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Nadomestna ambulanta dvakrat tedensko
V Zdravstvenem domu Kranj od danes dalje deluje nadomestna družinska
ambulanta za paciente, ki so ostali brez izbranega osebnega zdravnika.
Ambulanta, kamor so razporejeni njihovi družinski zdravniki, deluje ob torkih
in petkih od 7. do 14. ure.
Suzana P. Kovačič
Kranj – Z današnjim dnem
so v Zdravstvenem domu
Kranj omogočene zdrav
stvene storitve vsem njiho
vim pacientom, ki so zara
di upokojitve izgubili izbra
nega osebnega zdravnika,
tako splošnega družinskega
zdravnika kot pediatra. Gre
za začasno rešitev, s katero
bodo do nadaljnjega »pokri
ti« tudi mladostniki, ki mo
rajo v letu dni od polnole
tnosti poiskati družinske
ga zdravnika. Sistem naro
čanja v ambulanto je enak

Teden Rdečega križa
Kranj – Od 8. do 15. maja
bo Teden Rdečega križa, letos pod geslom Skupaj smo
neustavljivi. Največja humanitarna organizacija pri nas
deluje na več področjih, kot
so krvodajalstvo, humanitarna in socialna dejavnost,
izvajanje prve pomoči, ukrepanje ob naravnih in drugih
nesrečah, ozaveščanje o
humanitarnih vrednotah ter
omogočanje letovanja otrok
in starejših z zdravstvenimi
težavami in iz socialno ogroženih okolij. RKS – območno
združenje Kranj pripravlja
spletno predstavitev delovanja defibrilatorja (AED), v
ponedeljek od 14.30 do 16.30
in v sredo od 9. do 12. ure zbiralno akcijo poletnih oblačil
na Gregorčičevi 10 v Kranju,
v sredo od 8. do 10. ure tudi
brezplačne meritve krvnega
tlaka, kostne gostote ... in
predstavitev AED na Blei
weisovi 16. Delili bodo tudi
humanitarno pomoč.

drugim ambulantam. Pa
cienti se naročijo po tele
fonu ali po elektronski po
šti, kontakti so objavljeni na
spletni strani Zdravstvene
ga doma Kranj. »Nova am
bulanta, kamor so razpore
jeni naši družinski zdrav
niki, je na voljo dvakrat te
densko, ob torkih in pet
kih od 7. do 14. ure. Kot re
čeno, so pacientom na vo
ljo vse zdravstvene storitve,
kot bi jih sicer imeli pri iz
branem zdravniku,« je po
vedal Tomaž Bratož, pred
stavnik za odnose z javnost
mi v Zdravstvenem domu

Kranj, in dodal, da čeprav so
v zadnjem času zaposlili tri
zdravnice, bi v tem trenutku
lahko zaposlili še pet zdrav
nikov družinske medici
ne, ki jih že iz meseca v me
sec iščejo z javnimi razpisi
in upajo, da bodo do konca
leta pridobili vsaj enega. Ta
koj bi zaposlili tudi dva nova
pediatra.
Na Zobni polikliniki Kranj
pa v teh dneh ureja še zadnje
zadeve za odprtje nove zob
ne ambulante zobozdravni
ca za odrasle, ki bo v krat
kem omogočila tudi vpiso
vanje novih pacientov.

Pot za preživetje smučišča
Potem ko so se z aktom o ustanovitvi Zavoda STC
Stari vrh, smučarsko-turističnega centra, strinjali
škofjeloški občinski svetniki, so ustanovitev novega
zavoda podprli tudi na Občini Gorenja vas - Poljane.
5. stran

Nadomestna družinska ambulanta deluje na lokaciji antitrombotične ambulante v pritličju
Zdravstvenega doma Kranj. / Foto: Tina Dokl

Danica že v novi preobleki
Tik pred poletjem se zaključuje temeljita prenova dvorane Danica
v Bohinjski Bistrici, ki je že dobila novo zunanjo podobo.

Plačilo do
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Zaradi povečanega
obsega dela zaposlimo
več

obrokov

Dobava ali
prevzem takoj
Velika zaloga

ETIS Kranj,
Ljubljanska c. 30
Kranj

Za več informacij pokličite na
04 5113 236 ali 041 356 068
oz. sledite spodnji povezavi.

T: (04) 235 50 50
Nakup na do 24 obrokov preko hitrega potrošniškega
kredita Summit Leasing brez potrebne dokumentacije. Vse
podrobneinformacije in izračun za izbrani aparat so vam na
voljo v vseh naših PE.

www.jelovica-hise.si/zaposlitev.html
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Zimske počitnice prej
kot običajno
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Vabljeni v
prenovljeni
salon ETIS.

Širok nabor hladilnikov
in zamrzovalnikov

PROIZVODNIH
DELAVCEV (m/ž)

Zimske šolske počitnice, ki so običajno konec februarja, se bodo v
prihodnjem šolskem letu za polovico države začele že 30. januarja,
za druge pa 6. februarja, je objavilo šolsko ministrstvo.

4. stran

Judoistka Anka Pogačnik je po
končanem evropskem prvenstvu v
Sofiji domov v Kranj prinesla bronasto odličje ter z njim razveselila
tudi svoje klubske prijatelje, trenerje in vse navijače, ki so ji pripravili prisrčen sprejem.
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Na olimpijado tudi
gorenjske ekipe

Mama, ki ni za vse
sama

Aprila je v Slovenski Bistrici potekalo izbirno tekmovanje za Gasilsko olimpijado, ki jo bo med 17. in
24. julijem prvič gostilo Celje. Na
olimpijadi bodo nastopile tudi tri
gorenjske ekipe.

Mateja Mlačnik s Sela pri Žirovnici
je na nedavnem festivalu komedije v Pekrah prejela priznanje komedijantka festivala za vlogo
mame Marije v predstavi Za vse
sem sama.

Danes bo oblačno, občasno bo deževalo. Jutri bo
spremenljivo oblačno.
V nedeljo bo več sonca,
nastajale bodo plohe.
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11/18 °C
jutri: pretežno oblačno
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Kupon za brezplačni mali oglas
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugod
nost velja samo za naročnike časopisa Gorenjski glas.
Kuponi so veljavni pol leta. Mali oglas brez kupona zaraču
navamo po ceniku, z 20 % popustom za naročnike. Kupon ni
veljaven za objavo pod šifro ali z navedbo: naslov v oglas
nem oddelku. Brezplačnega malega oglasa ne morejo uve
ljavljati pravne osebe (tudi s. p.). Oglase sprejemamo na
naslov Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, po
telefonu 04/201 42 47 ali po e-pošti malioglasi@g-glas.si;
za torkovo številko Gorenjskega glasa do petka do 14. ure
in za petkovo številko do srede do 14. ure. V malooglasnem
oddelku smo vam na razpolago v ponedeljek, torek, četrtek
in petek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 16. ure.

MALI OGLAS

maj 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:

KOTIČEK ZA NAROČNIKE
Pesem Evrovizije 2022 na RTV Slovenija
Torino bo 10., 12. in 14. maja gostil tri večere – dva predizbora
in veliki finale – 66. izbora Pesem Evrovizije, na katerem se
bo za zmago potegovalo štirideset držav. RTV Slovenija na
letošnjem izboru predstavlja zasedba LPS s pesmijo Disko.
V boj za finalno vstopnico letošnje Pesmi Evrovizije se bodo
podali v torek, 10. maja, kot peti po vrsti v prvem predizboru.
Prizorišče treh evrovizijskih večerov bo letos arena PalaOlimpico v Torinu. Evrovizijsko občinstvo bodo skozi tri večere v
živo popeljali trije voditelji: Laura Pausini, Alessandro Cattelan
in Mika. Vse tri večere boste lahko v neposrednem prenosu
spremljali na TV Slovenija in po spletu na www.rtvslo.si, prvi
predizbor in veliki finale pa tudi na Valu 202 in Radiu Koper.

RTV Slovenija podarja trem naročnikom Gorenjskega praktično nagrado. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno
odgovorili na vprašanje: Kdaj bo potekal letošnji izbor Pesem
Evrovizije? Odgovore pošljite do ponedeljka, 16. maja 2022,
na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali
na koticek@g-glas.si.

Darilo
www.gorenjskiglas.si

izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ALOJZ RANT iz Kranja.
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Turistični boni veljavni še
slaba dva meseca
Upravičenci lahko turistične bone in nove bone, t. i. BON21, unovčijo še do 30. junija letos.
Maša Likosar
Ljubljana – Po podatkih Finančne uprave RS je bilo
od začetka unovčevanja turističnih bonov, torej od
19. junija 2020, do 2. maja
2022 unovčenih 1.933.296
turističnih bonov v skupni
vrednosti 272.639.616,10
evra, kar je 76 odstotkov
od zneska izdanih turističnih bonov. Turistični boni
so bili v največjem številu unovčeni na Obali, na
Gorenjskem in v termah.
Na Gorenjskem jih je bilo
največ unovčenih v občini Kranjska Gora, ki se je
po številu unovčitev na ravni Slovenije uvrstila na drugo mesto, takoj za občino
Piran. Do 12. aprila je bilo
v Kranjski Gori unovčenih
118.238 bonov, na Gorenjskem po številu unovčitev
sledita občina Bohinj, kjer
je bilo do omenjenega datuma unovčenih 89.787

turističnih bonov, in občina Bled, kjer so upravičenci unovčili 62.983 turističnih bonov.
Od začetka unovčevanja bonov BON21, torej od
16. julija 2021, do 2. maja
2022 jih je bilo unovčenih
1.898.870 v skupni vrednosti 130.908.092,73 evra, kar
je 70 odstotkov od zneska
vseh izdanih bonov. V devetih mesecih je bilo 34 odstotkov vseh bonov BON21 uporabljenih v turizmu, 47 odstotkov v gostinstvu, 7 odstotkov na področju športa in 12 odstotkov na področju kulture, od teh 12 odstotkov je bilo okrog dve tretjini bonov namenjenih za nakup knjig, učbenikov in delovnih zvezkov.
Turistični boni so bili
prvotno veljavni do 31. decembra 2020, v nadaljevanju so jih dvakrat podaljšali,
prvič do 31. decembra 2021
in drugič do konca junija

Stanje obeh bonov lahko upravičenec preveri na portalu
eDavki. / Foto: Maša Likosar
2022. Tudi veljavnost bonov BON21 je bila podaljšana do konca junija 2022. Če
upravičenci bonov ne bodo
unovčili do predpisanega

datuma veljavnosti, kasneje ne bodo mogli zahtevati
izplačila bona v denarju niti
ga ne bo mogoče unovčiti
kasneje.

Zimske počitnice prej kot običajno
Zimske šolske počitnice, ki so običajno konec februarja, se bodo v prihodnjem šolskem letu za polovico
države začele že 30. januarja, za druge pa 6. februarja, je v uradnem listu objavilo šolsko ministrstvo.
Suzana P. Kovačič
Ljubljana, Kranjska Gora –
Ni pa še jasno, iz katerega
dela Slovenije bodo šolarji
na počitnice odšli prvi. Razlog za spremembo termina
počitnic je svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki bo med 21. februarjem in 5. marcem prihodnje
leto v Planici in bo po besedah generalnega sekretarja organizacijskega komiteja (OK) Planica Tomaža Šušteršiča največji športni dogodek v zgodovini neodvisne Slovenije. Udeleženci
bodo zasedli veliko večino
turističnih kapacitet na Gorenjskem. »Škoda bi bilo,
da potenciala, ki ga nosijo tako počitnice kot prvenstvo, ne bi izkoristili,« je še
dejal.
Direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber je povedal, da se je že od pridobitve kandidature svetovnega prvenstva v nordijskem
smučanju leta 2018 zelo hitro pokazalo, da bo to organizacijsko in logistično zelo
zahteven dogodek. »Kranjska Gora ima na voljo okrog
šest tisoč postelj, v projekt

Če bi zimske počitnice ostale v običajnem terminu, bi se prekrivale s časom svetovnega
prvenstva v nordijskem smučanju v Planici. / Foto: Nik Bertoncelj
mora biti zato vključena širša regija, tudi Avstrija in Italija. Če bi zimske počitnice
ostale v običajnem terminu,
bi se prekrivale s časom prvenstva. Že pred tremi leti
so bile prve pobude za prestavitev zimskih počitnic z
argumenti, vendar postopek ne gre 'čez noč'. Bila so
številna usklajevanja, sklepi županov Zgornje Gorenjske, pobude s strani OK Planica, dopisi Turizma Kranjska Gora ..., v zadnjih treh

mesecih tudi vladni obiski v
Kranjski Gori skupaj s pristojnim ministrstvom na
to temo. Čeprav je še slabo
leto dni do svetovnega nordijskega prvenstva, ima gorenjska regija nastanitvene kapacitete, predvsem
Kranjska Gora, že polno zasedene,« je pojasnil Veber.
»V preteklosti se je enkrat
ob združevanju zimskih počitnic v en termin že izkazalo, da ni bilo na voljo dovolj
kapacitet, da bi lahko gostili

vse slovenske družine, ki
so nas želele obiskati, in to
je eden ključnih argumentov. Na področju Gorenjske (Bled, Bohinj, Kranjska
Gora ...) namreč ustvarimo
sedemdeset odstotkov vseh
smučarskih dni v Sloveniji.« Veber je še dodal, da če
bi počitnice pustili v istem
času, kot bo svetovno prvenstvo, bi ljudje hodili v tujino, kar pa ni interes, če jim
lahko omogočijo smučanje
doma.
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Hiše za petdeset tisoč evrov
V dveh slovenskih občinah, Ajdovščini in Lendavi, bodo v kratkem začeli graditi naselje nizkocenovnih
hiš za mlade in mlade družine. Kakšno pa je zanimanje med gorenjskimi občinami?
Urša Peternel
Kranj – Hiša za mlade družine se imenuje projekt inštituta Back To The Village, v sklopu katerega bi mladi in mlade družine lahko
prišli do hiše za petdeset tisoč evrov. Prvi naselji s skupaj petnajstimi montažnimi
hišami v velikosti od 70 do
75 kvadratnih metrov bosta
zrasli v Ajdovščini in Lendavi, kjer so skupaj z občinama
že zaprosili za gradbeno dovoljenje. Po besedah direktorja inštituta Ernesta Škrjanca bi v Ajdovščini, kjer so
naleteli na izjemno sodelovanje občine in župana, prve
hiše lahko začeli postavljati
že v dveh mesecih.

Po besedah Ernesta
Škrjanca bodo projekt
najprej izpeljali v
občinah, kjer imajo že
pripravljena zemljišča za
gradnjo.
Po njegovih besedah je
stanovanje eden od osnovnih pogojev, da mlad par
ustvari družino. »Mladi se
spopadajo z visokimi cenami stanovanj in najemnin,
lastniki stanovanj jim postavljajo vse ostrejše pogoje
za najem, banke pa jim zelo
težko dodelijo kredite za nakup nepremičnine. Po oceni
stanovanjskih skladov v Sloveniji primanjkuje 10 tisoč
stanovanjskih enot, ta primanjkljaj pa se z leti zgolj

Hiše so velike okrog sedemdeset kvadratnih metrov, zasnovalo jih je slovensko podjetje
Artlinia, proizvajali jih bodo v tujini, zunanjost pa bodo prilagodili tudi tipu pokrajine, kjer
bodo stale. / Foto: arhiv instituta Back To The Village
povečuje. Novogradnje, ki
se pojavljajo na trgu, so za
iskalce stanovanj predrage in po funkcionalnosti ne
odgovarjajo njihovim potrebam. Predvsem mladi si težko zagotovijo lastno stanovanje, saj nimajo dostopa do
posojil in so zato obsojeni
na drag najem ali bivanje pri
starših,« je navedel.
Cene stanovanj v zadnjih
letih rastejo v nebo, obenem
v Sloveniji gradijo premalo stanovanj, da bi lahko zadostili potrebam in tako znižali tudi njihovo ceno.
»Naš projekt vsebuje inovativen, neprofitni način pridobitve domovanja za mlade ljudi. Občina uredi ustrezno zemljišče, ki se odstopi za namen reševanja stanovanjske problematike. Z

evropskimi sredstvi, donacijami, državnimi razpisi in
dobrodelnimi prireditvami
plačamo komunalno infrastrukturo,« je pojasnil.
Pogovori potekajo tudi
z drugimi občinami, zanimanje za projekt so izrazili tudi na Jesenicah, kjer
so ob nedavnem sprejemanju občinskega stanovanjskega programa na občinskem svetu nekateri občinski svetniki dali pobudo občini, naj poišče zemljišče –
omenjala se je Hrušica – za
gradnjo nizkocenovnih hiš
in s tem omogoči mladim
domačinom, da rešijo svoj
stanovanjski problem in na
ta način ostanejo v domači
občini.
A župan Blaž Račič
je opozoril na nekatere

nedorečenosti, predvsem na
dejstvo, da komunalno urejenih zemljišč – četudi bi jih
Občina Jesenice imela v lasti
– na inštitut oziroma kogarkoli drugega ne bi mogli prenesti brezplačno.
Račič je tudi poudaril, da
o projektu Hiša za mlade nimajo dovolj podrobnih informacij, da bi lahko ocenili,
na kakšen način bo projekt
izpeljan, po informacijah,
predstavljenih v medijih, pa
zadeva ni tako enostavno izvedljiva.
Tudi v inštitutu poudarjajo, da bodo projekt najprej
izpeljali v občinah, kjer
imajo že pripravljena zemljišča za gradnjo. Vsekakor
pa si želijo, da bi v projekt
pritegnili čim več slovenskih občin.

Kranj med podnebno nevtralnimi mesti
Vilma Stanovnik
Kranj – Z Mestne občine Kranj so sporočili, da je
evropska komisija razkrila mesta, ki so se uvrstila v
misijo za sto podnebno nevtralnih in pametnih mest do
leta 2030. Med njimi je tudi
Kranj. Na poziv se je prijavilo več kot 360 mest, tudi
osem slovenskih, med katerimi je komisija izbrala tri.
Evropska komisija bo v
naslednjem koraku izbrana

mesta povabila k oblikovanju celovitega načrta za
podnebno nevtralnost na
vseh področjih, od energetike do toplotne izolacije stavb, ravnanja z odpadki do prometne preobrazbe,
vključujoč investicijske načrte. V procesu se bodo povezali tudi prebivalci, raziskovalne institucije in zasebni sektor.
»Zelo smo veseli novice
iz Bruslja. Evropska komisija je izbrala Kranj v misijo

za sto podnebno nevtralnih in pametnih mest do
leta 2030, kar pomeni, da
smo izpolnili prvi cilj v tem
projektu. Na Mestni občini Kranj veliko pozornosti namenjamo razvoju Kranja v trajnostno, zeleno in
pametno mesto. Naš najodmevnejši projekt je e-mobilnost, ki smo ga začeli konec
leta 2020. Zdaj bomo zgodbo še nadgradili. Nadaljevali bomo z nekaterimi že
zastavljenimi projekti in

skupaj snovali nove. Naslednji korak je podpis pogodbe o podnebnem mestu, ki bo vsebovala tudi akcijski načrt, prilagojen Kranju. Naš glavni cilj je postati podnebno nevtralno mesto do leta 2030. Zavedamo
se, da nas čaka veliko dela
in povezovanja na vseh ravneh za doseg zastavljenega,
a verjamemo, da s skupnimi močmi uspešno pridemo do cilja,« je povedal župan Matjaž Rakovec.

Umrl je častni občan Cerkelj Jože Varl

Ohranjajo krajevni urad na Jezerskem

Cerklje – Umrl je Jože Varl, dolgoletni učitelj in pedagog. Večino svojih učiteljskih let je preživel na cerkljanski osnovni
šoli, kjer je poučeval različne predmete in je veljal za izrednega učitelja in poštenega človeka. Neizbrisen pečat je pustil s
šolskim glasilom Odmevi izpod Krvavca, katerega kvalitete
niso priznavali le v Sloveniji, temveč tudi v tedanji Jugoslaviji.
Za svoje delo na področju poučevanja in kulture je leta 1997
prejel naziv častnega občana občine Cerklje.

Jezersko – Na zadnji seji občinskega sveta Občine Jezersko
je župan Andrej Karničar svetnike med drugim seznanil, da
Krajevni urad Jezersko ostaja, vendar popoldanskih uradnih
ur ne bo, saj je obiskov po 15. uri malo. Na Upravni enoti
Kranj tudi sicer opažajo manj strank, kar tudi ni v prid Jezerjanom. Od sredine marca je krajevni urad na Jezerskem
ponovno odprt vsak prvi delovni četrtek v mesecu od 8. ure
do 12.30 in od 13. do 15. ure.

KOMENTAR
Maša Likosar

Začasna zaščita Ukrajincev

P

o podatkih Urada vlade
za oskrbo in integracijo
migrantov je trenutno
v Sloveniji več kot pet tisoč
ukrajinskih beguncev. Ravno v
torek je avtobus v organizaciji
ukrajinskega veleposlaništva
v Sloveniji pripeljal k nam
dvajset otrok iz Sirotišnice Lugansk in njihovo spremljevalno
osebje. Ukrajinski begunci se
ob prihodu v tujo deželo srečujejo z različnimi težavami.
Ne vedo, kaj pričakovati, in ne
poznajo vseh svojih pravic. Težavo jim predstavlja neznanje
tujega jezika, druga težava je
sam proces pridobitve odločbe
o začasni zaščiti. Obenem morajo pridobiti enotno matično
številko občana, bančni račun
in davčno številko, kar v praksi
lahko predstavlja velik zalogaj,
saj je za vsako od omenjenih
stvari pristojna druga služba.
Dokumentacija, ki jo oddajajo,
mora biti v slovenskem jeziku,
hkrati morajo za vsako pravico
oddati posebno vlogo. Postopki
so lahko dolgotrajni, težava
nastane tudi, če njihove vloge
niso popolne.
Kot je na posvetu na Bledu
minulo sredo pojasnila pravna svetovalka Urša Regvar iz
Pravnega centra za varstvo
človekovih pravic in okolja, do
začasne zaščite, ki je bila v
Sloveniji z zakonom aktivirana za obdobje enega leta, niso
upravičeni vsi, temveč le državljani Ukrajine in osebe, ki
niso ukrajinski državljani, a so
imele v Ukrajini stalno prebivališče. Obenem so morale biti

te osebe dne 24. februarja fizično v Ukrajini in jo zapustiti na
ta dan ali kasneje. Osebe, ki so
bile pred tem v tujini morda le
na dopustu ali so Ukrajino iz
strahu zapustile že prej, do začasne zaščite niso upravičene,
so pa do mednarodne zaščite.
Vse pravice, ki jim pripadajo, pridobijo šele, ko je izdana
odločba o začasni zaščiti. Ta
jim zagotovi pravico do nastanitve v enem od centov ali do
denarne pomoči za zasebno
nastanitev, pravico do nujnega zdravstvenega varstva,
prostega dostopa do trga dela,
izobraževanja, vključitve v vrtec, denarne socialne pomoči
ali žepnine. Pred tem imajo le
pravico, da so na območju Republike Slovenije, in pravico do
prehrane in nastanitve v enem
od centrov.
Ukrajinski begunci se srečujejo z različnimi vrstami izkoriščanja, od spolnega do prisilnega dela, obstaja tveganje
trgovine z ljudmi. Pogrešajo
svojo domovino, svoje najbližje
in prijatelje, nekateri se počutijo odrezane od družbe. Kot
posamezniki jim ne moremo
povrniti tistega, kar so zaradi
vojne v domači državi izgubili.
Lahko pa jim pomagamo tako,
da jim posredujemo prave podatke in jih tudi spodbujamo,
da se sami informirajo. Urad je
za ukrajinske begunce oblikoval posebno spletno stran, kjer
so vse informacije glede pomoči
v njihovem maternem jeziku,
lahko se obrnejo tudi na klicni
center (080 41 42).
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Danica že v novi preobleki
Tik pred poletjem se zaključuje temeljita prenova Dvorane Danica v Bohinjski Bistrici, ki je že dobila
novo zunanjo podobo. V Turističnem društvu Bohinj z optimizmom pričakujejo prihajajočo poletno
sezono in upajo, da bo Bohinj letos poleti povsem poln.

