN TRETJI PETEK V MESECU
 

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 1/22
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:

Naša dolgoletna naročnica Slavica Štirn iz Britofa pri Kranju 
ima več talentov. Poleg tega, da je navdušena planinka – včasih 
je v gore zahajala pogosteje kot danes –, rada slika in pesni. 
Ker je po duši umetnica, jo vsaka tragedija človeštva močno 
prizadene. Zato je napisala nekaj pesmi, v katerih izraža svoj 
obup in nemoč. Danes objavljamo prvo.

Gospa Slavica

Zaznamovani

Tam daleč
so hiše, v katerih
domuje strah.

Bele so
z rdečimi lisami,
brez oken in vrat.

Na pragu sede
– kot sence
negibni ljudje.

Noč polzi prek njih
in luna osvetljuje
s krvjo prepojeno zemljo.

Simon Šubic

Kranj – Začnimo v 1. volil-
nem okraju, ki poleg Jesenic 
obsega še Kranjsko Goro in 
Žirovnico. V njem med dru-
gim kandidirajo upokojeni 
dolgoletni komandir Poli-
cijske postaje Jesenice Vin-
ko Otovič (DeSUS), nekda-
nji hokejist in bivši jeseni-
ški podžupan Miha Rebolj 
(Povežimo Slovenijo), pred-
sednik stranke Resni.ca Zo-
ran Stevanović, predsednik 
Čebelarske zveze Slovenije 
Boštjan Noč (Naša dežela) 
in nekdanja poslanka Alen-
ka Pavlič (SAB), ki kandidi-
ra tudi v volilnem okraju Ra-
dovljica 2. 

V volilnem okraju Rado-
vljica 1, ki obsega občine Bo-
hinj, Bled in Gorje, se bodo 
za naklonjenost volivcev po-
merili tudi nekdanji notranji 
minister Boštjan Poklukar 
(LMŠ), državni svetnik Bo-
gomir Vnučec (SDS) in Mi-
lan Rejc (Levica), nekdanji 
predsednik Združenja rav-
nateljev. V volilnem okraju 
Radovljica 2 (občina Rado-
vljica) bodo poleg že ome-
njene Pavličeve kot kandida-
ti nastopili še predsednik Pi-
ratske stranke Slovenije Bo-
štjan Tavčar (kandidira tudi 
v okraju Kranj 2), državni se-
kretar Cveto Uršič (NSi) in 
direktor jeseniške bolnišni-
ce Mark Toplak (SDS). 

V okraju Kranj 1 (center 
Kranja z okolico) se obe-
ta spopad zakoncev Čer-
ne – kranjskega podžupa-
na Janeza Černeta (SD) in 

mestne svetnice Ane Čer-
ne (Levica), med drugim pa 
kandidirata še Alenka Bra-
tušek, predsednica SAB, in 
nekdanja državna sekretar-
ka Andreja Kert (Gibanje 
Svoboda). Černe in Bratu-

škova ter že omenjeni Tav-
čar kandidirajo tudi v okra-
ju Kranj 2, ki obsega južna 
kranjska naselja. Med osta-
limi kandidati najdemo tudi 
nekdanjega direktorja JGZ 
Brdo Iztoka Puriča (LMŠ), 

nekdanjega direktorja On-
kološkega inštituta ter je-
seniške bolnišnice Janeza 
Remškarja (Povežimo Slo-
venijo) in nekdanjega pos-
lanca ter kranjskega podžu-
pana Bojana Homana. V vo-

lilnem okraju Kranj 3, ki ob-
sega severni del kranjske 
občine ter občine Šenčur, 
Cerklje, Preddvor in Jezer-
sko, so kandidati tudi predse-
dnik NSi in obrambni mini-
ster Matej Tonin (kandidira 

tudi v Kamniku), zimzeleni 
cerkljanski župan in nekda-
nji državni poslanec Franc 
Čebulj (Povežimo Sloveni-
jo), zdajšnja državna pos-
lanca Branko Grims (SDS) 
in Igor Peček (LMŠ) pa tudi 
vodja Fajdigove ambulante 
v Kranju in nekdanji direk-
tor Gasilsko reševalne služ-
be Kranj Tomaž Krišelj (Gi-
banje Svoboda). 

V okraju Tržič bosta me-
rila moči tudi tržiški župan 
in nekdanji poslanec Bo-
rut Sajovic (Gibanje Svobo-
da) in zdajšnji poslanec Ed-
vard Paulič (LMŠ). V okraju 
Škofja Loka 1 (občina Škofja 
Loka) ponovno kandidira po-
slanec Miha Kordiš (Levica), 
za SDS pa podsekretar v ka-
binetu ministra za digitalno 
preobrazbo Andrej Hoivik. 
V okraju Škofja Loka 2 (ob-
čine Žiri, Gorenja vas - Po-
ljane in Železniki) poleg žu-
pana Železnikov Antona Lu-
znarja (Povežimo Slovenijo) 
kandidirajo tudi državna se-
kretarja Žan Mahnič (SDS) 
in Janez Žakelj (NSi) ter Ro-
mana Purkart, v. d. direkto-
rice Turizma Bled (LMŠ). 

V Kamniku se bo Tonin 
za naklonjenost volivcev po-
meril z nekdanjim predse-
dnikom vlade in kamniškim 
županom Marjanom Šar-
cem (predsednik LMŠ), tam 
bo kandidirala tudi aktualna 
ministrica za izobraževanje 
in šport Simona Kustec (Po-
vežimo Slovenijo). V Idriji 
med kandidati najbolj izsto-
pa dolgoletni poslanec SD 
Samo Bevk. 

Volilni boj na Gorenjskem
Pri volilni komisiji I. volilne enote (Kranj) je do roka 24. marca kandidatne liste vložilo dvajset strank, 
ki jih je komisija tudi že vse potrdila. Preverili smo, kje se obetajo najbolj zanimivi predvolilni boji.  

Volilna komisija I. volilne enote je pred tednom dni 
predstavnike kandidatnih list Lista Borisa Popoviča 
– Digitalizirajmo Slovenijo in ZOS – Zavezništvo 
osvobodimo Slovenijo pozvala k odpravi ugotovljenih 
formalnih pomanjkljivosti. To jim je očitno tudi 
uspelo, saj so na volilni komisiji včeraj že opravili žreb 
za določitev vrstnega reda vseh dvajsetih kandidatnih 
list na glasovnici. 

Igor Kavčič

Kamnik – Danes točno opol-
dne se bosta na Glavnem 
trgu v Kamniku v predvolil-
nem dvoboju med seboj po-
merila Marjan Šarec (LMŠ) 
in Matej Tonin (NSi). Dol-
goletna rivala sta se strinja-
la, da se pomerita na po-
dročju, kjer nobeden ne bo 

imel kakršnekoli prednos-
ti oziroma privilegirane-
ga položaja, izbrala sta na-
mreč igro Človek, ne jezi se. 
Vsak bo s seboj pripeljal šti-
ri tekmovalce, ki bodo pu-
bliki in širši javnosti (orga-
niziran bo televizijski pre-
nos v živo) predstavili, kako 
bodo poskrbeli, da bomo dr-
žavljanke in državljani čim 

bolje, brez pretresov preho-
dili štiriletni cikel in z njimi 
varno prispeli v domačo hi-
šico. Marjan Šarec bo s se-
boj pripeljal četverico prvo-
kategornikov iz državnega 
zbora (dve poslanki in dva 
poslanca), Matej Tonin pa 
ministrsko ekipo, ki nasto-
pa pot imenom Čista 5ka. 
Ti so prepričani, da so tako 

dobri, da si lahko privošči-
jo tekmovati s peterico pro-
ti četverici. Šarčevi bodo v 
večbarvnih šarastih dresih, 
Toninovi pa prisegajo na 
nedolžno belo. Pričakova-
ti gre strpen in pošten boj, 
nikoli pa se ne ve. Zanimi-
vo bo. Vabljeni na predvo-
lilni Človek, ne jezi se v Ka-
mnik. Parkirišča bodo zago-
tovljena v Volčjem Potoku 
in v Termah Snovik, od ko-
der bodo na Glavni trg vozi-
li brezplačni avtobusi. 

Šarec proti Toninu

Urša Peternel

Kranj – Finančna uprava RS 
(Furs) je včeraj zavezancem 
po pošti na dom poslala prvi 
paket informativnih izraču-
nov dohodnine za leto 2021. V 
tem paketu so po navadi izra-
čuni za tiste, ki ne uveljavljajo 

olajšave za vzdrževane dru-
žinske člane ter nimajo do-
hodkov od opravljanja de-
javnosti ali katastrskega do-
hodka. Drugi sveženj za tis-
te, ki uveljavljajo olajšavo za 
vzdrževane družinske čla-
ne oziroma so hkrati tudi 
sami vzdrževani družinski 

člani ali pa imajo dohodke od 
opravljanja dejavnosti ali ka-
tastrski dohodek, bo sledil 31. 
maja. Za vse zavezance velja, 
da lahko v približno mesecu 
dni po tem, ko informativni 
izračun dohodnine prejmejo, 
nanj vložijo ugovor. Če se z iz-
računom strinjajo, pa morajo 

morebitno premalo plačano 
dohodnino doplačati v ustre-
znem roku oziroma preveč 
plačano dohodnino prejme-
jo vrnjeno na svoje bančne ra-
čune. Informativnega izraču-
na pa ne bodo prejeli zavezan-
ci, za katere finančna uprava 
od izplačevalcev dohodkov ni 
prejela podatkov o odmeri do-
hodnine. Ti bodo morali na-
poved vložiti sami najpozne-
je do 1. avgusta.

Na poti prvi izračuni dohodnine
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Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Na vrhun-
cu poletnega voznega reda, 
ki je začel veljati v letalskem 
prometu, si na brniškem 
letališču obetajo približno 
140 letov na teden. Po tre-
nutnih napovedih bo naše 
največje letališče 15 letal-
skih prevoznikov povezo-
valo z 19 destinacijami. Air 
France bo dvakrat dnevno le-
tel v Pariz, od marca do ju-
nija ter v septembru in ok-
tobru bo Air Montenegro 
trikrat tedensko letel v Pod-
gorico, od junija do sep-
tembra pa štirikrat tedensko 
v Tivat. Air Serbija bo osem-
krat tedensko Slovenijo po-
vezoval z Beogradom, trik-
rat tedensko pa z leti v Niš. 
Od maja dalje bo British 
Airways petkrat tedensko le-
tel v londonski Heathrow. 
V London bosta letela tudi 
oba nizkocenovnika. Easyjet 
šestkrat tedensko v Gatwick, 
Wizz Air pa trikrat tedensko 
v Luton. 

Flydubai bo petkrat te-
densko letel v Dubaj, v po-
letnih mesecih pa vsak dan. 
Israir Airlines bo od junija 
dalje dvakrat tedensko Lju-
bljano povezoval s Tel Avi-
vom, LOT pa bo ponujal pet 
letov na teden v Varšavo. Lu-
fthansa bo dvakrat dnevno 
letela v Frankfurt, od maja 
dalje pa dnevno v München. 
Swiss International Airli-
nes bo ponujal dnevne lete 

v Zürich, Transavia pa štiri-
krat tedensko v Amsterdam. 
Transavia France bo od apri-
la dalje dvakrat tedensko le-
tela na pariški Orly,Turkish 
Airlines pa bo ponujal lete v 
Istanbul. Brussels Airlines 
bo šestkrat tedensko letel v 
prestolnico Belgije. 

Zaradi vojne v Ukrajini pa 
so do nadaljnjega odpoveda-
ni leti Aeroflota v Moskvo ter 
Rossiye Airlines v Sant Pe-
tersburg. Prav tako najverje-
tneje ne bo napovedanih le-
tov prevoznika Windrose v 
Kijev. 

Pri upravljavcu brniške-
ga letališča, Fraportu Slove-
nija, v letošnjem poletju pri-
čakujejo tudi več čarterskih 

poletov, ki so lani predstav-
ljali petino potniškega pro-
meta na Brniku. Po zdajšnjih 
napovedih bodo na voljo leti 
v Tručijo, Španijo, na števil-

ne grške otoke, v Jordani-
jo, Egipt, Tunizijo, Albani-
jo, Črno goro, Italijo, Latvi-
jo, na Madeiro, Malto, Azo-
re, Nizozemsko, Islandijo in 
Zanzibar. 

»Spodbudno je, da bo po-
nudba letov po številu pre-
voznikov in destinacij pre-
segla tisto, ki je bila na vo-
ljo tik pred nastopom pan-
demije covida-19, pogostost 
letov pa se glede na zim-
sko sezono 2021/2022 ob-
čutno povečuje. Pozdravi-
li bomo nove povezave ter 
dočakali vrnitev preostalih, 
ki so bile prekinjene zara-
di zdravstvene krize. Vese-
limo se tudi uspešne čarter-
ske sezone, prve počitnikar-
je bomo začeli pozdravljati 
že aprila,« je pričakovanja 
glede poletnega voznega 
reda strnila dr. Babett Sta-
pel, poslovodna direktorica 
Fraporta Slovenija.

Na ravni kot pred epidemijo
V letošnji poletni sezoni na brniškem letališču pričakujejo precej več prometa kot lani.

Poleg rednih letalskih linij se v poletni sezoni obeta tudi precej čarterskih letov. 

Na Brniku v poletnem 
voznem redu pričakujejo 
15 rednih letalskih 
prevoznikov, ki bodo 
Slovenijo povezovali z 19 
destinacijami.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Plačila HAGT in 
PCR-testov so opravičene 
osebe, ki so pozitivne na hi-
trem testu za samotestira-
nje, osebe, ki želijo prekiniti 
izolacijo med sedmim in de-
setim dnem po pozitivnem 
HAGT ali PCR-testu, osebe, 
ki izvid brisa potrebujejo za-
radi nastanitve v bolnišnico 
ali specialistične obravnave, 
in osebe, ki jih na testiranje 
napoti osebni zdravnik.

Lokacije za testiranje še 
vedno zagotavljajo v zdra-
vstvenih domovih, svetuje-
mo pa, da preverite njiho-
ve protokole, ko se je treba 
na testiranje obvezno naro-
čiti. V Zdravstvenem domu 
(ZD) Jesenice se frekvenca 
odvzema brisov povečuje, 
tudi trend pozitivnih oseb 
je v naraščanju. »Opažamo, 

da se je potreba po brisih v 
roku 14 dni podvojila. Prej-
šnji teden je bilo od pone-
deljka do srede 191 odvze-
tih brisov, ta teden samo 
v ponedeljek in torek 226. 
Testiramo od ponedeljka 
do petka, dopoldne je dalj-
ši termin po tri ure in pol, 
popoldne še dve uri. Testi-
ramo tudi dve uri ob nede-
ljah zjutraj,« so sporočili iz 
jeseniškega ZD. 

Tudi v ZD Škofja Loka so 
povedali, da je število testi-
ranj znova v porastu. V po-
nedeljek in torek so sku-
paj opravili 108 testiranj s 
HAGT, kar je skoraj polo-
vica opravljenih hitrih te-
stov v celem prejšnjem ted-
nu (222), ko so opravili tudi 
27 PCR-testov. Tudi ta števil-
ka je v prvih dneh tega tedna 
že višja. V ZD Tržič teste op-
ravljajo vsak dan dopoldan, 

najprej uro in pol HAGT, 
potem še eno uro PCR-teste. 
Skupaj opravijo med 40 in 
50 testov na dan, še dva te-
dna nazaj se je številka vrte-
la okrog 20.

V ZD Kranj ne opažajo 
kakšnega posebnega po-
rasta, opravijo med 20 in 
30 PCR-testov na dan, res 
pa ne opravljajo več HAGT. 
Obe storitvi sicer zagota-
vlja Bolnišnica za ginekolo-
gijo in porodništvo Kranj, 
ki ima pred bolnišnico pos-
tavljen zabojnik. HAGT 
izvajajo od ponedeljka do 
petka od 7. do 15. ure, PCR-
-teste od 7. do 9. ure.

Kot ostali zdravstveni do-
movi ima tudi ZD Radovlji-
ca točen urnik testiranj ob-
javljen na svoji spletni stra-
ni. Sporočili so še, da dnev-
no opravijo od 40 do 80 te-
stov.

Zdravstveni zavod Zdrav-
je na Gorenjskem testira-
nje izvaja samo še na Leta-
lišču Jožeta Pučnika, a le 
po predhodni rezervaciji na 
spletni strani, medtem ko 
koncesionar Gromed še iz-
vaja HAGT na lokaciji Su-
pernove Qlandie Kranj (na 
zgornjem parkirišču) in Ka-
mnik (v garažni hiši) čez cel 
dan od ponedeljka do sobo-
te. Naročanje ni potrebno. 
Pred Supernovo Qlandio 
Kranj opravljajo tudi PCR-
-teste od ponedeljka do pet-
ka od 8. do 12. ure in od 18. 
do 20. ure ter ob sobotah od 
8. ure do 10.30.

Število aktivnih primerov 
okužb v državi je po zad-
njih podatkih blizu 39 ti-
soč, včeraj je bilo hospitali-
ziran 301 covidni bolnik, od 
tega 46 na oddelkih inten-
zivne nege. 

Znova nekaj več testiranj
Testiranje na covid-19 s hitrimi antigenskimi testi (HAGT) in PCR-testi je dostopno samoplačniško, še 
vedno pa na točkah za testiranje veljajo izjeme, ko ta strošek pokrije zdravstvena zavarovalnica.
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Bližala se je pomlad. Lju-
dem je primanjkovalo 
krme. Sklepali so in skle-

nili, da to ni prav in da gredo 
nad poglavarja: »Gospod pog-
lavar, čas za pašo je vsako leto 
prekratek, zima je predolga, 
pozimi je živina v hlevu pa 
več požre, kakor imamo krme, 
potem pa spomladi crka od 
lakote. Dajte, pomagajte, 
da bosta dve poletji in le ena 
zima!« 

Poglavar jim je odgovoril: 
»Hodite zbogom, ljudje, vaša 
prošnja je uslišana. Sedaj bo 
skoraj poletje, potem bo zima, 
za zimo zopet poletje – evo, 
pa boste imeli dve poletji in 
eno samo zimo.« Ljudje so se 
hvaležno poklonili in so šli in 
domov prinesli veselo novico, 
da so v deželo dobili dve poletji 
in eno samo zimo.

Za Butale in Butalce gre, 
natanko takšne, kot jih je v 
svojih hudomušnih zgodbi-
cah opisoval Fran Milčinski. 
Za tukaj pisne potrebe sem 
spremenil zgolj tri besede in 
vam, drage bralke in bralci, 
tako ponudil možnost pri-
merjave z aktualnim časom. 
Pred nami je namreč mesec 
april, v katerega vstopamo v 
pričakovanju, da se bo kon-
čala zima in razbohotila po-
mlad, z njo bodo prišli tudi 
toplejši dnevi. Hkrati pa smo 
priča tudi nekoliko drugač-
nemu 'cvetenju' na velikih 
plakatnih mestih ob cestah, 
intenzivnejšemu medijskem 
pojavljanju 'kandidatov za 

čestitke', kot je o bodočih 
predstavnikih ljudstva pred 
desetletji prepevala skupina 
Lačni Franz, in njihovem 
trudu, da se ljudem predstavi-
jo v kar najboljši luči. Mnogi 
pogosteje prihajajo med ljudi 
na take in drugačne okrogle 
mize, predavanja, kulturne 
in športne, pa tudi zabavne 
dogodke. Letošnje supervolil-
no leto bodo namreč že čez 
dobre tri tedne odprle volitve 
poslank in poslancev v dr-
žavni zbor, na začetku jeseni 
bodo sledile predsedniške voli-
tve, novembra pa bomo na lo-
kalnih volitvah izbrali še tiste, 
ki naj bi se v prvi vrsti trudili 
za naš domači kraj. 

Vrnimo se k zgodbi z začet-
ka in hkrati današnji množici 
'poglavarjev' takih in drugač-
nih strank, barv in idej, ki se 
nam smehljajo s plakatov. 
Verjamem, da se ne boste pus-
tili pretentati tistim, ki bodo 
štiri letne čase predstavljali 
malo po svoje in obljubljali 
nekaj, na kar nimajo vpliva, 
oziroma bodo že ob izgovorje-
ni besedi vedeli, da je ne bodo 
mogli izpolniti. Zato pojdite 
na volitve in se odločite tako, 
kot se vam zdi prav. Izberite 
tiste, za katere ste prepriča-
ni, da na prihodnost gledajo 
podobno kot vi. Danes je dan 
šaljivcev, v prihodnjih dneh 
bodimo resni, predvsem pa 
ne dovolimo, da bodo zadnjo 
nedeljo v aprilu namesto nas 
izbrali oni iz sosednje vasi, Te-
panjčani namreč.

Med pomladjo in zimo

KOMENTAR
Igor Kavčič
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Preddvor – Po kratki predsta-
vitvi, kjer smo izvedeli tudi 
nekaj malega iz osebnega 
življenja preddvorskega žu-
pana, so sledila zanimiva 
vprašanja prisotnih. Pogo-
vorni večer je bil dobro obi-
skan. Se je pa župan na krat-
ko sam »sprehodil« z bese-
do skozi dogajanje in odprte 
ter načrtovane projekte v ob-
čini, kjer so tematike tako in-
frastrukturne kot gospodar-
ske, vezane na turizem in 
kulturo. Ravno kulture ozi-
roma njene ponudbe, pro-
stovoljstva v gradu se je pre-
cej dotaknila že sama povezo-
valka programa, saj meni, da 
je kultura pomembna za ra-
zvoj občine, kot je Preddvor. 
Tako smo mimogrede izve-
deli, da že konec tedna v kraj 
prihaja Tinkara Kovač, v na-
daljevanju naj bi ga obiskali 
tudi priljubljeni Jan Pleste-
njak in Kvatropirci. Morda 

je bilo med najbolj zanimi-
vimi vprašanji tisto, ki se je 
nanašalo na dimnik, kjer do-
mujeta oziroma domujejo 
preddvorske štorklje, saj naj 
bi se ta zamajal; načrtujejo pa 
v prihodnosti, da bomo lahko 
tudi s pomočjo spleta opazo-
vali gnezdo. O dimniku pa se 
bodo pogovorili. Ljudi je zani-
malo še, kaj se godi z nekate-
rimi objekti v Preddvoru, kjer 
je zob časa že pustil svoj pe-
čat, poudarili so določene in-
frastrukturne probleme, nek-
do je omenil celo pomanjka-
nje dobre gostinske ponud-
be v občini – takšne na nivo-
ju. Vprašanja so se nanašala 
tudi na parkirišča, beseda je 
nanesla na komasacijo Blat 
ter poseben izziv, slovansko 
vas Perunis. So pa »prebival-
ci« gradu Dvor izkoristili pri-
ložnost in glasno izrazili željo 
po pomoči, saj bi potrebovali 
nekoga, ki bi mojstru Janezu 
priskočil na pomoč pri njego-
vi tiskarni in vinski kleti.

Štorkljam se maje 
dimnik
V preddvorskem gradu Dvor so gostili pogovorni 
večer z domačim županom Rokom Roblekom. 
Vodila ga je Ivka Sodnik. 

»Starološki oziroma 
Stahlov grad je tako po-
membna kulturna dediš-
čina, da smo se odločili, da 
bo občina uveljavljala pred-
kupno pravico. Dokumen-
ti so poslani in so v podpi-
sovanju, tako da računam, 
da bomo v kratkem postali 

lastniki gradu. S tem bodo 
grad napolnile različne kul-
turne, izobraževalne in tudi 
socialne vsebine. Zavedamo 
se, da bomo imeli kar ne-
kaj dela z obnovo gradu, že 
sedaj pa je grad v tako dob-
rem stanju, da verjamem, da 
bodo ti programi lahko kma-
lu napolnili prostore,« je po-
vedal župan Tine Radinja.

Grad bo kupila občina
31. stran

Škofja Loka – Potem ko so pred dnevi uredili brežine ob Selški 
Sori v središču mesta in jih lepo očistili, te v teh dneh še neko-
liko samevajo. Idej, na kakšen način vdahniti temu delu mesta 
drugačno vsebino in s tem novo življenje, je bilo veliko, od 
gradnje malih bivalnih enot, tako imenovanih 'loških Benetk', 
do rampe za skoke v vodo in ne nazadnje sprehajalnih poti. 
Preden se končajo ustrezni postopki, potrebni za realizacijo 
nove namembnosti brežin, pa so loški svetniki z odobrava-
njem sprejeli zasebno pobudo priznane picerije Jesharna. Na 
nabrežju bodo začasno posadili nekatere avtohtone zelenjavne 
sestavine za pico, kot so puštalske bučke, starološki malancan, 
binkeljski poper, svetoduški peteršilj, reteške paprike in tegelc 
paradižnik s placa. Podoba brežine bo tako začasno zaživela v 
aktualnem zelenjavnem trendu, picopeki iz Jesharne pa bodo 
tako imeli tudi lažji dostop do kvalitetnih domačih sestavin.

Do nadaljnjega bo pica breg

Marjana Ahačič

Radovljica – Tako srednje 
kot višje šole v zadnjih letih 
opažajo resen upad vpisa v 
gostinske in turistične pro-
grame, delodajalci pa ima-
jo vse večje težave pri iska-
nju kadrov, je bila soglasna 
ugotovitev udeležencev sre-
čanja, ki ga je v okviru pro-
jekta Zaposlitveni sejem v 
začetku tedna pripravila Ra-
zvojna agencija Zgornje Go-
renjske. 

Okroglo mizo o aktualni 
problematiki pomanjkanja 
kadrov v gostinstvu in tu-
rizmu je gostila Srednja go-
stinska in turistična šola Ra-
dovljica, na njej pa so sode-
lovali tako predstavniki šol 
in podjetij kot zavoda za za-
poslovanje pa tudi dijaki in 
študentje gostinstva in tu-
rizma, ki so se pogovarjali o 
vzrokih za trenutno situaci-
jo in predvsem o možnostih 
za izboljšanje stanja.

Izrazit upad vpisa v 
zadnjem desetletju

Kot je v uvodu v razpra-
vo povedal ravnatelj Sre-
dnje gostinske in turistične 
šole Radovljica Ivan Damjan 
Mašič, se z izrazitim upada-
njem vpisa srečujejo vse od 
leta 2012, ko se je število di-
jakov na njihovi šoli praktič-
no prepolovilo, epidemija pa 
je krizo še poglobila.

Podobno je na višješol-
skem nivoju; na Višji stro-
kovni šoli za gostinstvo, vel-
nes in turizem Bled se je 
tako lani vpisalo najnižje 
število študentov doslej. In 
ne le to – kot je pojasnil di-
rektor šole Peter Mihelčič, 
ocenjujejo, da je vsaj tre-
tjina od okoli dva tisoč do-
sedanjih diplomantov šole 
v zadnjih dveh letih zame-
njala panogo in odšla iz go-
stinstva oziroma turizma in 
se podala v druge vode. Mi-
helčič meni, da se vsaj tretji-
na od njih ne bo vrnila v svoj 
osnovni poklic.

Začaran krog

Podobno ugotavljajo tudi 
na Zavodu RS za zaposlo-
vanje, kjer so imeli lani ob-
javljenih skoraj 1700 delov-
nih mest s področja gostin-
stva in turizma, a jih, kljub 
temu da so iskalce zaposlitve 
usmerjali v to področje, niso 
mogli zaposliti, je pojasnil 
direktor gorenjske območ-
ne enote Uroš Kopavnik. 

Med epidemijo se je mno-
go delavcev preusmerilo v 
proizvodnjo, kjer bodo ver-
jetno tudi ostali, je povedala 
vodja urada za delo Jeseni-
ce in Radovljica Mojca Kle-
ment. »Znašli smo se v za-
čaranem krogu. Ker je v go-
stinstvu in turizmu prema-
lo ljudi, so tisti, ki so, bolj 
obremenjeni. In ko so pre-
več obremenjeni, gredo 
drugam.«

Privlačna tujina z boljšimi 
pogoji

Mnogo jih odhaja tudi v 
tujino, kjer so pogoji dela 
boljši, predvsem pa plači-
lo bistveno višje kot pri nas, 
je povedala dekanja Visoke 
šole za hotelirstvo in turi-
zem Bled Tadeja Krašna. Po-
vedala je, da pri njih sicer ne 
opažajo takšnega upada vpi-
sa kot na srednji in višji šoli, 
opozorila pa je, da je po nji-
hovih izkušnjah zaposlene 
mogoče privabiti tudi druga-
če, ne zgolj z višino plačila, s 
katero slovenski delodajalci 
ne morejo konkurirati sose-
dnjim avstrijskim. 

