
AKTUALNO

Kakšni so vplivi  
podjetja na okolje
Zaradi pritožb domačinov glede 
hrupa, prahu in ostalega onesna-
ževanja so v podjetju SIJ Acroni 
pripravili poročilo o zmanjševanju 
vplivov na okolje.

3

GORENJSKA

Ljubelj ali  
Stari Ljubelj?
Komisija za standardizacijo ze-
mljepisnih imen Geodetske upra-
ve Republike Slovenije je pripravila 
anketo na temo preimenovanja 
prelaza Ljubelj v Stari Ljubelj. 

6

KMETIJSTVO

Na kmetiji gojijo tudi 
alge spirulina
Mladi Janez Rakovec, bodoči pre-
vzemnik kmetije Pr' Matjaž v Stru-
ževem, goji alge spirulina, ki so 
iskano prehransko dopolnilo, za-
nje pa je prvič slišal v času šolanja.

15

RAZVEDRILO

Šifrerjevih prvih  
sedemdeset
Znani gorenjski pevec, skladatelj 
in kantavtor Andrej Šifrer je prvega 
maja praznoval sedemdeseti roj-
stni dan. Na glasbeno sceno je 
stopil konec sedemdesetih let.

19

VREME

Danes, jutri in v četrtek 
bo delno jasno, čez dan 
bo nastajala spremenljiva 
oblačnost, možne so posa-
mezne kratkotrajne plohe.

6/21 °C
jutri: delno jasno
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75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Alenka Brun

Preddvor – Zgolj iz vseh go-
voric, ki smo jih slišali v pre-
teklosti, smo sklepali, da gre 
verjetno za potezo novega la-
stnika. Ko stavbe, kot sta ho-
tel in grad, dobijo novega la-
stnika in ostanejo prazne, se 
namreč velikokrat zgodi, da 
je v njihovi bližini varnostno 
osebje, ki skrbi, da ne bi kdo 
morda poškodoval zasebne 
lastnine – namerno ali ne-
namerno. Pri nas tovrstnih 
prizorov še nismo najbolj va-
jeni, ponekod v tujini pa je 

to stalna praksa. Pogosto la-
stnino kar ogradijo ali ozna-
čijo s trakovi. Tokrat je trak 
omejeval dostop do Hotela 
Alma in njegove terase ter 
gradu Hrib, delno tudi graj-
ske terase. Naša domneva se 
je tako izkazala za pravilno: 
novi lastnik je podjetje Mu-
raway Property. 

Pred dvema letoma smo že 
pisali o tem, da so se v javno-
sti pojavile informacije, da 
naj bi Občina Preddvor izko-
ristila predkupno pravico in 
kupila nekdanji Hotel Bor, 
sedaj Hotel Alma. Takrat je 

župan Rok Roblek dejal, da 
to ne drži, takratnemu la-
stniku pa so bili pripravlje-
ni aktivno pomagati pri is-
kanju novega lastnika hote-
la ob jezeru Črnava. Tako se 
je s prodajo še naprej ukvar-
jalo podjetje B2 Kapital, je 
pa za naš časopis župan Ro-
blek takrat poudaril, da si ne 
predstavlja, da bi nekdo ku-
poval tako strateško nepre-
mičnino ter se ne bi obrnil 
na občino glede vizije razvo-
ja kraja in predstavil svoje vi-
zije razvoja mikrolokacije. 

Kaj se je zgodilo s Hotelom Alma
Mnogi so se za praznike odločili, da obiščejo preddvorsko jezero Črnava. 
Otroci bi se posladkali s sladoledom, starejši posedeli na terasi gradu ob 
kavi, naključni kolesar bi si morda privoščil pivo. A so jih pred Hotelom Alma 
in Gradom Hrib pozdravili rdeče-bel trak in varnostniki. Čemu trak in zakaj 
Hotel Alma ne obratuje, je bilo le eno izmed številnih vprašanj obiskovalcev. 

Hotel Alma je dobil novega lastnika.

Marjana Ahačič

Lesce, Gozd - Martuljek, Bo-
hinjska Bistrica – Med veli-
konočnimi prazniki je vra-
ta odprla tudi večina go-
renjskih kampov. V enem 
največjih in najbolj prilju-
bljenih, kampu Šobec, jih 
je bilo v tem času med 250 
in 300, kar je, kot je pouda-
ril direktor Uroš Ambrožič, 
enkraten obet za prihajajo-
čo poletno sezono. Med pr-
vomajskimi prazniki je bilo 
gostov nekaj manj, med 150 
in 200 dnevno, s čimer so 
prav tako zadovoljni. Tradi-
cionalno je bilo največ nem-
ških turistov. 

Če je vreme slabo, je gostov manj
Med velikonočnimi in v začetku prvomajskih praznikov so bili polni tudi gorenjski kampi, a je slabo 
vreme v zadnjih dneh mnoge pregnalo na suho. Obeti za prihajajočo poletno sezono so dobri, a tudi 
negotovi.

Gorenjski kampi so bili med velikonočnimi prazniki in v prvem delu prvomajskih dokaj 
polni, nato pa je slabše vreme številne pregnalo na suho. / Foto: Alenka Brun43. stran

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Minulo soboto je 
bila na številnih bencinskih 
servisih ponovno gneča. 
Vlada prejšnji teden namreč 
ni podaljšala uredbe o dolo-
čitvi cen določenih naftnih 
derivatov, s katero je med 15. 
marcem in 30. aprilom dolo-
čila najvišje dovoljene drob-
noprodajne cene za 95-ok-
tanski bencin in dizelsko 

gorivo. Na ministrstvu za 
gospodarski razvoj in teh-
nologijo so ob tem zapisali, 
da so se v vmesnem obdobju 
razmere na trgu naftnih de-
rivatov stabilizirale in da v 
Sloveniji trenutno ne zazna-
vamo motenj in nestabilno-
sti pri dobavi pogonskih go-
riv. Cene goriv se tako od ne-
delje dalje zopet prosto obli-
kujejo na trgu. 

Cene goriv znova 
poskočile
Potem ko se vlada ni odločila za podaljšanje 
regulacije cen pogonskih goriv, je od nedelje dalje 
obisk bencinskih črpalk dražji.

42. stran

42. stran
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Knjigo prejme JANEZ STELE iz Komende.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Ekskluzivna turneja Vlada Kreslina in 
Momento Cigano

V sklopu ekskluzivne turneje z devetimi koncerti se bodo le-
gendarni Vlado Kreslin in zasedba Momento Cigano ustavili 
tudi v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah. Uživali 
boste v skladbah iz bogatega opusa Kreslinovih uspešnic, pre-
oblečenih v edinstveni slog skupine Teo Collori in Momento 
Cigano. Zasedba vrhunskih glasbenikov sicer spremlja tudi 
Magnifica, v projektu Tea Collorija pa izvajajo tudi svežo av-
torsko glasbo v stilu, ki vas bo popeljal v obdobje salonov, 
cigar, čarlstona in lakastih čevljev. Koncert bo v četrtek, 12. 
maja, ob 20. uri. Vstopnice so na voljo v spletni prodajalni 
Mojekarte.si in na njihovih prodajnih mestih (Petrol, OMV, 
Logo ...). Več informacij: www.smejmo.se.

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa bomo podarili po 
eno vstopnico za obisk koncerta vlada Kreslina in Momento 
Cigano, če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: 
Kako se imenuje zasedba, s katero bo Vlado Kreslin v maju 
nastopil v Cerkljah? Odgovore pošljite do petka, 6. maja, na 
naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.
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Mateja Rant

Kranj – S pisanjem eseja iz 
maternega jezika se bo jutri, 
v sredo, začela splošna ma-
tura. Letošnji tematski sklop 
z naslovom V svetu blišča in 
bede za maturitetni esej pri 
slovenščini obsega besedi-
li Andreja Hienga Čudežni 
Feliks in F. Scotta Fitzgeral-
da Veliki Gatsby. Drugi del 
pisnega izpita iz materin-
ščine bodo dijaki pisali 30. 
maja. Pisni izpiti iz tujih je-
zikov bodo potekali 28. maja 

ter 7., 9., 13. in 14. junija. Pi-
sni izpit iz matematike dija-
ke čaka 4. junija, med 1. in 
15. junijem pa bodo na vrsti 
pisni izpiti iz izbirnih pred-
metov. Ustni maturitetni iz-
piti bodo potekali na šolah 
od 13. do vključno 22. juni-
ja. Z uspehom na letošnjem 
spomladanskem roku splo-
šne mature bodo dijake sez-
nanili 11. julija. S testom iz 
slovenščine se bo v sredo za-
čelo tudi nacionalno prever-
janje znanja za učence šes-
tih in devetih razredov.

Jutri se začenja 
splošna matura

Ljubljana – Z ministrstva za zdravje so sporočili, da bo Janez 
Poklukar po prenehanju funkcije ministra za zdravje svoje delo 
nadaljeval v zdravstvu. »S tem, kje bo nadaljeval svoje delo, 
bo javnost seznanjena po prenehanju funkcije ministra,« so 
še na kratko zapisali. Janez Poklukar je na ministrski položaj 
prišel v najtežjih trenutkih slovenskega zdravstva, minister za 
zdravje je postal konec februarja 2021, med primarne naloge 
pa je uvrstil spopad z epidemijo covida-19 in izboljšanje do-
stopnosti do zdravstvenih storitev. Po izobrazbi je zdravnik 
specialist internist, bil je tudi direktor Splošne bolnišnice Je-
senice in UKC Ljubljana.

Minister bo delo nadaljeval v zdravstvu

To pa se je takoj odrazilo 
tudi na bencinskih servisih. 
Na prodajnih mestih zunaj 
avtocest družb Petrol in Mol 
cena za liter 95-oktanske-
ga bencina po novem znaša 
1,617 evra, na OMV pa je za 
liter treba odšteti 1,619 evra. 
Še bolj je poskočila cena di-
zelskega goriva. Na Petrolo-
vih bencinskih servisih liter 
po novem stane 1,817 evra, 
na Molovih 1,816 evra, na 
OMV pa 1,824 evra. Tako vi-
sokih cen bencina in dizla 
pri nas še nismo imeli.

V času regulacije sta bili 
ceni 95-oktanskega benci-
na in dizelskega goriva za-
mrznjeni pri 1,503 oz. 1,541 
evra na liter. Liter bencina 
se je tako podražil za dobrih 
11 centov, dizelsko gorivo pa 

za približno 28 centov. Pol-
njenje 50-litrskega rezer-
voarja dizelskega avtomo-
bila nas tako po novem sta-
ne najmanj 90,80 evra oz. 
13,75 evra več, bencinskega 
pa 80,85 evra oz. 5,70 evra 
več kot prej. 

Še bolj so se dvignile cene 
pogonskih goriv na bencin-
skih servisih ob avtocestah. 
Cena litra 95-oktanskega 
bencina se giblje med 1,682 
in 1,697 evra, litra dizelske-
ga goriva pa med 1,876 in 
1,889 evra.

Vlada je sicer minuli četr-
tek z uredbo še za tri mese-
ce podaljšala veljavnost zni-
žanih trošarin za energen-
te. Trenutne višine trošarin 
za elektriko, pogonska gori-
va, kurilno olje in plin tako 

ostajajo znižane do 31. juli-
ja. Kot so zapisali v sporočilu 
za javnost, želi vlada z ukre-
pom tudi na področju dav-
čne politike reševati stiske 
prebivalstva in gospodarstva 
zaradi visokih cen nafte. 

Znižanje trošarin je sicer v 
veljavi od 1. februarja.

Cene goriv znova poskočile
31. stran

Cene bencina na črpalkah zunaj avtocest so višje za 
približno 11, dizelskega goriva pa za okoli 28 centov. 
Fotografija je simbolična. / Foto: Primož Pičulin

Poln 50-litrski rezervoar 
dizelskega goriva nas 
po novem stane dobrih 
devetdeset evrov, bencina 
pa dobrih osemdeset.

Želijo si dobrega lastnika

Tudi na letošnji februar-
ski seji preddvorskega ob-
činskega sveta je beseda tek-
la o jezeru Črnava, saj se v 
okviru projekta Turizem rib-
jih doživetij občina resnično 
trudi z urejanjem zahodne-
ga brega jezera – in ji tudi 
dobro uspeva. Pogovor se 
je nadaljeval tudi o tem, da 
naj bi se tokrat resnično na-
šel kupec za zgoraj omenje-
ni hotel. Takrat se je govorilo 
o prodajni ceni slaba dva mi-
lijona evrov, občinski svetni-
ki z županom Roblekom na 
čelu pa so še enkrat jasno iz-
razili željo, da bi se za Hotel 
Alma našel pravi kupec in da 
želijo biti vključeni v prodaj-
ni proces oziroma v razpra-
vo, kdo bo končni kupec. Že-
lijo si namreč nekoga, ki bo 
razvijal dejavnost, bo dober 
lastnik in bo z njim možen 
dialog. Ta pa je dejansko nu-
jen, saj je zemljišče pod ho-
telom v občinski lasti. Ob 
tem so poudarili, da se obči-
na ne more vmešavati v do-
gajanje okoli hotela, saj gre 
za zasebno lastnino, a ker je 
zemljišče pod hotelom ob-
činsko, želijo dialog. 

Župan: prodajalec je kršil 
izjavo

Župan Občine Preddvor 
Rok Roblek je pojasnil, da 
so stvari potekale zelo hitro 
in drugače, kot so pričakova-
li. Res je, da so se sicer pred-
kupni pravici najprej odpo-
vedali, a so B2 Kapital nago-
vorili tudi z dodano zahte-
vo, da se pred sklenitvijo do-
končne odločitve kupec pri-
de predstavit na občino. Ta 
se je sicer na občini oglasil, a 
šele ko je bil proces prodaje 

že zaključen. Ker do tega ni 
prišlo pred plačilom kupni-
ne, so se na občini odloči-
li, da bodo uveljavljali pred-
kupno pravico. O nameri so 
obvestili prodajalca – in to še 
dovolj zgodaj, preden je bil 
posel sklenjen. »Odgovora 
nismo prejeli, kupnina pa je 
bila plačana takoj. Ker se to-
rej ni nihče prišel izreč gle-
de vsebin, kar smo zahteva-
li v potrdilu o namenski rabi, 
smo se takoj odzvali in prvot-
no izjavo preklicali. Skle-
njeni pogodbi s kupcem ne 
oporekamo, a menimo, da 
je nična, vsaj dokler ne bo 
na mizi rešitev, kako razre-
šiti našo lastnino in kakšna 
je predlagana vsebina, o če-
mer bi se morali pogovarjati 
že prej. Prodajalec je v osno-
vi kršil izjavo, saj ni izpolnil 
določenih zahtev.«

In kdo je novi kupec

Od podjetja B2 Kapital je 
grad, hotel in pripadajočo 
zemljo (2,7 hektarja) kupilo 
podjetje Muraway Property 
s krovnim podjetjem v Švici. 
Kursad Erdogmus iz Turčije, 

prokurist podjetja, je pove-
dal, da je njihovo tudi podje-
tje Mednarodna šola Ljublja-
na oziroma Ljubljana Inter-
national School. Kot je dejal, 
so razmišljali o t. i. boarding 
schools oziroma internatih 
v Sloveniji. Tako so se zače-
li zanimati za nakup zemljiš-
ča, približno trideset kilome-
trov oddaljenega od Ljublja-
ne, in se na koncu med raz-
ličnimi ponudbami odloči-
li za Preddvor. Hotel je bil v 
času njihovega odkupa – po-
stopek nakupa so aprila letos 
zaključili – v najemu. 

Ko smo ga vprašali, koliko 
so odšteli za vse skupaj, je 
odgovoril, da je to poslovna 
skrivnost. Za hotelom načr-
tujejo gradnjo internata, ki 
naj bi nosil ime Preddvor In-
ternational School. Tudi ho-
tel naj bi popolnoma obno-
vili, saj v prihodnosti upajo 
na vsaj štiri zvezdice. Število 
sob bi nadgradili – tja do pet-
deset. Razmišljajo tudi o ba-
zenu in urejeni okolici. Grad 
bo obdržal originalni zuna-
nji videz, kaj konkretno bo v 
notranjosti, še ne ve točno, je 

pojasnil Erdogmus. Ve pa, je 
poudaril, da se bo treba po-
govarjati tudi z institucija-
mi, ki so zadolžene za kul-
turno in zgodovinsko dedi-
ščino tovrstnih stavb in nji-
hove okolice. Obstaja mož-
nost, da gostinski del zuna-
nje terase pred gradom kas-
neje ponovno dajo v najem – 
tudi o tem v podjetju že raz-
mišljajo. 

Pripravljajo koncept, več 
izhodišč, ki bi jih občini 
predstavili v nadaljevanju. 
Erdogmus je pojasnil, da je 
že slišal govorice, da naj bi 
nepremičnino kupili in ne 
naredili nič, a je poudaril, 
da so v svojih namerah resni 
in da želijo v to območje in-
vestirati. Najprej pa mora-
jo seveda govoriti z občino, 
kar je še dodatno poudaril. 
Če bi dobili vsa dovoljenja, 
je pojasnil, predvidevajo, da 
bi lahko dela začeli izvaja-
ti v enem letu, celoten pro-
jekt pa naj bi bil pod streho v 
dveh letih. Ocenjujejo, da bo 
investicija, kakršno so si za-
mislili, vredna okoli dvajset 
milijonov evrov. 

Kaj se je zgodilo s Hotelom Alma
31. stran

Obiskovalce je pozdravil nepričakovan prizor: rdeče-bel trak, ki je omejeval dostop oziroma 
označeval prehod.
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Ob množici drugih do-
godkov in praznikov 
smo konec prejšnjega 

mesca kar malce pozabili na 
zelo pomemben dan. Zazna-
movali smo namreč dan brez 
zavržene hrane. Dan, za ka-
terega pred leti sploh nismo 
vedeli, zakaj bi bil potreben, 
zadnja leta pa se nas večina 
zamisli nad dejstvom, da se 
kar tretjina pridelane hrane 
zavrže. Tako je vsak prebiva-
lec Slovenije v letu 2020 zavr-
gel povprečno 68 kilogramov 
hrane, kar je še kilogram več 
kot leto prej. 

Ko prebiram grozljive podat-
ke o tem, da mečemo proč ogro-
mne količine neporabljene, pre-
tečene ali celo sveže hrane, se 
dostikrat spomnim, da v času 
moje mladosti hrane skorajda 
nismo metali proč. Kar malce 
slabo vest smo imeli, če nam 
je ostal kos ali celo skoraj cela 
štruca starega kruha, spekli ali 
kupili pa smo svežega. Toda 
stara mama in tudi mami sta 
vedno imeli rešitev. Imenovala 
se je drobivčki. Star kruh smo 
za večerjo nadrobili v mleko. 
Še boljša rešitev so bile pohane 
šnite (ocvrte kruhove rezine). 
Še danes se spomnim, kako 
je dišalo in kako radi smo jih 
imeli. Seveda se je kdaj zgodilo, 
da je bil kruh res že zelo star ... 
Takrat smo ga posušili in nesli 
sorodnikom za živali.

Podobno je bilo z drugo 
hrano. Če je pri kosilu ostal 
pire krompir, so bili za večerjo 
krompirjevi cmoki ali svaljki. 
Če smo ugotovili, da so jabol-

ka v gajbici začela gniti, smo 
skuhali čežano ali kompot, če 
nam je ostajalo sadje, se je sku-
hala marmelada ali speklo pe-
civo. Zelo redko je kaj ostalo ali 
se toliko uničilo, da je bilo zgolj 
le še za v smeti.

Morda mi je tudi zato danes 
hudo, ko prebiram, da je med 
zavrženo hrano največ kruha. 
Hudo mi je, ker so strokovnjaki 
ugotovili, da se največ hrane 
zavrže v gospodinjstvih.

Sem pa vesela, da so ravno 
mladi začeli opozarjati na dej-
stvo, da se veliko hrane zavrže 
brez potrebe. Da je zato nasto-
pil čas, ko svoj dan potrebuje 
tudi zavržena hrana. 

Pri ozaveščanju so se Eko-
logi brez meja lani povezali 
z Lidlom in o zavrženi hrani 
začeli opozarjati tudi na ravni 
lokalnih skupnosti. Za pilotni 
projekt z naslovom Hrana svo-
je mesto najde so izbrali Škofjo 
Loko, kjer so v zadnjih mesecih 
iskali možnosti za zmanjšanje 
zavržkov hrane v šolah, domo-
vih za ostarele in predvsem v 
gospodinjstvih. Hkrati so opo-
zarjali na odgovorno ravnanje 
s hrano in iskali recepte, da bi 
jo čim manj romalo v smeti. 

Ste vedeli, da je ena izmed 
rešitev za preprečevanje od-
metavanja mlečnih in drugih 
izdelkov tudi ta, da živil, ki jih 
pogosto zavržemo, preprosto 
več ne kupujemo? Sploh veste, 
koliko je kuharskih receptov 
za banane, ki nam začenjajo 
gniti? In prosim, preden kruh 
vržete v posodo za smeti, ne 
pozabite na pohane šnite ...

Pohane šnite

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

Urša Peternel

Slovenski Javornik – Kraja-
ne Slovenskega Javornika 
in Koroške Bele, ki živijo v 
neposredni bližini obratov 
podjetja SIJ Acroni, je de-
cembra lani prestrašil ru-
meno-rjav oblak nad obra-
tom hladne valjarne. V pod-
jetju so izvor sicer pojasni-
li in se zanj opravičili, a do-
mačini še naprej opozarja-
jo na težave s hrupom, pra-
hom in ostalim onesnaže-
vanjem. Pritožbe prejema-
jo tudi na Krajevni skupnos-
ti Slovenski Javornik – Ko-
roška Bela, zato sta predse-
dnik KS Matej Brus in Obči-
na Jesenice SIJ Acroni poz-
vala, naj dodatno pojasnijo, 
kakšni so vplivi na okolje in 
na kakšen način si te vplive 
prizadevajo zmanjševati. V 
podjetju so zato pred dne-
vi izdelali poročilo o zmanj-
ševanju vplivov na okolje, v 
katerem poudarjajo, da so 

v zadnjih dvanajstih letih 
vložili 348 milijonov evrov 
v najsodobnejšo tehnologi-
jo, vsaka posodobitev tehno-
logije pa ima tudi pozitiven 
vpliv na okolje. 

Tako so v zadnjih letih 
zmanjšali prašenje s poso-
dobitvijo in izgradnjo do-
datne odpraševalne napra-
ve. Kot navajajo, jim je v de-
setih letih količino prahu iz 
izpustov uspelo znižati za 
skoraj dve tretjini. Ker na 
emisije v zrak vpliva kako-
vost jeklenega odpadka, ki 
ga uporabljajo v proizvodnji 

jekla, so konec lanskega leta 
postavili tudi linijo za ma-
gnetno separacijo. V zad-
njih letih so močno zmanj-
šali tudi porabo sveže vode 
za hlajenje. V času Železar-

ne Jesenice je bil namreč 
precejšen del toka reke Save 
speljan kar skozi tovarno, 
uporabljali so jo za hlajenje 
in kot tehnološko vodo. Da-
nes so tehnološke vode lo-
čene od hladilnih, hladilne 
vode pa so urejene v zaprtih 
oziroma polzaprtih tokok-
rogih. Lani so tako porabili 
petkrat manj vode kot pred 

petnajstimi leti. Obenem 
so zgradili čistilno napravo, 
tako da se očiščene vode vra-
čajo nazaj v proizvodnjo.

Da bi zmanjšali hrup, so 
po navedbah podjetja za-
menjali 23 vrat, poskrbeli 
za protihrupno zaščito pri 
obratu debele pločevine, na-
mestili dušilce zvoka na ven-
tilatorje ...

Lotili so se tudi ureja-
nja odlagališča Javornik, 
tako imenovanega območja 
PTO, kamor so do leta 2008 
odlagali odpadke, ki nastaja-
jo pri proizvodnji jekla. Ob-
močje bo urejeno še letos, 
uredili bodo plato in breži-
no, ki bo zatravljena. 

Kot so še poudarili, so pri-
dobili več certifikatov s pod-
ročja varstva okolja in ener-
getske učinkovitosti. 

In kot zagotavljajo: "Do 
leta 2030 bomo naše emi-
sije v primerjavi z izhodišč-
nim letom 2005 znižali za 
44 odstotkov."

Kakšni so vplivi podjetja na okolje
Zaradi pritožb domačinov glede hrupa, prahu in ostalega onesnaževanja so v podjetju SIJ Acroni 
pripravili poročilo o zmanjševanju vplivov na okolje.

»Vsi si želimo, da bi zaradi prisotnosti težke industrije 
v kraju čutili čim manj neželenih posledic. Tudi 
zato je pomembno, da se v podjetju zavedajo svoje 
odgovornosti do ljudi in okolja. Naša naloga pa je, 
da jih na to neprestano opozarjamo, saj je utopično 
pričakovati, da »fabr'ke« ter z njo povezanih dima, 
prahu in hrupa jutri naenkrat ne bo več ...« pravijo v 
KS Slovenski Javornik - Koroška Bela.

Ti so v kampu ostali od dva 
do tri dni. »Rezervacije in za-
četki kažejo na super sezo-
no. Če se bo trend nadaljeval 
in če se ne zgodi kakšna ne-
predvidena situacija v Ukra-
jini ali vremensko pogojene 
neprilike, se nam obeta zelo 
dobra sezona, po napovedih 
primerljiva z letom 2018. 
Pričakovanja so zelo viso-
ka,« je še povedal Ambrožič, 
ki je pojasnil tudi, da so za 
goste v tej sezoni pripravili 
kar nekaj novosti.

»Popolnoma smo obno-
vili notranjost desetih alp-
skih bungalovov, zamenja-
li igrala na centralnem igri-
šču ob plaži, investirali v 
prenovo kotlovnice v enih 
od sanitarij, kar nam omo-
goča nemoteno pripravo 
tople sanitarne vode, in za-
menjali vstopno zapornico, 
ki nudi enostavno vstopa-
nje vozil s prepoznavo regi-
strske tablice.«

Zasedenost je bila za 
prvomajske praznike dobra 
tudi v Kampu Danica v Bo-
hinjski Bistrici. »Če ne bi 
bilo nekoliko slabšega vre-
mena prva dva majska dne-
va, bi se lahko primerjali že 
z rekordnimi leti pred epi-
demijo. V kampu smo ime-
li nemške, avstrijske, slo-
venske in nizozemske gos-
te, ki so čez prvomajske pra-
znike v povprečju ostali tri 
noči,« je povedal Boštjan 
Mencinger, predsednik 

Turističnega društva Bo-
hinj, ki je lastnik kampa in 
Gostišča Danica. 

Kot pravi, za poletno se-
zono pričakujejo veliko go-
stov, predvsem tujih. »Ljud-
je so lačni potovanj, in če ne 
bo kakšnih dodatnih pretre-

sov zaradi vojne v Ukrajini 
ali zdravstvenih zaostritev, 
lahko pričakujemo dobro tu-
ristično leto. Enako velja za 
celotno destinacijo Bohinj,« 
je povedal in opozoril, da tu-
rizmu velik izziv predstavlja 

pomanjkanje kadra, kar tudi 
lahko ogrozi uspešno pole-
tno sezono. 

