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Legendarnega Zlatoroga ni več
Na njegovem mestu bo, če bodo razmere dopuščale, že v dobrem letu in
pol zrastel nov hotelski kompleks, sestavljen iz šestih stavb, kjer bo največji
poudarek na kongresnem in velneškem turizmu. Investitor želi, da območje
ostane mirno.
Marjana Ahačič

Repanšek, direktor družbe
Alpinia, ki upravlja Merlakove bohinjske hotele, so se
rušenja starih objektov lotili po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj in načrtovali, da investicijo zaključijo v
dobrem letu in pol, kar bi pomenilo, da bi bil novi hotel
postavljen še pred koncem
prihodnjega leta.
A se sedaj, ugotavlja Repanšek, tako kot vsi investitorji srečujejo z visokimi cenami in nenehno spreminjajočimi se razmerami v
gradbeništvu. Zato so projekt razdelili na dve fazi, na

Ukanc – Prejšnji teden so
dokončno porušili legendarni bohinjski hotel Zlatorog. Tik pred drugo svetovno
vojno so ga zgradili na mestu, kjer je nekaj desetletij
prej že stal leseni hotel. Konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja so ga obnovili, nato pa zadnja desetletja
pustili propadati, dokler ga
pred tremi leti ni skupaj s še
nekaterimi drugimi hoteli v
Bohinju kupil eden najbogatejših Slovencev Damian
Merlak. Kot je povedal Jure

rušitvena in gradbena dela,
gradbince pa bodo najemali sproti.
Kot je povedal Repanšek,
pričakujejo, da bodo gradbeno dovoljenje za novi Zlatorog pridobili že v kratkem,
saj so vsi soglasodajalci že
podali pozitivna mnenja, pri
snovanju novega hotelskega kompleksa v Ukancu pa
so morali skleniti kar nekaj
kompromisov. Najprej pri
številu kapacitet; novi hotel,
sestavljen iz šestih manjših
objektov, jih bo tako imel
okoli sto.
43. stran

Stari hotel Zlatorog so prejšnji teden podrli, sledi še rušenje depandanse in vile, nato pa bo
v Ukancu začel nastajati nov hotelski kompleks.

Mohorič doniral defibrilatorja

Pritožba na gradbeno
dovoljenje za obvoznico

Kolesar Matej Mohorič je z donacijo dveh avtomatskih zunanjih defibrilatorjev pokazal, da kljub velikim
športnim uspehom ni pozabil na domače okolje. Namestili so ju na Jamniku in v Nemiljah.

Gradnja južne blejske obvoznice se bo ponovno
zamaknila.

Simon Šubic

Maša Likosar
Bled – Na Občini Bled so prejeli informacijo, da je bila na
izdano gradbeno dovoljenje za prvo fazo gradnje južne blejske obvoznice, ki ga
je aprila izdala radovljiška
upravna enota, podana pritožba. Na UE Radovljica so
informacijo potrdili in dodali,
da bo pritožba posredovana v
opredelitev investitorju, potem pa bo o njej odločalo Ministrstvo za okolje in prostor.
Gradnja južne obvoznice
bi sicer lahko stekla takoj,

Foto: Gorazd Kavčič

Nemilje – V krajevni skupnosti Podblica so se pred
časom razveselili odločitve
enega najboljših slovenskih
kolesarjev Mateja Mohoriča, da jim donira okoli 3800
evrov za nakup dveh avtomatskih zunanjih defibrilatorjev z ogrevanima omaricama za splošno rabo.
Že marca so ju namestili na Jamniku (Pri Urbanovcu) in v Nemiljah (gostišče
Na razpokah), trenutni Mohoričev odmor od kolesarskih dirk pa so minuli petek
izkoristili še za uradni prevzem aparatov.
46. stran

Donirana defibrilatorja so tudi uradno prevzeli. Na fotografiji (z leve): predsednik KS
Podblica Andraž Potočnik, kolesar Matej Mohorič in poveljnik PGD Podblica Primož Vidic.

Priloga:

ko bi bilo gradbeno dovoljenje pravnomočno, kar je v
osmih dneh od vročitve odločbe vsem strankam, če v
tem času ne bi bilo pritožbe.
Blejski župan Janez Fajfar
je na nedavni koordinaciji
županov občin Zgornje Gorenjske izrazil obžalovanje,
da nekateri ne uvidijo nacionalnega pomena obvoznice. Kot je še dodal, bo pritožba za nekaj tednov podaljšala postopke. »Kljub temu
upam, da se bo gradnja začela čim prej, saj je promet
nevzdržen,« je še poudaril.
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Poslanec bo Žakelj,
ne Černetova

Novi prostori za
kranjske nogometaše

Markacisti vabijo
v svoje vrste

Na Bledu po letu dni
ponovili iskalno akcijo

Zaradi računalniške napake je državna volilna komisija poslanski
mandat napačno pripisala Kranjčanki Ani Černe (Levica). Namesto nje gre v državni zbor žirovski
župan Janez Žakelj (NSi).

Kranjski nogometni drugoligaši iz
Triglava si bodo v dodatnih kvalifikacijah skušali utreti pot v prvo
ligo, v klubu pa so poskrbeli, da
bodo tako igralci kot navijači imeli
še boljše pogoje.

Za dobro označene planinske poti
v naših gorah in sredogorju skrbi
skoraj devetsto usposobljenih
markacistov, ker pa imajo zaradi
vse večjega obiska planincev dela
vedno več, potrebujejo nove moči.

Okoli osemdeset ljudi je v soboto
na območju Bleda ponovno iskalo
domačina Boštjana Lavtarja, ki ga
pogrešajo že od 7. aprila lani. Slovenski policisti letno obravnavajo
okoli 500 prijav pogrešanih oseb.

Danes bo sončno, popoldne bo možna kakšna
ploha ali nevihta.
Jutri in v četrtek bo
pretežno sončno.
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE
Nepozabna dalmatinska zabava v Kranju
Klapa Šufit je glasbena skupina iz Splita na Hrvaškem. Gre za
skupino pevcev, ki na tradicionalen dalmatinski način izvajajo
klapsko glasbo, a cappella večdelno petje. Izvajajo tudi sodobno klapsko glasbo s popolno instrumentacijo. In ravno Klapa
Šufit prihaja v Letno gledališče Khislstein v Kranju. Nastopili
bodo v nedeljo, 12. junija, ob 20. uri. Čudovit ambient in dalmatinski večer pod zvezdami nas bosta popeljala v letošnje
poletje. Vstopnice lahko dobite na eventim.si in www.topdogodek.si. Za vse informacije smo vam na voljo na telefonski
številki 041 962 418.

Gorenjski glas
torek, 10. maja 2022
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Odkrili napako: poslanec bo
Žakelj, ne Černetova
Zaradi računalniške napake je državna volilna komisija poslanski mandat napačno pripisala Kranjčanki
Ani Černe (Levica). V državni zbor gre po novem žirovski župan Janez Žakelj (NSi).
Simon Šubic

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici
za ogled koncerta, če boste pravilno odgovorili na nagradno
vprašanje: Napišite vsaj eno avtorsko pesem Klape Šufit. Odgovore pošljite do četrtka, 19. maja, na naslov: Gorenjski glas,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenci
V nagradni igri, ki je bila objavljena 3. maja 2022, prejmeta po
eno vstopnico za koncert Vlada Kreslina in zasedbe Momento
Cigano Primož Trilar z Visokega in Blaž Roblek iz Preddvora.
Nagrajencema čestitamo!

Darilo
www.gorenjskiglas.si

izžrebanemu naročniku časopisa

Kranj – »Kaj takega se v 21.
stoletju in v zreli demokraciji ne bi smelo zgoditi. Tega
nikakor nisem pričakovala,« je dejala kranjska mestna svetnica Ana Černe (Levica), za katero je na podlagi neuradnih rezultatov
aprilskih volitev še do minule sobote kazalo, da je izvoljena za državno poslanko. V
soboto pa je sledil šok: državna volilna komisija (DVK) je
sporočila, da je pri izračunu
poslanskih mandatov prišlo do napake in da Černetova ne bo nova poslanka. Po
novih izračunih je bil namreč namesto nje v 1. volilni
enoti Kranj izvoljen žirovski
župan Janez Žakelj (NSi).
Enaka usoda kot Černetovo je doletela še pet nesojenih poslancev, ki naj bi bili
izvoljeni drugod po Sloveniji, a prav tako ne bodo videli poslanskih klopi. Razmerje med strankami v novem
sklicu državnega zbora se sicer ni spremenilo, predsednik republike Borut Pahor
pa je ustanovno sejo novega
državnega zbora sklical v petek, 13. maja, ob 11. uri.

Knjigo prejme JANEZ HROVAT iz Kranjske Gore.
Najprej poročali mediji,
sledil je klic iz stranke

V lekarnah zaščitne maske niso več obvezne
Ljubljana – Vlada je na sobotni dopisni seji skladno s priporočili strokovne svetovalne skupine za covid-19 odločila, da
glede na ugodnejšo epidemiološko sliko in značilnosti različice omikron zaposlenim v zdravstveni dejavnosti in dejavnosti socialnega varstva ni več treba izpolnjevati pogoja PCT
(preboleli, cepljeni, testirani) za opravljanje dela. Prav tako
uporaba zaščitne maske ni več obvezna v lekarnah. Pogoj PCT
ostaja obvezen za obiskovalce v bolnišnicah in nastanitvenih
enotah socialnega varstva.

Odkritje spominske plošče Ivanu Omanu
Škofja Loka – V četrtek, 12. maja, Občina Škofja Loka in Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka vabita na dogodek ob odkritju spominske plošče Ivanu Omanu, kmetu, slovenskemu
domoljubu in narodnemu buditelju, članu predsedstva Republike Slovenije ter častnemu občanu Škofje Loke. Spominsko
ploščo bosta odkrila predsednik Republike Slovenije Borut
Pahor, ki je tudi častni pokrovitelj odkritja, in župan Občine
Škofja Loka Tine Radinja. Slovesnost se bo ob 17. uri začela
na Omanovi kmetiji v Zmincu pri Škofji Loki.

Občina Kamnik ima novo spletno stran
Kamnik – Prejšnji teden je začela delovati nova spletna stran
Občine Kamnik, ki občanom omogoča sodoben e-stik z občinsko upravo. Najpomembnejša novost je možnost oddaje
različnih vlog po spletu tudi v času izven uradnih ur občine.
Občani se lahko prijavijo tudi na prejemanje elektronskih obvestil z novicami, nova spletna stran pa omogoča tudi oddajo
predlogov in vprašanj, na katere bodo občani lahko dobili tudi
odgovore. Objavljeni so tudi koledar dogodkov, vsi potrebni
kontakti in povezave do drugih institucij v občini.