Prepričana je, da bi mora-
li delodajalci predvsem pris-
luhniti mladim, ki razmiš-
ljajo drugače kot starejša ge-
neracija. »Gostinstvo je tež-
ko delo, ne obvlada ga vsak, 
čeprav se mnogim zdi, da 
tudi brez izobrazbe kar ne-
kaj znajo. Če ne bomo nič 
naredili, bomo morali začeli 
uvažati tujce. To sicer počne 
vsa Evropa, ampak naši turi-
sti so vendarle radi postreže-
ni v slovenskem jeziku.«

Prisluhniti tudi mladim

Jure Sodja, podpredse-
dnik Turistične zveze Slove-
nije (TZS), dodaja, da slogan 
»turizem smo ljudje« zago-
tovo ni zgolj zguljena flosku-
la in da še vedno velja, mor-
da vedno bolj. Zato je prepri-
čan, da je za turizem treba 
mlade začeti vzgajati že zgo-
daj, kar TZS s programom 
Turizmu pomaga lastna gla-
va že dolgo počne.

S šolniki in gostinci sta se 
strinjala tudi dijaka Timo-
tej Vujkovič in Samir Fa-
tič, ki se v radovljiški sred-
nji šoli izobražujeta v pro-
gramu gastronomski teh-
nik. Pravita, da je mogo-
če, če si delaven in predan 
poklicu, v turizmu in go-
stinstvu najti veliko zado-
voljstva pa tudi, splošne-
mu prepričanju navkljub, 
dobro plačilo. Verjameta, 
da bi se za te poklice odloča-
lo več mladih, če bil le ime-
li možnost, da jih res spoz-
najo. Strokovna sodelavka 
Osnovne šole A. T. Linharta 

Radovljica Jelka Berce je pri 
tem prepričana, da bi mla-
dim pri odločitvi bistveno 
pomagala osebna izkušnja 
in možnost, da v živo izku-
sijo poklic.

Za dobre tudi primerno 
plačilo

Alenka Dovžan, lastnica 
jeseniškega gostišča in resta-
vracije Ejga, pa ob tem ven-
darle opozarja, da je po nje-
nih izkušnjah le kakšna de-
setina tistih dijakov, ki pri-
dejo k njim na prakso, prip-
ravljenih resno delati in se 
učiti. A tem, poudarja Dovž-
anova, v njihovem podjetju 
zagotavljajo spodbudno pla-
čilo in dobre pogoje dela. 

Udeleženci okrogle mize 
so se strinjali, da je izhod iz 
trenutne skrb vzbujajoče si-
tuacije predvsem v povezo-
vanju. Z optimizmom nav-
daja dejstvo, pravijo, da so 
na Zgornjem Gorenjskem 
tri odlične šole s področja 
gostinstva in turizma in da 
je tudi država z vpisom go-
stinskih in turističnih pok-
licev na seznam deficitar-
nih poklicev dala signal, da 
se zaveda, kako pomembno 
je zagotavljanje kvalitete de-
lovne sile na tem področju. 
Ne nazadnje pa se, kot pra-
vi direktor Višje šole za go-
stinstvo in turizem Bled Pe-
ter Mihelčič, tudi pri nas že 
počasi zavedamo, da se bo, 
če se bo dobro počutil za-
posleni, dobro počutil tudi 
gost. In na koncu je zadovo-
ljen gost tisti, ki šteje.

Delo v gostinstvu in turizmu 
je lahko v zadovoljstvo
Pomanjkanju delavcev na področju gostinstva in turizma je v zadnjih dveh letih svoje dodala še 
epidemija. Številni so odšli iz panoge in se zaposlili v proizvodnji, mnogi so nove priložnosti poiskali 
v tujini. V panogi verjamejo, da je razmere mogoče obrniti na bolje; rešitev vidijo v sodelovanju in 
povezovanju pa tudi v upoštevanju in prilagajanju mladim.

Okroglo mizo o aktualni problematiki pomanjkanja kadrov v gostinstvu in turizmu je 
organiziral RAGOR, gostila Srednja gostinska in turistična šola Radovljica, na njej pa so 
sodelovali tako predstavniki šol in podjetij kot zavoda za zaposlovanje pa tudi dijaki in 
študentje gostinstva in turizma.

»Znašli smo se v 
začaranem krogu. Ker je 
v gostinstvu in turizmu 
premalo ljudi, so tisti, 
ki so, bolj obremenjeni. 
In ko so preveč 
obremenjeni, gredo 
drugam.«
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Svet je oder,  
kjer vsak človek igra svojo vlogo.
William Shakespeare

Sredi februarja se je v sedemdesetem letu poslovil neutrudni 
naklanski kulturni delavec Miha Štefe. S kulturo se je srečal 
že kot kratkohlačnik, z njo rastel in živel. Prirasla mu je k 
srcu. Deloval je na recitatorskem, igralskem, pesniškem, kul-
turno-animatorskem, režiserskem in pisateljskem področju. 
V sedemdesetih letih 20. stoletja je bil predsednik Kulturno 
umetniškega društva Dobrava Naklo.  

Miha Štefe se je rodil leta 1952 na domačiji Pər Bənk, sre-
di Naklega. Njegov stari oče Franc Štefe je bil vaški original. 
Stric Miha Benedičič je v tridesetih letih 20. stoletja v Nak-
lem režiral igre, odigral vrsto glavnih vlog, recitiral, ob različ-
nih praznovanjih in predvolilnih shodih pa se je govore nau-
čil na pamet. Njegova mama Tinca je kot mlado dekle igra-
la v gledaliških predstavah, nato pa svoje otroke ob vsaki pri-
ložnosti učila recitirati pesmi slovenskih pesnikov, še posebej 
Prešernove.

Torej ni čudno, da je Miha na proslavah recitiral že v 
prvem razredu, še pogosteje pa v višjih razredih osnovne šole 
v Dupljah. Najljubše so mu bile Prešernove pesmi. Ko se je 
leta 1970 zaposlil v kranjski Iskri, se je takoj vključil v recita-
torsko skupino. Pri sedemnajstih je začel pisati pesmi. Leta 
1972 ga je predsednik Krajevne skupnosti Naklo in pesnik Ja-
nez Mohar nagovoril, da je prevzel vodenje gledališke dejav-
nosti v Naklem. 

Z mladimi so najprej začeli z recitali, leta 1974, ko je bil 
že predsednik Kulturno umetniškega društva Dobrava Nak-
lo, pa nadaljevali z igrami. Ker je bilo režiserjev malo, je leta 
1978 začel režirati. Leta 1984 je na prošnjo učiteljice Olge 
Lotrič prevzel novoustanovljeni dramski krožek, ki se je po-
zneje preimenoval v Dramsko skupino Živčki. V času, ko jo 
je vodil Miha, je v skoraj šestdesetih premierah nastopilo ok-
rog 450 otrok. Med številnimi so odigrali tudi predstave So-
vica Oka, Dežek, Vžigalnik, Trnuljčica, Sneguljčica, Zlata 
gos, Rdeča kapica in Županova Micka se ženi. 

Leta 2006 je bil pobudnik ustanovitve Dramske skupine 
Eva Kuhar, v kateri so igralske sposobnosti preizkušali sre-
dnješolci in odrasli. 

Miha Štefe je igralski talent preizkusil tudi v Prešernovem 
gledališču v Kranju, kjer je konec sedemdesetih in v osemde-
setih vztrajal osem sezon. Sodeloval je v 250 predstavah. Lik 
Franca Kozarja v drami Celjski sodni proces je odigral za te-
levizijski film.    

Po letu 2000 je začel pisati igre. Večina je komedij. 
Za neutrudno delo je na kulturnem področju prejel prizna-

nje Javnega sklada Republike Slovenije, Krajevne skupnosti 
Naklo, leta 1982 malo Prešernovo plaketo in leta 1988 veliko 
Prešernovo plaketo.      

Spoštovani gospod Miha, mojster lepe slovenske besede, 
hvala vam za petinštirideset let dela z mladimi, za recitale in 
predstave, ki ste jih v tem času z igralci odigrali. Med predsta-
vami so nam še posebej ostale v spominu kriminalka Agathe 
Christie Mišolovka, ki je bila leta 1978 odigrana kar šestnajst-
krat, Shakespearov Sen kresne noči, Molierov Priložnostni 
zdravnik, Vroča kri, Čarovnik iz Oza, Juona in pav, Burka 
o jezičnem dohtarju Petelinu, Finžgarjeva Razvalina življe-
nja in mnoge druge. 

Damijan Janežič

V spomin

Miha Štefe 
(1952–2022) 

Mateja Rant

Žiri – Policisti s Policijske 
postaje (PP) Škofja Loka so 
lani obravnavali 19 kazni-
vih dejanj, kar je za polovi-
co manj kot leto prej, je po-
jasnil načelnik PP Škofja 
Loka Sašo Eniko. »Smo pa 
v zaselku Opale obravnava-
li tudi kaznivo dejanje ubo-
ja; v zadnjih desetih letih še 
nismo imeli takega prime-
ra.« Večina kaznivih dejanj 
je bila sicer s področja splo-
šne kriminalitete oziroma je 
šlo za kazniva dejanja zoper 
premoženje, obravnavali so 
tudi kaznivo dejanje s pod-
ročja gospodarske krimina-
litete. 

Kot je opozoril Sašo Eni-
ko, so tudi lani pri občanih 

Žirov opazili slabo samoza-
ščitno ravnanje, kar pripi-
suje temu, da se očitno po-
čutijo precej varne. »Obča-
ni puščajo odklenjeno, zgo-
di se, da v avtu pustijo celo 
ključe. Vemo, da priložnost 
dela tatu, potem pa se čudi-
jo, ko jim stvari odtujijo.« 
Opažajo, da v Žiri prihajajo 
storilci od drugod, in to iz-
ključno z namenom izvršit-
ve kaznivega dejanja, po do-
godku pa območje zapus-
tijo. Zato veliko pozornosti 
namenjajo tudi preventivni 
dejavnosti, je pojasnil Eniko 
in dodal, da občani dobro so-
delujejo s policisti, to sodelo-
vanje pa bi radi še okrepili. 
Na področju nasilja v druži-
ni so lani obravnavali eno ka-
znivo dejanje, na področju 

prepovedanih drog pa pet 
kaznivih dejanj. »Na obmo-
čju Žirov smo opravili več 
preiskav, še več hišnih pre-
iskav in posledično kazen-
skih ovadb bo sledilo letos in 
v prihodnjem letu, ker gre za 
obsežna kazniva dejanja.« 
Ob tem je opozoril, da bi na 
tem področju morali naredi-
ti več tudi kot družba, zato si 
v dogovoru z županom želijo 
aktivirati delo nevladnih or-
ganizacij na področju uživa-
nja prepovedanih drog. 

Precej pa je lani upadlo 
število kršitev javnega reda 
in miru, kar Eniko pripisuje 
tudi ukrepom, povezanim z 
omejevanjem širjenja covi-
da-19, kot je omejitev giba-
nja med občinami in zapr-
tje lokalov. Obravnavali so 

šest kršitev javnega reda in 
miru, kar je 19 manj kot leto 
prej. Se je pa stanje poslab-
šalo na področju varnosti v 
cestnem prometu. Lani so 
obravnavali 17 prometnih 
nesreč, leto prej pa samo 
sedem. Zato policija obča-
ne poziva, naj pošljejo pi-
sne predloge lokacij za mer-
jenje hitrosti. »Veliko se jih 
namreč pritožuje nad pre-
hitro vožnjo, a merjenja hi-
trosti na svoji zemlji ne do-
volijo.« Z občino pa se dogo-
varjajo še glede tehtanja to-
vornih vozil, je pojasnil Eni-
ko, saj preobremenjena vo-
zila dodatno obremenjujejo 
cestno infrastrukturo, kar 
spomladi še poslabša raz-
mere na cestah, na katerih 
sledi pusti že zima.                                                                                                                         

Občani premalo samozaščitni
Žirovske občinske svetnike so na zadnji seji seznanili tudi s poročilom o varnosti na območju občine.

Mateja Rant

Žiri – Začasno makadamsko 
parkirišče pred vhodom v 
dvorano DPD Svoboda so v 
marcu preuredili v urejeno 
parkirišče. Prostor so asfalti-
rali in zarisali parkirna mes-
ta, so pojasnili na občini. Do-
datno so pri zdravstveni po-
staji in pri domu starejših 
občanov uredili parkirišča, 
namenjena izključno tam-
kajšnjim zaposlenim.

Na severozahodnem delu 
zdravstvene postaje so ure-
dili sedem parkirišč, ki so 
namenjena izključno za-
poslenim v zdravstveni po-
staji. Ta parkirišča so ozna-
čena s talno označbo R ZP, 
na njih pa je parkiranje do-
voljeno le z dovolilnico, ki 
jo je občina izdala zaposle-
nim v zdravstveni postaji. 
Prav tako so v okviru gradnje 
medgeneracijskega središ-
ča oziroma doma starejših 

občanov uredili parkirna 
mesta za potrebe zaposle-
nih v domu. Omenjena par-
kirišča so označena s talno 
označbo R MGS. »Na delu 
parkirišč, ki so označena z 
modro črto – modra cona –, 
pa je parkiranje dovoljeno 

vsem. Parkiranje je dovolje-
no do dve uri, čas prihoda na 
parkirišče pa je treba označi-
ti s parkirno uro ali na drug 
ustrezen način,« so razloži-
li na občini in dodali, da je 
režim parkiranja v središču 
Žirov ustrezno označen tudi 

s prometno signalizacijo. 
»Uporabnike parkirišč pro-
simo, naj upoštevajo pred-
pisan parkirni režim ter se 
s tem izognejo tudi more-
bitnim nevšečnostim in ka-
znim za nepravilno parkira-
nje.«

V Žireh uredili nova parkirišča
Ob Zadružnem domu v središču Žirov so uredili nova parkirišča za občane in druge obiskovalce, na 
katerih parkiranje časovno ni omejeno.

Novo parkirišče pred vhodom v dvorano DPD Svoboda / Foto: arhiv občine

Ana Šubic

Železniki – V Železnikih 
bodo letos dobili urejen tr-
žni prostor, kar si domači-
ni želijo že dlje časa. Občina 
se bo lotila uresničitve pro-
jekta na lokaciji poleg pošte 
na Češnjici, na zadnji seji pa 
so se z njim seznanili tudi 

občinski svetniki. Kot jim je 
pojasnil občinski svetovalec 
za investicije Peter Košir, je 
projektant Bojan Rihtaršič 
iz Železnikov že lani izde-
lal projektno dokumentaci-
jo, in sicer s pomočjo usme-
ritev petčlanske pripravljal-
ne skupine, ki si je ogleda-
la tudi nekaj tržnic v drugih 

občinah. Januarja so že pri-
dobili gradbeno dovoljenje, 
v kratkem pa bodo objavili 
javni razpis za prvi dve fazi 
projekta.

Tržnico so razdelili na tri 
segmente. V prvi fazi bodo 
postavili sanitarni kontej-
ner s skladiščem za opremo, 
prostorom za komunalne 

odpadke in sanitarijami. Ob-
čina pričakuje, da bo ta del, 
ki je ocenjen na okoli 60 ti-
soč evrov, z 32 tisoč evri sofi-
nanciralo ministrstvo za go-
spodarstvo v sklopu projekta 
Nadgradimo ponudbo Škof-
jeloškega, ki ga koordinira 
Razvojna agencija Sora. Iz-
vedbo načrtujejo poleti, ena-
ko velja za drugo fazo – po-
stavitev objekta z enokap-
no streho, ki bo tvoril po-
krit prostor vzdolž obstoje-
če pešpoti, za kar so v občin-
skem proračunu zagotovili 
sto tisoč evrov. V tretji fazi, 

ki jo načrtujejo v prihodnjih 
letih, je projektant predvidel 
še lesen objekt v stilu dvojne-
ga kozolca. Tržnico je zasno-
val tako, da se v njeni obli-
ki prepletata preteklost in 
sodobnost. Za zabojnik in 
pokrit odprt prostor, ki bos-
ta med seboj povezana, si je 
zamislil sodobno ravno stre-
ho, medtem ko dvokapna 
streha kozolca povzema kla-
sično preteklost. Kot materi-
ala je predvidel les in kovino, 
ki sta dala težo sedanji podo-
bi Selške doline, je še razlo-
žil Rihtaršič.

Uredili bodo tržnico
V Železnikih bodo uredili tržnico in v kratkem objavili razpis za izvajalca.

Škofja Loka – Govedorejsko 
društvo Škofja Loka vabi 
člane na letni občni zbor, ki 
bo danes, v petek, ob 15. uri 
v Gostišču Rupar (Sv. An-
drej 38). Volili bodo vodstvo 
društva za obdobje 2022–
2025, direktor Loške zadruge 
Mitja Vodnjov bo spregovo-
ril o trendih v zadružništvu, 
Jože Verbič s Kmetijskega 
inštituta Ljubljana pa bo pre-
daval o učinkoviti rabi dušika 
iz živinskih gnojil.

Občni zbor društva 
govedorejcev
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Selitev blejske knjižnice, ki je enota 
Knjižnice Antona Tomaža Linharta 
Radovljica, se je začela v ponedeljek, 7. 
marca. Priprave na selitev so se začele že 
nekaj let prej. Pregledali so fond gradiva 
in izločili enote, ki jih ne potrebujejo 
več. Vse gradivo so opremili z radijs-
kimi nalepkami RFID za varovanje in 
izposojo. Zadnje tedne pred selitvijo so si 
člani knjižnice izposodili kar 11.159 enot 
gradiva in olajšali selitev za okrog 400 
škatel. Študentka Zarja si je izposodila 
340 knjig, hranila jih bo doma do odprtja 
nove knjižnice in MGC Vezenine Bled, to 
bo 10. aprila ob prazniku Občine Bled.
Zjutraj so se zaposleni in prostovoljci 
zbrali, prejeli navodila za pakiranje knjig 
v škatle z oznakami. Dopoldan so jih 
obiskale vse skupine Vrtca Bled in skoraj 
vsi razredi Osnovne šole prof. dr. Josipa 
Plemlja Bled. Z nahrbtniki so prišli po 
knjige in jih odnesli v dvorano v pritličju 
novega MGC Vezenine Bled. Prenesli so 
cel mladinski oddelek in celo nekaj knjig 
za odrasle. Zadnja skupina šolskega 
parlamenta je v poznem popoldnevu kar 
trikrat poskrbela za prenos težkih leksiko-
nov in enciklopedij. 
Dopoldan so pri selitvi pomagali tudi 
gostje: župan Janez Fajfar, ravnateljica 
Vrtca Bled Helena Ule, ravnateljica OŠ 
Bled Nataša Ahačič, koordinatorica 
novega MGC Vezenine Hana Premrl, 
direktorica jeseniške knjižnice Veronika 
Osredkar, direktor škofjeloške knjižnice 
Matjaž Eržen, pisateljici Barbara Hanuš 
in Mojca Kumerdej ter pisatelj Sergej 

Učakar. Pridne roke prostovoljcev in 
zaposlenih so hitele in napolnile večino 
gradiva v škatle že prvi dan. Naslednji 
dan je za prevoz gradiva s tovornjakom 
poskrbelo pet vojakov Slovenske vojske. 
Senčila Bled so poslale kombi in dva za-
poslena delavca. Škatle so na novi lokaciji 
sprejemali prostovoljci in zaposleni. 

Zadnja jih je v torek obiskala skupina iz 
Zavoda Lepa si in odnesla še nekaj knjig 
na novo lokacijo.
Na dan odprtja, v nedeljo, 10. aprila, ob 
10. uri blejska knjižnica vabi prostovoljce 
na zbor pred staro knjižnico. Naredili 
bodo živo verigo za pot zadnje knjige v 
novo blejsko knjižnico.

Zadnjo knjigo bodo 
prenesli z živo verigo
Po več selitvah v najete prostore bo Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled dobila stalni dom v drugem nadstropju 
Medgeneracijskega centra Vezenine Bled. Knjižnica hrani okrog 42.000 knjig in 6000 enot neknjižnega  
gradiva, kot so CD-plošče in DVD-ji.

Pri selitvi blejske knjižnice so pomagali tudi številni prostovoljci, pridružili so se tudi 
župan Janez Fajfar, ravnateljica Vrtca Bled Helena Ule, ravnateljica OŠ Bled Nataša 
Ahačič, koordinatorica novega MGC Vezenine Hana Premrl, direktorica jeseniške 
knjižnice Veronika Osredkar, direktor škofjeloške knjižnice Matjaž Eržen, pisateljici 
Barbara Hanuš in Mojca Kumerdej ter pisatelj Sergej Učakar.

S študentskim projektom Vzemi si čas 
za nas, ki ga izvajajo pod mentorstvom 
predavateljev, nadaljujejo uspešno pot 
povezovanja in sodelovanja na področju 
turizma. Skupaj so namreč močnejši in 
glasnejši.  
Namen projekta Vzemi si čas za nas 
je ozavestiti širšo javnost o pomenu 
turističnih delavcev, ki so v turizmu pre-
malo izpostavljeni, in jim hkrati izkazati 
hvaležnost za njihovo nepogrešljivo 
delo v turizmu. Kot prihodnji turistični 
delavci se študentje skozi praktična 
izobraževanja srečujejo s turističnimi 
delavci, ki se vsakodnevno trudijo in 
skrbijo za goste. Študenti se zavedajo, 
kako pomembni so tudi ti turistični delav-
ci za delovanje turizma v Sloveniji, zato 
jim želijo izreči javno zahvalo za njihovo 
delo, jim povedati, da niso nevidni, ter jih 
opomniti na njihovo vrednost v turizmu. 
Študentje že nekaj mesecev obiskujejo 
hotele, restavracije, muzeje in ostale 
turistične obrate in fotografirajo skrite 
delavce – tiste, ki so vsak dan v stiku z 
gosti. Njihove zgodbe že nekaj mes-

ecev predstavljajo v obliki fotografij na 
družbenih omrežjih Facebook in Insta-
gram (Facebook profil Vzemi si čas za 
nas, Instagram profil vzemi.si.čas.za.nas). 
Njihove fotografije in zgodbe, ki so sedaj 
objavljene na družbenih omrežjih, bodo 
13. aprila ob 13. uri razstavili na treh lo-

kacijah, in sicer v Mariboru, v Ljubljani in 
na Bledu. Na Bledu bo razstava fotografij 
skritih delavcev v turizmu potekala na 
Jezerski promenadi. Odprtje razstave 
bo v sredo, 13. aprila, ob 13. uri. Razstava 
fotografij skritih delavcev v turizmu bo na 
ogled do sobote, 23. aprila. 

Vzemi si čas za nas
Študentje treh višjih strokovnih šol – Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor, Višje strokovne šole 
BIC Ljubljana in Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled – so v študijskem letu 2021/2022 že 
drugič strnili moči v solidarnostnem projektu Vzemi si čas za nas.

Študentje treh višjih strokovnih šol so tokrat že drugič strnili moči v solidarnostnem 
projektu z naslovom Vzemi si čas za nas.

Občina Bled je zaključila dela v pristanišču na severni obali 
Blejskega otoka, ki je z odlokom razglašen za kulturni spome-
nik državnega pomena. Vsi sodelujoči so prav zaradi najvišje 
stopnje varovanja dediščine pri izvedbi del postopali še s 
posebno stopnjo skrbnosti.

Dela v pristanišču so zaključena

Dela v pristanišču na severni obali Blejskega otoka so 
zaključena. 

Ob letošnjem prazniku bodo na Bledu odprli eno največjih 
investicij v zgodovini Občine Bled – Medgeneracijski center 
Vezenine Bled, ki bo dvignil kakovost življenja domačinov na 
Bledu. Čudovita stavba je lep poklon nekdanji tovarni, ki je 
Bledu in vsej deželi v ponos stala v neposredni bližini. Še bolj kot 
to pa je pomembna njegova vsebina. V okolju prijaznem, skoraj 
v celoti lesenem poslopju bodo prepletli različne dejavnosti za 
občanke in občane vseh starosti, zanimanj in interesov, hkrati 
pa bodo ob občinskem prazniku odprli starejšim namenjena 
najemna stanovanja Nepremičninskega sklada Zavoda za poko-
jninsko in invalidsko zavarovanje. Ob prazniku bo Občina Bled 
podelila tudi občinska priznanja letošnjim nagrajencem, ki so 
vsi po vrsti mnogo svojega in sebi lastnega dali, dajejo in bodo 
še dajali vsej skupnosti. Prijateljsko vas vabijo na slovesnost ob 
občinskem prazniku in na dan odprtih vrat Medgeneracijskega 
centra Vezenine Bled.

Praznik Občine Bled
Občina Bled 10. aprila praznuje občinski praznik.

Medgeneracijski center Vezenine Bled 10. aprila odpira svoja 
vrata.
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Ob Baškem jezeru (Faak am See) zaposlimo:

SODELAVCA ZA POMIVANJE 
POSODE m/ž  (Abwäscher)

SODELAVCA ZA POMOČ 
V KUHINJI m/ž  (Küchenhilfe)

NATAKARJA m/ž  (Zahlkellner)

SOBARICO m/ž  (Stubenmädchen)
Delo od maja do septembra. Delovni čas ni deljen. Potrebno je 
osnovno znanje nemščine. Mesečna plača za prvi dve poziciji je 
1500,00 evrov neto, za natakarja 1600,00 evrov neto, za sobarico 
(skrajšan delovni čas - 30 ur/teden) pa 1200,00 evrov neto.   

Prosimo, javite se nam na:
0043 664 504 66 72  ali  kaerntnerhof-faak@aon.at

Kärntnerhof, Fam. Scheiber
A-9583 Faak am See/Baško jezero, Bachstrasse 6

www.kaerntnerhof.net

Jasna Paladin

Kamnik – Vojni muzej Ka-
mnik so leta 2016 v takrat 
zapuščenem skladišču orož-
ja uredili člani Kulturno-
-zgodovinskega društva Tri-
glav, ob letošnjem prazniku 
Občine Kamnik pa so zbirko 
skupaj z Območnim zdru-
ženjem veteranov vojne za 
Slovenijo Kamnik - Komen-
da uredili v zanimivo razsta-
vo z naslovom Od Maistra do 
osamosvojitve.

Na ogled je kar okoli tisoč 
najrazličnejših predmetov, 
povezanih z vojnami mi-
nulega stoletja – od orožja 
in vojaških uniform do do-
kumentov in predmetov iz 
nekdanje kamniške smo-
dnišnice. »Eden bolj redkih 

predmetov je zagotovo origi-
nalni stroj za izdelavo vžigal-
ne vrvice iz leta 1920, edini 

ohranjeni iz smodnišnice, 
ali pa nosila iz prve svetov-
ne vojne iz avstrijskega 

bolnišničnega vlaka. Zani-
miv je tudi lesen meter se-
kretariata za obrambo za 
merjenje višine iz sredine 
prejšnjega stoletja, ob kate-
rega so stopili vsi Kamniča-
ni, ki so morali v vojsko,« je 
le nekaj predmetov in njiho-
vih zgodb poudaril predse-
dnik društva Jernej Brajer, 
ki si želi, da bi si zbirko ogle-
dalo kar največ ljudi, pred-
vsem mladih, saj bodo le 
tako lahko poznali našo pre-
teklost. Vojne nam namreč 
morajo vsem biti v spomin 
in opomin, je poudaril. 

Razstava bo odprta še do 
ponedeljka 4. aprila, vsak 
dan od 16. do 19. ure, za 
ogled po tem datumu pa se 
je treba prijaviti na telefon 
041 510 369.

Od Maistra do osamosvojitve
Takšen naslov nosi razstava, ki so jo ob letošnjem občinskem prazniku odprli v Vojnem muzeju 
Kamnik, ki se nahaja v nekdanjem skladišču pod glavno avtobusno postajo.

V Vojnem muzeju Kamnik je na ogled okoli tisoč 
predmetov, ki so tako ali drugače povezani z vojnami 
prejšnjega stoletja.