Tudi v Kampu Špik, ki je 
načeloma odprt vse leto, v 
zadnjih letih le z izjemo ob-
dobij, ko so to preprečeva-
li ukrepi za preprečitev šir-

jenja epidemije, so bili med 
velikonočnimi prazniki lepo 
zasedeni, je povedal vod-
ja kampa Rado Urevc. Naj-
več, kar 65 odstotkov vseh 
nočitev, so v letošnjem letu 
ustvarili domači gostje, ki 

so v Špiku prenočevali tudi 
med zimskimi počitnica-
mi in v času planiškega pra-
znika. Po velikonočnih pra-
znikih, v obdobju, ki v Zgor-
njesavski dolini velja za niz-
ko sezono, je gostov v kam-
pu manj, dnevno jih beležijo 
med dvajset in trideset. Naj-
več je Nemcev, nekaj je tudi 
Nizozemcev in Čehov, je po-
vedal Urevc.

Kako bo poleti, je tež-
ko napovedati, še ugotavlja 
Urevc. »Slovencev bo vseka-
kor manj, saj so bone v glav-
nem že uporabili, pa tudi 
Hrvaška bo normalno odpr-
ta,« ugotavlja. Na obisk go-
stov iz Evrope pa bosta za-
gotovo vplivali tudi vojna v 
Ukrajini in visoka cena go-
riv, je prepričan.

Če je vreme slabo, je gostov manj
31. stran

Slovencev bo manj, saj so bone v glavnem že uporabili, 
Hrvaška pa bo normalno odprta. Na obisk gostov iz 
Evrope pa bosta zagotovo vplivali tudi vojna v Ukrajini 
in visoka cena goriv.

Tudi na Šobcu so za zdaj zadovoljni z obiskom kampa, sploh med velikonočnimi prazniki, 
ko je goste v naravo privabljalo lepo vreme.
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Križna gora – Prvi maj je pos-
tal mednarodni praznik dela 
leta 1889, ko ga je Druga in-
ternacionala pod vodstvom 
Friedricha Engelsa ob stoti 
obletnici francoske revolu-
cije določila za praznik spo-
mina na ubite delavce v ame-
riškem Čikagu. Naslednje 
leto so bile v večini industrij-
skih središč tako v Ameriki 
kot Evropi organizirane de-
lavske demonstracije, in kot 
je na slovesnosti omenil go-
vornik Anton Rozman, pra-
znik dela letos praznujemo 
že 132. leto. »Danes je naj-
večja vrednota za delavstvo 
pogodba o zaposlitvi za ne-
določen čas, kajti le ta pri-
naša vse tisto, za kar smo se 
v okviru dolgoletnega boja 
dogovorili in zapisali v za-
konodajo. Da bo ta pogodba 
še naprej osrednja vredno-
ta, se bo treba zopet vrniti za 
pogajalsko mizo in postavi-
ti socialni dialog na mesto, 
kjer je nekoč že bil. Vlada, 

delodajalci in predstavni-
ki delavcev moramo sodelo-
vati in biti prisotni pri vseh 
ključnih problemih naše 
družbe,« je dejal Rozman 
in še opomnil, da je Sloveni-
ja ena redkih držav, ki pra-
znik dela praznuje dva dne-
va. V imenu župana in Ob-
čine Škofja Loka je zbrane 
nagovoril občinski svetnik 
Miha Ješe, ki je delil svoje 
misli o sodelovanju, spošto-
vanju, strpnosti in poglede 

na gospodarsko in družbe-
no življenju na Loškem. 

Kot je poudarila Mirela 
Žnidarec, sekretarka ZSSS 
– OO Gorenjske, je vloga 
sindikata v boju za delavske 
pravice izrednega pome-
na. »Žal je v času epidemi-
ološke krize socialni dialog 
zamrl in marsikateri dela-
vec se je srečeval s kršenjem 
pravic. V prihodnje bo tako 
ena ključnih nalog sindikata 
krepitev socialnega dialoga, 

kjer se bomo zavzemali tudi 
za primerno plačilo delavca, 
ki ne bo zagotovilo le preži-
vetja, ampak tudi dostojno 
življenje,« je dodala. 

Po besedah Staneta Čade-
ža, predsednika LD Križna 
gora iz Škofje Loke, je pra-
znik dela tudi priložnost za 
druženje. »V zadnjem času 
smo malce pozabili na spro-
ščeno druženje, zato nam 
je v veselje, da smo se po 
dveh letih ponovno srečali 

na sindikalnem srečanju na 
Križni gori. Letos je nekoliko 
manj ljudi kot pretekla leta, 
a zato nič manj praznično,« 
je povedal Čadež. Škofjelo-
čanka Vesna Čuk je izrazila 
upanje, da bo nova vlada bolj 
dovzetna za delavce in njiho-
ve pravice. »Delam kot po-
močnica vzgojiteljice in mis-
lim, da naše delo ni dovolj 
cenjeno. Zagotoviti bi nam 
morali boljše plačilo,« je de-
jala Čukova. Ana Strasner iz 

Škofje Loke, ki se ob prazni-
ku dela tradicionalno poda 
na Križno goro, meni, da je 
glede na vsesplošno dviga-
nje cen delavec postavljen v 
nezavidljiv položaj. »Zlasti 
tisti z minimalno plačo mo-
rajo skrbno ravnati z denar-
jem in biti pazljivi pri tem, 
kaj si privoščijo, zato bi bilo 
nujno zvišanje plač in do-
datkov. Sicer pa menim, da 
je danes več možnosti za za-
poslitev,« je dodala. 

Ponovno vzpostaviti socialni dialog 
Na Križni gori je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Območna organizacija Gorenjske v sodelovanju z Lovsko družino Križna gora pripravila že 
osemintrideseto prvomajsko slovesnost. Slavnostni govornik je bil generalni sekretar Sindikata tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije 
Anton Rozman.

Miha Ješe, Mirela Žnidarec in Anton Rozman / Foto: Primož Pičulin Stane Čadež / Foto: Primož Pičulin Vesna Čuk / Foto: Primož Pičulin Ana Strasner / Foto: Primož Pičulin

Urša Peternel

Pristava nad Javorniškim 
Rovtom – »Z ogorčenjem 
lahko rečem, da kapital ved-
no uveljavi svoje. Ravno se 
srečujemo z likvidacijo pod-
jetja v vašem okolju. Če ne 
gre, zaprejo. Kaj bo z delav-
ci, jim je malo mar. Ceno 
za njihove bogate, obilne 
večerje pa plačujejo ravno 
oni ...« je med drugim deja-
la Mateja Gerečnik, izvršna 
sekretarka sindikata SKEI 

Slovenija, osrednja govorni-
ca na prvomajskem srečanju 
na Pristavi nad Javorniškim 
Rovtom. S tem je opozorila 
na nedavno likvidacijo pod-
jetja SIJ Elektrode in na nuj-
nost sindikalnega boja za 
učinkovito varstvo delavskih 
pravic, pa tudi za dostojne 
plače in pokojnine.

Srečanje na Pristavi sta 
po dveletnem premoru za-
radi epidemije organizirala 
sindikat SKEI podjetja SIJ 
Acroni in Občina Jesenice. 

Zaradi slabšega vremena je 
bilo udeležencev manj kot 
prejšnja leta, rdečih nageljč-
kov sindikalisti niso delili, se 
je pa v vojaški kuhinji kuhal 
prvomajski pasulj ... Zbrane 
je pozdravil tudi jeseniški 
župan Blaž Račič. 

Za slovesno vzdušje je 
poskrbel Pihalni orkester Je-
senice - Kranjska Gora, ki je 
sicer že od petih zjutraj igral 
prvomajske budnice po raz-
ličnih krajih v občini. Kot je 
dejal eden od članov orkestra 

Ambrož Černe, je igranje 
prvomajske budnice eden 
od dveh vrhuncev udejstvo-
vanja pri godbi, drugi je no-
voletni koncert. »Vzdušje je 
čisto posebno, Jeseničani ži-
vijo z budnicami in žal bi mi 
bilo, če se je ne bi udeležil,« 
je dejal saksofonist.

Eden od udeležencev sre-
čanja je bil Janez Novak s 
Slovenskega Javornika, ki 
se je spomnil tradicional-
nih prvomajskih druženj 
na Poljanah, kamor so se 
po navadi podali kar peš. 
Zdaj prvomajska priredi-
tev že vrsto let poteka na 
Pristavi, po sogovorniko-
vih besedah je pomembno 
ohranjanje tradicije pa tudi 
druženje: »Še posebej v teh 
časih je treba med ljudi!«

Med mlajšimi udeležen-
ci srečanja pa sta bila 18-le-
tna Ula in 17-letni Kristjan, 
ki sta prišla z Ulino mamo, 
sindikalistko. A kot sta po-
vedala, mladim tradicija 
prvega maja ne pomeni kaj 
dosti, zanje je pomembno, 
da so nekaj dni prosti in da 
gredo na predvečer prazni-
ka lahko na kresovanje; Ula 
in Kristjan sta bila tako ve-
čer prej na Rožniku. 

Kaj bo z delavci, jim je malo mar
Tradicionalnega prvomajskega srečanja na Pristavi nad Javorniškim Rovtom se je tudi zaradi slabšega 
vremena udeležilo manj ljudi kot običajno. 

Slavnostna govornica 
Mateja Gerečnik 

Udeleženec Janez Novak s 
Slovenskega Javornika

Ambrož Černe, član 
pihalnega orkestraTradicionalno prvomajsko srečanje pri Domu Pristava / Foto: Nik Bertoncelj

Udeleženca Ula in Kristjan: »Prvi maj je v redu zaradi 
prostih dni in kresovanja.«
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Cerklje – Nekaj minut pred 
šesto so godbeniki pod vod-
stvom Tomaža Kukoviča za-
korakali po cerkljanskih uli-
cah in z železnim repertoar-
jem koračnic prebudili kra-
jane v prvomajsko jutro. 
»V koračniški knjižici ima-
mo kakšnih 25 koračnic, ki 
jih nato vse jutro preigrava-
mo, tako da jih godbeniki na 
koncu znajo že skoraj na pa-
met,« nam je povedal Kuko-
vič po tem, ko so si godbe-
niki privoščili prvi odmor z 
jutranjo kavo in čajem, pre-
den so se napotili prebujat 
tudi vaščane preostalih vasi 
v občini. 

Čeprav so člani vajeni na-
stopanja ob najrazličnej-
ših priložnostih, pa jim 
prvomajska budnica pred-
stavlja posebno doživetje. 

»Od leta 1989 sem tudi član 
kranjskega pihalnega orke-
stra, najprej kot klarinetist, 
nato kot dirigent, tako da je 
za mano že kar nekaj budnic, 
pa ima tudi po vseh teh letih 

igranje ob prvem maju prav 
poseben čar,« nam je še po-
vedal Kukovič.

Podobno nam je poveda-
la tudi podpredsednica God-
be Cerklje Mateja Urbančič. 

»Budnica je prav posebno 
doživetje, že zato, ker se zač-
ne tako zgodaj in ker tako 
dolgo traja in imamo zato 
čas tudi za druženje – tako 
člani med seboj kot tudi z 

vaščani, ki nas povsod lepo 
sprejmejo in pogostijo,« 
nam je povedala podpredse-
dnica, ki je vesela tudi tega, 
da se po dveh letih epidemi-
je budnica končno spet vra-
ča v polnem sijaju tudi s ko-
rakanjem po ulicah. V minu-
lih dveh letih je bilo namreč 
zaradi ukrepov tudi delo-
vanje godbenikov nekoliko 
okrnjeno.

Tokratna budnica pa 
je bila nekaj posebnega 
tudi za Ožbeja Urbančiča. 

Cerkljanska godba, ki bele-
ži 12 let obstoja, se uvršča 
med mlajše tako po letih de-
lovanja kot tudi po starosti 
članov. V mladi zasedbi pa 
je najmlajši prav Ožbej, ki 
je le nekaj dni pred prazni-
kom dela dopolnil deset let. 
Kot bobnar je tokrat nastopil 
prvič. »Tomaž me je povabil 
v godbo in sem z veseljem 
prišel,« je povedal Ožbej 
in ob tem dodal, da sicer ni 
bilo najlažje vstati tako zgo-
daj zjutraj, a je bilo vredno.

Budnica je posebno doživetje
S koračnicami so prvomajsko jutro popestrili tudi člani Godbe Cerklje.

Cerkljanski godbeniki pod vodstvom Tomaža Kukoviča 

Desetletni Ožbej je letos prvič sodeloval pri budnici.

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Tradici-
onalno srečanje v Kamniški 
Bistrici ob prazniku dela sta 
organizirala Delavsko kul-
turno društvo (DKD) Soli-
darnost Kamnik, ki je prosla-
ve začelo pripravljati že leta 
1923, in Občina Kamnik. 
Člani prvega so poskrbeli za 
program, slednja pa za zaba-
vo s Skupino Špica po ura-
dnem delu, redarsko službo 
in brezplačen avtobusni pre-
voz od parkirišča za nihalko 
na Veliko planino, ki pa se je 
izkazal za nepotrebnega, saj 
obiskovalcev ni bilo toliko, 
kot so organizatorji pričako-
vali, zato je bilo parkirišč na 
koncu doline dovolj za vse.

»Vsako leto pridem v 
Kamniško Bistrico, prvič 

zato, ker mi ta praznik ve-
liko pomeni, drugič pa za 
to, ker to z družbo izkoris-
timo tudi za izlet, saj se v 
dolino deloma podamo kar 
peš. Praznik z leti žal izgu-
blja pomen, poudarka na 
delavstvu ni več, tudi rdečih 

nageljnov letos ne delijo, 
bolj kot ne gre za veselico, 
pa še te se je letos udeležilo 
bolj malo ljudi. Mislim, da 
je epidemija na tem podro-
čju naredila veliko škode, saj 
prireditve zadnji dve leti ni 
bilo,« je nekoliko razočaran 

ugotavljal Vinko Polak iz 
Kamnika. Zaradi tradici-
je je na dogodek prišla tudi 
Sonja Loboda iz Šmarce, ki 
se spomni, da so pred de-
setletji »ljudje ob prazniku 
dela množično drli v Kam-
niško Bistrico.« Že nekaj let 
ni več tako, četudi bodo or-
ganizatorji prihodnje leto 
zabeležili že stoto obletni-
co prve proslave. »Delav-
ci so ta praznik v Kamniški 
Bistrici prvič organizirali 1. 
maja 1923, na koncu te doli-
ne prav zato, da so bili skri-
ti očem takratnih oblastni-
kov, ki poudarjanju dela-
vskih pravic niso bili naklo-
njeni,« je med drugim po-
udaril predsednik DKD So-
lidarnost Martin Gorenc, ki 
pa je izrekel tudi nekaj kri-
tičnih misli. »Čeprav je delo 
vrednota in se je treba za 
pravice delavcev nenehno 
boriti, se sindikati proslav, 
kot je današnja, četudi jih 
vabimo, izogibajo. Names-
to da bi se gnetli pred mi-
krofoni in spodbujali dela-
vstvo k ohranjanju že prido-
bljenih pravic, igrajo neod-
govorno cehovsko vlogo, ko 
le sem ter tja vržejo oko na 
prizorišče in pridejo šele, ko 
je tekme konec – da pobere-
jo članarino. S tem pa vedno 
bolj izgubljajo svoj pomen. 
Ne glede na to naj se pra-
znovanje prvega maja nada-
ljuje. Ne pozabimo, da delo 
za človeka ni kazen in prek-
letstvo, ampak blagoslov!«

Slavnostni govornik je bil 
letos župan Matej Slapar, ki 
je poudaril, da boj za pravi-
ce delavcev traja že vse od 
leta 1886 in da nas vse sku-
paj na tem področju čaka 
še veliko dela, »da bo vsa-
ko delo cenjeno in spošto-
vano.« Za kulturni program 

pa so poleg pevcev DKD So-
lidarnost skupaj z mažoret-
kami poskrbeli nepogrešlji-
vi godbeniki Mestne godbe 
Kamnik, ki so prvomajsko 
budnico ta dan po občini za-
čeli že ob 3.20 zjutraj, skle-
nili pa ob 11. uri prav v Kam-
niški Bistrici.

Prvi maj v Kamniški Bistrici že skoraj sto let
Prvo praznovanje praznika dela so v Kamniški Bistrici pripravili že pred devetindevetdesetimi leti, tradicijo praznovanja pa ohranjajo še danes. Udeležba ni 
bila tako množična, kot so pričakovali organizatorji, ki so izrekli tudi nekaj kritik, namenjenih sindikatom.

Godbeniki Mestne godbe Kamnik so zaigrali tudi Internacionalo, himno delavskega gibanja.

Slavnostni govornik je bil župan Matej Slapar.

Predsednik DKD Solidarnost Martin Gorenc

Vinko Polak Sonja Loboda
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konferenca

Vse to bomo izvedeli
10. maja 2022 na Brdu pri Kranju:

vabljeni na 
KONFERENCO Kibernetska varnost – 
izzivi uporabnikov digitalnih storitev.

Prijave do 6. maja na
https://dogodki.bsc-kranj.si/

M e d i j s k i  p o k r o v i t e l j i 

Vsakih 39 sekund se zgodi nov kibernetski napad.
95 % nepooblaščenih dostopov do podatkov je
posledica človeške napake.

Ali se tveganje za uresničitev kibernetskih napadov 
v Sloveniji povečuje?
Kako je s kritično infrastrukturo? 

Pos lovno  podporn i  center  Kran j
Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Pos lovno  podporn i  center  Kran j
Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
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Suzana P. Kovačič

Tržič, Ljubljana – Pobudo za 
preimenovanje prelaza Lju-
belj v Stari Ljubelj je Komi-
sija za standardizacijo ze-
mljepisnih imen Geodetske 
uprave Republike Slovenije 
prejela s strani Občine Tr-
žič. »Na Občini Tržič že ne-
kaj časa opažamo neenotno-
sti in zmedo pri poimeno-
vanju starega Ljubelja ozi-
roma prelaza Ljubelj. Tako 
domačini kot obiskovalci od 
drugod poznajo kraj, kjer 
je koča na Ljubelju, kot sta-
ri Ljubelj. Uradno poime-
novanje, ki je zapisano tudi 
na zemljevidih, posledično 
pa ga uporabljamo tudi za 
promocijo aktivnosti in po-
nudnikov na tem območju, 
pa je samo Ljubelj oziro-
ma prelaz Ljubelj. Tudi na 
avstrijski strani uporablja-
jo za poimenovanje nekda-
njega mejnega prehoda ime 
Alter Loiblpass. Jasno je, da 
pred vzpostavitvijo prome-
ta skozi današnji tunel ni 
bilo potrebe po drugem poi-
menovanju kot Ljubelj. Lju-

belj je bil skozi zgodovino 
en sam, to je okvirno tam, 
kjer je danes koča na Ljube-
lju, ime pa je veljalo tudi za 
širše območje. Tam, kjer je 
danes Ljubelj, pa do takrat, 
ko so interniranci začeli de-
lati tunel, ni bilo nič toliko 
posebnega, da bi kraj dobil 

posebno ime. To se spreme-
ni v drugi polovici 20. stol., 
ko se vsa pomembnost pre-
nese na sedanji Ljubelj, t. 
i. 'spodnji' ali 'novi'. Pri-
merov, kjer ob starem kra-
ju nastane še novi in prvi 
dobi predznak stari, najde-

mo vsepovsod tako pri nas 
kot širše. In s širšo analizo 
bi najverjetneje prišli do is-
tega razloga za to: gospodar-
sko, strateško ... težišče se 
prenese iz enega na druge-
ga in tisti prvi postane Sta-
ri,« so v pobudi napisali na 
Občini Tržič.

Kot je povedal dr. Matjaž 
Geršič, predsednik Komi-
sije za standardizacijo ze-
mljepisnih imen, komisi-
ja pri tovrstnih zadevah rav-
na skrajno previdno, saj gre 
pri spremembah zemljepi-
snih imen lahko za občut-
ljivo tematiko. »Ne more-
mo pa spremeniti dejstva, 
da se, tako kot jezik, ki je 
živa stvar, tudi zemljepisna 
imena, ki so del jezika, sko-
zi prizmo časa lahko tudi 
spremenijo. To smo zazna-
li tudi v primerih poimeno-
vanj Ljubelj in S/stari Lju-
belj, zato smo se odločili iz-
vesti raziskavo, katere del 
je spletna anketa,« je pojas-
nil Geršič. Ker anketa še po-
teka, preliminarnih rezul-
tatov zaradi metodoloških 
pravil še ne morejo podati 
oziroma jih bodo predvido-
ma proti koncu julija. »Lah-
ko vam pa povem, da je odziv 

na anketo zelo dober oziro-
ma nad našimi pričakovanji 
glede na naše in dosedanje 
izkušnje. Posebnost te anke-
te je namreč tudi vprašanje, 
ki od anketirancev terja geo-
referenciran zaris poligona 
oziroma območja, ki bi mu 
lahko pripisali pokrajinsko 
ime Ljubelj.« Rezultati an-
kete bodo poleg arhivskih vi-
rov in pogostnosti rabe v je-
zikovnih korpusih temelj za 
strokovno študijo, na podla-
gi katere se bodo člani Ko-
misije za standardizacijo 
zemljepisnih imen odloča-
li glede predloga Občine Tr-
žič. »Namen standardizacije 
zemljepisnih imen je njiho-
va pravopisna ustreznost in 
nedvoumnost v identifika-
ciji topografskega objekta v 
prostoru,« je še pojasnil dr. 
Geršič. Anketa je dostopna 
na spletni povezavi: https://
arcg.is/18KO9z

Ljubelj ali Stari Ljubelj?
Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Geodetske uprave Republike Slovenije je pripravila 
anketo na temo preimenovanja prelaza Ljubelj v Stari Ljubelj. 

Na Občini Tržič že nekaj časa opažajo neenotnosti in zmedo pri poimenovanju starega 
Ljubelja oziroma prelaza Ljubelj. / Foto: Tina Dokl, arhiv Gorenjskega glasa

»Ne moremo pa spremeniti dejstva, da se, tako kot 
jezik, ki je živa stvar, tudi zemljepisna imena, ki so del 
jezika, skozi prizmo časa lahko tudi spremenijo. To 
smo zaznali tudi v primerih poimenovanj Ljubelj in 
S/stari Ljubelj, zato smo se odločili izvesti raziskavo, 
katere del je spletna anketa.«

Urša Peternel

Jesenice – Na Čufarjevem 
trgu na Jesenicah so pred 
zimo uredili drsališče na 
prostem, ki so ga z navdu-
šenjem uporabljali zlasti ot-
roci. 

S koncem zime se je sezo-
na drsanja zaključila, v Za-
vodu za šport Jesenice pa so 
se odločili, da lesenega pode-
sta na trgu ne bodo odstrani-
li, temveč bodo na njem ure-
dili igrišče, ki bo še naprej 
namenjeno mladini. 

Tako bo na plastični pod-
lagi v pomladnih in poletnih 
mesecih mogoče rolati, v 

prihodnje pa nameravajo or-
ganizirati tudi tečaje rolanja. 

Vsako sredo od 13. do 15. 
ure bodo na igrišču obujali 
stare igre, kot so ristanc, gu-
mitvist, zemljo krast, igre s 
frnikolami ... 

Enkrat mesečno namera-
vajo pripraviti tudi športno-
zabavno popoldne z napih-
ljivimi igrali, zorbingom, 
poslikavami telesa. 

V sodelovanju s cvetličar-
no Zvonček pa bodo še ta 
mesec na podest zasadili 
tudi lončnice in tako polep-
šali izgled osrednjega jese-
niškega trga, so napovedali 
na Zavodu za šport Jesenice.

Namesto drsanja rolanje na trgu
Na montažnem podestu, na katerem je bilo čez zimo urejeno drsališče, bodo otroci lahko rolali. 

Na lesenem podestu je bilo čez zimo urejeno drsališče, zdaj 
bo na plastični podlagi mogoče rolati. / Foto: Nik Bertoncelj

Suzana P. Kovačič

Tržič – Po dveh letih premora 
zaradi pandemije covida-19 
se v Tržič vračajo mednaro-
dni dnevi mineralov, fosilov 
in okolja. Letošnji MINFOS 
bo v soboto, 7., in nedeljo, 8. 
maja, tokrat na novi lokaci-
ji, v obnovljeni dvorani, ne-
koč čistilnici bombaža, zdaj 
pa galerijsko-prireditvenem 
prostoru v nekdanjem kom-
pleksu BPT. Letošnja glavna 
tema strokovnih razstav in 
predstavitev bo posvečena 
fosilnim školjkam in mine-
ralu kalcitu. Tudi letos bo na 
ogled še druga mineraloška, 
paleontološka in geološka 
dediščina ter najrazličnejše 

zasebne zbirke mineralov 
in fosilov z vsega sveta. Do-
živetje bodo tudi vodeni og-
ledi v Dovžanovo sotesko in 
Šentanski rudnik. Uradno 
odprtje 48. MINFOS-a z na-
govori organizatorja in go-
stov ter glasbenim progra-
mom bo v soboto ob 9. uri, 
razstavni prostor bo odprt 
od 9.30 do 19. ure, v nedeljo 
pa od 9. do 18. ure. Že danes 
ob 18. uri pa v Galeriji Pavi-
ljona NOB v Tržiču odpira-
jo razstavo fotografa Boja-
na Golčarja z naslovom Po-
sledice. Podrobnejše infor-
macije o prireditvi, ki jo or-
ganizira Turistično društvo 
Plac Tržič, so na spletni stra-
ni www.trzic.info.

Znova dnevi mineralov

Ljubljana – Na javni razpis Direkcije za infrastrukturo za 
gradnjo regionalne ceste med Hotemažami in Britofom, ki 
je potekel pred nedavnim, je prispelo pet ponudb. Najnižja 
je ponudba Gorenjske gradbene družbe, ki bi odsek zgradila 
za 5,68 milijona evrov (z DDV). Ponudba družbe Trgograd 
znaša slabega 6,04 milijona, le nekoliko višja pa je ponudba 
kranjskega Garnola. Strabag bi cesto zgradil za 6,67 milijona 
evrov, Intech Gradnje pa za 7,03 milijona evrov (vse vrednosti 
so z DDV). Odločitve o izbranem ponudniku še ni.

Za cesto Hotemaže–Britof pet ponudb

Radovljica – Po dveh letih premora se na oder radovljiške Lin-
hartove dvorane vračajo ljubiteljski gledališčniki. Včeraj se je 
namreč s predstavo Sladka 40. KUD Kamot Zasip začel že 25. 
Linhartov gledališki maraton, na katerem se bo zvrstilo skupaj 
šest predstav ljubiteljskih gledališč. Drevi se bo predstavila 
dramska skupina Čofta s predstavo Pravljica o carju Saltanu, 
jutri sledi predstava Sleparja v krilu, ki jo bo izvedlo gledališče 
Belansko, v četrtek pa predstava gledališča KD Rudija Jedretiča 
Ribno Partnerski odnosi in v petek Slovenska kura Gledališča 
2B iz Bohinjske Bistrice. Gledališki teden se bo zaključil z 
nastopom gledališke skupine Podstreha Begunje v predstavi 
Mimi gre v Bruselj. Predstave, na katere je vstop prost, se vsak 
večer začnejo ob 19.30. 