Delovni čas trgovine:
od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure.
Spletna trgovina: https://b2c.bc-naklo.si/

Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, Naklo

Marjana Ahačič

»Najprej se bomo
lotili zidave še enega
sodobnega sanitarnega
bloka, postaviti želimo
tudi od pet do šest
glamping hišk, ki bodo
omogočile višjo kvaliteto
bivanja na tem območju,
pa seveda urediti novo
recepcijo ob vhodu v
kamp, kjer bodo tudi
garderobe za načrtovani
bazenski kompleks.«

NaWiravstrijskem
Koroškem,imvRaum
našiMittelkärnten
PE Šentvid
ob Glini/St.Veit
an der
sind ein Handelsunternehmen
und suchen
zum ehestmöglichen
Glan,
Blintendorf,
takoj zaposlimo
EintrittIndustriepark
für unseren Standort
in St.Veit/Glan, Industriepark
Blintendorf

SODELAVCA, ODGOVORNEGA ZA SILOSE, m/ž
(SILOMEISTER/IN)

SILOMEISTER/IN

V naši PE Šentvid ob Glini/St.Veit an der Glan, Blintendorf, iščemo
sodelavca,
odgovornega za silose. Pogoji:
Für unseren Agrar Standort in St.Veit, Blintendorf, suchen wir einen Silomeister zur Betreuung
. unserer
Anlage.
tehnično
znanje
. t6GEJPKUEJGU8GTUVÆPFPKU
poklicna izobrazba in poznavanje kmetijske stroke
(npr. ključavničar, mehanik, električar
...)
5EJNQUUGT/GEJCPKMGT'NGMVTKMGT
OKVCITCTKUEJGO
. t*CPFYGTMNKEJG#WUDKNFWPIWPF)GUEJKEM
zaželeno je vozniško dovoljenje in dovoljenje za upravljanje viličarja
Background
t(ÜJTGTUEJGKPWPF5VCRNGTUEJGKPGTYÜPUEJV
. pripravljenost za nadaljnje izobraževanje (mojster za silose)
t5KNQOGKUVGTCWUDKNFWPIQFGT$GTGKVUEJCHVFC\W
Nudimo:
bieten:
. Wir
zahtevno in odgovorno delo
tJGTCWUHQTFGTPFGWPFGKIGPXGTCPVYQTVNKEJG6ÆVKIMGKV
. t'KP$TWVVQIGJCNVKP*ÖJGXQP'74oOKV$GTGKVUEJCHV\WT¿DGT\CJNWPI\CJNTGKEJG
mesečno plačo najmanj 2400 EUR bruto in številne ugodnosti
. Goodies
raznoliko delo (sušenje žita, upravljanje silosov, mešanje gnojil in
tCDYGEJUNWPIUTGKEJG6ÆVKIMGKV )GVTGKFGVTQEMPWPI5KNQYKTVUEJCHV&ÜPIG)GVTGKFGOKUEJWPI
žita, skrb za ustrezno embalažo, nakladanje tovora)
$KI$CI#DUCEMWPI8GTNCFWPI
. t#TDGKVKPGKPGOMNGKPGPGTHQNITGKEJGP6GCO
delo v manjši in uspešni ekipi
. tDGTGEJGPDCTGWPFHNGZKDNG#TDGKVU\GKVGP
delovni urnik po dogovoru in fleksibilen delovni čas
Veselimo se vaše vloge v nemščini

večnamensko dvorano, namenjeno različnim prireditvam in športnim dejavnostim. Uredili so tudi rekuperacijo in izboljšali požarno varnost objekta.
Investicija je vredna nekaj manj kot 520 tisoč evrov,
pri čemer je občina, lastnica dvorane, pridobila skoraj 50-odstotno sofinanciranje ministrstva za infrastrukturo.

Bitte senden Sie Ihrer Bewerbungsunterlagen mit Foto an:
s fotografijo:
Herrn DI Rudolf Grünanger
g. DI Rudolf Grünanger
rudolf.gruenanger@lwg.at

rudolf.gruenanger@lwg.at

Pasji salon na kolesih
Pasji salon Dogi kjut ni navaden salon, temveč je pas
ji salon na kolesih, ki je urejen v predelanem kombi
ju. Irena Pintar tako vašega ljubljenčka uredi nepo
sredno pred vašim domom in vam s tem prihrani pot
in čas, obenem pa kosmatincu olajša stres, saj se v
bližini svojega doma počuti bolj domače in varno.
Mobilni pasji salon ima elektriko in vodo, ogrevanje
in hlajenje, vse, kar imajo pravzaprav stacionarni
saloni, s čimer je zagotovljeno popolno udobje za
prijetno nego živali. Kosmatinca predate Ireni Pintar
v nego, ki vsebuje striženje, kopanje, nego krempljev
in analnih žlez ter urejanje ušes. Medtem se vi lahko
posvetite svojim opravilom ali pa ste po želji prisotni
ob negi. Nega je prilagojena vašim željam, Pintarjeva
vam ob tem svetuje in priporoča najboljše. Spreje
majo vse male živali oziroma hišne ljubljenčke, od
kužkov, mačk do zajcev.

Prenovljena Dvorana Danica zdaj ni več prekrita s šotorsko streho, ampak je postala trden
objekt z leseno fasado.
Večnamenski objekt v
času poletne sezone upravlja
Turistično društvo Bohinj,
ki je tudi lastnik bližnjega
Kampa Danica. »Zelo zadovoljni smo s prenovo dvorane, ne le zato, ker je zdaj
energetsko sanirana in ima
novo streho, ampak tudi zaradi povsem novega videza.
Prej je bila kot tujek v tem sicer lepo urejenem prostoru.
Obnovljena dvorana bo zelo
velika pridobitev tudi za vse
goste, ki jo lahko uporabljajo
v primeru slabšega vremena
in tudi sicer,« je povedal Boštjan Mencinger, predsednik Turističnega društva
Bohinj.
Društvo ima načrte tudi
za nadaljnji razvoj Kampa Danica. »Naš glavni razvojni načrt je najprej sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta, čemur se intenzivno posvečamo zadnji dve leti. Ta nam
bo omogočil zares velik preskok v kvaliteti ponudbe in
tudi pri širitvi kampa. Tako

Boštjan Mencinger, predsednik Turističnega društva Bohinj
se bomo najprej lotili zidave
še enega sodobnega sanitarnega bloka; ta bo imel v zgornjem nadstropju urejene kopalnice, ki jih bodo gostje
lahko najeli. Postaviti želimo tudi od pet do šest glamping hišk, ki bodo omogočile višjo kvaliteto bivanja na
tem območju, pa seveda urediti novo recepcijo ob vhodu
v kamp, kjer bodo tudi garderobe za načrtovani bazenski kompleks,« je Mencinger opisal projekte za naslednjih nekaj let.
Pojasnil je še, da kapacitet kampa, ki sprejme do

1.200 gostov, bistveno ne
bodo širili, predvsem si želijo povečati kvaliteto nastanitve.
Kot pravi, so sicer pričakovanja za prihajajočo poletno turistično sezono v Bohinju optimistična. »V preteklih prazničnih dneh je bil
obisk dober, vse je nastavljeno za dobro poletno sezono,
nihče si pa seveda po slabih
izkušnjah zadnjih dveh sezon ne upa pričakovati preveč. Kljub vsemu verjamem,
da bo, če bodo razmere normalne, Bohinj letos poleti
povsem poln.«

V Motniku dobili prireditveni prostor
Jasna Paladin

IVAN PINTAR S.P., SV. TOMAŽ 5, SELCA

Ankerst GnbR, Egelmoosweg 26, A-9711 Paternion

Bohinjska Bistrica – Dotrajano šotorsko streho na
Dvorani Danica v Bohinjski Bistrici so že jeseni zamenjali z novo konstrukcijo, saj je bila stara streha objekta tako dotrajana
in poškodovana, da bi bilo
ob večjem deževju zadrževanje pod njo lahko nevarno. Zdaj v Bohinju zaključujejo tudi energetsko sanacijo tega priljubljenega večnamenskega objekta, ki ga
želijo preurediti v sodobno

Motnik – Občina Kamnik
je v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine sredi Motnika – med kulturnim domom in gostiščem Pri Flegarju – uredila prireditveni prostor, ki bo aktivnim
krajanom služil za številne
prireditve, ki jih pripravljajo. Površine so uredili deloma kot utrjen plato in deloma kot zelenico, jih opremili s klopmi, prenovili so bližnja parkirna mesta in avtobusno postajo, zgradili nekaj metrov pločnika, hkrati
pa so tega prostora prestavili tudi transformatorsko postajo z vso potrebno električno napeljavo. Pod zemljiščem, na katerem je urejen

prireditveni prostor, sta zdaj
urejeni tudi kanalizacija in
javna razsvetljava.
Novourejeni prireditveni
prostor, za katerega je občina dobila tudi nepovratna

sredstva, je namenjen prireditvam, različnim delavnicam, na njem pa bo kmalu
zaživela tudi lokalna tržnica.
Trško jedro Motnika je
zavarovano kot kulturna

Središče Motnika krasi nov prireditveni prostor.

dediščina, v kraju pa bo še
posebno aktivno in slovesno prihodnje leto, ko bodo
zabeležili 900-letnico prve
omembe Motnika v pisnih
virih.
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Pot za preživetje smučišča
Potem ko so se z aktom o ustanovitvi Zavoda STC Stari vrh, smučarsko-turističnega centra, strinjali
škofjeloški občinski svetniki, so na zadnji seji občinskega sveta ustanovitev novega zavoda podprli tudi
na Občini Gorenja vas - Poljane.

CNS, avtomatizacija stavb, vzdrževanje in
servisiranje prezračevalne, ogrevalne in hladilne
opreme

Mateja Rant

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

Gorenja vas – S ciljem razvoja in napredka smučišča Stari vrh tako za občane kot rekreativne smučarje in tudi
športna društva so Občina
Škofja Loka, Občina Gorenja vas - Poljane in Smučarska zveza Slovenije (SZS)
pred časom podpisale dogovor o prihodnjem medsebojnem sodelovanju. Za dosego tega cilja so se dogovorile za ustanovitev zavoda, v
katerem bodo imele aktivno
vlogo vse tri soustanoviteljice. Na zavod bodo prenesli dejavnosti smučišča Stari
vrh, kar je načrtovano že za
prihodnjo smučarsko sezono, je pojasnil župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež. Potem ko so akt
o ustanovitvi zavoda že podprli škofjeloški občinski svetniki, so na zadnji seji kljub
nekaterim pomislekom to
storili tudi svetniki Občine
Gorenja vas - Poljane.

»Na področju alpskega
smučanja je naša dolgoletna
želja, da se vključimo v delovanje nekega smučišča in bi
otroke in mladino usmerjali v urejeno okolje, tako da je
pobuda obeh občin prišla ob
pravem času,« je občinskim
svetnikom pojasnil direktor
SZS Uroš Zupan, ki je poudaril, da so na Starem vrhu
postavljeni dobri temelji, saj
imajo dober sistem zasneževanja in vzdrževane žičniške naprave. Verjame, da bi
s kombinacijo njihovih aktivnosti na Starem vrhu in
družinskega turizma zavod
lahko posloval uspešno. Kot
ključni razlog, da so se odločili sodelovati kot soustanovitelj zavoda, pa je navedel investicije, ki si jih želijo izpeljati na Starem vrhu.
»Obeta se zakon o investicijah v športno infrastrukturo, ki bo težak 150 milijonov evrov v prihodnjih petih letih. Kot največja zveza
v Sloveniji s primanjkljajem

infrastrukture smo na prioritetni listi.« Razvoj smučišča so si zamislili v štirih
korakih: posodobitev zasneževalne opreme in morebiti tudi povečanje akumulacijskega jezera, zamenjava dveh zastarelih vlečnic
ter dopolnitev opreme z novim teptalnim strojem z vitlom. Podporo občine pričakuje predvsem pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč. »Imeli smo že določene pogovore, a bo treba zakrpati kakšno cesto, pa
bo lažje steklo,« je namignil
Zupan. Zveza za direktorja novoustanovljenega zavoda predlaga Luko Vrančiča,
ki je svetnikom zatrdil, da že
zdaj intenzivno razmišljajo
o prihodnji smučarski sezoni, dolgoročno pa si na smučišču Stari vrh želijo sinergije med vrhunskim športom
in turizmom.
Sedanje podjetje STC Stari vrh, katerega izključni solastnici sta v enakih deležih

občini Gorenja vas - Poljane
in Škofja Loka, je po ustanovitvi zavoda predvideno za
likvidacijo, vendar šele po
vzpostavitvi operativnega
delovanja novega zavoda in
na način, da ne bo ogroženo
nemoteno delovanje smučišča, je ob tem pojasnil župan in dodal, da bo premoženje STC Stari vrh in občin na območju smučišča
novemu zavodu preneseno zgolj v upravljanje. Nekaterih svetnikov pa kljub
obljubam o razvoju smučišča niso prepričali, pomisleke so imeli predvsem zaradi nizke lege smučišča.
Zupan je pojasnil, da so opravili analizo povprečnih
temperatur in se jim ne zdijo kritične, zlasti ker sodobna tehnologija zasneževanja omogoča izdelavo snega tudi pri temperaturah
nad ničlo. Župan je ob tem
poudaril, da je sodelovanje s
smučarsko zvezo edina pot
za preživetje smučišča.

NIČ MI NE

MANJKA,
RAZEN
NOVE
MEDALJE.

Ponosno podpiramo
slovensko reprezentanco
na olimpijadi gluhih.

Več na boljsi-svet.si

Fotograf: Matic Dolenc

Iris Breganski, ATLETIKA-GLUHI
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Srednjeveški dnevi
letos drugače
Na Blejskem gradu, kjer gospodari grof Gašper
Lambergar, je vedno živahno, grof je družaben in
odličen gostitelj.
Grof Gašper Lambergar v goste rad vabi plemiče in viteze s
spremstvom od blizu in daleč. Grad je takrat prizorišče imenitnih sprejemov prelestnih dam in pogumnih vitezov, njihovih
lahkotnih plesov in prikazov mečevanja, ne manjkajo pa niti
zabavni dvorni norčki.
Kulturno društvo igralska skupina viteza Gašperja Lambergarja
tokrat v goste vabi Kulturno društvo Lonca (Škofja Loka), Društvo
Cesarsko-kraljevi Ptuj, TD Suha krajina (Žužemberk), Kulturnoumetniško društvo Galiarda (Celje), viteze sv. Jurija iz Višegrada
(Madžarska) ter metalce zastav in bobnarje Montecassiano
(Italija).
Med 31. majem in 3. junijem bo pri grofu Lambergarju vsak dan
gostovala ena od slovenskih skupin, na te dni bo tudi popoldanski nastop na zgornji terasi gradu. V soboto, 4. junija, in nedeljo, 5.
junija, v goste prihajata skupini iz Višegrada na Madžarskem in
italijanskega Lanciana. Skupaj z domačo srednjeveško skupino
viteza Gašperja Lambergarja bodo večkrat v dnevu nastopili za
obiskovalce, vsakič na zgornji terasi.
Na spodnji terasi se bodo s svojo ponudbo predstavili lokalni
rokodelci in obrtniki. V parku pod gradom bo Lambergarjeva
vojska med 31. majem in 5. junijem postavila tudi tabor, kjer bo
še posebno živahno med tednom.

Med 31. majem in 5. junijem bodo na Blejskem gradu potekali
14. Srednjeveški dnevi.

Poletna uprizoritev Legende
o potopljenem zvonu
V soboto, 28. maja, bo ob 21. uri na Grajskem kopališču na Bledu po
dveh letih ponovno zaživela Legenda o potopljenem zvonu. Turizem Bled legendo sicer uprizori vsako leto na božično popoldne,
vendar so se letos odločili, da glede na to, da je že dve leti zaradi
epidemije ni bilo, pripravijo »poletno« uprizoritev. Sodelovali bodo
potapljači Društva za podvodne dejavnosti Bled in tudi drugi
nastopajoči.

Mednarodno srečanje
pisateljev na Bledu
Mogoče smo še lani mislili, da so maske, policijska ura in omejevanje gibanja najhujše, kar se nam lahko
zgodi. Leto kasneje smo videli, da ni tako. Vojna v Ukrajini bo spremenila svet, kakršnega smo poznali v
Evropi. Na drugih celinah, kot so Azija, Afrika in Južna Amerika, so oboroženi konflikti in vojne nenehno
prisotni. Nenadoma se je začelo blizu nas, kar je po vojni v Bosni prvič po tridesetih letih.
Tako bo v senci vojnih grozot 54. zasedal
mednarodni odbor PEN-a Pisatelji za mir.
En dan in pol bodo v klavzuri prisluhnili
poročilom kolegov z vsega sveta, v živo jih
bo kakih šestdeset, na spletu pa nadaljnjih trideset. V četrtek, 12. maja, in v petek,
13. maja, se bodo gostje predstavili tudi
javnosti. Prvi dan na okroglih mizah, ki
bodo potekale v Prešernovi dvorani hotela Park in 13. maja na literarnem večeru
v novi blejski knjižnici.
Na 54. mednarodno srečanje pisateljev
na Bledu v času vojne, ki bo potekalo
hibridno, so povabili številne ugledne
pisatelje in publiciste. Svojo prisotnost
sta potrdila predsednik Mednarodnega PEN-a pisatelj Burhan Sönmez in
nekdanji visoki predstavnik za Bosno in
Hercegovino Valentin Inzko. Prišli bodo
pisatelji iz Belorusije, Rusije in Ukrajine,
prisotni bodo delegati iz Bosne in balkanskih centrov in mnogih drugih centrov
Mednarodnega PEN-a.
Mednarodni odbor Pisatelji za mir se želi
s temo PEN stoji z Ukrajino odzvati na
rusko invazijo, ki smo ji priča v zadnjih
tednih. Zaradi naraščajoče zaskrbljenosti
nad obnašanjem številnih evropskih in
svetovnih vlad se bodo na okrogli mizi
pogovarjali tudi o temi Propad globalne
etike: odziv pisateljev. Preštevilne vlade
na svetu se – ne glede na velikost – z
naraščajočo cinično ignoranco vedejo
do človekovih pravic, demokracije in
svobode govora. Njihovo početje predstavlja grožnjo miroljubnemu sobivanju
in osebnim svoboščinam. Etični temelji
svetovne ureditve so se zamajali prav v
deželah, ki so jih po drugi svetovni vojni
osnovale.
Slovenski PEN želi odpreti dve razpravi.
Prva zadeva temo Bosna in vse svetovne
»Bosne«. Bosna in Hercegovina skupaj
s širšo regijo, tj. Črno goro, Severno

Maja bo potekalo 54. mednarodno srečanje pisateljev na Bledu v času vojne.
Makedonijo in Kosovom, je ponovno
v primežu nacionalizmov in nevarnih
družbenih, mednacionalnih ter medverskih trenj. Ob počasnem vključevanju v
Evropsko unijo obstaja velika nevarnost,
da pride do ponovnih spopadov in nove
vojne. Sovraštvo se je razplamtelo tudi
na drugih kriznih žariščih po svetu in
bazira na verskih, rasnih in nacionalnih
nestrpnostih. Druga tema je Pet jezdecev
apokalipse: covid, sovražni govor, nasilni
protesti, globalno segrevanje in zaton
demokracije. Epidemija je razgalila
družbena nasprotja kapitalizma, ki so
se tudi v demokratičnih deželah nagnila
v smer avtoritarnega vodenja, nasilja in
zastrašujočih družbenih pojavov; ekonomske cenzure, omejevanje svobode
izražanja, celo pregon ustvarjalcev pod
plaščem epidemioloških ukrepov ter
spodbujanja nasilja s sovražnim govo-

rom v političnem diskurzu, v medijih, na
družabnih omrežjih in nasilnih protestih,
kar vodi v razgradnjo demokracije.
Hkrati je izkoriščanje narave in ljudi za
dobrobit peščice najbogatejših preseglo vse meje in grozi nam zaton civilizacije, če ne uničenje planeta. Kako vsi ti
družbeni pojavi vplivajo na pisatelje?
Blejčane vabimo, da se nam pridružite in
udeležbo na okroglih mizah potrdite na
PENwritersforpeace@penslovenia-zdruzenje.si. Tako boste imeli zagotovljen
sedež. Vabimo vas tudi, da obiščete našo
spletno stran https://www.pensloveniazdruzenje.si/ in se prijavite na tedensko
glasilo Tednik in novo spletno stran
odbora Pisatelji za mir https://www.
penwritersforpeacecommittee.com/.
V času miru moramo delati za mir, v času
vojne še toliko bolj. Toliko časa, dokler ne
bo oaza miru Bled ves svet.

Zjutraj v varstvo, popoldan domov
Dom dr. Janka Benedika v prostorih Medgeneracijskega centra Vezenine Bled odpira enoto dnevnega varstva
za starejše. Bivanje v centru je namenjeno starejšim, ki imajo težave pri samostojnem bivanju doma.
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Na Grajskem kopališču na Bledu bo po dveh letih ponovno
zaživela Legenda o potopljenem zvonu.
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www.e-bled.si,
www.bled.si

Dnevno varstvo starejših je namenjeno
tistim starejšim, ki imajo težave pri samostojnem bivanju doma in si želijo pomoč
ali varstvo oziroma organizirano obliko
bivanja za le določeno število ur dnevno.
Prav njim je v novem medgeneracijskem
centru na Bledu storitev dnevnega varstva na voljo pet dni v tednu, od ponedeljka
do petka od 7. zjutraj do 16. popoldan,
nato pa se vsak dan vračajo domov. V
tem času lahko nekaj ur na dan preživijo
v družbi vrstnikov in se udeležujejo organiziranih dejavnosti, kot so ustvarjalne
delavnice, telesne aktivnosti in kognitivne dejavnosti. Uporabnikom so na
voljo razvedrilne aktivnosti, kot so bralne
urice, telovadba, petje, predvajanje video
vsebin, družabne igre, sprehodi, ročne
spretnosti in tematske delavnice, pa tudi
delavnice za trening spomina.

Dodatno vrednost bogatemu dogajanju
dodajata še Ljudska univerza Radovljica
in Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled,
ki imata prav tako prostore v novem
centru in s katerimi bo sodeloval tudi
medgeneracijski center. Vse z namenom
kvalitetnega, aktivnega preživljanja
vsakdanjika, krepitve telesa in duha ter
čim daljše samostojnosti posameznika
v svojem domačem okolju, kar hkrati
pomeni tudi razbremenitev za svojce. Usposobljeno in izkušeno osebje
uporabnikom zagotavlja varno in pestro
bivanje z organizirano prehrano, ki
vključuje zajtrk, kosilo in napitke, po
želji pa na podlagi zdravniškega mnenja
tudi dietno hrano.
Vpis je mogoč na podlagi izpolnjene
vloge z obvezno prilogo – zdravniško
mnenje osebnega zdravnika, ki ne

sme biti starejše od 30 dni. Uporabniki
bodo na podlagi potreb, razvidnih iz
zdravniškega mnenja, uvrščeni v oskrbo
I (13,83 evra za 8 ur), oskrbo II (17,44 evra
za 8 ur), ali oskrbo IV (24,12 evra za 8 ur).
Prevoz si zagotovijo sami, s pomočjo
svojcev ali kako drugače.
Vabljeni torej vsi, ki si s strokovno izpeljanimi programi v sodobnem okolju želijo
popestriti jesen življenja, da izkoristijo
možnost, ki jo ponuja novi Medgeneracijski center Vezenine Bled, se vključijo v
dnevno varstvo, tam kvalitetno preživijo
del dneva, nato pa se vrnejo v domače
okolje. Za vse informacije (cena, vpis,
oddaja vlog, obseg in trajanje storitev) je
v času uradnih ur na voljo socialna delavka Zala Novak, na telefonsko številko
031 757 711 ali e-naslov:
zala.novak@dom-drjankabenedika.si.
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Splačalo se je vztrajati

Pogačar še vedno prvi
Vilma Stanovnik
Kranj – Na novi lestvici Mednarodne kolesarske zveze
(UCI) so naši najboljši kolesarji zadržali svoja mesta.
Tako najboljši na svetu ostaja Tadej Pogačar, Primož
Roglič je tretji, Matej Mohorič pa peti kolesar sveta. Slovenija je med državami na
drugem mestu za Belgijo.
Sicer pa se danes začenja
Dirka po Italiji, na kateri najboljši trije Slovenci ne bodo

nastopili, saj se pripravljajo
na Dirko po Franciji. Tako
bosta od naših kolesarjev na
Giru 'd Italija tekmovala le
Jan Tratnik in Domen Novak, člana ekipe Bahrain Victorious. Start dirke bo danes v Budimpešti, prva etapa pa se bo končala v Višegradu. Giro bo že drugič zaporedoma zavil tudi k nam,
ko bo 27. maja na slovenskih
cestah ob meji z Italijo karavana dejavna dobrih 37 kilometrov.