Aleš Senožetnik

Komenda – Ustanova Petra 
Pavla Glavarja je pred nedav-
nim izdala zbornik (Ne)po-
znani Glavar. Dvanajst av-
torjev je na 213 straneh opi-
salo življenje naših predni-
kov v 18. stoletju in predsta-
vilo marsikatero podrob-
nost o delovanju Petra Pavla 
Glavarja, čigar tristoletni-
co rojstva smo zaznamovali 
v lani. »V knjigi je prvič ob-
javljena podrobna časovni-
ca Glavarjevega življenja in 
pregledno opisani njegovi 

stiki s habsburškim dvo-
rom. Prispevki obravnava-
jo njegovo prizadevanje na 
področju šolstva, pastorale, 
gospodarstva in dobrodel-
nosti. Posebej je predstavlje-
na Glavarjeva rejniška dru-
žina in njegovo delo za šir-
jenje čebelarskega znanja. V 
knjigi so predstavljeni takra-
tni zemljevidi in še ohranje-
na Glavarjeva dediščina,« so 
zapisali ob predstavitvi knji-
ge, ki je za zdaj dostopna 
tako za izposojo kot tudi na-
kup v elektronski obliki na 
spletnem portalu Biblos.

Izšel zbornik o Glavarju
Izšel je zbornik (Ne)poznani Glavar, ki prinaša 
znane in manj znanje podrobnosti iz življenja 
znamenitega Komendčana.

Jasna Paladin

Kamnik, Komenda, Cerklje 
– Pogi team, ki ga je v okvi-
ru Kolesarskega društva Rog 
ustanovil najboljši kolesar 
sveta Tadej Pogačar, bo v ne-
deljo, 10. aprila, organiziral 

prvo kolesarsko dirko za Po-
kal Kamnika in VN zavaro-
valnice Generali – medna-
rodno kolesarsko dirko in 
dirko za Pokal Slovenije za 
mlajše in starejše mladinke 
in mladince in za ženske v 
kategoriji elite. 

Start in cilj dirke bosta v 
Tunjicah, krog v dolžini 14,5 
kilometra pa je zelo razgi-
ban, saj ima tudi dvokilo-
metrski makadamski odsek. 
Miha Koncilija v imenu or-
ganizatorjev vabi navijače k 
podpori, ob tem pa opozarja 

tudi na občasne popolne za-
pore cest na območju Tunji-
ce–Vrhovje–Cerkljanska 
Dobrava–Komendska Dob-
rava–Podboršt–Gmajnica–
Mlaka–Tunjice, ki bodo ta 
dan veljale od 10.45 do 16. 
ure.

Zapore cest zaradi kolesarske dirke

Jasna Paladin

Kamnik – Praznovanje ob-
činskega praznika se je v to-
rek popoldan začelo s prome-
nadnim nastopom Mestne 
godbe Kamnik in položitvi-
jo venca v preddverju občin-
ske stavbe, nato pa nadalje-
valo s slovesnostjo pred Ma-
istrovim spomenikom na 
Trgu talcev. Slavnostni go-
vornik je bil obrambni mini-
ster mag. Matej Tonin.

Dogajanje, ki je bilo posve-
čeno predvsem občinskim 
nagrajencem, se je nato na-
daljevalo na slavnostni pri-
reditvi v Domu kulture Ka-
mnik, ki so jo občani in go-
stje zasedli do zadnjega ko-
tička. Priznanja Občine Ka-
mnik je iz rok župana Mate-
ja Slaparja letos prejelo kar 
devet posameznikov, ki so s 
svojim delom tako ali druga-
če pustili velik pečat v lokal-
ni skupnosti.

Bronasta priznanja so 
prejeli Janez Golob za vse-
stransko udejstvovanje v 

krajevni skupnosti Tunji-
ce, Martin Gorenc za dose-
danje družbeno, kulturno 
in humanitarno delo ter Da-
rinka Slanovec za dolgoletno 
neutrudno delovanje na raz-
ličnih področjih, zlasti na li-
terarnem. Srebrni priznanji 
sta prejela Mihael Babnik za 
doprinos k turistični in kul-
turni prepoznavnosti občine 
ter stalno pripravljenost za 
predajanje znanja in Tomaž 
Plahutnik za ugleden pou-
stvarjalni opus in za vzoren 
pedagoški prispevek k ohra-
njanju in strokovnemu ra-
zvoju citrarstva v domačem 
kamniškem prostoru, dru-
god po Sloveniji in tudi tujini.  
Tudi zlati priznanji sta bili le-
tos podeljeni dve, in sicer sta 
ju prejela Dušan Papež za iz-
jemno delo na področju špor-
ta, podjetništva in donator-
stva ter delo v občinskih orga-
nih in Bojan Pollak za uspe-
he na področju alpinizma.

Vrhunec podelitve je bila 
zagotovo podelitev naziva 
častnega občana – letos kar 

dveh. Dr. Marjeta Humar 
je ta naziv kot prva Kamni-
čanka sploh prejela za odlo-
čilen prispevek k demokra-
tizaciji na Kamniškem ter 
ohranjanje spominov na ob-
dobje osamosvajanja Slove-
nije, za spodbujanje naro-
dne zavesti in utrjevanje do-
moljubja, spodbujanje raz-
iskovanja zgodovine in se-
danjosti ter naravnih dano-
sti kamniške občine, pose-
bej s trinajstimi zvezki Kam-
niškega zbornika, za delova-
nje na področju kulture ter 
za življenjsko delo na podro-
čju slovaropisja in jeziko-
slovja. »Res vesela in hvale-
žna sem za to priznanje in 
zdaj si lahko vzamem čas, da 
premislim, kaj sem v življe-
nju naredila in kam me bo 
pot ponesla naprej. Da sem 
vse to dosegla, je zagoto-
vo zaslužna tudi moja dru-
žina, pa tudi moji sodelavci 
na različnih področjih. Člo-
vek namreč ničesar ne more 
doseči sam,« je povedala dr. 
Marjeta Humar. 

V družbi častnih občanov 
(od leta 1903 do danes je ta 
naziv v Kamniku prejelo pe-
tindvajset posameznikov) se 
ji je letos pridružil tudi nek-
danji kamniški župan An-
ton Tone Smolnikar, ki je 

ta naziv prejel za življenj-
sko delo na področju novi-
narstva, poročanja o kam-
niških uspehih, za zagon 
kamniške lokalne samou-
prave in štiri mandate žu-
panovanja. »Razmišljam o 

posameznikih, ki so ta naziv 
prejeli pred menoj, in lahko 
rečem, da sem vesel in zado-
voljen. Hvala, Kamnik,« pa 
se je mestu, ki mu je tako 
ljubo, in občanom zahvalil 
Smolnikar.

V Kamniku dva častna občana
Občina Kamnik je v torek, 29. marca, na rojstni dan generala Rudolfa Maistra, praznovala občinski praznik. Župan Matej Slapar je na slavnostni prireditvi 
podelil kar devet občinskih priznanj in med njimi imenoval tudi dva častna občana – ta naziv odslej nosita dr. Marjeta Humar in Anton Tone Smolnikar.

Letošnji občinski nagrajenci (manjka Tomaž Plahutnik) skupaj z županom Matejem 
Slaparjem / Foto: Gorazd Kavčič
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Simon Šubic

Postojna – Balinarjem Tra-
te je na zaključnem turnirju 
super lige, ki je konec tedna 
potekal v Postojni, spodrsni-
lo na zadnji stopnici. Škofje-
ločani so v soboto v polfinalu 
gladko premagali Marjetico 
Koper (14 : 2), v nedeljskem 
finalnem obračunu z ekipo 
Agrochem Hrast iz Kobjeg-
lave pa klonili s 6 : 14. Kljub 
porazu pa v škofjeloškem ta-
boru ni bilo čutiti pretirane-
ga razočaranja, saj so osnov-
ni cilj letošnje sezone doseg-
li že z uvrstitvijo na zaključ-
ni turnir, ki so ga lani zgreši-
li. V Postojni tudi niso veljali 
za prvega favorita, čeprav so 
redni del super lige končali 
(nekoliko presenetljivo) na 
prvem mestu z le enim po-
razom – v zadnjem krogu na 
gostovanju pri novem držav-
nem prvaku Hrastu. 

»Če potegnemo črto čez 
minulo sezono, smo lahko 
zadovoljni. Redni del smo 
končali na vrhu in se po lan-
skem spodrsljaju spet uvrstili 
na zaključni turnir. Na njem 
smo nastopili sproščeno in 
uspešno premagali prvo ovi-
ro. Finale smo izgubili, kar je 
pustilo nekaj grenkega prio-
kusa, a glede na igralsko za-
sedbo je bil Hrast favorit. Na 
končni uspeh bi lahko upali, 
če bi tekmo dobro odprli, vsaj 
z rezultatom 6 : 2 po uvodnih 
klasičnih igrah, saj smo v hi-
trostnih disciplinah zagoto-
vo šibkejši od kraške ekipe. 
Žal se nam ni izšlo in novim 
državnim prvakom lahko 
samo čestitamo za suvereno 
zmago,« je povedal Damjan 
Sofronievski, vodja Trate, ki s 
petnajstimi naslovi državnih 
prvakov še naprej ostaja naj-
uspešnejši balinarski kolek-
tiv v državi. 

Tračani so podprvaki
Balinarji Trate so v finalu super lige s 6 : 14 
izgubili proti Agrochemu Hrastu. 

Škofja Loka – Zdravstveno vzgojni center Škofja Loka, Osnov-
na šola (OŠ) Škofja Loka-Mesto in Orientacijski klub Škofja 
Loka bodo v četrtek, 7. aprila, ob 17. uri na stadionu v Špor-
tnem parku OŠ Škofja Loka-Mesto pripravili preizkus hoje na 
dva kilometra. »Znanstvene raziskave kažejo, da lahko vsaj 150 
minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti ali vsaj 75 minut 
visoko intenzivne telesne dejavnosti na teden, kar lahko dose-
žemo z vsaj 30 minut zmernega gibanja dnevno, pomembno 
izboljša naše zdravje in nas ohranja aktivne in samostojne. 
Zato vas vabimo, da se nam pridružite na brezplačnem pre-
izkusu, s katerim bomo poleg zdravstvenega stanja ocenili 
tudi vašo telesno zmogljivost srca, ožilja in dihal. Na podlagi 
tega vam bomo lahko individualno svetovali primerno obliko 
in intenzivnost telesne dejavnosti za krepitev zdravja,« pravijo 
organizatorji in dodajajo, da se preizkusa lahko udeležijo le 
zdravi odrasli, stari 20 let in več. S seboj je treba imeti športna 
oblačila, športno obutev, plastenko vode in (po potrebi) očala. 

Preizkus hoje na dva kilometra

Kamnik – Pretekli konec tedna se je začela sezona v gorskem 
teku. Tek k sv. Primožu je bil namreč uvodna tekma pokala 
Slovenije, ki je štelo za državno prvenstvo za mlade gorske 
tekače. V moški konkurenci je bil po pričakovanjih najhitrejši 
Medvoščan Timotej Bečan (KGT Papež, 16:07), drugi je bil v 
cilju Klemen Španring (AD Slovenska Bistrica), tretji pa Miran 
Cvet (KGT Papež). Pri ženskah je zmagala Varineja Drašler 
(ŠD Nanos Podnanos, 19:31) pred Ano Vito Verneker (KAK 
Ravne) in Petro Miklavčič (KGT Papež).

Timotej Bečan z zmago startal v novo sezono

Tržič – Ta konec tedna se začenja letošnja serija Gorenjska, 
moj planet. Prvi tek bo jutri, 2. aprila, v Tržiču, in sicer 15. Tek 
po ulicah Tržiča. Potekal bo po novi trasi, s katero se bodo 
izognili zapiranju glavne ceste skozi središče Tržiča. Ostaja 
pa krožna skozi slikovito zgodovinsko središče mesta in niž-
jeležeče ulice. Start bo ob 11.30 pri Restavraciji Raj. Prireditelja 
sta Športna zveza Tržič in Vrtec Tržič.

Gorenjska, moj planet se začenja v Tržiču

Maja Bertoncelj

Kranj – Po enoletni prekinit-
vi ekipnega ligaškega tek-
movanja Slovenije je v se-
zoni 2021/22 moška ekipa 
Kegljaškega kluba Triglav 
Kranj prepričljivo osvojila 
naslov državnih prvakov. To 
je že njihov dvanajsti naslov 
v samostojni Sloveniji. 

Zagotovili so si ga že nekaj 
krogov pred koncem, zabele-
žili sedemnajst zmag in en 
poraz. Ekipa pod vodstvom 
trenerja Braneta Strleta je na-
stopala v postavi Davor Sobo-
čan, Grega Bajželj, Tomaž 
Žvanut, Jure Fleischman, 
Janže Lužan, Aleš Blaž, 
Franci Velišček, Matej Lepej 
in Darko Šterbenk. Uspešni 
so bili tudi med posamezni-
ki. Matej Lepej je igralec lige 
pri moških s povprečjem po-
drtih kegljev 620,74. Lani je 
osvojil oba moška članska na-
slova državnega prvaka za po-
sameznike in v kombinaciji. 
Postal je tudi najboljši kegljač 
leta 2021 v Sloveniji. Kot po-
jasnjujejo v klubu, bo ogrod-
je ekipe tudi v prihodnji se-
zoni ostalo isto, naskakovali 

bodo nov naslov prvakov. Z 
letošnjim naslovom držav-
nega prvaka so si pridobi-
li možnost nastopa na sve-
tovnem prvenstvu državnih 
prvakov, ki bo v Münchnu v 
Nemčiji od 5. do 9. oktobra 
in se ga bodo tudi udeležili. 

V sezoni 2022/2023 bodo 
nastopili tudi v ligi prvakov 
Evrope. Kegljaški klub Tri-
glav Kranj ima dolgoletno tra-
dicijo. Ustanovljen je bil 16. 
maja 1951, kar pomeni, da je 
lani od tega minilo že sedem-
deset let. V letošnji moški 1. 

A slovenski ligi sta nastopali 
še dve gorenjski ekipi. Kam-
niški Calcit je osvojil tretje 
mesto, ekipa Ljubelja pa peto. 
Pri ženskah so bile calcitovke 
druge in zelo blizu prvega na-
slova državnih prvakinj, eki-
pa Ljubelja pa šesta.

Dvanajstič državni prvaki
Moška ekipa Kegljaškega kluba Triglav Kranj je znova najboljša. Zanesljivo so si priigrali nov naslov 
državnih prvakov. Iz njihovih vrst je tudi prvi igralec lige.

Ekipa državnih prvakov Kegljaškega kluba Triglav Kranj s predsednikom kluba Dušanom 
Erženom in podpredsednikom Kegljaške zveze Slovenije Borisom Vehovcem / Foto: arhiv kluba

Vilma Stanovnik

Kranj, Jesenice – Kot je že 
nekaj časa znano, sta finali-
sta letošnjega državnega pr-
venstva Triglav in ekipa SŽ 
Olimpije. Nastop v velikem 
finalu je za člansko ekipo 
Triglava zgodovinski, zaslu-
žili pa so si ga po tem, ko so 
bili v polfinalu boljši od eki-
pe Slavije Junior.

»Zavedamo se, da je 
Olimpija favorit obračuna. 
Prihaja iz najvišjega mogo-
čega tekmovanja v tem oko-
lju. Mi pa se zavedamo, da 

igramo na domači ledeni 
ploskvi, ki je nekaj manj-
ša in jo bolje poznamo. Na 
nasprotnike se bomo dobro 
pripravili in poizkušali igra-
ti po najboljših močeh. To 
lahko pomeni, da jih bomo 
tudi presenetili,« je pred 
jutrišnjim prvim srečanjem 
povedal glavni trener hoke-
jistov Triglava Gorazd Dri-
novec.

Finale se igra na dve zma-
gi. Druga tekma bo v torek 
ob 18. uri v dvorani Tivoli, 
morebitna tretja pa nato v če-
trtek v Kranju. »Ker smo bili 

po rednem delu tekmova-
nja višje uvrščeni kot ekipa 
Olimpije, imamo prednost 
domačega igrišča,« je razpo-
red finala pojasnil glavni tre-
ner Gorazd Drinovec in do-
dal, da je za jutrišnjo tekmo, 
ki se v dvorani Zlato polje 
začne ob 20. uri, med navi-
jači veliko zanimanje. 

Že sedaj pa je zanimanje 
tudi za finale Mednarodne 
hokejske lige (IHL), kjer se 
bodo znova pomerili s Sla-
vijo Junior. »Finale lige IHL 
se prav tako igra na dve zma-
gi, začne pa se naslednjo 

soboto. Ker je bila Slavija Ju-
nior po rednem delu boljša, 
začnemo obračune v Zalo-
gu. Seveda si želimo ponovi-
ti lanski uspeh in znova pos-
tati prvaki te lige, » je še do-
dal Drinovec.

Trenutno pa polfina-
le igrajo tudi ekipe v Alp-
ski hokejski ligi (AHL). Eki-
pa Sij Acroni Jesenice je na 
drugi tekmi v torek gostova-
la pri Rittner Baumu in izgu-
bila z rezultatom 2 : 3. Tretja 
tekma je bila včeraj zvečer na 
Jesenicah, četrta pa bo jutri 
znova v Italiji.

Hokejski finale se začenja v Kranju
Jutri zvečer je na sporedu prva tekma letošnjega finala državnega prvenstva v hokeju na ledu, v kranjski 
dvorani Zlato polje se bosta pomerili ekipi Triglava in SŽ Olimpije.

Kranj, Domžale – Konec tedna se bo nadaljevalo tekmovanje v 
prvi slovenski nogometni ligi Telemach. Jutri ob 20.15 bo ekipa 
Domžal gostila Maribor, v nedeljo ob 20.15 pa bo še tekma 
Olimpija – Kalcer Radomlje. V 2. SNL bo tekma v Kranju že da-
nes, začela pa se bo ob 18.30. Pomerili se bosta ekipi Triglava 
in Drave Ptuj. Nogometaši Rolteka Dob v nedeljo gostujejo pri 
ekipi Vitanest Bilje. V 3. SNL – zahod predstavniki Gorenjske 
tekme igrajo jutri, začele se bodo ob 16. uri, pari pa so: Tinex 
Šenčur – Tolmin, Arol Škofja Loka – Brinje Grosuplje, Šobec 
Lesce – Sava Kranj in Eksist Žiri – Slovan Ljubljana. Jutri bodo 
tudi tekme v gorenjski nogometni ligi. Vse se bodo začele ob 
16. uri, pari pa so: Preddvor – Velesovo Cerklje, Naklo – Visoko, 
Bitnje – Polet, Bled Bohinj Hirter – Niko Železniki, SIJ Acroni 
Jesenice – Zarica Kranj in Kranjska Gora – Britof.

Domžalski nogometaši gostijo Mariborčane

Kranj – Ta teden je Mednarodna biatlonska zveza (IBU) 
predstavila koledar sezone svetovnega pokala za prihodnje 
leto. Med prizorišči tekem je znova tudi Pokljuka. Prihodnje 
leto bodo tekmovanja na Rudnem polju potekala med 5. in 
8. januarjem. 

Biatlonci na Pokljuki v začetku januarja

Visoko – Dvorec Visoko v Poljanski dolini bo jutri, v soboto, 
gostil uspešni polanski skakalki, Niko Križnar in Emo Klinec. 
Prireditev, ki jo pripravlja Zavod Poljanska dolina, se bo začela 
ob 15. uri in bo z glasbenimi nastopi različnih skupin trajala 
do polnoči. Nastopili bodo Ansambel Jazbeci, Ansambel dveh 
dolin in Kvartet za pet. 

Poklon poljanskima skakalkama
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Cveto Zaplotnik

Po spremenjenem zakonu 
o dohodnini, ki je začel veljati 
22. marca, uporablja pa se že 
za davčno leto, ki se je zače-
lo 1. januarja 2022, se lestvi-
ca za odmero dohodnine in 
zneski olajšav spet usklajuje-
jo s koeficientom rasti cen ži-
vljenjskih potrebščin (infla-
cijo), uskladitev pa se opra-
vi le, če je rast cen pozitivna. 
Minister za finance Andrej 
Šircelj je na podlagi spreme-
njenega zakona prejšnji te-
den izdal pravilnik, ki določa 
zneske olajšav, enačbo za do-
ločitev splošne olajšave in le-
stvico za odmero dohodnine, 
pri tem pa je upošteval tudi 
spremembo v najvišjem, pe-
tem dohodninskem razredu, 
to je znižanje davčne stopnje 
s 50 na 45 odstotkov. 

Poglejmo obdavčitev po 
posameznih davčnih razre-
dih! V prvem dohodnin-
skem razredu, kamor sodijo 
zavezanci z neto letno davč-
no osnovo do 8755 evrov, je 
obdavčitev 16-odstotna. V 
drugem razredu so zavezan-
ci z neto letno osnovo nad 
8755 evrov do 25.750 evrov, 
ti plačajo 1400,80 evra do-
hodnine in še 26 odstotkov 

od zneska nad 8755 evrov. V 
tretjem razredu so zavezan-
ci z osnovo nad 25.750 evrov 
do 51.500 evrov, njihova dav-
čna obveznost je 5819,50 
evra in še 33 odstotkov od 
zneska nad 25.750 evrov. V 
četrtem razredu so zavezan-
ci z letno osnovo nad 51.500 
evrov do 74.160 evrov, ti pla-
čajo 14.317 evrov in še 39 
odstotkov od zneska nad 
51.500 evrov. V petem razre-
du so zavezanci z letno osno-
vo nad 74.160 evrov, doho-
dnina znaša 23.154,40 evra 
in še 45 odstotkov od zneska 
nad 74.160 evrov. 

Podjetja in drugi izplače-
valci dohodkov bodo morali 
spremenjene določbe zako-
na, torej tudi novo lestvico za 
odmero dohodnine in nove 
zneske olajšav, upoštevati že 
pri prvem obračunu dohod-
kov, ki jih bodo izplačali po 
uveljavitvi zakona. Ker za-
kon velja za davčno leto, ki 
se je začelo 1. januarja letos, 
bo finančna uprava preveč 
plačane akontacije dohodni-
ne v času pred uveljavitvi-
jo zakona poračunala pri le-
tni odmeri dohodnine, torej 
prihodnje leto pri informa-
tivnih izračunih dohodnine 
za leto 2022. 

DOBRO JE VEDETI

Nova lestvica za odmero 
dohodnine
Prejšnji teden so začeli veljati nova lestvica za 
odmero dohodnine in novi zneski olajšav.

MERKUR
nepremicnine

Marec 2020
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POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Družba Merkur nepremičnine, d.d., Cesta na Okroglo 7, Na-
klo, objavlja: Zbiranje ponudb za oddajo kuhinje, restavraci-
je in bifeja v najem v poslovni stavbi Merkur Naklo.
Predmet zbiranja ponudb so oddaja v najem tehnološko
opremljenih gostinskih prostorov na naslovu Cesta na Okroglo 7
v Naklem v skupni izmeri 882,87 m2. Najemnik bo v najetih
prostorih organiziral in nudil dnevno prehrano de-
lavcev med delovnim časom, poslovno reprezentančna 
kosila in gostinske storitve po dogovoru. Drob-
ni inventar ni stvar najema, najemnik ga nabavi sam. 
Za podrobne pogoje razpisa, dodatne informacije ter ogled, 
se obrnete oziroma se dogovorite na sedežu družbe Merkur 
nepremičnine, d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo oziroma jih 
zahtevate na emailu: jakob.zibert@merkurnepremicnine.si.
Kontaktna oseba: Žibert Jakob - delovnik ponedeljek-petek,
med 7:30 h in 15:30 h, tel. 04/25-88-576, mobitel 031/689-104. M
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loDružba MERKUR nepremičnine, d. d., Cesta na 
Okroglo 7, Naklo, objavlja Zbiranje ponudb za 
izvajanje gostinskih storitev v poslovni stavbi 
Merkur Naklo.

Predmet zbiranja ponudb je oddaja v najem tehnološko oprem
ljenih gostinskih prostorov na naslovu Cesta na Okroglo 7 v 
Naklem. Najemnik bo med delovnim časom v najetih prostorih 
organiziral in nudil gostinske storitve zaposlenim na lokaciji 
Poslovno skladiščne cone Merkur Naklo.

Za dodatne informacije ter ogled nas kontaktirajte v času  
delovnika ponedeljek–petek, med 7.30 in 15.30 na telefon  
04 258 7000 oz. na enaslov: info@merkurnepremicnine.si.

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Po dveh letih 
premora so v brniškem pod-
jetju Adria Tehnika, ki velja 
za eno vodilnih podjetij na 
področju vzdrževanja in ser-
visiranja letal, ponovno od-
prli svoja vrata dijakom in 
študentom, ki so na začetku 
svoje karierne poti in jih za-
nima svet letalstva. 

Obiskovalci so se spreho-
dili skozi različna delovna 
okolja. Spoznali so, kako po-
tekajo bazna vzdrževanja le-
tal, kakšna je vloga podpor-
nih delavnic, seznanili so se 
z delovanjem letalskega mo-
torja in imeli možnost ses-
ti v pilotsko kabino. Izvedeli 
pa so tudi več o tem, kakšnih 
izobraževanj so deležni za-
posleni in katere mednaro-
dne licence morajo pridobi-
ti, da lahko opravljajo dela na 
letalih. 

Dogodek je ob omejitvi 
števila udeležencev obiska-
lo sto dijakov in študentov, 
kar je za družbo Adria Teh-
nika razveseljiv podatek, saj 
je poklic letalskega tehnika 
deficitaren, hkrati pa tudi 
zanimiv in perspektiven. 

»Veseli me, da je toliko mla-
dih izkazalo zanimanje in 
se udeležilo tega dogodka. 
Zanimanja je bilo namreč 
toliko, da bomo organizi-
rali dodaten termin dneva 
odprtih vrat našega podje-
tja. Poklic letalskega tehni-
ka je izrazito deficitaren in 
je zagotovo zanimiv ter per-
spektiven poklic. Temu pri-
trjujeta tudi raziskavi pod-
jetij Airbus in Boeing, ki 
napovedujeta, da bo v nas-
lednjih dvajsetih letih pot-
reba po kadrih v letalstvu še 
naraščala,« je povedala na-
mestnica izvršnega direk-
torja Barbara Perko Brvar. 

»Verjamem, da so tovr-
stni dogodki nujni, saj pri-
pomorejo k usmerjanju 
mladih in jim pomagajo pri 
pomembni odločitvi o izbiri 
njihovih kariernih poti,« pa 
je strnil misli Piotr Kaczor, 
glavni izvršni direktor sku-
pine Avia Prime Group in 
Adrie Tehnika.

V družbi, ki servisi-
ra letala družb Lufthan-
sa, EasyJet, Brussels Air-
lines, Swiss, Air France, 
Wizz Air in drugih letal-
skih prevoznikov, v nego-
tovih gospodarskih razme-
rah dogajanja na trgih bud-
no spremljajo. Kot nam je 

povedala Perko Brvarjeva, 
posebej pozorno sprem-
ljajo rast cen energentov, 
medtem ko morebitno po-
manjkanje ostalih suro-

vin srednjeročno bistveno 
ne bo vplivalo na njihovo 
delo. Prav tako ne posluje-
jo na ruskem trgu, tako da 
tudi zaostrene razmere v 
tem delu Evrope bistveno 
ne bodo vplivale na njiho-
vo poslovanje. 

Predstavili privlačen poklic
Sto dijakov in študentov se je udeležilo dneva odprtih vrat brniškega vzdrževalca in serviserja letal 
Adrie Tehnika.

Za poklic letalskega tehnika med mladimi vlada precejšnje zanimanje. / Foto: Adria Tehnika

V Adrii Tehnika 
servisirajo letala družb, 
kot so Lufthansa, EasyJet 
in Air France. 

Potreba po kadrih v 
letalstvu bo naraščala 
tudi v prihodnjih letih.

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Zbornica za po-
slovne in storitvene dejav-
nosti pri Gospodarski zbor-
nici Slovenije je minulo sre-
do podelila nagrade feniks 
za projekt leta 2021, s katero 
spodbujajo in promovirajo 
kakovost, inovativnost, us-
pešnost in učinkovitost sve-
tovalnih projektov. Tokrat jo 
je prejelo podjetje 3 Projekt 
iz Kranja, in sicer za celovi-
to optimizacijo logističnih 
procesov, ki so jo opravili za 
kranjski Iskraemeco. 