Po dveh letih spet Linhartov gledališki maraton
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Vas veseli terensko in razgibano delo ter ste 
radi v stiku z ljudmi?  

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

Terenski serviser 
Naloge: 

• servisiranje naprav za klimatizacijo 
objektov 

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

terenskega dela 
Nudimo: 

• zanimivo delo in prijetno delovno okolje,  
stimulativen osebni dohodek 
 

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

prijavite! 
 

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

www.t3-tech.si 
 

Maša Likosar

Škofja Loka – Kot je pojasni-
la ravnateljica Srednje šole 
za strojništvo Mojca Šmel-
cer, morajo prihodnji dija-
ki vajeniške oblike izobraže-
vanja že pred vpisom v šolo 
skleniti vajeniško učno po-
godbo s podjetjem, ki mora 
biti potrjena tudi s strani go-
spodarske ali obrtne zborni-
ce. »Vajenci si običajno iz-
berejo podjetje, kjer se mor-
da želijo nekoč tudi zaposli-
ti. Podjetja, kjer sicer opravi-
jo več kot polovico celotnega 
izobraževanja, zlasti prak-
tičnega, jim kasneje dopuš-
čajo tudi nadaljevanje šola-
nja. Večina vajencev se vpi-
še še na poklicno tehniško-
-izobraževanje. Ko opravijo 
poklicno maturo, lahko na-
daljujejo s študijem na višji 
strokovni šoli ali na univer-
zitetnem programu,« je po-
vedala Šmelcerjeva in doda-
la, da je njihova šola največja 

vajeniška šola v Sloveniji, saj 
imajo več kot polovico vseh 
vajencev, ki so vpisani v vaje-
niško obliko izobraževanja v 
Sloveniji. Letno razpišejo 
en oddelek vajeniške oblike 
oblikovalec kovin-orodjar, 
preteklo šolsko leto so prvič 
vpisali en oddelek in pol va-
jeniške oblike za smeri avto-
serviser in avtokaroserist. 

Na srečanju se je predsta-
vilo 45 delodajalcev in pred-
stavnikov gospodarske ter 
obrtne zbornice Sloveni-
je. Po besedah Šmelcerje-
ve je običajno največji de-
lež njihovih vajencev v ško-
fjeloškem podjetju LTH Ca-
stings. »Sprva smo sprejeli 
osem vajencev, letos jih na-
črtujemo že deset. Podjetje 

raste in s tovrstnimi nači-
ni dela z mladimi si zago-
tavljamo nove kadre,« je 
dejala Sabina Mohorič iz 
kadrovske službe podjetja 
LTH Castings, mentor va-
jencev v njihovem podjetju 
Boštjan Rakovec pa je do-
dal: »Vajencem skušamo 
čim bolj približati celoten 
proces dela in jih navduši-
ti do te mere, da bodo tudi 
po končanem šolanju nada-
ljevali poklicno kariero v na-
šem podjetju.« 

Na Gorenjskem je po bese-
dah Ane Žemva Novak iz Go-
spodarske zbornice Slovenije 
vsako leto okoli petdeset no-
vih vajencev. »Največje za-
nimanje je za Šolski center 
Škofja Loka, in sicer za oba 
programa s področja strojni-
štva, mizarstvo in avtoservi-
siranje,« je pojasnila in do-
dala: »Opažamo, da je interes 
podjetij za vajence zelo velik, 
saj razpišejo še enkrat toliko 
prostih mest, kot jih vajen-
ci in dijaki nato zasedejo.« V 

sklopu vajeništva sodelujejo 
s sedemdesetimi različnimi 
podjetji iz Gorenjske. »Sko-
zi redne evalvacije vajeništva 
opažamo, da je mladim vaje-
ništvo zelo všeč, saj spoznava-
jo poklic v realnem delovnem 
okolju. Tak način je zanje ve-
liko zanimivejši, hitreje na-
predujejo poleg tega pa preje-
majo še vajeniško nagrado,« 
je povedala Žemva Novako-
va in še dodala, da so v okviru 
GZS doslej registrirali že bli-
zu šeststo vajeniških pogodb. 

Dogodka so se letos prvič 
udeležili tudi dijaki, ki obi-
skujejo prvi in zaključni le-
tnik izobraževanja na njiho-
vi šoli. »Pri delodajalcu prej-
meš mnogo več praktičnega 
znanja kot v šoli. V času va-
jeništva, ki sem ga opravljal 
v podjetju LTH Castings, 
sem se med drugim naučil 
merjenja in poliranja, spoz-
nal sem meritvene naprave, 
seznanil sem se tudi s stro-
ji za obdelovanje kovin, kot 
sta stružnica in rezkarica,« 
je dejal Tej Dermota iz Ško-
fje Loke, dijak drugega letni-
ka orodjarstva. 

Več praktičnega znanja 
V Šolskem centru Škofja Loka so že petič pripravili dogodek, na katerem so se prihodnji vajenci Srednje 
šole za strojništvo srečali z delodajalci in iz prve roke pridobili informacije, ki jim bodo koristile pri 
odločitvi za sklenitev vajeniške pogodbe. 

Na srečanju se je predstavilo 45 delodajalcev in predstavnikov gospodarske in obrtne 
zbornice Slovenije. / Foto: Maša Likosar

Prihodnji vajenci so iz prve roke pridobili informacije, ki jim 
bodo koristile pri odločitvi za sklenitev vajeniške pogodbe. 

Na Gorenjskem je vsako 
leto okoli petdeset novih 
vajencev. 
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Maša Likosar

Medvode – V osrednjeslo-
venski regiji je povpraševa-
nje po stanovanjih večje od 
ponudbe, zato se najemniki 
srečujejo s stisko ob iskanju 
primernega bivališča in viso-
kimi tržnimi najemninami. 
Tudi v Medvodah je situaci-
ja podobna, saj je večina sta-
novanj lastniških, le malo pa 
jih lastniki oddajajo na trgu. 

Neprofitna stanovanja 
Ob čina Medvode dodelju-
je v okviru javnega razpisa, 
zadnjega so objavili lani je-
seni. Trenutno imajo pros-
ta tri stanovanja, ki jih bodo, 
upoštevajoč število članov 
gospodinjstva, površino sta-
novanja in uvrstitev na pred-
nostno listo upravičencev za 
oddajo neprofitnih stano-
vanj v najem, oddali v krat-
kem. Aprila so zaključili jav-
ni razpis za dodelitev nepro-
fitnih stanovanj v najem in 
oblikovali prednostno lis-
to upravičencev. Razpolo-
žljiva neprofitna stanovanja 
bo Občina Medvode po pre-
dnostni listi postopoma do-
deljevala v letih 2022, 2023 
in 2024. Na prednostno lis-
to se je uvrstilo 31 posame-
znikov oziroma družin.

Kot še pojasnjujejo na sple-
tni strani, se v primeru, ko 
prosilci za stanovanja na jav-
nem razpisu za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v na-
jem niso uspešni, lahko še 
vedno obrnejo na trg, kjer so-
cialno ogroženim občanom 
pri plačevanju najemnine po-
maga občina oziroma država. 
Gre za subvencijo najemni-
ne, ki jo vodi center za soci-
alno delo, občina subvencije 
zalaga najemodajalcem, po 
preteku koledarskega leta pa 
denar po novem dobi vrnjen 
od države. Subvencija nepro-
fitne najemnine lahko znaša 
največ osemdeset odstotkov 
neprofitne najemnine. 

»Tako smo v letu 2021 za 
54 občanov krili za 84.851,93 
evra subvencioniranih tr-
žnih ter neprofitnih naje-
mnin,« so zapisali na spletni 
strani; in še: »Ker občina ne 
razpolaga z zadostnim sta-
novanjskim fondom, je sub-
vencija tržne najemnine edi-
na pomoč, ki jo občina lahko 
ponudi iskalcem, ki si sami 
poiščejo stanovanje. Plači-
la tržne najemnine brez po-
moči občine s subvencijo so-
cialno ogroženi občani sami 
v veliko primerih ne bi bili 
zmožni pokrivati.«

Večina stanovanj 
lastniških 
Občina Medvode je lastnica petnajstih stanovanj,  
ki jih kot neprofitna oddaja občanom v najem  
za nedoločen čas.

Domžale – Občina Domžale v sodelovanju z državo začenja 
preureditev semaforiziranega križišča pri Policijski postaji 
Domžale v krožišče, zaradi česar se obeta sprememba prome-
tnega režima. Danes, 3. maja, se začenja prva faza del, zaradi 
česar bo na Masljevi ulici in Kolodvorski cesti veljala popolna 
zapora prometa. Dela bodo potekala do sredine avgusta.

Začenja se gradnja krožišča v središču Domžal

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Brv 
na Rju in Hotel Bohinj 
sta med nominiranimi za 
mednarodno arhitektur-
no nagrado za trajnostno 
prenovo in gradnjo v Al-
pah constructive Alps. Na 
natečaj, ki ga Švica in Lih-
tenštajn letos prirejata še-
stič, je prispelo 237 projek-
tov, med katerimi je komi-
sija izbrala 31 tistih, ki so z 
vidika podnebju prijazne 

gradnje in prenove na ob-
močju Alp najbolj prepri-
čljivi. Zmagovalce bo ko-
misija izbrala na podla-
gi kompleksnih meril in z 
ogledi projektov, nagraje-
ni pa bodo tudi projekti, ki 
bodo do 8. julija zbrali naj-
več glasov ljudi. Nagrade 
bodo predvidoma podelili 
v okviru naslednjega sreča-
nja ministric in ministrov, 
zadolženih za uresničeva-
nje Alpske konvencije, sep-
tembra v švicarskem Brigu.

Nominaciji za mednarodno nagrado
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Zavarovanje 
govedi po meri

Zavarovanje govedi zagotavlja 
ustrezno zavarovalno kritje 
za vsako čredo in vsako rejo.

Zavarovanje, prilagojeno 
namenu reje,

zavarovanje, prilagojeno 
velikosti črede,

možnost izbire vrednosti 
živali (zavarovalne vsote),

možnost izbire višine kritja 
stroškov zdravljenja živali. 

Ana Šubic

Železniki – Občinski svet je 
na zadnji seji sprejel spre-
membe pravilnika o dodelje-
vanju nepovratnih sredstev 
za izgradnjo malih komu-
nalnih čistilnih naprav v 
občini Železniki. Največja 
sprememba je pri kriteriju 
sofinanciranja, ki je doslej 
znašal 250 evrov na popu-
lacijsko enoto (PE) in naj-
več petdeset odstotkov na-
bavne vrednosti male čisti-
ne naprave. Kot je pojasni-
la višja svetovalka za komu-
nalno dejavnost Saša Lazar, 
so čistine naprave običajno 
od 2 do 5 PE, zato je komisi-
ja imela težave pri določanju 
pravega zneska in se je po-
kazala potreba po natančne-
je določenem znesku sofi-
nanciranja. Na seji odbora 

za komunalne dejavnosti in 
varstvo okolja so oblikova-
li predlog, da bi subvencija 
znašala štirideset odstotkov 
nabavne vrednosti, a največ 
1200 evrov za posamezni 
objekt, in da jo od prihodnje-
ga leta dalje vsako leto zniža-
jo za pet odstotkov, kar so ob-
činski svetniki tudi potrdili.

Mnenja svetnikov o zni-
ževanju subvencije, ki naj 
bi občane na območjih, kjer 
ni javne kanalizacije, spod-
budilo k čim hitrejši vgra-
dnji malih čistilnih naprav, 
so bila deljena. Na eni strani 
je bilo slišati pomislek, da bo 
učinek ravno nasproten in 
da se bodo občani še težje od-
ločili za investicijo, ki je ne-
kateri ne zmorejo v kratkem 
časovnem roku, po drugi 
strani pa so nekateri svetni-
ki menili, da gre za pametno 

potezo, ki bo občane odvr-
nila od odlašanja. Tudi po 
mnenju Lazarjeve bo zniže-
vanje subvencije spodbudilo 

tiste, ki imajo namen vgradi-
ti čistilno napravo, da bodo 
to storili čim prej. Po novem 
bo sicer možno tudi sofinan-
ciranje male čistilne napra-
ve pri objektu na območju z 
zgrajeno javno kanalizacijo, 
a priključitev nanjo tehnič-
no ni mogoča.

Občinski svetniki so tudi 
potrdili nove cene oskrbe s 
pitno vodo ter odvajanja in 
čiščenja komunalne odpa-
dne vode, ki stopajo v velja-
vo z majem. Kot je pojasnila 

Lazarjeva, so pri izračunu cen 
upoštevali tudi poračun, na 
višino omrežnine pa vpliva-
ta amortizacija, ki se iz leta v 
leto povečuje predvsem zara-
di investicij v komunalno in-
frastrukturo, in število vodo-
merov na sistemu. Poleg tega 
na ceno storitev vplivajo teko-
či stroški in količina dobavlje-
ne vode, sicer pa za letošnje 
leto ni predvideno subvenci-
oniranje cen tako kot lani. Ra-
čun za objekt z mesečno po-
rabo 15 kubičnih metrov vode, 
ki je priključen na javni vodo-
vod Železniki in javno kana-
lizacijo, bo po novem znašal 
31,89 evra, kar je 2,8 odstot-
ka ali 0,88 evra več kot doslej, 
za objekte s štirimi osebami 
in vgrajeno greznico pa se bo 
znesek na položnici zvišal za 
11,3 odstotka ali 1,53 evra na 
15,07 evra.

Občane spodbujajo h gradnji 
čistilnih naprav
V Železnikih želijo spodbuditi občane k čimprejšnji vgradnji malih komunalnih čistilnih naprav, zato 
bodo subvencijo v prihodnjih letih zniževali. Cene za vodo in kanalizacijo bodo nekoliko višje.

Mnenja svetnikov o 
zniževanju subvencije so 
bila deljena.

Železniki – V občini Železniki se povečuje število starostnikov, 
vključenih v storitev pomoči na domu, ki jo tako kot v drugih 
občinah na Škofjeloškem izvaja Center slepih, slabovidnih 
in starejših Škofja Loka. V občini Železniki je lani storitev 
uporabilo povprečno 22 uporabnikov na mesec, skupno pa 
jih je bilo v pomoč vključenih 38 oz. devet več kot predlani, 
je razvidno iz poročila, ki so ga na nedavni seji prejeli tudi 
občinski svetniki. Prav tako se je v lanskem letu povečalo šte-
vilo na novo vključenih uporabnikov; teh je bilo 19, predlani 
pa devet. Storitev sta izvajali dve socialni oskrbovalki, ki sta 
mesečno opravili povprečno 186,5 efektivne ure pomoči, od 
tega več kot polovico pri temeljnih dnevnih opravilih, tretjino 
je predstavljala gospodinjska pomoč, preostalo pa pomoč 
pri ohranjanju socialnih stikov. Občinski svetniki so soglašali 
tudi z uskladitvijo cene storitve, ki jo je na podlagi pravilnika 
o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev 
predlagal izvajalec. Ekonomska cena tako po novem znaša 
24,53 evra na uro oz. 0,61 evra več kot doslej, cena za uporab-
nika pa ostaja pet evrov na uro.

Vse več uporabnikov pomoči na domu

Aleš Senožetnik

Šenčur – Pred kratkim so v 
Šenčurju članom PGD Šen-
čur v uporabo predali novo 
motorno brizgalno. »Takšna 
prireditev nam pomeni og-
romno. Brizgalna, ki jo tre-
nutno uporabljamo, je iz leta 
1971, in čeprav Rozka, kot ji 
pravimo, ker je znamke Ro-
senbauer, deluje brezhibno 
in jo redno servisiramo, pa je 
nova pridobitev več kot dobro-
došla za naše društvo,« je po-
vedala predsednica društva 
Marija Štirn. »Čim manj jo 
uporabljajte v intervencijske 

namene in čim večkrat na va-
jah in tekmovanjih,« pa je ob 
predaji zaželela operativnim 
članom društva.

Investicija je stala dobrih 
17 tisoč evrov, od tega je de-
set tisočakov prispevala Ob-
čina Šenčur. »Vsako leto na-
menimo deset tisoč evrov za 
nakup motorne brizgalne 
enemu gasilskemu društvu 
v občini. Tako smo od leta 
2017 že pomagali pri naku-
pu društvom na Lužah, Ol-
ševku, v Voklem, Trbojah in 
na Visokem, prihodnje leto 
pa bodo na vrsto prišli ga-
silci iz Srednje vasi,« nam 

je povedal župan Ciril Koz-
jek, ki dodaja, da občina tudi 
sicer pomaga pri nakupu 
opreme in drugih investici-
jah. Gasilskim društvom 
pomagajo tudi pri nakupih 
vozil. Šenčurski gasilci ga 
bodo dobili prihodnje leto.

Poleg predaje motorne 
brizgalne so v soboto popol-
dne v sodelovanju z Gasil-
sko reševalno službo Kranj v 
središču Šenčurja pripravi-
li tudi demonstrativno vajo 
reševanja z avtolestvijo, ki 
je privabila tudi precej rado-
vednežev, ki so si z zanima-
njem ogledali dogajanje.

Pridobitev za gasilce
Člani PGD Šenčur so kupili novo motorno brizgalno. 

Šenčurski gasilci so bogatejši za novo motorno brizgalno. 

Železniki – Občinski svet je na zadnji seji potrdil zaključni ra-
čun lanskega proračuna Občine Železniki. Prihodki so znašali 
dobrih osem milijonov evrov, kar predstavlja 92 odstotkov ve-
ljavnega proračuna. Odhodki so bili realizirani v višini dobrih 
7,4 milijona evrov oz. 71-odstotno, na odstopanje pa je najbolj 
vplivala manjša realizacija pri investicijskih odhodkih, ki je 
znašala 2,8 milijona evrov oz. 54 odstotkov veljavnega prora-
čuna. Nekatere večje investicije, denimo tržnico, so namreč 
prestavili na letošnje leto, v nekaterih primerih pa se je gradnja 
začela kasneje, kot so načrtovali, na primer pri kolesarski stezi 
Železniki–Selca, kjer pretežnega dela planiranih sredstev niso 
porabili. Zadolževali se niso, čeprav je bilo to predvideno. 
»Trenutno mora občina odplačati še 1,2 milijona evrov kredita, 
najetega od leta 2014 do 2018. Stopnja zadolženosti občine 
je precej nizka,« je povedal občinski svetovalec za proračun, 
finance in gospodarstvo Damjan Mavri. 

Odplačati morajo še dober milijon evrov kredita
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V naših PE Celovec/Klagenfurt in Beljak/Villach zaposlimo 
SKRBNIKA OKREPČEVALNICE m/ž (Imbissstandbetreuer/
in). Obseg dela po dogovoru - 20, 30 ali 40 ur na teden. 

Od vas pričakujemo, da vas veseli delo z živili, da ste mo-
tivirani, prijazni, urejeni in da radi delate z ljudmi. Pogoj 
je osnovno znanje nemščine. 

Nudimo vam:. zelo dobro plačo - višjo od kolektivne pogodbe. premije, če dosežete ustrezen promet. po potrebi pomoč naše delovne ekipe

Prosimo, javite se nam v nemščini na:  
T: 0043 6474 20107   I   E: pr@hendlkoenig.at
ga. Judith Wochinz   I   www.hendlkoenig.at

SKRBNIK/SKRBNICA 
OKREPČEVALNICE
(Imbissstandbetreuer/in)

Maša Likosar

Kranj – V prostorih kranjske 
gimnazije so se 6. aprila leta 
1952 zbrali nekdanji kranj-
ski skavti in na pobudo Fra-
nja Klojčnika ustanovili Rod 
stražnih ognjev Kranj. V 
sedmih desetletjih se je rod 
vseskozi razvijal in rasel, da-
nes šteje približno 150 ak-
tivnih članov. Pred dvema 
letoma jih je Mestna obči-
na Kranj razveselila z novi-
mi prostori, zadnjih devet 
let je starešina društva Jas-
mina Tirović - Guma, ki bo 
v kratkem nastopila tudi kot 
načelnica Zveze tabornikov 
občine Kranj. 

»Taborniki velik pouda-
rek dajemo sobivanju z nara-
vo, izkustvenemu učenju in 
medsebojnemu sodelova-
nju, obenem aktivno razisku-
jemo ter se zavzemamo za 
blaginjo ožjega in globalne-
ga okolja. Učimo veščine za 
življenje, zato se med nami 
lahko vsak najde in se nau-
či nekaj novega. Ne nazadnje 
pa je taborništvo način življe-
nja, in ko si enkrat tabornik, 
si za vedno tabornik,« je de-
jala Jasmina Tirović, ki je si-
cer tabornica že 22 let. »V teh 
letih mi je taborništvo dalo 

neverjetne spomine, dogodi-
vščine, izkušnje in najboljše 
prijatelje,« je dodala. 

Kranjski taborniki so ce-
lotno dogajanje letošnjega 
leta namenili praznovanju 
jubileja, začenši s čistilno ak-
cijo in osrednjim dogodkom 
s koncertom in slovesnostjo, 
kjer so podelili tudi zahvale 
za večletno prizadevno delo 
in doprinos k društvu v zad-
njih tridesetih letih. Pozdra-
vil jih je načelnik Zveze ta-
bornikov Slovenije (ZTS) 
Rok Pandel, ki jim je pode-
lil plaketo ob 70-letnem de-
lovanju društva ter poseb-
no zahvalo ZTS oziroma 
nagrado Danijelu Kodriču - 
Fču. Odprli so tudi didaktič-
no zasnovano razstavo, ki je 
nastala v sodelovanju z Go-
renjskim muzejem in prika-
zuje razvoj taborništva ne-
koč in danes. V gradu Khisl-
stein bo brezplačno na ogled 
do 30. junija. »V taborništvu 
se je veliko stvari spremeni-
lo, nekaj pa vendarle ohra-
nilo, na primer oblika šoto-
ra je identična kot nekoč, le 
nekoliko se je modernizira-
la,« je še pojasnila Jasmina 
Tirović. 

V letu praznovanja načr-
tujejo še odprtje Pravljične 

poti na Sveti Jošt. Krokodilu 
in orlu, ki pozdravljata poho-
dnike na poti, se bodo prid-
ružile tri nove skulpture – če-
bela, polž in gams. Predvoj-
nemu skavtu in ustanovite-
lju taborništva v Kranju Fra-
nju Klojčniku nameravajo 
postaviti kip, leto praznova-
nja pa bodo sklenili v tabor-
niškem centru Marindol v 
Beli krajini. »Taborništvo ni 
le ogenj, vozel in šotor, tem-
več smo taborniki ljudje, ki 
bivamo z naravo, jo spoštu-
jemo in s svojim ravnanjem 
ohranjamo za prihodnje ro-
dove. To zavest želimo pre-
nesti ljudem in jo privzgoji-
ti že najmlajšim,« je skleni-
la Jasmina Tirović. 

Rod stražnih ognjev praznuje 
Rod stražnih ognjev, ki deluje v okviru Zveze tabornikov občine Kranj, letos praznuje sedemdeset let. 
Ob tej priložnosti so pripravili slovesnost z odprtjem razstave v gradu Khislstein. 

Načelnik Zveze tabornikov Slovenije Rok Pandel in 
starešina društva Jasmina Tirović / Foto: Primož Pičulin 

Taborniška razstava Rodu stražnih ognjev bo v gradu 
Khislstein na ogled do 30. junija. / Foto: Primož Pičulin

Prisotni prejemniki zahvale za večletno prizadevno delo in doprinos k društvu. 
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Jurij Kurillo

Ob pretresljivih vojnih do-
gajanjih, ki ta čas potekajo 
v Ukrajini, je njihova zasta-
va zagotovo postala znana 
po vsem svetu. Njena mo-
dra polovica lepo predsta-
vlja neskončno modro nebo 
te širne dežele, pod katerim 
se raztezajo (so se razteza-
la) morja rumenih pšenič-
nih polj.

Domala neznan pa je ver-
jetno ukrajinski grb – tri-
zob, ki ga lahko vidimo ob 
vsaki tiskovni konferen-
ci predsednika Volodimirja 
Zelenskega. Njegovo pore-
klo je zavito v temo preteklo-
sti. Domneva, da gre za tri-
zobe vilice mitološkega pod-
morskega boga Neptuna, je 
bržkone preveč preprosta. 
Še najbolj sprejemljivo je, 
da lahko v trizobu vidimo 
tri črke, izpisane v cirilici: v, 
ja in o, kar bi predstavljalo 
tri slavne voditelje Kijevske 
Rus, prve državne tvorbe 
vzhodnih Slovanov okrog 
leta 1000. To so bili: Vladi-
mir, Jaroslav in Olga. Vso ne-
lahko zgodovino Ukrajincev 
je ta grb simbolno pomenil 

njihovo istovetnost in neod-
visnost. Ko je Ukrajina leta 
1917 proglasila neodvisnost 
od ruskega imperija, je pos-
tal trizob njeno znamenje. 
Pod sovjetsko vladavino je 
bil prepovedan, ob prelomu 
z njo leta 1991 pa ga je ukra-
jinska rada (parlament) ura-
dno proglasila za ukrajinski 
grb. Večkrat se pojavlja tudi 
na državni zastavi.

Slava Ukrajini!

Trizob – ukrajinski grb, 
znamenje neodvisnosti
Grb, ki ga vidimo na vsaki tiskovni konferenci 
predsednika Ukrajine Volodimirja Zelenskega

Ukrajinski grb: v trizobu 
vidimo tri črke, izpisane 
v cirilici: v, ja in o, kar bi 
predstavljalo tri slavne 
voditelje Kijevske Rus, prve 
državne tvorbe vzhodnih 
Slovanov okrog leta 1000. 
To so bili: Vladimir, Jaroslav 
in Olga. 

Jasna Paladin

Kamnik – Glavni cilj projek-
ta, ki sta ga organizirala Ce-
liac Slovenija, društvo bol-
nikov s celiakijo, in Sloven-
ska karitas in je letos zdru-
žil približno trideset aktiv-
nih kolesarjev, je bil povezati 
maratonsko kolesarjenje po 
Sloveniji in dobrodelnost, 
saj so s pomočjo medijske 

prepoznavnosti pritegni-
li širše množice k darova-
nju sredstev za nakup koles 
za otroke iz socialno šibkih 
družin ter ozaveščali o celi-
akiji in izzivih bolnikov s ce-
liakijo v vsakdanjem življe-
nju. Projekt, ki je letos po-
tekal med 27. aprilom in 1. 
majem, so pripravili že tret-
je leto zapored.

Kolesarje je v Kamniku, ki 
je bil tudi edini tak postanek 
na Gorenjskem, sprejel po-
džupan Bogdan Pogačar (na 
sliki desno), ki je predstavni-
ku Škofijske karitas tudi pre-
dal kolo, ki ga bodo podarili 
deklici iz socialno šibke dru-
žine.