Černetova je za novico, da
ni bila izvoljena, izvedela iz
medijev v soboto, ko je DVK
o tem tudi obvestila javnost,
kmalu zatem pa je prejela klic

Ana Černe (Levica) / Foto: arhiv GG

Janez Žakelj (NSi) / Foto: arhiv GG

»Kot se je izkazalo ob dodatnem preverjanju izidov
volitev s strani neodvisnih strokovnjakov, obstoječa
programska oprema vsebuje napako v d'Hondtovem
sistemu dodeljevanja mandatov. Zato je prišlo do
nepravilnega izračuna na podlagi 93. člena zakona v
primeru, ko je ena od list po d'Hondtovem sistemu
prejela osem ali več mandatov. Na volitvah leta 2014
in 2018 se to ni zgodilo, zato se takrat ta napaka ni
udejanjila in torej ni vplivala na izide. Na letošnjih
volitvah pa sta dve listi, Gibanje Svoboda in SDS, dobili
osem ali več mandatov, zato se je pripetila omenjena
napaka,« so razložili v državni volilni komisiji.
iz strankine centrale. »K sreči sem trenutno na porodniškem dopustu, ta se mi izteče konec maja, zato svojemu
delodajalcu še nisem dala odpovedi, so pa pri delodajalcu
že razmišljali o objavi razpisa za moje nadomeščanje.
Pri tistih, ki so že dali odpoved v službi, ker so bili prepričani o izvolitvi, pa to gotovo
ni prijetna situacija. Tudi jaz,
če bi ne bila na porodniškem

dopustu, bi v tem času zagotovo že prekinila delovno razmerje, saj je edino logično, da
delodajalcu čim prej omogočiš poiskati zamenjavo,« je še
povedala Černetova.

Napako odkrili v petek
Do napačnega izračuna
šestih poslanskih mandatov je prišlo zaradi računalniške napake, je v soboto, ko

je potrdila končne rezultate državnozborskih volitev,
sporočila DVK. Kot so pojasnili, so napako odkrili, ko
je posebna strokovna skupina minuli petek opravila dodatno preverjanje izidov volitev. V skupini so sodelovali predstavniki podjetij Intelcom in Genis, ki so razvijalci in vzdrževalci programske
opreme za izračun izidov volitev, ter neodvisni svetovalec Andrej Bauer s Fakultete za matematiko in fiziko
Univerze v Ljubljani. Za zagotavljanje čim višje stopnje pravilnosti in možnosti odkrivanja napak so člani
strokovne skupine primerjali rezultate izračunov treh
neodvisnih
programskih
komponent: stare programske opreme, s katero so izračunali razultate volitev v letih 2014 in 2018 ter začasne
rezultate letošnjih volitev,
nove programske opreme,
ki jo je razvilo podjetje Genis, in programa, ki ga je razvil Andrej Bauer po naročilu
DVK za zagotavljanje neodvisnega preverjanja izidov.
Ko so ugotovili, da se rezultati ne ujemajo, so o tem takoj obvestili direktorja službe DVK Dušana Vučka.
V DVK so zagotovili, da so
mandati zdaj pravilno izračunani, predsednik republike Borut Pahor pa je ob podpisu ukaza o sklicu ustanovne seje državnega zbora poudaril, da je bil volilni proces
»pošten in transparenten«.

Jamstvena shema za mlade
V veljavo je stopil zakon o stanovanjski jamstveni shemi, ki bo mladim omogočal državno jamstvo za
posojila v višini do dvesto tisoč evrov ob prvem reševanju stanovanjskega vprašanja.
Aleš Senožetnik
Ljubljana – Prejšnji teden je
v veljavo stopil zakon o stanovanjski jamstveni shemi,
ki ga je v začetku prejšnjega
meseca potrdil državni zbor.
Po zakonu bo država mladim ob prvem reševanju stanovanjskega vprašanja dala
jamstvo za najem posojila
pri bankah. Jamstvo bo izdano za posojilo do višine dvesto tisoč evrov in ročnostjo
do trideset let, pri čemer bo
moral kreditojemalec zagotoviti najmanj dvajset odstotkov glavnice lastne udeležbe. Za izvajanje sheme

bo na leto na voljo tristo milijonov evrov in se bo letno
obnavljal v tej višini do konca leta 2032.

Podrobnosti bo urejala
uredba, ki jo mora vlada
sprejeti v tridesetih dneh
od uveljavitve zakona.
Kot je še opredeljeno v zakonu, bodo jamstva zagotovljena mladim do 38 let in
mladim družinam, zaposlenim za določen ali nedoločen čas, katerih kreditna
sposobnost je praviloma

nizka in po sklepu Banke
Slovenije, ki je v veljavi od
jeseni 2019, niso kreditno
sposobni za najem stanovanjskega kredita. Ta je sicer prejšnji teden že napovedala, da bodo iz omejitev
kreditiranja
prebivalstva
izvzete kreditne pogodbe
za nepremičnine, zavarovane z državnim jamstvom.
Kot med drugim še opredeljuje zakon, se za mlado družino šteje skupnost
obeh ali enega od staršev z
enim ali več otroki oz. posvojenci, pri čemer vsaj en otrok
še ni šoloobvezen v letu vložitve vloge za kredit po tem

zakonu. Prvo reševanje stanovanjskega vprašanja pa
po zakonu pomeni nakup,
gradnjo, prenovo ali dograditev stanovanjske nepremičnine, rekonstrukcija ali
sprememba namembnosti
stanovanja.
Za posle v zvezi z izdajo,
spremljanjem, unovčevanjem in izterjavo jamstev ter
nadzor nad namensko rabo
kreditov bo po zakonu zadolžena SID banka. Podrobneje
bodo sicer merila, pogoji in
postopek za izdajo jamstev
določeni z uredbo, ki jo bo
sprejela vlada v tridesetih
dneh po uveljavitvi zakona.
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V Kranju pozdravljajo potezo
okoljskega ministrstva
Narejen je nov korak k uresničitvi projekta novega avtocestnega priključka Kranj sever: objavljena je
pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta.
Simon Šubic
Kranj – Ministrstvo za okolje
in prostor (MOP) je pred tednom dni javno objavilo pobudo za pripravo državnega
prostorskega načrta za avtocestni (AC) priključek Kranj
sever, ki naj bi omilil prometne konice na severnem
in vzhodnem delu Mestne
občine Kranj. Na objavljeno gradivo (18. maja bo javna predstavitev) je do 10. junija možno podati predloge
in pripombe, njihova analiza pa bo podlaga za končno
izvedljivo rešitev.

Razbremeniti priključek
Kranj vzhod
Z načrtovanim AC priključkom Kranj sever želijo
prometno razbremeniti preobremenjen avtocestni priključek Kranj vzhod, povečati prometno varnost na avtocesti ter na navezovalnih
cestah na avtocesto na severnem in vzhodnem območju
Kranja, piše v objavljenem
gradivu. Načrtovana je rešitev s simetrično polovično
deteljico z umestitvijo obeh
pentelj na zahodno stran regionalne ceste Preddvor–
Kranj. Pentlji priključka se
na regionalno cesto priključujeta z dvema novima krožiščema. Načrtovani so tudi
hodniki za pešce in kolesarje
ob desni in levi strani regionalne ceste. Načrtovana prostorska ureditev je v skladu

Pentlji novega avtocestnega priključka se na regionalno cesto priključujeta z dvema novima
krožiščema. / Foto: MOP
z Resolucijo o nacionalnem
programu razvoja prometa do leta 2030, pojasnjuje
MOP, ki je pripravljavec državnih prostorskih načrtov.

Rakovec: Velika zmaga
za Kranj
»To je velika zmaga za
Kranj, saj je zdaj le še vprašanje časa, kdaj bo avtocestni priključek Kranj sever
tudi dejansko zgrajen. Veseli nas, da nam je na podlagi
strokovnih analiz in prometnih modelov, s številnimi
dopisi, pobudami in sestankovanji v zadnjih letih vendarle uspelo prepričati državo, da je AC-priključek Kranj

sever dopusten in potreben,
čeprav smo preteklih trideset let poslušali, da ni. Potezo ministrstva zato v Mestni
občini Kranj vsekakor pozdravljamo, prepričan sem, da
jo tudi župani ostalih šestih
sosednjih občin, s katerimi
smo septembra lani naslovili skupno pobudo za čimprejšnjo izgradnjo omenjenega priključka. Ta projekt
bo namreč občutno razbremenil promet v Kranju in
širši okolici, zato je vsak nov
korak v to smer dobra novica,« se je na javno objavo odzval kranjski župan Matjaž
Rakovec.
»Upamo, da bodo vse nadaljnje aktivnosti potekale

po načrtih in bi se lahko
postopki za gradnjo začeli
v letu 2025. V kombinaciji z manjkajočim odsekom
državne ceste Kranj–Hotemaže, na katero se bo navezoval novi priključek, bo to
res pomenilo precej manj
zastojev, ki smo jim priče
danes, potem pa bomo poskušali prometne razmere
na tem območju v sodelovanju z državo še izboljšati: z rekonstrukcijo državne ceste od krožišča Primskovo do Supernove Qlandie ter ceste med Hipermarketom Kranj Primskovo in krožiščem v Šenčurju
v štiripasovnico,« je še dodal Rakovec.

Legendarnega Zlatoroga ni več
31. stran
Prav tako so bili omejeni
z dovoljeno višino objektov,
zaradi česar so morali del
hotelske infrastrukture, v
osnovi načrtovane v slemenih objektov, urediti v kleti,
kjer bo tudi večina parkirnih

namenili velik poudarek
kongresnemu in velneškemu turizmu. »To območje
je res mirno in želimo, da
takšno tudi ostane,« je poudaril.
Z načrti in dejanji investitorja so zelo zadovoljni tudi
v lokalni skupnosti. »Vesel

Investitor pričakuje, da bodo gradbeno dovoljenje
za novi Zlatorog pridobili že v kratkem, saj so vsi
soglasodajalci že podali pozitivna mnenja, pri
snovanju novega hotelskega kompleksa v Ukancu pa
so morali skleniti kar nekaj kompromisov.
prostorov, kar je bilo zaradi
poplavno nevarnega območja posebno zahtevno.
Kot je napovedal Repanšek, bodo v novem Zlatorogu

sem, da se stari hotel ruši, saj
je to znak, da bo tu nastal nov
hotel,« je poudaril bohinjski
župan Jože Sodja. Nad uresničevanjem zamisli novih
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KOMENTAR
Mateja Rant

Počitnice po želji

M

inistrstvo za izobraževanje,
znanost
in šport je z objavo
v uradnem listu pred dnevi
ugodilo pobudi lokalne skupnosti in smučarske zveze po
spremembi datuma zimskih
šolskih počitnic v prihodnjem
šolskem letu. Namesto konec
februarja, kot je običajno, so
jih premaknili na konec januarja in začetek februarja.
Tega so se pobudniki seveda
zelo razveselili, nekoliko oziroma precej manj navdušenja
so pokazali šolniki.
Šolski sistem pač ni samopostrežna, kjer si vsak vzame,
kar mu ustreza. Tudi počitnice po želji, kot da so namenjene zgolj temu, da gredo otroci
smučat. Tokrat so si premika
zaželeli zaradi svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju med 21. februarjem in 5.
marcem v Planici, naslednjič
bo mogoče razlog lahko tudi
tako banalen, kot je recimo,
da sneg zadnja leta prezgodaj
skopni ter so učenci in dijaki
zato prikrajšani za užitke na
snegu. Ob tem seveda zanemarimo, da tistih, ki si lahko
privoščijo smučarske počitnice, že zdaj najbrž ni prav
veliko, ob draginji, ki nam jo
napovedujejo, jih bo najbrž še
manj. Pa bodo učenci prihodnje leto kljub temu v januarju
kar dvakrat na počitnicah,
potem pa bo sledilo precej
dolgo obdobje do prvomajskih počitnic. In kot opozarjajo strokovnjaki, je pri vsem
tem problematično predvsem
to, da odločitve niso sprejeli