Judoistka Anka Pogačnik je po končanem evropskem prvenstvu v Sofiji domov v Kranj prinesla
bronasto odličje ter z njim razveselila tudi svoje klubske prijatelje, trenerje in vse navijače, ki so ji
pripravili prisrčen sprejem.
Vilma Stanovnik

(NAVIJAŠKA CONA SE ODPRE OB 16.30)

ŠPORTNI
CENTER KRANJ
to je ta
bordo
a
energij

TRIGLAV KRANJ
BREŽICE

NOGOMETNI KLUB TRIGLAV KRANJ, PARTIZANSKA CESTA 37, KRANJ

DAN
ZA ZMAGO
NEDELJA, 8.5.2022, 18.00
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Kranj – Prejšnji teden je v Sofiji potekalo evropsko prvenstvo v judu, za največji uspeh
naše reprezentance in tudi
svoj največji uspeh pa je poskrbela 30-letna Anka Pogačnik, ki je v kategoriji do sedemdeset kilogramov osvojila bronasto odličje. »Veseli smo tako rezultata Anke
Pogačnik, ki je osvojila tretje mesto, kot Urške Torkar,
ki je bila sedma. To je daleč
največji uspeh v šestdesetletni zgodovini kluba in tudi
njun največji uspeh, bili pa
sta tudi najboljši predstavnici slovenske reprezentance na prvenstvu,« je povedal predsednik Judo kluba
Triglav Kranj Andrej Frelih
in dodal: »Vsak tak rezultat
prinese klubu nov zagon.
Anka je tudi trenerka v klubu in mladi se od nje lahko
veliko naučijo. Trenutno jih
je v klubu blizu sto in sedaj
imamo tukaj na bazenu tudi
dobre pogoje za trening.
Predvsem pa imamo dobre
trenerje na čelu z Branetom
Vuzmom.

Na prvenstvo
neobremenjena
»Medalja, ki jo imam danes okrog vratu, je bila res
težko prigarana, predvsem
pa je malce omilila dejstvo,
da se mi lani ni uspelo uvrstiti na olimpijske igre. Ta
medalja je vseeno dokaz, da
na največjih tekmovanjih
sodim v krog favoritinj. Letos sem imela kar nekaj težav zaradi korone, nato sem
si poškodovala gleženj in na
evropsko prvenstvo sem šla
povsem
neobremenjena.

Sotekmovalci in prijatelji so Anko Pogačnik prisrčno pozdravili pred prostori Judo kluba
Triglav Kranj na letnem bazenu. / Foto: Tina Dokl
Morda je bil tudi to dodaten plus, saj sem šla v borbe
sproščena,« je povedla Anka
Pogačnik, ki je zaposlena v
Slovenski vojski, letos oktobra pa jo čaka še nastop na
svetovnem prvenstvu. »Trenutno o olimpijskih igrah še
ne razmišljam, seveda pa ostaja želja, da nastopim. Stara
sem trideset let in hitro lahko pride tudi do poškodbe.
Zato raje razmišljam o tej sezoni in o bližnjih ciljih, kot
je svetovno prvenstvo in ostala tekmovanja,« je tudi povedala Anka Pogačnik, ki je
sprejemala številne čestitke.
V imenu kranjske občine ji
je čestital podžupan Robert
Nograšek.

Je prava šampionka
Veliko čestitk je dobil tudi
Ankin klubski trener Brane
Vuzem, ki ima gotovo največ zaslug, da pred leti ni

prenehala trenirati in tekmovati.
»Anka je v naš klub prišla leta 2002, ko smo trenirali
še na policiji. Bila je nasmejana in na treningih je vedno kazala željo po napredovanju. Bila je tudi tekmovalna in veliko sva dodatno trenirala. Med kadetinjami je
imela lepe rezultate, bila je
že v državni reprezentanci.
Na svetovnem mladinskem
prvenstvu je osvojila peto
mesto, nato je bila druga na
evropskem prvenstvu med
mlajšimi članicami. Takrat
smo v klubu videli, da ji finančno ne bomo mogli več
slediti. Šla je v naš največji
klub Sankaku Celje, kjer je
bila šest let. Imela je nekaj
dobrih rezultatov, njen cilj,
da bi nastopila na olimpijskih igrah, pa se ni uresničil.
Tako je leta 2018 razmišljala
o zaključku kariere, vendar

se je nato odločila, da pride
nazaj v naš klub. Žal ji lani
uvrstitev na olimpijske igre
ni uspela, zanjo pa je bilo to
očitno bolje, saj se je izkazala kot prava šampionka. Poraz jo je dvignil in sedaj dosega še boljše rezultate. Zmagala je na Grand Prixu v Zagrebu, začela je zmagovati
na tekmah svetovnega pokala, sedaj je bila tretja v Sofiji
in njen naslednji cilj je svetovno prvenstvo,« je povedal
Brane Vuzem.
Čestitk ob sprejemu je
bila za sedmo mesto deležna tudi Urška Torkar. »Zdaj
je vse skupaj bolje, kot je bilo
takrat, ko sem prišla z blazin. Vem, da sem izpustila
veliko priložnost za še boljši nastop. Upam, da bo kmalu spet nova in da razveselim
sebe in klub,« je povedala
24-letna Urška Torkar, študentka na Fakulteti za šport.

Dve zanesljivi zmagi naših hokejistov
Slovenska hokejska reprezentanca se na svetovnem prvenstvu divizije I, skupine A, uspešno bori
za vstopnico med hokejsko elito, odločilni tekmi pa bosta z Madžarsko in Južno Korejo.
Vilma Stanovnik
Ljubljana – Prvo in drugo
mesto v Ljubljani vodita na
prvenstvo elitne skupine naslednje leto. Trenutno najbolje kaže naši reprezentanci in
reprezentanci Madžarske.
Slovenska reprezentanca je tekmovanje začela po
pričakovanjih. Na srečanju
z Litvo, ki je šele po odločitvi krovne zveze IIHF prišla v Ljubljano, so upravičili vlogo favoritov in zmagali s 4 : 2. Še prepričljivejša je
bila zmaga naših na sredini
tekmi, ko so bili kar z 9 : 1

boljši od reprezentance Romunije.
Popoln izkupiček po dveh
tekmah imajo tudi Madžari,
ki so najprej premagali Južno Korejo s 5 : 1, v sredo pa
so bili z 2 : 1 boljši od Litve.
Tako lahko danes v Hali Tivoli pričakujemo tekmo, ki
bo odločala o prvem mestu
na prvenstvu. Ob 19. uri se
bosta pomerili naša in madžarska reprezentanca.
Zadnja tekma na svetovnem prvenstvu bo v nedeljo,
ko se bo naša reprezentanca
ob 19. uri pomerila z Južno
Korejo.

Naši hokejisti so v sredo zanesljivo premagali Romune, za
najboljšega igralca v reprezentanci Slovenije pa je bil izbran
Žiga Jeglič. / Foto: Gorazd Kavčič

EKONOMIJA, FINANCE
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Prilagajajo ukrepe

DOBRO JE VEDETI

Olajšave za zaposlovanje

Banka Slovenije je nekoliko sprostila omejitev kreditiranja prebivalstva. Hkrati opozarjajo, da se
tveganja za finančno stabilnost povečujejo, zato nekatere ukrepe zaostrujejo.

Spremembe zakona o dohodnini so prinesle tudi
nekatere spremembe pri olajšavah za zaposlovanje.
Cveto Zaplotnik

Aleš Senožetnik
Ljubljana – Nekdanji viceguverner Primož Dolenc,
ki mu je pred nedavnim sicer potekel mandat, in direktorica oddelka za finančno stabilnost in makrobonitetno politiko Meta Ahtik sta
na sredini novinarski konferenci Banke Slovenije napovedala nekatere spremembe
makrobonitetnih ukrepov.
S prvim julijem bodo tako
nekoliko razrahljali omejitev kreditiranja prebivalstva,
ki jo je Banka Slovenije uvedla novembra 2019. Ta namreč onemogoča le kreditiranje osebam, ki jim po plačilu mesečnega obroka ostane manj od seštevka 76 odstotkov bruto minimalne
plače in zneska za vzdrževane družinske člane. Od 1.
julija bodo lahko banke tudi
v tem primeru napravile izjemo, a za največ deset odstotkov poslov. Iz omejitev kreditiranja prebivalstva

pa bodo izvzete tudi kreditne pogodbe za stanovanjske nepremičnine, popolnoma zavarovane z državnim
jamstvom.
Kot je pojasnil Dolenc, so
s tem želeli nasloviti nekatere težave bank, ki sicer omejitvam kreditiranja prebivalstva ves čas nasprotujejo.
Kot je poudaril Dolenc, gre
za relativno majhno število izjem, ki ne bodo omajale stabilnosti bančnega sistema, hkrati pa te sprostitve
blažijo z nekaterimi omejitvami, ki jih uvajajo.
Tako s prvim julijem uvajajo tudi znižanje priporočenega razmerja med zneskom kredita in vrednostjo
stanovanjske nepremičnine, dane v zavarovanje iz
osemdeset na sedemdeset
odstotkov. Sprememba sicer ne bo veljala za kreditojemalce, ki prvič rešujejo
stanovanjsko vprašanje. Kot
je pojasnil Dolenc, v praksi
to pomeni, da bodo morali

kreditojemalci v primeru
nakupa sekundarnih nepremičnin, zagotoviti večji delež lastnih sredstev.
Januarja drugo leto bo v
veljavo stopil tudi sektorski blažilnik sistemskih tveganj, s katerim želijo povečati odpornost proti naraščajočim tveganjem, povezanim s kreditiranjem prebivalstva in gibanji na nepremičninskem trgu.
Za ukrepanje se je Banka Slovenije odločila zaradi krepitve tveganj, ki izvirajo predvsem iz vojne v Ukrajini in s tem povezanih dejavnikov. Kot je dejala Meta
Ahtik, so se makroekonomska tveganja okrepila, kar pa
je vplivalo tudi na dohodkovno in kreditno tveganje.
V zadnjem obdobju pa se
je pod vplivom rasti stanovanjskih kreditov, ki je februarja že presegla deset odstotkov, okrepilo tudi obrestno tveganje. Velik del novih stanovanjskih kreditov
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je namreč obrestovanih po
fiksnih obrestnih merah, s
čimer so na daljši rok omejeni prihodki bank, ki obrestne mere ne morejo spremeniti. Kot je še dejala Ahtikova, so stanovanjske nepremičnine postale precenjene
po vseh kazalnikih, nivo precenjenosti pa se giblje med
tremi in 13 odstotki.
Kot je povzel Dolenc,
bodo z ukrepi zagotovili, da
bo imel bančni sektor dovolj kapitala za spoprijemanje s povečanimi tveganji,
hkrati pa bodo omejili prenos tveganja z nepremičninskega trga v bančni sistem. V Banki Slovenije sicer
ob tem opozarjajo, da bo za
celostno ureditev razmer na
nepremičninskem trgu potreben sistemski pristop na
ravni države. Na ponudbeni
ravni namreč Slovenija beleži večdesetletni primanjkljaj
stanovanjskih investicij, kar
močno vpliva na cene nepremičnin, ki so že precenjene.

Dvaindvajsetega marca
letos so začele veljati spremembe in dopolnitve zakona o dohodnini, ki se uporabljajo že za letošnje davčno
leto, to je od prvega januarja dalje.
Spremenjeni zakon je obseg olajšav za zaposlovanje
razširil na zaposlovanje delavcev, za katere na trgu glede na potrebe delodajalcev
ni dovolj kadra. Višina olajšave za zaposlovanje teh delavcev se ne spreminja, določena je v višini 45 odstotkov
plače delavca, vendar največ
v višini davčne osnove. Višji
znesek olajšave, to je 55 odstotkov plače, je možno uveljaviti za zaposlovanje mlajših od 25 let, ki se zaposlujejo prvič.
Minister za delo, družino,
socialne zadeve in enake
možnosti Janez Cigler Kralj
je v soglasju z ministrom za
finance Andrejem Šircljem
že marca izdal pravilnik o

olajšavi za zaposlitev oseb v
poklicu, za katerega na trgu
dela primanjkuje iskalcev
zaposlitve. Na tem seznamu je sedemindvajset poklicev: varilci, vozniki težkih
tovornjakov, orodjarji, elektroinštalaterji, tesarji, krovci, kuharji, elektromehaniki, zidarji, betonerji, delavci
za preprosta dela pri visokih
gradnjah, monterji in serviserji vodovodnih, plinskih
inštalacij in naprav, livarji,
strugarji, mesarji, bolničarji
negovalci v zavodih, zdravniki specialisti splošne medicine, zdravniki specialisti,
strokovnjaki za zdravstveno
nego, strokovni delavci za
zdravstveno nego, natakarji, inženirji gradbeništva,
inženirji strojništva, avdiologi in govorni terapevti, visokošolski učitelji in sodelavci na visokošolskih zavodih, strokovnjaki za vzgojo
in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami ter razvijalci in analitiki programske opreme in aplikacij.

V Sloveniji uspešno posluje že 160 pogodbenih pošt Pošte Slovenije
Pogodbena pošta Pošte Slovenije je enakovredna ostalim oblikam poštnih poslovalnic, saj zagotavlja pestro ponudbo storitev na enak način
kot ostale pošte. V nekaterih evropskih državah delež pogodbenih pošt že presega 90 odstotkov, v Sloveniji pa je zaenkrat 30-odstoten.

Pogodbeniki z razširitvijo svoje ponud
be s poštnimi storitvami strankam prihra
nijo marsikatero pot in čas, ki so ga stranke
prej porabile samo za obisk pošte. V podje
tju TIKTAK TINA iz Ljubljane so se odločili za
vzpostavitev pogodbene pošte 1261 Ljub
ljana – Dobrunje, na kateri strankam nudi
jo pester izbor voščilnic, igrače, šolske pri
pomočke, dežnike, sveče, žalne aranžmaje
in majhne pozornosti za drobne priložnosti,
med drugim leseni nakit »Gozdni mož«.
V podjetju Sferaplastik iz Ormoža, kjer up
ravljajo tri pogodbene pošte – Miklavž pri
Ormožu, Dornava in Križevci pri Ljuto
meru, so osnovno dejavnost, čistilni ser
vis in računovodstvo, dopolnili s ponudbo
sveč, cvetja za zasaditev grobov, prodajajo
pa tudi pisarniški in šolski program. V Kme
tijski zadrugi Tolmin so opravljanje poštnih
storitev dodali k ponudbi trgovin v krajih:
Breginj, Slap ob Idrijci ter Most na Soči.

Od oddaje in prevzema pošiljk
do plačila položnic
Enako kot na ostalih poštah lahko na pogod
beni pošti oddate in prevzamete poštno po
šiljko, plačate položnico, dvignete gotovino,
kupite znamko, ovojnico, paketno embalažo
itd. Na nekaterih pa prodajajo tudi srečke in
sprejemajo stavne listke za loto.
Pogodbene pošte so praviloma v središ
ču naselja, v pritličju stavbe, imajo ure
jen dostop za invalide ter parkirne prosto
re za stranke. Pogodbena pošta je za delo s

strankami odprta najmanj 22 ur tedensko:
vseh pet delovnih dni (od ponedeljka do
petka), lahko pa je odprta tudi v soboto.
Kar nekaj jih posluje v prostorih Pošte Slo
venije, ki jih pogodbeniki lahko najame
jo ali odkupijo. V najetih poštnih prosto
rih poleg poštnih storitev opravljajo tudi
svojo osnovno dejavnost (trgovina, tra
fika, cvetličarna, turistično-informacijska
pisarna …), saj je bistvo pogodbene pošte
vzporedno izvajanje poštne in osnovne
dejavnosti.

za pomoč vedno na voljo tudi zaposleni v
Pošti Slovenije. Po zadnji anketi iz leta 2021
je več kot 80 odstotkov pogodbenih pošt
zadovoljnih s pomočjo, ki jo pri izvajanju
storitev na pogodbenih poštah dobijo od
zaposlenih v Pošti Slovenije.
Strankam so na pogodbenih poštah na
voljo enako kakovostne storitve kot na
ostalih poštah, zato zadovoljstvo, ki ga iz
ražajo obiskovalci pogodbenih pošt, ne
preseneča.

Možnost razvoja lokalnega
gospodarstva

Visoka kakovost opravljanja
poštnih storitev
Zaposleni na pogodbeni pošti se pred začet
kom opravljanja poštne dejavnosti udele
žijo izobraževanja in praktičnega usposab
ljanja na učnih poštah, kasneje pa so jim

Če želite tudi vi postati del uspeš
ne poštne zgodbe in bi želeli odpre
ti pogodbeno pošto, nam pišite
na e-naslov PGP.mnenje@posta.si.
Iščemo poslovne partnerje za pošti
4225 Sovodenj in 4275 Begunje na
Gorenjskem.
Seznam vseh pošt, za katere iščemo
poslovne partnerje, je objavljen na
spletni strani www.posta.si.
V Pošti Slovenije vam bomo svetovali,
kako organizirati delo pogodbene poš
te, da bi dosegla optimalne rezultate.

Zelo uspešno so ponudbo poštnih
storitev s svojo osnovno dejavno
stjo povezali tudi na pogodbeni
pošti 9253 Apače, ki posluje v Hiši
dobrot Semler v Apačah. Pri njih je
mogoče poleg poštnih storitev na
enem mestu dobiti številne lokal
ne in domače izdelke: domač kruh,
gibanice, piškote, bučno olje, med
in druge pridelke in izdelke ponud
nikov iz bližnje in daljne okolice.

Ta organizacijska oblika predstavlja tudi
podporo lokalnemu gospodarstvu, saj
podjetjem omogoča opravljanje poštne
dejavnosti kot dodatno storitev. V zadnji
raziskavi iz leta 2021 je kar 42 odstotkov
pogodbenikov odgovorilo, da se je s širit
vijo njihove ponudbe s poštnimi storitva
mi povečalo tudi število strank v osnovni
dejavnosti. Poleg tega dodatnega zasluž
ka ter konkurenčne prednosti pred tek
meci pa samo izvajanje poštne dejavnosti
mesečno zagotavlja tudi stalno plačilo za
upravljanje pogodbene pošte.
Pogodbeniki, ki so se odločili za vzposta
vitev pogodbenih pošt, vsem, ki o tem
razmišljajo, predlagajo, da to nedvomno
storijo.

Pošta Slovenije.
Zanesljivo z vami!

www.posta.si

Več ponudbe na enem mestu
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Brez alkohola
V sredo se je začela prva od treh letošnjih
preventivnih akcij za preprečevanje vožnje pod
vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih
snovi v prometu. Potekala bo do torka, 10. maja.
Maša Likosar
Ljubljana – Po trenutno veljavnih podatkih je do 30.
aprila že 439 vinjenih oseb
povzročilo prometno nesrečo, povprečna stopnja njihove alkoholiziranosti je znašala 1,45 promila. Umrle so 4
osebe, med njimi tudi voznik
e-skiroja, ki je bil pod vplivom alkohola, in sicer s kar
1,95 promila oziroma največ med vsemi povzročitelji
smrtnih prometnih nesreč
letos; bil je tudi brez zaščitne
čelade. V letu 2021 so bili alkoholizirani povzročitelji odgovorni za 1.513 prometnih
nesreč, v njih je življenje izgubilo 37 oseb, 37 odstotkov
več kot v letu 2020. Devet
odstotkov manj je bilo hudo
telesno poškodovanih, lažje
telesno poškodovanih pa je
bilo 30 odstotkov več. Največ
prometnih nesreč so povzročili udeleženci v starostnih
skupinah med 25. in 34. letom starosti (314 prometnih
nesreč) ter med 35. in 44. letom (292 prometnih nesreč).
V času nacionalne preventivne akcije Varno brez alkohola bodo policisti ob rednem
delu in tudi z občasnimi poostrenimi nadzori preverjali, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola, drog in drugih

psihoaktivnih snovi. Aktivnosti, povezane z nadzorom
psihofizičnega stanja voznikov, so evropsko usklajene in
jih koordinira evropska zveza prometnih policij Roadpol. Večina držav bo 7. maja
izvedla tudi maraton nadzora psihofizičnega stanja voznikov. Med njimi bo tudi Slovenija, ki bo v sklopu letošnje
akcije ponovno izvedla javnosti že znani maraton nadzora
psihofizičnega stanja voznikov. Ta bo potekal od sobote,
7. maja, od 18. do 6. ure naslednjega dne. Nekatere policijske uprave bodo čas, ko
bodo opravljale nadzor, prilagodile lokalni problematiki.
Policija in Agencija za varnost prometa, ki koordinirata akcijo, v tem obdobju
okrepljeno pozivata k odgovorni vožnji tudi z objavami opozoril in preventivnih nasvetov na družbenih
omrežjih in spletnih straneh. Ob tem tudi opozarjata, da se z višanjem stopnje
alkohola v krvi nadzorni centri možganov drug za drugim »izklapljajo«, nadzor pa
prevzemajo avtonomni centri. »Večajo se vidne posledice na vidu, ravnotežju in pri
reakcijskem času. To ima za
volanom številne, lahko usodne posledice,« še dodajajo.

V nesreči sta se poškodovala
Maša Likosar
Fužine – Gorenjski prometni policisti so v sredo popoldan obravnavali hujše trčenje med motoristom s potnico in osebnim avtomobilom. Po navedbah Uprave
RS za zaščito in reševanje se
je nesreča zgodila v naselju
Fužine v občini Gorenja vas
- Poljane. Posredovali so gasilci prostovoljnih gasilskih
društev Škofja Loka in Trebija ter helikopter Slovenske

vojske z dežurno ekipo Helikopterske nujne medicinske pomoči na Brniku.
»Okoliščine kažejo na izsiljevanje prednosti in krivdo
voznice osebnega avtomobila. Vsi udeleženci so slovenski državljani,« so sporočili
s kranjske policije. Motorista je v zdravstveno ustanovo prepeljal helikopter Slovenske vojske, potnico na
motorju pa reševalno vozilo.
Po podatkih policije sta oba
huje poškodovana.

Voznik osebnega avtomobila umrl na kraju
Škofja Loka – Gorenjski prometni policisti so v četrtek v Škofji
Loki obravnavali smrtno prometno nesrečo. Voznik osebnega
avtomobila je ob 9. uri na lokalni cesti trčil v tovorno prikolico,
ki je bila parkirana ob vozišču. Voznik, ki je bil v vozilu sam,
je po navedbah policije umrl na kraju nesreče.

Visoko izurjeni pripadniki
Na širšem območju Mestne občine Kranj poteka deveto tekmovanje oddelkov Slovenske vojske z
mednarodno udeležbo, na katerem pripadniki preverjajo, kako so psihofizično pripravljeni na delovanje
v različnih okoliščinah s poudarkom na uporabnih vojaških veščinah.
Maša Likosar
Kranj – Deveto tekmovanje
oddelkov Slovenske vojske
z mednarodno udeležbo, ki
se je začelo v sredo z uvodno slovesnostjo na Slovenskem trgu v Kranju, letos organizira Logistična brigada s
sedežem v kranjski Vojašnici
Petra Petriča. Kot je pojasnil
Franjo Lipovec, poveljnik Logistične brigade, je namenjeno utrjevanju odnosov med
zavezniškimi in partnerskimi vojskami, promociji skupinskega duha ter profesionalnosti. »Tekmovanje predstavlja dodaten izziv v procesu oblikovanja visoko izurjenih in kohezivnih vojaških
oddelkov, ki so temelj bojne
enote v vsaki vojski. Z doseganjem višje stopnje izurjenosti in kohezivnosti z zavezniki zagotavljamo višjo stopnjo varnosti svojih državljanov, Evropske unije in Zavezništva,« je poudaril Lipovec
in še dodal: »Demokracijo in
naše države branimo na mejah Zavezništva, kjer skupaj
delujemo v okviru različnih

Na tekmovanju sodeluje enajst oddelkov Slovenske vojske ter po en oddelek oboroženih sil
Češke, Hrvaške, Varnostnih sil Kosova in ZDA – skupno 135 pripadnikov. / Foto: Tina Dokl
mednarodnih zavezniških
enot. Da lahko to počnemo,
moramo čim bolje poznati in
razumeti drug drugega.«
Na tekmovanju, ki letos
že tretjič poteka na Gorenjskem, sodeluje enajst oddelkov Slovenske vojske ter
po en oddelek oboroženih
sil Češke, Hrvaške, Varnostnih sil Kosova in ZDA, pri
čemer vsaka ekipa šteje devet pripadnikov. Pripadniki tujih vojsk se tekmovanja

Kranj – Kranjski policisti so
obravnavali tatvino goriva na
bencinskem servisu v znesku
več sto evrov. V naselju Brebovnica pa je bilo vlomljeno
v stanovanjski objekt. Storilci po navedbah kranjske policije pri vlomih iščejo zlasti
zlatnino in denar, zato večjih
vrednosti ne hranite doma.

udeležujejo od leta 2014, letos so se že drugič pridružile tudi kosovske varnostne
sile. Nacionalno gardo Kolorada je ameriško ministrstva
za obrambo določilo tudi kot
partnersko enoto, s katero
Slovenska vojska sodeluje
že več kot dvajset let.
Tekmovalni del se je začel včeraj, ko so morali pripadniki, opremljeni z avtomatsko puško in vojaško opremo, uspešno opraviti deset

delovnih točk za preverjanje
vojaških veščin, kot so gibanje po terenu in osnove orientacije, premagovanje vodnih ovir, osnove gorništva,
streljanje ter osnovne individualne vojaške in voditeljske
veščine. Danes imajo še štiri delovne točke, in sicer na
območju Crngroba, Svetega Duha in Pevna. Sklepno
dejanje bo na strelišču Crngrob, kjer bodo tudi razglasili zmagovalca.