Dobrodelno okrog Slovenije
Ekipa kolesarjev, ki je v okviru projekta Dobrodelno okrog Slovenije (DOS)  
v petih dneh prekolesarila državo, se je v petek ustavila tudi v Kamniku.
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Jasna Paladin

Kamnik – Jubilejno leto so 
gasilci PGD Kamnik začeli z 
že 140. letnim občnim zbo-
rom, na katerem so pregle-
dali delo v minulem letu in 
načrte za letos. Lani so se 
razveselili kar nekaj pridobi-
tev, med drugim prizidka h 
gasilskemu domu, dodatne 
garaže in prostorov za de-
žurne ekipe v primeru več-
jih intervencij, večjih prosto-
rov za arhiv, muzejske zbir-
ke in telekomunikacijske 

opreme, ob gradnji pa so 
preuredili tudi že obstoječo 
kuhinjo in sanitarije. Voz-
ni park so posodobili z dve-
ma novima voziloma – vozi-
lom za posredovanja ob ne-
srečah z nevarnimi snovmi 
in množičnih nesrečah ter 
večnamenskim gasilskim 
vozilom, ki je v prvi vrsti na-
menjeno za prevoz manjše-
ga tovora.

Jubilej bodo počastili z 
več dogodki; osrednja slove-
snost s slavnostno akademi-
jo bo 27. avgusta.

Jubilej kamniških gasilcev
Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik v letošnjem 
letu praznuje 140-letnico delovanja.
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Maja Bertoncelj

Medvode – Od ideje do pod-
jetja se imenuje prva Med-
voška podjetniška šola, ki 
vključuje sklop petih preda-
vanj in delavnic. Organizira 
jo Javni zavod Sotočje Med-
vode v sodelovanju z doma-
činom Boštjanom Vidmar-
jem, podjetnikom, mentor-
jem in lastnikom mentor-
skega programa za podjetni-
ke in portala viralen.si. V 
Klubu Jedro poteka med 20. 
aprilom in 25. majem.

»Verjamem in prepri-
čan sem, da najlepše zgod-
be vedno vzklijejo iz najtež-
jih časov. Po vsaki krizi pri-
de čas razvoja in novih za-
četkov. In tudi sedaj bo tako. 
Kdor bo začel sedaj, se odlo-
čil, da izstopi iz cone povpre-
čja, mu klasično delo ne po-
meni rasti in mu državna re-
gulirana plača ni dovolj, je 
to pravi kraj in čas za ude-
ležbo,« poudarja Boštjan 
Vidmar. Udeležencem je na 
prvem dogodku predstavil 
podjetništvo z vidika men-
torja. Pogledali so različne 

tipe poslovanja, se poglobi-
li v to, kako premagati strah 
in zakorakati v podjetništvo, 
kako skalirati podjetje in kje 
so največje pasti. Poudarek 
je bil na tem, na kaj je treba 
paziti, ko se odločimo za sa-
mostojno podjetniško pot. V 
nadaljevanju so svojo izku-
šnjo predstavili uveljavljeni 
in uspešni slovenski podje-

tniki: Dominik S. Černjak, 
podjetnik in soustanovitelj 
potovalne agencije Colle-
gium Mondial Travel ter la-
stnik hotela Jasna Chalet Re-
sort, Jure Jezeršek, poslovni 
direktor (Jezeršek Gostin-
stvo), Karmen Pangos, uspe-
šna menedžerka, poslovna 
trenerka in t. i. coachinja, 
Metka Sporiš, floristka ter 
podjetnica (Sanjski Šopek) 
in Vojko Vučković, predava-
telj menedžmenta ter vodja 

športnega centra. Vsi so po-
udarili pomen prvega kora-
ka. »Strah nas je, ne vemo, 
kaj nas čaka, razmišljamo o 
tem, kaj si bodo mislili dru-
gi, kako se tega lotiti ... Naj-
bolj je pomembno, da ima-
te cilj. Jasnost cilja je osem-
deset odstotkov vašega uspe-
ha. Pomembno je, da so ti ci-
lji vaši, da jih čutite, da veste, 

kaj si želite, da si določite, do 
kdaj boste to naredili, in da 
si jasno definirate, po kate-
ri poti boste šli. Morate biti 
vztrajni in motivirani. Samo 
dve poti sta v življenju in 
tudi v poslu: včasih se nauči-
mo, včasih pa zmagamo, ni-
koli pa ne izgubimo. Ni po-
membno, kolikokrat smo na 
vrhu. Bolj pomembno je, ko-
likokrat se zmoremo pobrati 
ob neuspehu,« je dejala Kar-
men Pangos. Tudi Metka 

Sporiš je poudarila, da je 
imela jasen cilj: »Imela sem 
cilj, vizijo in ni me bilo strah. 
Začela sem v dedkovi garaži. 
Deset let je od mojega prve-
ga poročnega šopka.« Jezer-
škovi imajo dolgoletno tra-
dicijo v gostinski dejavnosti. 
Luka Jezeršek je poudaril 
strast: »Leta 1981 smo zače-
li v naši domači garaži. Tak-
rat sem bil star eno leto in 
vedno sem bil zraven. Delaš 
s strastjo, hodiš odprtih oči 
po svetu in delaš. Oče je na 
začetku kuhal malice za pod-
jetja, hitro se je odprla niša 
dogodkov, pri čemer smo 
bili skoraj edini na trgu in s 
tem rasli. Oče je to zelo dob-
ro znal. Skozi leta smo sle-
dili trendom, od očeta pode-
dovali strast in pogum. Sre-
čo imamo, da bratje med se-
boj dobro delujemo, imamo 

ob sebi očeta in mamo ter 
vrhunsko ekipo sodelavcev. 
Brez tega v našem poslu 
ne gre. Upamo si iti po celi 
Evropi in širše, postreči ve-
like dogodke. Naš največji 
je bil za 28 tisoč gostov, kjer 
je vsak pojedel dva obroka, 
kar pomeni, da smo pripra-
vili 56 tisoč obrokov.« Vojko 
Vučković se je strinjal s po-
membnostjo strasti: »V mar-
sikaterem podjetju zaspijo. 
V konkurenci okrog nas mo-
raš biti vedno inovativen, kar 
brez strasti ne gre. Moraš ži-
veti tisto, kar delaš, v tem 
uživati in si želeti biti druga-
čen, najboljši.« Dominik S. 
Černjak je na poti do svoje-
ga uspeha v podjetništvu po-
udaril, da mu nikoli ni bilo 
težko delati, da je imel cilj, 
dobro ekipo, poudaril je po-
men mreženja, spoznavanja 

ljudi, biti v trendu in najpo-
membnejše: v tem uživati. 
»O podjetništvu nisem niko-
li razmišljal. Na fakulteti so 
me pripravljali za diploma-
ta. Po naključju sem v štu-
dentskem domu dobil revi-
jo o študentskih potovanjih. 
Cilj je bil iti okrog sveta, kar 
sva z dekletom uresničila. 
Pot me je peljala v organiza-
cijo izletov. Na podlagi svo-
je izkušnje sem želel odpreti 
mladim vrata v svet. Sem mi-
lijarder vseh doživetij in spo-
minov, ki jih delim.« 

V nadaljevanju Medvo-
ške podjetniške šole se bodo 
zvrstili še štirje dogodki: 
Zasluži preko interneta (4. 
maj), Od ideje do uspeš-
ne znamke (11. maj), Javno 
nastopanje ter prodaja (18. 
maj) in Delavnica za razvoj 
novih idej (25. maj).

Prvi korak v podjetništvo
V Medvodah se je začela podjetniška šola, katere cilj je udeležence naučiti, 
kako priti do uspeha in zaslužka. Na prvem dogodku je Boštjan Vidmar, 
vodja Medvoške podjetniške šole, gostil znane slovenske podjetnike.

Boštjan Vidmar (levo) je gostil Vojka Vučkovića, Jureta Jezerška, Dominika S. Černjaka, 
Karmen Pangos in Metko Sporiš. / Foto: Maja Bertoncelj

Karmen Pangos: »Samo dve poti sta v življenju in tudi 
v poslu: včasih se naučimo, včasih pa zmagamo, nikoli 
pa ne izgubimo. Ni pomembno, kolikokrat smo na 
vrhu. Pomembneje je, kolikokrat se zmoremo pobrati 
ob neuspehu.«

Urša Peternel

V jeseniški občini je lani 
zaživel projekt Delavska 
malca, pod okriljem katere-
ga je nastal meni značilnih 
jeseniških jedi. Gre za jedi, 
kakršne so kuhali v »fabr-
ških« kantinah ali pa so jih 
na domačo mizo postavljale 
delavske gospodinje, na pri-
mer: meso iz župe, govnač 
in jabuka v šlafroku, ajmoht 
z žganci ali vaseršpoclni, fr-
žolova župa in omlete z mar-
melado, jesihflajš z jajcem, 
kranjska klobasa in okisan 
fržov, ješprenj s suhimi re-
bri in šmorn, suh vratnik in 
endivija s krompirjem, ten-
stana jetrca s polento ... 

Meni danes ponuja šest je-
seniških gostiln: Restavraci-
ja Kazina, Gostilnica in pi-
zzerija Chilli, Gostilna in pi-
zzerija Turist, Bistro Oaza, 
Penzion Pr' Betel in Dom 
Pristava. 

Jedi so predstavljene tudi 
v posebni knjižici, ki opisu-
je tudi prehransko dedišči-
no delavskega razreda na Je-
senicah. 

Kot je povedal Ambrož 
Černe z Razvojne agencije 

Zgornje Gorenjske, so se 
povezali tudi s turistični-
mi krožki v okviru projek-
ta Turizmu pomaga lastna 
glava in jeseniški osnovno-
šolci so v obliki šestih krat-
kih promocijskih filmčkov 

Delavsko malco predstavili 
javnosti. 

Letos se projekt nadalju-
je, dobil pa bo čisto posebno 
nadgradnjo. Delavsko mal-
co bodo namreč nadgradi-
li s tako imenovano street 

food obliko oziroma jo bodo 
ponudili v obliki ulične hra-
ne. Povezali so se z jeseni-
ško ljubiteljico kulinarike 
Jerico Klinar, ki je zaposle-
na v kuhinji blejskega hote-
la Triglav. Iz obstoječih me-
nijev Delavska malca je iz-
branih šest menijev rekon-
struirala v ulično hrano, po-
vezali pa so se s tremi jese-
niškimi gostinci: Restavra-
cijo Kazina, Penzionom Pr' 
Betel in Gostilno in pizze-
rijo Turist ter turističnimi 
krožki. 

Tako so pred dnevi na 
dveh jeseniških osnovnih 
šolah že izvedli kuharske 
delavnice.

Na Osnovni šoli Toneta 
Čufarja sta delavnico vodi-
li Jerica Klinar in Vera Gr-
gurič iz Penziona Pr' Be-
tel, pripravljali pa so ričoto 
(ješprenj) s kranjsko kloba-
so in šmorn s čežano, rozi-
nami in marmelado.

Na Osnovni šoli Koroška 
Bela pa je ob Jerici Klinar 
delavnico vodil Alojz Janc iz 
Restavracije Kazina, učenci 
pa so pripravljali gratiniran 
makaronflajš in pečene jab-
ke, filane z orehi.

Po prvomajskih praznikih 
sledi še kuharska delavnica 
na Osnovni šoli Prežihove-
ga Voranca.

Ob koncu šolskega leta 
bodo sodelujoči učen-
ci svojim sošolcem in uči-
teljem predstavili svoje 

jedi z zaključnim dogod-
kom pred šolo, za vse dru-
ge pa bodo predstavitev in 
degustacijo jedi pripravi-
li 25. maja na dogodku Pa-
rada učenja ob tednu vseži-
vljenjskega učenja na Sta-
ri Savi. 

Jeseniške jedi kot ulična hrana
Projekt KUHAM DOMAče bo v jeseniški občini letos dobil čisto posebno nadgradnjo, saj bodo v 
sodelovanju z Jerico Klinar šest izbranih menijev Delavske malce spremenili v ulično hrano.

Učenci so na kuharski delavnici stare jeseniške jedi 
spremenili v ulično hrano. / Foto: Ambrož Černe

Pečene jabke, filane z orehi (za 15 oseb): 15 srednje 
velikih jabolk, 36 žlic sesekljanih ali grobo mletih 
orehov, 12 žlic medu, 12 žlic na lističe narezanih 
mandljev, 6 žlic suhih brusnic ali rozin, 4 žličke 
mletega cimeta. V posodi zmešamo mlete orehe, 
med, cimet in rozine. Dodamo mandlje in še enkrat 
rahlo premešamo. Jabolkom odrežemo »pokrov« 
in jih previdno izdolbemo z žlico. Pazimo, da ne 
gremo pregloboko, stena jabolka naj bo debela vsaj 
en centimeter. Napolnimo jih z nadevom, pokrijemo 
z odrezanim »pokrovom« in zavijemo v aluminijasto 
folijo. Pečemo na 180 stopinjah Celzija približno 25 
minut. Serviranje: Postrežemo v ladjici in prelijemo 
s sokom, ki je nastal pri pečenju, ter na vrh dodamo 
žlico stepene smetane, prelijemo z malo medu in 
potrosimo z orehi.

Pečene jabke, filane z orehi
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Medijski pokrovitelji: 

dobrodelni koncert
pomagajmo skupaj

Lions klub
Škofja Loka

organizator

     Slavko
ivančič

maja keuc
Amaya

Športna dvorana 
TRATA 

Škofja Loka 
sobota, 28. maj 2022,

ob 19. uri

Vstopnina 15 € 
Nakup vstopnic: 
Škofja Loka:  
Turizem Škofja Loka, Cankarjev trg  
kraNj: Gorenjski Glas  
Eventim: prodajna mesta

spremljava
 Big band orkestra Slovenske vojske
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Mateja Rant

Kranj – Za modno revijo, ka-
tere izkupiček so v celoti na-
menili Centru Korak, so na 
Gimnaziji Kranj že dva te-
dna pred samim dogodkom 
zbirali stara, a še uporab-
na oblačila dijakov. Izmed 
teh so izbrali kose, ki so jih 
predstavili na modni pisti in 
so bili nato na voljo na draž-
bi. Po modni pisti so se v teh 
oblačilih sprehodili tako di-
jaki kot profesorji in celo rav-
natelj Aljoša Brlogar.

Stara oblačila so 
kakovostnejša

Modno revijo so letos prip-
ravili dijaki tretjega letnika 
mednarodne mature, v ime-
nu katerih je zbrane nagovo-
rila Alja Šlenc, ki je poudarila 

pomen ozaveščanja glede 
ponovne uporabe. Priznala 
je, da tudi sama rada posega 
po rabljenih oblačilih. 

»Doma imam tudi živo ze-
lene hlače, stare petdeset let, 

ki jih oblečem za pisanje te-
stov.« Kot je razložila, so na-
mreč stara oblačila udobnej-
ša in zanimivejša, pogosto 
pa tudi kakovostnejša. »Naj-
pomembneje pa je, da ne 
povzročajo škode okolju.« 

Ob tem je postregla s podat-
ki, da tekstilna industrija po-
rabi desetino vse vode, ki se 
uporablja v industrijskih ob-
ratih, z barvami pa onesnažu-
jejo vodotoke. »Oblačila pred-
stavljajo tudi 35 odstotkov mi-
kroplastike v oceanih in de-
set odstotkov emisij ogljiko-
vega dioksida.« Opozorila je 
še na en negativni vidik pro-
izvodnje oblačil – premalo 
plačane zaposlene, ki delajo 
v neznosnih pogojih. »Z ne-
kaj kosi iz trgovine z rablje-
nimi oblačili ne bomo reši-
li sveta, je pa pomembno, da 
se med mladimi vzpostavi že-
lja po kakovosti. Stara oblači-
la so namreč kakovostnejša 
tudi zaradi tega, ker materiali 
še niso bili 'optimizirani', da 
bi bili čim cenejši.« Zato mla-
de poziva, naj se uprejo hitri 
modi. »Na leto se proizvode 
62 milijonov ton oblačil, ve-
čino se jih zavrže. Zato ceni-
te svoje obleke, zašijte jih, če 
se strgajo, večkrat jih upora-
bite, ko vam niso več všeč, pa 
jih komu podarite. Predvsem 
pa ne kupujte oblačil, ki jih ne 
potrebujete,« je še opozorila 
Alja Šlenc.

Izkupiček Centru Korak

Izkupiček modne revi-
je so v celoti namenili Cen-
tru Korak. Po besedah direk-
torice Mateje Korošec bodo 

zbrani denar namenili za so-
financiranje nakupa terapev-
tske mize za delovno terapi-
jo. Spomnila je, da je Center 
Korak ustanovila pred dvajse-
timi leti, vanj pa se vključujejo 
osebe s pridobljeno možgan-
sko poškodbo, in sicer tu na-
daljujejo obravnavo po konča-
nem bolnišničnem zdravlje-
nju, »ko se poškodovana ose-
ba in njegova družina soočijo 

z vsemi posledicami oziroma 
nepredstavljivo paleto težav, 
recimo že s tem, kako zave-
zati vezalke, skuhati kavo ali 
biti mama«. Ta čas je vključe-
nih 53 oseb s pridobljeno mo-
žgansko poškodbo, za katere 
skrbi 30 zaposlenih. 

»Za vsakega pripravimo 
individualni rehabilitacijski 
načrt, da bi dosegli kar naj-
višjo raven samostojnosti.« 

V njihovem zaposlitvenem 
centru pa je ta čas deset za-
poslenih, ki so že končali re-
habilitacijo. 

Vesela je bila lepe geste 
kranjskih gimnazijcev, ki so 
jim namenili izkupiček mo-
dne revije. To je po njenem 
dokaz, da Gimnazija Kranj 
še vedno goji vrednote, ki se 
ne merijo z nazivi, denarjem 
ali položajem. 

Upreti se hitri modi
Na Gimnaziji Kranj so po dveh letih, ko dogodka ni bilo mogoče izpeljati 
zaradi covida-19, letos znova pripravili dobrodelno modno revijo še 
uporabnih rabljenih oblačil z naslovom DrugaRoka.

Dobrodelna modna revija Gimnazije Kranj / Foto: Tina Dokl

Dijakinja Alja Šlenc: »Doma imam tudi živo zelene hlače, 
stare petdeset let, ki jih oblečem za pisanje testov.«

Po modni pisti so se v teh oblačilih sprehodili tako dijaki kot profesorji in celo ravnatelj 
Aljoša Brlogar.

»Cenite svoje obleke, 
zašijte jih, če se strgajo, 
večkrat jih uporabite, 
ko vam niso več všeč, 
pa jih komu podarite. 
Predvsem pa ne 
kupujte oblačil, ki jih ne 
potrebujete.«

Urša Peternel

Jesenice – V organizaciji Za-
voda za šport Jesenice je po-
tekal kolesarski izlet v spo-
min na ultramaratonske-
ga kolesarja z Jesenic Jureta 

Robiča, ki bi v teh dneh do-
polnil 57 let. Že vse od prve 
obletnice njegove smrti – 
Jure je umrl v prometni ne-
sreči na gozdni cesti nad Je-
senicami leta 2010 – v tem 
času pripravijo kolesarski 

izlet z Jesenic do Juretovega 
groba v  Kranjski Gori (zad-
nji dve leti je izlet zaradi epi-
demije odpadel). Pred letoš-
njim izletom je zbrane poz-
dravil tudi župan Občine Je-
senice Blaž Račič.

Jure Robič je v svoji ka-
rieri nanizal rekordnih 
pet zmag na Race Across 
America – RAAM, ki ve-
lja za najtežjo športno pre-
izkušnjo na svetu, dose-
gel je svetovni rekord v ce-
stni vožnji na 24 ur, dve za-
poredni zmagi na dirki Le 
Tour Direct/Ultime, ultra-
maratonski različici klasič-
nega Toura, ki jo kolesarji 
namesto v 21 etapah prevo-
zijo v eni sami. Dosegel je 
štiri zaporedne zmage na 
Dirki okoli Slovenije – Dos 
ras extreme (od leta 2007 
do 2010), leta 2010 je zma-
gal na švicarski dirki Tor-
tour 2010, zmagal je tudi 
na Maratonu Franja, Juri-
šu na Vršič ...

Poleg športnih dosežkov 
je bil tudi prejemnik prizna-
nja športnik leta za poseb-
ne dosežke, Slovenec leta za 
posebne dosežke ter prizna-
nja za fair play ter strpnost 
v športu, so njegove uspehe 
nanizali v Zavodu za šport 
Jesenice.

S kolesi v spomin na Jureta Robiča

Juretovi prijatelji pri spominskem obeležju v Gozdu - Martuljku / Foto: Zavod za šport Jesenice
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Igor Kavčič

Kranj – Srečanja gorenjskih 
srednješolskih zborov se je 
pred leti domislila profeso-
rica matematike na Gimna-
ziji Kranj Barbara Kušar, si-
cer tudi sama zaprisežena 
pevka in ena tistih, ki poga-
nja zborovsko udejstvovanje 
dijakov na šoli. Po petih iz-
vedbah je zaradi epidemije 
sledil dvoletni premor, pred 
dnevi pa so se mlade pevke 
in pevci spet zbrali in si na 
celovečernem koncertu »iz-
menjali« vsak po nekaj pe-
smi, ki so jih zvadili v zad-
njem obdobju, odkar so na 
šolah pevske vaje spet zaži-
vele v polnem sijaju.

»Verjamem, da je bilo zad-
nji dve leti težko, verjamem 
pa tudi, da ste kljub temu 
skrbeli za dobro pevsko kon-
dicijo in ste skupaj z zboro-
vodji poskrbeli za super pro-

gram ter za nocoj izbrali pra-
ve pesmi,« je v nagovoru de-
jal mag. Aljoša Brlogar, rav-
natelj Gimnazije Kranj, ki je 
v polni večnamenski dvora-
ni gostila tokratno srečanje. 
Prisotno občinstvo, še po-
sebno pa pevsko mladež, je 
pozdravila tudi svetovalka za 
glasbeno umetnost na Zavo-
du RS za šolstvo dr. Inge Bre-
znik s pohvalo vsem, ki niso 
nikoli izgubili motivacije za 
petje. »Vse izgubljene vaje 
boste pridobili nazaj, dobra 
novica pri tem je tudi, da je 

ministrstvo za šolstvo, kjer 
gojijo zborovsko petje, sis-
tematiziralo delovno mesto 
zborovodje. Dijakinje in di-
jaki, vi pa samo še prepričaj-
te učitelje, da boste imeli ne 
le enkrat, ampak dvakrat na 
leto tudi intenzivne vaje – saj 
so te preprosto 'dbest'.«

Tokrat se je predstavilo pet 
zborovskih sestavov iz štirih 
gorenjskih srednjih šol.

 

Za nagrado gromki 
aplavzi

Če je vedno duhoviti pove-
zovalec programa Rok Škr-
lep, tudi nekdanji gimna-
zijec, v uvodu celotno dvo-
rano pripravil, da je samo 
z delom rok in nog ustvari-
la dež, od rahlega škreblja-
nja do grmenja, je oblake ta-
koj odgnal zbor Srednje šole 
in gimnazije BC Naklo pod 
vodstvom Roka Nemani-
ča. Dvajsetčlanski sestav je 
navdušil s tremi skladbami 

– belokranjsko ljudsko Pas-
tirče mlado, čudovito balado 
in – roko na srce – tudi ču-
stveno izvedbo pesmi sku-
pine Mi2 Sladka kot med in 
pesmijo Tisti ljudje Rudija 
Bučarja. Nastop so popestri-
li tudi instrumentalisti s sa-
ksofonom, klavirjem, kitaro, 
cajonom … 

Lep začetek je nadaljeval 
združeni Dekliški in Mla-
dinski mešani pevski zbor 
Gimnazije Škofja Loka. Pod 
vodstvom Eve Jekovec ozi-
roma Žige Kerta je zbor za-
pel skladbe I love, alas, I love 
Thee, belokranjsko Igraj 
kolo in klasiko Jubilate Deo, 
prisotne pa še posebej nav-
dušil z energično izvedbo 
filmske Another day of sun 
iz hollywoodske uspešnice 
La La Land. Za nekaj minut 
smo se znašli v filmu.

Sledil je Dekliški zbor Jan-
ka Pribošiča Gimnazije Je-
senice pod vodstvom Neže 
Križnar, v katerem sicer ta 

čas prepeva le devet dijakinj, 
večinoma iz prvega letni-
ka. Izkazale so se z zimzele-
no Mlado srce, domovinsko 
Lipa in skladbo Žitni klas. 

Sledila sta oba domača 
zbora z Gimnazije Kranj. 
Najprej je svoj potencial po-
kazal fantovski zbor pod vod-
stvom Ane Bec z dolenjsko 
ljudsko Dober večer vam 
Bog daj, sodobno Bones in 
the ocean in še belokranjski-
ma ljudskima Lepa Anka in 
Igraj kolo, za njim pa so sle-
dile še dijakinje v dekliškem 
zboru. Dirigent Erik Šmid 
jih je najprej povabil k sklad-
bi Caresse sur l'océan, zape-
le so filmsko Hail holy queen 
iz filma Nune pojejo, še po-
sebno pa so navdušile v me-
hiški ljudski Las Amarillas, 
ki poleg večglasnega petja 
od pevk zahteva tudi druge 
zvočne elemente od ploska-
nja, tleskanja in vseskozi tudi 
ritmičnega gibanja.

Med zbori vsekakor izsto-
pajo mladi pevski glasovi iz 
kranjske in škofjeloške gi-
mnazije, saj na obeh šolah v 
zadnjih desetletjih načrtno 
gojijo zborovsko dejavnost. 
Zahtevnejši program in poli-
fonija sta zanje pravilo. Nav-
dušuje pa tudi glasbena ve-
drina in izvajalska zavzetost, 
ki odlikujeta zbor iz nakel-
ske šole, prav tako pa je spod-
budna želja in dobro delo z 
jeseniškimi gimnazijkami, 
ki bo v prihodnjih letih zago-
tovo obrodilo sadove. 

V zaključku so vsi združe-
ni zbori, stotnija mladih gla-
sov, zapeli še dve zimzeleni, 
in sicer Srečen dan Tomaža 
Domicelja in Sonce pomladi 
Tadeja Hrušovarja v prired-
bi Tineta Beca, ter dokazali, 
da se nam za lepo zborovsko 
prihodnost na Gorenjskem 
ne gre bati.

Mlada pesem poživlja
Kadar poje mladost, poje pomlad – je lahko začutila publika na šestem srečanju gorenjskih 
srednješolskih zborov, ki je sredi aprila potekalo na Gimnaziji Kranj. Na večeru gorenjske zborovske 
prihodnosti se je predstavila stotnija mladih pevk in pevcev.

Gostiteljica srečanja Gimnazija Kranj se je predstavila tako s fantovskim kot dekliškim 
pevskim zborom. Slednjega uspešno vodi Erik Šmid. / Foto: Tina Dokl

Skrbijo za razvoj zborovskega petja na gorenjskih srednjih šolah: (od leve) zborovodje Ana 
Bec, Rok Nemanič, Neža Križnar, Erik Šmid, Eva Jekovec in Žiga Kert ter Barbara Kušar, ki 
si je pred leti zamislila to zborovsko srečanje. / Foto: Tina Dokl

Na koncertu Pesem 
mladosti so nastopili 
zbori Gimnazije Kranj, 
Gimnazije Škofja Loka, 
Gimnazije Jesenice in 
Biotehniškega centra 
Naklo.