zaradi koristi otrok, ampak
drugih interesov, v tem primeru gospodarskih. Turistični
delavci so si namreč tako zagotovili polne kapacitete tudi
ves februar.
Po dveh letih epidemije, ko
so se spremembe v šolstvu dogajale praktično čez noč in
ravnatelji včasih še v petek
niso vedeli, kako (in če sploh)
bodo učenci prišli k pouku
naslednji ponedeljek, bi bilo
nujno, da se v šolstvu vendarle
zagotovi neka stabilnost, da
bi lahko nadoknadili zamujeno, pokrpali luknje v znanju
in se znova posvetili svojemu
osnovnemu poslanstvu – izobraževanju. A tako kot zadnji
dve leti ni bilo pravega posluha
za mnenje učiteljev in stroke s
področja izobraževanja, so
tudi tokrat prevladali povsem
drugi interesi, ne interesi otrok. Najbolj žalostno pri vsem
pa je, da se tudi tokrat, kot je
bila navada minuli dve leti, s
šolniki o tej spremembi sploh
niso pogovarjali, le seznanili so jih z odločitvijo. Zato bi
vsaj nova vlada mogoče lahko
prisluhnila šolnikom, naj ministrstvo vendarle prevzame
kdo iz stroke, ki bo poznal
šolski sistem in vedel, kako deluje. In bodo tako sistemu, ki
pomembno vpliva na našo prihodnost, saj ni vseeno, kakšne
generacije tudi prihodnjih voditeljev bomo izobrazili, vendarle dali težo, ki si jo zasluži.
Ker ta čas je več kot očitno, da
šolski sistem v primerjavi z
drugimi dejavnostmi prav gotovo ni prioriteta.
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Jure Repanšek, direktor družbe Alpinia
lastnikov štirih bohinjskih
hotelov je navdušen tudi direktor Turizma Bohinj Klemen Langus. »Pokazali so
pravi odnos do Bohinja,

turizem pa si želijo razvijati
skupaj z lokalno skupnostjo,
tako da uresničujejo njeno
vizijo in prisluhnejo njenim
potrebam.«
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Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica je
ob krajevnem prazniku v Begunjah organiziralo
slovesnost v spomin na osvoboditev zapornikov iz
begunjskih zaporov.
Marjana Ahačič
Begunje – Četrtega maja leta
1945 je Kokrški odred partizanske vojske zavzel gestapovske zapore v tamkajšnji graščini Katzenstein in

na strani zavezništva združenih narodov. Upor proti
okupatorju je vodila Osvobodilna fronta. In to, kar se
je dogajalo med drugo svetovno vojno pri nas, ni bil
samo upor proti okupator-

Predstavniki organizacije združenja borcev za vrednote
NOB Radovljica s predsednico Danijelo Mandeljc in
slavnostni govornik dr. Martin Premk so položili venec k
spomeniku talcem v Begunjah.
osvobodil 632 jetnikov; v štirih letih druge svetovne vojne je šlo skozi zapor skoraj
11.500 zapornikov, večinoma pripadnikov gorenjskega odporniškega gibanja,
849 talcev je bilo ubitih.
»Da je Kokrški odred
maja 1945 osvobodil kaznilnico, je zelo znano dejstvo,
manj znano dejstvo pa je,
da je bila begunjska kaznilnica prvi večji cilj napada,
ki naj bi ga izvedli partizani
leta 1941. Cilj se ni posrečil:
Storžiški bataljon je bil izdan in razbit, Cankarjev bataljon ni mogel priti do Begunj. Trajalo je še štiri leta
nasilja, smrti in trpljenja, da
je bila kaznilnica osvobojena,« je v svojem nagovoru
na slovesnosti opozoril slavnostni govornik zgodovinar
dr. Martin Premk.
»Partizanska vojska je
skupaj z zavezniškimi
vojskami sama osvobodila
Slovenijo in končala vojno

ju, bilo je celo nekaj več.
Kajti v najtemnejših, najtežjih časih za Slovence je
OF naredila še več, kot se
je od nje pričakovalo. Ne
samo, da je ljudi povedla v
upor, povedla jih je v boj za
nastanek lastne države in
oblikovanje lastnega naroda,« je poudaril dr. Premk.
»Malo manj kot sto tisoč
Slovencev je umrlo med drugo svetovno vojno na vseh
straneh. O svoji zgodovini
moramo govoriti z dejstvi,
resnično in spoštljivo, kajti samo tako se bomo lahko
ozrli v svetlo prihodnost. Ne
nazadnje pa smo to dolžni
vsem, ki so v tem boju dali
svoja življenja, zato, ker
spoštujemo njihove vrednote: svobodo, enakost,
bratstvo, tovarištvo, dostojno življenje, pravičnost. To
so tudi naše vrednote, ki jih
moramo ohranjati tudi kot
spomin na vse, ki so zanje
dali življenja.«

Po sledeh Arnolda Riklija
Bled – V četrtek, 12. maja, se bo v Knjižnici Blaža Kumerdeja
Bled ob 19.30 začelo predavanje Po sledeh Arnolda Riklija.
Predaval bo avtor monografije o Arnoldu Rikliju Vojko Zavodnik, ki bo med drugim tudi pojasnil, ali danes pri trženju
in uporabi Riklijevega imena kaj bolj spoštujemo dokazana
zgodovinska dejstva ter skrbneje varujemo še zadnje ostanke
nekdaj bogate Riklijeve zapuščine, ob zavedanju, da bi izvirne
zgodbe Bleda lahko spet postale del čudovite uspešnice in
ponovno navdušile zahtevne goste.

Zapora ceste Studor–Srednja vas
Srednja vas – Zaradi gradnje povezovalnega kanala Zgornje
Bohinjske doline bo na cesti Jereka–Jezero, in sicer mimo
Studora do Srednje vasi, predvidoma do konca junija popolna
zapora ceste, so sporočili z bohinjske občinske uprave. Delo
bo potekalo v dveh fazah, ki jim bo sledila tudi zapora odsekov.
Obvoz je mogoč po Spodnji Bohinjski dolini.

Nova trim steza na Obli gorici
Na šestih telovadnih točkah, postavljenih na stezi, ki je speljana po znameniti radovljiški vzpetini Obla
gorica, je mogoče izvesti raznolike vaje za moč, ravnotežje, ogrevanje in raztezanje ter vaje, prilagojene
starostnikom. Bližnji zdravstveni dom bo v juniju organiziral vodeno vadbo.
Marjana Ahačič
Radovljica – V Radovljici so
v soboto tudi uradno odprli novo trim stezo, ki so jo v
okviru participativnega proračuna uredili na Obli gorici, z gozdom porasli vzpetini
nad radovljiškim bazenom.
Nova trim steza obsega
šest telovadnih točk, na katerih je mogoče izvesti več
kot osemdeset različnih vaj
za moč, ravnotežje, ogrevanje in raztezanje ter vaj, prilagojenih starostnikom. Kot
je poudaril Anže Kosmač,
kineziolog iz radovljiškega
zdravstvenega doma, so vaje
primerne za vse, ne glede na
spol, starost, predznanje in
telesno pripravljenost. Vse
točke so opremljene s tablami z opisi vaj in QR kodami
za dostop do filmov, ki prikazujejo pravilno izvedbo.

Na deževno soboto udeleženci priložnostne slovesnosti ob odprtju nove trim steze žal niso
mogli preizkusiti, kot je bilo načrtovano. Dogodek so zaznamovali le s skupinsko fotografijo
na vstopni točki, na kateri so tudi (z leve) Avguštin Mencinger, župan Ciril Globočnik in
direktorica Zdravstvenega doma Radovljica Maja Petrovič Šteblaj.

Nova trim steza
obsega šest telovadnih
točk, na katerih je
mogoče izvesti več kot
osemdeset različnih
vaj za moč, ravnotežje,
ogrevanje in raztezanje
ter vaj, prilagojenih
starostnikom.

bi ga obogatili s krožno telovadno stezo tako, da bi se območje geografsko in po namembnosti priključilo ostalim športno-rekreativnim
objektom v okolici. Za opremo steze je poskrbela občina, za njeno umestitev na
Oblo gorico pa je bilo pridobljeno tudi naravovarstveno
soglasje.
»Izvedba trim steze me je
res navdušila,« je na odprtju povedal upokojeni zdravnik Avguštin Mencinger,
podpisan tudi kot sopredlagatelj projekta. »S soprogo
sva jo že nekajkrat preizkusila, skupaj s postankom na
najvišji točki, kjer posediva

Projekt ureditve trim steze je bil z naslovom Telovadba v gozdu izglasovan v okviru participativnega proračuna, so pojasnili na radovljiški občinski upravi. Predlagatelj Aljoša Špindler je v
opisu projekta navedel, da je
Obla gorica primeren in neizkoriščen javni prostor, ki

in uživava v razgledu, nama
običajno vzame kakšno uro.
Si pa želim, da bi okoli Oble
gorice uredili še krožno
pešpot z označenimi razdaljami. Tako bi poskrbeli še za
aerobno gibanje, ki je dobro
za naše srce.«
Zdravstveni dom Radov
ljica bo stezo vključil v svoje zdravstvenovzgojne programe in na njej organiziral tudi redno vodeno vadbo za starejše. Do poletja bo
to predvidoma v petek, 3. junija, in v petek, 17. junija,
obakrat ob 9. uri.
Direktorica
zdravstvenega doma Maja Petrovič
Šteblaj je ob tem izrazila

Brezplačni avtobusi tudi za
jeseniške upokojence
Tudi na Jesenicah bodo od 1. junija naprej lahko upokojenci, vojni veterani in
invalidi brezplačno uporabljali mestni potniški promet.
Urša Peternel
Jesenice – Potem ko je pogodbo o brezplačnem
mestnem potniškem prometu za upokojence z ministrom za infrastrukturo
Jernejem Vrtovcem pred
časom podpisal kranjski
župan, je to zdaj storil tudi
jeseniški župan Blaž Račič.
Tako bodo od 1. junija upokojenci, vojni veterani in invalidi tudi na Jesenicah lahko brezplačno uporabljali mestni potniški promet

Foto: Nik Bertoncelj

Zaznamovali obletnico
osvoboditve zapora

Gorenjski glas
torek, 10. maja 2022

zadovoljstvo ob dejstvu, da
je na območju občine Radovljica veliko infrastrukture, ki občanom omogoča, da so telesno aktivni.
»Telesna aktivnost pomeni tudi način zdravljenja
kroničnih bolezni, steza,
kakršno so uredili na Obli
gorici, je zato zelo dobrodošla v skupnosti,« je povedala in ob tem opozorila, da je
treba orodja uporabljati pazljivo, v skladu s posameznikovimi sposobnostmi in
tudi vremenskimi razmerami. »Varno, po svojih zmožnostih in postopno. To bo
največji prispevek k našemu zdravju.

(medkrajevni je zanje od julija lani že brezplačen).
Kot so pojasnili na Občini Jesenice, bo vsem, ki
že imajo enotno IJPP-kartico, ki omogoča uporabo
tako avtobusnega kot železniškega prometa, pravica
do brezplačnega prevoza v
mestnem prometu omogočena avtomatsko.
»Ostali
zainteresirani
uporabniki na Jesenicah pa
se lahko za naročilo kartice obrnejo na jeseniško poslovalnico Arrive Slovenija
(Cesta maršala Tita 18, Jesenice), kjer bodo kartico
lahko prejeli v roku nekaj
minut, naročijo pa jo lahko
tudi na okencu Železniške
postaje Jesenice ali pa vlogo oddajo po internetu ali
navadni pošti,« so povedali
na Občini Jesenice. Mestni
promet v jeseniški občini sicer opravlja podjetje Arriva.