Kot so zapisali v obrazloži-
tvi nagrade, ki jo podeljuje-
jo od leta 2004, je komisijo 
prepričal kompleksen pro-
jekt celovite optimizacije, od 
nabave preko zalog in paki-
ranja do transformacije pro-
izvodnih linij in selitve na 
eno lokacijo, ki zahteva od-
lično pripravo, organizacijo, 

vodenje in izvedbo projekta. 
Z izvedenim projektom op-
timizacije so v družbi Iskra-
emeco povečali produktiv-
nost za več kot 25 odstotkov, 
skoraj 40 odstotkov so prih-
ranili pri porabi prostora za 
proizvodnjo, strošek neka-
kovosti pa so zmanjšali za 
več kot 20 odstotkov. 

Z nagrado feniks na GZS 
iščejo in nagrajujejo kakovo-
stne svetovalne projekte ter 
želijo povečati prepoznav-
nost svetovalne dejavnosti 
z visokim deležem znanja, 
ki prispeva tako k prenosu 
znanja in izkušenj kot tudi 
ustvarjanju novih znanj. 

Za nagrado je bilo nomi-
nirano še eno kranjsko pod-
jetje – družba Nets, tretji 
nominiranec pa je bilo lju-
bljansko podjetje Creapro. 
Obe podjetji sta prejeli pri-
znanji za posebej kakovos-
ten projekt.

Feniks v Kranj
Nagrada feniks za projekt na področju 
management consultinga je šla v roke kranjskemu 
podjetju 3 Projekt.

Aleš Senožetnik

Maribor – Skupina Pošta 
Slovenije, ki jo poleg druž-
be Pošta Slovenije sestavlja-
jo še neposredno in posre-
dno odvisne družbe, je lan-
sko leto zaključila kot eno iz-
med poslovno najuspešnej-
ših. Po za zdaj še nerevidira-
nih podatkih so čisti prihod-
ki od prodaje znašali 461 mi-
lijonov evrov, kar je za osem 
odstotkov več od načrtova-
nih, čisti poslovni izid pa 
17,6 milijona evrov, kar je 
za 10,7 milijona evrov več od 
načrtovanega. 

Lani so največji, 39,6-od-
stotni delež prihodkov 
predstavljali prihodki od pi-
semskih storitev, ki so bili 
za osem odstotkov višji kot 
v letu 2020. V segmentu 
paketnih storitev je Skupi-
na dosegla 22-odstotno rast 
v primerjavi z letom 2020, 
kar predstavlja 13,5-odstotni 

delež v poslovnih prihodkih. 
Letos največje povečanje na-
črtujejo na področju paketov 
in hitre pošte, kar gre pred-
vsem na račun rasti spletne 
trgovine. Skupne prihodke 
načrtujejo v višini 482 mili-
jonov evrov. Letos načrtujejo 
200 novih zaposlitev. 

Kot so pred dnevi sporoči-
li z družbe, Pošta po kakovo-
sti prenosa pošiljk sega v vrh 
evropskih držav, kjer zaradi 
digitalizacije znižujejo po-
gostost dostave in podaljšu-
jejo roke za prenos pošiljk. 
»V Pošti Slovenije nam us-
peva ohranjati visoke stan-
darde. Tako smo v februar-
ju letos več kot 97 odstotkov 
prednostnih pisemskih po-
šiljk prenesli v enem dnevu, 
več kot 99 odstotkov nepre-
dnostnih pisemskih pošiljk 
pa je bilo prenesenih v treh 
delovnih dneh,« je pojasnila 
Karmen Lebe Grajf, članica 
poslovodstva družbe.

Uspešno leto za Pošto
Skupina Pošta Slovenije je lani po nerevidiranih 
podatkih ustvarila 17,6 milijona evrov dobička.

Ljubljana – Družba Dnevnik je pred kratkim razglasila najug-
lednejše in najuspešnejše slovenske zaposlovalce v preteklem 
letu. Med velikimi podjetji je naziv pripadel podjetju Gen-i, 
v kategoriji srednje velikih Špica International, med malimi 
podjetji pa ga je prejela družba Lunos. Podjetju Danfoss Trata, 
ki deluje tudi v Kamniku, pa so za vzpostavitev posebnega 
organa, t. i. Empowermen, podelili priznanje zlata praksa za 
inovativne pristope k rasti in razvoju ljudi. Empowermen je 
skupina 18 zaposlenih, na katere se lahko sodelavci obrnejo 
z raznolikimi pobudami in izzivi.

Izbrali naj zaposlovalce
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Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti 
opozarjajo, da so v zadnjem 
obdobju zaznali več pri-
merov unovčenja »nepra-
vih« bankovcev za 20 evrov. 
Na robu takega bankovca v 
angleščini tudi piše, da ne 
gre za pravi denar: »This is 

not legal. It is used for moti-
on props only.« (To ni zako-
nito, uporablja se samo kot 
rekvizit). Napis je lahko hit-
ro spregledati, še posebej, 
ker je bankovec sicer videti 
kot pravi, poudarjajo na Poli-
cijski upravi Kranj. Zato po-
zivajo vse, naj preverjajo pri-
stnost denarja.

Nepravi evrski bankovci

Na robu bankovca v angleščini piše, da gre za rekvizit. 
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Ob tem se je Šifrer za trud 
in požrtvovalnost zahva-
lil 1100 gasilcem (štirje so 
se tudi lažje poškodovali) iz 
160 gasilskih enot z obmo-
čja Gorenjske in sosednjih 
regij, posadkam štirih heli-
kopterjev Slovenske vojske 
in hrvaškega letala canada-
ir za gašenje iz zraka, kranj-
skim gorskim reševalcem, 
reševalcem Nujne medicin-
ske pomoči iz Zdravstve-
nega doma Kranj in drugih 
zdravstvenih domov in po-
staj z Gorenjskega, policis-
tom, občinskemu štabu Ci-
vilne zaščite ter drugim, ki 
so pomagali pri izvedbi in-
tervencije. Poveljnik štaba 
preddvorske Civilne zaščite 
Aleš Drekonja se je ob tem 
zahvalil tudi številnim obča-
nom, ki so ponujali pomoč 
in jih oskrbovali s hrano, pi-
jačo in opremo.

Po besedah preddvor-
skega župana Roka Roble-
ka je v naravi verjetno nas-
tala ogromna škoda. »Oce-
na škode bo potekala po dež-
ju, govorimo lahko o večmi-
lijonskih razsežnostih, ki 
se verjetno ne bodo pokaza-
le takoj. Ker gre za varoval-
ni gozd nad vasjo Potoče, bo 
to povzročalo plazovito ogro-
ženost, hkrati pa tudi ogro-
ženost v naravnem okolju, 
predvsem glede škodljivcev 
na iglavcih,« je dejal. V po-
žaru so bili poleg gozda poš-
kodovani tudi gozdna infra-
struktura in trije počitniški 
objekti. Danes, v petek, bo 
potekal preliminarni sesta-
nek pristojnih glede ocenje-
vanja nastale škode, je še na-
povedal. 

Prvo obvestilo o požaru 
nad Potočami so preddvorski 
gasilci prejeli v ponedeljek 
nekaj minut pred 16. uro, 
je povedal poveljnik PGD 
Preddvor Blaž Fajfar. Ob 
prihodu na kraj so ugotovi-
li, da se je požar izredno hit-
ro širil, zato so takoj aktivi-
rali kranjske poklicne gasil-
ce. »Takoj se je videlo, da je 

požar izredno nevaren. Eki-
pa naših gasilcev, ki se je 
vzpenjala po cesti mimo Sv. 
Jakoba proti Potoški gori, je 
na primer ostala ujeta med 
ognjenimi zublji in smo se 
morali takoj usmeriti v nji-
hovo reševanje,« je razložil 
Fajfar. Andrej Polajnar, vod-
ja izmene v GARS Kranj, je 
dodal, da so takoj aktivirali 
še vse gasilske enote iz gasil-
skih zvez Kokra in Mestne 
občine Kranj, s pomočjo 

kranjskih gorskih reševal-
cev pa izpraznili in zaprli 
kočo na Sv. Jakobu, ker se je 
požar sprva širil v tisto smer. 
Kasneje je veter spremenil 
smer, požar pa se je zato pre-
usmeril proti Potoški Babi, 
v gašenje pa so že v pone-
deljek vključili tudi helikop-
ter Slovenske vojske. Pono-
či so morali aktivnosti gasil-
cev zaradi zahtevnega tere-
na in valjenja skal zmanjša-
ti, zato je požar do torkovega 

jutra že prešel greben na ob-
močje Potoške Babe.

Zaradi vse večje razsežno-
sti požara so najprej aktivira-
li regijski načrt in za pomoč 
zaprosili tudi ostale gasilske 
zveze v regiji. V torek so ak-
tivirali še državni načrt in ga-
silske enote iz ljubljanske in 
drugih sosednjih regij. V ga-
šenje so se v torek vključili 
trije helikopterji Slovenske 
vojske, pozno popoldne pa 
tudi hrvaški canadair, v sre-
do so požarišče preletavali 
štirje helikopterji Slovenske 
vojske. Z njihovo pomoč-
jo so požar v torek, dokonč-
no pa v sredo, omejili. Pod-
polkovnik Robert Špernjak je 
razložil, da je šlo že za osmo 
letošnjo intervencijo, v kate-
ri so pri gašenju pomagali z 
vojaškimi helikopterji. V tok-
ratni so opravili 37 naletnih 
ur in vodo na požarišče vrgli 
330-krat, kar pomeni približ-
no 400 tisoč litrov vode. 

Dostop do območja poža-
rišča bo še nekaj časa prepo-
vedan, tudi zaradi krimina-
listične preiskave. Znova pa 
se bo odprla izletniška točka 
na Sv. Jakobu, pri čemer pa 
pohodnike pozivajo, naj ne 
zahajajo proti Potoški gori.

Dež odrešil izmučene gasilce
31. stran

V torek popoldne je pri gašenju pomagalo tudi hrvaško letalo za gašenje iz zraka. 

V tridnevni intervenciji je sodelovalo 1100 gasilcev iz 160 gasilskih enot. / Foto: Gorazd Kavčič

Požar se je po pobočju Potoške gore širil v dveh krakih. / Foto: Simon Kuhar

Simon Šubic

Kranj – Kljub razglašeni pre-
povedi kurjenja v narav-
nem okolju in obsežnem 
gozdnem požaru na pobočju 
Potoške gore so se ta teden 
še našli nekateri, ki so zaku-
rili v naravi. Gorenjski poli-
cisti so tako v sredo obravna-
vali osem prijav pojava og-
nja v naravi. V kar sedmih 
primerih je šlo za kurjenje 
s strani ljudi, zgolj v enem 
pa za objektivni razlog in 
manjši požar zaradi vožnje 
vlaka na Trati, so sporoči-
li s Policijske uprave Kranj. 
Policisti so kurjenje obrav-
navali na Mlaki pri Kranju, 

na Šenturški Gori, Polici pri 
Naklem, v Podreči, Cerkljah 
na Gorenjskem in Plavškem 
Rovtu. Na Bledu pa so obrav-
navali dva tujca, ki sta v goz-
du kampirala na črno in ku-
rila ogenj. Policisti zoper 
kršitelje vodijo prekrškovne 
postopke. 

V torek so policisti obrav-
navali občana zaradi kurje-
nja podrasti v okolici Kra-
nja. Manjši požar so obrav-
navali tudi radovljiški poli-
cisti. Ugotovili so, da je za-
gorelo zaradi uporabe vžiga-
lic. Šlo je za mlajše osebe, ki 
so o nastanku požara takoj 
obvestile starše, ti pa so po-
žar pogasili. 

Kljub prepovedi nekateri 
kurili v naravi

Lahovče – V Lahovčah so policisti pred dnevi preverjali prija-
vo o sumljivem moškem, ki se je zvečer zadrževal v naselju. 
Moškega niso izsledili, varnostnih dogodkov pa tudi niso 
obravnavali na tem območju. Policisti kljub temu še naprej 
prosijo za tovrstne informacije, ker so lahko povezane s ka-
znivimi dejanji.

Opazili sumljivega moškega
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Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti so 
ta teden obravnavali primer 
kršitve prepovedi približeva-
nja. Kršitev je bila storjena z 
nadlegovanjem po telefonu, 
zato bodo uvedli prekrškov-
ni postopek. Kot so pojasnili 

na policiji, prepoved pribli-
ževanja določenemu kraju 
oziroma osebi vsakič zaje-
ma tudi prepoved nadlego-
vanja po komunikacijskih 
sredstvih, na kar kršitelja po-
licisti posebej opozorijo. Kr-
šitev se kaznuje z globo od 
300 do 800 evrov.

Nadlegoval po telefonu

Simon Šubic

Kamnik – V sredo okoli 1. ure 
ponoči je izbruhnil požar na 
počitniški hišici v kraju Stu-
denca na območju Kamnika. 

Gasilci so požar pogasili, le-
sen objekt pa je v celoti po-
gorel. V dogodku ni bil nih-
če poškodovan, vzrok poža-
ra pa kriminalisti še ugotav-
ljajo. 

Zgorel vikend
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Kultura
Slovenska režiserka Andreja 
Kovač ustvarja v Kanadi s 
projektom o Cankarju. Stran 14

Zanimivosti
Češki koči so se poklonili z 
upodobitvijo njene zgodbe na 
filmski trak. Stran 15

Zanimivosti
S pomladjo se začenja tudi ples 
največje gozdne kure pri nas, 
divjega petelina. Stran 16

Maja Bertoncelj

Smučarski skakalec Žiga 
Jelar je bil junak letošnje 
Planice, finala svetovnega 
pokala v smučarskih skokih. 
»Ne da sanjam, živim svoje 
sanje,« so bile besede 24-le-
tnega Besničana pod Letal-
nico bratov Gorišek.

Začelo se je z boleznijo

Poletel je do svoje prve 
posamične zmage v svetov-
nem pokalu, bil na najviš-
ji stopnički z ekipo, na zad-
nji posamični tekmi Planice 
in sezone pa šesti in domov 
odnesel mali kristalni glo-
bus za zmago v seštevku po-
letov. Še kako je bil prigaran. 
V zadnji sezoni je prehodil 
težko pot. Priprave na olim-
pijsko sezono so potekale po 
načrtih, nad pričakovanji. 
Saniral je poškodbo kole-
na, bil fizično najbolje prip-
ravljen doslej. Dobro mu je 
šlo tudi na skakalnici. Nato 
pa se je zalomilo. Pisal se je 
petindvajseti oktober, ko je 
zbolel za covidom-19, in tež-
ji potek bolezni mu je odvzel 
tedne treningov in pobral ve-
liko moči. Vrnil se je šele na 
novoletni turneji, a rezulta-
ti mu niso dajali upanja za 
uvrstitev na olimpijske igre, 
nato prav tako ni bil v ekipi 
za svetovno prvenstvo v po-
letih. 

V Planici dočakal, kar si 
je kot otrok želel

Ne glede na vse je stopnje-
val pripravljenost in vrhu-
nec je bila letošnja Planica. 
»Fenomenalno. To je to, kar 
si kot otrok želiš, in sedaj je 

tukaj. Zmagati pred takšnim 
občinstvom je noro. To so 
naši navijači, naše zastave, 
srce mi kar igra ...« je pove-
dal po sobotni ekipni zma-
gi, ko je drugič v dveh dneh 
stopil na najvišjo stopnič-
ko. Noč po posamični zma-
gi zanj ni bila mirna. »Spal 
sem slabo. Navijač je ob enih 
ponoči začel igrati trobento 
pod mojim oknom. Ni bil v 
najboljšem stanju. To je v 
Planici treba vzeti v zakup,« 
je nasmejan pojasnil zani-
mivost. Pred zadnjo tekmo 
je bil vodilni v seštevku po-
letov. »Jutri napadam. Že-
lim si mirno odskakati na 
najvišji ravni, doživeti te iz-
jemne občutke,« je napove-
dal. Bilo je napeto, a mu je 
uspelo. Šesto mesto je bilo 
ob rezultatih največjih kon-
kurentov dovolj. »Po drugi 
seriji sem bil v negotovosti. 
Vedel sem, da je skok dober, 
ni pa me potegnilo tako da-
leč, kot sem želel. Šesto mes-
to je lep zaključek. Priznam, 
imel sem solzne oči. Vse 
skupaj je zame zelo čustve-
no. Če veš, kako si prišel do 
te lovorike, to doživljaš dru-
gače, kot če se zgodi čez noč. 
Vem za vsak majhen in velik 
korak, ki me je pripeljal do 
sem. Odlično,« je povedal v 
s soncem obsijani dolini pod 
Poncami in dodal, da se mu 
na odločilno tekmo ni bilo 
težko pripraviti: »Končno 
sem se spočil. Kot sem že 
omenil, se prejšnjo noč ni-
sem. Danes me ne bo mo-
tilo, če bo kdo igral na har-
moniko. Bom verjetno tudi 
jaz. Mi je čisto vseeno, če mi 
ponoči kdo krati spanec.« V 

rokah je trdno držal globus. 
»Morda me je v Oberstdor-
fu presenetilo, da sem v igri 
zanj, tukaj pa ne. Napadal 
sem iz skoka v skok. V glavi 
nisem imel malega kristal-
nega globusa, ampak posa-
mezne skoke,« pravi skaka-
lec, nečak nekdanjega ska-
kalca, potem pa trenerja Ma-
tjaža Zupana.

Upa, da bo njegova pot 
motivacija za druge

Kljub velikemu uspehu 
poudari, da vse, kar se mu 
je dogajalo v sezoni, ni po-
zabljeno: »Ta pot upam, da 
bo marsikomu dala motiva-
cijo, sam pa je tudi ne bom 
pozabil. Vem, kaj sem pres-
tal. Ta pot bo pri meni za-
pisana z zlatimi črkami od 
čistega dna do samega vrha. 
Najtežje se je bilo soočiti z 
neuspehi po vrnitvi, ko ni 
šlo, z vsemi komentarji, vso 
tegobo. Ko sem po plani-
ški zmagi prišel v studio te-
levizije, mi je prišlo na mi-
sel, kako sem komaj zadrže-
val solze, ko se mi na novo-
letni turneji na novega leta 
dan v Garmischu niti na tek-
mo več ni uspelo uvrstiti, se-
daj pa sem bil dvakrat v dveh 
dneh na najvišji stopnički.« 

Za uspehe so mu v živo in 
na družbenih omrežjih če-
stitali tudi številni skakal-
ci. »Zelo veliko fantov mi 
je čestitalo. To pri športni-
kih najbolj cenim, ko vidi-
jo, skozi kaj gre nekdo, da 
pride do uspeha. Se zaveda-
jo, da ni lahko priti s težke-
ga položaja do samega vrha. 
Prekrasno,« je komentiral, 
ko smo mu omenili zapis 

in čestitko s strani Norveža-
na Halvorja Egnerja Grane-
ruda. Pod letalnico je imel 
svoje najzvestejše navijače: 
starša in sestro Saro. »Plani-
co spremljamo zelo čustve-
no. Žiga je dosegel prvi res 
velik uspeh in tudi po vsem, 
kar se mu je dogajalo, je bil 
to obliž na rano. Nisem pri-
čakovala, da bo tako eksplo-
diral ob koncu sezone, je pa 
prihajal v formo. Mislim, 
da tako Žiga kot mi še nis-
mo čisto dobro dojeli, kaj se 
dogaja. Bo še čas za to. Ko 
je preživljal težke čase, smo 
mu skušali biti največja opo-
ra – kot vedno. Veliko smo 
se pogovarjali o vsem. Dob-
ro, da je odprt, in to ga ver-
jetno tudi malo rešuje, in 
seveda glasba in vse ostalo, 
kar ima rad. Bomo prosla-
vili s kakšnim družinskim 
kosilom,« je bila presrečna 

mami Mateja, medtem ko je 
čakala, da sin opravi vse me-
dijske obveznosti in pride 
do njih. Po zadnji tekmi je 
sledilo še skupno družinsko 
fotografiranje z veliko lovo-
riko. K Žigu so prihajali šte-
vilni navijači in prav vsem je 
ustregel, izkazal pozornost. 
Iz izteka je odšel kot zadnji 
skakalec. 

Čas za študij, Tenerife ... 
in glasbo

Kljub temu da je ob koncu 
sezone začel nizati uspehe, 
se je veselil njenega konca. 
»Ne bi je podaljšal. Sem iz-
mučen od vseh treningov, ki 
sem jih naredil lani od apri-
la. Po lanski sezoni sem si 
vzel le tri, štiri dni premora. 
Trdo sem delal. Tudi poleti 
sem si privoščil le teden dni 
morja. Mislim, da tudi zato 
lahko danes v rokah držim 

mali kristalni globus,« je še 
povedal, na vprašanje, kako 
bo preživel premor po tej se-
zoni, pa odgovoril: »Najprej 
nekaj dni počitka, potem pa 
se bo treba posvetiti šoli. Zak-
ljučujem tretji letnik mene-
džmenta v športu. Posneli 
bomo tudi kakšno novo pe-
sem, grem na dopust na Te-
nerife ... Bo kar pestro. Na-
vajen sem, da se vedno nekaj 
dogaja.« Veliko se mu je do-
gajalo že v tem tednu. V sre-
do je bil deležen tudi spreje-
ma v domači Besnici. 

Žiga ni samo športnik, že 
od malih nog je zapisan tudi 
glasbi. Pred poleti v Planici 
je na radijske valove prišla 
njegova nova, peta skladba 
z naslovom Odpri oči. Govo-
ri o izgubi medsebojnih sti-
kov, topline in živahnosti 
življenja v tistih prvih mese-
cih covida-19.

Pot od čistega dna do vrha
Prehodil jo je smučarski skakalec Žiga Jelar. Na vrhu je bil trikrat v letošnji Planici. »Ta pot upam, da bo marsikomu dala motivacijo, sam pa je tudi ne bom 
pozabil. Vem, kaj sem prestal. Zapisana bo z zlatimi črkami,« razmišlja Besničan, najboljši letalec sezone.

Žiga Jelar z družino, ki mu vedno stoji ob strani / Foto: Peter Košenina
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Simon Šubic

V Kijevu sneli slovensko 
zastavo

Začasni slovenski od-
pravnik poslov v Kijevu Bo-
štjan Lesjak je v nedeljo zve-
čer prispel v ukrajinsko pre-
stolnico. V ponedeljek je za-
čel delo na slovenskem ve-
leposlaništvu, pred kate-
rim je izobesil tudi sloven-
sko zastavo, ki pa jo je mo-
ral že v sredo sneti, ker je 
preveč podobna ruski zasta-
vi, kot je pojasnil za TV Slo-
venija. Ko so namreč prišli v 
Kijev, je bilo vetrovno in sta 
slovenska in evropska zasta-
va lepo plapolali v vetru. Ko 
pa je veter po dveh dneh po-
jenjal, sta se zastavi spusti-
li ob drog, pri čemer naj bi 
slovenska zastava spominja-
la na rusko, je Lesjak pojas-
nil v pogovoru za nacional-
no televizijo. Kot je še dejal, 
so do njega prišli pripadniki 
nacionalne garde in kasne-
je še policije ter ga prosili, če 
bi lahko »začasno slovensko 
zastavo sneli, ker je preveč 
podobna ruski«. Lesjak je v 
pogovoru še povedal, da se 
severno od Kijeva, približno 
od 30 do 40 kilometrov da-
leč, vseskozi slišijo detona-
cije in da so ponoči našteli 
približno 2000 različnih ek-
splozij. Za njihovo varnost 
sicer dobro skrbijo uradni 
predstavniki ukrajinskih 
oblasti, je zagotovil. Lesjak o 

razmerah v Ukrajini redno 
poroča slovenskemu vele-
poslaniku v Ukrajini Toma-
žu Mencinu, ki svoje delo 
opravlja v mestu Rzeszow 
ob poljsko-ukrajinski meji. 
V stikih je predvsem z vele-
poslanikoma Poljske in Sve-
tega sedeža, ki še vedno osta-
jata v Kijevu.

Konferenca predsednikov 
parlamentov 

Na Brdu pri Kranju je ta 
teden potekala konferen-
ca predsednikov parlamen-
tov članic Evropske unije 
(EU), na kateri so razpravlja-
li o EU kot poroku stabilno-
sti, varnosti in blaginje v re-
giji in širše. Med drugim so 
poudarili pomen širitve EU, 
spregovorili pa so tudi o voj-
ni v Ukrajini. Predsednik dr-
žavnega zbora Igor Zorčič je 
tako v nagovoru dejal, da je 
napad na Ukrajino napad na 
temeljne evropske vrednote 
miru, demokracije in sožitja 
narodov. »Zato se moramo 
kot voditelji ključnih evrop-
skih predstavniških insti-
tucij zavedati, da boj Ukra-
jincev za mir in svobodo ni 
samo njihov, marveč je boj 
celotne evropske demokra-
tične skupnosti,« je pove-
dal. »Ukrajini so parlamen-
ti posodili svoj glas in svetu 
sporočili, da je njena priho-
dnost v Evropi, da si želimo, 
da postane del evropskega 
projekta,« je še dejal. 

AI: Kršitve človekovih 
pravic tudi v Sloveniji

Nevladna organizacija 
za zaščito človekovih pra-
vic Amnesty International 
(AI) je pred dnevi izdala po-
ročilo za leto 2021, v kate-
rem ugotavlja, da je bilo lan-
sko leto podobno kot v sve-
tu tudi v Sloveniji zaznamo-
vano s številnimi napadi na 
človekove pravice. Poudari-
la je predvsem restriktivno 
begunsko zakonodajo, slab-
šanje svobode medijev in 
omejevanje zbiranj z name-
nom protestov v okviru pro-
tikoronskih ukrepov. So pa v 
AI pohvalili Slovenijo zaradi 
spremembe opredelitve po-
silstva v skladu z modelom 
soglasja in sprejetja zakona 
o dolgotrajni oskrbi.

Zdravniška zbornica 
podelila priznanja

Zdravniška zbornica Slo-
venije je v sredo podelila 
zbornična priznanja za leto 
2020 in 2021. Prejelo jih 
je šestnajst zdravnikov in 
zobozdravnikov, najvišji Hi-
pokratovi priznanji, odlič-
ji za življenjsko delo, pa sta 
prejela Igor Švab in Dušan 
Grošelj. Švab je ustanovi-
telj in predstojnik katedre za 
družinsko medicino na me-
dicinski fakulteti Ljubljana 
in dekan te fakultete. Gro-
šelj je bil med drugim kli-
nični zobozdravnik v Centru 

za zobne bolezni stomatolo-
ške klinike univerzitetno-k-
liničnega centra. Na slove-
snosti so podelili tudi nekaj 
nazivov častni člani zborni-
ce. Med prejemniki naziva je 
bil tudi direktor Nacionalne-
ga inštituta za javno zdravje 
Milan Krek, in sicer za »iz-
jemno javnozdravstveno de-
lovanje, dosežke na podro-
čju organizacije zdravstva 
in obravnave rabe nedovo-
ljenih drog ter še posebej za 
delovanje v času pandemije 
covida-19«.

Nagrade podelili tudi 
novinarjem

Stanovske nagrade čuvaj/
watcdog za leti 2020 in 2021 
so pred tednom dni v pode-
lili tudi v Društvu novinar-
jev Slovenije. Nagrado za ži-
vljenjski prispevek k razvoju 
slovenskega novinarstva sta 
prejeli novinarka Dela Joži-
ca Grgič in novinarka Veče-
ra Glorija Lorenci. Nagrade 
za izstopajoče novinarske 
dosežke v preteklih dveh le-
tih pa so prejeli uredništvo 
Slovenske tiskovne agenci-
je, novinarka Televizije Slo-
venija Ksenija Horvat, no-
vinar Dela Peter Žerjavič in 
novinarka Večera Ana Lah 
(vsi za leto 2021) ter za leto 
2020 novinarji Špela Kuralt 
(Delo), Zarja Muršič (Radio 
Študent), Janko Petrovec 
(Televizija Slovenija) in Bo-
štjan Videmšek. 

V Kijevu po dveh dneh 
sneli slovensko zastavo

Začasni slovenski odpravnik poslov Boštjan Lesjak je moral 
po dveh dneh izpred slovenskega veleposlaništva v Kijevu 
sneti slovensko zastavo, ker je preveč podobna ruski. 