Na olimpijado tudi gorenjske ekipe
Aprila je v Slovenski Bistrici potekalo izbirno tekmovanje za Gasilsko olimpijado, ki jo bo med 17. in 24.
julijem prvič gostilo Celje. Na olimpijadi bodo nastopile tudi tri gorenjske ekipe.
Maša Likosar
Mavčiče, Žiri – Na Gasilsko
olimpijado Celje 2022, ki
bo prva tovrstna velika gasilska olimpijada v Sloveniji, sta se v izbirnem tekmovanju med gorenjskimi ekipami uvrstili ekipa mladincev Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Mavčiče in ekipa članic B PGD
Žiri. Na izbirnem tekmovanju je sicer nastopilo 37 ekip
v mladinski in članski konkurenci, nastop so si zagotovili na zadnjem državnem
tekmovanju leta 2021 v Celju. Tako ekipa mladincev

PGD Mavčiče kot ekipa članic PGD Žiri sta v svoji kategoriji osvojili drugo mesto.
Obenem sta obe ekipi prvi,
ki se jima je uspelo v zgodovini prostovoljnega gasilstva
uvrstiti na olimpijado – ekipa PGD Mavčiče prva enota
z območja GZ MO Kranj in
PGD Žiri prva z območja GZ
Škofja Loka.
Kot je pojasnila predsednica PGD Žiri Lijana Mlinar, so
se njihove gasilke pripravljale več mesecev. »Pred tekmovanjem smo imele vaje trikrat do štirikrat na teden. Urile smo se zlasti v kondiciji.
Že nastop na kvalifikacijah je

Iščejo zlatnino in denar

Datris d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Gorenjski glas
petek, 6. maja 2022

simon.subic@g-glas.si

Mladinci PGD Mavčiče / Foto: arhiv PGD Mavčiče

Članice B PGD Žiri / Foto: arhiv PGD Žiri
bil za nas nepričakovan, zato
smo bile uvrstitve na olimpijado, ki bo za nas popolnoma
nova izkušnja, še toliko bolj
vesele,« je dejala Mlinarjeva.
Za vaje so tekmovalcem
PGD Mavčiče bližnji kmetovalci odstopili zemljišče, kjer
so lahko postavili tekmovalno stezo. »Štafeto smo trenirali na cesti pri HE Mavčiče, v Kranju na stadionu ter
v Medvodah na igrišču. V
Mavčičah primernega prostora za usposabljanje za gasilska tekmovanja ni. Krajevna skupnost nam sicer omogoča treninge na njihovem

asfaltiranem parkirišču,« je
dejal predsednik PGD Mavčiče Albin Toni in še dodal,
da bo olimpijada za njihovo
društvo velik finančni zalogaj, saj bo med drugim treba
tekmovalcem priskrbeti primerna oblačila.
Poleg tekmovalnih enot,
ki so se iz izbirnega tekmovanja uvrstile v nadaljnje
priprave, ima vstopnico za
Gasilsko olimpijado Celje
2022 tudi tekmovalna enota mladinke PGD Zbilje, ki
je zmagovalna enota zadnje
mladinske gasilske olimpijade leta 2019 v Švici.

petek, 6. maja 2022

11
www.gorenjskiglas.si

AKTUALNO
POGOVOR
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ZGODBE
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Vbod je magična beseda
V najnovejšem priročniku Umetnost vezenja avtorica Marija Šolar na več kot dvesto petdesetih straneh predstavlja tradicionalne slovenske in tehnike vezenja
iz različnih delov sveta.
Igor Kavčič

Čas, ko vezeš, je pravzaprav zelo srečen. Je čas, ki ti
je podarjen. Podarjen za to,
da se umiriš, si sam s svojimi mislimi in hkrati ustvarjaš nekaj lepega. In da s tem
pravzaprav tudi razveseliš
druge ljudi. Te besede mag.
Barbare Ravnik je v začetek
knjige Umetnost vezenja
zapisala njena avtorica Marija Šolar. Zapisano je v času
epidemije in z njo družbene
izolacije v zadnjih dveh letih dobilo dodatno potrditev
v popularizaciji vezenja ne
le med starejšo generacijo,
ampak tudi pri mladih. Na
družbenih omrežjih na primer ne manjka odprtih računov in z njimi objav z vezenimi izdelki in tudi prodajno ponudbo.
Podpisani sicer ne sodim
v aktualni trend, poznam
pa ustvarjalne moči Marije
Šolar iz Nove vasi v Zgornji
Besnici, ki je po upokojitvi v
svojem tretjem življenjskem
obdobju dodala velik pečat v
ljubiteljski kulturi svojega
kraja in tudi širše. Najprej
se je predstavila s svojim slikarskim talentom, se kasneje izkazala kot zavzeta zbiralka etnološkega izročila besniške doline, rezultate svojega raziskovanja pa
je objavila v knjigi Besnica
v ljudskem izročilu. Sledilo
je monumentalno delo, v katerem opisuje živelj teh krajev nekoč in danes, z naslovom Naše korenine: album
besniških družin z rodovniki, napisala pa je tudi knjigo Zaznamovala sta našo

zgodovino, in sicer o dveh
duhovnikih, pomembnih v
tem okolju. Delovala je v domačem kulturnem društvu
in kasneje ustanovila Kulturno društvo Sejalec, v okviru katerega deluje še danes.
Da je mojstrica vezenja,
hitro spoznamo že ob njenih
vezenih izdelkih. »Imela sem
srečo, da sem od mame že kot
otrok dobila prvo znanje o vezenju. V prvih letih osnovne šole smo se spretnosti vezenja učili tudi v šoli,« pove
Marija; da je šele v tretjem življenjskem obdobju spet našla čas za to in so jo zopet pritegnili lepo vezeni prti. Več,
v preteklih letih je kot mentorica vodila krožek vezenja,
na katerem so se družile upokojenke iz domačega kraja.
Po slovenskem narodnem
vezenju so se skupaj začele
učiti tudi novih tehnik, ki jih
je našla v tujih revijah in po
spletnih straneh.
Ko so v času epidemije druženja vezilj nekoliko izostala, si je vzela čas za
novo, že svojo peto knjigo in
hkrati tudi priročnik z naslovom Umetnost vezenja.
»Rada raziskujem,« skromno pove; da je zadnji dve
leti imela več kot dovolj časa
za take stvari ter ob tem spoznala tudi vso lepoto in obsežnost te umetnosti.
Na tečaju so vezle najprej
z enostavnimi tehnikami,
kar pa Marije Šolar ni zadovoljilo. Začela je raziskovati nove vrste vezenja ter drugačne vzorce, kot so v navadi v naših krajih. »Prav so mi
prišle predvsem italijanske
in nemške revije za vezenje,
največ pa sem raziskovala

Kultura
Glasba kranjskega glasbenika
Jodla Gazvodo spremlja že od
mladih nog. Stran 14

Marija Šolar obvlada različne tehnike vezenja, ki jih predstavlja tudi v knjigi. / Foto: Igor Kavčič
po spletu. Nabralo se mi je
več kot sedem strani različnih internetnih naslovov za
spletne strani z vezenjem.
Večinoma so bile v angleščini in italijanščini, nekaj tudi
v ruščini, danščini, celo kitajščini. Pomagala sem si s
spletnim prevajalnikom, a
prevodi niso bili vedno najbolj razumljivi,« pripoveduje sogovornica in poudarja,
da ji je bila pri delu v veliko
pomoč Enciklopedija ročnih
del avtorice Judy Brittain, ki
je bila hkrati tudi njen edini
vir v slovenskem jeziku.
Kot je povedala, je različne
tehnike in vzorce sprva vezla
in jih nato – da ne pozabi tehnike – tudi narisala in zapisala predvsem zase. »Nato sem
pomislila, da če že zbiram
gradivo, zakaj ga ne bi ponudila tudi drugim. Med epidemijo sem tako vezla sama, ob
tem pa iskala nove in nove

tehnike, risala vzorce in prevajala besedilo. To sem počela kakšno leto povprečno
osem ur na dan.« Najboljšo predstavo je seveda dobila, ko je vzporedno z opisovanjem posameznega vboda
ali sloga vezenja izvezla tudi
lastni vzorec. Kar nekaj jih je
»izumila«. Skupaj je po predlogah iz revij in spleta narisala okrog 640 risb vbodov
in izvezla 36 vzorčkov v različnih tehnikah vezenja. Ob
vsaki tehniki jo je zanimala tudi njena zgodovina, od
kod prihaja, kdaj je prišla v
Evropo, Slovenijo … Hkrati
pa je ob vsakem na fotografiji predstavljenem izvezenem
vzorčku dodala tudi nekaj navodil o načinu vezenja in o
potrebnem materialu. V knjigi je za nekatere tehnike, kot
so ažur, perzijski ažur, hardanger, rišelje, sfilato siciliano ali toledo, myreschka, še

Pogovor
Mateja Mlačnik s Sela pri
Žirovnici, komedijantka festivala
v Pekrah Stran 15

natančnejši opis dela z dodatnimi risbami vbodov. Nekaj
več podatkov je tudi za tehniko blackwork in švicarsko vezenje.
»Vbod je magična beseda pri vezenju in prav ti vsako tehniko delajo za drugačno. Vse te tehnike sem potem narisala na računalnik z
orodji, ki jih ponuja Photoshop. Pri tem mi je veliko pomagal Uroš Blaznik,« je hvaležna avtorica knjige. »On je
bil prvi, s katerim sem se pomenila o svoji ideji za knjigo in ga prosila za mnenje,
ali so moji načrti sploh izvedljivi. Tako kot vedno mi je
bil pripravljen svetovati, učil
me je risanja vbodov na računalniku, njegove so fotografije vzorčkov, v knjigo je
vložil veliko ur svojega časa.
Naj pri tem dodam še za celotno oblikovalsko podobo knjige, za katero je tudi

tokrat poskrbel stalni sodelavec Pavel Rakovec, pregled in oblikovanje besedila je opravila Zdenka Likar,
zahtevna grafična postavitev
pa je delo Luke Jagodica.«
Na prvi strani je vzorec
z mušnico in polžem, ki je
prav njen izvirni, saj je, kot
sem zapisal v začetku, Marija tudi odlična slikarka. Sicer priznava, da je v času,
ko je ustvarjala knjigo, slikanje nekoliko zanemarila,
a ji zdaj, ko je knjiga tu, nikakor ni žal. Za knjigo se že
zanimajo nekatere osnovne šole, v medgeneracijskih
centrih, oglašajo se razna
društva žena, v katerih gojijo vezenje, knjigo z različnih koncev Slovenije naročajo ženske, ki si želijo naučiti vezenja.
V Gorenjskem muzeju
bodo prihodnji teden, v četrtek, 12. maja, v Galeriji
Mestne hiše v Kranju odprli
razstavo Umetnost vezenja.
Razstavljene izbrane kose
vezenin iz muzejske zbirke, zlasti vajenice izpred sto
in več let, bodo s sedanjostjo
povezovali prav prti in prtički Marije Šolar.
Tretji konec tedna v juniju, od 17. do 19. junija, pa v
KUD Sejalec pod pokroviteljstvom KD Jožeta Paplerja Besnica in KS Besnica v telovadnici Podružnične šole
Besnica pripravilo veliko
razstavo vezenin in drugih
umetniških izdelkov. Svoja umetniška dela bosta na
ogled postavili Marija Šolar
in Ivanka Leben, prav tako
pa bodo na razstavi s svojimi vezeninami sodelovale
Sejalčeve vezilje.

Zanimivosti
Walter Teršek iz Preddvora se je
leta 2019 z jadrnico podal na pot
okoli sveta. Stran 16
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Od petka do petka

Novo vlado bi lahko dobili
v začetku junija
Mateja Rant

Ciljajo na dva mandata

Robert Golob, Tanja Fajon in Luka Mesec so podali skupno
izjavo ob začetku koalicijskih pogajanj. / Foto: Bobo

Dan odprtih vrat v predsedniški palači ob 1. maju, prazniku
dela / Foto: Tamino Petelinsek/STA

Ob 3. maju, mednarodnem dnevu svobode medijev, so v
Društvu novinarjev Slovenije opozorili na slabe razmere za
novinarstvo v Sloveniji. / Foto: Tina Dokl

Predsednik Gibanja Svoboda in najverjetnejši mandatar za sestavo nove vlade
Robert Golob, predsednica
SD Tanja Fajon in koordinator Levice Luka Mesec so
se v torek sestali na koalicijskih pogajanjih v državnem
zboru. Dogovorili so se, da
bodo vlado poskušali sestaviti kar se da hitro, kar pomeni, da bi vlado dobili do 3.
junija. »Predpogoj za to je,
da bomo še pred 13. majem
uskladili večino točk med
sabo, da lahko nadaljujemo
s formiranjem parlamenta naprej po hitrem postopku,« je po pogajanjih pojasnil Robert Golob. Tudi Tanja Fajon je poudarila, da se
bodo trudili slediti ambiciozni napovedi, da nova vlada delo začne v začetku junija. Do konca tedna naj bi
jasneje določili tudi razrez
ministrskih mest. Po besedah Luke Mesca se prvi
obrisi vlade kažejo, več pa
naj bi bilo znano v teh dneh
po obravnavi tudi na organih strank in nadaljevanju
usklajevanj. Imena posameznih kandidatov naj bi
bila po napovedih Roberta
Goloba znana prihodnji teden, koalicijsko pogodbo pa
naj bi parafirali najkasneje
13. maja, še pred ustanovno sejo državnega zbora.
Golob je še dodal, da imajo

načrte za dva mandata. »Če
želimo resno nasloviti razvojne izzive, moramo gledati dlje, kot je en mandat.«

Spet zagoreli prvomajski
kresovi
Začetek tedna je minil
v znamenju praznovanja
praznika dela. Na predvečer praznika so po številnih
slovenskih krajih zagoreli
kresovi, ob kresu so pripravili tudi tradicionalno sindikalno prireditev na ljubljanskem Rožniku. Zbrane so nagovorili predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS)
Lidija Jerkič, predsednik
Konfederacije sindikatov
Slovenije Pergam Jakob Počivavšek in generalni sekretar Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS)
Bojan Hribar. »Delovni
čas, prekarno delo, dostojna starost, varnost zaposlitve, varnost in zdravje pri
delu, pogoji dela, pa tudi socialni dialog, vse to je tisto,
na kar moramo biti v tem
trenutku izjemno pozorni
in paziti, da nam ne vzamejo tega, kar še imamo,« je
poudarila Lidija Jerkič, Počivavšek pa je opozoril, da
je letošnji prvi maj čas, ko
se mora ponovno prebuditi socialni dialog. »Za nami
sta dve leti, polni negotovosti zaradi epidemije, dve
leti, v katerih glas delavstva
ni bil slišan. Dve leti, ko ni
bilo socialnega dialoga, in

Slovenci v zamejstvu (849)

»Njiva zemljanov« v Šmihelu
Jože Košnjek

med sosedi

Na zemlji je površina rodovitne zemlje zelo omejena. Vsak zemljan je ima na
voljo le dva tisoč kvadratnih
metrov, kar je malo, zato je
treba z njo ravnati varčno,
trajnostno in umno. V želji,
da bi imeli vsi na svetu dovolj hrane, je pred nekaj leti
nemški strokovnjak za kmetijstvo Benedikt Haerlin iz
Berlina ustanovil iniciativo Njiva zemljanov/Weltacker, ki ozavešča in opominja
ljudi o pomenu pridelovanja
hrane, ki je lahko tudi srečevanje ljudi in njihovo uživanje v naravi.
Pred dobrim letom so v
Šmihelu nad Pliberkom
(St. Michael ob Bleiburg)
kot prvi v Avstriji ustanovili društvo Njiva zemljanov/Verein Weltacker, ki
združuje ekološke kmetije,

vzgojitelje, vzgojiteljice, učiteljice in učitelje, podjetnike, šole in zagovornike pridelovanja zdrave hrane. Pretekli teden so storili še korak
dlje: v bližini železniške postaje so začeli urejevati tudi
»njivo zemljanov«, na katero so posamezniki že posadili prve sadike in tako začeli
skupno vrtnarjenje. Njiva je
primerno opremljena s ptičjimi strašili in umetniško
skulpturo, ki jo je skupaj z
učenci domače šole, njen
ravnatelj je Danilo Katz, izdelal umetnik Albert Mesner. Na njivi je dovolj prostora za vse, ki bi radi posadili zelenjavo po svojem okusu
ali najljubše rože, morda pa
se samo sprehodili po njivi
in srečevali svoje prijatelje.
V Šmihelu so nasploh naklonjeni ideji, da bi ljudje čim

več hrane pridelali doma in
da bi v trgovinah ponujali in
kupovali izdelke iz domačega in sosednjih krajev. V poslopju nekdanje posojilnice
še poldrugo leto opravlja to
poslanstvo trgovina Gšeft,

še kakšno leto več, odkar so
vprašanja, pomembna za
delavstvo, postavljena na
stranski tir.« Bojan Hribar
pa je dejal, da jih rezultati
nedavnih parlamentarnih
volitev navdajajo z optimizmom, da bo po oblikovanju
nove vlade prišlo do obnovitve enakopravnega socialnega dialoga na državni
ravni.

Za tvoren in iskren
socialni dialog
Praznik dela so z dnevom odprtih vrat zaznamovali tudi v predsedniški palači. Predsednik republike
Borut Pahor je ob tej priložnosti pozval k tvornemu
in iskrenemu socialnemu
dialogu. Oblikovanje nove
vlade je po njegovem prepričanju pravi trenutek, da
se z vso resnostjo razume
pomen socialnega dialoga
ter se mu namenita moč
in teža, da bo lahko iskal
koristi za vse udeležence.
»Praznujemo delo in možnost, da skozi delo postajamo ustvarjalne osebnosti,«
je poudaril in dodal, da je
sleherno delo častno ter da
sta enakopravnost in enakovrednost pogoj za uspeh
slovenske družbe.
Zbrane je nagovorila tudi
generalna sekretarka Sindikata obrti in podjetništva
Slovenije Ana Čermelj, ki
je posebej opozorila na problematiko poklicnih bolezni in na neenakost delavcev

ki prodaja prehranske izdelke iz Koroške in sosednjih
dežel, trgovski del pa dopolnjuje gostinski lokal, v katerega prihaja vedno več domačinov in obiskovalcev iz
drugih krajev. V okolici Gšefta, zanj skrbita Jutta Riedl
in njena hčerka Hanna, nastaja novo šmihelsko stanovanjsko in poslovno središče, zato je bilo odprtje trgovinsko-gostinskega lokala

v javnem in zasebnem sektorju.

Slabe razmere za
novinarstvo v Sloveniji
Ob 3. maju, mednarodnem
dnevu svobode medijev, so v
Društvu novinarjev Slovenije opozorili, da so razmere za novinarstvo v Sloveniji
slabe. To so podkrepili z novimi indeksi svobode medijev po svetu, ki Slovenijo uvrščajo na 54. mesto, kar je najslabša uvrstitev, odkar organizacija Novinarji brez meja
pripravlja indeks.
Od lanskega leta je slovenska svoboda medijev zdrsnila za 18 mest in se uvrstila
v kategorijo »problematičnih« držav. »Svoboda medijev in novinarjev je ključna za demokratičen politični
proces, kar dokazuje že pogled v soseščino, kjer je bila
podreditev medijev eno od
glavnih orodij za prevzem in
ohranitev na oblasti.«

Zimske počitnice
prihodnje leto nekoliko
prej
Zaradi nordijskega svetovnega prvenstva, ki bo prihodnje leto med 21. februarjem in 5. marcem potekalo v
Planici, so se na ministrstvu
za izobraževanje, znanost in
šport odločili za zamik zimskih počitnic. Namesto konec februarja se bodo za
prvo polovico države začele
30. januarja, za drugo pa 6.
februarja.

dobra poteza, pravi eden od
pobudnikov njegove ustanovitve Štefan Merkač, vodja iniciative Eco – direkt in
eden od najbolj znanih koroških naravovarstvenikov.
Marca je v Gradcu odprl vrata že drugi Gšeft, ki ga vodi
rožanski rojak Tomaž Moschitz, s pomočjo Slovenske
gospodarske zveze iz Celovca pa že iščejo primerno lokacijo tudi v Ljubljani.