Gorenjski glas
torek, 10. maja 2022
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Minfos se je vrnil v Tržič
Po dveh letih premora zaradi epidemije covida-19 so se v Tržič vrnili tradicionalni Mednarodni dnevi
mineralov, fosilov in okolja (Minfos). Na novi lokaciji in z odličnim odzivom.
Suzana P. Kovačič
Tržič – Na Minfos je v soboto in nedeljo povabilo Turistično društvo (TD) Plac Tržič v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije

v preteklih dveh letih ustavili pri 48. Za jubilej smo načrtovali selitev na novo lokacijo v nekdanjo čistilnico
bombaža v kompleksu Bombažne predilnice in tkalnice
Tržič, kar pa smo izvedli že

nakita. Gostili so Muzejsko društvo Železniki, Rudnik Sitarjevec, Višjo šolo
za oblikovanje kamna Sežana, Center za upravljanje z
dediščino živega srebra Idrija, Geološki krožek Bobo-

Letos je bil Minfos prvič v kompleksu BPT Tržič, pred tem je
bil v Dvorani tržiških olimpijcev ... / Foto: Tina Dokl

Peter Miklič, predsednik TD
Plac Tržič / Foto: Tina Dokl

Vedno zanimivi minerali in fosili / Foto: Tina Dokl
in Društvom prijateljev mineralov in fosilov Slovenije. »Neizmerno smo veseli, da smo po dveh letih znova lahko organizirali Minfos
in da je bilo polno pozitivnih vibracij tako med zbiratelji in razstavljavci kot med
ljubitelji in rednimi obiskovalci. Letos bi moral biti jubilejni, petdeseti Minfos, vendar smo se zaradi odpovedi

letos. Za prostor po obnovi
menimo, da je eden lepših
za tovrstne prireditve in je
dodal nekaj k temu dogodku,« je povedal predsednik
TD Plac Peter Miklič. Kot je
pojasnil, je bilo slovenskih
in tujih razstavljavcev blizu
osemdeset, v to je vštel tudi
18 slovenskih oblikovalcev
nakita, ki se te dni predstavljajo na Slovenskem tednu

Z dvema razpisoma do pravočasne izgradnje
Bled, Bohinj – Direkcija RS za infrastrukturo je sredi aprila
objavila dva razpisa za izvajalca del za izgradnjo kolesarske
povezave Bled–Bohinj. Kot smo že poročali, sta na prvi razpis prispeli dve ponudbi, ki sta bili precej dražji od ocenjene
vrednosti projekta, ki znaša 18 milijonov evrov, in sredstev,
ki jih ima za ta namen na voljo direkcija, zato je obe ponudbi
zavrnila. Tokrat je direkcija naročilo razdelila na dva dela, in
sicer ločeno za odsek Bled–Soteska in odsek Soteska–Bohinjska Bistrica. Z razdelitvijo želijo zagotoviti pravočasno izgradnjo vsaj lažjega odseka od Soteske do Bohinjske Bistrice.
Z izvedbo projekta se namreč zaradi zagotovljenih sredstev
iz evropskega sklada za regionalni razvoj mudi, saj se rok za
porabo evropskih sredstev za izgradnjo kolesarske povezave
izteče konec leta 2023. Rok za prijavo na oba razpisa je 31. maj.

Tržič nekoč in danes
Tržič – Ljudska univerza Tržič v sodelovanju s Tržiškim muzejem razpisuje program v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje z naslovom Tržič nekoč in danes. Predavanja
so brezplačna, prvo bo ta četrtek od 9. ure do 10.30 na Trgu
svobode 9. Predvidenih srečanj je pet. Eden izmed glavnih
predavateljev je dr. Bojan Knific, ki bo iz svojih strokovnih izkušenj predstavil nekaj zanimivih sklopov na omenjeno temo.

vec, TD Trbovlje, Foto klub
Tržič, Delavnico Kosmač ter
Rudarsko muzejsko in etnološko društvo Srečno Zagorje, ki nadaljuje 250-letno tradicijo rudarjenja in je prikazalo skok čez kožo v častni
rudarski stan.
Skupina za eksperimentalno arheologijo Štalca Muzejskega društva Železniki je predstavila taljenje po

železnodobnih postopkih.
»Posnemati skušamo način taljenja, kot naj bi potekal v naselbini Štalca (hrib
nad Železniki), ki je delovala v času od šeststo do štiristo
let pred našim štetjem. Glede na ostanke poskušamo
rekonstruirati peči tistih velikosti in tudi rudo, oglje in
glino naberemo lokalno,« je
pojasnil član skupine Janez
Rihtaršič. Obiskovalcem so
pokazali celoten proces – od
rude do izdelka.
Muzej hiše mineralov iz
Velenja sodeluje vrsto let,
zbiralec in poznavalec Jože
Rihtar je za najdragocenejši kos iz zbirke na razstavi
izbral jantar iz premogovnika Velenje. En gram slovenskega jantarja stane 1,5 evra,
je pojasnil.
»Ljudje so Minfos pogrešali. Nova lokacija se mi zdi

Skupina za eksperimentalno arheologijo Štalca Muzejskega
društva Železniki je predstavila taljenje po železnodobnih
postopkih. Na sliki: izdelovanje peči iz gline. / Foto: Tina Dokl
še boljša in ima dobre možnosti za nadaljnji razvoj. V
Društvu prijateljev mineralov in fosilov Slovenije smo
letos dali poudarek zadnji
številki revije Konkrecija, s
katero smo tematsko pokrili slovenski prostor minerala kalcita in fosilne školjke. Temu je bila posvečena tudi razstava, na kateri
razstavlja osem naših članov. Naj poudarim vitrino
Vilija Rakovca iz Kranja, ki
letos praznuje štirideset let

Občina bo uredila kegljišče
z bovlingom
Urša Peternel
Jesenice – Občina Jesenice
bo kupila prostore bivše restavracije in bovlinga na območju Športnega parka Podmežakla. To so sklenili jeseniški občinski svetniki na
izredni seji prejšnji teden.
Stavba je v lasti DUTB, občina pa bo uveljavljala predkupno pravico. Za objekt
bo odštela 115 tisoč evrov.
Kot so pojasnili na Občini

Jesenice, so se za nakup odločili zato, da bodo še naprej
razvijali športnorekreacijsko dejavnost na tem območju. Pripravili so načrt, po
katerem bodo uredili kegljišče z bovlingom, po ocenah
bo projekt stal tri milijone
evrov, izvedli pa naj bi ga
po fazah v letih od 2025 do
2027. Prijavili se bodo tudi
za nepovratna sredstva, nadejajo pa tudi sodelovanja
zasebnih investitorjev.

CNS, avtomatizacija stavb, vzdrževanje in
servisiranje prezračevalne, ogrevalne in hladilne
opreme
T3 TECH, d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana
www.t3-tech.si
info@t3-tech.si
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Franz Streetfood potrebuje tvojo pomoč! Zaposlimo:

Dan Civilne zaščite Občine Kranjska Gora

m/ž (Servicemitarbeiter)

m/ž (Küchenmitarbeiter)

Objekt nekdanje restavracije in bovlinga v športnem parku
Podmežakla

Ankerst GnbR, Egelmoosweg 26, A-9711 Paternion

Kranjska Gora – Občinski štab CZ Občine Kranjska Gora vabi
občane na prireditev Dan Civilne zaščite, in sicer v sredo,
11. maja, ob 18. uri. Podelili bodo priznanja prostovoljcem
in organizacijam, ki so sodelovali v odzivu na epidemijo in
predstavili delovanje Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi ter udeležence seznanili z navodili
za ukrepanje ob najdbi neeksplodiranega ubojnega sredstva.

zbirateljstva in ima ogromno primerkov tudi z gorenjskega konca. Oligocenske
školjke iz okolice Poljšice
so na primer zelo lepe,« je
povzel predsednik društva
Rok Gašparič.
V Minfos se je vključil Tržiški muzej in povabil na
ogled zbirk, v Galeriji Paviljon NOB je bila razstava
Posledice fotografa Bojana
Golčarja, organizirani so bili
ogledi v Dovžanovo sotesko
in Šentanski rudnik ...

Delo za polni delovni čas, celoletna zaposlitev, ob nedeljah
in praznikih prosto. Delovne izkušnje so prednost. Pogoj
je osnovno znanje nemščine. Pričetek dela možen takoj.
Mesečna plača na osnovi polnega delovnega časa po kolektivni pogodbi 1650 EUR bruto. Po dveh tednih poskusnega
dela plačamo tudi bistveno več. Prosimo, javite se nam na:

office@franz-streetfood.at

I

0043 676 44 71 558

6

info@g-glas.si

Za direktorja
izbran Veselinovič
Nekdanjega direktorja Slovenske tiskovne agencije
Bojana Veselinoviča so za novega direktorja
kranjske mestne uprave izbrali med sedmimi
prijavljenimi kandidati.

Kranj – Za novega direktorja
mestne uprave Mestne obči
ne Kranj je bil izbran Bojan
Veselinovič, so potrdili na
Mestni občini Kranj. Na raz
pis, s katerim so po odhodu
Bora Rozmana konec mar
ca iskali novega direktor
ja mestne uprave, se je sicer
prijavilo sedem kandidatk in
kandidatov. Med njimi je na
tečajna komisija izbrala nek
danjega direktorja Slovenske
tiskovne agencije (STA), ki je
»v fazi razgovora na podlagi
postavljenih kriterijev dose
gel najvišje število točk«, kot
so pojasnili na občini.
Veselinovič bo na mes
to direktorja mestne upra
ve imenovan najpozneje v
osmih dneh po dokončnosti
sklepa komisije, v še nadalj
njih osmih dneh pa mu bo
ponujena sklenitev pogodbe
o zaposlitvi za določen čas,
so razložili v kabinetu župa
na. Sklepe o (ne)izbiri so si
cer s Slovenskega trga 1 kan
didatom poslali že 25. apri
la, dokončni pa bodo posta
li s potekom roka za vložitev
pritožbe. Ta poteče v osmih
dneh od vročitve sklepa, ne
izbrani kandidati pa lahko
zoper sklep komisije spro
žijo tudi upravni spor. Ali
se je kateri od neizbranih

kandidatov pritožil oziroma
se je odločil za sodno izpod
bijanje sklepa komisije, nis
mo izvedeli.
Bojan Veselinovič priha
ja iz Tržiča, nazadnje pa je
bil direktor STA. Septembra
lani je z mesta odstopil, po
tem ko niso bili uspešni po
govori z direktorjem urada

Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Bojan Veselinovič
vlade za komuniciranje Uro
šem Urbanijo glede plačila
za opravljanje javne službe
za leto 2021. STA je namreč
skoraj leto dni javno službo
opravljala brezplačno. »Ne
morem in nočem pristati na
pogoje, s katerimi predstav
nik vlade izsiljuje plačilo za
javno službo, ki jo Sloven
ska tiskovna agencija oprav
lja brezplačno zdaj že 273.
dan,« je tedaj Veselinovič za
pisal v izjavi za javnost.