Na Brdu pri Kranju je ta teden potekala konferenca 
predsednikov parlamentov članic Evropske unije. 

V Društvu novinarjev Slovenije so podelili stanovske 
nagrade čuvaj/watcdog za leti 2020 in 2021. / Foto: Simon Šubic

Jože Košnjek Pod častnim pokrovi-
teljstvom predsednika Re-
publike Slovenije Boruta 
Pahorja se bodo v sredo, 6. 
aprila, ob 19. uri z odprtjem 
razstave koroškega umetni-
ka Gustava Januša v Galeri-
ji Družine na Krekovem trgu 
začeli tradicionalni Koroški 
kulturni dnevi v Ljubljani. 
Že vrsto let so prikaz vrhun-
cev kulturnega ustvarjanja 
Slovencev na Koroškem ro-
jakom v Sloveniji. Slikar in 
pesnik Gustav Januš, ki je 
bil rojen leta 1939 v Selah 
in je prejel mnoga avstrijska 
in slovenska priznanja, je 
prava izbira za začetek dni. 
Umetnika bo predstavil pod-
predsednik Slovenske pros-
vetne zveze dr. Janko Mal-
le, razstavo in kulturni do-
godek pa bo odprla avstrij-
ska veleposlanica v Ljublja-
ni mag. Elisabeth Ellison 

- Kramer. Za kulturni okvir 
bo poskrbel kvartet Dobni-
ško jezero iz Loč v sestavi 
Nada Zerzer, Katja Osterc, 
Simon Triessnig in Jakob 
Koschutnig. Razstava bo na 
ogled do četrtka, 28. apri-
la, do 18. ure, ko bodo skle-
njeni letošnji dnevi koroške 
kulture. 

Program obsega nad deset 
prireditev, ki so jih ob pomo-
či pokroviteljev skupaj orga-
nizirali Krščanska kultur-
na zveza, Slovenska pros-
vetna zveza, Društvo slo-
vensko-avstrijskega prija-
teljstva iz Ljubljane in Klub 
koroških Slovencev v Lju-
bljani. Četrtkovemu odpr-
tju bosta že v četrtek, 7. apri-
la, sledili dve prireditvi. Ob 
11. uri bo v dvorani Sloven-
ske matice na Kongresnem 
trgu predstavitev novih slo-
venskih koroških publikacij, 

med katerimi bo tudi zbirka 
pesmi gorenjskega rojaka 
Egija Gašperšiča z naslovom 
Kaj vam pa jaz povem. Ob 
18. uri bodo v Slovenskem 
centru PEN in prostorih 
Društva slovenskih pisate-
ljev na Tomšičevi v Ljublja-
ni pod geslom Mostovi nad 
bregovi brali svoja dela slo-
vensko in nemško govoreči 
avtorji Gabriela Russwurm 
– Biro, Ivana Kampuš in Ka-
rin Prucha. Danes teden, 8. 
aprila, ob 17. uri bosta v des-
nem atriju Mestne hiše v 
Ljubljani odprtje razstave 
Solidarnost ob meji in reci-
tal Lare Vouk in Aleksandra 
Tolmaierja v počastitev po-
kojnega koroškega pesnika, 
pisatelja, prevajalca in kriti-
ka družbenih razmer Janka 
Messnerja, ki je, star 90 let, 
umrl leta 2011. Ob tej prilož-
nosti bo izdan tudi poseben 

zbornik. Zgoščen program 
se bo nadaljeval v soboto, 
9. aprila, ob 11. uri v Mini 
Teatru na Križevniški z go-
stovanjem lutkovne skupi-
ne Kakodolgoše iz Šmihela 
pri Pliberku, v kateri igra se-
dem deklet in dva fanta, ki 
v zgodbi premagajo vse te-
žave na poti skozi živalsko 
džunglo. Prav tako v sobo-
to ob 18. uri pa bo v dvorani 

JSKD Skladovnica na Be-
ethovnovi v Ljubljani dvo-
jezična gledališka predsta-
va Teatra Šentjanž v Rožu 
za otroke in mlade po srcu  
z naslovom »Vas! Kaj? – 
Was? Dorf!«. Režiserka je 
gorenjska rojakinja Alenka 
Hain, igrata pa Johanna Ha-
inz in Aleksander Tolmai-
er. Obisk obeh predstav je 
brezplačen!

Slovenci v zamejstvu (844)

Ljubljana gosti koroško kulturo

med sosedi

Koroški slovenski pesnik in slikar Gustav Januš, upokojeni 
predmetni učitelj na glavni šoli v Šentjakobu v Rožu, ki ga 
imajo za najbolj hudomušnega med slovenskimi resnimi 
pesniki, se bo predstavil v sredo na odprtju letošnjih 
Koroških kulturnih dni. / Foto: arhiv GG
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Miha Naglič

Leta 1991: Ukrajina poje

Preberimo najprej bese
dilo, ki je bilo objavljeno v 
našem časopisu 10. decem
bra 1991. »Ukrajina poje, 
ker gre na svoje. Veseli gla
sovi, ki se razlegajo po tej 
širni krajini (od tod njeno 
ime) med Rusijo in Polj
sko, so segli tudi do nas. 
Pri sluhnemo jim v upanju, 
da se pesem in smeh ne bo
sta sprevrgla v krike in jok 
– tako, kot sta se na Hrva
škem. In da se med bratski
mi Rusi in Ukrajinci ne bo 
zgodilo tisto, kar se je med 
Srbi in Hrvati. / V šoli so nas 
učili (naj bo res ali ne), da je 
Ukrajina naša pradomovi
na. Gotovo pa je res, da je v 
tej širni deželi 'pod svobod
nim soncem' nastala prva 
ruska država. Po širnih ni
žavah med Donom na vzho
du, Črnim morjem na jugu 
in Dnestrom na zahodu 
teče Dneper; južno od nje
ga so stepe, severno pa (so 
bili) gozdovi in to prehodno 
ozemlje je zibalo najstarej
šo rusko državo, Kijevsko 
kneževino, ki je nastala pro
ti koncu 9. stol. (862). Vla
dali so ji Ruriki, imenova
ni po Ruriku, prvem kne
zu, ki je bil normanskega 
(švedskega, Varjagi) rodu. 
Sledili so mu Oleg, Igor, 
Olga, Svja toslav, Vladimir 
(pod katerim so Rusi 988 

sprejeli krščanstvo) in Ja
roslav (zakonik Ruskaja 
pravda) ... vse do 1240, ko 
so Kijev zavzeli in razde
jali Mongoli. / Ukrajina je 
bila vseskozi zakrita s sen
co Rusije in kot tako smo jo 
doživljali tudi Slovenci (ko
likor smo jo). Učili smo se 
o Puškinu in Lermontovu, 
skoraj nič pa o pesniku Ta
rasu Ševčenku (1814–1861), 
ukrajinskem sodobniku na
šega Prešerna, ki velja tudi 
za tvorca ukrajinščine kot 
knjižnega jezika. Starejši 
med nami se morda spomi
njajo gesla 'Ukrajina joče', 
s katerim so v letih, ko je 
ta deželažitnica gladovala, 
pozivali k zbiranju pomoči. 
Živo pa nam je vsem v za
vesti Černobil, ta fenomen 
ekološke katastrofe s sovjet
skim predznakom na ukra
jinskih tleh. Predzadnjo ne
deljo so se Ukrajinci odlo
čili, da na teh tleh zavlada
jo sami, tako v dobrem kot 
v slabem. / Mihail Gorba
čov, ki hoče Sovjetsko zve
zo preosnovati in hkrati oh
raniti kot nekakšno zvezo 
suverenih držav, zdaj stra
ši Ukrajino in vse druge z 
'jugovizijo'. Če gredo Ukra
jinci na svoje, potem naj bi 
se na nekdanjih ruskih oz. 
sovjetskih imperialnih tleh 
zgodila ravno taka ali še huj
ša katastrofa kot na jugoslo
vanskih. Toda če stvari pre
mislimo v miru, se izka
že, da je to le strašilo. Tudi 

katastrofa se res obeta, toda 
ne vsem. Zadela bo pred
vsem tiste, ki so živeli na ra
čun sovjetskega oz. jugoslo
vanskega režima – federal
no vladajočo kasto. Za naro
de pa to ne bo nikakršna iz
guba. Nasprotno: zdaj ima
jo edinstveno priložnost, 
da postanejo nacije, naro
di z lastno državo. Dr. Tine 
Hribar opozarja, da je da
nes na svetu čez 3000 naro
dov in le dobrih 160 nacij, 
ki so kot take članice OZN, 
in med tistimi tremi tisoči 
je ukrajinski narod gotovo 
največji – skoraj petdeset
milijonski narod brez drža
ve! / Postsovjetska situacija 
je taka: baltiške tri nacije so 
šle na svoje in so mednaro
dno že priznane; zakavka
ške tri si za to prizadevajo, 
enako Moldavija; azijskih 
pet čaka na to, kako se od
ločijo slovanske tri: Rusija, 
Ukrajina in Belorusija. Ru
sija in Poljska, tradicionalni 
sosedi in gospodarici Ukra
jine, sta samostojnost svoje 
nekdanje dekle že prizna
li. Vzhodnoslovanski pred
sedniki Boris Jelcin, Leonid 
Kravčuk in Stanislav Šuške
vič pa so se v soboto srečali 
v Minsku. Prepričani smo, 
da bodo našli skupni jezik: 
navsezadnje ti narodi niso 
bili nikoli tako sprti kot Srbi 
in Hrvati. Predvsem pa med 
njimi ni tistega civilizacij
skega in kulturnega razko
raka, za katerega je očitno, 

da ljudi loči bolj, kot jih zbli
žujeta kri in jezik. Po krvi so 
si bratje, po jeziku bratran
ci, po kulturi si niso tujci, bi 
rekel Cankar. In če se ti trije 
narodi dogovorijo za vsem 
ustrezen način sožitja, jim 
nihče ne bo mogel do žive
ga. / Razlogov za pesem in 
smeh kljub vsemu ni; ljud
je so lačni, strašita jih 'golod 
i holod' in vojska spet gro
zi. Zato našim bratom na 
vzhodu želimo predvsem, 
da bi imeli kaj za pod zob in 
da bi ohranili trezne glave. 
Pesem lahko počaka.«

Leta 2022: Ukrajina joče

Gornje besedilo je bilo na
tisnjeno v rubriki Zunanje
politični komentar, ki sem 
jo pisal v našem časopisu v 
prelomnih letih okrog 1990. 
Takrat sem dal komentarju 
naslov Ukrajina poje. Žal 
se je ta pesem 21 let pozne
je sprevrgla v novi jok. Zdaj 
je vprašanje, kdaj se bodo 
Ukrajinci spet lahko veselil 
življenja v svoji veliki državi.

Ostanimo budni!

»Ne smemo se navaditi na 
vojno in nasilje. Ne smemo 
postati utrujeni od spreje
manja beguncev, tudi v pri
hodnjih mesecih.« S to izja
vo nas papež Frančišek opo
zarja, da ob tragediji Ukraji
ne ne smemo otopeti, ostati 
moramo budni.

Ukrajina spet joče
Ukrajina je leta 1991 razglasila svojo neodvisnost ob soglasju Rusije in Belorusije. Do takrat so bili 
Ukrajinci največji narod brez lastne države. Žal se je Putin 21 let pozneje premislil in tako zanikal 
Jelcinovo soglasje …

Tako so predsedniki Rusije, Belorusije in Ukrajine v neki 
beloruski rezidenci 8. decembra 1991 podpisali sporazum o 
razpustitvi Sovjetske zveze. / Foto: Wikipedija

Vladimir Putin in njegov obrambni minister Sergej Šojgu 
sta glavna akterja napada na Ukrajino, ki pa ne poteka po 
njunih načrtih. / Foto: Wikipedija

Tako so uničena ruska bojna vozila zatrpala ulico v mestu 
Buča v kijevski regiji, 1. marca 2022. / Foto: Wikipedija

Miha Naglič

»Z novo, povsem spreme
njeno in dopolnjeno izdajo 
svetovnih presežnikov že
limo obnoviti nekoliko za
megljen optimistični pog
led na svet. Pesimisti se s 
takšnim pogledom ne mo
rejo zlahka strinjati, saj je v 
današnjem svetu poleg lepe
ga in veličastnega veliko pre
več revščine, nasilja in zati
ranja. Glede tega imajo prav, 
pa vendar moramo znati vi
deti tudi, kar je lepo v nara
vi in človeških delih, seveda 
ne zgolj v presežnikih. Živ
ljenje je v glavnem vendar
le lepo in s predstavljanjem 
'naravnih' in 'družbenih' 
presežnikov poskušamo po
udariti, kako je naš svet dra
gocen in hkrati veličasten 
in da je zelo narobe, ker ga 

neusmiljeno izkoriščamo 
in brezobzirno spreminja
mo. V knjigi predstavljamo 
118 'naravnih' in 'družbe
nih' presežnikov, kar je se
veda zelo omejen in do neke 
mere tudi subjektiven iz
bor. Pa vendar smo posku
šali zajeti čim več največjega 
in najmogočnejšega v nara
vi in kar je ustvarila človeška 
družba, od brezmejnih oce
anov, gorstev in gozdov do 
najvišjih zgradb in največjih 
prometnih vozlišč. Nekate
ri med izbranimi presežni
ki, zlasti 'naravni', so precej 
trajni in bodo ostali prvaki še 
dolgo, 'družbeni' pa se spre
minjajo veliko hitreje in prej 
ali slej se bodo pojavili novi. 
V večini poglavij so pred
stavljeni po trije presežni
ki, in sicer s skrbno izbrani
mi fotografijami in kratkimi 

besedili. Dodali smo še pre
glednice s podatki, podrob
nejše opise nekaterih poja
vov in vrsto drobnih zanimi
vosti. Avtorja in založba upa
mo, da boste bralci ob lista
nju po knjigi našli veliko le
pega, zanimivega in pouč
nega, da se boste ob tem raz
vedrili in morda odkrili tudi 
kaj novega o edinstvenem 
presežniku, imenovanem 
planet Zemlja.« (str. 11)

Gornje besede so iz pred
govora v to imenitno knjigo. 
Neverjetno je, kakšne pre
sežnike je ustvarila nara
va sama, veliko pa smo jih 
dodali ljudje v svojih druž
benih naporih. Ti so lahko 
naravnemu okolju bolj ali 
manj prijazni, nekateri kra
jino dopolnjujejo, drugi jo 
kazijo in ogrožajo. V tej knji
gi so seveda predvsem prvi. 

Mogoče bi kazalo v kaki dru
gi publikaciji prikazati tudi 
»presežnike«, ki bi se jih 
morali sramovati in ogroža
jo tudi nas same. Med »ma
limi presežniki« na koncu 
knjige najdem tudi »največ
je tovorno letalo na svetu«, 
ukrajinski Antonov An225. 
Žal so ga ruski napadalci že 
v začetku agresije na Ukraji
no uničili … Pomembno in 
hvalevredno je tudi dejstvo, 
da sta tako mogočno knji
go napisala slovenska avtor
ja, geografa Karel in Marjeta 
Natek. Čestitamo!

Nove knjige (626)

Svet v presežnikih

Karel in Marjeta Natek, 
Svet v presežnikih, 
Mladinska knjiga, 
Ljubljana, 2022, 528 
strani



Kultura

petek, 1. aprila 202214

Igor Kavčič

Ko ste se leta 2012 preselili 
v Kanado in se kasneje tam 
vključili tudi na dodatni štu-
dij režije, ste imeli v kovčku 
tudi Cankarja?

Ja, Cankarja in še nekaj 
kovčkov knjig. (smeh) Prav-
zaprav so bile knjige večina 
moje prtljage pri selitvi v Ka-
nado. Knjige mi predstavlja-
jo vez s Slovenijo in sloven-
skim jezikom. Ob vsakem 
obisku nakupim nekaj knjig, 
prevedene knjige slovenskih 
avtorjev pa rada podarjam 
Kanadskim prijateljem. 

Ko sem bila leta 2012 spre-
jeta na kanadsko verzijo 
AGRFT, je bilo to veliko pre-
senečenje. Njihova akade-
mija, ki se imenuje National 
Theatre School in se nahaja 
v Montrealu, sprejme le dva 
študenta režije vsaki dve leti. 
Avdicije imajo po vsej državi, 
ki je večja od celotne Evrope, 
prijavi se več kot tisoč kandi-
datov, tako da je bilo res pre-
senečenje, da mi je uspelo. 

Seveda sem vedno razmi-
šljala, kako promovirati slo-
vensko gledališče in dramati-
ke, in v času študija sem po-
gosto kazala slike slovenskih 
predstav ostalim študentom 
in profesorjem, ki so bili ved-
no presunjeni nad kvaliteto 
slovenskih predstav.  

Ste na Cankarja še posebej 
pomislili po tem, ko ste se 
pridružili Gledališki sku-
pini Crane Creations The-
atre Company in ste iskali 
kakšno primerno slovensko 
klasiko za uprizoritev?

Na Cankarja sem pomisli-
la, ker sem med študijem obi-
skala veliko kanadsko gledali-
šče, ki postavlja na oder pred-
stave, napisane med leti 1850 
in 1950. Seveda sem takoj po-
mislila, da bi bilo super videti 
Cankarja na njihovem odru, 
a ko sem začela iskati prevod 
njegovih dram v angleščino, 
jih ni bilo nikjer.        

Crane Creations Theat-
re Company sem ustanovila 
nekaj let kasneje, leta 2015. 
Smo prvo profesionalno gle-
dališče v mestu Mississau-
ga, ki se nahaja med Toron-
tom in Niagarskimi slapo-
vi. Mesto je šesto največje v 
Kanadi, po številu prebival-
cev je Mississauga večja kot 
Vancouver, saj ima več kot 
800.000 prebivalcev. Biti 
prvo profesionalno gledali-
šče je velika čast in odgovor-
nost. Smo majhna ekipa, ki 
hitro raste, najbolj ponosni 
pa smo na dejstvo, da je naša 

ekipa sestavljena iz umetni-
kov iz različnih delov Kana-
de in sveta. 

Je tudi presenečenje, da ni 
prevodov Cankarjevih dram 
v angleščino, prispevalo, da 
se povežete s Prešernovim 
gledališčem in se lotite pro-
jekta Cankar gre na zahod?

Absolutno. Takoj ko sem 
odkrila, da Cankarjeve dra-
me niso bile prevedene, sem 
se obrnila na Prešernovo gle-
dališče Kranj, ki se aktivno 
posveča razvoju in promoci-
ji slovenske dramatike. Mir-
jam Drnovšček in Marinka 
Poštrak sta takoj prepozna-
li ogromen pomen projekta 
in k njemu pristopili.  

Zdaj je prevedenih vseh se-
dem njegovih dram, kako 
ste izbirali prevajalce in 
kako so se odzvali?

Od samega začetka smo 
iskali prevajalce, ki imajo dol-
goletne izkušnje s prevaja-
njem in se posvečajo gledali-
šču in literaturi. Razpis evrop-
ske komisije, ki podpira pro-
jekt, je zahteval, da je angle-
ški jezik materni jezik preva-
jalcev, v nekaterih primerih, 
kot so Hlapci in Lepa Vida, pa 
so nam dovolili, da sta preva-
jalca (Tina Mahkota in Tom 
Priestly) delala v paru. Preva-
jali so še Michael Biggins ter 
Jason in Alenka Blake. 

Vsi prevajalci so bili nav-
dušeni nad povabilom. Za-
nimivo pa je bilo, da med 
tistimi, ki živijo izven Slo-
venije, Cankar nima enake 
teže, kot je prevod njegovih 
dram predstavljal na primer 

Tini Mahkota. Izven Slove-
nije tudi Slovenci, ki živijo 
po svetu, ne razumejo, kako 
zelo pomemben je Cankar 
za Slovence in Slovenijo, ko-
liko je pripomogel k tvorbi 
narodne identitete in da ima 
vsako mesto ulico, ki se ime-
nuje po njem. Naša naloga 
je, da njegov pomen preds-
tavimo tudi izven Slovenije.

 
Med prevajanjem ste bese-
dila tudi preizkušali na bral-
nih vajah, mar ne? 

Res je. Dramsko delo je 
namenjeno odru, njegov cilj 
je, da ga govorijo igralci pred 
živo publiko. V angleško go-
vorečih deželah pri postav-
ljanju gledališkega dela na 
oder ni veliko svobode: tukaj 
se delo na oder postavi točno 
tako, kot je napisano, zato je 
bilo izjemno pomembno, da 
med procesom prevajanja 
slišimo, kako bo delo zvene-
lo iz ust igralcev. 

Takoj ko so bili prevedeni 
prvi osnutki, je ekipa igral-
cev Crane Creations Theat-
re Company prebrala osnu-
tek na glas, igralci po poda-
jali predloge, kako izboljša-
ti govorljivost in vtise o ose-
bah in besedilu, ki so poma-
gali uredniku zbirke pri na-
vodilih prevajalcem. 

Pri nas so gledališča večino-
ma financirana od države ali 
občin. Kako deluje gledali-
ški sistem v Kanadi, so gle-
dališke skupine prepušče-
ne trgu? Ali lahko tvegajo z 
neznanim Slovencem Iva-
nom Cankarjem? Ne glede 
na to, da se ga drži oznaka 

neodkritega Ibsna vzhoda, 
se publika verjetno odzo-
ve drugače vabilu k ogledu 
Hamleta, kot bi se ob Beau-
tiful Vidi? 

Gledališča v Kanadi so fi-
nancirana iz treh različnih vi-
rov: vladnih virov (države, pro-
vince in mesta), zasebnih vi-
rov (razpisi fundacij, sponzor-
ji, donacije) in prodaje (vsto-
pnice za predstave, delavni-
ce, gledališki listi, pijača in 
prigrizki v odmoru, najemni-
na od oddaje prostora dru-
gim producentom). Vladna 
sredstva niso stalna, vsa gle-
dališča se morajo vsako leto 
prijavljati na razpise – projek-
tne in operativne. Operativ-
na sredstva so zelo zelo redka, 
jaz sem zelo ponosna, da mi je 
uspelo naše gledališče uvrstiti 
na seznam dobitnikov opera-
tivnih sredstev. Vladni razpisi 
predstavljajo v povprečju oko-
li 28 odstotkov dohodka, kar 
pomeni, da morajo gledališča 
ostalo zaslužiti s prodajo in 
zasebnimi sredstvi. Rezultat 
tega sistema je zelo komerci-
alno gledališče, kjer ima avtor, 
kot je Cankar, zelo zelo malo 
možnosti, da je uprizorjen. 

 
Kako lahko poteka promo-
cija Cankarja v taki situaci-
ji ... kaj je tisto, kar bi po sto 
letih lahko 'prodajalo' Can-
karjeve drame? V Sloveniji 
je Cankar vezan na specifi-
čen politično-socialni okvir, 
ki se ga že zgodaj naučimo v 
šolskem sistemu. Kako pa to 
kulturno različnost prevesti 
v Kanado in druge anglosa-
ške dežele? Cankarjeva be-
sedila zahtevajo tudi konte-
kst, ki ga Slovenci za razliko 
od drugih vendarle imamo.

Promocija avtorja iz 
majhne države, kot je Slove-
nija, je še posebej zahtevna 
v zadnjih letih, saj je v tujini 
trenutno veliko poudarka na 
dekolonizaciji. Ne glede na 
to, da smo tudi Slovenci ved-
no živeli pod tujimi gospo-
darji, smo v očeh sveta tudi 
mi beli Evropejci in tako av-
tomatsko kolonizatorji. V 
svetu so tako v ospredju av-
torji izven Evrope, še pose-
bej iz afriških držav, latin-
ske Amerike in Azije. 

Dodaten problem pri Can-
karju je dejstvo, da naš na-
rod zaradi majhnega števila 
nima velike kupne moči. Če 
gledališče na primer uprizo-
ri kitajskega avtorja, ima na 
milijone potencialne publi-
ke. Avtorji iz majhnih držav 
so tako tržno manj zanimivi. 

Cankarja predstavlja-
mo kot alternativo Ibsnu in 

Čehovu, in ga promoviramo 
kot avtorja, ki je manj znan 
in zato zasluži pozornost. V 
severni Ameriki se je kar pri-
jel vzdevek vzhodnoevrop-
ski Ibsen. 

Kar se tiče konteksta, je to 
zelo zanimivo vprašanje v an-
gleško govorečih deželah. V 
Sloveniji ima na primer ideal 
služenja negativno konotaci-
jo. Cankar kritizira dejstvo, da 
smo Slovenci hlapci. V angle-
ško govorečem svetu ima ide-
ja služenja (biti v službi, biti 
na uslugo, služiti nečemu ali 
nekomu) izjemno pozitivno 
konotacijo. Tukaj politiki slu-
žijo ljudstvu, uslužbenci slu-
žijo korporaciji in vsi so zelo 
ponosni na služnost, saj se za-
vedajo, da s svojim delom gra-
dijo nekaj večjega, kar ima šir-
šo korist. Pri prevodu Cankar-
ja, ki se pogosto ukvarja s kri-
tiko služenja, postane konte-
kst prevoda zahtevnejši, kako 
prikazati izkoriščanje names-
to služnosti.

Tako je bilo na primer veli-
ko debate glede verjetno naj-
bolj znanega Cankarjeve-
ga stavka »Za hlapce rojeni, 
za hlapce vzgojeni, ustvarje-
ni za hlapčevanje«, ki bi v di-
rektnem prevodu lahko zve-
nel »Servants! Born to serve, 
raised to serve, made to ser-
ve«, a bi v tem primeru v an-
gleškem jeziku predstavljal 
povsem nevtralno dejstvo 
namesto emocionalno nabi-
tega pomena v slovenskem 
stavku. Zato smo se odloči-
li ta stavek prevesti kot »Lac-
keys! Born to lack, raised to 
lack, made to lack« kot bese-
dno igro na angleško besedo 
lackey (lakaj, slabšalna ko-
notacija za služabnika). Be-
seda hlapec bi lahko bila pre-
vedena kot serf, kar pomeni 
zelo konkretno funkcijo v 
fevdalnem sistemu, a ta be-
seda ima spet le direkten po-
men, in ne omogoča bese-
dne igre z glagolom. 

Skratka, tole je en primer 
težav, s katerimi se soočamo 
pri prevodu, verjetno vam 
lahko povem še za nekaj ur 
anekdot. (smeh)

Kako gre prodaja prevodov?
Knjige so na voljo tudi na 

Amazonu, v tiskani in digi-
talni obliki po zelo dosto-
pnih cenah. Za knjige se za-
nimajo predvsem Sloven-
ci po svetu ter ljudje, ki se 
ukvarjajo z gledališčem, se-
veda pa vabimo tudi sloven-
ske bralce, da jih uvrstijo v 
svojo zbirko ter mogoče po-
darijo sorodnikom in prija-
teljem iz tujine.

V Kanadi s Cankarjem 
Na Tednu slovenske drame je včeraj potekala okrogla miza Brati Cankarja – Reading Cankar, nadaljevanje projekta Cankar Goes 
West – Cankar Gre na zahod, ki sta ga Prešernovo gledališče Kranj in gledališka skupina Crane Creations Theatre Company iz 
Kanade s prevodi sedmih dram Ivana Cankarja v angleški jezik predstavila lani. O novem Cankarjevem življenju v Kanadi sva se na 
daljavo pogovarjala z idejno pobudnico projekta in vodjo omenjenega gledališča, slovensko režiserko Andrejo Kovač.

Andreja Kovač že desetletje živi in ustvarja v Kanadi.

Andreja 
Kovač

 F
ot

o:
 A

im
ee

 P
ou

lin

»Dodaten 
problem pri 
Cankarju je 
dejstvo, da naš 
narod zaradi 
majhnega števila 
nima velike 
kupne moči. Če 
gledališče na 
primer uprizori 
kitajskega 
avtorja, ima 
na milijone 
potencialne 
publike. Avtorji 
iz majhnih 
držav so tako 
tržno manj 
zanimivi.«
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Alenka Brun

Omenjeni film je dan prej 
doživel predpremierno že v 
Ljubljani na Gospodarskem 
razstavišču v sklopu sejma 
Alpe – Adria. Bil je dobro 
sprejet s strani občinstva, na 
Jezerskem pa ravno tako. 