Štefan Merkač, vodja iniciative Eco – direkt, pobudnik za ustanovitev Gšefta in za ureditev
»Njive zemljanov«, levo Jutta in Hanna Riedl, odgovorni za trgovino in gostilno / Foto: Jože Košnjek
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Po svetu

Porazni dan zmage 2022
Dan zmage nad fašizmom in nacizmom (9. maj) je mednarodni praznik, posebej veliko težo ima še
vedno v Rusiji. A letošnji »den pabedi« bo za Rusijo zaradi njene agresije na Ukrajino bolj porazen kot
zmagovit …
Miha Naglič

Usodno popuščanje
Poznavalci pravijo, da je
hotel ruski predsednik Putin letošnji dan zmage praznovati v znamenju zmage
v »specialni vojni operaciji« v Ukrajini, ki pa za zdaj
ni prav nič zmagovita. Začela se je že 24. februarja, a konec aprila kakšne posebne
zmage ni na vidiku. V Rusiji rojeni politični analitik in
publicist Sergej Sumlenni,
ki živi v Berlinu, je v intervjuju, ki ga je dal že dva dni
po začetku ruskega napada,
razložil nekatere posebnosti te ruske »operacije«, ki
so tudi več kot deset tednov
po začetku napada še vedno
pomenljive. Ena od njegovih
ugotovitev je, kako sta Nemčija in Francija do tega napada ves čas popuščali pred ruskimi zahtevami na škodo
Ukrajincem. »Ukrajinci so
leta govorili, da naj prekinejo projekt Severni tok 2, da
naj se uvedejo sankcije proti
Rusiji, ki želi zasesti celotno
Ukrajino. A vsi so se smejali Ukrajincem, češ da so rusofobni in ne preveč pametni vzhodnjaki v primerjavi z
njimi, velikimi, bogatimi pacifističnimi nacijami, in zatrjevali, da je Putin razumen
in da se z njim lahko pogovarjajo. V zahodnih družbah so ignorirali razumne

interese Ukrajine in se strinjali, da ima Rusija zveličavno in primarno pravico, da
Ukrajini diktira, kaj naj počne. To je grozno.« Zahodna
Evropa je po drugi svetovni
vojni 77 let uživala v miru in
blaginji, svojo varnost pa je
videla v povezavi z ZDA in
Natom. »Naučili ste se mir
in varnost sprejemati kot gotovost in dejstvo – češ kaj pa
se lahko zgodi, vedno bomo
imeli svoj veganski latte macchiato v udobnem baru v
berlinskem Kreuzbergu. To
je napaka. Mir in varnost nista nikoli gotova, treba ju je varovati vsak dan.« Sumlenni
je že dva dni po napadu opozoril, da se Putin ne bo ustavil v Ukrajini. »Njegove sanje so namreč diktiranje vsemu svetu, kaj naj naredi. Vse
to je posledica apatije več generacij zahodnoevropskih
politikov, ki so verjeli, da je
veliko privlačneje hoditi v
Moskvo in piti peneče vino
v Kremlju s Putinom, kot pa
da bi govorili o varnostnih
strahovih vzhodnih Evropejcev. Zdaj imamo zadnjo
priložnost, da se Evropa in
Nato združita proti tem napetostim. Nismo v letu 1938,
smo v letu 1940, ko so nemški tanki stali pred Parizom.
Če se ne odzovemo zdaj in z
vso močjo, tudi vojaško, ne
le s sankcijami, bomo v letu
ali dveh videli ruske tanke v
Gdansku, Poznanju ali celo

v Berlinu. Nobena dobra povezava z ekonomskim oddelkom na ruskem veleposlaništvu ne bo rešila nemškega poslovneža, ko bodo
ruske bombe zadele njegovo tovarno v Brandenburgu.« Opozoril je tudi na dejstvo, da vojna v Ukrajini traja že osem let (od 2014) in
da se je Ukrajina v tem času
vojaško zelo okrepila. »Leta
2014 Ukrajinci niso mogli
verjeti, da bi jih Rusi napadli
in streljali nanje, zato se tudi
njihova vojska na začetku ni
upirala. Niso mogli verjeti, da bi si Rusi, ki jih imajo za brate, drznili prečkati
mejo in napasti. Zdaj Ukrajinci vedo, da je to žalostna
resničnost. Vedo, da ni druge poti, kot da branijo sebe
in svojo državo. To je dobro. Dobro je tudi to, da ima
Ukrajina zdaj mnogo novih
orožij, ki jih prej ni imela. To
njihovo vojsko dela močnejšo, težava pa je, da je njihova protiletalska obramba še
vedno šibka in jo lahko ruske
letalske sile uničijo. Če se to
zgodi, bo imela Rusija občutno premoč v zraku in bo
lahko bombardirala Ukrajino, kot je bombardirala Sirijo. Moramo pa razumeti,
da dokler Ukrajinci to vojno bijejo sami, lahko izgubijo v katerem koli trenutku in
nato bodo Rusi prišli po tebe
in mene. Šli bodo po vsako
evropsko državo, saj se ruski

imperij tako vede. Nikoli se
ne ustavijo sami, lahko so le
ustavljeni …«

Kdo je nacističen
Je Ukrajina res »nacistična«? »Ukrajina je država, katere predsednik je ob izvolitvi govoril le rusko, ukrajinsko pa ne, a je dobil 73 odstotkov glasov na volitvah. Tako
državo le težko imenujemo
nacistična. Rusi radi govorijo o boju proti fašizmu, vsakogar, ki ga ne marajo, imenujejo fašist. Država, ki bi
jo morali denacificirati, je
Rusija. Država s šovinistično ideologijo, z visoko stopnjo militarizacije družbe, ki
sproža napadalne vojne proti sosednjim državam. V Rusiji ni svobodnih medijev,
močna je vloga države v gospodarstvu, vezi med vojsko
in političnim vrhom so močne, vse to so bile značilnosti Nemčije v 30. letih. Bojim
se, da je treba denacificirati
Rusijo.«

Se lahko ruska agresija na
Ukrajino sprevrže v jedrsko
vojno? »Sicer vemo, da je Putin človek z zablodami, a da
bi sprožil jedrsko orožje …
Takega primera v zgodovini še ni bilo.« Samo upamo
lahko, da ga tudi to pot ne
bo. (Vir: Gašper Andrinek,
intervju s S. Sumlennijem,
MMC RTV SLO)

Zapiski o žalovanju
»Vsako nedeljo je brat iz
Anglije uredil, da smo se
povezali na Zoomu. To je
bil naš bučni obred, ko je
bil svet zaprt v tako imenovanem lockdownu: dva sorojenca sta se pridružila iz
Lagosa, trije smo se oglasili iz Združenih držav Amerike, starši pa, včasih z odmevom in prasketanjem,
iz našega domačega mesta
Abba v jugovzhodni Nigeriji. Sedmega junija smo kot
po navadi videli na zaslonu
očetovo čelo, ker on nikoli
ni prav dobro vedel, kako bi
držal telefon med video klicem. 'Malo premakni telefon, očka,' je rekel eden od
nas. Oče je podražil mojega brata Okeyja zaradi novega vzdevka, potem je povedal, da ni večerjal, ker je

imel pozno kosilo, zatem je
razlagal o milijarderju iz sosednjega mesta, ki se je hotel polastiti vaške zemlje naših prednikov. Počutil se je
malo slabše in tudi spal je
bolj zanič, vendar je rekel,
da nič skrbeti. Osmega junija se je Okey odpravil v Abbo
in ga obiskal. Povedal je, da
je bil oče videti utrujen. Devetega junija sva poklepetala bolj na hitro, da je lahko
počival. Tiho se je smejal,
ko sem v šali oponašala nekega sorodnika. 'Ka chi fo,'
je rekel. Lahko noč. Njegove zadnje besede meni. Desetega junija se je poslovil.
Brat Chuks mi je po telefonu sporočil novico. In jaz
sem izgubila tla pod nogami.« / »Žalost je kruta učiteljica. Ob njej se naučiš,
kako robato in polno jeze je
lahko žalovanje. Naučiš se,

kako plehek občutek lahko
pusti izrečeno sožalje. Naučiš se, koliko je žalost povezana z jezikom, s pomanjkljivim izražanjem in iskanjem besed. Zakaj me je bolelo ob strani? Rekli so, da
zaradi jokanja. Nisem vedela, da jokamo z mišicami …«
(str. 7 in 11)
Za nigerijsko pisateljico
Chimamando Ngozi Adichie (roj. 1977) seveda vem
že dolgo, saj je svetovnega
slovesa in je že v ožjem krogu kandidatov za Nobelovo
nagrado. Hkrati pa moram
priznati, da je sploh še nisem bral. No, tale knjižica,
ki je izšla ob letošnji Fabuli,
je več kot primerna za vstop

Poštna znamka, s katero je Ukrajina leta 2005 počastila 60.
obletnico dneva zmage v drugi svetovni vojni. Bo zmagala
tudi v tej? / Foto: Wikipedija

Bo ta vojna tudi jedrska

Nove knjige (631)

Miha Naglič

Slovita fotografija, na kateri vojaki zmagovite Rdeče armade
razvijajo zastavo Sovjetske zveze na strehi Reichstaga v
Berlinu, 2. maja 1945 / Foto: Wikipedija

v njen opus in za spoprijem z eno od njenih daljših
knjig. Branje te pisateljice
je pomembno tudi zato, da
se znebiš morebitnih predsodkov o manjvrednosti
afriške književnosti in naših predsodkov o Afriki nasploh. Afrika že dolgo ni več
»tam spodaj«, njeni ljudje
so po vsem svetu in vse svet
je v Afriki. Tako je tudi z razseljeno rodbino pisateljice,
ki pa je še vedno tesno navezana na svoje afriške korenine. Tak je pisateljičin oče,
glavni junak te zgodbe, ki
se upira lokalnim povzpetnikom, podleže pa koronavirusu. Knjiga je torej aktualna tudi v tem oziru.

Chimamanda Ngozi Adichie, Zapiski o žalovanju,
prevedla Špela Vodopivec, Beletrina, Ljubljana, 2021,
78 strani

Proslavljanje Dneva zmage nad nacizmom v Donecku na
vzhodu Ukrajine leta 2013, še pred začetkom vojne med
Rusijo in Ukrajino v letu 2014 / Foto: Wikipedija
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Glasbi preprosto ne more uiti
V sredo zvečer je bil zaključni koncert Kristalnega abonmaja letošnje sezone v Sokolskem domu v Škofji Loki posvečen jubileju in delu škofjeloškega
skladatelja Andreja Missona.
Vilma Stanovnik
Andrej Misson se je rodil
avgusta leta 1960, kar pomeni, da bi moral biti koncert
ob njegovi 60-letnici pred
dvema letoma. Ker pa zdravstvene razmere takrat druženja niso omogočale, so jubilejni koncert prestavili na
letošnji maj. »Pravzaprav ni
nič hudega, to je sijajna priložnost, da sem se za dve leti
pomladil,« je z nasmehom
povedal Andrej Misson, ki
se sicer ne spomni natanko,
kdaj se je začela njegova ljubezen do glasbe.
»Med zgodnjimi spomini je moje navdušenje nad
harmoniko. Učitelji iz Železnikov, kjer je takrat poučeval moj oče, so imeli izlet
v Mengeš, v tovarno glasbenih inštrumentov. Tam so
mi starši kupili harmoniko.
Oče, ki je bil sicer doma iz
Ljubljane in je bil iz znane
družine gradbenikov, je zelo
rad pel. Med drugim tudi v
Pevskem zboru ljubljanske
stolnice sv. Nikolaja. Imel je
posluh in glas. Tudi mama
je rada pela, predvsem pa je

Na jubilejnem koncertu v sredo zvečer se je Andrej Misson predstavil tudi kot harmonikar
in zaigral skupaj s Slovenskim oktetom. / Foto: Tina Dokl
rada brala in poslušala glasbo. Zdelo se mi je zanimivo,
da ji je bila še posebno pri
srcu glasba Gustava Mahlerja. Seveda nobeden od staršev ni bil poklicni glasbenik,
sta pa bila oba ljubitelja glasbe in na izletu sta mi izbrala harmoniko. Moj prvi učitelj je bil vojaški godbenik

Ladislav Leško,« se spominja Andrej Misson, ki se je z
družino nato preselil v Škofjo Loko, na sredinem jubilejnem koncertu pa je zaigral
tudi na svojo prvo harmoniko in požel glasen aplavz
polne dvorane poslušalcev.
»Harmoniko sem nato
zamenjal za klavir in orgle.

Že kot gimnazijec sem redno hodil na orglarsko šolo,
kjer sem imel zelo dobre pedagoge. Ko sem končal gimnazijo, mi je v enem enem
letu uspelo narediti sprejemne preizkuse na Akademiji za glasbo, Oddelku za
kompozicijo. To je bilo, ko
danes gledam nazaj, skoraj

znanstvena fantastika. Nisem imel srednje glasbene izobrazbe, pa mi je vseeno uspelo,« razmišlja Andrej Misson in dodaja: »Včasih se malce pošalim in rečem, da glasbi preprosto nisem mogel uiti. Rad imam
tudi svetopisemske zgodbe
in še posebno všeč mi je metafora, da so gospodova pota
skrivnostna.«
Za Andreja Missona lahko
rečemo, da ga je glasba res
prevzela. Na Akademiji za
glasbo v Ljubljani je pri profesorju Danetu Škerlu diplomiral iz kompozicije in glasbene teorije, kasneje je tudi
magistriral in nato še doktoriral. Danes se ponaša z nazivi skladatelja, raziskovalca, strokovnjaka za glasbeno teorijo in kompozicijsko
tehniko kontrapunkt, pedagoga, zborovodje, organista
ter poustvarjalca na orglah,
klavirju in čembalu.
Kot zborovodja je z različnimi zbori gostoval po Evropi, ZDA in Kanadi ter posegal po najvišjih priznanjih. Zdaj je redni profesor za glasbenoteoretične

predmete na Akademiji za
glasbo v Ljubljani in predstojnik Oddelka za kompozicijo in glasbeno teorijo.
Njegov skladateljski opus
sega na raznovrstna področja: od instrumentalne pa tja
do vokalne glasbe. Napisal
je več obsežnih zborovskih
skladb, številna krajša zborovska dela ter priredbe ljudskih pesmi. Ustvaril je več
komornih skladb, orgelskih
skladb in skladb za druga
glasbila. Za Škofjeloški pasijon je ustvaril instrumentalno glasbo in nekaj zborov, ustvarja pa tudi pesmi
in šansone.
»Pri slogih nimam nobenih težav. Ustvarjam zelo
različno glasbo, pišem tako
sakralno kot posvetno glasbo. Ne bojim se pisati česarkoli,« tudi pravi Andrej Misson.
Na sredinem koncertu so
se mu z izvedbo njegovih
skladb poklonili prijatelji in
sodelavci – Slovenski oktet,
Zbor Slovenske filharmonije in Komorni godalni orkester Akademije za glasbo
Univerze v Ljubljani.

Iskren utrip glasbenega srca
Legendarni kranjski glasbenik Jodl Gazvoda, ki ga je življenjska pot ponesla na Primorsko, je avtor, čigar skoraj štiridesetletna kariera vzdržuje kultni status
na domači glasbeni sceni – to dokazuje tudi še svež album Vintage Rising.
Samo Lesjak
Glasba, predvsem tista,
podkrepljena s kitarskimi
ritmi, Jodla Gazvodo spremlja že od mladih nog. Že kot
kratkohlačnik je na zaslonu
ujel nastop Beatlov, in kot
hudomušno pravi sam, je
šlo za ljubezen na prvi pogled. Glasbene harmonije
ima tako rekoč v genih, saj
sta bila tudi starša glasbenika, šolana violinista, tudi
ostalim članom družine pa
umetniško ustvarjanje ni
bilo tuje.
Po dokaj prisiljenem poskusu zbliževanja z violino je Jodl kmalu presedlal
na kitaro ter se z marljivim
delom in vztrajnostjo hitro izpopolnil do te mere, da
je že pri rosnih sedemnajstih zasedel mesto kitarista pri nepozabni folk-rok
zasedbi Sedmina. Glavni
mož skupine, pesnik, glasbenik in umetnik Veno Dolenc je takoj prepoznal Jodlov velik talent ter predanost
glasbi in v desetih letih si je

Gazvoda tako nabral nešteto izkušenj – med drugim
tudi z nastopom v Cankarjevem domu – in okrepil samozavest za nove izzive na
glasbeni poti.
Naslednja postaja je bilo
vodenje
instrumentalne
skupine Valhala, s katero
je Jodl izdal pet albumov,
ki so dosegli visoko priljubljenost pri poslušalcih. Že
samo ime skupine pomeni
nordijsko mitsko posmrtno
prebivališče
bojevnikov,
tako da niti ni nenavadno,
da jih je pot zanesla tudi na
sever Evrope, v Skandinavijo, kjer so bili izjemno toplo
sprejeti. Tudi po organizacijski plati, kot se spominja
Jodl, je šlo za eno najbolj
kakovostnih turnej sploh.
Jodl Gazvoda je v obdobju Valhale, pa tudi že prej
ter pozneje, s kitaro v roki
prepotoval večino Evrope,
koncertiral v mnogih glasbenih prestolnicah, na svoji poti pa navezal stike s številnimi znanimi glasbeniki, med drugimi tudi z

Gazvoda svojo kariero nadaljuje v solo produkciji, še
vedno pa ostaja zvest pokončni avtorski drži, v kateri odzvanjajo ritmi zimzelenih glasbenih legend. Zadnja leta prebiva v Izoli, kamor je sicer že v otroštvu
rad prihajal na obisk k starim staršem. Tu je tudi nastal njegov novi album Vintage Rising, s katerim Gazvoda ohranja vrhunsko raven

prepotuje dolgo cesto življenja, na kateri nostalgično
preteklost združuje s prizemljenim pogledom na neizprosno sodobno realnost,
v ozadju pa nenehno tli plamen upanja in ljubezni.
Kreativnost, predvsem pa
avtorska iskrenost, naredita iz albuma Vintage Rising
eno izmed redkih originalnih bluz-rokovskih plošč,
ki brez nepotrebnega spog-

V precej temačnih časih epidemije sem s svojo glasbo
želel opozoriti na pomen medsebojnega spoštovanja
in povezanosti ter ohraniti smisel in voljo do življenja,
ki temelji na svetli in pozitivni strani.

Glasbenik Jodl Gazvoda ostaja simbol za prefinjen splet
tradicije in kreativnosti. / Foto: arhiv glasbenika (Tomaž Semič)
Ianom Andersonom, glavnim glasbenikom zasedbe
Jethro Tull, katere glasba

pri Jodlu predstavlja vir občudovanja ter ustvarjalnega
navdiha.

zrelega avtorskega ustvarjanja, katere temelje je postavil že s svojim prvencem
Got To Be. Z usklajeno vokalno-instrumentalno kombinacijo skozi žanre bluza,
roka in ambientalne glasbe
poslušalca popelje na domala sublimno raven, onkraj
svetlobe in teme. S stilsko
dovršenimi aranžmaji Gazvoda skozi deset skladb

ledovanja s pretirano všečnostjo ohranja zvok tradicionalne glasbene govorice,
zapisane v večnost. Kot pravi avtor: »V precej temačnih
časih epidemije sem s svojo
glasbo želel opozoriti na pomen medsebojnega spoštovanja in povezanosti ter ohraniti smisel in voljo do življenja, ki temelji na svetli in
pozitivni strani.«
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Mama, ki ni za vse sama
Mateja
Mlačnik

Mateja Mlačnik s Sela pri Žirovnici je na nedavnem festivalu komedije v Pekrah prejela priznanje komedijantka festivala za vlogo
mame Marije v predstavi Za vse sem sama v izvedbi Gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Mateja je sicer defektologinja, ki dela kot
učiteljica na osnovni šoli s prilagojenim programom. Je mama trinajstletnega Luka in sedemnajstletne Lane, njen mož Frenk pa
kljub slepoti skrbi, da Mateja ni »mama, ki je za vse sama« ...
opazila, da bi kdo od njiju
skrival očetovo slepoto, vedno je šel tudi v osnovno šolo,
v razred, da so ga spoznali sošolci, in vsi jemljejo slepoto
kot nekaj normalnega. Tudi
nimam občutka, da smo zaradi Frenkove slepote za kaj
prikrajšani. Edino avto vedno vozim jaz. (smeh)

Urška Peternel

Kako je sploh prišlo do tega,
da ste dobili vlogo Marije?
Če prav vem, ste vskočili po
sili razmer?
Direktorica Gledališča Toneta Čufarja Jesenice Branka
Smole je prosila Miho Mazzinija, da bi napisal predstavo prav za njihove igralce.
Nastal je tekst Za vse sem
sama in prvotno je bila vloga predvidena za Miro Bolte,
ki pa jo je bila zaradi bolezni
prisiljena vrniti. Tako so me
klicali in mi poslali tekst. Na
Jesenicah sem igrala, preden sem rodila Lano, torej
pred več kot osemnajstimi
leti, potem pa sem si vzela
premor, saj nisem želela puščati majhnih otrok nekajkrat tedensko zvečer doma.
Tako sem vedno odklonila,
ko so me klicali za kakšno
vlogo. Zdaj pa se mi je zdelo, da je pravi čas, da spet stopim na oder. Luka je star trinajst let in je zelo samostojen, Lana bo stara osemnajst
in je med tednom v Avstriji v šoli, pa sem si rekla: OK,
grem pa igrat.

»Kakšne druge
dinamike, kot je
ta, ki jo živimo,
niti ne poznam.
Tudi nimam
občutka, da smo
zaradi Frenkove
slepote za kaj
prikrajšani.
Edino avto
vedno vozim
jaz.« (smeh)

Mlačnikovi: Frenk, Mateja, Lana in Luka / Foto: osebni arhiv

Pa ste se v vlogi mame Marije našli?
Že sam tekst je zabaven,
smešen, režiser Alen Jelen
pa je dodal še nekaj situacijske komike, tako da je vlogo še popestril. V predstavi
igram slovensko mamo, ki
do onemoglosti skrbi za vse
svoje, v njej so parodije na
aktualne dogodke, na zdravstvo, vardo, na to, kako smo
Slovenci dobrodelen narod ... Gre za preprosto, zabavno predstavo, ki je večini
ljudi všeč. Jaz pa rada poslušam aplavz ... (smeh)

Ko sem bila stara šestnajst
let, sem na Breznici začela delati krajše predstave za
Miklavža, materinski dan ...
Izbrala sem igralce, našla
tekst. Potem sem se začela
tudi izobraževati na tem področju, začela obiskovati seminarje in tako sem režirala
tudi nekaj celovečernih predstav. Kasneje smo ustanovili Gledališče slepih in slabovidnih Nasmeh. Študirala
sem defektologijo in kot prostovoljka delala na taborih za
slepe in slabovidne, kjer smo
imeli gledališko delavnico za
slepe. Iz tega je izšlo gledališče, moja zadnja predstava so bili Slepci. Sem pa obdržala Škratovanja na Breznici, to je otroška matineja s
škratki in gostujočimi predstavami enkrat na mesec. Ob
službi in družini je težko aktivno delati v gledališču. Če
režiraš predstavo, je to tako,
kot bi imel še eno službo.

Niste pa samo amaterska
igralka, temveč ste tudi režiserka.

Sicer pa delate kot učiteljica na Osnovni šoli Poldeta
Stražišarja, kajne?

V predstavi Za vse sem sama kot mama Marija / Foto: Aleš Košir

Tako je, zaposlila sem se
takoj po končani fakulteti,
zdaj bo od tega že 25 let. Na
šoli izvajamo tri programe:
nižji izobrazbeni standard,
mobilno službo in posebni program. Delala sem na
vseh treh, zdaj sem v posebnem programu, kjer imam
najstarejšo skupino učencev, ki se pripravljajo na
delo v Varstveno-delovnem
centru.
Pa vam je izziv delati z otroki s
posebnimi potrebami?
Rekla bi, da mi je to nekaj
povsem vsakdanjega. Učenci se mi zdijo izjemno zanimivi, saj nikoli ne veš, kako
točno potekajo stvari v njihovem umu. Kako denimo pri
nekem dislektiku vsi vidimo
B, on pa ga ne vidi … In pri
vsakem je malo drugače, ni
tako, kot prebereš v literaturi. Ali pa osebe z zmerno in
težjo motnjo v duševnem razvoju, s katerimi delam zdaj,
pri njih so vedno kakšne res
zabavne situacije. Svoje delo
opravljam z veseljem in

vsak dan grem rada v službo. Edina težava, ki jo imam,
je, da zjutraj težko vstanem
(smeh) … Imam tudi krasne
sodelavke; če sem jaz malo
manj za telovadbo, je kakšna
druga bolj. Jaz sem bolj za
kulturo in tako se lepo dopolnjujemo.
V sebi imate očitno tudi čut za
soljudi. Ste že od nekdaj vedeli, da želite delati z ljudmi, jim
pomagati?
Mislim, da to izvira iz moje
družine. Spominjam se, ko
sem kot študentka delala na
taboru za slepe in sta prišla
na obisk moja mama in oče.
Na taboru sta spoznala enega od udeležencev iz Ljutomera, za katerega sta ugotovila, da živi v slabih razmerah. Tako smo se usedli v avto
in šli pogledat, kje in kako
živi, zatem pa sta organizirala akcijo, pripeljala cel kombi ljudi in smo temu gospodu popravili celo hišo. V sebi
imam, da sem bolj izpolnjena, če kaj naredim na druge.
Zdaj v času korone mi je bilo
grozno biti ves čas doma in
nič pomagati ... Sem rekla,
vsaj kri moram darovati ... In
prav na humanitarnem področju želim še kaj narediti v
prihodnje.
Tudi moža Frenka ste spoznali na taboru za slepe. Kako
je na dinamiko vašega družinskega življenja vplivalo
dejstvo, da je slep?
Ko sva se spoznala, sem
bila stara dvajset let, Frenk
je sedem let starejši. Kakšne
druge dinamike, kot je ta, ki
jo živimo, niti ne poznam.
Mislim, da sta otroka ponosna na Frenka, nikoli nisem