Novi prostori za nogometaše
Kranjski nogometni drugoligaši iz Triglava si bodo v dodatnih kvalifikacijah skušali utreti pot v prvo ligo,
v klubu pa so poskrbeli, da bodo tako igralci kot navijači imeli še boljše pogoje.
Vilma Stanovnik
Kranj – Nogometni klub Tri
glav ima nove prostore, ki so
jih uredili v nekdanji stavbi
Zavoda za šport Kranj. Novi
prostori bodo namenjeni
športni upravi, predvsem pa
analizam in predavanjem.
Minuli četrtek sta jih name
nu predala predsednik NK
Triglav Franjo Radikovič ter
podžupan Mestne občine
Kranj Janez Černe.
»V zadnjem letu sem ved
no bolj vpet v delo kluba, v
klubu pa postopoma priha
ja do profesionalizacije. To
pomeni, da z bolj ali manj
prostovoljnega dela preha
jamo na profesionalno ra
ven. Pred leti je bilo v klu
bu 13 trenerjev, sedaj jih je
25. Prej so imeli PRO licen
co trije, sedaj jo ima deset
trenerjev. Leta 2015 smo v
klubu uvedli analizo tekem.
Včasih smo imeli le anali
ze tekem članov, sedaj je
poskrbljeno tudi za mladin
ce, kadete in druge. Za ana
lizo smo poleg prostora do
bili še kamero Veo in pro
gam Instat, ki nam omo
goča zelo kakovostno ana
lizo tekem in treningov,« je

V Nogometnem klubu Triglav so predstavili tudi novo sobo za analize, ki je v nekdanjih
prostorih Zavoda za šport Kranj. / Foto: Gorazd Kavčič
na četrtkovi predstavitvi no
vosti v klubu najprej pove
dal predsednik Radikovič,
podžupan Janez Černe pa
je dodal: »Vesel sem, da se
vam je z Zavodom za šport
uspelo dogovoriti za te pro
store. Upam, da vam bodo
koristili in da boste ime
li boljše razmere za delo,
s tem pa odskočno desko
za še večji napredek kluba.

Druga faza pred vrati
Alenka Brun
Preddvor – Pred slabim le
tom dni je Občina Preddvor
od UE Kranj pridobila grad
beno dovoljenje za špor
tni park na zemljišču med
Preddvorom in Srednjo
Belo. Park nastaja po fazah.
Precejšen izziv, pred kate
rim so se nazadnje znašli na
občini, je bila ogromna koli
čina drenažnega materiala,
njuno potrebnega, da se lah
ko lotijo urejanja vrhnje pla
sti igrišča. Že februarja so
ocenili, da potrebujejo oko
li dvajset tisoč kubičnih me
trov rečnega proda. Urejena
drenaža je namreč ključni
element nogometnega igri
šča, so poudarili. Sicer ima
jo letno na občini možnost
odvzema približno štiri ti
soč kubičnih metrov napla
vin v reki Kokri, a žal lani in
predlani niso dobili materi
ala. Letos so ponovno odda
li vlogo za odvzem naplavin,
veliko večino pa bodo morali

dokupiti. Načrt za letos je bil
namreč, pravi župan Rok
Roblek, da že sredi marca
začnejo predfinalno uravna
vanje slojev, sproti odstra
njujejo zemljino in potem
tudi sproti nasipajo drenaž
ni material. Na aprilski seji
preddvorskega občinskega
sveta pa smo izvedeli še, da
se je strošek za športni park
povečal za dobrih 360 tisoč
evrov. Župan je pojasnil, da
v osnovi zaradi prenosa lan
ske pogodbe v letošnje leto,
ki pa sedaj obsega tudi ure
ditev drenaže. Računajo, da
bodo s to vsoto pokrili uredi
tev glavnega igrišča z ograjo,
pripravljalna dela s postavi
tvijo objekta in parkirišč, te
melje javne razsvetljave in
rezervoarje za vodo.
Razpis za novo fazo naj bi
bil objavljen v tem mesecu,
in če bo šlo vse po načrtih,
naj bi dela v športnem par
ku zaključili prihodnje leto
ob koncu pomladi oziroma
poleti.

Gorenjski glas
torek, 10. maja 2022

Direktor NK Triglav Beno Fekonja je predstavil Klub
aktivnih Gorenjske. / Foto: Gorazd Kavčič

Upam, da vam uspe uvrsti
tev v prvo ligo. Želim vam
vso srečo na dodatnih kvali
fikacijah.«
Vodja mladinske nogo
metne šole Gregor Ber
gant je predstavil novosti
pri analizi tekem in trenin
gov, direktor Nogometnega
kluba Triglav Beno Fekonja
pa še nekatere druge novo
sti. Med njimi je Klub ak
tivnih Gorenjske, ki zdru
žuje Gorenjce, ki obožuje
jo šport in zdrav duh v zdra
vem telesu.
»Pogoj za članstvo je
zgolj izpolnjena prijavnica,
ki jo prejmete na vseh do
mačih tekmah, v prodajalni
Triglav Kranj, na Glavnem
trgu v Kranju ter na spletni
strani www.triglavkranj.si.
Po oddani prijavnici bos
te prejeli kartico, ki bo že
omogočala takojšnjo upo
rabo ugodnosti. Članstvo
v klubu omogoča cenej
še nakupovanje v trgovini

Triglav Kranj, na priredi
tvah v organizaciji kluba,
cenejše pa so tudi vstopnice
in nakupi v spletni prodajal
ni. Poleg popusta bodo čla
ni kluba deležni takojšnje
ga dobroimetja v višini treh
odstotkov. Članstvo v klubu
je brezplačno in brez obve
znosti,« je pojasnil Fekonja
in dodal, da bodo obiskoval
ci tekem Triglava med pr
vimi v tem delu Evrope, ki
bodo lahko svojo najljubšo
pijačo, prigrizek ali navijaš
ki artikel naročili kar med
tekmo z dostavo do sedeža.
Vsak sedež na tribuni je na
mreč opremljen s QR kodo.
V NK Triglav so prenovi
li tudi navijaško cono, ki se
po novem odpira uro in pol
pred domačo tekmo in se trži
pod blagovno znamko Tret
ji polčas. V njej bodo gostili
priljubljene glasbene skupi
ne, za obiskovalce pa pripra
vijo tudi kulinarično ponud
bo domačih gorenjskih jedi.

Mohorič doniral defibrilatorja
31. stran
»Naše vasi Njivica, Ne
milje, Podblica in Jamnik
so precej oddaljene od Kra
nja, tako da reševalno vozi
lo do najbližje Njivice potre
buje približno deset minut,
do najbolj oddaljenega Ja
mnika pa okoli dvajset mi
nut vožnje. Oseba s srčnim
zastojem ima zato v naših
krajih precej majhno verje
tnost preživetja. Z namesti
tvijo dveh zunanjih defibri
latorjev pa se je ta precej po
večala,« je ob tej priložnosti
povedal Mohoričev prijatelj
in poveljnik PGD Podblica
Primož Vidic. Kot je dodal,

v vrstah podbelških gasilcev
od leta 2016 deluje tudi eki
pa prvih posredovalcev, ki
uporablja svoj mobilni defi
brilator, a bodo tudi tega le
tos poleti po koncu obnove
gasilskega doma v Podbli
ci namestili na njegovo pro
čelje in ga namenili splošni
rabi.
»Ponosen sem, da priha
jam iz teh krajev, in se mi
zdi prav, da zdaj, ko mi je v
življenju uspelo, nekaj tudi
vrnem širši lokalni skup
nosti. Sprva sem nameraval
dati donacijo Zdravstvene
mu domu Kranj, a mi je nato
njegova direktorica Lili Ža
gar namignila, da bi sredstva

potrebovali tudi prvi posre
dovalci v Podblici. Tako sem
se obrnil na Primoža in sku
paj sva se odločila za nakup
dveh defibrilatorjev,« je po
jasnil trenutno peti kolesar
na svetu, ki je pred štirimi leti
z donacijo pomagal tudi pri
nakupu gasilskega kombi
ja v rodni Podblici. »Upam,
da noben defibrilator ne bo
nikoli služil svojemu name
nu, če pa že bo, pa upam, da
bo rešil življenje tistemu, ki
ga bo potreboval,« je še pou
daril Mohorič in dodal, da se
je marca ob težavah s srcem
njegovega moštvenega ko
lega, italijanskega kolesar
ja Sonnyja Colbrellija, tudi

sam prepričal o koristnosti
defibrilatorja.
Za donacijo se je v ime
nu krajanov zahvalil pred
sednik KS Podblica Andraž
Potočnik. »Mateju se zahva
ljujemo za lepo gesto in srč
nost. Take stvari so lahko
zgled tudi drugim. V življe
nju uspe le nekaterim, med
njimi pa je zelo malo takih,
ki prepoznajo tudi potrebe
širše skupnosti. Zato smo še
bolj veseli, da se je Matej na
tak način spomnil rojstnega
kraja,« je dejal Potočnik in
ob tej priložnosti Mateju, ki
v teh dneh pričakuje rojstvo
drugega otroka, podaril ple
nice.

Gorenjski glas
torek, 10. maja 2022

Skupaj plešejo že štirideset let

Krožišče nevarno za zdrs
Aleš Senožetnik
Komenda – Precej gladka
asfaltna površina krožišča
na Gmajnici je že marsikaterega kolesarja ali motorista stala padca, na kar je na
februarski seji komendskega občinskega sveta opozoril svetnik Zoran Sodnik. Kot odgovarjajo na občinski upravi, so s težavami seznanjeni, v sodelovanju s koncesionarjem pa
že preučujejo tudi možnost sanacije. Na podlagi
najustreznejše pridobljene

S prireditvijo v kulturni dvorani na Sovodnju je folklorna skupina Sovodenj, ki deluje pod okriljem
tamkajšnjega turističnega društva, minulo nedeljo zaznamovala štiridesetletnico delovanja.
Mateja Rant
Sovodenj – Folklorna skupina na Sovodnju deluje kot
sekcija znotraj turističnega
društva, ki bo čez dva tedna
prav tako praznovalo okrogel jubilej, in sicer petdesetletnico, je pojasnil predsednik sekcije Edo Podobnik.
Folklorno skupino so na pobudo tedanjega predsednika Turističnega društva Sovodenj Janeza Trevna ustanovili marca 1982. »Skupi-

Plešejo gorenjske plese
in štajeriše
Danes skupina šteje
25 plesalcev, za glasbo pa

Jezersko – Na 22. redni občinski seji na Jezerskem je župan
Andrej Karničar obvestil svetnike, da so morali umakniti vlogo
za gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo osnovne šole na
Jezerskem, saj se je izkazalo, da morajo najprej legalizirati
nadstrešek iz leta 2001, ki je bil narejen brez gradbenega dovoljenja. Župan upa, da to ne bo pomenilo nekajmesečnega
zamika v načrtu in bodo rekonstrukcijo vseeno lahko začeli
leta 2023.

Ob obletnici so z novo odrsko postavitvijo nastopili s Triom Šubic. / Foto: Jure Ferlan
skrbijo kar štirje godci – Klemen Šturm in Klemen Filipič s harmoniko, Marko Kokelj z baritonom in Damjan
Vrhovnik s kontrabasom.
»Prvi vodja skupine, ki je
nastala z namenom ohranjanja dediščine ljudskih plesov, je bil Marko Kržišnik,
sledila sta mu še Viktor Kalan in Boris Jezeršek ter začasno Milan Kalan, zadnja leta
pa skupino vodi Majda Strel,
ki poskrbi tudi za večino odrskih postavitev,« je razložil
Podobnik. Od začetka so plesali pod mentorstvom Sandija Pustovrha, nato jih je plesov učila Simona Šercer, zadnja leta pa Majda Strel. Njihov repertoar obsega gorenjske plese in štajeriše oziroma plese dvorjenja in osvajanja. Oblečeni so v gorenjske

narodne noše in tudi delovne noše – vsakdanja kmečka
oblačila, ki so jih v okolici Sovodnja nosili na začetku 20.
stoletja, odvisno od nastopa.
S svojimi nastopi popestrijo prireditve v domačem kraju in občini, pa tudi širše po
Sloveniji in celo čez mejo, redno razveseljujejo tudi stanovalce domov za starejše v
Idriji, Horjulu, Logatcu, Črnem Vrhu in Podbrdu. Vrsto
let so nastopali za goste Hotela Cerkno, do epidemije covida-19 so se redno udeleževali tudi območnih revij folklornih skupin.