Uvodni nagovor sta pred 
začetkom filma imela na Je-
zerskem župan Jezerskega 
Andrej Karničar, ki v filmu 
tudi nastopa, in predsednik 
Planinske zveze Slovenije 

Jože Rovan. Župan ni skri-
val veselja in odkrito priznal, 
da je ganjen, da so se ljudje 
premiere udeležili v tako ve-
likem številu.

Julijske in Kamniško-Sa-
vinjske Alpe so bile priljub-
ljen cilj čeških planincev, 
zato so leta 1897 v Pragi us-
tanovili svoje društvo, po-
družnico takratnega Sloven-
skega planinskega društva 
(SPD). S tem so povezave 
med slovenskimi in češkimi 
planinci postale še tesnejše. 

Leta 1900 je češka podru-
žnica zgradila  Češko kočo, 
ki je vse do danes najvidnej-
ši pomnik tega sodelovanja. 
Dokumentarno-igrani 
film Češka koča in češko-slo-
vensko sodelovanje prikazu-
je to sodelovanje vse od usta-
novitve češke podružnice 
SPD do praznovanja 120-le-
tnice Češke koče na Spo-
dnjih Ravneh. Film je nastal 
po zamisli predsednika če-
ške podružnice SPD – 2017 
Ladislava Jiráska, publicista, 

urednika in zbiralca zgodo-
vinskega gradiva ter velikega 
prijatelja Slovenije, ki se pod-
pisuje tako pod režijo in sce-
narij kot tudi pod komentar. 
V filmu, ki se ga avtor loteva 
zelo kronološko, je nekaj pri-
zorov zaigranih, predstavlje-
nih je veliko izvirnih doku-
mentov in predmetov iz ob-
dobja med letoma 1898 in 
1914, vključeni pa so tudi ar-
hivski posnetki iz zadnjih de-
setletij. 

Ladislav Jirásko je Jezer-
sko prvič obiskal že konec 
70-ih let prejšnjega stoletja. 
Od leta 2015 pa še večkrat, 
prav z namenom, da pridobi 
čim več gradiva za svoj film. 
V njegovem arhivu so se tako 
začeli nabirati zgodovinski 
dokumenti, razglednice, pis-
ma, objavljeni članki ... Že od 
začetka so ga namreč v čudo-
vitih slovenskih gorah zani-
male tudi zgodovinske pove-
zave med češkimi in sloven-
skimi planinci. 

Avgusta 2019 so po-
tem posneli prve kadre 

Kamniško-Savinjskih Alp, a 
je prisotnost novega korona-
virusa ohromila življenje in 
zaustavil se je tudi omenje-
ni projekt. Predlansko leto 
so bili posneti še zadnji ka-
dri igranih prizorov in do-
končana montaža zbranega 
gradiva, luč sveta pa je film 
slavnostno ugledal letos.  

Na Jezerskem se je ob-
činstvo v dvorani z dolgim 
in bučnim aplavzom zah-
valilo prav vsem ustvarjal-
cem in sodelujočim v fil-
mu, podpornikom projekta 

in sponzorjem, z velikim 
odobravanjem pa je pozdra-
vilo tudi vrhunec večera, ko 
je župan Andrej Karničar 
Jirásku podelil priznanje 
župana za njegov izjemen 
prispevek pri oživljanju in 
ohranjanju sodelovanja s če-
škimi in jezerskimi planin-
ci ter promocijo Češke koče 
pri nas kot tudi na Češkem. 
Režiser se je zahvalil za čast, 
ki so mu jo izkazali na Jezer-
skem, v upanju, da se bo so-
delovanje ohranilo in le še 
okrepilo.

Češko in slovensko
Gorski lepotici, eni najstarejših in še vedno v prvotni obliki ohranjenih planinskih koč na Slovenskem 
Češki koči na Spodnjih Ravneh, so se poklonili z upodobitvijo njene zgodbe in zgodbe češko-
slovenskega prijateljstva na filmski trak. Dvorana Korotan na Jezerskem je tako v soboto gostila 
premiero dokumentarnega filma Češka koča in češko-slovensko sodelovanje.

Prizor oziroma ena od fotografij, uporabljenih v filmu Češka koča in češko-slovensko 
planinsko sodelovanje

Ladislav Jirásko in Andrej Karničar 

Maša Likosar

Nada Kuralt, rojena na Hr-
vaškem, je leta 1949 z dekre-
tom prišla službovat v Slove-
nijo kot medicinska sestra v 
okrevališče v Gozd - Martu-
ljek, kjer je spoznala moža 
Jožeta Kuralta. Po dveh letih 
bivanja v Gorjah sta se leta 
1952 preselila v Radovlji-
co, za tem na Jesenice, leta 
1969 sta se vrnila v Spodnje 
Gorje, kjer sta kupila hišo, 
v kateri sta uredila tudi tu-
ristične apartmaje in sobe. 
»Ko sem leta 1950 prišla v 
Gorje, so se ravno vračali in-
terniranci in izseljenci, niče-
sar niso imeli, bili so revni, a 
so se razumeli, bili so pove-
zani in enotni, med njimi ni 
bilo sovraštva. Odnosi so da-
nes žal mnogo bolj kruti,« je 
povedala Nada Kuralt. Leta 

1961 je odšla v Ameriko, kjer 
je dve leti delala kot medicin-
ska sestra v eni od washing-
tonskih bolnišnic. »Može-
va teta in stric sta ob obisku 
Slovenije hvalila življenje 
v Ameriki, a je bilo vse prej 
kot rožnato. Ker mož ni do-
bil vstopnega vizuma, sem 
šla sama. Delo je bilo napor-
no in težko, kmalu sem spo-
znala, da imamo pravo Ame-
riko doma, v Sloveniji,« nam 
je zaupala.  

Družina Kuralt je petde-
set let vodila Krajevno orga-
nizacijo Rdečega križa Gor-
je, najprej Nadin tast, zatem 
mož, sledila je Nada, nasle-
dil jo je sin, ki je bil pred-
sednik do leta 2020. V času 
njihovega predsedovanja se 
je poslanstvo Rdečega kri-
ža v Gorjah dodobra uve-
ljavilo, pri čemer je ravno 

Nada zaslužna za uveljavi-
tev sistema in načina dela, 
ki mu v Gorjah sledijo še da-
nes. Veliko pozornost so na-
menili starejšim, uvedli so 
podmladek Rdečega križa, 
vestno so zbirali oblačila in 
hrano, predvsem pa so sku-
paj s prostovoljci brezpogoj-
no skrbeli za vse Gorjance, 
ki so bili pomoči potrebni. 
»Ni bilo lahko, včasih smo 
plavali v kalnih vodah s čer-
mi, a ljudje so dobro vede-
li, kam se obrniti, če je bila 
huda ura. Mlade smo žele-
li naučiti solidarnosti, hu-
manosti, dobrote, spošto-
vanja in prijateljstva. Člove-
ku je namreč treba pomaga-
ti, četudi je iz tujih vrst, ni-
koli ga ne smeš pustiti sa-
mega. Veseli smo tudi, da 
danes gorjanska občina in 
Rdeči križ delata z roko v 

roki. Rdeči križ je leta 2012 
dobil tudi svoje prostore za 
skladiščenje, do tedaj smo 
hrano in oblačila skladišči-
li pri nas doma,« je pouda-
rila Kuraltova, ob tem pa se 
spomnila begunske krize 
leta 1991, ko so v svoje tu-
ristične namestitve spreje-
li dvanajst beguncev. »Be-
gunci so bili nekoč deležni 
mnogo manj pomoči drža-
ve, kot so je danes, zato smo 
kot posamezniki in prosto-
voljci tedaj napeli vse moči, 
da smo jim lahko pomaga-
li,« je pojasnila Nada Kuralt, 
ki je zabeležila nešteto pro-
stovoljnih ur, darovala litre 
krvi, za svoje delo pa prejela 
številna priznanja. »Če de-
laš s srcem, ne iščeš plačila 
niti pohvale ali razloga, de-
laš enostavno zato, da bi po-
magal,« je dodala.

Nada Kuralt že vrsto let 
skrbno zbira in arhivira gra-
divo, od fotografij, zapisov do 
časopisnih člankov, ki so po-
vezani z ljudmi in delom v 
Gorjah. Gradivo je tekstovno 
opremila in tematsko uredi-
la v mape. »Ogromno vsega 
je tam shranjeno, to mi je v 
veselje, to delam za dušo,« je 
poudarila, medtem ko nam 
je odstrla delček svojega ar-
hiva. Med drugim ima arhi-
viran zgodovinski pregled 
gorjanskega Rdečega križa, 
gorjanske športnike, znane 
može, ena mapa je name-
njena Gorjancem, ki so do-
polnili devetdeset let, druga 
mladim Gorjancem, tretja 
je namenjena njeni osebni 
in družinski zgodovini in še 

mnogo drugih pomembnih 
dogodkov in ljudi se skriva v 
njenih mapah. Njeno zbrano 
gradivo ima bogato zgodo-
vinsko vrednost, komu ga bo 
zapustila, pa Kuraltova odgo-
vori: »Ne vem še, verjetno bo 
dedič zapisan v oporoki.« 

Nada Kuralt, ki zadnje leto 
živi na Bledu, je še vedno ak-
tivna. Z nasveti pomaga ak-
tualni predsednici Krajevne 
organizacije Rdečega križa 
Gorje Nini Repe, tudi gor-
janski župan Peter Torkar 
je deležen kakšnega nasve-
ta. »Še vedno jim dam ne-
kaj nasvetov in pomoči, a ne 
smem preveč, saj mi pravi-
jo, da imam že nekoliko vi-
sok 'emšo',« je v šali sklenila 
Nada Kuralt. 

Njeno življenje je 
krojila solidarnost
V več desetletjih aktivnega udejstvovanja je Nada Kuralt, ki bo letos dopolnila 93 let, pustila neizbrisen 
pečat v gorjanski skupnosti. Trideset let je bila predsednica Krajevne organizacije Rdečega križa Gorje, 
hkrati je z nasveti in dejanji sodelovala pri razvoju gorjanske krajevne skupnosti in kasneje občine. 
Leta 2010 je postala prva častna občanka Občine Gorje. Njeno življenje so zaznamovale solidarnost, 
humanitarnost in brezpogojna pomoč sočloveku.

Nada Kuralt nam je odstrla delček svojega bogatega arhiva. 
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Jasna Paladin

Pomlad je čas, ko se »že-
nijo ptički«, na prav pose-
ben način pa samice osva-
jajo tudi divji petelini s svo-
jo temno kovinsko barvo in 
rdeče obarvano kožno gubo, 
ki so znani po prav poseb-
nem paritvenem petju, s ka-
terim označujejo svoj terito-
rij, in plesu, ki – odvisno od 
vremenskih razmer in nad-
morske višine – traja v ob-
dobju od konca marca do 
maja. Številni ljubitelji nara-
ve si te prizore želijo posne-
ti ali vsaj fotografirati, a div-
ji petelini si pozornosti lju-
di ne želijo. Najbolj od vse-
ga namreč potrebujejo mir. 

Koliko divjih petelinov pri 
nas sploh še živi, so na Za-
vodu RS za varstvo narave v 
sodelovanju z lovskimi dru-
žinami na območju Kam-
niško-Savinjske Alpe in 
Grintovci ter zaposlenimi v 
LPN Kozorog Kamnik sku-
šali ugotoviti v okviru poseb-
nega projekta. Izvedli so po-
pis rastišč, kakor imenuje-
mo lokacije, kjer se zbirajo, 

in habitata divjega petelina. 
Pri popisu so poleg številč-
nosti osebkov analizirali tudi 
njegov življenjski prostor: 
kakšen je delež pokritosti z 
borovničevjem in kako po-
gosto so prisotna mravljišča 
ter delež odmrle lesne mase. 

Izkazalo se je, da so divji pe-
telini kazalnik dobro ohra-
njenih gozdov. »Starejši viri 
kažejo, da je nekoč divji pe-
telin poseljeval večino Slo-
venije (razen nižinskih de-
lov vzhodne Slovenije in 
večji del Primorske). Med 

drugim ni bil prav nič ne-
navaden prebivalec ljubljan-
skega Rožnika. V zadnjih 
130 letih je bila številčnost 
divjega petelina na Sloven-
skem največja v letih med 
1910 in 1930, po letu 1960 
pa se stalno zmanjšuje. S 

primerjavo rezultatov vseh 
obstoječih raziskav od 80. 
let preteklega stoletja dalje je 
bilo ugotovljeno, da je popu-
lacija divjega petelina na ob-
močju Slovenije v upadanju. 

Upadanje je prisotno tudi na 
območju Kamniško-Savinj-
skih Alp, a je vseeno manj 
izrazito kot na drugih ob-
močjih države, saj ima div-
ji petelin tukaj najboljše po-
goje v Sloveniji. Ta popula-
cija predstavlja eno močnej-
ših jeder v Sloveniji, ki jo je 
vsekakor treba ohranjati in 
krepiti,« ugotavljajo okolje-
varstveniki.

Znano je, da divji petelini 
za svoj življenjski prostor iz-
birajo območja med 1.000 
in 1.600 metri nadmorske 
višine. Tu najdejo pestro 
prehrano in ustrezne pogo-
je v vseh letnih časih: pozimi 

se zadržujejo v krošnjah dre-
ves, poleti pa iščejo gozdne 
poseke in jase. Odrasli div-
ji petelini se poleti in jese-
ni prehranjujejo z žuželka-
mi, jagodičjem in semeni, 

pozimi so glavna hrana igli-
ce in luske popkov iglavcev, 
kasneje spomladi pa poganj-
ki iglavcev in listavcev. Raz-
iskava je še pokazala, da kar 
86 odstotkov divjih peteli-
nov živi nad 1200 metri nad 
morjem. Ta divja kura je 
zelo občutljiva na različne 
motnje v življenjskem pro-
storu, žal pa so lovci med 
popisom motnje zaznali na 
skoraj treh četrtinah rastišč. 
Le pri 18 odstotkih rastišč 
teh niso zabeležili. Dve pe-
tini motenj predstavljajo ak-
tivnosti gozdarstva in lova, 
več kot polovico pa aktivno-
sti rekreacije in turizma.

Začenja se ples divjega petelina
Divji petelin, največja gozdna kura pri nas, je nekoč poseljeval večino Slovenije, zadnja desetletja pa je ta populacija v nenehnem upadanju, saj so znani po 
tem, da potrebujejo veliko miru. Še največ jih najdemo na območju Kamniško-Savinjskih Alp, kjer imajo najboljše pogoje za življenje.

Divji petelin sodi med ogrožene živalske vrste, saj se njegova številčnost neprestano 
zmanjšuje. Najbolj ga ogroža vse več aktivnosti rekreacije in turizma v gozdovih.

Upadanje števila divjih petelinov je prisotno tudi na 
območju Kamniško-Savinjskih Alp, a je vseeno manj 
izrazito kot na drugih območjih države, saj ima divji 
petelin tukaj najboljše pogoje v Sloveniji.

Marjana Ahačič

Mali muhar je droben 
ptič, ki večino časa preživi 
dobro skrit v visokih kroš-
njah listavcev, od koder je 
pozornemu ušesu mogo-
če ujeti njegovo melodično 
oglašanje. Samec je na prvi 

pogled precej podoben tašči-
ci, saj ima značilno oranžno 
obarvano grlo in povečini si-
vo-rjavo telo, le da je bistve-
no manjši ptič. Zaman ga 
bomo iskali v večini sloven-
skih gozdov, bolj pogost je le 
v nekaterih alpskih dolinah, 
vedo povedati na Društvu za 

opazovanje in proučevanje 
ptic Slovenije (DOPPS).  

Naseljuje stare in vlažne 
bukove gozdove z večjo ko-
ličino odmrlega drevja, kjer 
najde primerna dupla za 
gnezdenje, razložijo ornito-
logi in opozarjajo, da je rav-
no zato vrsta pod velikim 

pritiskom, saj intenzivno 
gozdarjenje nenehno krči 
njen življenjski prostor. 

V začetku marca so zato 
začeli kampanjo, ki so jo po-
imenovali Varuhi naravnih 
gozdov. S prispevki, zbra-
nimi v akciji, nameravajo 
kupiti najmanj deset hek-
tarjev gozdov na območjih, 
kjer živijo ogrožene in red-
ke gozdne ptice, in jih pre-
pustiti naravnemu razvoju. 
Na ta način želijo poskrbe-
ti za več izključno naravi in 
s tem tudi pticam prepušče-
nih gozdnih površin.

Na DOPPS opozarjajo, 
da imamo v Sloveniji, kljub 
temu da se ponašamo z veli-
kim deležem gozda, bistveno 
premalo naravnih gozdov. 
Starega, naravnega gozda je 
namreč v redkih gozdnih re-
zervatih ohranjenega le manj 
kot en odstotek. A prav ta je 
ključen za preživetje mnogih 
dragocenih živalskih vrst, po-
udarjajo na DOPPS.

»V zadnjem času v Slove-
niji z gozdom gospodarimo 
vse bolj intenzivno. Po po-
datkih Zavoda za gozdove 

Slovenije se od leta 2004 v 
povprečju vsako leto odpira 
več kot 400 kilometrov no-
vih gozdnih prometnic za 
spravilo lesa. Posledično z 
odpiranjem gozdov izgub-
ljamo stare, naravne, še ne-
dotaknjene gozdove, strate-
gije, ki bi nadomestila od-
prte površine z novimi, na-
ravi prepuščenimi gozdovi, 
pa ni. Taki gozdovi, za kate-
re je značilna velika količi-
na odmrle lesne mase, na-
stajajo stoletja in nudijo za-
točišče številnim dragoce-
nim gozdnim organizmom, 
ki jim rečemo gozdni speci-
alisti,« pojasnjujejo.

Prav med »gozdne speci-
aliste« sodijo številne vrste 
ptic, katerih populacije so že 
močno zdesetkane. Za nji-
hovo ohranjanje je nujna 
učinkovita in takojšnja vzpo-
stavitev novih naravi pre-
puščenih gozdov, opozarja-
jo. V okviru projekta Varu-
hi naravnih gozdov zato že-
lijo z nakupom vsaj desetih 
hektarjev gozda zagotoviti 
večji delež naravi prepušče-
nih gozdov. »Vanj ne bomo 

posegali, prepustili ga bomo 
naravnemu razvoju in s tem 
ohranjali gozdne specialis-
te, kot so belohrbti detel, ko-
conogi čuk, črna štorklja, 
divji petelin in mali muhar, 
ter številne druge gozdne or-
ganizme.«

Ptice potrebujejo stare gozdove
V Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije želijo s kampanjo Varuhi naravnih gozdov zagotoviti sredstva za nakup vsaj desetih hektarov gozdov, 
kjer živijo ogrožene in redke gozdne ptice, in jih prepustiti naravnemu razvoju.

Mali muhar je ena redkih 
evropskih ptic, ki se 
vsako jesen odseli na 
prezimovanje v Indijo, ne 
pa v Afriko. V Sloveniji, kjer 
živi le še v nekaterih alpskih 
dolinah, gnezdi med 100 in 
250 parov. / Foto: Alen Ploj, DOPPS

Kljub temu da se Slovenija ponaša z velikim deležem gozda, je starega, naravnega gozda 
zgolj en odstotek, opozarjajo na društvu za opazovanje ptic. / Foto: Domen Stanič, DOPPS
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Mojca Logar

Zdi se, da sva opremo 
za smučanje in smučarski 
tek za letos pospravila. Naj 
pade še toliko snega, mene 
smuka ne mika več. Za tur-
no smuko bodo še nekaj 
časa idealni pogoji, nekate-
ri gredo radi smučat na lede-
nike, jaz pa sem že preklo-
pila na pohajkovanje s kole-
som. Pohajkovanje s kole-
som nastopi s toplim vreme-
nom, vožnja v službo je jas-
no mogoča celo leto. Upam, 
da je toplo vreme končno 
tukaj. Tako sva se podala 
na kolesarjenje v Goriška 
brda. Avto parkirava na ne-
kem javnem prostoru, pred 

trgovino ali šolo, na parkiri-
šču pred pokopališčem ali 
cerkvijo. Tokrat sva parki-
rala pred trgovino na Dob-
rovem. Potem sva se poda-
la v zgornji del Brd. Z ele-
ktričnim kolesom se tudi 
po hribovitih krajih lah-
ko voziš kar tako, brez na-
črta. Ni pomembno, je hrib 
strm, dolg ali položen. In ta 
vožnja brez načrta je meni 
najljubša. Vse pohodne in 
vinske ceste v Brdih gredo 
mimo sadovnjakov in vi-
nogradov. Trte so lepo ob-
rezane in privezane k ži-
cam. Marelice cvetijo v ču-
doviti rožnati barvi. Povsod 
je suša. V gostilni sva govo-
rila s starejšo gospo. »Pre-
cej čez osemdeset let imam, 
pa ne pomnim take suše. V 
tem času bi moralo biti vse 
zeleno in v cvetju, letos pa 
še nič,« pripoveduje gospa. 

Ko nakažeš pripravljenost 
za poslušanje, gospa pove 
celo zgodbo svojega življe-
nja. Od rojstva do poroke, 
vse je prepleteno z Italijo 
in mejo, kupovanjem tam 
in vinogradništvom tukaj. 
Gost je gost, ni pomembno, 
ali je Italijan ali Slovenec, in 
dober glas seže v deveto vas. 
Tako so Brda danes zelo pri-
ljubljena izletniška točka, 
kjer lahko postrežejo še tako 

zahtevnega gosta. Popotni-
ki pa se povsod znajdemo. 
Ker v gostilni nisva rezervi-
rala, sva lahko jedla zunaj na 
preprosti vrtni mizi. Še bo-
lje, kolesarji čuvamo svoja 
kolesa, občudovala sem ro-
žmarin, ki je že cvetel v svo-
jih nežno modrih cvetovih, 
pod nogami se je smuka-
la mačka. Najprej sva zavi-
la proti Koradi, torej v zgor-
nji del Brd. Ko dosežeš ces-
to, ki povezuje Kambreško 
z Livškimi Ravnami in Liv-
kom, si na vrhu. Srečala sva 
tri pohodniške skupine Ita-
lijanov, ki so pešačili po bri-
ških vrhovih. Imeli so orga-
niziran pohod. Bili so stari 
in mladi, družine z majhni-
mi otroki in dojenčki, ki so 
jih nosili v posebnih nahrb-
tnikih, starejši in srednji. 
Ko se pogled odpre, se ta-
koj pokažejo stebri primor-
skih hribov, Krn, Matajur 
in Kanin. Potem sva zavila 
nazaj dol v Nozno in Belo, 
kjer se vinogradi šele začne-
jo. Mnogo je lokalnih poti, 
tudi popularna Juliana trail 
nas pelje tu mimo, pa Alpe 
Adria trail in še kaj bi se 
našlo. Ne smemo spustiti 
Šmartnega, Alojza Gradni-
ka v Medani, čudovite vile v 
Vipolžah. Dan je bil prekra-
tek, da bi obvozila vse vasi. 
Bo treba priti še kdaj, morda 
na praznik češenj, kakšen 
glasbeni festival ali pohod. 
Njihov slogan je čisto pravi, 
kjer nebo ljubi zemljo. 

Brda in Brici
profesorica geografije 
in zgodovine

Goriška Brda, kjer nebo 
ljubi zemljo.  

Peter Colnar Zaradi kmečkih nemirov 
so 28. marca 1848 uvedli na 
Kranjskem izredno stanje. 
Na današnji dan zvečer je od 
300 do 500 Ižancev napad-
lo grad, ga oplenilo ter pož-
galo gruntne knjige, urbar-
je in hišno opremo. Ker so 
župnišče zavarovali vojaki, 
so se puntarji obrnili proti 
lovskemu gradiču Namršel 
pri Želimljah in ga oplenili.

Na območju ižanske 
graščine, na gospostvih To-
mišelj, Iška vas, Iška Loka, 
Ig, Kot, Staje, Brest, Vrblje-
nje in Strahomer, so bili pod-
ložniki že 36 let, od propada 
francoske oblasti, jezni na 
graščaka, ki jim ni pustil se-
kati lesa v krimskih gozdo-
vih in jim je tako s prepoved-
jo kratil staro pravico. Ob tem 
so se z njim prepirali še tudi 
zaradi krompirjeve desetine. 

Upor Ižancev ni bil osa-
mljen. Brez uspeha so se 
upirali tudi v postojnski kre-
siji, kjer so uporniki napad-
li senožeško in planinsko 

graščino in zagrozili, da 
bodo napadli še nadliško, 
polhograjsko in vipavsko. 
Na Vrhniki so požgali mitni-
co, vrelo je v Vipavi, v Idriji 
pa je uprava rudnika mora-
la prepustiti delavcem v ne-
omejeno upravo bratovsko 
skladnico. V Vinici so žu-
pniku zažgali gospodarsko 
poslopje.

Revolucija v Avstrijskem 
cesarstvu se je sicer zače-
la 13. marca 1848 s študent-
skimi protesti na Dunaju, 
od tam pa so se hitro razširi-
li po vsem cesarstvu. Vsak s 
svojimi zahtevami so se štu-
dentom v boju pridružili iz-
obraženci, meščani, delav-
ci in kmetje. Vsem pa je bila 
skupna zahteva po odsto-
pu Metternicha in odpravi 
absolutizma. Številni naro-
di (Slovenci, Madžari, Čehi, 
Slovaki, Poljaki, Srbi, Italija-
ni ...) so v nemirih videli pri-
ložnost za dosego svoje av-
tonomije in neodvisnosti od 
tuje oblasti.  

Dunajska marčna revo-
lucija je odmevala med slo-
venskim meščanstvom 
in kmeti, ki so že od jože-
finskih reform vsako naj-
manjšo spremembo spre-
jemali kot konec obvezno-
sti, ki so jih imeli do zemlji-
ške gospode. V tem smislu 
so sprejeli na primer spre-
membo jožefinskega davč-
nega katastra, francoske re-
forme, davčno rektifikacijo 
in celo cesarjevo priporoči-
lo o odkupu naturalnih da-
jatev. Tlačani so vsakič pri-
čakovali, da bodo dosegli to, 
za kar so se bojevali že od 
velikih kmečkih uporov na 
koncu 15. in v začetku 16. 
stoletja, da se bodo otres-
li jarma brez posebne od-
kupnine. Enako so sprejeli 
tudi marčno revolucijo. Ne-
zadovoljstvo in zahteva po 
odpravi veljavnega razmer-
ja med podložniki in grašča-
ki sta bila marsikje vzroka 
za krajevne nemire in obra-
čune med gosposko.

Na Gorenjskem v deželi Kranjski 

Izredno stanje na Kranjskem
Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:

   V Povljah pri Kranju se je 28. 3. 1861 rodil duhov-
nik, zgodovinar, pisatelj Franc Perne. Ljudsko šolo 
in dva razreda gimnazije je obiskoval v Kranju, 
nato pa se je preselil v Ljubljano. Napisal je nekaj 
prispevkov o zgodovini gimnazije v Kranju in o 
njeni kapeli. Strokovne prispevke je objavljal tudi 
v izvestjih gimnazije v Kranju in v ljubljanskem 
škofijskem listu. Pri Mohorjevi družbi je sodeloval 
pri pripravi Življenja svetnikov.

   General in pesnik Rudolf Maister se je rodil 29. 
marca 1847 v Kamniku. Ko je ljubljanska Opera 
uprizorila opero Gosposvetski sen generala Rista 
Savina, je Maister v pogovoru pristavil: »Širca 
(Savinov pravi priimek) in jaz, oba sva generala, 
vendar je imel Širca več sreče. Njemu se je gospos-
vetski sen posrečil, meni pa izjalovil.«

   V Radomljah pri Domžalah se je 29. 3. 1899 rodil 
odvetnik in politik Ivo Potokar. Poleti 1944 ga je 
aretiral gestapo in zaprl v taborišču Dachau, kjer je 
1. 4. 1945 umrl.

   V Škofji Loki se je 29. 3. 1907 rodil fotoreporter 
Janez (Janko) Hafner. Med vojnama je delal pri 
Slovencu. Umrl je v Buenos Airesu 10. 12. 1972.

   Na Bledu se je 31. 3. 1875 rodila slovenska pesnica 
Vida (pravo ime Frančiška) Jeraj. 