Marija v predstavi podpira tri
vogale v hiši in velikokrat še
četrtega. Kaj pa Mateja?
Imam srečo, da mi ni treba
podpirati treh vogalov. Moški so sicer že po naravi takšni,
da malo kasneje opazijo, da
je treba kaj narediti. Ampak Frenk veliko gospodinjskih opravil prevzame nase,
pospravlja, pomiva, tudi pere
perilo, s tem da mu ga z Lano
razporediva po barvah. Edino kuha ne, za razliko od
svojih dveh bratov, kar je velik manko. (smeh) Na srečo
zdaj kuha že Lana, in to celo
bolje od mene.
Mama Marija v predstavi piše
tudi seminarske naloge za otroke. Glede na to, da pravite,
da sta Luka in Lana zelo samostojna, tega verjetno ne
počnete?
Ne. (smeh) Ampak moram
priznati, da me je včasih zamikalo, da bi na kakšnem plakatu, ki sta ga delala za šolo,
kaj popravila. (smeh)
Giuseppe v predstavi Marijo
odpelje v San Remo, kam pa
bi bilo treba peljati Matejo, da
bi si napolnila dušo?
V hišico ob potoku na robu
gozda ... Ampak tam bi kar
živela. Kot v pravljici o Janku in Metki. Okrog in okrog
pa bi bilo polno skulptur in
mozaikov.
Ki jih ustvarjate sami, kajne?
Najraje ustvarjam in zelo
rada se učim različnih stvari. Vsake toliko grem na kak
tečaj in se naučim nove tehnike. Nekaj časa sem slikala, potem kvačkala, v času korone sem izdelovala mozaike. Rada ustvarjam in delam
z rokami. Take talente sem
prinesla na svet in se mi zdi
fino, da sem jih našla.
Nauk predstave je, da za lepe
stvari in spremembe v življenju ni nikoli prepozno. Se
strinjate?
To je bistvo. Na koncu Marija reče: »Zdaj je pa čas, da
življenje vzamem v svoje
roke. Nikoli ni prepozno!«
Sname predpasnik, ga da
sinu in reče možu: »Pojdiva!«
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Življenje jadralca je težko opisati
Walter Teršek iz Preddvora se je leta 2019 s svojimi sedemindvajsetimi leti z jadrnico Lady Ivana podal na pot okoli sveta. Po brodolomu, ki ga je doživel in
preživel, je napisal knjigo 10 m svobode. Potem je na Nizozemskem našel zapuščeno jadrnico, jo obnovil in se ponovno podal na pot. Ujeli smo ga konec
letošnjega marca, ravno v odhajanju iz Slovenije nazaj v Karibsko morje, od koder bo nadaljeval pot okoli sveta.
Alenka Brun
Jadranje okrog sveta je bila
že od otroštva njegova skrita
želja. Hudomušno začne, da
je jadral že kot dojenček. »Z
osmimi meseci sem že preplul Jadran. Starši so imeli manjšo jadrnico, kjer sem
skupaj z njimi ter bratom in
sestro preživljal počitnice,
ki se jih še danes rad spominjam.« Zelo dobro se spomni
tudi trenutka, ko je ugotovil,
da hoče imeti svojo 'barko':
»Sedel sem na plaži, sonce je
žgalo in povsod okoli mene
je bilo polno brisač ter hrupa, kar mi je šlo zelo na živce. V zalivu pa je bila zasidrana 'barka', na kateri so uživali v popolnem miru. Takrat
sem se odločil, da si bom kupil jadrnico.« Želja, da bi objadral svet, je tudi že od nekdaj tlela v njem. »Pred približno 25 leti sem kot otrok stal
na palubi, se držal pripone in
opazoval obzorje. Rekel sem
si, da ko odrastem, si ga bom
ogledal podrobneje.« Nadaljuje: »Kapitani nikoli ne

odrastemo, smo večni otroci in obzorje je še vedno isto
– neskončno.« Meni sicer,
da živi tako, kot si je želel
kot šestletnik, morda bi lahko celo rekel, da živi svoje sanje, a se hitro opomni, da to
ne pomeni, da so sanje vedno lepe. »Tudi kakšna nočna
mora lahko zaide vanje.«
Pred tremi leti je tako v
Kvarnerju dvignil sidro Lady
Ivane in se podal na pot. Čarobnost jadranja je prekinila
viharna noč sredi Atlantika.
Na grozljiv brodolom, ki ga je
preživel, je najprej gledal kot
na življenjskega. Spraševal
se je o smislu življenja, tonil
v obup in žalost. Potem je začel pisati knjigo in ugotovil,
da je ta »poraz« lahko konec
ali pa začetek vsega. Tako se
je (zaradi službe) vrnil na Kanarske otoke, nato odšel na
Nizozemsko, kjer je našel zapuščeno jadrnico, in pol leta
je trajalo, da sta se z Orplid
(obljubljena ali sanjska dežela) podala na pot. Po sedmih mesecih jadranja je prispel do Kapverdskih oziroma

Walter Teršek in njegov pes Rusty / Foto: osebni arhiv
Zelenortskih otokov, v 12
dneh prečkal Atlantik in med
velikonočnimi prazniki pristal v Francoski Gvineji. V
času pandemije je bil na Karibih, marca letos pa se je po
dobrih dveh letih vrnil domov, a le na obisk. Čas tu je
izkoristil tudi za pripravo na
izid drugega dela knjige 10

m svobode, v kateri bo opisoval nadaljevanje svoje poti po
brodolomu. Izvemo še, da je
na Zelenortskih otokih posvojil kužka in ga poimenoval
Rusty. »Trenutno je na Grenadinih, kjer zanj skrbi prijateljica Maria.«
Zanimalo nas je, kako
se na svoji poti preživlja.

»Najdem občasno delo, pišem članke, nekaj zaslužim
od knjige. Seveda brez podpore prijateljev in družine
ne bi šlo. Med plovbo lovim
ribe zase, kakšno prodam.
Živim skromno in večino
denarja porabim za 'barko',
ker je vedno kaj treba popraviti,« pojasni in odgovori še

na zadnje vprašanje. »Življenje jadralca je težko opisati. Vsak si ga predstavlja
drugače. Precej bolj zapleteno je kot doma. Vse ima
omejitve: voda ne teče iz
pipe v nedogled, hrane se
ne da kupiti sredi morja ...
Dobrega vremena in počutja ravno tako ne. Ko izračunaš, da imaš do prve civilizacije še nekaj dni plovbe, začneš razmišljati drugače, ceniti dom in vse, kar sodi poleg. Vendar: moj dom je postala moja 'barka'. Tako sem
se navadil na to skromno
življenje z vsemi omejitvami, da sem se doma težko
navadil, da iz pipe kar naprej teče voda in ji lahko celo
reguliraš temperaturo,« se
pošali. »Sončni zahodi in
vzhodi so zame kot televizija, ki se nikoli ne ugasne. Če
zamudim sončni vzhod, se
ne 'sekiram', saj vem, da bo
kmalu nov. Kot nadaljevanka …« O naslovu nove knjige pa še razmišlja, je sklenil
Walter Teršek, jadralec in
avtor knjige 10 m svobode.

Za dobro duševno zdravje
Osebe z duševnimi motnjami se pri okrevanju srečujejo z mnogimi težavami. Kako jim olajšati pot h kakovostnejšemu življenju, so ugotavljali na nedavnem
posvetu Jaz imam težave v duševnem zdravju.
Ana Šubic

»Ko je hči pred petimi leti
šla prvič v psihiatrično bolnišnico, sem najprej doživela
šok in obup. Potem je nastopilo iskanje rešitev za njeno
zdravljenje in večkrat sem
se znašla v stiski in z občutkom nemoči,« je na posvetu Jaz imam težave v duševnem zdravju, ki ga je minuli
teden v Kranju priredil Center za socialno delo (CSD)
Gorenjska, pripovedovala
mati 30-letnice, ki se bori s
shizofrenijo, in spregovorila
o težavah ob iskanju programov okrevanja za hčerko.

Izkušnje oseb z
duševnimi motnjami
Svoje zgodbe so predstavile še druge osebe z duševnimi motnjami in njihovi
svojci. Nekateri imajo težave že več desetletij, sprva so
jih tudi zanikali, nato pa uteho iskali v umiku, alkoholu, celo poskusih samomora. Povedali so tudi, kako in

s čigavo pomočjo so se postavili na noge in zakorakali h
kakovostnejšemu življenju.
Predstavljene
izkušnje
oseb z duševnimi motnjami so bile iztočnica za razpravo strokovne javnosti v
drugem delu posveta, ki sta
ga povezovali koordinatorici
obravnave v skupnosti CSD
Gorenjska Marjetka Kozjek
Šurc in Nina Pohar. Izkušnje uporabnikov so pokazale, da so težave v duševnem
zdravju dolgotrajne.

Veliko je nerazumevanja
»Pomembno je, da oseba sprejema bolezen in
zdravljenje. Veliko je nera-

dodala, da je še vedno zelo
prisotna stigma. Osebe z duševnimi motnjami imajo težave v osebnih odnosih, pri
starševskih veščinah, imajo šibko socialno mrežo, so
osamljene, še zlasti starejše.
Težavo predstavlja tudi
dostopnost psihiatrov in
osebnih zdravnikov, je navedla Marjetka Kozjek Šurc.
»Prav tako se je ugotavljalo, da manjkajo bolj strukturirane in intenzivne rehabilitacijske
obravnave
po zaključku hospitalizacije ter da sta potrebna multidisciplinaren pristop in terensko delo,« je pristavila.
Psihiatrično pomoč naj bi

»Pomembno je, da oseba sprejema bolezen in
zdravljenje. Veliko je nerazumevanja, kaj se sploh
dogaja, tako s strani oseb kot tudi svojcev, prijateljev,
na delovnem mestu ...«
zumevanja, kaj se sploh dogaja, tako s strani oseb kot
tudi svojcev, prijateljev, na
delovnem mestu,« je razložila Marjetka Kozjek Šurc in

ljudem približali tudi z ustanavljanjem centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter centrov za duševno zdravje odraslih. Na

in dodala, da je velika težava
tudi pomanjkanje stanovanj,
saj si večinoma želijo bivati
samostojno, za stanovanjske
skupine pa je čakalna vrsta.

Delavnice za otroke in
mladostnike

Deležniki pri skrbi za duševno zdravje v skupnosti so
prisluhnili osebam z duševnimi motnjami in iskali rešitve za
izražene težave. / Foto: Tina Dokl
Gorenjskem že delujeta centra za otroke in mlade, v nekaj mesecih naj bi v Škofji
Loki začel delovati še prvi
center za odrasle. Načrtovani so trije, a ni psihiatrov.
Velika ovira oseb z duševnimi motnjami je tudi
brezposelnost. Težko obdržijo zaposlitev, postopki za

vključevanje v programe zaposlitvene rehabilitacije so
dolgotrajni, prav tako postopki pred invalidsko komisijo. Med brezposelnimi
je vse več mladih z duševnimi motnjami. »Posledično se uporabniki soočajo z
revščino, dolgovi,« je opozorila Marjetka Kozjek Šurc

V razpravi so bile omenjene tudi ovire pri ozaveščanju mladine o duševnem
zdravju, saj zna biti neodzivna, zato so razmišljali tudi
o preventivnih aktivnostih,
kot so delavnice za otroke in
mladostnike in tudi za starše ter vključevanje tem o duševnem zdravju v šolski program.
»Poudarjene so bile tudi
potrebe po večji informiranosti tako organizacij med
seboj kot tudi uporabnikov
in njihovih svojcev. Vsi deležniki, ki delujemo na področju duševnega zdravja, bi
morali skrbeti za seznanjenost z možnostmi v lokalni
skupnosti, a to ni tako. Treba bi bilo torej dogovoriti komunikacijske poti,« je poudarila Marjetka Kozjek Šurc.
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Jaz, midva in mi

Kako drug do drugega

Toskana
Mojca Logar

profesorica geografije
in zgodovine

Prvomajska počitnice so
za nami. Sedaj vsi potujejo,
kot da bi želeli nadomestiti
»koronska leta«, ko smo bili
pretežno doma. Naša dva gimnazijca vprašam, če imata za prvomajske praznike
slučajno še kakšno željo po
skupnem potovanju. Eva me
pogleda in reče: »Jaz bi gledala umetnost.« Usta so se
mi razmahnila v velikanski
nasmeh. »Umetnost, praviš,« razglabljam naglas,
»potem pa pojdimo v Firence.« Naredili smo načrt
ogledov in vnaprej kupili

vstopnice. Vsak je pripravil nekaj informacij o krajih
in znamenitostih. Tokratno
potovanje je bilo drugačno.
Morda bolj cenimo ponovno
možnost potovanja. Otroci
so že veliki, enako ali še bolj
so zvedavi kot jaz. V šoli so
pridobili toliko znanja in veselja do umetnosti in zgodovine, da jih bo radovednost
vodila k lastnemu raziskovanju. Mislim, da je to največ,
kar lahko šola da. Dobili smo
odlično namestitev na deželi, kjer je bil apartma velik in
prostoren. Imel je odprti kamin, tako smo vsak večer kurili ogenj, bolj za veselje in
občutek domačnosti kot zaradi mraza. Toskana je dežela gričev in vinogradov,
oljk in sadnega drevja. Neskončne gorice, kjer se ceste prepletajo s trtami, kjer
sonce vzide in zaide v njihovem oboku. Goriška brda
so Toskana v malem. Tokrat
sva se kolesom odpovedala
na račun želje otrok, da si og-

Toskana je dežela gričev
in vinogradov, oljk in
sadnega drevja.
ledujemo mesta. Začeli smo
v Firencah. Do 10. ure ni še
nobene gneče. Tako smo se
mirno povzpeli na zvonik, v
krstilnico, muzej in seveda v
samo cerkev. Zlata vrata krstilnice je Michelangelo poimenoval kot vrata v raj. Prvič

v zgodovini so cerkvi dodali tako veliko kupolo in to je
bila zares mojstrovina. Mozaiki, freske, vse je veličastno in veliko. Prepletajo se
beli marmor, zeleni tuf, granit in zlato. Človek osupne
in se čudi. Popoldan smo
gledali Davida, ki je bil za tedanje razmere res nekaj posebnega. Predstavlja inovativnost tedanjih Firenc, mladost, uporništvo. Leta minevajo, ljudje izginjajo in prihajajo novi, reka Arno pa
ostaja. Manjša mesta so še
ljubša. Najbolj znano je San
Gimignani, ki ga imenujejo italijanski Manhattan. V
ZDA so stolpnice nove, tukaj so obrambni stolpi stari. Namenjeni so bili obrambi in prestižu družin, ki so si
jih lahko privoščile. Na vsakem koraku si lahko srečal
Slovence, bilo jih je res veliko. Voltera je bila center Etruščanov, ki so bili prvotni
prebivalci Toskane. Spoznala sem njihove krste, ki kažejo njihovo pot v onstranstvo.
Tu je doma alabaster, krhka
kalcitna kamnina, ki jo oblikujejo še danes. Najbolj nas
je prevzela Pisa, morda tudi
zato, ker smo se zapeljali do
morja. Vse to so zgradili, da
bi dokazali sebi in drugim,
da znajo in zmorejo narediti nekaj tako velikega in lepega. Konkurenca in tekmovalnost, vse v čast in slavo krščanstvu in vladarju, ki je to
omogočil.

Janez Logar

zakonski in
družinski terapevt

Mnogo parov tarna nad
kakovostjo svoje komunikacije brez obtoževanja,
branjenja in da bi še obdržala medsebojni stik. Velik
pomen priznajo komunikaciji, morda pa se še vedno premalo govori o škodi
v primeru, ko komunikacije ni. Tako niti ne moremo
govoriti o prijetnosti komunikacije (ker to večkrat ni),
temveč o nujnosti komunikacije. Tudi če ni prijetna, je
nujna za srečen ali vsaj zadovoljiv zakonski/partnerski odnos.
Omenili smo že, da morata
partnerja najprej prepoznati

vzorec prepirov oziroma slabe komunikacije. Lahko tudi
zapišemo, da je to njun »hudičev dialog«, ki ju odtujuje in razdvaja. Običajno ima
eden od partnerjev grozni
strah pred ranljivostjo. Vsaj
enega (pogosto pa kar oba) je
strah nekaj povedati o sebi.
Večkrat so to moški. Zato se
tudi večkrat zgodi, da moški
nočejo (beri: ne upajo) brati
te kolumne. Moški si ne upa
spregovoriti o sebi. Kaj takrat lahko stori žena? Poštena, iskrena in odprta beseda bo ustvarila varno vzdušje. Kritika in napad, da je ves
čas tiho in nič ne pove o sebi,
bo moža le oddaljila od nje.
Ostanita pri problemu, ne
pri obtoževanju. Na primer:
»Dragi moj, kaj bova storila z
najstarejšim sinom ... s tvojimi grožnjami z ločitvijo ... z
najinimi financami ... z letošnjim dopustom ..., potrebujeva soglasje, želim slišati tvoje mnenje, kaj bo kdo
naredil ...« Med pogovorom
morata ohranjati medsebojno spoštovanje in upoštevati drugačna pričakovanja. S
spoštovanjem – ne z napadom in prepričevanjem, da
partner nima prav. Tako bo
vsak od vaju dobil občutek,
da je viden, slišan in razumljen. Povejte, kaj lahko mož
naredi, da bi se vaša želja
uresničila. In povejte, kaj bo
pri tem storila žena. Ne očitajta si, česa kdo ni naredil,
temveč kaj bo kdo naredil za

uresničitev želje drugega. V
pogovorih se osredotočimo
na dejstva in na temo pogovora, ne domnevajmo, kaj
drugi misli (pogosto še on
ni prišel do svojih misli). Ne
reagirajmo na osnovi svojih domnev. To se ne konča
dobro. Rajši vprašajmo, kaj
partner misli. Kakšen je njegov predlog? Kako pa bi on
ukrepal?

Ne reagirajmo na osnovi
svojih domnev.
Za pomembne dogodke si
vzamemo čas. Skupaj načrtujemo finance, vnaprej načrtujemo dopust, razglabljajmo o hišnih delih (celo o
sosedih) ... na podoben način moramo dati na seznam
opravil tudi čas za pogovor.
Ob enajstih zvečer ni najbolj optimalno. Pogovor bo
tudi lažji, če bo mož vedel,
da žena ve, da jo ima rad.
In sprejeti moramo moško
dejstvo, da je samorazkrivanje moškega naporno, težko, včasih kar srhljivo. Zato:
»Draga moja ženska – bodi
potrpežljiva z menoj. Ne sili
preveč vame. Daj mi čas! Danes ti še ne morem govoriti o
svojem ponižanju!« In zato:
»Dragi moj moški – od pogovora o sebi in o nama še nihče ni umrl. Le zberi pogum.
Ne bodi reva in ne pobegni
iz sobe! Bodi junak in preberi tole kolumno!«

Dvajset let Centra za Downov sindrom Kranj (3)
Maja Bertoncelj

raznolikost
in vključevanje

Robert Kaštrun in njegova
žena Sanja Steka Kaštrun iz
Kovorja pri Tržiču sta s Centrom za Downov sindrom
Kranj tesno povezana že
od njegovega začetka. Oba
sta športna pedagoga. Robert je nekdanji smučarski
skakalec in nordijski kombinatorec. Leta 1984 je nastopil na olimpijskih igrah
v Sarajevu. Sta starša štirih
otrok. Drugorojenec Nino
ima Downov sindrom. Star
je 24 let.
Za diagnozo sta izvedela po rojstvu. Najprej je bil
šok, preživljala sta težke trenutke. Hitro sta se začela zavedati, da mu lahko le z veliko spodbude pomagata k
čim bolj optimalnemu razvoju. S podobno mislečimi starši otrok z Downovim
sindromom so pred dvajsetimi leti ustanovili Center za
Downov sindrom Kranj. Na
začetku je v centru delovala
specialna pedagoginja Elza
Sabolič, z gibalnim programom se ji je nato pridružil tudi Robert. Poimenoval
ga je Čebelica in zanj prejel

celo nagrado za inovacijo.
Preskusil ga je na Ninu in
rezultati so bili odlični. Gre
za prilagojeni program, ki
se individualizira za vsakega posameznika, in rekvizite, ki se uporabljajo pri vadbenih urah, kjer sodelujejo starši in otroci. »Že dvajset let je, pa center še vedno deluje. Potrebe po kvalitetnih in količinsko ustreznih obravnavah še vedno so.
Z žalostjo ugotavljam, da se
stanje v vseh teh letih ni kaj
veliko spremenilo. Osebe z
Downovim sindromom so
še vse prevečkrat odrinjene
na rob, družba jih ne vključuje, podcenjuje njihove
sposobnosti,« poudarja Robert Kaštrun.
Nino je zgovoren fant, ki
rad igra bobne, klavir, ustvarja, gleda filme, se ukvarja s
športom … Še posebno ljuba mu je košarka. Prva dva
razreda osnovne šole je obiskoval v domačem kraju, v
Podružnični osnovni šoli
Kovor, nadaljeval je v prilagojenem programu z nižjim
izobrazbenim standardom

Nino Kaštrun je letos na tekmovanju specialne olimpiade
v Črni na Koroškem v teku na smučeh osvojil zlato
medaljo. / Foto: osebni arhiv
na OŠ Helene Puhar v Kranju. »Vložili smo veliko truda, ob sebi imeli ljudi, ki so
ga podpirali in verjeli vanj,
tako da je program uspešno
zaključil. Želel si je v srednjo
šolo v Ljubljano. Pripravljali
smo ga na ta korak, en dan je
bil že v šoli, a iz tega potem

žal ni bilo nič, saj z Zavoda
RS za šolstvo ni dobil odločbe o usmerjanju. Brez nje pa
ga na šoli niso vzeli. Ni dobil
priložnosti,« še danes z žalostjo pove Sanja, ki je kasneje v Centru za Downov
sindrom Kranj prevzela izvajanje programa gibalne

spodbude. Ena izmed Ninovih želja je tudi, da bi hodil v službo. »Rad bi delal v
hotelu, piceriji …« Dve leti
je enkrat tedensko šolsko
prakso opravljal v Pekarni Resman. Bil je spreten,
učinkovit. »Spremeniti bi
se morala zakonodaja, predvsem pa miselnost ljudi. Rojen je bil med nami, živi z
nami, zakaj ne bi smel biti
del družbe na vseh področjih? Ko srečamo ljudi iz tujine, ne morejo verjeti, da ni
mogel niti v srednjo šolo,«
poudari Sanja.
»Nino je dosegel veliko,
več, kot sva lahko pričakovala. Ves čas smo poslušali, česa vsega ne bo zmogel.
Delo z njim je bil maraton.
Bilo je načrtovano, usmerjano, po majhnih korakih
z veliko mero vztrajnosti in
potrpljenja. Zelo pomembna nama je bila ob tem prav
podpora Centra za Downov
sindrom Kranj. Nino je sedaj odrasel in tudi midva bi
si mu želela biti le starša,«
sta zaključila.
(Konec)
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Kozolci, značilna
podoba Bohinja
Marjana Ahačič
Občina Bohinj je tudi letos objavila razpis, s katerim
razdeljuje sredstva za sofinanciranje sušenja krme
v kozolcih in branicah. Na
ta način kmete spodbuja k
ohranjanju tradicionalne
podobe podeželja, obenem
pa zagotavlja visoko vrednost krme ter posledično
mlečnih in mesnih izdelkov.
Tokrat so na razpis prejeli 46 prijav, med tiste, ki
izpolnjujejo kriterije, pa
bodo v ta namen razdelili 12.500 evrov. Gre za še
enega od ukrepov, s katerim v Bohinju povezujejo kmetijstvo in turizem.
»Smo edina občina v Sloveniji, ki sofinancira sušenje sena v kozolcih. Pogled
na kozolec, poln trave, ki
se suši, je popolnoma drugačen od tistega, pod katerim je spravljena kmetijska

mehanizacija in pri katerem se je ohranila le oblika,
na pa tudi namembnost.
Obenem pa je tudi mleko živali, ki jih krmimo s senom,
boljšega okusa, tako da bi
morda lahko s subvencijo
podprli tudi pridelavo senenega mleka,« pravi župan
Bohinja Jože Sodja. Priznava pa, da za privlačnim videzom s senom obloženih
kozolcev stoji garaško delo.
Cilj spodbude je tako ohranjanje žive kulturne dediščine v bohinjskem kmetijstvu pri spravilu, »obdvanju« in sušenju sena in na
ta način tudi zmanjšanje
deleža balirane sveže krme.
Naravno posušeno seno in
otava ter poleti paša živine po planinah sta namreč
tradicionalna načina bohinjske živinoreje, ki ju je,
tako so prepričani na Občini Bohinj, vredno ohranjati.
Tradicionalno
uporabo

kozolcev so sicer v Bohinju
začeli subvencionirati pred
slabimi desetimi leti, in sicer na pobudo Jožeta Cvetka,
takrat občinskega svetnika.
»Že v 19. in 20. stoletju se
je tradicija takega kmetovanja odražala tudi v visoki
kvaliteti mleka in v izdelavi najboljših mlečnih izdelkov, kot sta maslo in bohinjski sir,« je Cvetek opozoril
že takrat. »Sloves odličnega bohinjskega sira, ki so
ga prvič naredili že daljnega
leta 1873, je segel prav do velike trgovine s siri na Dunaju, ki je bil središče takratne
države, in tudi v današnjem
času je vredno ohraniti tisto, kar je bilo najboljšega in
kar bi bilo škoda izgubiti.«
Cvetek je prepričan, da pri
tem ne gre za idealistični poskus ohranitve nečesa, kar bi bilo sicer zapisano propadu. »Gre za modro
potezo Občine Bohinj, ki bi
z manjšim nadomestilom
kmetom, ki imajo s tradicionalnim sušenjem sena več
dela, spodbudila zavest, da
je to naša dragocena dediščina, ki je ne smemo zapraviti. Rezultat pa se bo pokazal v visoki vrednosti tako
pridelane krme, v zdravi živini in v odličnih mesnih in
mlečnih izdelkih Bohinja.
Čudovita naravna in ohranjena kulturna dediščina pa
sta gotovo tudi prvi adut turistične promocije naše občine,« meni Cvetek.