Družijo se tudi zasebno
»Našo skupino že od začetka druži veselje do ohranjanja kulturne dediščine, pa tudi medsebojno

prijateljstvo, saj se radi družimo tudi zasebno,« je poudaril Podobnik in dodal, da
skupaj praznujejo tudi okrogle jubileje svojih članov, pri
čemer za vsakega pripravijo prav posebno presenečenje. Pogrešajo le podmladek
– veliko parov namreč ta čas
v skupini pleše že od samega začetka. Za prireditev Naših štirideset, ki so jo v nedeljo pripravili na Sovodnju, so
v sodelovanju z domačim ansamblom Trio Šubic pripravili venček plesov, ki so ga kot
posebno presenečenje ob jubileju predstavili prvič. Prvič
so prikazali tudi kratki film
o običajih, ki so včasih spremljali košnjo, posneli pa so
ga s pomočjo članov folklorne skupine po zapisih Janka
Kalana.

GRIL
BELJAK/VILLACH
NAKUPOVALNI CENTER
ATRIO
SommerSanjsko lepa zaposlitev. V naši poslovalnici
saisonv
nakupovalnem centru Atrio zaposlimo
2022

ŠIVILJO/KROJAČA

Wir
stellen ein:
(Schneider/in)

Krvavo znamenje bodo obnovili
Občina Kamnik se je lotila obnove t. i. krvavega znamenja v Podgorju, ki sega v leto 1510 in stoji na
mestu, kjer so nekdaj izvrševali smrtne kazni.

Krvavo znamenje v Podgorju ima letnico 1510.
redno uporabljala skrajno
krute metode mučenja. Šele
avstrijska cesarica Marija
Terezija je leta 1776 iz pravnega reda odpravila torturo kot postopek izsiljevanja
priznanja s prizadejanjem

telesnih muk.
Čas je naredil svoje in znamenje je bilo znova potrebno obnove, ki se je je Občina Kamnik v skladu s pogoji Zavoda za varstvo kulturne
dediščine lotila v teh dneh.

(Servicemitarbeiter/in)
(Hausmeister/in)
(Reinigungskraft)

(Samstags-Aushilfen)
(Koch/Köchin), od 1.800 € neto
(Küchenhilfe)
(Masseur/in)

(Lehrling Service/Koch/HGA)
Veselimo se tvoje prijave v nemščini!
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Podgorje – Znamenje, ki stoji tik ob železniški progi na
začetku vasi Podgorje, marsikateri voznik povsem spregleda, čeprav gre za spomenik, ki ima častitljivo starost.
Na njem je vklesana letnica
1510, na desni stranici pa
tudi dva kamnoseška znaka.
Kot pravi Zora Torkar iz
Medobčinskega muzeja Kamnik, je bilo krvavo znamenje postavljeno na mesto,
kjer so se izvrševale smrtne
kazni. »Znamenje je verjetno služilo tudi za mejo
mestnega pomerija, do koder je segala oblast mestnih
organov. Sodna praksa je od
16. pa do zadnje četrtine 18.
stoletja za dosego priznanja

Konservatorsko-restavratorski poseg med drugim zajema mehansko odstranjevanje mahov in lišajev, vezanih nečistoč, preperelega
kamna in neustreznih cementnih plomb s površine
kamna, tlačno čiščenje in
kemijsko globinsko utrjevanje površine kamna, večje
manjkajoče dele kamna pa
bodo ustrezno nadomestili. Znamenje bodo po obnovi tudi premazali z ustrezno
zaščito, poglobili in zaščitili
pa bodo tudi temelje.
Omenjeni posegi bodo
trajali še kakšen teden, znesek omenjenega projekta pa
je 4720 evrov. Dela na spomeniku opravlja akademski kipar, konservator Matej
Turnšek.
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Ankerst GnbR, Egelmoosweg 26, A-9711 Paternion

Jasna Paladin

Obseg dela po dogovoru - 30 oz. 40 ur na teden - 3 oz.
4 dni. Pogoj je, da obvladate nemščino, pisno in ustno,
dobro poznavanje tega delovnega področja in da ste
sposobni delati v timu. Mesečna plača 1500 EUR bruto,
14 plač letno. Prosimo, javite se nam po telefonu:
0043 664 144 26 26 - Maximilian Gril
www.gril.at Sommer-

119746

na je hitro pridobivala člane, tako da se jih je že na začetku zbralo 23, težava je bila
glasbena spremljava,« je pojasnil Podobnik in dodal, da
jih je rešila Julka Bogataj s
Fužin, ki se je zato pri petdesetih letih naučila igrati harmoniko. »In še danes,
pri devetdesetih, občasno z
veseljem raztegne meh,« se
posmeje Podobnik.

ponudbe nameravajo sanacijo uvrstiti tudi v predlog
rebalansa proračuna za letošnje leto oziroma v predlog proračuna za prihodnje
leto. Kot je na zadnji seji sicer poudaril Sodnik, je problematika preveč nujna, da
bi z njo čakali do rebalansa
ali celo sprejetja proračuna
za naslednje leto. »Ob koncih tedna je pri lepem vremenu od tri do pet padcev
ne le kolesarjev, ampak tudi
motoristov,« je dejal svetnik
in posvaril tudi pred nevarnostjo resnejše poškodbe.

Legalizirati morajo nadstrešek

Ankerst GnbR, Egelmoosweg 26, A-9711 Paternion

Danes skupina šteje
25 plesalcev, za glasbo
pa skrbijo kar štirje
godci – Klemen Šturm
in Klemen Filipič s
harmoniko, Marko
Kokelj z baritonom in
Damjan Vrhovnik s
kontrabasom.
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A-9971Matrei
Matreii.i.O.,
O.,Goldriedstraße
Goldriedstraße 15
A-9971
15
1 6113-0,
+43 (0)4875
6113-0
+43 (0)4875
6061
T: +43 4875
F: +43
4875I6061,
HP: www.goldried.at
H www.goldried.at

1 +43 (0)4875 6113-0 I +43 (0)4875 6061
Wir freuenHuns
auf deine Bewerbung!
www.goldried.at

Top Team &
Arbeitsbedingungen!
Bei Interesse: oﬃce@goldried.at
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Markacisti vabijo v svoje vrste
Za dobro označene in urejene planinske poti v naših gorah in sredogorju skrbi skoraj devetsto usposobljenih markacistov, ker pa imajo zaradi vse večjega
obiska planincev dela vedno več, potrebujejo nove in pomlajene moči.
Jasna Paladin
Kranj – Pod okriljem Planinske zveze Slovenije je
registriranih 884 markacistov in inštruktorjev markacistov, vsak med njimi pa
preračunano skrbi za več
kot enajst kilometrov planinskih poti, kar predstavlja skoraj dvakratno dolžino poti iz Vrat po zelo zahtevni Tominškovi poti na
Triglav. Registrirani markacisti v planinskih društvih,
ki jim na terenu pomagajo
še številni drugi prostovoljci, so v letu 2021 obnovi in
vzdrževanju planinskih poti

namenili 35.316 prostovoljnih ur dela, tehnična skupina Komisije za planinske
poti PZS, ki skrbi za zahtevne in zelo zahtevne planinske poti v visokogorju, pa je
dodala še 1540 prostovoljnih ur.

Dobrodošla je vsaka nova
moč
Njihovo delo ni zgolj risanje rdeče-belih Knafelčevih
markacij, ampak še mnogo več – planinske poti, ki
so v skrbništvu njihovih planinskih društev, stalno nadzorujejo, izvajajo tehnične

Katarina Kotnik, strokovna sodelavka Planinske zveze
Slovenije in inštruktorica markacistka / Foto: Jože Vogrin

ukrepe za njihovo prehodnost, obnavljajo napise
in postavljajo usmerjevalne
table. Zaradi vplivov erozije,
strmine ali odprtosti nadelujejo dodatne utrditve iz lesa,
kot so stopnice, bočne opore
ali lesene ograje, v visokogorju in tudi drugje, kjer so zahtevni, izpostavljeni in nevarni prehodi, pa vgrajujejo kline in jeklenice. Čeprav zahtevno, je to delo tudi sprostitev in užitek, pravi Katarina
Kotnik, strokovna sodelavka Planinske zveze Slovenije in dolgoletna markacistka iz Planinskega društva
Medvode. »Število markacistov sicer počasi narašča, a je
tudi obisk gora vse večji, zato
imamo tudi markacisti vedno več dela. Planinske poti
se neprestano spreminjajo,
tako zaradi človeškega faktorja kot zaradi delovanja narave. Želimo si, da bi markacija planince pravilno vodila
k njihovemu cilju. Marsikdo meni, da bližnjica skrajša kak ovinek, le redki pa
se zavedamo, kako ti koraki
po njej uničujejo planinsko
pot. Utrjujejo smer hudourniških voda, ki s svojo razdiralno močjo drejo na planinsko pot in kmalu odplaknejo podlago pa tudi lesena varovala, erozijske zaščite. Markacisti na tečaju pridobimo ustrezna znanja, da
planinske poti usmerjamo

Učenje risanja Knafelčeve markacije na tečaju za markaciste PZS / Foto: Aljoša Koroša
prilagojeno naravnim značilnostim. Opravljamo različna dela, od enostavnega čiščenja in vzdrževanja
poti pa do najzahtevnejših
del z motorno žago, vrtalko ... Vsak pomaga glede na

Žal nas ni toliko, da bi svoj
prosti čas lahko preprosto uskladili z naravnimi silami na planinskih poteh.
Delamo po svojih močeh in
vsak prispevek k temu je še
kako zaželen. Delo je prosto-

Da bodo markacisti obnovili še več planinskih poti,
lahko vsak s SMS-sporočilom POT5 na 1919 pomaga z
donacijo 5 evrov.
svoje zmožnosti in znanja.
Nekateri se pridružijo tudi
tehnični skupini, ki svoje
delo opravlja na najzahtevnejših akcijah v visokogorju ob podpori helikopterja.

voljno in predstavlja sprostitev od stresnega vsakdana,
družba je dobra, razpoloženje odlično, opravljeno delo
pa nam je v posebno zadovoljstvo. Povprečna starost

markacistov je 53 let in dobrodošla je vsaka nova moč,
še zlasti pa si želimo, da se
nam pridružijo tudi mladi.«
Kakovostno delo markacistov in enotni postopki urejanja planinskih poti so rezultat usposabljanj, ki jih
že vrsto let izvaja Komisija
za planinske poti Planinske
zveze Slovenije. Letošnji tečaji za markaciste so se začeli aprila in bodo potekali vse do jeseni. Eden od tečajev bo med 20. in 22. majem v Kamniški Bistrici. Letošnji tečaji so že polno zasedeni, a na PZS že zbirajo
predprijave vseh, ki jih to še
zanima.

Na sejmu tudi novost eKOLOka
Škofja Loka se vključuje v sistem Gorenjska.bike, nova kolesa iz skorajšnje ponudbe izposoje koles
eKOLOka pa si je bilo moč ogledati minulo soboto na kolesarskem sejmu.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Kljub malce bolj kislemu vremenu
je bilo v nekdanji vojašnici v Škofji Loki v soboto živahno že od jutranjih ur, saj

je Treking klub Škofja Loka
pripravil tradicionalni kolesarski sejem. Na prvem
mestu je bilo seveda trgovanje z rabljenimi kolesi, nekateri so prišli tudi po pomoč na hitri servis koles,

vsi pa so lahko dobili koristne informacije o projektu
Kolesarska veriga na podeželju in si ogledali električna kolesa, tudi najnovejša,
ki jih bo že ta mesec ponujal sistem eKOLOka.