Samo Lesjak

Šenčur – Prijeten obisk fran-
coskega zbora ima globlje ko-
renine. Mešani pevski zbor 
Društva upokojencev Šen-
čur, ki ga vodi zborovod-
ja profesor Dejan Herako-
vić, je namreč pred tremi leti 
gostoval v Franciji pri Meša-
nem pevskemu zboru Chora-
le Mélodie. Zbor ima sedež v 
vasi Noyant v dolini reke Loi-
re, okrog 45 pevcev, ki pojejo 
v njem, pa prihaja na vaje tudi 
iz dvajset kilometrov oddalje-
nih krajev. Šenčurski zbor so 
takrat domačini sprejeli zelo 
prijazno, skupaj so izvedli več 
nastopov, francoski kolegi pa 
so sedaj vrnili obisk.

Kot je dejal predsednik 
DU Šenčur Ciril Sitar, so 
bili francoski pevci nasta-
njeni pri tukajšnjih druži-
nah, jezikovne ovire so hitro 
prešli in spletle so se prija-
teljske vezi. V času obiska so 
si gostje ogledali številne go-
renjske turistične bisere in 
slikovite znamenitosti, vse 
od Bleda do Kranjske Gore, 
v Škofji Loki ter Šenčurju pa 
so – kot tudi domača zbora 
– ob navdušenju občinstva 
ter uvodnem nagovoru Joži-
ce Puhar tudi nastopili. Na 
sklepni prireditvi jih je srč-
no pozdravil tudi župan Ci-
ril Kozjek, poslovili pa so se 
z iskreno željo, da se kmalu 
zopet srečajo.

Francoski zbor  
na Gorenjskem
Na Gorenjskem so teden dni gostovali pevke in 
pevci Mešanega pevskega zbora Chorale Mélodie 
Noyant iz Francije.

Mešani pevski zbor Chorale Mélodie iz Noyanta je navdušil 
občinstvo v šenčurskem Domu krajanov.

Alenka Brun

Kranj – Slovenski teden naki-
ta je projekt, ki ustvarja pros-
tor, kjer se srečujejo umetni-
ki s področja sodobnega na-
kita in izmenjujejo ideje, se 
povezujejo in razvijajo pri-
hodnja sodelovanja. Projekt 
naj bi širši javnosti predsta-
vil sodobno oblikovanje na-
kita. Javnost se tako lahko 
pobliže seznani z izdelki in 
oblikovalci, ki ustvarjajo so-
doben nakit.  

Tako se po vsej Sloveniji 
predstavlja kar 37 oblikoval-
cev, med njimi sta tudi dva, 
ki se bosta predstavila v Kra-
nju in na Bledu. Huberto Ši-
roka prihaja z Bleda in je zna-
no ime iz sveta oblikovanja 
nakita, zlasti ustvarjanja na-
kita iz zlata. Nataša Druško-
vič pa je Kranjčanka. V času 
SIJW 2022 se bo predstavi-
la z ročno izdelano kolekcijo 
z naslovom Tihi glas. Z njo 
kot oblikovalka opozarja na 
pretirano poseganje človeka 

v naravo, ki se že močno od-
raža tudi v pomanjkanju 
vode, ki je ključnega pome-
na za vsa živa bitja na na-
šem planetu. Nakit iz lesa in 
bakra združuje geometrij-
ske in organske forme. Ko-
lekcija bo na ogled v Galeri-
ji Mestne občine Kranj, in si-
cer v času uradnih ur. Odpr-
tje bo 10. maja ob 18. uri, raz-
stava bo na ogled do 13. maja. 
Na njej se bo predstavil tudi 
fotograf Andraž Muljavec 
– s fotografijami nakita iz 
omenjene kolekcije na mo-
delu. Široka pa bo na Bledu 
razstavljal v svojem atelje-
ju. Odprtje bo v ponedeljek, 
9. maja, ob 15. uri, razstava 
pa bo na ogled do 14. maja, 
in sicer vsak dan med 15. in 
18. uro. Pri Hubertu Široki 
se lahko predhodno prijavi-
te tudi na nekatere delavni-
ce, ki bodo poleg tematskih 
vodenih ogledov, demon-
stracij in predavanj letošnji 
teden slovenskega nakita še 
dodatno popestrile.

Slovenski teden nakita
SIJW 2022 – Slovenski teden nakita bodo od 9. do 
15. maja 2022 gostili različni slovenski kraji.
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Vilma Stanovnik

Bled – Danes se bo za Slove-
nijo svetovno prvenstvo za-
čelo s tekmo proti Litvi. Jut-
ri bo sledil obračun naših z 
Romuni, v petek in nedeljo 
pa še z na papirju najmoč-
nejšima tekmecema – Ma-

džarsko in Južno Korejo. Po 
odločitvi krovne zveze IIHF 
o selitvi Avstrije in Francije 
v najvišji kakovostni razred 
že v tej sezoni (zaradi izklju-
čitve Rusije in Belorusije) 

bo na prvenstvu sodelovalo 
samo pet ekip.

Naša reprezentanca je 
zadnje dni priprav na sve-
tovno prvenstvo izkoristila 
tudi za dve prijateljski tek-
mi. Risi so najprej v četrtek 
gostovali v Tablji (Pontebbi) 
in Italijo premagali z 2 : 1. V 

soboto zvečer so se na Bledu 
predstavili še domačim na-
vijačem in premagali Fran-
cijo z 2 : 0.

»Francozi so bili goto-
vo najmočnejši nasprotniki 

na naših petih pripravljal-
nih tekmah, mi pa smo ime-
li srečo, da smo lahko stop-
njevali igro. Vesel sem, da 
smo igrali dobro, predvsem 
pa zato, ker nimamo težav s 
hujšimi poškodbami. Mis-
lim, da so priprave uspele in 
da smo na prvenstvo dobro 
pripravljeni,« je po tekmi na 
Bledu povedal selektor Ma-
tjaž Kopitar.

Tudi igralci so pred pr-
venstvom dobro razpolože-
ni. »Pred prvenstvom se po-
čutim res super in mislim, 
da so podobno razpoloženi 
tudi vsi moji soigralci. Kljub 
temu da je skupina sedaj 
brez Avstrijcev in Franco-
zov in je gotovo nekaj lažja, 
pa bo treba biti na vsaki tek-
mi stoodstotno osredotočen. 
Odločilni bosta tekmi pro-
ti Madžarom in Korejcem,« 
je povedal 30-letni Kranjčan 
Anže Kuralt, ki zadnja leta 
igra v Székesfehérvárju in 
zlasti dobro pozna Madžare. 
»Gotovo bodo nevarni, ven-
dar vseeno mislim, da smo 
mi boljši. Seveda bo morala 
biti naša igra disciplinirana. 
Seveda so, ob dobrem dne-
vu, lahko nevarni tudi vsi os-
tali. Upam, da bodo tribune 
v Tivoliju čim bolj polne, saj 
bodo navijači zagotovo naš 
sedmi igralec. Želimo si nji-
hove podpore, na nazadnje 

igramo tudi za publiko,« je 
pred svetovnim prvenstvom 
še dodal napadalec Anže 
Kuralt.

Sicer pa bodo na svetov-
nem prvenstvu nastopili vra-
tarji Gašper Krošelj, Matija 
Pintarič in Žan Us, branil-
ci Aljoša Crnovič, Blaž Gre-
gorc, Miha Logar, Aleksan-
dar Magovac, Matic Podli-
pnik, Klemen Pretnar, Mitja 
Robar in Miha Štebih ter na-
padalci Tadej Čimžar, Žiga 
Jeglič, Gregor Koblar, Anže 
Kuralt, Luka Maver, Ken 
Ograjenšek, Žiga Pance, 
Robert Sabolič, Nik Simšič, 
Jaka Šturm, Rok Tičar, Blaž 
Tomaževič, Jan Urbas, Miha 
Verlič in Miha Zajc.

Risi v boj za hokejsko elito
Naša hokejska reprezentanca je v soboto zvečer na Bledu odigrala še zadnjo tekmo pred začetkom 
svetovnega prvenstva divizije I, skupine A, ki se danes začenja v Tivoliju. Zmaga nad Francozi je za varovance 
Matjaža Kopitarja, ki se bodo borili za eno od prvih dveh mest na prvenstvu in napredovanje med elito, lepa popotnica.

Na zadnji pripravljalni tekmi v soboto zvečer na Bledu so 
naši hokejisti premagali Francoze. / Foto:Tina Dokl

Selektor Matjaž Kopitar 
je prepričan, da so 
na prvenstvo dobro 
pripravljeni. / Foto: Tina Dokl

V severnoameriški hokejski ligi NHL se je začela 
končnica. V boju za Stanleyjev pokal so letos tudi 
hokejisti Los Angelesa, zato v naši reprezentanci na 
svetovnem prvenstvu Anže Kopitar ne bo nastopil.

Vilma Stanovnik

Kranj – Včeraj se je v Sofiji 
končalo evropsko prvenstvo 
v judu, na njem pa je odlično 
nastopila Anka Pogačnik, ki 
si je v kategoriji do sedem-
deset kilogramov prislužila 
bronasto odličje in s tem do-
segla največji uspeh v svoji 
športni karieri.

»Presenečena in vesela 
sem, saj nisem vedela, kam 
lahko posežem. Vesela sem, 
da se mi je uspelo zbrati. Ta 
medalja mi ogromno pome-
ni,« je po podelitvi odličij po-
vedala Anka Pogačnik. »Šla 
sem iz borbe v borbo in šlo 
je do konca. Vedela sem, da 
so vse nasprotnice premag-
ljive,« je dodala.

»Mislim, da sem športno 
dozorela šele v zadnjih letih 

in zato toliko časa vztrajam v 
judu,« je tudi povedala 30-le-
tna Kranjčanka, ki pri Judo 
klubu Triglav Kranj treni-
ra pod vodstvom Braneta 
Vuzma. Gregor Brod hodi 
z njo na tekmovanja v tuji-
no. »Pozna me dobro, ve, 
kdaj potrebujem spodbudo 
in kdaj me mora usmeriti v 
pravo smer. Zelo sem hvale-
žna Gregorju za spremljanje 
ob blazini in trenerju Brane-
tu Vuzmu,« je ob velikem 
uspehu še povedala Anka 
Pogačnik, ki ji danes v Kra-
nju pripravljajo sprejem.

Urška Torkar, prav tako 
članica Judo kluba Triglav 
Kranj, je na svojem prvem 
članskem evropskem prven-
stvu v kategoriji nad 78 kilo-
gramov osvojila sedmo mes-
to.

Bron Pogačnikove
Triglavova judoistka Anka Pogačnik je na 
evropskem prvenstvu v Sofiji osvojila bronasto 
odličje, svojo prvo kolajno na velikih tekmovanjih.

Anka Pogačnik (prva z desne) se je veselila svojega prvega 
odličja na največjih tekmovanjih. / Foto: arhiv JZS

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Po odmoru 
zaradi nastopov reprezen-
tance se je prejšnji konec te-
dna nadaljevalo prvenstvo 
rokometnih prvoligašev. 
Ekipa Urbanscape Loka je 
pod vodstvom novega tre-
nerja Gregorja Cvijića, ki 
je pred kratkim zamenjal 
Jureta Šterbucla, z rezulta-
tom 35 : 29 premagala Lju-
bljano. V petek so Ločani 
gostovali pri Herzu Šmar-
tno in zmagali 27:33. Po 23. 
krogih v ligi NLB je Urban-
scape Loka na četrtem mes-
tu, to soboto ob 18. uri pa 
bodo v domači dvorani na 

Podnu gostili Slovenj Gra-
dec 2011.

Iz Rokometnega društva 
Urbanscape Loka pa so spo-
ročili, da so podaljšali po-
godbo z Darkom Cingesar-
jem, ki tako ostaja v doma-
čem kolektivu in bo lahko 
veliko pripomogel pri na-
predku mlade ekipe. 

»Veseli me, da se nam je 
uspelo dogovoriti za podalj-
šanje pogodbe. Dal bom vse 
od sebe, da bom s svojimi iz-
kušnjami, znanjem in profe-
sionalnostjo čim bolj pripo-
mogel k ekipi in da bo to po-
sledično prineslo dobre re-
zultate,« je povedal 31 - letni 
Škofjeločan Darko Cingesar.

Cingesar ostaja doma
Rokometni reprezentant Darko Cingesar je 
podaljšal pogodbo z loškim prvoligašem 
Urbanscape Loko.

Kranj – Z dvema zmagama proti košarkaricam Grosuplja, ko 
so Kranjčanke najprej doma slavile s 65 : 55, nato pa še v gosteh 
s 53 : 61, se je v soboto končal polfinale državnega prvenstva 
za ženske. V drugem paru je ekipa Celja dvakrat premagala 
Akson Ilirijo. Finalna serija se bo ta petek začela s tekmo v 
Celju, nadaljevala pa v nedeljo ob 20. uri s tekmo v dvorani 
na Planini v Kranju. 

Košarkarice Triglava v finalu državnega prvenstva

Maša Likosar

Trstenik – Na kolesarski dir-
ki za prvi Pokal Mateja Mo-
horiča se je pomerilo približ-
no 250 tekmovalcev mlajših 
kategorij iz vseh slovenskih 
kolesarskih klubov, gosti-
li so tudi kolesarje iz Avstri-
je in Srbije. Kot je pojasnil 
vodja dirke Matjaž Zevnik, 
direktor Kolesarskega kluba 

Kranj, pokal izhaja iz dirke 
na Trsteniku, ki so jo zad-
njič organizirali pred štiri-
mi leti. »Matej Mohorič iz-
haja iz naših vrst. Dvanajst 
let se je kalil v kranjskem ko-
lesarskem klubu, zato se je 
tokrat z veseljem odzval po-
budi in podprl dirko,« je po-
jasnil Zevnik, ki je bil nekoč 
Mohoričev trener.  Dirka se 
je točkovala tudi za Pokal 

Slovenije 2022. Udeleženci 
so prejeli majico in spomin-
sko medaljo, ki so jih izde-
lali varovanci Centra Korak 
iz Kranja. »Želimo si, da bi 
postala tradicionalna, mor-
da prihodnje leto vključimo 
tudi starejše mladince,« je še 
dodal Zevnik. 

Kolesarje in obiskovalce je 
pozdravil tudi Matej Moho-
rič, ki je ponosen, da izhaja 

iz Kolesarskega kluba Kranj. 
»Kolesarski dan je name-
njen tudi promociji kolesar-
stva. Kolesarjem, ki že tek-
mujejo, svetujem, naj bodo 
vztrajni in naj sledijo svojim 
sanjam. Drugim želim pre-
nesti zavedanje, da je kole-
sarjenje zelo kvalitetno pre-
življanje prostega časa, ki 
obenem nudi zdrav način 
življenja,« je poudaril. 

Prvi Pokal Mateja Mohoriča 
V soboto je na Trsteniku potekal kolesarski dan, ki ga je Kolesarski klub Kranj organiziral v sodelovanju 
s Fundacijo Mateja Mohoriča. Kolesarji so se pomerili na dirki za prvi Pokal Mateja Mohoriča.

Obiskovalci so se srečali z Matejem Mohoričem, se z njim 
fotografirali ali prejeli njegov avtogram. / Foto: Primož Pičulin 

Kolesarske dirke za prvi Pokal Mateja Mohoriča se je 
udeležilo približno 250 tekmovalcev mlajših kategorij. 
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G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Grega Flajnik

Kaj pa, če me ujame dež
V zadnjih dneh meseca 

aprila je bilo vreme precej 
nestanovitno. Dež se lahko 
ulije kar naenkrat. Kako se 
obleči in kaj lahko kolesarji 
storimo, ko nas ujame dež ... 

Kako se obleči

Najpomembnejši del 
opreme je anorak, katerega 
glavna lastnost je, da nas ne 
prepiha. Še najboljše anora-
ke bo premočilo, zato ni tre-
ba izbrati najdražjega. Po-
membnejše se mi zdi to, da 
je svetle barve in da ima od-
sevnike. Poskrbite tudi za 
toplo kapo, v poletnih me-
secih je dovolj tanka kole-
sarska kapa, v prehodnem 
času naj bo kapa iz toplejših 
materialov. Očala naj bodo s 
svetlimi stekli. Oblecite se 
toplo, pomemben del oblači-
la je tudi topla spodnja maji-
ca. Poskrbela bo, da koža os-
tane čim dlje suha. Obstaja-
jo tudi rokavice za dež, nad-
kapa za čelado in galoše. 

Predvsem zadnje so po-
membne, saj imamo kole-
sarji čevlje z veliko zračniki, 
ki med vožnjo v dežju še do-
datno ohladijo stopala. 

Oprema kolesa

Najpomembnejši del so 
pnevmatike, ki so edini stik 
kolesarja s podlago. Obstaja-
jo take, ki se v dežju bolje pri-
mejo cestišča, saj bolje odva-
jajo vodo. Vendar ne bomo 
menjavali pnevmatik za de-
ževno vreme, pomembno pa 
je, da jih spustimo za en bar. 
Torej: če smo navajeni voziti 
s tlakom sedem barov, bomo 
v dežju vozili s šestimi. Tudi 
nameščanje blatnikov je za-
mudno samo za enkratno 

vožnjo. V poletnih mesecih 
bo dovolj, če pod sedež na-
mestite lahek, plastični ščit-
nik, po angleško »ass saver«. 
Verižnico kolesa namažite z 
oljem za dež, ki bolje odbija 
vodo in ga dež ne spere tako 
hitro kot tistega za suho vre-
me. Na kolo namestite tudi 
sprednjo in zadnjo lučko, ki 
naj utripa. Lučke so danes 
že standarden del kolesar-
ske opreme. 

Varna vožnja

Zavedati se moramo, da je 
v dežju zavorna pot daljša. 
Stik pnevmatik z mokrim 
cestiščem je slabši, mokre 
gumice na zavorah ustvarja-
jo manj trenja. Na cestišču se 

ne izogibajmo luž, saj bomo 
ob taki vožnji kmalu sredi 
cestišča. Če se vozimo v sku-
pini, moramo voziti za kole-
sarjem, čeprav voda škropi 
izpod njegovega kolesa. Raje 
malo povečajmo varnostno 
razdaljo. Posebna nevarnost 
so bele oznake na cestišču. V 
dežju postanejo še dodatno 
spolzke, zato pazimo, ko se 
peljemo čez prehod za pešce 
ali belo črto. Tudi mokri ko-
vinski jaški ali mostovi in 

železniški tiri so veliko bolj 
spolzki. Ko se ulije dež, naj 
vas ne zgrabi panika in ne 
začnite hiteti ter iskati strehe 
nad glavo. Mokri boste naj-
brž tako ali tako. Zato obleci-
te anorak in mirno nadaljuj-
te zastavljeno pot. Če boste 
toplo oblečeni, je lahko kole-
sarjenje v dežju tudi užitek. 
Prebivalci severnih dežel 
(Belgije, Nizozemske, Angli-
je) so to že davno spoznali in 
jih dež prav nič ne gane. 

Mija in Matevž Čemažar sta na naših izletih med bolje 
opremljenimi kolesarji, zato ju dež ne preseneti.

Za naš izlet z barko in kolesi po jadranskih otokih, 
ki ga organiziramo od 17. do 22. maja, sta se sprostili 
dve mesti. Če bi se nam radi pridružili ali želite več 
informacij, nas lahko pokličete na tel. 04/201 42 56  
ali  nam pišete na elektronski naslov  
grega.flajnik@g-glas.si.

Jelena Justin

Greben Bohinjsko-Tol-
minskih gora je greben, ki 
me zvabi vsakih nekaj let. 
Enostavno je lep, romanti-
čen, za dušo. Vedno, ko sem 
do sedaj hodila po grebenu, 
sem pred Črno prstjo pogle-
dovala na zelen, z ruševjem 
poraščen greben, na koncu 
katerega je Lisec. Na plani-
ni Za Liscem stoji Orožno-
va koča, prva koča Sloven-
skega planinskega društva, 
ki letos praznuje 125-letni-
co. Pa obiščimo znameniti 
zeleni stožec nad Bohinjsko 
Bistrico. 

Izhodišče vzpona je vas 
Ravne. Iz vasi nadaljuje-
mo še kakšen kilometer 

naprej, dokler na levi stra-
ni ne zagledamo smeroka-
za za Črno prst in Orožnovo 
kočo. Na primernem mestu 
parkiramo. Z makadamske 
ceste se strmo navzgor po-
žene rahlo razdrapana ste-
za, ki hitro pridobiva višino. 
Kmalu se steza usmeri izra-
zito desno in v vzponu pre-
či gozdno pobočje, potem pa 
se zopet usmeri skoraj na-
ravnost navzgor in nas pri-
pelje do makadamske ceste. 
Nadaljujemo desno, približ-
no 5 minut, ko nam da sme-
rokaz vedeti, da moramo za-
viti levo, ponovno strmo sko-
zi gozd. Pot je spet razdra-
pana, v mokrem neprijetna, 
mastna. Približno na polo-
vici zavije precej levo, nato 

pa zopet desno. Kmalu pred 
seboj zagledamo Orožno-
vo kočo na planini Za Li-
scem, ki so jo slovenski pla-
ninci postavili že leta 1894, 
torej leto dni po ustanovi-
tvi društva. Med drugo sve-
tovno vojno je bila požgana, 
pred leti pa obnovljena. 

Od koče sestopimo do sta-
re sirarne in po zeleni doli-
nici mimo vodnega bajer-
ja. Usmerimo se na zgor-
njo, levo stezo in precej hit-
ro bomo naleteli na oblede-
le stare markacije, ki so ne-
koč vodile proti Črni prsti. 
Vzpnemo se mimo skal, ko 
steza začne zavijati v des-
no. Na drevesu opazimo 
tudi rdeče trakove, ki bodo 
naši smerokazi. Pri velikem 

balvanu, iz katerega rastejo 
drevesa, nasproti pa je ne-
kaj podrtih smrek, zavije-
mo levo. Vidimo tudi trakec. 
Od tod dalje je vzpon orien-
tacijsko nezahteven, kljub 
temu da hodimo po uradno 
neoznačeni stezi. Ponekod 
precej zaraščena steza pote-
ka skozi »žbunje«, kot rada 
rečem. Skratka, okoli steze 
je veliko gostega zelenja, za-
nimiva flora z ogromno cve-
tja. Pot z vsakim višinskim 
metrom postaja strmejša. 
Ko pridemo iz gozda, je oko-
lica še vedno obdana z buj-
nim zelenjem. Prečimo v 
levo, nato pa zavijemo des-
no pri velikih kamnih, ki so 
se sredi tega zelenja vzeli od 
kdove kod. Na vrhu kamenja 

pot zavije desno, kjer ob pra-
vilnem letnem času zagleda-
mo alpsko možino. 

Do sedla nas loči še ne-
kaj minut. Na sedlu se obr-
nemo desno in nadalju-
jemo po grebenu. V spo-
dnjem delu se steza močno 
povzpne, nato pa strmina 
popusti. Hodimo po grebe-
nu, večinoma po desni stra-
ni. Tik pred vrhom malce iz-
gubimo višino, potem pa se 

strmo po travah povzpnemo 
do vrha.

Lisec nagradi z zanimi-
vim razgledom, saj verigo 
Spodnjih bohinjskih gora 
gledamo iz povsem druge 
perspektive. Ko pogledamo 
proti grebenu, je na naši levi 
Črna prst, pred nami gre-
ben Kozji rob, ki se dotika 
Spodnjih bohinjskih gora. 
Desno je prepadni Četrt; pa 
Konjski, Poljanski ter Ma-
tajurski vrh. Naj omenim, 
da tukaj raste tudi alpska 
možina, le pravi čas mora-
mo ujeti. 

Ko se ozremo proti Bo-
hinjski Bistrici, se pred 
nami razprostre kraljestvo 
Triglava. Sestopimo po poti 
vzpona, a se ustavimo še v 
Orožnovi koči, kjer je za pla-
nince vedno odlično poskr-
bljeno. Trenutno je na poti 
še kar nekaj snega, zato pre-
vidno, pa tudi koča še ni ne-
prekinjeno odprta. 

Nadmorska višina: 1653 m
Višinska razlika: 862 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Lisec (1653 m n. m.)

Opazno neopazni »zelenko«
Zeleni stožec, ki ga zaradi skromne višine in lepega grebena v ozadju le redko kdo obišče. No, obiščejo 
ga tisti, ki iščejo mir in tišino.

Grebenska pot proti Liscu / Foto: Jelena Justin

Pogled na Lisec z grebena Bohinjsko-Tolminskih gora / Foto: Jelena Justin Razgled z vrha Lisca proti Triglavu / Foto: Jelena Justin
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Nedavno zaključno 
srečanje mladih kmetov z 
Gorenjskega in še iz neka-
terih drugih regij je bilo na 
Domačiji Pr' Matjaž v Stru-
ževem pri Kranju. Srečanje, 
ki se ga je udeležil zdaj že 

nekdanji minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano dr. Jože Podgoršek, ni 
bilo naključno na tej kmeti-
ji. Za to sta bila vsaj dva raz-
loga – 22-letni Janez Ra-
kovec, bodoči prevzemnik 
kmetije, je namreč regijski 
predstavnik za Gorenjsko 
pri Zvezi slovenske podežel-
ske mladine in aktiven v do-
mačem društvu, to je v Dru-
štvu kranjske in tržiške po-
deželske mladine. In drugi 
razlog: Janez je ministru in 
mladim kmetom predstavil 
tudi svojo podjetniško ide-
jo: gojenje alg spirulina, s 
katerimi je, kot so zapisali 
na kmetijskem ministrstvu, 
kot prvi proizvajalec v Slove-
niji pogumno stopil na kon-
kurenčni trg.

Dobre prve izkušnje z 
algami

Janez je za alge spirulina 
prvič slišal med šolanjem v 
Biotehniškem centru Naklo 

pri profesorju biologije Bo-
rutu Lazarju. To, kar je pro-
fesor povedal o algah, se mu 
je zdelo zanimivo. Začel se 
je izobraževati – prebiral je 
članke na spletu, brskal po 
knjigah, iskal dodatne infor-
macije pri svojem profesor-
ju. Ko je imel občutek, da o 

algah že nekaj ve, se je lotil 
izvedbe. Najprej je posku-
sni bazen za gojenje alg, ve-
lik približno dva kvadrat-
na metra, postavil v doma-
či kurilnici, nato je večje-
ga, velikega sedem kvadra-
tnih metrov, postavil še zu-
naj, na prostem, da je lahko 
preveril, kako poteka rast alg 
v gorenjskih podnebnih raz-
merah. Ker so bile izkušnje 
dobre, se je lani poleti odlo-
čil, da na zemljišču v bliži-
ni kmetije postavi 480 kva-
dratnih metrov velik rastli-
njak s tremi bazeni vode, v 
katerih poteka pridelava alg. 
Del alg, ki zrastejo, po dese-
tih dneh »požanje«, preosta-
le pusti, da se razmnožujejo 
naprej. Odvzete alge stisne, 
posuši in jih zapakira v lično 
in povratno embalažo. Pod 
lastno blagovno znamko 
Eko Janez jih kot prehran-
sko dopolnilo ponuja potro-
šnikom. Prodaja jih v spletni 
trgovini in v avtomatizirani 

lokalni tržnici Na plac v Mo-
stah pri Komendi, za proda-
jo pa se dogovarja tudi z ne-
katerimi manjšimi trgovi-
nami na Gorenjskem. »Prve 
izkušnje s pridelavo so dob-
re, tudi kupci so izdelke lepo 
sprejeli,« pravi Janez in po-
udarja, da je zdaj njegov cilj 
še izboljšati pridelavo in raz-
širiti prodajo po Sloveniji. 
Od tega, kolikšno bo na trgu 
povpraševanje, bodo odvisni 
nadaljnji koraki in tudi odlo-
čitev o morebiti širitvi, zem-
ljišča za to imajo.