   V Radomljah se je 3. 4. 1856 rodil narodni in soci-
alni pisec Ivan Belec. Predlagal je, naj bi ruščina 
postala knjižni jezik vseh Slovanov. 

Janez Logar

Jeza je čustvo, ki ga nima-
mo radi. Bolj kot jezo pozna-
mo agresijo. Še bolj imamo 
v spominu nasilno izražanje 
jeze – vpitje, kričanje, pre-
tepanje, metanje predme-
tov, loputanje z vrati, prek-
linjanje, povzročanje škode 
… Večinoma so nas učili in 
vzgajali, češ da je jeza nekaj 
slabega, da se je moramo iz-
ogibati, da moramo potrpe-
ti in ne izražati jeze … Zato, 
verjetno tudi zato, smo Slo-
venci pretirano potrpežljivi 
in zadržujemo v sebi jezo, 
tudi ko za to ni potrebe. Niso 

nas naučili in niso nam po-
vedali, da je jeza del ljubez-
ni. Vendar ponovimo: jeza 
je del ljubezni, nasilno izra-
žanje jeze ni del ljubezni in 
je nesprejemljivo. Kako naj 
bo jeza del ljubezni? Kadar 
nas nekdo ogroža, omejuje, 
nam dela krivico, se iz nas 
norčuje ali nam kako dru-
gače škoduje, takrat nujno 
potrebujemo jezo, da usta-
vimo takšno vedenje. Takrat 
je jeza del ljubezni do sebe. 
Tako se zaščitimo in omeji-
mo škodljivo vedenje drugih 
do nas. Namen jeze je usta-
viti škodljivo vedenje drugih 
do nas. 

Niso vse vrste (dimenzije, 
kategorije) jeze enako učin-
kovite. Nepravilnega, ško-
dljivega vedenja ne bomo 
ustavili z nepravilnim izra-
žanjem jeze. Nič ne bomo 
imeli od tega, če bomo npr. 
po krivici, ki se nam je zgo-
dila, ure in ure sami pri sebi 
samo premlevali (ruminaci-
ja) in razmišljali o dogodku 
ali o osebi. Le vprašanje časa 
je, kdaj se bo spet nekdo po-
igral z nami. Enako nam ne 
bo pomagalo, če bomo samo 
iskali socialno podporo pri 
sorodniku, prijateljici, so-
delavcu. Jim samo razlagali 
in nič ukrepali. Tudi nepos-
redno izražanje jeze s ciniz-
mom, sarkazmon in vpitjem 
nam ne bo okrepilo položa-
ja. Potrpežljivi ljudje se bodo 
kljub krivicam rajši umak-
nili, bodo tiho, odstranili se 

bodo iz vročih situacij, se od-
zvali pasivno, čeprav imajo v 
notranjosti pravi vulkan. Še 
bolj prefinjeno izogibanje 
jezi je pretirano, prekomer-
no posvečanje drugim de-
javnostim, npr. čiščenju, vr-
tnarjenju.

Jeza je velika energi-
ja v nas. To je zelo močno 
čustvo, ki nam služi, da us-
tavimo krivico, ki se nam 
je zgodila. Kako zelo moč-
no čustvo je jeza, občutimo, 
ko ji dopustimo, da se izrazi 
najprej v našem telesu – za-
čutimo moč v rokah, napih-
nejo se roke, moč občutimo 
v pesteh, stiskamo čeljust … 
Kaj se zgodi, če ne upošteva-
mo tega vulkana v nas? Dol-
goročno zbolimo, saj telo ne 
zdrži več tlačenja notranjih 
pritiskov. Vemo, da je učin-
kovito izražanje le asertiv-
no izraženje našega neza-
dovoljstva – priznati si kri-
vico, začutiti jezo, jo občutiti 
v telesu, se z njo povezati in 
s časovno distanco postaviti 
mejo ljudem, ki nas omeju-
jejo, ogrožajo ali nas ne jem-
ljejo resno. Ob tem še vedno 
lahko spoštujemo sogovor-
nika. Le moramo mu dati ve-
deti, da ne bomo več dopuš-
čali njegovega vedenja. Sku-
paj lahko poiščemo rešitev, 
vendar nič več samo na svoj 
račun.

Jeza
zakonski in 
družinski terapevt

Jeza je del ljubezni.
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Razgledi

Vaš razgled

Tino Mamić

Priimek Zafred je zelo 
»osamljen« priimek. Samo 
59 ljudi s tem priimkom živi 
v Sloveniji in ti izvirajo vsi iz 
istega gnezda. Še leta 2006 
je bilo Zafredov 68. Podob-
na usoda, upadanje števila 
ali celo izginotje, žal, čaka 
večino slovenskih priimkov. 
Vzroka sta dva. Matematični 
in demografski. Ob poroki 

običajno en priimek izgine, 
zato je načeloma po vsem 
svetu priimkov vse manj in 
manj. Drugi razlog je upada-
nje števila rojstev.

V popisu leta 1948 naj-
demo priimek Zafred na 
Primorskem in v Maribo-
ru. Štajerski Zafredi so ver-
jetno potomci primorskih 
emigrantov, ki so se mora-
li umakniti iz rodnih krajev 
zaradi fašizma. Eden od teh 

Štajercev s primorskimi ko-
reninami je tudi dramski in 
filmski igralec Lovro Zafred.

Zafred je slovenski, pri-
morski endemit, ki ga nik-
jer drugod na svetu ne  naj-
demo. Njegovo gnezdo je v 
okolici Košane. V 17. in 18. 
stoletju so ga zapisovali naj-
večkrat kot Safret, manj po-
goste različice so Safreth, 
Safred, Sefred, Saffred, Se-
freid. Kdaj je priimek Zafred 

nastal, ni jasno, saj ohranje-
nih virov ni. Verjetno okoli 
leta 1450. V srednjeveških 
urbarjih priimka Zafred na-
mreč ne najdemo.

Južni deli Primorske so bili 
v tistem času demografsko 
večkrat opustošeni. Vzrok 
so bile kužne bolezni, vojne 
in turški vpadi. Mnoge vasi 
so izgubile velik del prebival-
stva. Na te prazne kmetije, 
pustote, so se naseljevali tudi 
mnogi priseljenci – slovanski 
ubežniki z vzhoda (uskoki) in 
kolonisti iz nemškogovo re čih 

dežel. O tem pričajo mnogi 
priimki. Bizjak, Vezjak, Turk, 
Hrvatin, Hrovat so priseljen-
ci s Hrvaške, Bosne in Srbi-
je. O tirolskih, avstrijskih in 
nemških priseljencih pa pri-
čajo primorski priimki Fre-
lih, Pahor, Švab, Nemec. Med 
slednjimi je tudi Zafred.  A v 
resnici gre za nemški prii-
mek, ki je bil izvorno Sei-
fert. Tej tezi pritrjuje tudi je-
zikoslovec dr. Marko Snoj. 
Ta priimek pa najdemo 
tudi v osrednji Sloveniji in 
na Gorenjskem: Seifert. Na 

Štajerskem pa se mu pridru-
ži še tretja različica, Seifried. 
Priimek je bil včasih bolj po-
gost kot danes. Pri ljudskem 
štetju 1931 je bil prisoten v 
Kranju, na Ptuju, v Ljubljani 
in v Mariboru. Danes je vseh 
Seifertov samo še 31. Sloven-
skih Seifriedov pa je še 29.

Seifert je nemški prii-
mek, ki ga na svetu nosi 
81.000 ljudi. Največ v Nem-
čiji (59.000), ZDA (14.000), 
Avstriji (1500), Braziliji 
(1400) in na Češkem (800). 

(Se nadaljuje)

Zafred, osamljeni in zagonetni priimek, 1. del

V poročni knjigi najdemo Filipa Zafreda (Philippus Safred), ki se je 3. oktobra 1655 poročil 
z Marijo Lagoja (Marina Lagoia). To je eden od najstarejših zapisov priimka Zafred v 
slovenskih matičnih knjigah iz leta 1655. Knjigo hrani Škofijski arhiv Koper (ŠAK Ž Koš 
MKP 1).

Edvard Seifert, vpis poroke iz leta 1866 v Zagorju ob Savi. Knjigo hrani Nadškofijski arhiv 
Ljubljana (P In 1785-1901, str. 68).

Podoba domala presušene struge reke Save Dolinke pove veliko o izjemno majhni količini 
padavin v letošnjem prvem trimesečju – tako suho pri nas ni bilo že dolga desetletja. Tla 
dodatno izsušujejo še močni vetrovi različnih smeri, nizka zračna vlaga in nadpovprečno 
sončno sevanje. Padavin, ki so napovedane za ta konec tedna, se zato lahko vsekakor 
veselimo, pa vendar to še ne prinaša odrešitve, zlasti ne za kmetijske panoge. S. L. 

Letošnji tradicionalni praznik letenja na smučeh v Planici je znova poskrbel za mnoge 
presežke, navdušili pa so nas seveda predvsem izjemni poleti naših športnikov. Marljivi 
organizatorji in številni smučarski delavci pa so z mislimi že pri naslednji veliki prireditvi, 
svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah, ki ga bo prihodnje leto gostila dolina pod 
Poncami. Simpatična maskota prvenstva se je na veselje vseh obiskovalcev predstavila že 
sedaj. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Gorazd Stariha

Na kazenskem zaslišanju 
je trinajstletna deklica Der-
novškova povsem neobre-
menjeno ponovila obtože-
nemu Smrekarju njegovo 
ravnanje v obraz. Na Smre-
karjevo ugovarjanje je osta-
la neomajna pri svoji izjavi 
in ga je še vprašala, češ zakaj 
pa si mi potem dal tri šestice, 
zastonj že ne. Ob zaslišanju 
Dernovškove so na sodišču 
zapisali, da je splošno zna-
no, da živi nemoralno življe-
nje. Nič čudnega, če vemo, 
da je bila to deklica, ki smo jo 
srečali že v pedofilski zgodbi 
uradnika Karla Siliča iz leta 
1856.

Zdravniški pregled Anto-
nije je pokazal, da so zuna-
nji spolni organi nepoško-
dovani in odprtina nožnice 

premajhna, da bi neobičaj-
no velik moški ud Smrekar-
ja lahko popolnoma prodrl 
vanjo (ne da bi jo pri tem 
poškodoval). Do popolne-
ga združenja da ni prišlo, 
lahko da je šlo za poskus. 
Smrekar je trdil, da dekleti 
lažeta, da nedoletne dekli-
ce nikakor ni meseno zlo-
rabil, da je ta stala kakih 
šest klafter vstran, med-
tem ko je on jemal Seiller-
jevo. Ko ga je predsedujo-
či opomnil, da bi lahko iz 
tega, da je dal denar obe-
ma, sklepali, da je občeval z 
obema, je odvrnil, da je dal 
Dernovškovi denar zgolj 
kot podkupnino, da ne bi 
tega razkričala po mestu.

Smrekarjevo početje naj bi 
opazovala še ena priča, in si-
cer naj bi bila takrat zraven 
še enajstletna Marija Bizjak, 
oddaljena nekaj korakov. Ta 
je dejala, da je Dernovškova 
ležala na tleh, Smrekar pa 
na njej. On si je še prej od-
pel hlače in ležal na njej kake 
četrt ure, nato ji je dal dve še-
stici. Tako Dernovškova kot 
Smrekar sta trdila, da mala 
laže, a Bizjakova je vztraja-
la, da je bila zraven in da ji 
je Dernovškova nato še dala 
šestico.

Ta prva točka obtožnice je 
kljub utemeljenemu sumu, 
kot so zapisali, padla zara-
di pomanjkanja dokazov. 
Po zaslišanju na kazenski 
obravnavi je sicer državni 
pravobranilec (tožilec) pred-
lagal sodnemu dvoru, da bi 
Seillerjovo zaprisegli, da 
za to ni nobenih zakonskih 

ovir. Zagovornik obtožene-
ga, dr. Zupančič, je bil pro-
ti, češ da je bila že večkrat 
kaznovana zaradi kraje in da 
tudi zaradi svojega nemo-
ralnega življenja ni primer-
na za tako sveto stvar, kot 
je prisega. Sodišče je sledi-
lo zagovorniku in ker nobe-
na od obeh prič ni zaprisegla 
(Dernovškova še ni bila stara 
osemnajst let), so Smrekar-
ja poskusa posilstva opros-
tili zaradi pomanjkanja do-
kazov.

Druga točka obtožnice je 
Smrekarju očitala skrunje-
nje. Po izjavi štirinajstle-
tne Helen Grilc in desetle-
tne Antonije Zrimšek ju je 
Smrekar nekega dne prej-
šnjega leta (1859) pri ope-
karni otipaval po spolovi-
lih. Najprej Antonijo, ki se 
je branila in kričala, vendar 
jo je otipaval na silo, da jo je 
poškodoval. Nato popolno-
ma enako še Heleno.

Smrekar je to dejanje v bi-
stvenem priznal. Dejal je, 
da ju je poleti 1859 »povr-
šinsko«, in ne da bi ju polo-
žil, otipaval po spolovilih. Na 
poti na Rožnik naj bi pritek-
li za njim, ga poklicali, naj 
počaka, in se mu ponudili 
na razpolago za plačilo ene-
ga goldinarja. On ju je samo 
vprašal, ali sta še devici, ju 
otipaval in vsaki dal pet še-
stic. Na vprašanje, kaj ga je 
spodbudilo k temu skrunit-
venemu dejanju, je odvrnil, 
da zgolj »radovednost« in da 
končno tudi ni res, da bi de-
kletoma povzročal bolečine 
in ju poškodoval.

Sodomija
spolnost  
in nasilje
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HUMOR, HOROSKOP
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_26
NALOGA

5 9 4 6 2 1
1 8 9 3

8 5
6 8 9 1
4 7 3 9

2 6 8 7
7 3

9 1 5 6
2 3 8 9 4 1

sudoku_LAZJI_22_26

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_22_26
NALOGA

3 1 5 8
4 3 7
8 9 6

9 2 7
4 8 5 1
5 4 3

3 5 6
1 8 2
5 9 4

sudoku_TEZJI_22_26

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_22_26
NALOGA

594621
1893

85
6891
4739

2687
73

9156
238941

sudoku_LAZJI_22_26

REŠITEV

597463218
164278953
238195764
689317425
472856139
315924687
856741392
941532876
723689541

sudoku_TEZJI_22_26
NALOGA

3158
437
896

927
4851
543

356
182
594

sudoku_TEZJI_22_26

REŠITEV

317649528
425138967
896257134
638912475
942875613
751463289
284791356
163584792
579326841

Zakonska neuglašenost 
Voznika je zaustavil policist in mu rekel: »Ali niste opazili, 
da je omejitev hitrosti na 30 km/h, vi pa vozite 50 km/h?«
»Ne, ne bo držalo, jaz sem peljal 40 km/h,« je rekel voz-
nik.
»Ne, ne, ti si peljal 60 km/h!« se je oglasila njegova žena, 
ki je sedela poleg njega. 
»Prav tako vas bom kaznoval, ker vam ne dela zadnja 
luč!« je rekel policist.
»Oprostite, toda jaz nisem vedel, da mi zadnja luč ne 
dela,« je rekel voznik.
»Kako da ne?« se je oglasila njegova žena. »Že teden dni 
te opozarjam, da zamenjaj žarnico, ti pa nič!«
»Prav tako boste plačali kazen, zato ker niste pripeti z 
varnostnim pasom!« je spet rekel policist.
»Saj sem ga vendar odpel takrat, ko ste me zaustavili,« je 
spet protestiral voznik.
»Ni res!« se je spet oglasila njegova žena.
»Ti se nikoli ne pripenjaš!«
»Zdaj pa že utihni!« se je mož zadrl na svojo ženo.
»Ali vaš mož vedno tako vpije na vas?« je policist vprašal 
voznikovo ženo.
»Ne, ne, samo takrat, ko je pijan!«

Kot stranke 
Mesarjeva žena v zakonski postelji: »Ravnaj enkrat z 
menoj tako kot s svojimi strankami v mesnici!«
»In kaj to pomeni?«
»Vprašal me: Ali je lahko malo več?«

Stacionarni telefon
Stacionarni telefon je naprava, na katero si se nekoč javljal 
s 'halo', danes pa z 'živjo, babi'.

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Vklopite motorje in se podajte v fizično dejavnost. Naj 
bo to tek, pohodništvo ali pa samo nabiranje regrata. Čas 
je, da pretegnete zimsko zaspale okončine in izstopite iz 
hibernacije. Pred vami so novi podvigi, ki se jih morate 
čim prej lotiti. 

Bik (22. 4.–20. 5.)
Tale vaš hedonizem (uživancija) vas lahko zapelje v neže-
lene daljave. In za vrnitev iz teh daljav boste potrebova-
li precej volje in časa. Razmislite, ali se vam to resnično 
izplača ali pa se raje malce obrzdajte in usmerite drugam. 

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Bodite nežni in prijazni do sebe. Dovolite si stvari, za kate-
re ste mislili, da niso za vas. Naj bo to razvajanje s hrano, 
oblačili in drugimi stvarmi, kot je npr. masaža. Toda pred-
vsem si privoščite vikend in se izklopite. To nujno potre-
bujete.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Vklopite domišljijo in se ji prepustite. Vaši možgani bodo 
vijugali in zavijali v smeri, ki vas bodo presenetile. Vendar 
pa če boste te misli koristno uporabili in jih uresničili v 
življenju, boste od njih veliko pozitivnega pridobili.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Nekako boste v precepu. Če boste spustili svojo kreativ-
nost na plan, si boste psihično zelo opomogli oziroma 
temine zime odgnali od sebe. Toda vaši bližnji okolici ta 
vaša kreativnost ne bo všeč oziroma ne bo razumevanja 
zanjo. 

Devica (24. 8.–23. 9.)
No, kar navadite se, da vas včasih vseeno postavijo v 
glavno vlogo pod žaromete. Saj vas ne bo konec, sploh 
ker potem lahko na račun tega naredite veliko dobrega. 
Torej, ne zavračajte vse pozornosti. Dovolite, da vas ima-
jo radi.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Pa saj ni nič narobe, če ste velikodušni. To je lepa lastnost. 
Je pa res, da vas včasih potem speljejo v vašo škodo. Dru-
gič raje najprej malce razmislite, potem pa vklopite svojo 
gracioznost. Dobrota je sirota. Vikend bo zanimiv.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Verjetno že opažate, da časi niso naklonjeni tistim, ki radi 
govorite resnico. Tako imenovani fake news nas spremlja-
jo na vsakem koraku, in če gre to komu na živce, ste to vi. 
Vendar, v slogi je moč. Ste karizmatični in pogumni. 

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Tako kot otroci tudi odrasli radi vidimo, da se nam dane 
obljube izpolnijo. Če ste v svoji nepotrpežljivosti obljubili 
prevelik del kolača, ga boste sedaj morali tudi speči in dati 
iz rok. Naj vam bo to lekcija za v prihodnje.  

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Vaša neprožnost je sicer včasih dobrodošla, toda trenut-
no vam je samo v napoto. Malce se poskusite postaviti v 
kožo druge osebe in ji stopite korak naproti. Olajšanje, ki 
ga boste začutili ob rešitvi težave, bo osvežujoče in osvo-
bajajoče. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Vzvišenost, v katero se zavijete, ko vas nekaj piči, vas veli-
kokrat spravi v osamljenost. Ker prizadenete tudi ljudi, ki 
vam želijo dobro, se vas sčasoma naveličajo in odidejo 
stran od vas. Vi pa obsedite kot mali otrok s smrkavim 
nosom. 

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Zatekanje v sanjarjenje za nekaj časa je prav luštna zade-
va. Ampak samo nekaj časa, potem je treba malce pogle-
dati iz tolmuna v čisto vodo. Ko naredite načrt, si dovolite 
15 minut sanjanja, kako bo, če bo, potem pa raje začnite 
planirati. 
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1. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR
2. in 3. nagrada: knjiga Melanda

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 srede, 13. 
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.

Pisatelj Ivan Sivec 
na prikupen in 
razumljiv način 
opisuje življenje in 
delo enega največjih 
slovenskih pisateljev 
Ivana Tavčarja. 
»Visoški gospod« s 
podnaslovom »Vse 
ljubezni pisatelja 
Ivana Tavčarja« je prvi 
biografski roman o 
ustvarjalcu Cvetja 
v jeseni in Visoške 
kronike, izšel je 
lani ob 170-letnici 
Tavčarjevega rojstva.
Ljubezen nam je 
vsem v pogubo, je 
zapisal Ivan Tavčar. 
Knjiga za vse čase, 
za mlade in stare, za 
šolarje in starše.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1, v Kranju, jo naročite  
po tel. 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si

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

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

                        + poštnina

25
EUR
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
DODATNI TERMIN BANJA VRUĆICA 11.–18. 5., TRST 12. 4., MAD-
ŽARSKE TOPLICE 6.–10. 6., BANJA VRUĆICA S SARAJEVOM 24.–
27. 4., POTEPANJE PO BOSNI 25.–29. 4., MEDŽUGORJE 29. 4.–1. 5.;  
TURISTIČNI BONI: RADENCI 22.–27. 5., MORAVSKE TOPLICE 
22.–27. 5., ŠMARJEŠKE TOPLICE 3.–8. 4., 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. 

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE, KRANJ

Petek, 1. aprila
17.00 52. Teden slovenske drame (TSD) – Slovenska dramatika v izraelskem gledališču (v 
Mestni knjižnici Kranj)
19.30 52. TSD – Srečko Kosovel (za oder priredila Katarina Morano in Žiga Divjak): KONS: 
NOVI DOBI (v dvorani PGK)
21.00 52. TSD – Koncert: Senca tvojga psa (v Stolpu Škrlovec)

Sobota, 2. aprila
12.00 52. TSD – Prihodnost podpore slovenski dramatiki (v Stolpu Škrlovec)
19.30 52. TSD – Simona Semenič: LEPE VIDE LEPO GORIJO (v dvorani PGK)

Nedelja, 3. aprila
19.30 52. TSD – Matej Recer, Gregor Zorc: KAKO SMO PRIŠLI DO SEM? (v dvorani PGK)

Ponedeljek, 4. aprila
17.00 52. TSD – Infiltracija na sceno (v Stolpu Škrlovec)
19.30 52. TSD – Simona Semenič: JEREBIKA, ŠTRUDELJ, PLES PA ŠE KAJ (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, JESENICE
 

Petek, 1. aprila
20.00 Saša Anočić: JANEZ NOVAK

Sobota, 2. aprila
19.30 Koncert: Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora: S piščalko v svet

GLEDALIŠKI SPORED

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Sobota, 2. 4.
13.40, 18.30, 20.40 MORBIUS
17.40, 20.20 REŠILEC
18.50 NITRAM
13.50, 16.00, 16.10 JEŽEK SONIC 2, 
sinhro.
17.00 PRASICA, SLABŠALNI IZRAZ ZA 
ŽENSKO
18.30, 20.40 IZGUBLJENO MESTO
19.30 BATMAN
13.30, 15.30, 17.30 JAZ, RDEČA PANDA, 
sinhro.
15.00 PES
21.00 UNCHARTED

13.45, 15.40 VELIKI RDEČI PES CLIFFORD, 
sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 1. 4.
20.00 NITRAM

Sobota, 2. 4.
18.00 TUDI MIŠI GREDO V NEBESA, sinhro.
20.00 NITRAM

Nedelja, 3. 4.
19.00 PRASICA, SLABŠALNI IZRAZ  
ZA ŽENSKO

Organizatorji filmskih predstav si 
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

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

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

PRIREDITVE

Festival zelišč potuje po Sloveniji
Naklo – Biotehniški center Naklo vabi v soboto, 2. aprila, na 
dogodek Festival zelišč potuje po Sloveniji: diši po zeliščih. 
Slovesno odprtje festivala bo ob 10. uri.

Mednarodno tekmovanje vlečnih psov
Hraše pri Smledniku – V nedeljo, 3. aprila, bo od 10. ure 
dalje potekalo 8. mednarodno tekmovanje vlečnih psov Me-
morial Henrika Sečnika. Organiziran bo bogat spremljevalni 
program z raznimi aktivnostmi, vsi lastniki psov pa ste ob 
dvanajstih vabljeni na tek s kužki.  

IZLETI
Prvi letošnji pohod
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane na 
prvi letošnji pohod, ki bo v torek, 5. aprila. Zbirno mesto bo 
pred AMD Cerklje ob 8. uri. Iz Cerkelj boste odšli proti Šmar-
tnemu in naprej do Zaloga. V primeru slabega vremena se 
pohod prestavi na četrtek, 7. aprila. 

Kopanje v Bernardinu in pohod do Strunjana
Kranj – Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vas vabi v 
torek, 5. aprila, na kopanje v Bernardin v Portorožu in na 
pohod do Strunjana. Prijave in informacije na telefon 041 
424 768.

PREDAVANJA

Naravoslovno izobraževanje Podzemne vode
Naklo – BSC Kranj in Center za trajnostni razvoj podeželja 
Kranj v okviru usposabljanja vodnikov po Podonavju projek-
ta Danube Guides Action vabita na naravoslovno izobraže-
vanje Podzemne vode – Njihove značilnosti, pomen in stanje 
v Sloveniji oziroma na Gorenjskem. O pomenu podzemnih 
voda bo govoril dr. Mihael Brenčič, redni profesor na Oddel-
ku za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete. Predavanje 
bo v četrtek, 7. aprila, ob 19. uri v mali predavalnici v Občini 

Naklo. Udeležba na dogodku je brezplačna, obvezna je naja-
va udeležbe na: info@ctrp-kranj.si, GSM: 040 303 752, 040 
733 344 in Facebook strani centra. 

O nobelovcu Ne govori – Mo Yan
Pisateljica in mentorica Nina Kosmač vabi na predava-
nje o nobelovcu Ne govori – Mo Yan, ki bo v soboto, 2. 
aprila, ob 19. uri na Zoomu na povezavi: https://us05we.
zoom.us/j/82409097527?pwd=MHFReEZzZWFoOWJ-
neFozekZXaUpvdz09 ID reunion code: 824 0909 7527, 
Password : WGNTy8.

OBVESTILA

Srečanje Medobčinskega društva invalidov Kranj
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov Kranj obvešča svoje 
člane in ostale invalide, da se za tradicionalno srečanje s kul-
turnim programom, ki bo v soboto, 9. aprila, z začetkom ob 
12. uri v Kulturnem domu Primskovo, lahko prijavijo še do 
četrtka, 7. aprila. Prijave sprejemajo v pisarni društva v času 
uradnih ur v ponedeljek od 9. do 11. ure ter torek in četrtek 
od 15. do 17. ure.

Vadba za zdravo hrbtenico 
Šenčur – Medgeneracijski center Šenčur vabi v torek, 5. apri-
la, ob 8.30 na vadbo za zdravo hrbtenico. Gre za enostavne 
vaje za prožno hrbtenico, ki dobro vplivajo na počutje, z nji-
mi bo vaše telo zadihalo in se osvobodilo bolečin. Obvezne 
prijave do zasedbe mest: mck-prijave@luniverza.si ali 04 
280 48 25.

Kulinarična delavnica priprave prate
Preddvor – Medgeneracijski center Preddvor vabi v torek, 
5. aprila, ob 16. uri na kulinarično delavnico priprave prate.  
Jed je praktična, saj lahko porabimo star kruh. Obvezne pri-
jave do zasedbe mest: mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 
48 25.

Sporazumevanje v angleščini
Preddvor – Medgeneracijski center Preddvor vabi v torek, 
5. aprila, ob 17. uri na sporazumevanje v angleščini, ki bo 
na daljavo. Delavnica je namenjena vsem odraslim, ki že-
lijo nadgraditi znanje osnov angleškega jezika. Obvezne  
prijave do zasedbe mest: mck-prijave@luniverza.si ali 04 
280 48 25. 

RAZSTAVE

Narava, ujeta v vlakna
Škofja Loka – V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka v to-
rek, 5. aprila, ob 18. uri odpirajo razstavo rokodelke in tekstil-
ne oblikovalke Lili Panjtar z naslovom Narava, ujeta v vlakna. 

KONCERTI
Finale bitke glasbenih skupin
Medvode – V petek, 1. aprila, bo ob 21. uri v Klubu Jedro 
finale letošnje bitke glasbenih skupin (BOB 2022). Nastopili 
bosta skupini Life On Display in Night Crawler.