»Naš klub obstaja že od
leta 1995, članov pa nas je
trenutno 42. Sejem rabljene kolesarske opreme in
koles tradicionalno prirejamo prvo soboto v maju.
Prodajalci povedo ceno
kolesa, mi ga ocenimo in
damo v komisijsko prodajo. Prireditev pripravljamo
skupaj z Bokal Sportom, ki

Uporabnik si bo lahko na
eni izmed postaj v Škofji
Loki izposodil navadno
ali električno kolo in ga
uporabil za vožnjo po
mestu ali pa se odpeljal
po Gorenjski.

Obiskovalci sejma so si izmenjali največ otroških koles, saj jih najmlajši hitro prerastejo.

nudi tudi servisiranje koles, manjše servisiranje pa
nudimo sami. Letos sodelujemo tudi z Razvojno agencijo Sora, kjer se skupaj z

Veliko zanimanja je bilo za novo ponudbo izposoje koles
eKOLOka, ki bo v Škofji Loki zaživela še ta mesec.
občino pripravljajo na vzpostavitev sistema izposoje
koles,« je povedal predsednik Treking kluba Škofja
Loka Lado Kržišnik, ki je bil
zadovoljen tudi z obiskom,
saj so Ločani znani kot zagnani kolesarji.
Veliko zanimanja je bilo
zlasti za prodajo in nakup
koles za mlade, ob sejmu pa
so predstavili tudi varno kolesarjenje za starejše in električna kolesa.
»Ob sejmu je tokrat poseben poudarek namenjen
predstavitvi projekta Kolesarska veriga na podeželju.

Gre za sistem, v katerem občine in lokalne akcijske skupine (LAS) postavljajo sisteme za izposojo koles. Eden
izmed njih bo postavljen
tudi v škofjeloški občini, kjer
bo osem postaj za izposojo
koles, postavljene pa bodo
na različnih koncih. Sistem
bo sinhroniziran z različnimi gorenjskimi občinami,
tako se bo lahko uporabnik
s kolesom peljal tudi v Kranj
in proti Jesenicam. Ime sistema je eKOLOa in upamo,
da bo dobro zaživel,« je povedal direktor Razvojne
agencije Sora Gašper Kleč.

Gorenjski glas
torek, 10. maja 2022

Pot za srečo otrok

Pomagajmo
preživeti in živeti

Kolesarji so tudi letos zavrteli pedale, se podali okoli Slovenije in v projektu Dobrodelno okrog Slovenije
s skupnimi močmi zbirali sredstva, namenjena nakupu koles za otroke iz socialno šibkejših družin. Na
dveh etapah od skupaj petih je kolesaril tudi Robert Kranjec, nekdanji uspešen smučarski skakalec.

Slovenska karitas je začela akcijo Pomagajmo
preživeti in živeti, ki je namenjena starejšim,
vključevanju trajno nezaposljivih in podpori
ljudem z minimalno plačo ter nizkimi prihodki.

Suzana P. Kovačič

Suzana P. Kovačič
Ljubljana – »Žal se za mnoge,
ki jim redno pomagamo na
Karitas, kljub trenutno boljšim gospodarskim kazalcem
in zaposljivosti razmere ne
izboljšujejo. Lani smo v akciji zbrali 323.900,32 evra, kar
je omogočilo dodatno učinkovito pomoč najbolj prizadetim izmed 89.750 oseb, ki
jim Karitas materialno pomaga na 308 razdelilnih mestih
po vsej Sloveniji,« je povedal
Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas.
»Mnogi, ki so dobili delo,
prejemajo minimalno plačo
ali zelo nizke dohodke, s katerimi v svojih okoliščinah
zelo težko preživijo. Praviloma živijo v podnajemniških
stanovanjih, imajo pomanjkanje znanj za zahtevnejša dela, nekaterim pa manjka le nekaj let do upokojitve.
Prav tako se hitro povečujejo osnovni stroški za hrano
in nujne potrebščine. Zato
mnoga gospodinjstva z nizkimi prihodki kljub delu težko preživijo mesec brez dodatne pomoči. Sredstva iz
akcije bodo namenjena tudi
pomoči starejšim z zelo nizkimi pokojninami in dodatki in še posebno tistim, ki

Tudi Robert Kranjec (levo) je kolesaril za dober namen. / Foto: Sportida, Vid Ponikvar
družin. »Po dosedanjih podatkih bomo skupno (novih in popravljenih) podarili več kot petdeset koles.
Prejemnike bodo predlagale regijske Karitas, ki najbolje poznajo razmere na svojem območju,« je povedel
Luka Oven. Akcija zbiranja
sredstev sicer traja še vse do
konca maja.
Robert Kranjec, nekdanji
uspešni smučarski skakalec,
se je pridružil prvi kolesarski
etapi na relaciji Novo mesto–Portorož in zadnji etapi
na relaciji Dobrovnik–Novo
mesto. Kot je povedal, se je
dobrodelnega kolesarjenja

udeležil prvič, odvozil bi še
kakšno etapo več, ker pa je
imela hčerka v tistih dneh počitnice, je čas preživljal večinoma z njo. »Moj glavni motiv, da sem se udeležil dobrodelnega kolesarjenja, je pomoč otrokom,« je poudaril.
»Bilo je zanimivo, vzdušje je
bilo odlično, bili smo pisana
druščina. Prav naporno mi
ni bilo, na klancih smo zadnjega počakali, da se je ekipa znova zbrala in kolesarila skupaj naprej. Dobrodelno kolesarjenje ni tekmovalne narave, ampak se prilagodiš še kakšnemu členu v
skupini. Posebnost pa je bilo

vreme. Prvi dan smo imeli
štiri ure dežja in mraza, zadnji dan točo,« je povzel Kranjec in pohvalil organizacijo
tega dobrodelnega projekta.
Ko je tekmoval še v smučarskih skokih, kolesaril ni, izjema je bil kakšen vzpon na
Sv. Jošt nad Kranjem, ko pa
je zaključil tekmovalno kariero, je kupil prvo specialko in
v lanskem letu prvič naredil
deset tisoč kolesarskih kilometrov.
Letos je bil partner projekta tudi društvo Celiac Slovenija, ki ozavešča javnost in
prispeva k dvigu nivoja življenja oseb s celiakijo.

Ko deščice niso le poslikan kos lesa

Kranj – Slovenska karitas je že 14. leto zapored pripravila akcijo
Pokloni zvezek, v okviru katere želijo v vrtcih in osnovnih šolah
do 10. junija zbrati čim več novih, velikih črtanih zvezkov za
socialno ogrožene otroke. Obenem bodo otroke prek delavnic s kratkimi filmi spodbudili k solidarnosti do sovrstnikov.
»Vsak otrok bo prejel posebno razglednico, na katero lahko
zapiše misel oziroma sporočilo ali nariše risbo ter jo vstavi v
poklonjen zvezek za sovrstnika,« pojasnjujejo pri Slovenski
karitas. Zbrane zvezke bodo čez poletje razdelili 13 tisoč socialno ogroženim otrokom, ki potrebujejo pomoč s šolskimi
potrebščinami. Kot so še pojasnili, so lani na ta način zbrali
več kot 41 tisoč zvezkov, tudi letos se je k sodelovanju že
prijavilo 242 osnovnih šol in 93 vrtcev.

Najlepše in najbolj izrazne panjske končnice, ki so nastale v okviru projekta Poslikava panjskih končnic,
so razstavljene v Infocentru Triglavska roža Bled. Razstava poudarja večplastno simbolno sporočilo, ko
deščice niso le poslikan kos lesa, temveč izdelek, ki izraža otroško ustvarjalnost in domišljijo.

Razstava panjskih končnic bo v Infocentru Triglavska roža
Bled na ogled do 5. junija.
440 učencev. Nastala je bogata zbirka, ki obsega več
kot dvesto del, najlepše in
najbolj izrazne pa so izbrali za razstavo v Infocentru
Triglavska roža Bled.
»Preproste deščice povežejo otroke z bogato kulturno dediščino, obenem ponudijo mesto likovnemu

izražanju ter razvoju otrokovega spoznavnega in čutnega doživljanja umetnosti.
Otroci so se srečali s kulturnim izročilom, z ljudsko in
uporabno umetnostjo, dobili so nove izkušnje, spoznali tudi nove motive in materiale. Pomemben cilj projekta je bil združevati otroke

ne glede na njihove razvojne značilnosti, sposobnosti, znanje. Družili in povezovali so se vsi, ob tem je bilo
ključno, da so izrazili svoje doživljanja in občutke,«
je pojasnila ravnateljica OŠ
Antona Janše Radovljica Jelena Horvat.
Izbor tradicionalnih in
inovativnih tehnik, kot so
akril, lesorez, tolčeni baker, žebljarjenje, linorez,
mozaik, keramika, strip, lepopisje, je za vse delavnice
pripravila učiteljica likovne
umetnosti in umetnica Tadeja Rozman Peternel. »Z
nekaterimi tehnikami so se
otroci srečali prvič in šele ko
so bile uporabljene in upodobljene na lesenih kranjičih, smo videli, kako izvirne in enkratne so,« je dejala Horvatova in dodala, da je
vsa leta pri organizaciji sodeloval tudi Lions klub Bled.

TEK ŠTIRIH MOSTOV

DRUŠTVO T4M, PODLUBNIK 46, ŠKOFJA LOKA

Foto: Martina Golc

Maša Likosar

živijo sami,« je pojasnil Tomažič. Lani je materialno
pomoč in pomoč pri plačilu najnujnejših položnic na
Karitas prejelo več kot 15 tisoč starejših. Temu se pridružuje tudi 8.250 gospodinjstev, v katerih ljudje živijo
sami in so še v aktivni dobi.
»Velikokrat imajo hude težave z zdravjem, različne
duševne motnje oz. so invalidsko upokojeni, dolgotrajno brezposelni ali nesposobni za redno zaposlitev.«
Zbrana sredstva bodo namenjena predvsem materialni pomoči v obliki hrane ter
higienskih pripomočkov in
plačilu najnujnejših položnic
(stanarine,
stanovanjskih
stroškov, ogrevanja, elektrike
…). Del zbranih sredstev namenjajo tudi programom socialnega vključevanja.
Donirate lahko na več načinov: z mobilnim telefonom s
QR kodo, ki je objavljena na
spletni strani Slovenske karitas, z aplikacijo mBills, namenitvijo enega odstotka dohodnine ali pa z nakazilom s
položnico na Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000
Ljubljana, SI56 0214 0001
5556 761, namen: Pomagajmo preživeti in živeti, sklic:
SI00 930.