Kmetija je zelo 
spremenila nekdanjo 
podobo

Kmetija Pr' Matjaž je bila 
nekdaj tipična mešana kme-
tija, ukvarjali so se s polje-
delstvom in živinorejo. Si-
mon je postal gospodar še 
zelo mlad, pri dvajsetih le-
tih, po spletu okoliščin – brat 
Janez, ki je bil predviden za 
prevzemnika, je umrl v pro-
metni nesreči, tudi starši so 
umrli dokaj mladi. V 33 letih, 
odkar gospodari, je kmetija 
zelo spremenila nekdanjo 
podobo. Od osnovne kme-
tijske dejavnosti so ohrani-
li pridelovanje pšenice, ječ-
mena, koruze in krompir-
ja ter gospodarjenje z goz-

dom, ob prehodu v novo ti-
sočletje so opustili rejo go-
ved, potlej so redili le še tri, 
štiri konje. Ob osnovni de-
javnosti so se odločili še za 
dodatne, ki so kmalu pre-
rasle v glavne. Ukvarjajo se 
s predelavo mesa v suhome-
snate izdelke, ki jih skupaj z 
drugimi pridelki z lastne in 
drugih kmetij ter nekateri-
mi osnovnimi živili prodaja-
jo v trgovinici na kmetiji. V 
nekdanjem hlevu so uredili 
večnamenski prostor, v kate-
rem lahko postrežejo zaklju-
čenim družbam; v njem pa 

potekajo tudi različne lokal-
ne prireditve. Oddajajo tudi 
nekaj apartmajev.

Na kmetiji živi šestčlan-
ska družina – Simon in žena 
Helena ter njuni štirje otro-
ci. Najstarejša Karolina je za-
poslena in zaključuje magi-
sterij ekonomije, Janez se je 
v Biotehniškem centru Nak-

lo izšolal za kmetijsko-pod-
jetniškega tehnika, dela na 
kmetiji in ima svoj s. p., Ja-
kob je dijak kranjske gim-
nazije, najmlajša Anama-
ri pa obiskuje deveti razred 
osnovne šole. Vsi so ob šol-
skih in drugih obveznostih 
tudi močno vpeti v delo na 
kmetiji, predvsem pri kuhi 
in strežbi gostom.

So težave, a tudi 
prednosti

Ko Simona vprašamo o 
težavah, s katerimi se kme-
tija ubada, omeni dvoje. 

Kmetijo bi radi še širili, za 
to imajo ob domačiji tudi 
zemljišča, ki po veljavnem 
prostorskem planu niso 
zazidljiva, postopek za spre-
membo namembnosti pa 
traja zelo dolgo. »Ko kmet 
želi spremeniti vrt v stavbno 
parcelo, se mi zdi, da so več-
je težave kot v primerih, ko 

veliki investitorji želijo po-
zidati najboljša kmetijska 
zemljišča,« meni Simon in 
dodaja, da imajo tudi teža-
ve z nekaterimi sprehajalci, 
ki ne spoštujejo lastnine in 
hodijo vsevprek po poljih in 
travnikih, ne pobirajo pas-
jih iztrebkov ... Življenje ob 
robu mesta ima tudi neka-
tere prednosti, Simon naš-
teva močno zaledje potro-
šnikov in lažjo prodajo iz-
delkov, urejeno infrastruk-
turo, poudarja pa tudi dob-
re sosedske odnose in veli-
ko povezanost krajanov. 

Na kmetiji gojijo tudi alge spirulina
Mladi Janez Rakovec, bodoči prevzemnik kmetije Pr' Matjaž v Struževem, goji alge spirulina, ki so iskano prehransko dopolnilo.

Gospodar Simon Rakovec

Janez s prehranskim dopolnilom Eko Janez v rokah

Gojenje alg poteka v rastlinjaku z velikimi bazeni.

Družina Rakovec: (od leve) Simon in žena Helena ter njuni otroci – Anamari, Jakob, 
Janez in Katarina

Kranj – Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
je pri javnem razpisu za sofi-
nanciranje kolektivnih naložb 
v predelavo, trženje in razvoj 
kmetijskih proizvodov rok za 
vložitev vlog podaljšalo s 7. 
maja na 30. junij. Za podalj-
šanje roka se je odločilo zato, 
da bi vlagateljem omogočilo 
pravočasno pripravo vlog, 
saj zaradi izrednih razmer na 
trgu gradbenih del in surovin 
prihaja do zamud pri pridobi-
vanju gradbene oziroma teh-
nične dokumentacije in oceni 
stroškov gradnje. Na razpisu 
lahko sodelujejo skupine in 
organizacije proizvajalcev 
ter zadruge, katerih najmanj 
polovica članov je vpisana v 
register kmetijskih gospodar-
stev. Potegujejo se lahko za 
finančne podpore za ureditev 
objektov in opreme za pre-
delavo in trženje kmetijskih 
proizvodov ter skladišč, za 
oskrbo z vodo, posodobitev 
sistemov za varčno uporabo 
vode, shranjevanje in ponov-
no uporabo vode, ureditev 
greznic in čistilnih naprav, 
za proizvodnjo električne in 
toplotne energije ter bioplina 
za lastno porabo, za posodo-
bitev ogrevalnih sistemov ter 
za nakup opreme in naprav 
za ponovno uporabo stran-
skih proizvodov.

Podaljšali rok za prijavo 
na razpis

Kranj – V petek, 6. maja, se 
bo končal redni rok za odda-
jo zbirnih vlog za neposredna 
kmetijska in druga plačila. 
Kmetje in drugi vlagatelji 
bodo lahko oddali vlogo tudi 
v zamudnem roku od 7. do 
31. maja, vendar se jim bo v 
tem primeru izplačilo za vsak 
delovni dan zamude znižalo 
za en odstotek, v primeru 
dodelitve plačilnih pravic iz 
nacionalne rezerve pa za tri 
odstotke. Na Gorenjskem 
naj bi vlogo oddalo od 3600 
do 3700 upravičencev, pri 
izpolnjevanju vlog pa jim je 
pomagalo 14 kmetijskih sve-
tovalcev.

Subvencijska kampanja 
se končuje

Trstenik – Oddelek za kme-
tijsko svetovanje pri Kme-
tijsko gozdarskem zavodu 
Kranj in Društvo kranjske in 
tržiške podeželske mladine 
prirejata v soboto, 7. maja, 
z začetkom ob petih popol-
dne v Kulturnem domu na 
Trsteniku jubilejno, trideseto 
regijsko tekmovanje Mladi in 
kmetijstvo. Na tekmovanju 
bo predvidoma sodelovalo 
šest ekip gorenjskih društev 
podeželske mladine. Tričlan-
ske ekipe bodo odgovarjale 
na vprašanja o semenar-
stvu, krškopoljskih prašičih 
in o travnikih Natura 2000. 
Zmagovalna ekipa se bo uvr-
stila na državno tekmovanje, 
ki bo 4. junija v Žužemberku.

V soboto tekmovanje 
Mladi in kmetijstvo
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Maša Likosar

Ljubljana – Med osnovnimi 
nalogami NFL je preisko-
vanje dokaznega materiala 
oziroma predmetov s krajev 
kaznivih dejanj. Na predme-
tih iščejo tudi prstne sledi in 
sledi dlani, ki se vnašajo v ra-
čunalniško podprt sistem za 
preiskovanje in identifikaci-
jo prstnih odtisov z name-
nom daktiloskopske primer-
jave. V sistem AFIS se vna-
šajo tudi prstni odtisi in odti-
si dlani osumljencev kazni-
vih dejanj in prstni odtisi tuj-
cev. Prstne sledi se primer-
jajo z odtisi osumljencev, 

opravljajo se daktiloskop-
ske primerjave in identifika-
cije s poročili o preiskavah 
in mnenji, ki se posreduje-
jo naročnikom preiskav. V 
skladu z zahtevami Evrop-
ske unije (EU) sistem AFIS 
omogoča tudi mednarodno 
izmenjavo daktiloskopskih 
podatkov z drugimi siste-
mi AFIS na ravni Evropske 
unije. 

Z novim sistemom AFIS 
lahko zagotovijo boljšo funk-
cionalnost in učinkovitejše 
delo policije na lokalnem in 
mednarodnem področju dak-
tiloskopskih forenzičnih pre-
iskav. Sistem vključuje šest 

delovnih postaj v NFL za dak-
tiloskopske preiskave. Na od-
delkih kriminalističnih teh-
nik znotraj sektorjev krimi-
nalistične policije na posame-
znih policijskih upravah in na 
policijskih postajah je 25 ele-
ktronskih delovnih postaj za 
zajem prstnih odtisov. Te de-
lovne postaje so sestavljene iz 
optičnega čitalnika, računal-
niške enote in monitorja.

Sistem AFIS omogoča 
podporo t. i. primerjalne me-
tode ACE-V, barvno označe-
vanje morfoloških značilnos-
ti v fazi analize in primerja-
ve, vmesnike, integracije, iz-
voze in uvoze prstnih odtisov 

in sledi. Sistem ima sodoben 
algoritem, ki omogoča ka-
kovostnejše daktiloskopske 
preiskave. Za zajem prstnih 
odtisov ni več na voljo le ena 
zbirka v sistemu, ampak jih 
je več. Policisti imajo na elek-
tronskih postajah za odvzem 
prstnih odtisov tudi možnost 
zajema odtisov za potrebe 
usposabljanja.

Za delo s sistemom AFIS 
se je usposobilo deset zapo-
slenih z oddelka za dakti-
loskopijo, šestdeset krimi-
nalističnih tehnikov iz sek-
torjev kriminalistične poli-
cije na policijskih upravah 
in administrator sistema.

Novi sistem za avtomatsko primerjavo prstnih odtisov
Slovenska policija ima nov sistem za avtomatsko primerjavo prstnih odtisov (AFIS). V Nacionalnem forenzičnem laboratoriju (NFL) na Generalni policijski 
upravi sta se aprila z njim seznanila tudi generalni direktor policije Anton Olaj in minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

Zaposleni v NFL so generalnemu direktorju policije 
Antonu Olaju in ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu 
predstavili novi sistem za avtomatsko primerjavo prstnih 
odtisov. / Foto: arhiv GPU 

Maša Likosar

Ljubljana – Slovenija je ena 
redkih evropskih držav, v ka-
teri je za otroke oziroma ose-
be do 18. leta obvezna upora-
ba zaščitne kolesarske čela-
de, stroka pa priporoča upo-
rabo kolesarske čelade tudi 
za odrasle. Čelada je namreč 
edino zaščitno sredstvo, ki 
ob padcih zaščiti glavo pred 
nevarnimi poškodbami. 
Čeprav ne more preprečiti 
padca in tudi pri vseh pad-
cih ne pride vselej do udarca 
z glavo ob tla, kolo ali drugo 
oviro, le čelada lahko prepre-
či poškodbo površine glave 
ali celo možganov. »Če glave 
ne ščiti čelada, je pri padcu 
sila udarca osredotočena na 
zelo majhno površino, kar 
lahko privede do hude po-
škodbe. S čelado na glavi se 
sila udarca razprši na precej 
večjo površino,« pojasnjuje-
jo na AMZS. 

Vsaka čelada na glavi 
kolesarja boljša kot nič

Na letošnjem testu so pod 
drobnogled vzeli 18 otroških 
kolesarskih čelad različnih 
razredov, oblik in tudi cen. 
»Vsaka čelada na glavi ko-
lesarja je seveda boljša kot 
nič, a so tudi med njimi ve-
like razlike,« je povedal Blaž 
Poženel, odgovorni urednik 
Motorevije AMZS. Čela-
da mora na njihovem testu 
prestati test absorpcije udar-
cev, pri katerem v čelado 
udarita nakovali z ravno in 
zaobljeno površino. Presku-
sili so tudi odpornost čela-
de na sile, ki skušajo čelado 

od spredaj ali zadaj strgati z 
glave, in izmerili stabilnost 
podbradnega paščka in čvrs-
tost zaklepne sponke. Po-
membna lastnost čelade je 
tudi njena vidnost v temi, za 
kar poskrbijo svetlobni od-
bojniki, njena namestitev in 
pritrditev na glavo ter upo-
rabnikovo udobje in rokova-
nje s čelado. Preverili so še, 
ali čelade zdržijo predpisa-
ne temperature po standar-
du DIN, v laboratoriju pa so 
iskali strupene materiale v 
oblazinjenju in podbradnih 
paščkih.

Pomembna ugotovitev 
testa, katerega rezultati so 
objavljeni v aprilski števil-
ki Motoreviji AMZS, je, da 
je večina preskušenih čelad 
dobrih in zadovoljivih ter da 
cena ni merilo za kakovost. 
Na njihovem preizkusu se 
je najbolje odrezala Abuso-
va čelada youn-I 2.0, ki se je 
sicer skupaj s Cascovo naj-
bolje odrezala pri zaščiti gla-
ve pri padcu. Kot druga naj-
boljša se je izkazala tudi pri 
rokovanju in upravljanju s 
čelado. Pri preskusih odpor-
nosti proti visokim tempe-
raturam in pri ugotavljan-
ju strupenih snovi je dobila 
celo najboljši oceni, kot celo-
ta pa je navdušila z uravnote-
ženostjo pri vseh ocenjeval-
nih merilih. 

Čeprav je med 18 preizku-
šenimi čeladami 16 čelad do-
bilo oceno dobro ali zadovo-
ljivo, pa vse vendarle ni naj-
bolje. Le dve čeladi – Abuso-
va in Cascova – sta preizkus 
zaščite pri padcu prestali z 
oceno dobro, večina drugih 

pa je dobila le oceno zadovo-
ljivo; Lazerjeva čelada gekko 
je bila pri tem merilu ocenje-
na celo z oceno pomanjklji-
vo. Najslabše se je na testu 
odrezala Cubeova čelada li-
nok X actionteam, ki je za-
radi prevelike vsebnosti ško-
dljivih snovi dobila skup-
no oceno 5,5 in je zato na 
AMZS ne priporočajo. Pri 
drugih lastnostih se je Cu-
beova čelada odrezala precej 
bolje – pri zaščiti pri padcih 
celo najbolje od vseh presku-
šenih čelad. 

Dobra čelada je tista, ki 
se prilagaja obliki glave

AMZS ob tem poudarja, 
da je kljub rezultatom na te-
stih prava čelada le tista, ki 
se dobro prilega obliki glave. 

»Zato je treba pred naku-
pom čelado dobro pomeri-
ti in kupiti tako, ki se pravil-
no prilega in ne tišči. Izberi-
te čelado v svetlih in kričečih 
barvah, ki je obenem opre-
mljena z velikimi in pravilno 
razpostavljenimi svetlobni-
mi odsevniki, še bolje je, če 
je čelada opremljena z LED-
-lučmi. Takšne čelade niso le 
bolje vidne, ampak se na vro-
čem soncu tudi manj segre-
vajo kot temne čelade,« sve-
tujejo na AMZS in še doda-
jo: »Če je bila čelada že ude-
ležena v padcu, jo je treba 
zamenjati za novo, čeprav 
na prvi pogled ni opaziti po-
škodb. Strukturna poškodba 
notranjega dela čelade lahko 
ob prihodnjem padcu pos-
labša stopnjo zaščite.« 

Kakovost ni odvisna od cene
Avto-moto zveza Slovenije je v sodelovanju s partnerskimi evropskimi avtomobilskimi klubi opravila 
test osemnajstih otroških kolesarskih čelad različnih cenovnih razredov. Ena ključnih ugotovitev je, da 
kakovost čelade ni odvisna od njene cene. Raziskave kolesarskih nesreč tudi potrjujejo, da kolesarska 
čelada pri padcih nudi učinkovito zaščito glave. 

Raziskave kolesarskih nesreč so pokazale, da kolesarska 
čelada nudi učinkovito zaščito glave pri padcih. / Foto: Maša Likosar

Kranj – Kranjski policisti so minuli petek po prijavah tatvin ciga-
ret v živilskih trgovinah izsledili in prijeli dva moška z območja 
Ljubljane, proti katerima poteka postopek. Med 15.30 in 16.10 
so bile tatvine izvršene v treh trgovinah v Kranju. Storilec se je 
v vseh treh primerih po »naročilu« več škatlic cigaret izgovoril, 
da gre v vozilo po davčno številko, in medtem izkoristil nepaz-
ljivost trgovke ter jih ukradel. Po navedbah kranjske policije je 
bilo odtujenih za okoli šeststo evrov cigaret, ki so bile zasežene. 

Odtujenih za okoli šeststo evrov cigaret

Kranj – V Kranju so policisti v četrtek preverjali prijavo nagiba-
nja dveh otrok čez ograjo Delavskega mostu. Otrok in odrasle 
ženske, ki naj bi bila zraven, niso izsledili. Kranjski policisti 
opozarjajo na nevarnost tovrstnega početja.

Preverjali prijavo nagibanja čez ograjo

Podhom – V soteski Vintgar so gorski reševalci v soboto po-
magali moškemu, ki je zaradi bolezenskega stanja padel po 
strmini in se po podatkih policije lažje poškodoval.

Gorski reševalci pomagali moškemu 

Jesenice – Na območju Jesenic so policisti v noči z nedelje na 
ponedeljek obravnavali požar v stanovanjskem objektu. Kot so 
pojasnili na kranjski policiji, je zagorela elektronska naprava in 
nekaj predmetov v prostoru. Požar so pogasili gasilci. Nastalo 
je za okoli tri tisoč evrov škode. Tuja krivda je izključena.

Zagorela elektronska naprava

Lesce – V Lescah so policisti v soboto zvečer preverjali prijavo 
o sumljivem moškem med parkiranimi vozili. Moškega so 
policisti izsledili, pri tem pa niso ugotovili posebnosti. »Pri 
vozilih je odložil torbo, da je ni nosil v trgovino, ob odhodu pa 
jo je zatem pobral in odšel,« so pojasnili na kranjski policiji in 
dodali, da sumljiva ravnanja občani vedno lahko sporočijo na 
interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Sumljivi moški med parkirnimi vozili 

Škofja Loka – Škofjeloški policisti so v preteklem tednu obrav-
navali voznika, ki je med vožnjo zaspal, oplazil ograjo na 
nasprotnem smernem vozišču in nato čelno trčil v drugega 
udeleženca. Po podatkih policije je v nesreči nastala samo 
materialna škoda. Proti povzročitelju nesreče poteka prekr-
škovni postopek. »Pri utrujenosti za volanom pomaga le, če 
se ustavite in zadremate,« poudarjajo na kranjski policiji. 

Voznik med vožnjo zaspal 

Mekinje – V nedeljo so ljubljanski policisti prejeli obvestilo o 
gorečem vozilu na enem izmed parkirišč v Mekinjah pri Ka-
mniku. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, 
in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj. Vzrok 
za požar še ni znan. Po navedbah ljubljanske policije je vozilo 
pogorelo v celoti, nastalo je za več tisoč evrov škode, v dogod-
ku pa ni bil nihče poškodovan. Policisti bodo opravili ogled 
in nadaljevali zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka.

Na parkirišču pogorelo vozilo 



Alenka Brun

Tradicionalni kon
cert 34. Alpski ve
čer v Bohinju se je 
po dveletni prekini
tvi vrnil na glasbe

ni oder. Tega so se razvese
lili tako organizatorji Alpske
ga večera kot tudi njegovi obi
skovalci, ki so bili že po tra
diciji v veliki večini iz sosed
nje Avstrije, Nemčije, Italije, 
precej je bilo tudi Švicarjev. 

Za uvod v štiriurni večer 
narodnozabavne glasbe v 
živo so ponovno poskrbeli 

bohinjski pihalci, potem pa 
je na odru prenovljene Dvo
rane Danica v Bohinjski Bis
trici že nastopil Alpski kvin
tet. Spodbuda iz dvorane in 
aplavz sta bila glasna. Prire
ditev je v slovenščini in nem
ščini povezoval legendar
ni Vinko Šimek, prisotne 
sta nagovorila tudi Boštjan 
Mencinger iz TD Bohinj ter 
domači župan Jože Sodja. 
Šimek pa je že takoj pove
dal, da drugo leto prireditev 
načrtujejo 29. aprila. 

Tokrat so poleg legendar
nega Alpskega kvinteta nas
topili še Ansambel Banov
šek, Ansambel Zupan, Igor 
in Zlati zvoki, Mladi koren
jaki, Veseli svatje, Ansam
bel Gregorja Kobala, Kraš
ki kvintet, Jess Robin in Die 
Gasgeber. 

Na letošnjem Alpskem 
večeru so za številne nasme
he poskrbeli tudi s posebno 
razglasitvijo: s podelitvijo 
glasbene nagrade evrostar, 
kar je neke vrste avstrijski 

ALPSKI VEČER V BOHINJU
Večer narodno-zabavne glasbe oziroma Alpski večer v Bohinju je minil v izjemnem vzdušju. Dvorana 
Danica se je šibila od predvsem tujih, a tudi domačih obiskovalcev tradicionalne glasbene prireditve,  
ki je letos z nekaj prekinitvami zaradi epidemioloških razmer doživela svojo štiriintrideseto ponovitev.

Godba Bohinj je poskrbela za uvod v 34. Alpski večer.

Alpski kvintet in Vinko Šimek

Janez Per

Jess Robin, ki prihaja iz Gradca, in kitarist Alpskega 
kvinteta Marjan Rolc

Člani Ansambla Gregorja Kobala so na odru Alpskega 
večera nastopili prvič. Počutili so se odlično.

oskar za glasbo, kot so nam 
razložili. In nagrado je (zas
luženo) prejel Alpski kvin
tet, zdajšnji in nekdanji člani 

ansambla so prejeli plakete, 
za življenjsko delo pa je pre
jel nagrado tudi njihov vodja 
Janez Per. 

Kraški kvintet letos praznuje trideseti rojstni dan. Delujejo 
po vzoru Alpskega kvinteta in so iz Trsta.

Simpatična fantovska zasedba Die Gasgeber

Bohinjski folklorniki so ponovno poskrbeli, da so gostje ob 
vstopu v dvorano prejeli pijačo dobrodošlice, nato pa so jih 
odpeljali do njihovih miz.

V soboto, 7. maja, bo v Domžalah potekala Kuhna na plac, 
ki je bila sicer napovedana za letošnji april, a so jo organiza-
torji zaradi slabega vremena prestavili. Udeležili se je boste 
lahko vsako prvo soboto v mesecu, gostil pa jo bo domžal-
ski tržni prostor. Letos pa v sezoni obljubljajo še novost: 
tri večerne Kuhne na plac. Poleg kulinarične ponudbe je 
seveda glavni poudarek na druženju. 

Majska Kuhna na plac v Domžalah
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PESMI MLADIH

Mateja Rant

V 
času celoteden-
skega obiska so 
irski učitelji raz-
rednega pouka 
Eoin Vaughan, 

Barry Corbett, Kevin Bren-
nan in Daryl Eade, ki pou-
čujejo na irski osnovni šoli 
Holy Family Senior Scho-
ol Ennis, za učence Osno-
vne šole Šenčur pripravili 
delavnice galskega nogome-
ta, predavanje o Irski in ple-
sno delavnico irskega plesa. 

V delavnice so se v petih 
dneh vključili vsi učenci, to 
je več kot sedemsto učen-
cev, zato je bilo kar pestro, je 
priznala vodja obiska Tade-
ja Tomlje. Gostje iz Irske so 
obisk na šoli izkoristili tudi 
za spoznavanje Slovenije, 
slovenskim učiteljem pa so 
na irsko-slovenskem veče-
ru predavali o irskem šol-
skem sistemu in življenju 
na Irskem.

Stik z učiteljem Eoinom 
Vaughanom je učiteljica 
razrednega pouka in angle-
ščine Tadeja Tomlje prvič 

vzpostavila v obdobju šola-
nja na daljavo, ko je s svoji-
mi učenci iz petega razreda 
izpeljala enotedenski pro-
jekt spoznavanja Slovenije 
in Irske, pri čemer so učenci 
seveda potovali zgolj virtual-
no. »Projekt so kot odlične-
ga prepoznali pri nacional-
ni agenciji programa Eras-
mus+ in mu podelili prvo 
nagrado na natečaju Inter-
nacionalizacija doma,« je 
razložila Tadeja Tomlje in 
dodala, da je zmaga na ome-
njenem natečaju vzbudila 
pozornost veleposlaništva 

Irske v Ljubljani, ki je izrazi-
lo željo po nadaljnjem sode-
lovanju. »Prvo priložnost za 
obisk je ponudil sedemletni 
projekt Erasmus+, ki omo-
goča izmenjavo tujih stro-
kovnjakov in na naši šoli 
poteka pod vodstvom Kata-
rine Klajn. Tako smo na 
obisk povabili Eoina Vaug-
hana.« Skupaj s sodelavci 
na irski šoli, ki so v prostem 
času tudi promotorji gal-
skega nogometa, je tako ta 
šport predstavil tudi šenčur-
skim učencem. »Učenci so 
bili veseli tovrstne popestri-
tve med urami športa. Poleg 
visoke motivacije za športno 
udejstvovanje pa so po tem 
obisku zelo motivirani tudi 
za učenje tujih jezikov, pred-
vsem angleščine,« z nav-
dušenjem ugotavlja Tade-
ja Tomlje in dodaja: »Vese-
li smo, da smo s tem obis-
kom okrepili dobre odnose 
med državama, spodbujali 
pomen športa med mladimi 
in odprli možnosti za sode-
lovanje v prihodnosti.«

SPOZNAVALI IRSKO
V okviru projekta Erasmus+ so na Osnovni šoli Šenčur sredi aprila gostili štiri pedagoške strokovnjake 
iz Irske, ki so učencem predstavili tudi galski nogomet. 

Učenci Osnovne šole Šenčur so spoznavali galski nogomet. / Foto: arhiv šole

Poleg visoke motivacije za športno udejstvovanje so po 
obisku irskih pedagogov učenci zelo motivirani tudi za 
učenje tujih jezikov. / Foto: arhiv šole

Mavrica

Dežne kaplje
kažejo mi pot
čez meglo, za njo pa 
se skriva sonce.

Z vsako pot
je naslednja pot,
kapelj pa nikoli ne zmanjka.

Vsaka megla
enkrat mine,
sonce pa sije
za vsakogar od nas.

Z roko v roki
ali pa sam.
Življenje je eno,
naj bo veselo,
naj bo srečno.

PESMI MLADIH

Manca

»Življenje je eno, naj bo veselo, naj bo srečno.« Strinjam 
se z Manco. Vsak dan naj bo čudovit, in ko se združijo 
dežne kaplje in sonce, nastane čudovita mavrica. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali pis no na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. 

Alenka Brun

T
uristični novinar-
ji Slovenije smo 
se odzvali pova-
bilu Turističnega 
urada Tuzelske-

ga kantona in se pred veliko-
nočnimi prazniki za tri dni 
odpravili na obisk Tuzelske-
ga kantona, začenši z razis-
kovanjem mesta Tuzla.