Vaš razgled

Od srede, ko so na Slovenskem trgu pripravili uvodno slovesnost, pa vse do vključno
danes na širšem območju Mestne občine Kranj poteka 9. tekmovanje oddelkov Slovenske
vojske z mednarodno udeležbo. Psihofizična pripravljenost vojakov za delovanje v različnih
okoliščinah je vsekakor pomembna, pa vendar si želimo, naj v ospredju ostane cvetje miru
in sožitja. S. L. / Foto: Tina Dokl

Po napornem treningu kranjskih vaterpolistov sledi zaslužena sprostitev v družbi soigralcev
ter zadnji taktično-bojni posvet pred odhodom na pomembno tekmo državnega prvenstva
v Ljubljano. Verjamemo, da bodo fantje – tako kot vedno – dali vse od sebe. S. L. / Foto: Tina Dokl

Logar ni logár, ampak lógar, 2. del
Tino Mamić
Hišno ime je lahko nastalo na podlagi starega priimka, ki je v hiši mogoče izginil, ali pa tudi iz poklica,
saj so hišna imena včasih
mlajša od priimkov. Hišno ime najdemo na Gorenjskem, kjer skrbno vpisujejo v register nesnovne
kulturne dediščine, dostopen tudi na internetu (hisnaimena.si) v naslednjih
krajih: Bohinjska Bistrica,
Olševek, Ribčev Laz, Rakovica, Martinj Vrh, Trzin,
Smlednik.
Najstarejši Logar, ki je bil
doslej najden v matičnih
knjigah in lahko njegovim
potomcem sledimo vse do
danes, je bil doma iz Zaloga
pri Ljubljani. Adam Logar je
bil rojen okoli leta 1580 in ga
najdemo zapisanega, ko sta
se poročili njegovi hčeri Maruša in Jera.

Eno od večjih gnezd priimka je v še eni idilični alpski dolini, v Bohinju. Logarje najdemo že v 17. stoletju v Bohinjski Bistrici in
Studoru. Precej verjetno so
povezani z Logom v Bohinju, vasjo ob Savi Bohinjki.
Mogoče je ime nastalo zaradi lepega slapu Pirašica
(Peračica), ob katerem so
rasla drevesa. V starih dokumentih, starih tudi sedemsto let, je kraj imenovan v nemščini Aw, Awe
in Awen, kar sicer ustreza
prevodu besede Loka, ne
pa Log.
Najstarejša omemba priimka Logar v Bohinju je iz
leta 1628, ko najdemo v župniji Srednja vas zapisano Marijo Logar (Maria Logarza). Takrat je tudi župnija Bohinjska Bistrica bila v
okviru Srednje vasi, žal pa
ne vemo, iz katere vasi je bila
Marija doma.

Po terezijanskem popisu
prebivalstva iz leta 1754 so
v župniji Bohinjska Bistrica živele štiri družine Logar.
Takrat je bilo vseh Logarjev
v fari najmanj 35, verjetno pa
še kaj več.
Znanih Logarjev je cela
vrsta. Omenimo samo trojico, ki jo navaja biografija
Obrazi slovenskih pokrajin:
grafik in slikar Lojze Logar
(1944–2014) iz Mežice, učitelj in publicist Srečko Logar (1909–1988) iz Idrije,
grafik in esperantist Tone
Logar (1913–1994) iz Vrbovega pri Ilirski Bistrici. Danes pa na televiziji pogosto
uzremo priimek Logar zaradi dveh znanih obrazov: infektologinje Mateje Logar
(1970) iz Celja, ki vodi skupino za covid-19, in zunanjega ministra dr. Anžeta Logarja (1976), ekonomista iz
Ljubljane, ki ima korenine v
okolici Železnikov. (Konec)

Marija Logar iz župnije Srednja vas v Bohinju. Knjiga je iz Nadškofijskega arhiva Ljubljana
(K 1628–1633 Srednja vas, zv. 1, str. 2).

Krst Jurija Logarja, sina Valentina Logarja iz Bohinjske Bistrice, 9. aprila 1759. Knjigo z zelo
čitljivim zapisom hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana (K 1751–1779 Srednja vas, zv. 9, str. 80).
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HUMOR, HOROSKOP
HOROSKOP
TANJA
Oven (21. 3.–21. 4.)
Noč ima svojo moč, pomlad pa tudi. Četudi vas ne mučijo
alergije, je v zraku utrujenost, ki vam bo pobrala energijo.
Toda to ne pomeni, da vržete puško v koruzo in »peglate«
kavč. To samo pomeni, da prestavite v nižjo prestavo.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Nenadoma boste romantični. Da, bikci boste romantični.
Sicer to ne pomeni, da boste opustili svojo trmo in odstranili rogove, to samo pomeni, da boste kratek čas kot bikec
Ferdinand raje ovohavali cvetje. Ne bo vam dolgčas.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Če imate kakšno slabo navado, je mogoče čas, da jo opustite. Kozmos vas bo podpiral, na vas pa je, da se odločite
in začnete delovati v svoje dobro. Na začetku bo težko,
postali boste celo malce apatični, na dolgi rok pa boste
hvaležni.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Še vedno ste v dobrem obdobju in imate občutek, da vam
gre vse dobro od »klešč«. Prijatelji in najbližji vas obkrožajo in podpirajo in svet se vam zdi lep. Prav je tako in čas
je, da se ozrete okoli sebe, če ne za drugo, pa mogoče za
kakšno krajše potovanje.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Kot nepopravljivi optimist ne boste imeli težav, čeprav vas
je pomlad obdarila s pomanjkanjem energije. Načrtovali boste tudi za prihodnost in verjetno tudi sprejeli neke
dolgoročne odločitve, za katere srčno upate, da se bodo
obnesle.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Tale pomlad vas je zavila v melanholijo in razmišljanje o
prihodnosti. Vendar vi ne bi bili vi, če ne bi vsega skupaj
obarvali z malce temnejšimi barvami. Kar nehajte, življenje teče naprej in enkrat smo na vrhu vala, drugič na dnu,
vedno je nihanje.
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»Zažigali« boste s svojo ustvarjalnostjo, odprtostjo in
obilico idej. Kar prekipevali boste od dobre volje, pozitivnih misli in energije. Ustvarjali boste tako zase kot za
svojo družino in prijatelje, pa še sosede boste dodali za
dobro mero.

Policija je v okolici Laškega našla človeka, ki je ves v verigah hodil po gozdu. Precej zmedenega so pripeljali na
postajo v Laško in ga spraševali: »So te ugrabili? So zahtevali odškodnino? Si padel v trgovino z ljudmi? Česa se
nazadnje spomniš?«
»'Ringelšpila' na Pivu in cvetju.«
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Ribi (20. 2.–20. 3.)

V gozdu v verigah
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REŠITEV

Tudi vam se bo življenje vrtelo okoli družine, ljubezni in
otrok. Zazdelo se vam bo, da jim ne posvečate dovolj
pozornosti, in potrudili se boste, da boste to čim bolj
nadomestili. Veseli vas bodo. In nikar ne mislite, da vas
ne pogrešajo.
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Vodnar (21. 1.–19. 2.)
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Veliko boste razmišljali o stvareh, ki bi se jih lotili zdaj ali
pa šele jeseni. Po glavi se vam bo predvsem podilo izobraževanje, ki ni nikoli odveč. Zapišite si te stvari, ko ne boste
imeli v glavi nobene ideje, vam bo prišlo napisano prav.
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Kozorog (22. 12.–20. 1.)
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Prvih nekaj dni lahko zaidete v kakšen konflikt, ki vas bo
stal nekaj energije. Imejte to v mislih in se mu ne prepustite, saj bi vam lahko škodilo na zdravstvenem področju.
Kasneje se bo megla razkadila in jasneje boste pristopili
k rešitvam.

Mojca in Andreja, sostanovalki v študentskem domu, se
odločita, da bosta za večerjo spekli hrenovke. Mojca vzame hrenovke, odreže po en kos na vsaki strani in jih da
v ponev.
Andreja jo vpraša: »Zakaj si pa odrezala hrenovke na obeh
koncih?«
Mojca: »Nimam pojma, moja mama vedno tako dela.«
Pride konec tedna, Mojca gre domov in najprej vpraša:
»Mami, zakaj vedno odrežeš oba konca hrenovk, ko jih
pečeš?«
»Ne vem natančno, zakaj, ampak moja mama je vedno
tako delala.«
Mojca gre k babici in jo vpraša o hrenovkah, babica pa ji
odgovori, da je tudi njena mama vedno tako delala in da
je očitno to že družinska tradicija.
Naslednje jutro gre Mojca na obisk k prababici v dom za
ostarele. 'Oborožena' je s cvetjem, bombonjero in polno
zalogo potrpljenja. Prababica je navdušena, da se je spomnila nanjo. Mojca zbere pogum in jo vpraša: »Prababi,
zakaj moramo pred pečenjem hrenovke ali klobase vedno
odrezati na obeh krajih?«
Prababica se začudi: »Ja, a še zdaj niste kupili večje
ponve?«
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Strelec (23. 11.–21. 12.)
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Naslednje dni boste posvetili odnosom in lepim stvarem
v zvezi z njimi. Načrtovali boste družinsko dinamiko, lahko glede naraščaja ali pa samo v zvezi z letošnjim potovanjem in dopustom. Uživajte in se sprostite.
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Škorpijon (24. 10.–22. 11.)

TA JE DOBRA
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Neko breme vam bo odpadlo z ramen in počutili se boste
nekaj kilogramov lažje. Lahko gre za finance, odnose, lahko pa tudi za službene zadeve in zaključitev projekta na
tem področju. Zapomnite si ta občutek. Presenečenje.

sudoku_LAZJI_22_36
NALOGA

7
8
4
3
2
9
1
5
6

Tehtnica (24. 9.–23. 10.)
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NAGRADNA KRIŽANKA
POLTON ANTON HABJAN S.P., CESTA NA BELO 18, KRANJ

1. nagrada: 4 vstopnice za koncert Anton Habjan z gosti
2. nagrada: 2 vstopnici za koncert Anton Habjan z gosti
3. nagrada: majica z logotipom AH
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj
in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 13. maja
2022, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskeg a glasa pred
poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

ZANIMIVOSTI, KAŽIPOT

Gorenjski glas
petek, 6. maja 2022

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
TRST 10. 5., VELIKI KLEK/GROSSGLOCKNER 18. 7., RADENCI
22.–27. 5., MORAVSKE TOPLICE 22.–27. 5., MADŽARSKE TOPLICE
6.–10. 6., BANJA VRUĆICA S TERAPIJAMI 22.–29. 10., POTEPANJE
PO BOSNI 15.–19. 10., MEDŽUGORJE 15.–17., 10., BANJA KULAŠI
2.–12.11., MORJE: DUGI OTOK, LASTOVO, OREBIČ, VEČ TERMINOV.
www.rozmanbus.si.

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

IZLETI
Skrivnostni vodni kotički Gorenjske
Kranj, Bodešče, Kamna Gorica – BSC Kranj in Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj v okviru usposabljanja vodnikov po Podonavju projekta Danube Guides Action vabita na
naravoslovno-izobraževalno ekskurzijo Skrivnostni vodni
kotički Gorenjske – Nizko barje ob povirju, kamnolomniški
bajer, mineralni izviri in glinokopna jezerca. Med drugim
boste s strokovnim vodnikom obiskali mokrišče pri Bodeščah ter izvir in jezerca v okolici Kamne Gorice. Ekskurzija, ki
je namenjena predvsem vodnikom, turističnim ponudnikom
in izobraževalcem, bo v soboto, 14. maja, s startom organiziranega avtobusa ob 9. uri v Kranju. Udeležba je brezplačna, obvezna pa je najava udeležbe. Najava in več informacij
na: info@ctrp-kranj.si, 040 303 752 ter FB-strani Centra.

KONCERTI

Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v torek, 10. maja,
na pohod na Čemšenik. Odhod bo ob 8. uri izpred Doma
upokojencev Naklo. Hojo, ki bo trajala dobri dve uri (gor in
dol), boste začeli v Kokri. Za pohod je potrebna pohodna
oprema, voda in kakšen prigrizek, ker je koča med tednom
zaprta.

Vlado Kreslin in Momento Cigano
Cerklje – V Kulturnem hramu Ignacija Borštnika se bo v četrtek, 12. maja, ob 20. uri začel koncert Vlada Kreslina s skupino Momento Cigano.

RAZSTAVE

Kolesarski izlet
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane na
kolesarski izlet v torek, 10. maja. Zbor bo ob 8. uri pred
AMD, od koder se boste peljali do Zbilj in nazaj – 33 kilometrov. V primeru slabega vremena bo izlet v četrtek v
istem tednu.

Razstava mojstrice Andreje Stržinar
Škofja Loka – V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka na
Mestnem trgu 34 bo v torek, 10. maja, ob 18. uri odprtje razstave del mojstrice Andreje Stržinar, ki se pri svojem ustvarjalnem delu posveča oblačilni dediščini.

Juliana trail Bohinjska Bistrica–Podbrdo

PREDSTAVE

Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto,
14. maja, pohod po 8. etapi Juliane trail Bohinjska Bistrica–Podbrdo: Bohinjska Bistrica–Nemški Rovt–sedlo Vrh
Bače–Bača pri Podbrdu–Podbrdo. Skupne zmerne hoje
bo šest ur. Informacije daje in prijave zbira do četrtka, 12.
maja, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Kaj bi rekel Ivan?
Breznica – Dramska skupina Julke Dovžan vabi na premiero
avtorske gledališke predstave Kaj bi rekel Ivan?, ki bo v nedeljo, 8. maja, ob 19.30 v kulturni dvorani na Breznici. Vstopnine za ogled predstave ni (prostovoljni prispevki).

Na Krvavico
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 12. maja,
na planinsko-pohodniški izlet na Krvavico (nad Vranskim,
909 m n. m.) Odhod s posebnim avtobusom izpred Globusa bo ob 7. uri, vstopni postaji bosta tudi Lon in Boltez.
Hodili boste več ali manj po kolovozih in stezah po gozdu,
strmega vzpona je le zadnjih sto metrov. Hoje bo za štiri
ure do štiri ure in pol, višinske razlike bo 500 metrov. Obvezna je visoka obutev in palice. Prijave z vplačili sprejemajo v
društveni pisarni do ponedeljka, 9. maja.

OBVESTILA

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

13.30, 15.30
JAZ, RDEČA PANDA, sinhro.
KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 6. 5.
20.00 DOKTOR STRANGE V MULTIVESOLJU
NOROSTI
Sobota, 7. 5.
19.00 DOKTOR STRANGE V MULTIVESOLJU
NOROSTI
Nedelja, 8. 5.
18.00 BARABE, sinhro.
20.00 INVENTURA
Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

GLEDALIŠKI SPORED
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE, KRANJ

Petek, 6. maja
19.00 Avtorski projekt: PRAVLJICE NAŠEGA OTROŠTVA (v dvorani PGK)
Ponedeljek, 9. maja
19.00 Predstavitev knjige in pogovor z avtorjem – Aljoša Ternovšek:
On misli s svojo glavo (na Češnjevem vrtu Layerjeve hiše)

Nedelja, 8. maja
10.00 Elizabeta Žnidaršič Stefanciosa:
ČISTO NOR(V)A ZGODBA (lutkovna predstava)

Loto PLUS: 4, 13, 18, 23, 24, 26, 33 in 28
Lotko: 8 0 3 1 2 8

Barvanje lesenih palčk

Sklad 8. 5. 2022 za Sedmico: 2.290.000 EUR
Sklad 8. 5. 2022 za PLUS: 450.000 EUR
Sklad 8. 5. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

Naklo – Medgeneracijski center Naklo vabi v ponedeljek, 9.
maja, ob 17. uri na ustvarjalno delavnico Barvanje lesenih
palčk. Barvali boste lesene dekorativne palčke (srčno-rožni
motiv), ki bodo lepo okrasile vaše dekoracije v lončkih ali na
vrtu. Obvezne so prijave na: mck-prijave@luniverza.si ali 04
280 48 25.

dobrodelni koncert
pomagajmo skupaj

Kruh
Preddvor – Medgeneracijski center Preddvor vabi v torek,
10. maja, ob 16. uri na kulinarično delavnico Kruh. Ustvarjalci delavnice pravijo, da je priprava odličnega domačega
kruha s hrustljavo skorjico in mehko sredico pravzaprav precej enostavna ter da potrebujemo le prave sestavine in nekaj
truda ... Obvezne so prijave na: mck-prijave@luniverza.si ali
04 280 48 25.

Slavko

maja keuc

ivančič Amaya

Zbor članov Društva upokojencev Šenčur
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi svoje člane na
zbor članov, ki bo v petek, 13. maja, ob 15. uri v Domu krajanov Šenčur.

PREDAVANJA
O Yasmini Reza
Predavanje pisateljice Nine Kosmač o Yasmini Reza,
francoski pisateljici sodobne temne komedije, bo v soboto, 7. maja, ob 19. uri na Zoomu na povezavi https://
us05we.zoom.us/j/82409097527?pwd=MHFReEZzZWFoOWJneFozekZXaUpvdz09, ID reunion code: 824 0909
7527,Password: WGNTy8.

19.00 Avtorski projekt: PRAVLJICE NAŠEGA OTROŠTVA (v dvorani PGK)
GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, JESENICE

Rezultati – žrebanje 4. 5. 2022
4, 6, 17, 18, 22, 29, 35 in 19

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke, objavljene v časopisu
Gorenjski glas, 12. aprila 2022, z geslom NAŠA DEŽELA ZA LJUDI, ki prejmejo darilni komplet čebeljih pridelkov, so: Andreja
Uršič iz Gorenje vasi, Marjeta Glavač iz Lesc in Tomaž Teran iz
Tržiča. Nagrajencem iskreno čestitamo.

spremljava
Big band orkestra Slovenske vojske
Športna dvorana
Vstopnina 15 €
Nakup vstopnic:
TRATA
Škofja Loka:
kofja oka
Turizem Škofja Loka, Cankarjev trg
sobota, 28. maj 2022,
kraNj: Gorenjski Glas
ob 19. uri
Eventim: prodajna mesta

Š

Medijski pokrovitelji:

L

Lions klub
Škofja Loka
organizator

BREZPLAČNA OBJAVA

BREZPLAČNA OBJAVA

KINO SPORED

LOTO

Naklo – Medgeneracijski center Naklo vabi v petek, 6. maja,
ob 17. uri na Angleščino za otroke, stare od sedem do dvanajst let, kjer bodo otroci skozi igro lahko izboljšali svoj besedni zaklad. Obvezne so prijave na: mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

LIONS KLUB ŠKOFJA LOKA, POLJANSKA CESTA 7, GORENJA VAS

Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj v soboto, 28. maja, vabi
na najvišjo goro severne Hrvaške Ivanščico, kjer bo dom odprt
in preskrbljen s hrano in pijačo (žig!). Gora je tudi botanično
zanimiva, konec maja tu že cvetijo orhideje in kranjske lilije.
Nezahtevne zložne hoje bo skupaj do šest ur in pol, višinske
razlike bo 960 metrov. Odhod s posebnim avtobusom izpred
Creine v Kranju bo ob 5. uri. Ne pozabite na dokumente za
prehod meje in primerno planinsko obutev ter obleko. Prijave
in informacije: Uroš Prelovšek (prelovsek@gmail.com, 040
255 163) Klemen Ručigaj (051 693 294, klemen.rucigaj@
gmail.com). Prijava je veljavna s potrdilom vodnika.

Sobota, 7. 5.
14.00, 16.00, 19.30 DOKTOR STRANGE V
MULTIVESOLJU NOROSTI
18.00, 20.30 DOKTOR STRANGE V
MULTIVESOLJU NOROSTI, 3D
18.40 INVENTURA
19.00 NEZNOSNO BREME OGROMNEGA
TALENTA
17.50 DOWNTON ABBEY: NOVA DOBA
20.50 SEVERNJAK
13.40, 15.50, 17.30 BARABE, sinhro.
15.00, 20.15 MAGIČNE ŽIVALI:
DUMBLEDORJEVE SKRIVNOSTI
13.50, 16.15 JEŽEK SONIC 2, sinhro.
21.15 IZGUBLJENO MESTO

Pohod na Čemšenik

Angleščina za otroke

Na hrvaško Ivanščico

CINEPLEXX, KRANJ
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MALI OGLASI, ZAHVALE

Start-up izziv v Kamniku
Kamnik – Prihodnji konec tedna, med 13. in 15. majem, kamniški podjetniški pospeševalnik KIKštarter, skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije v okviru projekta SPOT svetovanje,
organizira Start-up izziv za 5 EUR. Tako kot v prejšnjih letih se
bodo tudi tokrat udeleženci pomerili s svojimi podjetniškimi
idejami, mentorji in predavatelji pa jim bodo pomagali pri
načrtovanju in izvedbi. Rezultate bo na koncu ocenila strokovna komisija, najboljši trije pa si bodo prislužili tudi nagrado:
1200 evrov za prvo mesto, petsto za drugo in tristo za tretje.
Poleg tega pa si lahko udeleženci prislužijo tudi trimesečno
uporabo pisarne v sodelavnem prostoru, mentorsko podporo
in možnost podpore podjetniškega pospeševalnika KIKštarter
v višini od pet do trideset tisoč evrov.

Festival kamišibaja v Podljubelju

STARINE: mizarski ponk, skrinje,
razglednice, kipe in drobnarije, tel.:
051/258-936
22001165

MALI OGLASI
T: 201 42 47
E: malioglasi@g-glas.si
 ale oglase sprejemamo:
M
za objavo v petek do srede
do 14. ure in za objavo
v torek do petka do 14. ure!
Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek,
petek neprekinjeno
od 8. do 15. ure, sreda od
8. do 16. ure, sobote, nedelje
in prazniki zaprto.

NAJBOLJŠEMU ponudniku prodam
lastninske deleže v kompleksu Sp.
Brnik, njiva cca 1,8 ha, tel.: 040/677064
22001186
ODDAM
SKRBNIM ljubiteljem vrtičkanja oddam
zemljišče za vrtove, 100 m2, Kranj Planina, tel.: 031/772-131
22001174

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

MOTORNA VOZILA

Kolesarski sejem v nekdanji vojašnici

AVTOMOBILI

Škofja Loka – Jutri, v soboto, bo med 8. in 17. uro v nekdanji
vojašnici v Škofji Loki potekal kolesarski sejem. V Treking
klubu Škofja Loka poleg sejma pripravljajo tudi hitri servis
koles, promocijo kolesarjenja na Škofjeloškem, test električnih koles ter predstavitev odsevnikov za večjo varnost
v prometu. Predstavili bodo tudi projekt Kolesarska veriga
na podeželju.

PRODAM
SUZUKI Jimny, letnik 2008, 163.000
km, registriran, 4-kolesni pogon, tel.:
041/639-494
22001173
VW T-cross 1.0 TSi, september 2019,
prvi lastnik, prevoženo 41.000 km, kot
nov, tel.: 041/808-664
22001197

Zgornji Tuhinj – Člani Športnega društva Tuhinj v nedeljo, 8.
maja, vabijo na 15. pohod po krožni planinski poti po vseh
desetih poteh krajevne skupnosti Tuhinj. Udeleženci se bodo
zbrali ob 9. uri pri športnem igrišču v Zgornjem Tuhinju

Poljane – Glasbena šola Škofja Loka, KD dr. Ivan Tavčar Poljane nad Škofjo Loko in Zavod Poljanska dolina vabijo na koncert
učencev Glasbene šole Škofja Loka, ki bo danes, v petek, 6.
maja, ob 18.30 v Šubičevi hiši v Poljanah nad Škofje Loko.