Koncert zasedbe Crazy Neighbours
Škofja Loka – V soboto, 2. aprila, bo ob 20. uri v Loškem 
pubu koncert zasedbe Crazy Neighbours, ki bo predstavila 
svoj prvi album.

Publikacija 
Gorenjska ob 
tridesetletnici 
Republike 
Slovenije vsebuje 
49 člankov, ki so 
jih pisali različni 
avtorji. V člankih 
je predstavljeno 
dogajanje na 
Gorenjskem 
od slovenske 
osamosvojitve 
naprej. Knjiga 
se končuje s 
spomini na leto 
1991. Urednica 
knjige je Jelena 
Justin.

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. 

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina
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Snovik – Člani Turističnega društva Tuhinjska dolina vabijo na 
tradicionalni velikonočni sejem, ki bo v nedeljo, 3. aprila, med 
10. in 16. uro v prireditvenem prostoru pred Termami Snovik. 
Na stojnicah bodo rokodelci predstavili izdelke domače obrti 
in ročna dela, za odrasle in otroke bodo pripravili velikonočno 
delavnico, kupiti pa bo mogoče številne domače dobrote in 
darila, primerna za velikonočni čas. Pripravljajo tudi kulturni 
program, nastop Godbe Tuhinjska dolina in 4. državno pr-
venstvo v ribanju hrena.

Velikonočni sejem v Snoviku

Reteče – V soboto, 9. aprila, se bo v kulturnem domu v Re-
tečah ob 19. uri začela gledališka uprizoritev humorističnih 
črtic pesnika in pisatelja Ivana Malavašiča. Za izvedbo bodo 
poskrbeli člani vaškega gledališča Pr Bzg, ki deluje pod okri-
ljem KUD JaReM iz Pirnič.

Gledališče Pr Bzg gostuje v Retečah

Kranjska Gora – Jutri, v soboto, 2. aprila, si boste v Ljudskem 
domu v Kranjski Gori lahko ogledali filme Veliki rdeči pes 
Clifford (sinhronizirano) ob 15. uri, Jaz, rdeča panda (sinhroni-
zirano) ob 16.45 in film Batman ob 18.30. Moj kino je mobilni 
kinematograf, ki v številnih slovenskih občinah na določen 
dan v mesecu predvaja najnovejše filme.

V Kranjsko Goro se vrača Moj kino

Tržič – Na Občini Tržič pozivajo občane, da se jim v letu 2022 
pridružijo pri nadgrajevanju podobe Tržiškega, še posebej 
pa starega mestnega jedra Tržiča. Pilotno so se na občini 
odločili, da najprej dajo priložnost prebivalcem osrčja starega 
mestnega jedra oziroma Trga svobode. Vsi, ki stanujejo na 
omenjeni lokaciji, se lahko prijavijo za brezplačen prevzem 
okenskih korit z že zasajenimi cvetlicami na spletnem mestu 
Občine Tržič.

Okrasimo skupaj staro mestno jedro

Suzana P. Kovačič

Tržič – Na nedavnem de-
lovnem srečanju v Trži-
ču so člani Združenja zgo-
dovinskih mest Slovenije 
obravnavali program pro-
mocijske kampanje in ogla-
ševanja mestnih doživetij in 
produktov ter program so-
delovanja s Slovensko tu-
ristično organizacijo. Med 
drugim so predlagali vklju-
čitev kulturne dediščine v 
razvojne programe države 

2021–2027 ter pripravo po-
bude za urejanje mestnih 
središč. Na srečanju so poz-
dravili novo članico, občino 
Ravne na Koroškem, tako 
da združenje zdaj šteje dvaj-
set članic, ki imajo zavarova-
na mestna središča. V nefor-
malnem delu srečanja so si 
gostje ogledali novo muzej-
sko enoto, posvečeno nek-
danjemu koncentracijske-
mu taborišču Ljubelj, ki jo je 
v prostorih nekdanje vojaške 
karavle odprl Tržiški muzej.

Srečanje Združenja 
zgodovinskih mest



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

ENOSOBNO opremljeno stanovanje, 
Otoče, tel.: 031/505-087 22000894

IŠČEM

STANOVANJE na lokaciji Lesce–Ra-
dovljica, tel.: 070/672-728 22000834

POSESTI
KUPIM

MANJŠO kmetijo ali v zameno za preu-
žitek, tel.: 031/834-131 22000886

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

GOLF IV SDI, letnik 1999, solidno oh-
ranjen ter trosilec umetnega gnojila s 
kardanom, tel.: 041/582-416 
 22000890

KUPIM

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

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
KUPIM

APN 6, tudi če ni bil nikoli registriran in 
ne dela motor, ohranjen okvir, cena do 
300 EUR, tel.: 041/992-034  
 22000877

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

LETNE gume Sava 195/55/16, l. 21, 
z garancijo do 31. 12. 2022, z raču-
nom, tel.: 04/51-82-239, 070/174-
649 22000892

TEHNIKA
PRODAM

VEČJI radio z dvema zvočnikoma, 
cena 100 EUR, tel.: 04/51-46-232, 
031/422-531 22000849
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

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 30. 3. 2022
8, 9, 14, 22, 25, 27, 32 in 11

Loto PLUS: 3, 6, 17, 23, 24, 25, 39 in 20
Lotko: 8 7 9 7 6 3

Sklad 3. 4. 2022 za Sedmico: 1.790.000 EUR
Sklad 3. 4. 2022 za PLUS: 270.000 EUR
Sklad 3. 4. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

STROJI IN ORODJA
PRODAM

INDUSTRIJSKI šivalni stroj, tel.: 
030/253-161 22000895

GRADBENI  
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

JELOVICA, dvokrilna balkonska vrata, 
š. 220 × v. 240 cm, cena 300 EUR, 
tel.: 031/341-379 
 22000860

KURIVO
PRODAM

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

BUKOVE butare, tel.: 031/417-221  
 22000888

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

HLADILNIK, 90-litrski, star 6 mese-
cev, cena 80 EUR, tel.: 041/369-014 
 22000856

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

TOPLOTNO črpalko za sanitarno vodo 
Gorenje, 300 l, dobro ohranjeno, cena 
400 EUR, tel.: 040/522-329  
 22000870

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ŽENSKO kolo na prestave, zelo ohra-
njeno, tel.: 040/649-671 22000855

PODARIM

MOŠKI smučarski komplet Elan, hla-
če in bunda, št. 56, v modri barvi, tel.: 
041/582-338 22000848

STARINE
KUPIM

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

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

KOLO poganjalec, 12 col, ročna za-
vora, belo rdeč, lepo ohranjen, tel.: 
041/696-985 22000883

TRICIKEL, otroški, do 3 let, stabilen, 
široka kolesa, cena 10 EUR, tel.: 
041/696-985 22000884

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 22000851

NAKLADALKO sena Sip 16, obračal-
nik in pajek, 4 vretena, tel.: 051/220-
541 22000874

NAKLADALKO Mengele 22, starejši 
tip in ventilator za sušenje sena, tel.: 
04/25-21-569, 031/223-102 
 22000876

SILOREZNICO Epple 933, z nizkim 
koritom, el. motor 11 kw in cevmi, tel.: 
031/699-145 22000878

KUPIM

POLAVTOMATSKI sadilec za krompir 
in tračni obračalnik, tel.: 031/220-
731 22000832

TRAKTOR Univerzal, Store, Zetor 
ter ostale znamke. Plačilo takoj, tel.: 
051/203-387 22000846

TRAKTOR, rotacijsko kosilnico Sip ali 
BCS in pajka, tel.: 041/230-682 
 22000845

TRAKTOR, znamka in model nista po-
membna, lahko tudi v slabšem stanju, 
tel.: 071/439-020 22000847

PRIDELKI
PRODAM

JABOLČNI kis, star dve leti, bio in rože 
pelargonije, temno rdeči cvetovi, tel.: 
051/202-963 22000871

KROMPIR bellarosa, primeren za sadi-
tev, Kranj, tel.: 051/641-172  
 22000875

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

BIKCA simentalca, starega 4 mesece, 
tel.: 031/687-062 22000873

KOKOŠI nesnice, pripeljemo v večje 
kraje po Gorenjskem ali na dom. Zdra-
ve, iz lastne vzreje. Kmetija Šraj, Uroš 
Šraj, Čadramska vas 19, Poljčane, tel.: 
031/751-675 22000717

KUNCE lisce, stare 5 mesecev, lepe, 
večje rasti, v Križah, tel.: 051/819-
044 22000843

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

OSLICO in osla, starega 8 mesecev, 
tel.: 030/999-162 22000872

PAŠNO telico ali kravo simentalko, 
pred telitvijo, tel.: 041/229-268 
 22000859

TELICO, pašno, staro 11 mesecev, 
cena po dogovoru, tel.: 04/57-23-
207, 041/822-514 22000850

TELICO simentalko, pašno, bre-
jo 2 meseca, tel.: 04/59-61-069, 
040/613-705 22000891

TELIČKA – bikca ČB, starega 14 dni, 
tel.: 041/342-350 22000882

TELIČKO LS, staro 10 dni, in kravo 
jessy, brejo 8 mesecev, tel.: 041/655-
969 22000861

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, 
tel.: 040/607-311 22000879

TELIČKO ČB, staro 1. mesec, od 
dvojčkov, zelo lepa, tel.: 031/416-
894 22000881

TELIČKO ČB, staro 25 dni, tel.: 
031/417-221 22000893

TRI zajklje z mladiči, tel.: 031/520-
266 22000889

ZAJCE – dve samički in samca, sta-
rega sedem mesecev, izredno lepi za 
rejo, tel.: 031/275-186 22000869

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 1 me-
sec, tel.: 041/503-623 
 22000842

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

MESO domačega bika in meso doma-
čega telička, ugodno, tel.: 041/851-
862  
 22000880

SENENE silažne bale in suho otavo v 
okroglih balah, tel.: 041/220-640 
 22000885

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 22000840

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 22000777

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

STORITVE
NUDIM

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

BARVANJE napuščev in fasad do vi-
šine 25 m, z lastnimi dvigali – možna 
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa sli-
kopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p., 
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-166 
 22000659

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

ZELIŠČARSTVO PREŽLA iz Lesc ima 
od 1. do 5. aprila uradne ure: delavniki 
od 8. do 13. in od 15. do 18. ure, ne-
delja od 8. do 13. ure. Izdelke pošilja-
mo po tudi  pošti. Torkar Antonija, s.p., 
Begunjska c. 23, Lesce, tel.: 04/53-
18-340, 051/649-793 
 22000887

                     dni 

brez 
alkohola

V znamenje solidarnosti  
z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola.

www.brezalkohola.si

2. 3. - 16. 4. 2022
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Apiterapija se 
ukvarja z lajšanjem 
ali odpravljanjem 
zdravstvenih tegob 
z uporabo čebeljih 
pridelkov. Knjiga je 
praktično uporabna, 
saj prinaša veliko 
informacij o 
uporabi čebeljih 
pridelkov, doziranju 
in trajanju uporabe 
za posamezne 
namene 
apimedicine 
(pregled 
uporabnosti 
pridelkov pri 
posameznih 
boleznih). 
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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

13160 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura

EUR
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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

12Mehka vezava , 12,5 x 19,0 cm, 448 strani

EUR

Cecilia »Cilka« Klein 
ima rosnih 16 let, 
ko jo leta 1942 
odpeljejo  
v koncentracijsko 
taborišče  
Auschwitz-Birkenau ...

Vas zanima, kako 
je naše telo 
videti od znotraj? 
Odgovore boste 
našli v knjigi, ki na 
poljuden način 
razkriva sestavo 
in delovanje 
našega telesa. 
Izvedeli boste 
kako lahko naše 
telo neumorno 
deluje vse naše 
življenje. Knjiga 
vsebuje zavihke, 
prosojnice in 
“kolo” za lažjo 
predstavo. 
Zanimivo in 
poučno hkrati! 
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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

14,80Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 

EUR
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ZAHVALA
Srce ti v prsih nehalo je biti,                                                    
ne čutiš bolečin več in nemira, 
od nas smo dovolili ti oditi,
čeprav srce od žalosti nam hira.

V 72. letu nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi ati, dedi  
in bratranec

Ludvik Malovrh 
iz Potoč

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe in da smo se lepo 
poslovili od našega dragega Ludvika. Hvala gospodu župniku 
Branetu Zadniku, pogrebni službi Navček, pevcem, sosedom za 
lepo opravljen pogrebni obred. Hvala ge. Anji za prelepo cvetje, ki 
je krasilo njegovo zadnjo pot. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in 
ga bomo ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: hči Damjana z družino in sin Marko z Nejo
Potoče, marec 2022

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage žene, mami, mame, hčerke, sestre 
in tete 

Irme Pirc 
rojene Rozman, iz Trboj 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, tople besede, darovano cvetje, 
sveče in svete maše. Iskrena hvala prijateljici Jožici za lep pogreb
ni govor. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Navček, pevcem, 
citrarju in gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni obred. Še 
enkrat iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi, jo pospremili na 
njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu. Za vedno 
bo v naših srcih.

Žalujoči vsi njeni

V naša srca si se vpisala,
čas ne bo te več izbrisal.
In čeprav spokojno spiš,
z nami kakor prej živiš.

OSMRTNICA
Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je …

V globoki žalosti sporočamo, da nas je v 85. letu starosti zapustil 
oče, dedek, pradedek, brat in tast

Vinko Brenkuš
Od njega se bomo poslovili v petek, 1. aprila 2022, ob 15. uri na 
pokopališču v Zgornji Besnici. Žara bo na dan pogreba od 10. ure 
v tamkajšnji mrliški vežici.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

V 84. letu starosti nas je zapustila naša draga mami, mama,  
prababica, tašča in teta

Pavla Rupar
rojena Košir, po domače Čikova Pavla iz Žabnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, darovano cvetje, 
sveče in svete maše.  Posebna zahvala dr. Lopuhovi in sestri Mile
ni iz Paliativne oskrbe Jesenice. Iskrena hvala g. župniku, pogreb
ni službi Navček, pevkama za lepo zapete pesmi in DU Žabnica.  
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

V 84. letu starosti nas je zapustila naša draga mama

Antonija Bajt
roj. Kalan

Zahvaljujemo se vsem, ki ste bili del njenega življenja. Hvala vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja 
in tolažilne besede ter župniku za lepo opravljen obred na njeni 
zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina,
umre srce, a ostane bolečina
v srcu dragega in večnega spomina.

ZAHVALA

V 79. letu se je od nas poslovil naš dragi mož, ati, ata in tast

Janez Rogelj
z Orehka

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje. Hvala g. župniku za lep obred, 
pogrebni službi in pevcem ter vsem neimenovanim.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
Kranj, 29. marca 2022

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.
(Tone Pavček)

ZAHVALA

V 82. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, ati, stari ata, brat, 
stric, bratranec, tast in svak

Jožef Jereb
po domače Klanfarjev Jože iz Stare Loke
(16. 10. 1940–18. 3. 2022)

Iskrena hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja. Hvala so
rodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za besede sočutja, 
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Iskreno se 
zahvaljujemo CSS Stara Loka, še posebno gospe Lidiji za nego 
na domu, patronažni sestri Dragici ter osebni zdravnici dr. Tade
ji Demšar. Zahvala PGD Stara Loka in Šolskemu centru Škofja 
Loka. Iskrena hvala g. župniku Janezu Šketu za lepo opravljen 
cerkveni obred, pevcem in pogrebni službi Akris ter vsem, ki ste 
ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem, ki ga boste oh
ranili v lepem spominu.

Žalujoči: žena Milka, sin Rok in hčerka Saša z družinama, sestra 
Minka z družino 

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre –
Le daleč, daleč je ...

ZAHVALA

V 92. letu nas je za vedno zapustila naša draga mami, mama, 
prababica, sestra, teta, sestrična, tašča in svakinja 

Ljudmila Kokalj
rojena Kešnar, po domače Markčeva mama s Suhe pri Predosljah

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v dneh žalosti. 
Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in sodelavkam ZD 
Kranj za podarjeno cvetje, sveče, darovane svete maše in darove 
za župnišče. Hvala osebju nujne medicinske pomoči ZD Kranj in 
abdominalnega oddelka SB Jesenice, posebej dr. Klemenu Pfei
ferju, ter patronažnima sestrama Vesni in Andreji za nesebično 
pomoč. Zahvala gre tudi župnikoma g. Janezu Jenku in g. Slavku 
Kalanu za lepo slovo. Hvala še enkrat vsem imenovanim in 
neimenovanim, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti 
in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni
Suha pri Predosljah, Srednja vas pri Šenčurju, Selca  
24. marca 2022

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih ti živiš.

ŽE 25 LET z vami grad. podjetje RE-
DŽO.B, d.o.o., Adergas 13, Cerklje - 
izvajamo vse od temeljev do streh, not-
ranji ometi, predelne stene, vse vrste 
fasad, kamnite in betonske škarpe, 
urejanje in tlakovanje dvorišč, tel.: 
041/294-279, 041/589-996 22000599

IŠČEM

IŠČEMO osebo, ki bi pospravljala 
apartma na Bledu, dopoldan. Zaželeno 
je, da je oseba z Bleda ali okolice, tel.: 
031/615-492, po 11. uri 22000844

ZASEBNI STIKI
SEM 34-letni fant, iščem mamico za 
resno zvezo, stara bodi od 30 do 40 
let, tel.: 071/435-504 22000896

RAZNO
ZBIRAM in odvažam odpadno železo, 
aluminij, inox, baker, odvoz brezpla-
čen, tel.: 070/385-956 22000785

PRODAM

12 V  akomulatorski vitel in Vidia klino 
fi 400 za cirkular, tel.: 041/364-504  
 22000858

UGODNO: otroško kolo, 16 col, cena 
50 EUR, in nahrbtnik, 50-litrski, cena 
50 EUR, tel.: 051/302-375 
 
 22000854

VEČJO količino fino sejane prsti za vrt 
ali zelenico, cca 50  m3, tel.: 040/389-
518  
 22000852

ŽENSKO kolo in čistokrvne burske 
koze z rodovnikom, 2 kozleti, tel.: 
041/364-504 
 22000857

PODARIM

STENSKI uri, 3 kuhinjske stole, črni 
skaj in okrogli ventilator na stojalu, tel.: 
070/363-782  
 22000853
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Maša Likosar

Ribno – Enega od treh defi-
brilatorjev v skupni vrednos-
ti šest tisoč evrov je Krajevna 
skupnost Ribno prejela pred 
kratkim, v tem tednu so ga 
že namestili na stanovanj-
ski objekt družine Kumer-
dej v Ribnem. Dva še čaka-
jo, prišla naj bi predvidoma 
v začetku aprila, do začetka 
turistične sezone naj bi bila 
tudi nameščena, eden na sta-
novanjskem objektu družine 
Koželj v vasi Bodešče, dru-
gi pri družini Novosel v Ko-
ritnem. »Izbrali smo lokaci-
je, kjer je velika pretočnost 
ljudi, tako turistov kot kole-
sarjev in pešcev, zato je več-
ja verjetnost nepričakova-
nih dogodkov. Družine so 
bile pripravljene sprejeti de-
fibrilatorje, pri čemer bodo 

financirale elektriko za njiho-
vo napajanje. Če se bo elektri-
ka dražila, jo bo sofinancira-
la naša krajevna skupnost,« 

je pojasnil Dušan Žnidaršič, 
predsednik KS Ribno.

V KS Ribno, kjer je skupno 
1368 prebivalcev, imajo šest 

defibrilatorjev, v vsaki od šti-
rih vasi vsaj enega. Od treh 
dosedanjih sta dva namešče-
na na gasilskem domu, eden 
v Ribnem, drugi na Selu, tret-
ji je v Hotelu Ribno. »Jožetu 
Premu smo izredno hvalež-
ni za njegovo donacijo, hkra-
ti smo hvaležni družinam, ki 
so nam odstopile mesto na 
svojih hišah, in Občini Bled, 
ki bo skrbela za redno ser-
visiranje defibrilatorjev,« je 
poudaril Žnidaršič in še do-
dal, da defibrilatorji v njiho-
vih krajih za zdaj še niso bili 
uporabljeni. 

Ob čistilni akciji, ki bo 
predvidoma v soboto, 9. 
aprila, načrtujejo v KS Rib-
no tudi predstavitev in izo-
braževanje za uporabo defi-
brilatorja, potekalo bo ob 10. 
uri pod Ribensko goro na 
prireditvenem prostoru. 

V dar prejeli tri defibrilatorje
Lani avgusta se je Jožetu Premu iz Ribnega nasmehnila sreča, zadel je glavni dobitek na eni od iger na 
srečo. Svojo srečo je delil s Krajevno skupnostjo Ribno, doniral jim je denar za nakup defibrilatorjev. 

Prvega od treh defibrilatorjev, ki jih je KS Ribno podaril 
Jože Prem, so že namestili na stanovanjski objekt družine 
Kumerdej v Ribnem. Na fotografiji predsednik KS Ribno 
Dušan Žnidaršič (desno) in Simon Čop iz podjetja 
Defibrilator, ki je napravo namestil. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Predsednik Republi-
ke Slovenije Borut Pahor je 
minulo sredo v Predsedni-
ški palači vročil priznanje ja-
bolko navdiha. Za sistema-
tično delo z mladimi špor-
tnimi talenti in za spodbu-
janje razvoja tekmovalcev in 
tekmovalk na športnem in 
izobraževalnem področju si 
je priznanje zaslužil Držav-
ni panožni nordijski center 
Kranj, ki sta ga ustanovili 
Gimnazija Franceta Prešer-
na Kranj in Smučarska zve-
za Slovenije. »Naj bo jabol-
ko navdiha oblika zahvale 
vsem tistim, ki v času vzgoje 
in izobraževanja skrbijo za 
osebnostno rast naših špor-
tnic in športnikov,« je pou-
daril predsednik Pahor, pri-
znanje pa je v imenu Gim-
nazije Franceta Prešerna 
Kranj prevzela ravnatelji-
ca Mirjam Bizjak, v imenu 

Smučarske zveze Slovenija 
pa direktor Uroš Zupan. 

»Veseli in ponosni smo, da 
je Republika Slovenija pre-
poznala naše kakovostno delo 
in že več desetletij prizadevanj, 
da bi vrhunskim športnikom 
čim bolje omogočili usklajeva-
nje šolskega dela in športnih 
ambicij,« je dejala ravnateljica 

Mirjam Bizjak in poudarila, 
da se je v centru šolalo kar pet 
dobitnikov olimpijskih odličij 
– Nika Križnar, Primož Rog-
lič, Peter Prevc, Žan Košir in 
Vesna Fabjan – ob njih pa tudi 
številni drugi slovenski špor-
tniki. »Vse medalje in tudi 
kristalni globus kažejo na to, 
da gre za zelo uspešen sistem, 

ki predvsem predstavlja kon-
tinuiteto vrhunskih športnih 
rezultatov,« je dodal direktor 
Smučarske zveze Slovenije 
Uroš Zupan. Slovesnosti so 
se udeležili članice slovenske 
ženske reprezentance v smu-
čarskih skokih in člani moške 
reprezentance v smučarskih 
skokih. 

Jabolko navdiha nordijskemu centru

Državni panožni nordijski center Kranj, pri katerem imajo zasluge za vzgojo vrste uspešnih 
športnikov, si je zaslužil jabolko navdiha, ki jim ga je izročil predsednik Borut Pahor. 
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Železniki – V kulturnem domu v Železnikih bo jutri, v sobo-
to, med 10. in 16. uro potekal tretji Festival cvetnonedeljskih 
butar. Kot je napovedal predsednik Turističnega društva Že-
lezniki Tomaž Weiffenbach, bodo razstavljene butarice iz raz-
ličnih koncev Slovenije, obiskovalci bodo na delavnici lahko 
izdelali svojo butarico, potekala pa bo tudi izdelava butare 
velikanke, ki bo krasila trg pred cerkvijo sv. Antona. Na ogled 
bo tudi razstava velikonočnih prtov, možen bo nakup butaric, 
košar, spominkov ...

Izdelali bodo tudi butaro velikanko

Zgornje Palovče – V nedeljo, 3. aprila, bodo v Budnarjevi doma-
čiji v Zgornjih Palovčah pripravili tradicionalni, že 8. Festival 
cvetnonedeljskih butaric. Obiskovalci si bodo od 13. ure dalje 
lahko ogledali več različnih cvetnonedeljskih butaric iz različ-
nih slovenskih pokrajin, v »hiši« bo organizirana delavnica 
izdelovanja butaric, na voljo bodo velikonočne oblate, oljčne 
vejice, vsak obiskovalec pa bo prejel brošuro z opisanimi obi-
čaji in navadami, ki so značilni na Kamniškem ob velikonočnih 
praznikih.

Festival cvetnonedeljskih butaric

Kranj – Zavod za varstvo narave v sodelovanju z Joštarji in 
Mestno občino Kranj vabi občane k udeležbi na akciji pomoči 
dvoživkam pri varnem prečkanju ceste pod Joštom na poti do 
mrestišča. Žabe so prostovoljci čez cesto varno prenašali že 
sinoči, danes od 20. do 22. ure pa bodo akcijo ponovili. Ude-
leženci akcije naj imajo s seboj svetilke, oblačilo z odsevnimi 
trakovi, vedro, lahko tudi rokavice iz lateksa in nepremočljiva 
oblačila ter obutev. Za malico in toplo pijačo bosta poskrbela 
Mestna občina Kranj in Dom na Joštu. V kranjski občini med 
pomembne selitvene poti dvoživk sodi tudi cesta severno od 
bobovških jezerc mimo, ki bo zaprta še danes in jutri med 
20. do 23. uro.

Pomoč žabam na poti do mrestišč

Kranjska Gora – Gornjesavski muzej Jesenice vabi v soboto, 2. 
aprila, na etnološko delavnico izdelovanja tradicionalnih praj-
klov in peke prest. Prajkle so v Gornjesavski dolini izdelovali 
iz brinja, čremse in mačic, okrasili pa so jih z jabolki, figami, 
rožiči in prestami. Na cvetno nedeljo so jih nesli v cerkev k 
blagoslovu. Razstavljenega so potem zasadili v njivo, nekaj 
shranili na podstrešju, nekaj pa dali živini v hrano. Delavnico 
bodo vodili domačini Milena Černe, Toni Smolej in Darinka 
Tarman. Začela se bo ob 11. uri v Liznjekovi hiši v Kranjski 
Gori. Za material bodo sicer poskrbeli v muzeju, lahko pa ga 
obiskovalci prinesejo tudi s sabo. Preste bodo spekli v kmečki 
peči, izdelke bodo obiskovalci odnesli domov.

Izdelovanje cvetnonedeljskih prajklov

Kranj – V kranjski aleji literatov Prešernovih sodobnikov se bo 
danes ob 14. uri že postavljenim kipom – ob našem pesni-
ku so tu še Ukrajinec Ševčenko, Španec Espronceda in Rus 
Lermontov – pridružil že peti pesnik iz 19. stoletja. Tokrat bo 
to vodilni predstavnik venezuelske romantike, pesnik Carlos 
Antonio Poeto, najbolj znan po pesmi La vida es bella como 
Venezuela (Življenje je lepo kot Venezuela). Kot so sporočili z 
Mestne občine Kranj, že v prihodnjih dneh, takoj po volitvah 
na Madžarskem, v aleji lahko pričakujemo nov kip, tokrat ma-
džarskega pesnika, prav tako romantika Lajosa Orbanvaroša. 
Še letos se bo zbranim pridružil Francoz, čakamo pa tudi na 
prvo žensko pesnico.

Nov kip v aleji literatov

Carlos Antonio Poeto

Danes bo oblačno, občasno bodo krajevne padavine. Meja 
sneženja bo med 1000 in 1400 metri nadmorske višine. Jutri 
bo pretežno oblačno, tu in tam bodo še manjše padavine. 
Meja sneženja se bo spustila pod 600 metrov. V nedeljo bo 
suho in hladno.

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

Preddvor – Napovedano čistilno akcijo za jutri v Občini 
Preddvor so zaradi slabe vremenske napovedi prestavili na 
9. april 2022. Vse ostalo ostaja enako. Začenjajo ob 8. uri.

Čistilno akcijo v Preddvoru prestavili