Po velikosti je Tuzla tret-
je največje mesto v Bosni in 

Hercegovini (BiH) in sedež 
omenjenega kantona, 
bosansko Tuzlanskega kan-
tona. V njem najdemo mes-
ta, ki so razkošna in glamu-
rozna, spet druga enostav-
nejša in skromna, ljudje pa 
so izjemno prijazni, odpr-
ti in srčni. Kanton sestav-
lja trinajst občin: Banovići, 
Čelić, Doboj Istok, Gračani-
ca, Gradačac, Kalesija, Kla-
danj, Lukavac, Sapna, Sreb-
renik, Teočak, Tuzla in Živi-
nice. Najvišji vrh Konjuh je 

visok 1326 metrov. Poleg 
Tuzle smo si ogledali še Kla-
danj, Gradačac in Srebrenik.

Iz Ljubljane je pot do Tuzle 
z majhnim avtobusom traja-
la slabih osem ur. V mestu sta 
nas sprejela Miralem Meško-
vić, vodja Turističnega urada 
Tuzelskega kantona, ter vod-
ja Turističnega urada Tuz-
la Amra Jaganjac. Pivo Tuz-
lanski pilsner, njihovo doma-
če žganje oziroma domača 
»šljiva« za dobrodošlico ter 
mesni okusi na krožnikih, 
so bili naš prvi stik z njiho-
vo, turistom tako ljubo kuli-
narično ponudbo. Čevapči-
či, ražnjiči, jagnjetina, teleti-
na iz sača, nekaj krompirja za 
spremljavo in zelenjava. Naši 
želodčki so po dolgi poti »plo-
skali« od veselja. 

Sledil je ogled mesta, kjer 
smo izvedeli tudi nekaj o 
zgodovinskih in kultur-
nih ter naravnih bogastvih 
samega kantona. 

Trg svobode je glavni trg v 
Tuzli in tudi največji v BiH. 
Zavzema površino 10.500 kva-
dratnih metrov. Na njem naj-
demo kulturno-zgodovinske 

spomenike iz različnih zgo-
dovinskih obdobij. Na trgu so 
odkrili tudi arheološko najdi-
šče z ostanki iz neolitika. Gla-
vno mesto na trgu pripada 
fontani, ki ima obliko poso-
de za kuhanje soli. Tuzla je 
namreč znana tudi po svojem 
naravnem bogastvu – soli, 
zato jo ljudje poznajo pod 
imenom mesto na zrnu soli. 
Poleg še nekaterih zgodovin-
skih stavb, na primer Čaršij-
ske džamije, ki datira v 16. sto-
letje, so na trgu tudi stavbe iz 

obdobja Avstro-Ogrske. Na 
severni strani pa je postavlje-
na skulptura, ki simbolizira 
steček (videti je kot neke vrs-
te kameni sarkofag, označuje 
grobišče), kjer so na marmor-
nih ploščah izklesani orna-
menti iz srednjeveških nagro-
bnih spomenikov. 

V glavni tuzelski coni za 
pešce ali korzu, kot jo imenu-
jejo, naletimo na kipa dveh 
velikanov, slikarja Ismeta 
Mujezinovića in Mehmeda - 
Meše Selimovića, enega naj-
pomembnejših jugoslovan-
skih pisateljev. Obiskovalci 
Tuzle kipa radi izkoristijo za 
selfije. 

Tik preden s promenade 
pridemo na Trg svobode, je 

tu še znameniti Trg kapija 
oziroma trg Tuzelska vrata. 
Ime je ostalo ohranjeno zara-
di njegove funkcije. Govori-
mo namreč o enem od štirih 
vhodov v utrjeni del mesta, ki 
je bil uničen z avstro-ogrsko 
okupacijo leta 1878. Sam trg 
je znan še po enem nič kaj pri-
jetnem dogodku iz še ne tako 
oddaljene zgodovine – 25. 
maja 1995 se je tu zgodila tra-
gedija. Trg je bil tarča obstre-
ljevanja z granatami in 71 lju-
di je izgubilo življenje, več kot 
150 pa jih je bilo ranjenih. V 
spomin na ta dogodek in pre-
minule žrtve je na »vratih« 
spominska plošča, na kate-
ri so zapisana imena umrlih.     
(Se nadaljuje)

Tuzelski kanton 

TUZLA (1)

Amra Jaganjac in Miralem 
MeškovićTuzelska vrata

Trg svobode je ob lepem vremenu sicer polen ljudi. Sploh 
ko se dan začne prevešati v večer. Ljudje klepetajo, si 
privoščijo kepico sladoleda, spijejo kavo.



»Hčerka«
Zanima me fakulteta in nato 
služba za mojo hčerko. Ali bo 
doštudirala in potem dobila 
službo? Zanima me tudi, ali 
bo moški, s katerim sem v 
zvezi, kdaj zapustil trenutno 
partnerko in zaživel z menoj. 
On ima dva otroka, star pa je 
tako kot jaz 55 let. 
Najprej naj odgovorim na 
vprašanje, ki ste ga posta-
vili kot drugega, vendar vas 
bolj zanima. Moški, ki ga 
imate za svojega srčnega 
izbranca, bo čez nekaj časa 
res zapustil trenutno zvezo. 
Vendar mislim, da takrat vi 
ne boste več na voljo. Pred 
vami je nekaj turbulentnih 
mesecev, v katerih se vam 
bodo stvari krepko preme-

šale in postavile na glavo. V 
vašem življenju se bo poja-
vil moški iz vaše preteklosti, 
ki ga niste še čisto pozabili. 
Nenadoma se boste zna-
šli med dvema ognjema in 
odločitev za vas ne bo lahka. 
Toda vedno imejte v mislih 
to, da morate sami poskr-
beti zase. Nihče drug ne bo. 
Ženske vedno pričakujemo, 
da nam bodo brali misli, še 
posebno naj bi to umetnost 
obvladali naši partnerji. 
Toda ni tako! Vi ste tisti, ki 
morate imeti sebe najraje in 
posledično tudi poskrbeti 
za svoje bistvo in vse stva-
ri, ki mu pripadajo. Dobro 
razmislite, kje vam bo bolje 
postlano, kajti kot sedaj pri 
teh letih že veste, metuljčki 

v želodcu minejo, s člove-
kom pa je treba potem tudi 
živeti. Ena od turbulenc bo 
vaša hči, ki bo prek fakulte-
te, na kateri študira, dobila 
neko študijsko povezavo v 
tujini. Iz te navezave se lah-
ko potem razvije tudi služba 
zanjo. Pripravite se, ne bo 
vam lahko, toda v pozitiv-
nem smislu. Srečno. 

»Dediščina«
Pozdravljeni, zadnjih nekaj let 
sem skrbela za ostarelo teto 
brez otrok, ki je živela v sosed-
nji hiši. Teta je govorila, da bo 
hišo in nekaj zemlje zapustila 
meni, zdaj pa se je izkazalo, da 
nima oporoke. Nenadoma se 
je pojavilo šest mojih bratran-
cev in sestričen, ki tete skoraj 
niso obiskovali, dedovali pa bi 
radi. Ali bom uspela pri dedi-
ščini? Hvala vam.
Videti je, da vam bo uspelo. 
Sicer ne takoj, saj veste: božji 
mlini meljejo počasi in naša 
sodišča so precej blizu tem 

božjim mlinom, kar se tiče 
hitrosti delovanja in ekspe-
ditivnosti. Toda na koncu 
bo večina tetine zapuščine 
pripadla vam. Poiščite si 
dobrega odvetnika, ki vam 
bo znal svetovati, pa tudi 
vse račune ter druge stvari, 
ki dokazujejo, da ste za teto 
skrbeli v zadnjih letih njene-
ga življenja, shranite, da jih 
boste lahko predložili. Spra-
šujete tudi, ali naj še naprej 
vzdržujete hišo in okolico. 
Moj predlog je, da opravljate 
ta dela še naprej, saj na krajši 
rok ne bo dobro, če bo trava 
v vaši soseščini zanemarjena 
in bo plevel lezel v vaš vrt, na 
daljši rok pa, kot sem rekla, 
bo večina te dediščine vaša 
in boste imeli več stroškov 
z obnovo, kot pa vam bodo 
nastali s sprotnim vzdrže-
vanjem tetine zapuščine, 
ki sicer še ni vaša, vendar 
nekoč bo. Samo pozitivno v 
nov dan, pa bo vse prav! Lep 
pozdrav.
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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Janez Kuhar

S
lavica Gartner se 
je rodila 25. aprila 
pred sto leti na Češ-
njici pri Železni-
kih. Izhaja iz dru-

žine, kjer so bile štiri sestre. 
Dve, Danica in Darinka, sta 
že pokojni, sestra Majda pa je 
s Slavico prišla v Dom Taber v 
Šmartno. Svojih otrok ni ime-
la. Zanjo zdaj zelo lepo skrbi-
ta nečakinja Stanka in nečak 
Iztok. Njen oče je bil tajnik na 
gimnaziji, mama pa gospodi-
nja. Živeli so v svoji hiši in 
imeli doma več domačih živa-
li. Ko je bila Slavi stara tri leta, 
se je družina preselila v Novo 
mesto. Študirala je ekonomi-
jo in se zaposlila v v novome-
škem IMV-ju. Nekaj časa je 
delala tudi v Alžiriji na geo-
detskem zavodu. Pozneje, do 
prihoda v dom, pa je živela v 
Ljubljani.

Desetega marca leta 2020 
so ju skupaj s sestro Majdo 
sprejeli v Dom Taber, kjer 
sta sedaj nadvse zadovolj-
ni z osebjem, ki je prijazno, 
ustrežljivo in toplo. Kot pra-
vita, je dom čudovit in na 
lepem kraju. Sestra Majda 
je bila zaradi bolezni potem 
premeščena v drug oddelek v 
domu, kar je na začetku Sla-
vica sprejela s težkim srcem, 
saj si je želela, da bi bili lah-
ko še naprej skupaj v sobi in 
bi ona skrbela zanjo. Sedaj jo 
vsak dan obišče v njeni sobi. 

Kljub častitljivi staros-
ti Slavica še vedno izžareva 

veliko življenjske energije. 
V prostem času je bila zelo 
naklonjena športni dejavno-
sti, saj je bila športnica po 
duši. Kot atletinja je redno 
nastopala v društvu Sokol. 
Vse dokler ni imela težav z 
očmi, je zelo rada brala, z 
velikim veseljem pa je tudi 
kuhala. Slavica govori več 
jezikov. Poleg maternega še 
italijansko, francosko, nem-
ško in češko. Rada posluša 
glasbo, obiskovala pa je tudi 
opero in gledališče. 

Stoti rojstni dan je Slavi-
ca praznovala vesela in dob-
re volje, prejela pa je številne 
čestitke, tudi od vseh zapos-
lenih in vodstva Doma Taber. 

Slavljenki so na posebni kraj-
ši slovesnosti čestitali direk-
torica Doma Taber Marti-
na Martinčič, ki je slavljenki 
izrekla čestitke tudi v imenu 
cerkljanskega župana Fran-
ca Čebulja, voščil pa ji je tudi 
predsednik KO ZB Vič - Rož-
nik Muharem Husić. Ses-
tri Majdi je poleg šopka izro-
čil tudi listino, s katero so jo 

imenovali za častno člani-
co ter ji izrekli priznanje in 
zahvalo za dolgoletno delo 
v organizaciji. V kulturnem 
programu so sodelovali Ljud-
ski pevci Hiše čez cesto. Kot 
se za tak praznik spodobi, je 
slavljenka zarezala v rojstno-
dnevno torto, ki jo je v Domu 
Taber izdelala vodja kuhinje 
Biljana Bučić.

STO LET SLAVICE GARTNER
V Domu Taber v Šmartnem pri Cerkljah je v ponedeljek, 25. aprila, praznovala stoti rojstni 
dan Slavica Gartner.

Slavljenki Slavici Gartner je ob stotem rojstnem dnevu voščila tudi direktorica Doma Taber 
Martina Martinčič.

V Kranju se je minuli teden rodilo 6 dečkov in 18 deklic. 
Najtežji je bil deček s 4525 grami, najlažja pa deklica, ki je 
tehtala 2965 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 7 dečkov 
in 7 deklic. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4340 gramov, 
najlažja pa deklica z 2580 grami. 

Novorojenčki

Znani gorenjski pevec, skladatelj in kantavtor Andrej 
Šifrer je prvega maja praznoval sedemdeseti rojstni dan. 
Na slovensko glasbeno sceno je stopil konec sedemde-
setih let prejšnjega stoletja. V svoji karieri je nanizal več 
kot ducat plošč, tako mlajši kot starejši pa poznamo nje-
gove uspešnice Moje miške, Stoj, Marija, Ostani z nami, 
Lepa dekleta ljubijo barabe, Gorska roža, Martinov lul-
ček, Uspavanka za Evo, Šum na srcu, Vse manj je dobrih 
gostiln ali Za prijatelje. Začelo pa se je z Zobobluesom 
leta 1977. Kot je znano, naj bi skladbo posnel za Televizijo 
Slovenija, a jo je producent pomotoma poslal na radio. 
Pesem so spustili v eter in Šifrerjeva glasbena pot se je 
začrtala. Prelomnica v njegovem ustvarjanju je bila zago-
tovo tudi izdaja dvojne plošče Ideje izpod odeje (1981). 
Sledilo je izjemno koncertno obdobje. To je bila tudi prva 
plošča slovenske zabavne glasbe, ki so jo prodali v več kot 
sto tisoč izvodih. Cankarjev dom je slavljenca gostil pred 
tremi leti, letošnji jubilej pa bo zaznamoval jeseni na gra-
du Khislstein v Kranju. Prešernova hiša v Kranju bo od 25. 
avgusta gostila razstavo koncertnih fotografij ter srebrne, 
zlate in platinaste plošče. Na Gorenjskem bo svoje obo-
ževalce s pesmijo razveseljeval še 27. avgusta v Tržiču.

Šifrerjevih prvih sedemdeset

Andrej Šifrer je prvega maja praznoval rojstni dan. Star 
je bil sedemdeset let. / Foto: Tina Dokl
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GLASBENA ŠOLA KRANJ 
vabi k 

VPISU NOVIH UČENCEV 
za šolsko leto 2022/2023 

 
 

SPREJEMNI PREIZKUSI 
za vpis na inštrumente, petje in balet bodo: 

od 24. do 27. maja 2022 
v prostorih Glasbene šole Kranj. 

Obvezna je predhodna prijava  
na www.gskranj.si med 5. in 19. 5. 2022. 

O točnem terminu bodo kandidati obveščeni  
po zaključenih predhodnih prijavah. 

 
 
 

EVIDENČNI vpis otrok v GLASBENO in  
PLESNO PRIPRAVNICO (otroci rojeni 2016) ter  

PREDŠOLSKO GLASBENO VZGOJO (otroci rojeni 2017) 
in BALETNI VRTEC (otroci rojeni 2017 in 2018) bo 

potekal med 5. in 19. 5. 22 na www.gskranj.si. 

Več informacij na www.gskranj.si 

 

Nagrade: 3x majica, svinčnik in zvezek GŠ Kranj

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte  vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po š lji te do petka, 
13. maja 2022, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

GLASBENA ŠOLA KRANJ, POŠTNA ULICA 3, KRANJ
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L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

Šparglji
Šparglji so prava spomla-

danska poslastica, ki ne pot-
rebuje veliko pozornosti, da 
jo spremenimo v okusno jed – 
pa naj gre za pito s šparglji ali 
rižoto s šparglji in pršutom.

Za pripravo pite s šparglji 
potrebujemo: 1 zavitek li-
stnatega testa (približno 250 
g), 200 g skute, 100 g kisle 
smetane, 1 jajce, 2 stroka 
česna, 2 žlici olivnega olja, 
sol in poper, pol žličke su-
hega origana, 200 g svežih 
špargljev, 1 paradižnik.

Najprej pripravimo skutni 
nadev: v gladko maso zme-
šamo skuto, kislo smetano, 
jajce, nasekljan česen, eno 
žlico olivnega olja, ščep soli 

in ščep popra. Listnato testo 
razvijemo, ga po celotni po-
vršini prebodemo z vilicami 
in enakomerno premažemo 
s skutnim nadevom. Peče-
mo v pečici, segreti na 180 
°C, 15 minut. Med tem ča-
som pripravimo šparglje in 
paradižnik: špargljem odre-
žemo oleseneli del ter jih na-
režemo na približno 3 centi-
metre dolge palčke. Strese-
mo jih v skledo, jih posoli-
mo in popopramo ter pre-
lijemo z drugo žlico olivne-
ga olja ter dobro premeša-
mo. Paradižnik narežemo 
na rezine. Po 15 minutah pe-
čenja vzamemo pekač iz pe-
čice. Po skutnem nadevu 

enakomerno razporedimo 
pripravljene šparglje in pa-
radižnik. Pekač postavimo 
nazaj v pečico in pečemo še 
20 minut pri 180 °C. 

Za pripravo rižote s 
šparglji in pršutom potrebu-
jemo: 400 g svežih špargljev, 
150 g rezin pršuta, 400 g sre-
dnjezrnatega riža, 1 čebulo, 
2 stroka česna, 0,5 dl bele-
ga vina, 1 liter jušne osnove, 

sol in poper, 1 žlico olivnega 
olja, 1 pest parmezana.

Čebulo in česen olupimo 
ter nasekljamo. Špargljem 
odrežemo oleseneli del in 
jih narežemo na 2 centime-
tra dolge palčke. Pršut nare-
žemo na krajše trakove ali 
manjše kocke. Posodo se-
grejemo, prilijemo olje ter 
na njem prepražimo čebulo 
in česen. Dodamo šparglje 

in nato pršut. Pražimo mi-
nuto in primešamo riž. So-
limo in popramo ter zalije-
mo z belim vinom. Ko vino 
izhlapi, zalijemo z jušno 
osnovo. Posodo pokrijemo 
in kuhamo, da se riž skuha, 
rižota pa postane kremasta. 
Po potrebi dodatno zalijemo 
z jušno osnovo in začinimo. 
Nazadnje vmešamo še pest 
parmezana.

Beluši oziroma šparglji s svojo posebno aromo oplemenitijo 
vsako jed. Ta je še posebej imenitna, ko imajo glavno besedo. 
V vsakem primeru nas oskrbijo s koristnimi hranilnimi snovmi 
in spodbudijo izločanje toksinov.
 
Beluševa juha z gavdo

Potrebujemo 0,5 kg belušev, sol, sladkor, sok ene limone ali 
limete, žlico masla, žlico moke, 250 g gavde in lističe bazilike 
za okras.
Beluše operemo, olupimo in jim odrežemo konce. Olupke, 
odrezane konce, malo sladkorja in limoninega ali limetinega 
soka kuhamo okoli 10 minut v 800 ml slane vode. Na koncu 
jih pretlačimo skozi cedilo. Beluše narežemo na 3 cm dolge 
kose in jih v pretlačeni juhi skuhamo 'na zob'. Vzamemo jih 
iz tekočine in shranimo na toplem. V posodi raztopimo mas-
lo, dodamo moko in naredimo prežganje. Prilijemo beluševo 
juho in mešamo, da se zgosti. Juho nato počasi kuhamo še 5 
minut. Začinimo s soljo, sladkorjem in preostalim limoninim 
ali limetinim sokom. Gavdo narežemo na majhne kocke in 
jih damo v juho. Dodamo še narezane beluše in okrasimo z 
lističi bazilike.

Beluši v rižoti

Potrebujemo 2 šalotki, 0,5 kg belušev, 250 g riža, jušno kocko, 
pol lončka sladke smetane, 2 žlici parmezana, olje in začimbe.
Šalotko na drobno sesekljamo in na olju popražimo, da po-
stekleni. Dodamo riž in malo popečemo, nato pa stresemo 
v lonec očiščene, na koščke zrezane beluše. Prilijemo 0,5 l 
vode, solimo, dodamo jušno kocko in pokrito dušimo 20 mi-
nut. Vmes po potrebi prilijemo vodo. Ko je rižota kuhana, 
vmešamo še smetano in parmezan, pogrejemo do vretja in 
ponudimo.

Šparglji s hrenovo omako

Potrebujemo 8 špargljev, 50 g masla, veliko žlico naribanega 
hrena, 1,5 dl kisle smetane, sol, poper in sok pol limone.
Šparglje umijemo in jih damo v vrelo osoljeno vodo. Kuha-
mo jih približno 15 minut. Vodo odcedimo in nato kuhane 
šparglje položimo na krožnik, na katerega smo polili stopljeno 
maslo. Posebej pripravimo hrenovo omako: v skledi zameša-
mo nariban hren, kislo smetano, sol in poper po okusu ter 
dodamo sok limone. Hrenovo omako prelijemo čez šparglje 
in ponudimo.

Beluševi zvitki z gnjatjo

Potrebujemo 1 kg belušev, sol, sladkor, 8 rezin kuhane gnjati, 
šopek drobnjaka, 250 g skute, 2 žlici kisle smetane, rdeč poper 
in sveža zelišča (čemaž, peteršilj, drobnjak …).
Beluše operemo, olupimo in jim odrežemo lesene konce. V 
osoljeni vodi z malo sladkorja jih skuhamo 'na zob'. Vzamemo 
jih iz vode in odcedimo. Po dva beluša zavijemo v rezino gnjati 
in zvitek zavežemo z drobnjakom. Beluševe zvitke z gnjatjo 
ponudimo z zeliščno skuto: v skuto vmešamo kislo smetano, 
na drobno nasekljana sveža zelišča, malo solimo, popramo 
in dobro premešamo.

Milena Miklavčič

Evgen se je rodil v druži-
ni s priimkom Konjar. Zara-
di priimka je imel nemalo te-
žav v šoli, saj so se iz njega 
pogosto norčevali. Ker je bil 
pri telovadbi bolj neroden, 
ga je učitelj zmerjal s kobi-
larjem.

»Bil sem zelo nesrečen ot-
rok,« pripoveduje. »V višino 
sem zrasel le 168 centime-
trov. Tehtal sem okoli šestde-
set kilogramov, bil sem drob-
nih kosti in zelo redkih las. 
Nekoč sem nekje prebral, da 
postanejo gostejši, če jih ma-
žeš s kurjimi iztrebki. Nič ni 
pomagalo, le smrdel sem, 
kot bi bil kužen.«

Odraščal je med samimi 
sestrami, ki so bile glasne, 
klepetave, rade so prepe-
vale, se prepirale. Doma ni 
bilo pet minut miru. Oče se 
je zatekal v gostilno, kjer si 
je lahko malo pomiril živ-
ce, mami, ki je bila šefica, pa 
je delo na manjši kmetiji in 
žagi pomenilo vse. Imeli so 
še nekaj turističnih sob, ki so 
jih zasedali lovci, zlasti Itali-
jani. Kadar so prišli na lov, je 
teklo od mize, a začuda, niso 
bili skopi.

»Zelo rad sem plesal, a so 
se me dekleta izogibala. Na 
pogled sem bil zanikrn, ne-
dorasel moški, še brada mi 
ni poganjala. Vedel sem, da 
so se mi posmehovala zaradi 

nizke rasti, a kaj sem hotel?! 
Družbo sem imel rad, dekle-
ta pa tudi. Žal le od daleč, ker 
mi blizu ni nobena pustila.

Star sem bil že skoraj 35 
let, mama je začela negodo-
vati, češ ne bomo ti prepisa-
li kmetije, če si ne misliš do-
biti ene 'babe'. Zelo rada je 
uporabljala to besedo, vsa-
kokrat, ko jo je omenila, sem 
še ves teden zardeval. Potem 
pa me je nekoč poklical stric, 
njen brat, in mi povedal, da 
ima eno 'pripravno' zame: 
'Bolj molči, kot govori, pri-
dna pa je, pridna!'

Z Mirico sva se prvič sre-
čala v gostilni v Poljanah. Za-
kaj tam, malo od rok, ne vem. 
Zdi se mi, da je imel stric tam 
'kšeft' z lesom, pa se mu je 
zdelo, da bo ubil dve muhi 
na en mah. Mirica se je pri-
peljala sama, imela je rdečo 
'stoenko' z goriško registraci-
jo. Res se mi je zdela poseb-
na. Doma sem bil navajen na 
nenehen direndaj, vpitje in 
kričanje, ona je spregovori-
la komaj kakšno besedo. Ko 
sva ostala sama, je iz torbice 
potegnila list papirja, na kate-
rega je z okorno pisavo napi-
sala osem zahtev za poroko z 
menoj. V oči mi je padla tre-
tja točka, v kateri je pisalo, da 
bova imela spolne odnose le 
toliko časa, dokler ne zanosi. 
Želela je tudi, da je o preteklo-
sti ne sprašujem, o sorodni-
kih pa tudi ne. Vse skupaj se 
mi je zdelo smešno, a vseeno 
nisem ugovarjal.

Veliko kasneje, čez ka-
kšnih dvajset let, sem spoz-
nal njenega polbrata, ki mi 
je povedal, da so Miričinega 
fanta pripeljali iz JLA v svin-
čeni krsti in takrat se je za-
klela, da se ne bo nikoli poro-
čila. Ker pa se s svakinjo nis-
ta razumeli, je iskala prilož-
nosti, da pobegne od doma 
in gre na svoje.

Poročila sva se čez štiri me-
sece, 10. avgusta. Mama sicer 
ni nič rekla, videl pa sem, da 

jo skrbi zame. Mirica je bila 
res nenavadna ženska: bila 
je zelo pridna, prva je vstala, 
zadnja je šla spat, a vse, kar 
je delala, je bilo prisiljeno, 
mehansko. S poroko je dobi-
la tudi polovico kmetije, tako 
smo se dogovorili. Najin ot-
rok, če ga bova imela, pa bo 
potem edini dedič.

Leta 1968 sva torej skle-
nila sveti zakon. Njenih na 
poroko ni bilo. Zakaj ne, je 
nisem smel vprašati. Mami 
sem povedal za najin poslov-
ni dogovor, drugi so se spri-
jaznili, da je za takšnega za-
nikrnega ženina, kot sem se 
jim zdel, lahko vsaka dobra.

Opisal vam bom tudi po-
ročno noč. Žena se je uleg-
la na rob postelje, si potegni-
la kombinežo do prsi in mi 
rekla: 'Daj!' In sem. Ležala 
je negibno kot klada. Ko je 
bilo konec, je še dodala: 'Do 
tega imaš pravico, dokler ne 
bo spočet otrok, potem pa ni-
koli več.' Prikimal sem, kaj 
sem hotel drugega? Res mi 
je 'dala' včasih tudi po dvak-
rat na dan. Nikoli pa ni do-
volila, da bi jo poljubljal ali 
božal po prsih. Nikoli! Vča-
sih me je mikalo, da bi koga 
vprašal, ali je povsod, v vsa-
kem zakonu enako, pa me je 
bilo sram. Konec novembra 
mi je povedala, da je noseča. 
'A potem res ne bova nikoli 
več?' sem jo vprašal. 'Res,' je 
odgovorila in zgodba je bila 
zanjo zaključena. Zato sem 
začel na skrivaj kupovati re-
vijo Kaj. Ob pogledu na raz-
galjene lepotice sem nada-
ljeval svoje spolno življenje.