KURIVO

PRODAM

SUHA hrastova drva in bukove butare,
tel.: 031/826-621
22001130

STANOVANJSKA
OPREMA

22001179

TELIČKO simentalko, staro 10 dni,
tel.: 041/368-963
22001181

TRAKTOR in črpalko za namakanje,
tel.: 04/57-21-605
22001140

VOZNO, 11 let staro kobilo z žrebetom,
z vso opremo, tel.: 041/364-504		
22001187

KUPIM
ROVOKOPAČ ali mini bager, tel.:
031/217-496
22001182
TRAKTOR in ostale traktorske priključke, tel.: 041/230-682
22001170
TRAKTORSKI vitel in kiper prikolico,
tel.: 041/526-832
22001180

TRAKTORSKO Vitlo 5 ali 5,5 tone, z
daljincem, tel.: 031/532-567
22001178

KUPIM
BIKCA simentalca, starega od 1 do 2
meseca, tel.: 04/25-91-294 22001195
MLADO kravo mesne pasme, skupaj s
1 ali 2 teličkoma, navajene paše, tel.:
040/626-252
22001115
NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in
teličke. Kogler Franz A., d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 064/130081
22001162

OSTALO

VZREJNE ŽIVALI

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela od
temeljev do strehe, fasade, škarpe,
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, ograje, dimniki, izolacija – po zelo ugodni
ceni. LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo,
tel.: 041/583-163		
22001166

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

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od temeljev do strehe, adaptacije, omete,
omete fasad, kamnite škarpe, tlakovanje dvorišč, tel.: 041/557-871		
22001164

NUDIM šiviljska popravila, šivanje
oblačil in izdelkov za dom, strojno vezenje in likanje oblačil. Tina
Noč, Olševek 54, Preddvor. Več na
www.tininasivalnica.si in na, tel.:
040/796-607
22001198

PRODAM

PRODAM
KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave,
črne, grahaste in bele pred nesnostjo
in kg piščance za dopitanje. Pripeljemo
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113		
22001163

BELE piščance za dopitanje. Stanonik,
Log 9, Škofja Loka, tel.: 04/51-85580, 041/694-285
22001150

BIKCA simentalca, tel.: 040/739-120		

3 silažne bale sena prve košnje, tel.:
040/700-697
22001193

RAZNO
PRODAM

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

BRUNNER kuhinjo za kampiranje Jum
Box 3GCTW 124 x 58 x 12 cm, 8,9 kg,
ugodno, tel.: 041/415-774		
22001148

ZAPOSLIMO voznika B-kategorije za
vožnjo po Evropi. Tm transport Tomaž
Ziherl, s.p., Britof 171, Kranj, tel.:
041/767-261
22001175

VIDIA klino, fi 600 in 400 za cirkular
in 12 V električni vitel, tel.: 041/364504
22001189

BIKCA, starega 5 mesecev, tel.:
051/492-892
22001192

BIKCA simentalca, starega 10 dni,
cena 330 EUR, okolica Kranja, tel.:
040/756-385, Stane
22001194

ČEBELE, tel.: 051/317-972

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, komarniki, markize, www.asteriks.net		
22001161

22001172

JARKICE, rjave in grahaste, stare 20
tednov, ugodno, možna dostava, Pivka,
tel.: 040/715-861		
JENIČKO simentalko, brejo 6 mesecev, tel.: 04/57-23-129
22001171

KOZLIČKE srnaste pasme, odičnih
prednikov, za pleme ali nadaljnjo rejo,
tel.: 03/57-38-226, 070/408-395
22001191

ŠIVALNI stroj Bagat, rabljen, starejši,
tel.: 04/51-92-170, 064/174-067
22001177

OGREVANJE,
HLAJENJE

KRAVO simentalko v 9. mesecu brejosti, tel.: 040/607-507
22001188

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

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

22000662

PRODAM
PEČ, olje + drva za centralno, 34 kw, 2
kovinski cisterni – 2.000 lit. in toplotno
črpalko, tel.: 040/522-329 22001184

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM
ZA 100 EUR prodam žensko trekig
kolo, staro 2 leti, tel.: 040/259-011
22001096

TURIZEM

22,50

PRAŠIČA za zakol, telico, staro 15
mesecev, in drobni jedilni krompir, tel.:
068/138-085, 051/203-863 22001183

22001158

PRODAM

Nosilka osrednjega
lika je socialna
delavka Kristina. Pri
svojem delu se nenehno
sooča z ljudmi, ki jim
pomaga v stiski. Ko jo
sredi vročega poletja
najdejo mrtvo na nekem
parkirišču v Šentvidu,
nihče niti ne sluti, kdo
bi lahko bil kriv za njeno
smrt. Je njena smrt
povezana z izginotjem
dečka pred petdesetimi
leti, morda z izginotjem
deklice Pije?
Psihološki triler izpod
peresa žirovske
pisateljice Milene
Miklavčič vas bo
navdušil, prebrali ga
boste na mah!

NAKLADALKO Sip, cepilec drv, kosilnico Sip 165 cm, bazen za mleko 200
in 300 litrov, tel.: 041/481-588		

ČB bikca, starega 30 dni, Kranj, tel.:
040/728-264
22001196

PRODAM

GOSPODINJSKI
APARATI

www.gorenjskiglas.si

KMETIJSKI STROJI

22001169

DRVA metrska ali razžagana, možnost
dostave, tel.: 041/718-019
22001160

Koncert v Šubičevi hiši

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

22001176

KUPIM
ODKUP vozil v okvari ali poškodovanih.
Avto Tojos, Tomislav Josipovič, s.p.,
Drulovka 23a, Kranj, tel.: 031/629504
22001167

Pohod po krožni planinski poti

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.

NERABLJEN jogi za invalidsko posteljo, cena 70 EUR, tel.: 070/284-688

22001190

PRODAM

Predoslje – V okviru Uglašenih večerov KUD Predoslje v soboto, 7. maja, ob 20. uri vabi v Kulturni dom Predoslje na
koncert Urše Kavčič in POM+. Zasedba: Urša Kavčič – vokal,
Jure Kavčič – klaviature, vokal, Matej Naglič – kitara, vokal,
Tilen Sušnik – bas kitara, Tomaž Ferenc – bobni, vokal, Anže
Balantič – trobenta, Manca Zupan – vokal, Tina Nunar – vokal.

Redna cena knjige je 25 €. Če knjigo
naročite na Gorenjskem glasu je cena le

PRODAM

DVOBRAZDNI obračalni plug, vile za
gnoj za prvi traktorski nakladač, kultivator, tel.: 051/358-275		

NEPREMIČNINE

Uglašeni večer v Predosljah

N OVO

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI

POSESTI

Podljubelj – Kulturno-umetniško društvo (KUD) Podljubelj
v soboto, 7. maja, vabi na festival kamišibaja. Ob 19. uri si
boste v Domu krajanov Podljubelj lahko ogledali novonastale
kamišibaje v projektu KUD-a Podljubelj kamiŠIBAJ v zavetje
gora. Kamišibaj je »papirnato gledališče«, ki je hkrati okno
v zgodbe, pesmi, uganke in pravljice vseh vrst. Pripotovalo
je iz daljne Japonske in »prišibalo« zdaj tudi v zavetje naših
gora. Vstop je prost.

Gorenjski glas
petek, 6. maja 2022

malioglasi@g-glas.si

MEGA, GREGA MEZE S.P., HLEBCE 16 B, LESCE
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ODDAM
ČE še ne veste kam na dopust, vam v
Barbarigi oddam apartma za letovanje,
tel.: 041/680-201
22001185

EUR

HOBI
KUPIM
ODLIKOVANJA, medalje, značke,
razglednice, kovance, bajonete, sablje, čelade, uniforme, tel.: 051/740430
22001141

Ujet v naša srca,
z najlepšimi spomini,
boš vedno spremljal
naš korak v tišini.

ZAHVALA

V 75. letu je za vedno zaspal naš dragi mož, ati, stari ata,
pradedek, tast, brat, stric, boter

Franc Plaznik
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in sodelavcem za izrečena ustna in pisna sožalja, darovano
cvetje, sveče in svete maše. Hvala g. župniku Branku Zadniku
in somašniku Pavlu Juhantu za darovano pogrebno mašo in
cerkveni obred. Hvala pevcem in pogrebni službi Navček. Iskrena
hvala LD Jezersko in rogistom za organizacijo lovskega pogreba.
Še enkrat hvala vsem imenovanim in neimenovanim, da ste ga v
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči vsi njegovi
Jezersko, april 2022

ZAHVALE

Gorenjski glas
petek, 6. maja 2022

www.gorenjskiglas.si

ZAHVALA
V torek, 26. aprila 2022, smo se poslovili od našega dragega
moža, atija, ata, tasta, brata, svaka in prijatelja

Jožeta Benedika
Graparjevega Jožeta, upokojenega inženirja strojništva
iz Stražišča pri Kranju
Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem
za izražena sožalja, tople besede, darovano cvetje, sveče, svete
maše in darove v dobrodelne namene. Posebno se zahvaljujemo
mag. Mateji Lopuh in dr. Marku Možini iz paliativnega tima SB
Jesenice za pomoč, podporo in prijaznost pri spremljanju v zad
njem letu bolezni. Zahvaljujemo se kardiologom UKC v Ljubljani
in dr. Prašnikarju za dolgoletno zdravljenje. Hvala vnukinji Brini
za ganljive besede slovesa. Hvala številnim duhovnikom za lepo
opravljen pogrebni obred in sveto mašo. Hvala njegovim nekda
njim sopevcem Kranjskega kvinteta za občuteno petje in Šmar
tinskim pevcem za zapeto žalostinko. Hvala prijaznemu osebju
Komunale Kranj. Hvala tudi za vse prijazne besede ob srečeva
njih na najinih vedno krajših sprehodih.
Radi se ga spominjajmo.
Žalujoči vsi njegovi
Stražišče, 3. maja 2022

ZAHVALA
Ljubezen
nikoli
ne
mine.
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Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je.

ZAHVALA
V 76. letu se je poslovil dragi mož, ati, stari ata, brat, tast, stric in
bratranec

Marjan Vovk
iz Zg. Besnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom,
prijateljem, sodelavcem za izrečena sožalja, cvetje, sveče in daro
vane svete maše. Zahvala tudi g. župniku Igorju Jerebu, pogrebni
službi Navček, pevcem, zdravnici dr. Simoni Kos, patronažni ses
tri Martini in zdravstvenemu osebju Onkološkega inštituta.
Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA
V 97. letu se je za vedno poslovila moja mami

Marija Novak
roj. Mrak

Iskreno se zahvaljujem vsem sorodnikom, sovaščanom in znancem, ki ste se od nje
poslovili in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala za izrečena sožalja, molitve, darovane
svete maše, sveče in cvetje. Posebna zahvala sosedu in bratrancu Pavlu in njegovi družini
za vsestransko nesebično pomoč, dragima Liji in Matiju za družbo in nego na domu,
srčni patronažni sestri Mateji za vso oskrbo in podporo, negovalkam DU Kranj ter gospe
Milki za večletno družbo na sprehodih. Zahvala gospodu kaplanu za lep poslovilni obred
in darovano pogrebno mašo. Hvala tudi pevcem in pogrebni službi Navček.
Hči Olga
V Hrastju, 30. aprila 2022

Ob prezgodnjem slovesu, v 62. letu starosti, drage žene, mame,
stare mame

Manje Marije
Mohorič
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem in
sosedom za izrečena sožalja, darove za sv. maše in obnovo žup
nijske hiše ter cvetje in sveče. Hvala zdravstvenemu osebju ZD
Železniki, SB Jesenice, Onkološkega inštituta in Paliativne oskr
be Jesenice za pomoč pri zdravljenju in lajšanju bolečin. Hvala
g. župniku Tinetu Skoku za duhovne obiske v času bolezni in
lepo opravljen poslovilni obred s sv. mašo. Hvala pevskemu zboru
Župnije Železniki, Tomažu Močniku, Francu Tušku, Janezu Tri
lerju in Tonetu Habjanu za duhovno glasbo s petjem, s katero ste
jo pospremili na zadnji poti. Hvala Tini in Milanu Benedičiču za
lepo sestavljen in izrečen poslovilni govor. Hvala pogrebni službi
Akris in cvetličarki Habjan. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste
jo pospremili na zadnji poti.

ZAHVALA
V 93. letu nas je zapustil dragi ata

Franc Zupanc
p. d. Maticov iz Dražgoš

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sovaščanom, pri
jateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.
Hvala g. župniku za lep pogrebni obred, pevcem, govorniku za
besede slovesa in na koncu vsem, ki ste ga v tako velikem številu
pospremili k večnemu počitku.
Žalujoči vsi njegovi
Dražgoše, april 2022

Žalujoči: mož France, otroci Rok, Ana, Jan in vsi njeni
Železniki, maj 2022

ZAHVALA
Tudi čas ji ne kljubuje – hvaležni misli nate, draga m’mica.

ZAHVALA
Nisi se izgubil kot zven v tihoto,
nisi odšel v nič in pozabo.
Po tebi merim stvarem pomen
in tvojo pesem skušam peti za tabo.
(T. Pavček)

Jože Varl
(1929–2022)

Hvala vsem prijateljem, sorodnikom, ki ste mojemu očetu in
Marjanovemu tastu v času njegovega življenjskega pešanja in
boja z napredujočo boleznijo stali ob strani, naju bodrili in nama
pomagali stopati skozi boleče trenutke zavedanja, da oče in tast
odhaja v večnost. Hvala vsem in vsakemu posebej za ljubeč
stisk roke, za vse tople in ljubeče besede skrbi in spodbude. Še
posebna zahvala gre njegovemu osebnemu zdravniku dr. Blažu
Makovcu, nadalje zdravnikom na OI Ljubljana in v SB Jesenice,
ki so skrbeli za njegovo zdravje, ter osebju Doma Taber, ki je
skrbelo zanj v zadnjih mesecih njegovega boja z boleznijo. Hvala
pa tudi vsem, ki ste v njegov spomin prižgali svečko, prinesli cvet
na grob ali pomagali kako drugače. Iskrena hvala pa tudi vsem,
ki ste se v njegov spomin udeležili zadnje pogrebne slovesnosti
na kranjskem pokopališču in delili z nama bolečino ob izgubi
tako drage osebe. In navsezadnje tudi tebi hvala, oče in tast, za
vsak trenutek, ki si ga delil z nami. Hvala ti za tvojo ljubezen,
potrpežljivost in srčnost. Hvala za vse malenkosti, ki si jih delil z
nami v tvojem dolgem, bogatem in polnem življenju. Ni res, da si
odšel, vedno boš v naših srcih in spominu. Radi te imamo.
Hčerka Irena in zet Marjan

V 95. letu se je v krogu domačih poslovila naša draga mamica,
babica, prababica, tašča, sestra in teta

Marija Božič

po domače Ocvirkova m’mica, iz Potoka v Selški dolini
K večnemu počitku smo jo pospremili 29. marca 2022 na Zalem
Logu. Zahvaljujemo se vsem, ki ste našo m’mico razveseljevali
z obiski, jo spoštovali in imeli radi. Iskrena hvala vsem, ki ste jo
pospremili na njeni zadnji poti in se je spominjate ter zanjo mo
lite. Bog vam povrni!
Vsi njeni

ZAHVALA
V 73. letu nas je zapustil dragi mož, oče, stari ata, brat, tast in stric

Janez Sodnik
p. d. Gracarjev iz Sr. Bitenj

Iz srca hvala sosedom, sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in
znancem za vso pomoč, tolažbo, podarjeno cvetje, sveče, sv. maše
in denarne darove. Hvala g. župniku Bojanu Likarju za lepo
opravljen pogrebni obred s sveto mašo, hvala pogrebni službi Nav
ček, nosačem in pevcem. Hvala še enkrat vsem, ki ste ga skupaj
z nami pospremili na njegovo zadnjo pot. Ohranili ga bomo v
lepem spominu.
Žalujoči vsi njegovi
Srednje Bitnje, 27. aprila 2022
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Z novimi dresi še bolj opazni
V Društvu upokojencev Škofja Loka je zadnja leta zelo dejavna kolesarska sekcija, pred kratkim pa so se
razveselili novih dresov v škofjeloških barvah, s katerimi so na svojih poteh še bolj opazni.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Škofjeloški upokojenci imajo zelo razgibano
športno dejavnost, med športnimi navdušenci pa je tudi
veliko kolesark in kolesarjev,
ki niso zgolj rekreativci, ampak uspešno nastopajo na veteranskih tekmovanjih. Tako
so tudi novo kolesarsko sezono s prvimi skupnimi potmi
začeli že marca, pred dnevi
pa so se razveselili še enotnih
dresov, ki so jih naročili s pomočjo sponzorjev.
»Leta 2012 smo ustanovili
kolesarsko sekcijo. Na začetku nas je bilo malo, nato so se
nam pridružili novi in novi
kolesarji in bilo nas je tudi
okoli trideset. Trenutno nas
je sicer nekaj manj, saj nekateri starejši ne zmorejo več.
Smo pa zato veseli, da vsako sezono dobimo kakšnega
novega člana. Sprva nismo
imeli enotnih dresov in smo
se znašli vsak po svoje. Nato
nam je na pomoč priskočilo
Društvo upokojencev (DU)
Škofja Loka in s prejšnjimi

Jože Košnjek
Brezje – V sredo, 4. maja, je
godoval sveti Florijan, ki je
med Slovenci eden od najbolj spoštovanih in čaščenih
svetnikov. Morda tudi zato,
ker so ga za svojega zavetnika izbrali gasilci. Upodabljajo ga, kako z vrčem v roki
gasi požar. Sveti Florijan je
bil častnik rimske vojske, rojen v 3. stoletju blizu Dunaja,
ki se kljub mučenju ni hotel
odpovedati krščanski veri.

Zato so ga obsodili na smrt
na grmadi, kazen pa so zaradi strahu, da bi ogenj preživel, spremenili v utopitev.
Legenda pravi, da je s kamnom, privezanim okrog vratu, utonil v reki Aniži ali po
nemško Ennsi.
V čast svojemu zavetniku
gasilci že nekaj let zapored
romajo na Brezje. Letošnje
romanje bo jutri, 7. maja, ko
bo ob 15. uri v baziliki mašo
daroval ljubljanski pomožni
škof dr. Anton Jamnik.

Defibrilator za Leskovico

Člane kolesarske sekcije sta na prvo skupno majsko kolesarsko pot v novih dresih
pospremila domači župan Tine Radinja in predsednik Društva upokojencev Škofja Loka
Miro Duić.
dresi smo postali prepoznavni po vseh koncih Slovenije.
Toda dresi so postali stari in
iztrošeni, zato smo se odločili, da naročimo nove v loških
barvah, zeleni in rumeni. Seveda imamo na njih tudi grb
in zastavo. Zelo smo veseli,
da smo se enotno oblekli s
pomočjo našega DU pa tudi

Habjan transporta, LTH Castingsa, Mesec Slaščic in Barok bara. Vsem se zahvaljujemo za pomoč,« je v imenu kolesarjev povedala Jožica Anžel.
»Sezono vsako leto začnemo s krajšimi progami, po ravnini. Navadno je to pot Kranj–
Šenčur–Tacen–Pirniče
in

nazaj. Ko smo že malce bolj
'naviti' se odpeljemo čez
Dražgoše in na Kropo, nato
pa tudi kam dlje. Najdlje smo
se peljali čez Pavčičevo sedlo
v Avstrijo in nazaj. V povprečju na leto na kolesih naredimo okoli tisoč petsto kilometrov,« je še povedala Jožica Anžel.

Zaradi del zapora ceste v dolino Vrata
Suzana P. Kovačič
Mojstrana – Iz Gorenjske
gradbene družbe so obvestili o popolni zapori ceste v
dolino Vrata od 9. maja do 1.
novembra letos. Cesta bo od
ponedeljka do petka zaprta
od 7. do 16. ure, ob sobotah,
nedeljah in praznikih bo odprta. Cesto je na razpisu Direkcije RS za infrastrukturo izbrani izvajalec del GGD
začel asfaltirati lansko jesen.
Zdaj nadaljujejo dela s postavljanjem opornih zidov,
drugo fazo asfaltiranja, urejanje bankin, signalizacije ...
Občina Kranjska Gora in še

Gasilci romajo na Brezje

Cesta bo od ponedeljka do petka zaprta od 7. do 16. ure.
drugi deležniki v lokalnem
okolju podpirajo asfaltiranje
ceste, saj se je zaradi makadama dvigalo veliko prahu,

obenem pa že vrsto let vztrajajo pri projektu umirjanja
prometa v Vrata z omejitvijo prometa in vzpostavitvijo

vremenska napoved
Danes bo večinoma oblačno, občasno bo deževalo. Jutri bo
spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale padavine. V nedeljo bo več sonca, nastajale bodo plohe in nevihte.

javnega prevoza. Svoja prizadevanja in pričakovanja, cesta je namreč še vedno državna, bodo predstavili na novinarski konferenci v maju, je povedal direktor Turizma Kranjska Gora
Blaž Veber, podžupan Bogdan Janša pa dodal, da potekajo tudi aktivnosti za zagotovitev parkirnih mest pred
vstopom v dolino: »Občina
je zaključila izdelavo dodatno zahtevane dokumentacije PZI (projekt za izvedbo)
za parkirišče pri nekdanji
železniški postaji v Mojstrani, čakamo še recenzijo PZI
in razpis za izbiro izvajalca.«

9/22 oC
9/20 oC
8/19 oC

7/14 oC
10/17 oC

5/19 oC

10/20 oC

12/19 oC
13/18 oC

Leskovica – S pomočjo donacije Pošte Slovenije se je po
posredovanju državnega sekretarja za nacionalno varnost v
kabinetu predsednika vlade in občinskega svetnika Žana Mahniča prebivalcem Leskovice in okoliških vasi izpolnila želja,
da bi tudi v njihovem kraju namestili avtomatski defibrilator.
Namestili so ga na pročelje nekdanje šole v Leskovici. Na
omenjeno lokacijo so defibrilator dostavili z dronom, prevzela
pa sta ga generalni direktor Pošte Slovenije Tomaž Kokot in
svetnik Krajevne skupnosti Gorenja vas Damjan Košir. Ob tej
priložnosti so donacijo v višini pet tisoč evrov namenili tudi
Prostovoljnemu gasilskemu društvu (PGD) Gorenja vas za
gradnjo novega gasilskega doma v Gorenji vasi, poveljniku
PGD Hotavlje Blažu Potočniku pa izročili bon v protivrednosti
defibrilatorja v višini 2500 evrov. Namen uporabe avtomatskega defibrilatorja in praktičen prikaz postopkov oživljanja
je s svojo ekipo prvih posredovalcev predstavil poveljnik PGD
Trebija Tomaž Jereb.

Trideset let vpisne knjige na Javorču
Mrzli vrh – Planinsko društvo Žiri skupaj z občino jutri ob
15. uri pri planinski koči na Mrzlem vrhu pripravlja srečanje
pohodnikov, s katerim bodo zaznamovali okroglo obletnico
vpisne knjige na Javorču. Letos je namreč minilo trideset let,
odkar so na vrhu Javorča za pohodnike pripravili vpisno knjigo.
»To je Žirovce še dodatno spodbudilo k rednemu obiskovanju
naših predalpskih vrhov,« so spomnili na občini in dodali, da
so kasneje vpisne knjige dali na voljo tudi na drugih lokacijah okrog Žirovske kotline. »Danes skoraj ni Žirovca, ki ne bi
poznal lokacij vpisnih knjig na Goropekah, Selu, Golem vrhu,
Breznici, Mrzlem vrhu in Javorču.« Na srečanju bodo vsem,
ki so jih naročili, razdelili spominske majice.

Maria Ana Kolman in pomen fitoterapije
Preddvor – Načrtovani petkov pogovor o postkovidnih težavah
iz sklopa, ki ga gosti preddvorski grad Dvor in moderira Ivka
Sodnik, so preložili na jesen, tako da bodo danes, 6. maja, ob
19. uri na gradu gostili domačinko Mario Ano Kolman, fitoterapevtko, ki pozna zdravljenje vrste bolezni s pomočjo rastlin.
Ta znanja, ki lepo dopolnjujejo konvencionalno medicino, je
pridobila na Altaju na jugu Sibirije. Sprva pri ljudskih zdravilcih, nazadnje pa pri onkologu in fitoterapevtu dr. Korepanovu.
Vstopnine za pogovorni večer ni, zaželeni pa so prostovoljni
prispevki (od tri do pet evrov), ki jih bodo namenili za skromno
darilo gostji in obnovo gradu.

V Cerkljah lahko prisluhnete zborovskemu petju
Cerklje – Pevci Komornega moškega pevskega zbora Davorina Jenka Cerklje ter Primorskega akademskega pevskega
zbora Vinko Vodopivec danes, v petek, 6. maja, ob 20. uri v
Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah pripravljajo
skupni koncert, ki so ga poimenovali Svoje glase uravnajo ...
in veselo zapojo!

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo
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Popolna zapora ceste na Veliko planino
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Velika planina – Družba Velika planina sporoča, da bo v prihodnjem tednu, od vključno torka, 10. maja, do vključno petka,
13. maja, v veljavi popolna zapora ceste od Kranjskega Raka
do Rakovih ravni (Velika planina), in sicer zaradi asfaltiranja,
ki bo predvidoma potekalo med 7. in 17. uro.