Konec maja naslednjega 
leta se je rodila hčerka Katari-
na. Mirica je upala, da bo sin, 
zato je ni dosti marala. Kma-
lu sem ugotovil, da otrok pre-
več joka. Še mami se je zde-
lo čudno. 'Naredi kaj, druga-
če se nas bodo Italijani izogi-
bali,' mi je rekla. Kmalu sem 
ugotovil, da ima žena pre-
malo mleka, da bi jo hranila 

s kravjim, ji pa ni kapnilo. V 
knjigi Moj otrok sem našel 
podatke o razmerju vode in 
mleka. Potem sem skrb za 
hčerko prevzel na svoja ra-
mena. Kmalu je začela prido-
bivati kilograme, tudi 'gruli-
la' je, kar mi je bilo sploh zelo 
všeč. Žena je namesto mene 
pomagala na žagi, sama je 
pokosila senožeti, z mamo 
sta opleli dolgo njivo s krom-
pirjem in korenjem za praši-
če. Le gostov, ki so prihajali 
prespat v brunarico, se je iz-
ogibala. V Katarino sem bil 
naravnost zaljubljen. Zame 
ni bilo lepšega otroka na sve-
tu. Še nekaj je bilo zelo po-
membno: bila je edino bitje, 
ki me je kdajkoli objelo. Vse 
bi naredil zanjo!

Moji sorodniki in sovašča-
ni so hvalili Mirico, kako pri-
dna je. mnogi so mi jo zavi-
dali. Samo kimal sem, kaj 
sem hotel? Resnice jim ni-
sem mogel izdati. Bila je 
prva, ki je bila pokonci, in 
zadnja, ki je legla k počitku.

Ko je šla Katarina v prvi ra-
zred, se je tudi Miričino ob-
našanje čez noč spremenilo. 
Najprej je od mene zahteva-
la denar, da si kupi nov avto. 
Nisem ga imel dovolj za ško-
do, ki ji je padla v oči, kredi-
ta pa kot lastnik komaj renta-
bilne žage nisem mogel vze-
ti. Denar sem si izposodil 
pri stricu, četudi potem vso 
noč nisem mogel spati zara-
di obresti, ki mi jih je zaraču-
nal. A za ljubi mir sem tudi 
te skrbi izbrisal iz glave.

Namesto da bi se Katarina 
skupaj z drugimi otroki vozi-
la v šolo s kombijem, jo je vsa-
ko jutro odpeljala Mirica. Po-
tem je več kot tri ure ni bilo 
na spregled. Kje je hodila, ni 
nikoli povedala. Mama jo je 
nekoč vprašala, a jo je grobo 
zavrnila z besedami, naj raje 
razmišlja, kam bo šla, če se 
bosta prodali žaga in kmeti-
ja,« je razlagal Evgen.

(Konec prihodnjič)

Ženske izbirajo z očmi, ne s srcem, 1. del

Samo kombinežo je dvignila tja do prsi

usode
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
         vzhod      zahod 

Torek
3. 5.

7/17 °C

Nedelja 
8. 5.

7/15 °C

Sreda 
4. 5.

Četrtek
5. 5.

Petek
6. 5.

Sobota
7. 5.

6/18 °C 8/18 °C 7/14 °C 7/18 °C

Ponedeljek 
9. 5.

Torek
10. 5.

Sreda
11. 5.

Četrtek
12. 5.

7/19 °C 7/20 °C 9/19 °C 9/20 °C
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Vabljeni na odprtje razstave

UMETNOST VEZENJA
v četrtek, 12. maja 2022, ob 19. uri  

v Galeriji Mestne hiše v Kranju, Glavni trg 4.

Razstava predstavlja izdelke Marije Šolar v različnih 
tehnikah vezenja iz zakladnice svetovne dediščine. 
Iz zbirke Gorenjskega muzeja smo dodali vajenice, ki 

pričajo o učenju vezenja pred 100 in več leti. 

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

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

PRIREDITVE
Andersenov detektivski večer
Tržič – V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja v Tržiču bo v petek, 6. 
maja, ob 18. uri potekal Andersenov detektivski večer za otroke 
med 9. in 12. letom starosti. Potrebne so predhodne prijave.

IZLETI
Prvo kolesarjenje 
Šenčur – Kolesarska sekcija Društva upokojencev Šenčur v 
petek, 13. maja, organizira prvo kolesarjenje. Odhod bo ob 
9. uri izpred gasilskega doma v Šenčurju, vrnitev okrog 12. 
ure. Dobrodošli so tudi mlajši upokojenci. Informacije: Vik-
tor Pravst – 031 512 421.

S kolesom do Otoč
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 5. maja, 
na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Podbrezje–Posavec–
Otoče–Naklo. Začetek ob 9. uri pred domom upokojencev 
Naklo.

V sotesko Pekel pri Borovnici
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 14. 
maja, v sotesko Pekel pri Borovnici. Odhod s posebnim av-
tobusom izpred Mercator centra Primskovo bo ob 7. uri. Pri-
jave in vplačila sprejemajo v pisarni društva ob sredah med 
17. in 18. uro, na TRR društva ali pri vodniku Milanu Čeliku 
(tel.: 031 418 146, e-pošta: celik.milan@gmail.com).

OBVESTILA
Ogled muzejske zbirke starih igrač
Milje – V petek, 6. maja, bo od 17. do 19. ure v Hiši čez cesto 
na Miljah spet čas za ogled muzejske zbirke starih punčk, 
igrač, otroških vozičkov, zibk, posteljic, skratka vsega, kar se 
je v preteklosti uporabljalo za otroka. Zbirka je dopolnjena 
z maketami vlaka, zabaviščnega parka in ponazoritvami naj-
zanimivejših dogodkov iz zgodovine Slovenije. Ogled je za-
nimiv tako za starejše kot za mlajše obiskovalce, šole, vrtce, 
izletnike, pohodnike ali kolesarje. Za ogled muzejske zbirke 
se lahko tudi naročite po telefonu 031 681 073 ali po e-pošti 
dragica.markun@gmail.com.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bo v sredo, 4. maja, ob 16. 
uri Sredina risalnica, ob 17. uri bodo potekale ustvarjalne de-
lavnice. V četrtek, 5. maja, bo ob 17. uri Ura pravljic, ki jo bo 
obiskala Grofica in tudi povedala pravljico. V petek, 6. maja, 
bo ob 10. uri Brihtina pravljična dežela. 

Hrušica – V Knjižnici Hrušica bo v četrtek, 5. maja, ob 16. uri 
ustvarjalna delavnica. 

Svetovanje z Mišo Pušenjak
Trata, Naklo, Jarše – Svetovanje z Mišo Pušenjak bo pote-
kalo v četrtek, 5. maja, od 9. do 12. ure v vrtnem centru na 
Trati in od 13. do 16. ure v vrtnem centru v Naklem ter v po-
nedeljek, 9. maja, od 9. do 12. ure v vrtnem centru na Jaršah.

Marjana Ahačič

Radovljica – Občina Rado-
vljica se je z Zavodom za 
varstvo kulturne dediščine 
Slovenije (ZVKD) dogovori-
la o obnovi Plečnikovih pa-
viljonov Jožamurka in Brez-
janka v Begunjah, so sporo-
čili z radovljiške občinske 
uprave.

»Letos bo občina pridobila 
novelacijo že izdelanega ge-
ološko-geomehanskega ela-
borata s tehnično rešitvijo za 
stabilizacijo plazovite breži-
ne s podpornim zidom v ob-
liki kamnite zložbe in doda-
tne utrditve z geotehnični-
mi sidri, pri čemer bo pod-
porni zid umeščen v brežino 
približno 4,5 metra proč od 
paviljona Jožamurka. Celot-
na konstrukcija podporne-
ga zidu bo zakrita z brežino, 
ki bo oblikovana skladno z 

izvornim oblikovanjem zu-
nanje ureditve paviljona. Po 
pridobitvi projektne doku-
mentacije bo občina v letu 
2023 začela gradbena dela 
za stabilizacijo plazovite 
brežine na območju paviljo-
na Jožamurka,« so pojasnili.

Restavratorski center 
ZVKD pa bo predvidoma še 
letos izdelal konservatorsko-
-restavratorski načrt za oba 
paviljona, ki bo vseboval ana-
litični del in usmeritve za po-
seg ter konservatorsko-resta-
vratorski projekt. V slednjem 
bodo definirani posegi na se-
stavinah, ki se restavrirajo: 
kamen, umetni kamen, be-
ton, opeka, ometi in les ..., z 
naravoslovnimi preiskavami 
površinskih obdelav, sesta-
ve malt in ometa, raziskavo 
trdnosti lesenih konstrukcij-
skih elementov in oceno re-
stavratorskih posegov. 

Restavratorski center bo 
izdelal tudi načrt gradbenih 
konstrukcij za statično sana-
cijo paviljona Jožamurka in 
določil ukrepe za začasno va-
rovanje konstrukcije v času 
izvajanja gradbenih ukrepov 
za stabilizacijo brežine. Na 

podlagi izdelanih dokumen-
tov Restavratorskega centra 
bo mogoče oceniti stroške ob-
nove obeh paviljonov in kan-
didirati na razpisih za sofi-
nanciranje obnove kulturne 
dediščine, še pojasnjujejo na 
radovljiški občinski upravi.

Najprej bodo utrdili brežino
Občina in zavod za varstvo kulturne dediščine sta se dogovorila o poteku obnove Plečnikovih 
paviljonov v Begunjah. Najprej je na vrsti sanacija plazovite brežine pod Jožamurko.

Sanacija Plečnikovih kapelic v Begunjah se bo začela 
v prihodnjem letu, najprej bodo uredili brežino pod 
paviljonom Jožamurka.

Begunje – Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica ob 
krajevnem prazniku v Begunjah organizira spominsko slo-
vesnost v spomin na osvoboditev zapornikov iz begunjskih 
zaporov. Slovesnost bo jutri, v sredo, 4. maja, ob 16. uri, pred 
spomenikom padlih talcev v graščinskem vrtu v Begunjah.

Spominska slovesnost v Begunjah

Jesenice - V Zdravstvenem domu Jesenice v četrtek, 5. maja, 
organizirajo dan za cepljenje. Med 9. in 17. uro bo potekalo 
cepljenje brez naročanja, cepili pa bodo proti humanemu 
papiloma virusu (HPV), klopnemu meningoencefalitisu, 
covidu-19, tetanusu, oslovskemu kašlju. Imeli bodo tudi 
zdravstvenovzgojne delavnice, svetovanje o zdravem načinu 
življenja, zdravi prehrani, možno bo merjenje telesne teže in 
krvnega tlaka. 

Peti maj, dan za cepljenje

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 3. 5.
18.30, 20.40 NEZNOSNO BREME 
OGROMNEGA TALENTA
17.30, 20.00 DOWNTON ABBEY: NOVA 
DOBA
16.30 VESOLJE MED NAMI
21.00 NOTRE-DAME V PLAMENIH
19.30 SEVERNJAK

16.00, 18.10 BARABE, sinhro.
20.15 MAGIČNE ŽIVALI: DUMBLEDORJEVE 
SKRIVNOSTI
16.40 MORBIUS
17.00 JEŽEK SONIC 2, sinhro.
18.45 IZGUBLJENO MESTO
15.30 JAZ, RDEČA PANDA, sinhro.

Organizatorji filmskih predstav si 
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE, KRANJ

Četrtek, 5. maja
19.00 Avtorski projekt: PRAVLJICE NAŠEGA OTROŠTVA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, JESENICE

Sreda, 4. maja
18.30 Glasbena šola Jesenice: BALETNA PREDSTAVA

GLEDALIŠKI SPORED

3. 5. tor. Aleksander  5.46 20.14

4. 5. sre. Cveto   5.45 20.15 

5. 5. čet. Angel   5.43 20.16     

6. 5. pet. Janez   5.42  20.17

7. 5. sob. Stanko   5.40 20.19

8. 5. ned. Viktor   5.39 20.20

9. 5. pon.  Gregor    5.38 20.21

Jezersko – Športno društvo Jezersko na svoji strani na Face-
booku obvešča planince, da je za obisk Češke koče potrebna 
zimska oprema, saj zaradi padavin še vedno lahko prihaja do 
manjših plazov. Zato so do nadaljnjega prestavili tudi odprtje 
koče oziroma začetek nove sezone. 

Dostop do koče za zdaj z zimsko opremo
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Nagrajenci križanke Turizem in kultura Radovljica z geslom: FE-
STIVAL ČOKOLADE SE VRAČA, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 15. aprila 2022 so: Henrik Perko iz Tržiča, Alenka Weissei-
sen z Golnika in Jožica Hajdarovič iz Radovljice, ki prejmejo vsak 
po eno bomboniero Chocolata. Čestitamo.

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

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

Apiterapija se 
ukvarja z lajšanjem 
ali odpravljanjem 
zdravstvenih tegob 
z uporabo čebeljih 
pridelkov. Knjiga je 
praktično uporabna, 
saj prinaša veliko 
informacij o 
uporabi čebeljih 
pridelkov, doziranju 
in trajanju uporabe 
za posamezne 
namene 
apimedicine 
(pregled 
uporabnosti 
pridelkov pri 
posameznih 
boleznih). 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

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

EUR

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

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

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

                        + poštnina

25
EUR

Vas zanima, kako 
je naše telo 
videti od znotraj? 
Odgovore boste 
našli v knjigi, ki na 
poljuden način 
razkriva sestavo 
in delovanje 
našega telesa. 
Izvedeli boste 
kako lahko naše 
telo neumorno 
deluje vse naše 
življenje. Knjiga 
vsebuje zavihke, 
prosojnice in 
“kolo” za lažjo 
predstavo. 
Zanimivo in 
poučno hkrati! 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

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

EUR

ZAHVALA

V 65. letu starosti se je poslovila naša draga mama, babica, sestra, 
teta in tašča

Cilka Potočnik
iz Zgornje Luše

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, za stiske rok ter 
tolažilne in spodbudne besede, za podarjeno cvetje, sveče in 
darovane svete maše. Hvala mag. Mateji Lopuh in Marku Možini 
za oskrbo v času njene bolezni. Posebna zahvala Jani Čebašek 
za lep govor ob slovesu. Hvala župniku, pevcem, sosedom – 
nosačem in vsem, ki ste se poslovili od nje in jo pospremili k 
večnemu počitku. Iskrena zahvala še enkrat vsem imenovanim 
in neimenovanim, ki ste našo mamo spoštovali in jo imeli radi.

Žalujoči vsi njeni

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

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

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

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

Rezultati – žrebanje  1. 5. 2022
11, 20, 26, 28, 35, 37, 39 in 31

Loto PLUS: 2, 10, 15, 16, 32, 33, 39 in 6
Lotko: 3 2 6 7 6 0

Sklad 4. 5. 2022 za Sedmico: 2.240.000 EUR
Sklad 4. 5. 2022  za PLUS: 430.000 EUR
Sklad 4. 5. 2022  za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

RENAULT Laguno 1.6, letnik 2007, 
cena 1.800 EUR, tel.: 040/315-388 
 22001157

GOLF 1.9, dizel, letnik 2008, prevože-
nih 123.000 km, tel.: 051/202-963  
 22001144

KUPIM

AVTO, ohranjen, s klimo, resen kupec, 
tel.: 031/287-728  
 22001146

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

DRUGA VOZILA
PRODAM

POČITNIŠKO prikolico Adria Optima 
500 TQ, letnik 1994, za 4 osebe, bal-
dahin, 3.900 EUR, tel.: 031/374-706  
 22001154

GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

LES listavcev, hlode/goli lipe, jelše, 
topola, breze, hrasta, kostanja, tel.: 
031/696-944 
 22001147

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ZA 100 EUR prodam žensko trackig 
kolo, staro 2 leti, tel.: 040/259-011 
 22001096

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 22001141

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
IŠČEM

PODARITE odvečne knjige. Pokličite, 
pridem z veseljem, jih odpeljem in oh-
ranim, tel.: 030/996-225  
 22001168

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

ŽIVALI IN RASTLINE
KUPIM

POSAJENO okrasno rastlino lisičji rep 
(asparagus). Na SMS pošlji sliko, tel.: 
031/845-546 22001145

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

NAKLADALKO Sip 17 m3, tel.: 
031/417-221 22001151

SADILEC krompirja, znamke Hmezad 
Žalec, ugodno, tel.: 041/728-092 
 22001149

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

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

BELE piščance za dopitanje. Stanonik, 
Log 9, Škofja Loka, tel.: 04/51-85-
580, 041/694-285 
 22001150

BIKA 380 kg, krmljen brez silaže, 
vajen paše, za rejo ali za zakol, tel.: 
040/539-023 
 22001152

ČB bikca, starega tri tedne, tel.: 
041/350-423 
 22001143

JARKICE rjave in grahaste, stare 20 
tednov, ugodno, možna dostava, Pivka, 
tel.: 040/715-861  
 22001158

KRAVO s teletom, vajena paše, stara 2 
leti, telička 11 tednov, pasma LS, tel.: 
031/837-791  
 22001142

KUPIM

MLADO kravo, mesne pasme, skupaj 
z 1. ali 2. teličkom, navajene paše, tel.: 
040/626-252  
 22001115

OSTALO
PRODAM

LANSKO seno, tel.: 04/51-92-170  
 22001156

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

V podjetju Foodium d.o.o., Milje 89, 
Visoko, zaposlimo skladiščnika - vozni-
ka, tel.: 040/873-310  
 22001159

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE - vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, 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 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 22001164

ZASEBNI STIKI
73 letni vdovec, želim spoznati primer-
no žensko do 70 let, za občasna sre-
čanja, tel.: 041/738-460  
 22001153

RAZNO
PRODAM

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

Radovljica – Od prejšnjega ponedeljka so v Radovljici spet na 
voljo kolesa za izposojo v okviru sistema Gorenjska.bike. V ra-
dovljiški občini je pet postaj, in sicer v Radovljici na parkirišču 
nasproti knjižnice in na Gradnikovi cesti, v Lescah pri železni-
ški postaji in pri vrtcu ter v Begunjah pri avtobusni postaji. Na 
vseh je na voljo skupaj 32 koles, od teh 20 električnih. Gre za 
enoten sistem izposoje koles, ki je od leta 2020 vzpostavljen 
v petih gorenjskih občinah: na Jesenicah, v Kranju, Naklem, 
Radovljici in Tržiču. Uporaba je preprosta, izposoja in vračilo 
kolesa vzameta nekaj trenutkov. Vsa navodila za uporabo sis-
tema za izposojo koles pridobite ob registraciji ali na uradni 
spletni strani sistema www.gorenjska.bike, kjer so objavljeni 
tudi ceniki, opis paketov in druge informacije.

Nova sezona izposoje koles
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Janez Kuhar

Cerklje na Gorenjskem – Av-
to-moto društvo Cerklje na 
Gorenjskem, ki je bilo usta-
novljeno leta 1953, je v nede-
ljo, 1. maja, zelo uspešno or-
ganiziralo tradicionalno, že 
67. prvomajsko paradno vo-
žnjo. Kot je povedal predse-
dnik športne komisije pri 
AMD Cerklje Jože Glavan, 
je karavana vozil obiskala 18 
vasi pod Krvavcem. Kolona 
avtomobilov, motornih ko-
les ter sedmih gasilskih vozil 
je krenila izpred gostilne Ba-
vant v Dvorjah pod Krvavcem, 
šla mimo Gradu Strmol, sko-
zi vasi Češnjevek, Adergas, 
Trata, Velesovo, Praprotna 
Polica, nazaj skozi Dvorje in 
Grad do Pšate, skozi Poženik, 
Šmartno, Glinje do Zaloga in 
Lahovč, mimo Vopovelj, sko-
zi Spodnji in Zgornji Brnik 
ter skozi Cerklje do Dvorij, 
kjer so Pod Jenkovo lipo tra-
dicionalno pripravili zaključ-
no srečanje. 

V povorki je letos po be-
sedah predsednika AMD 
Cerklje Zdravka Novaka so-
delovalo 138 osebnih vozil, 
14 mopedistov Moped toura 
Zalog pod Krvavcem, sedem 
gasilskih vozil in 76 pred-
vsem športnih motornih ko-
les, nekaj med njimi tudi iz 
sosednjih občin. 

Med udeleženci letošnje 
povorke je bil tudi cerkljan-
ski župan Franc Čebulj. 
Prvič pa se je paradne vožnje 
udeležil tudi Luka Jezeršek 
z družino s popolnoma ob-
novljenim vozilom Zastava 
letnik 1987. Zaupal nam je, 
da ima doma za svoja otro-
ka še dve takšni vozili, ki sta 
potrebni obnove. 

Na prvih paradnih vožnjah 
pod Krvavcem pa je sodelo-
valo le okrog dvajset moto-
ristov. Gledalci ob cesti, kjer 
je potekala letošnja paradna 
vožnja, so videli najnovej-
ša osebna vozila najrazlič-
nejših znamk in tudi zelo 

ohranjena stara vozila. Čla-
nom AMD Cerklje so bili pri 
organizaciji paradne vožnje 
v pomoč tudi gasilci iz Vele-
sovega, Lahovč ter Zgornje-
ga in Spodnjega Brnika, ki 
so poskrbeli za njihovo var-
nost. 

Najstarejši osebni avtomo-
bil Fiat Zastava 600D letnik 
1965 je vozil Darko Galjot iz 
Velesovega, sicer pa se je pa-
radne vožnje udeležila sku-
pina desetih fantov in mož 
iz šenčurske in cerkljanske 
občine, ki so imeli »fičke« 
z letnico izdelave od 1983 
do 1965, iz Moped toura pa 
je bil tudi Matjaž Novak iz 

Zaloga z mopedom z letnico 
izdelave 1957, Janez Lončar 
iz Zaloga pa je imel »colibri« 
iz leta 1958. Moped tour Za-
log letos praznuje 30-letnico 
delovanja društva, ki jo bodo 
praznovali 3. julija letos, 7. 
julija pa bodo z mopedi poto-
vali po Gorenjski, »bazo« pa 
bodo imeli v kampu v Rado-
vljici. Sredi maja bodo člani 
AMD Cerklje sodelovali pri 
varovanju Mednarodne re-
vije starodobnikov DSV Ka-
mnik 2022 v Volčjem Po-
toku, v septembru pa načr-
tujejo varovanje prvošolčk-
ov ob začetku šolskega leta v 
Cerkljah in Zalogu. 

Prvomajska paradna vožnja
V povorki je sodelovalo 138 osebnih vozil, 14 mopedistov, sedem gasilskih vozil in 76 predvsem 
športnih motornih koles. Med udeleženci sta bila tudi cerkljanski župan Franc Čebulj in Luka Jezeršek.

Prvič je v paradni vožnji sodeloval tudi Luka Jezeršek z družino z avtomobilom Zastava 
letnik 1987.

Skupinski posnetek udeležencev paradne vožnje, ki so vozili oldtimerje Zastava, najstarejši je bil letnik 1965.

Alenka Brun

Kranj – Janez Štros je tako 
na odru kranjskega Prešer-
novega gledališča predstavil 
že svojo peto knjigo iz cikla 
Tudi ti si angel – s podnaslo-
vom Ljubezen in sreča. Do-
brodelna zgodba z naslo-
vom Tudi ti si angel, pri ka-
teri že od vsega začetka sode-
luje tudi Rotary klub Kranj, 
pa traja že šest let, in v tem 
času so za dobrodelne na-
mene zbrali že okoli dvesto 
tisoč evrov. 

Tudi ti si Angel – Ljube-
zen in sreča je izšla v samo-
založbi, in sicer v nakladi ti-
soč izvodov in v dveh jezi-
kih – slovenščini ter angleš-
čini – v eni knjigi. Za angle-
ški prevod je poskrbela Sa-
bina Gregorin. Avtor v knji-
gi objavljenih slikarskih del 
in idejni oče projekta Janez 
Štros nam je zaupal, da je le-
tos knjiga ugledala luč sveta 
z namenom. Podarja jo na-
mreč pokojni soprogi Aniti 
ob dvajseti obletnici njene 
smrti. Knjiga se tako začne 
s tekstom Ljubezen in sre-
ča, kar je pravzaprav avtorje-
vo pismo soprogi. »Napisal 
sem pismo, ki ji ga ne mo-
rem poslati, ker nimam na-
slova, pa sem ga sedaj objavil 

v knjigi,« sicer hudomušno, 
a s pridihom otožnosti po-
jasni Štros. V nadaljevanju 
pa so v knjigi objavljene foto-
grafije njegovih olj na platnu 
iz cikla Tudi ti si angel. Ne-
katera so nastala pred sed-
mimi leti, spet druga lani. 

Tokrat so organizatorji do-
godka ocenili vrednost vabila 
na večer s tridesetimi evri. Za 
ta denar so tisti, ki so se od-
zvali, dobili odlično glasbeno 
vzdušje, saj je za glasbo pos-
krbel nihče drug kot Ansam-
bel Saša Avsenika, najnovej-

ši izvod Štrosove knjige, ve-
čer pa so zaključili ob pri-
jetnem druženju po dogod-
ku. Zbrani denar so nameni-
li OŠ Helene Puhar Kranj za 
igralni park. Knjigo pa seve-
da lahko kupite tudi nakna-
dno, dokler bo na razpola-
go. Od te prodaje bo šel de-
nar ravno tako v dobrodel-
ne namene, ampak za druge 
projekte. Med drugim tudi 
za šolo, ki jo gradijo za otro-
ke s posebnimi potrebami v 
Keniji. To je leto in pol star 
projekt, ki se bo zaključil je-
seni, ko bodo šolo odprli, na-
staja pa v sodelovanju s Slo-
venko Jano Dular. Ta je po-
doben projekt uspešno izpe-
ljala že pred dvanajstimi leti 
v Malaviju, smo še izvedeli.

Dobrodelni angel
Kranjčan Janez Štros, doma iz Bitenj, je prejšnji 
teden s kranjskimi rotarijci povabil v Prešernovo 
gledališče k nadaljevanju dobrodelne zgodbe Tudi 
ti si angel. Cilj tokratnega druženja je bila pomoč 
otrokom s posebnimi potrebami.

Janez Štros zgodbo o dobrodelnosti nadaljuje že s peto 
knjigo Tudi ti si angel, Ljubezen in sreča. / Foto: Tina Dokl

Cerklje – V Cerkljah vabijo na prevzem sadik gorenjskega 
nageljna, ki jih bodo v sodelovanju z Društvom kmečkih in 
podeželskih žena v petek in soboto delili pred Zavodom za 
turizem. Sadike bodo na voljo občanom občine Cerklje. V 
Cerkljah si namreč želijo, da bi v počastitev občinskega pra-
znika, ki ga praznujejo jeseni, občani svoje hiše in balkone 
okrasili z gorenjskimi nageljni. Sobotno deljenje sadik bo tako 
predstavljalo uvod v septembrsko praznično dogajanje, ko 
bodo organizirali tudi novo prireditev, ki so jo poimenovali 
Pozdrav jeseni z gorenjskim nageljnom in bo potekala prvič. 
Med 2. in 4. septembrom se tako v Cerkljah obeta pestro 
dogajanje, nastopili pa bodo tudi Mambo Kings, Vili Resnik, 
Miran Rudan in Pop Design.

Delili bodo sadike nageljnov

Danes, jutri in v četrtek bo delno jasno, čez dan bo nastajala 
spremenljiva oblačnost, možne so posamezne kratkotrajne 
plohe.