Znova zbirajo zvezke za socialno ogrožene otroke

Foto: Peter Pokorn

Ljubljana, Kranj – Pet dni, pet
etap, skupaj 1.225 kilometrov. Kolesarjem so se lahko
kjerkoli in kadarkoli pridružili drugi kolesarski navdušenci in v njihovi družbi prekolesarili del poti. To je bilo
letošnje kolesarjenje Pot za
srečo otrok oziroma tokratni
slogan projekta Dobrodelno
okrog Slovenije, ki je potekal
med 27. aprilom in 1. majem na relacijah Novo mesto–Portorož, Portorož–Soča,
Soča–Prevalje, Prevalje–Dobrovnik, Dobrovnik–Novo
mesto. Vsak dan so v povprečju prevozili od 250 do 300
kilometrov. Koordinator zbiranja sredstev je Slovenska
karitas. »Že na trasi smo podelili 16 koles za otroke iz socialno šibkejših družin za
območje vsake regijske Karitas,« je pojasnil Luka Oven iz
Slovenske karitas in ob tem
poudaril, da je za vsakim kolesom tudi zgodba otroka, ki
mu to kolo predstavlja neizmerno veselje.
Letos bodo nekaj sredstev
v sklopu akcije YoungCaritas, imenovane Staro kolo za
nov nasmeh, namenili tudi v
popravilo koles, ki jih bodo
zatem prav tako podarili otrokom iz socialno šibkejših

Bled – Osnovna šola Antona Janše Radovljica ohranja bogato kulturno dediščino s tradicionalnimi likovnimi delavnicami Poslikava panjskih končnic, ki potekajo že dvajset let, zadnja je
bila leta 2019. Delavnice so
vsako leto potekale 20. maja,
na rojstni dan Antona Janše,
učitelja z dunajskega dvora,
ki je pomen čebele in medu
umestil v slovensko kulturo.
Na skupno 16 likovnih delavnicah so sodelovali učenci osnovnih šol iz občin Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj
in Žirovnica, poleg teh še Postojna in Ljubljana ter učenci osnovnih šol s prilagojenim programom z Gorenjskega – z Jesenic, iz Radovljice, Kranja in Škofje Loke.
Z vsake šole sta sodelovala
po dva učenca, skupno torej
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Dolgčas, kaj je to
V prostorih Gasilskega doma na Zgornjem Brniku
je bila na ogled tretja samostojna razstava ročnih
del z naslovom Dolgčas, kaj je to.
Janez Kuhar
Zgornji Brnik – Zaradi covida-19 skupina Rožce in osat
dve leti ni razstavljala, vendar so doma vseeno izdelovali zelo lepe prte, prtičke
in druge vezene izdelke. Te
so zdaj članice postavile na
ogled v prostorih gasilskega doma na Zgornjem Brniku. Na ogled so bili prti, izdelani za različna časovna
obdobja v letu oziroma praznike, pa tudi zavese, rožice,
slike, krstni prti s sliko in s
posvetilom in prti za pokrivanje velikonočnih košar.
Svoja dela so za nekaj dni na
ogled postavile Barbara Jenko, Marjetka Polajnar, Marinka Vajs, Anica Sirc, Karolina Bider, Ani Dobnikar,
Dragica Kropivnik, Marina
Marko, Joži Mlakar, Marjeta Žižek ter Ivan Kropivnik.
Marjeta Žižek, najstarejša mojstrica, se je predstavila z unikatnimi pletenimi in kvačkanimi izdelki,

z igračami in okraski iz naravnih materialov, med drugim tudi s pletenimi mačkami. Na razstavi so Rožce na
ogled postavile tudi velikonočne prte izpred šestdesetih in več let, ki so jih vezle v
mladosti!
Med rožcami pa imajo dekleta tudi »osat«, to je Ivan
Kropivnik z Zgornjega Brnika, ki je uspešen v rezbarjenju, pletenju košar, slikanju, izdelovanju panskih
končnic, izdelovanju glinenih izdelkov, sveč, izdelanih
iz čebeljega voska, in slikanju na steklo.
Vodja sekcije Marina Marko je povedala, da ročno delo
pomiri, sprosti ter poboža
dušo in na koncu dobiš lep
izdelek.
Delo pridnih rok je pohvalila tudi predsednica Društva
upokojencev Cerklje Marta Hočevar. Rožce pa so bile
vesele, da jim je Prostovoljno gasilsko društvo Zgornji
Brnik odstopilo prostor.

Gorenjski glas
torek, 10. maja 2022
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Razstava starih knjig
Na Podružnični šoli Voklo so v okviru občinskega praznika pripravili razstavo starih knjig.
Maša Likosar
Voklo – Knjige, ki so stare več kot sto let, so last Antona Umnika iz Šenčurja,
moža ene od učiteljic Vanje
Umnik. »Knjige je mož zbiral praktično celo življenje,
prihajale so iz vseh regij Slovenije. Nekaj sem jih dodala tudi sama, saj je bila moja
stara mama Marija Kladnik
iz Volčjega Potoka prava ljubiteljica knjig. Ni bila med
najbolj izobraženimi, a je
njen interes za branje knjig
presegal tedanje čase. Med
vojno je čutila, da bi okupator knjige s kamniškega konca lahko zažgal oziroma uničil. Predlagala je, da jih skrijejo v bunker v gozdu. Po vojni
so jih prestavili na podstrešje moje rojstne hiše. Stara
mama je knjige posojala krajanom, po smrti pa mi jih je
zapustila,« je pojasnila Vanja
Umnik.
Razstavljene knjige so bile
zanimive zlasti za učiteljsko
stroko, saj so odstirale pedagoško in didaktično znanje, ki je bilo po besedah

Učiteljica Vanja Umnik je učencem predstavila knjige, stare več kot sto let. / Foto: Maša Likosar
Umnikove že v 19. stoletju
zelo razvito. Razstavljeni so
bili tudi stari časopisi, kuharice, šolske potrebščine, revije, med njimi tudi prve izdaje otroške revije Ciciban in
fotografije. »Otoke še vedno
pritegne fizična knjiga in domača beseda. Veseli me, da
še nismo v časih, ko bi stroj

zamenjal učitelja, moč čustev in znanja, ki ga učitelj
lahko prenese na otroka,« je
še dodala Umnikova, ki se
je ob tej priložnosti skupaj z
drugimi učiteljicami Podružnične šole Voklo oblekla kot
učiteljica iz 19. stoletja.
Otroci so narisali tudi slike
starih šolskih pripomočkov

in knjig. »Šolski pripomočki so bili nekoč mnogo bolj
preprosti. Bila je le tablica,
kreda in računalo. Danes je
v šolskem sistemu velik poudarek na računalniški tehnologiji, ki otrokom daje širino in odpira okno v svet,«
je še povedala vodja podružnice Alenka Kern.

Seniorke, zdaj pa zares
V četrtek bo na odru jeseniškega gledališča premiera predstave Bolj stare, bolj skeglane, ki jo pripravlja
skupina seniork. Spremenile se bodo v ognjevite navijačice.
Urša Peternel
Rožce in osat

Florjanova maša na Spodnjem Brniku
Spodnji Brnik – V teh dneh so potekale številne Florjanove maše v
gorenjskih župnijah. V sredo, 4. maja, so z gasilsko mašo počastili god zavetnika gasilcev sv. Florjana tudi v podružnični cerkvi
sv. Simona in Juda Tadeja na Spodnjem Brniku gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Spodnji Brnik - Vopovlje in duhovnik
Lucijan Potočnik. Prvič so na Spodnjem Brniku praznovali god sv.
Florjana leta 2016. Maše za žive in pokojne gasilce se je udeležilo
štirideset gasilcev. Bogoslužje je spremljalo ljudsko petje. Duhovnik Lucijan Potočnik je blagoslovil gasilce, gasilsko opremo ter
prapor gasilskega društva. Kot so povedali gasilci, jim tovrstni
dogodki pomenijo veliko, saj se ob njih spomnijo tudi tistih, ki
jih ni več v njihovih vrstah, so jim pomagali v stiski ter jim dali
vedeti, da niso sami! Po končani slovesnosti so gasilci povabili
vse navzoče na pogostitev v gasilski dom. Florjanovi maši pa
so imeli 4. maja tudi gasilci v cerkvi v Velesovem in v Cerkljah.

Esport1 v Sloveniji
Budimpešta – Esport1, medijsko podjetje za e-šport in računalniške igre, širi svoje dejavnosti na srednjeevropskem
območju, najprej v Sloveniji. Kot so sporočili iz podjetja, ki je
sicer madžarski partner družbe ESL, ki velja za največjo e-športno organizacijo na svetu ter razvijalca in založnika svetovno
znanih računalniških iger, podjetja Rio Games, je bil prvi korak
širitve na slovenski trg ustanovitev portala z novicami iz sveta
e-športa in iger. Še letos pa nameravajo delovanje razširiti na
organizacijo lokalnih in regijskih tekmovanj ter njihov prenos
v slovenščini. Podjetje Esport1 je bilo sicer ustanovljeno leta
2016, in kot pravijo, njihov madžarski portal obišče petsto
tisoč bralcev na mesec, televizijski del pa proizvede okoli tristo
ur vsebin na mesec.

Jesenice – Po dveh skorajšnjih premierah, ki sta ju
odnesla dva valova epidemije, se bo v četrtek zvečer oder
jeseniškega gledališča vendarle spremenil v kegljišče.
Skupina seniork bo končno
lahko predstavila avtorski
projekt Bolj stare, bolj skeglane, ki so ga začele pripravljati pred dvema letoma, v
njem pa se bodo spremenile
v ognjevite navijačice.
»Zakaj skeglane? Ker se
po nekem čudnem naključju različne ženske znajdejo

S prvo komedijo
Najlepše, najboljše
in najbolj slečene so
seniorke navduševale
na različnih odrih, na
festivalu v Pekrah pa celo
osvojile posebno nagrado
za kolektivno igro.
na balinišču. Gledajo balinanje. Pa mogoče tudi kakšnega fejst moškega. Sedenje na
balinarski tribuni pa ni preveč zabavno. Zato začnejo
navijati. Ampak, kako pa se

Skupina pogumnih jeseniških seniork: za seboj imajo različne življenjske (pre)izkušnje,
nekatere tudi s hudo boleznijo. / Foto: Nik Bertoncelj
navija na balinarski tekmi?
Ugotavljajo, kakšne tehnike
obstajajo. In ker nobena tehnika ni res prava in ker so to
ženske, ki si v življenju želijo nekaj več in si tudi upajo, ustanovijo navijaško ekipo. Ekipo za navijanje na balinišču. Vsaka (s svojimi problemi) se trudi trenirati, vaditi, razmišljati o koreografiji in kostumu. In jim uspe.
Normalno. S tako energijo bi
jim vse uspelo. Tudi izvesti

navijaško točko na balinarski tekmi. In tudi predstavo,
za katero je bilo vabilo sestavljeno že pred dvema letoma, jim je uspelo pripeljati do premiere,« pravi direktorica Gledališča Toneta Čufarja Jesenice Branka Smole.
Besedilo za predstavo je napisala Nika Brgant, ki je poskrbela tudi za režijo, navijačice na odru pa bodo Andreja Uršič, Danila Koselj, Jolanda Urek, Milica Berlot, Sonja

Kovač, Nanika Šlibar, Stanislava Ogrin, Vanja Simeonov in Marjetka Vrhunc. Gre
za skupino pogumnih seniork, ki so se gledališču pridružile pred sedmimi leti (nekatere tudi kasneje) in so postale nepogrešljiv del jeseniške igralske družine. Po besedah Nike Brgant so »pogledale in spregledale, da je to
tisto, kar jih lahko v določenem življenjskem obdobju
izpolni in izpopolni«.

www.gorenjskiglas.si

Za začetek tudi počasna hoja

Ažmanovi dnevi

Suzana P. Kovačič

V Gozdu - Martuljku bodo v petek in soboto,
13. in 14. maja, že 23. Ažmanovi dnevi, simpozij
urgentne, gorske in družinske medicine.
Suzana P. Kovačič

S

impozij je namenjen zdravnikom,
zdravstvenikom,
medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ki jih zanimajo urgentna, gorska in
družinska medicina. Organizirata ga Osnovno zdravstvo Gorenjske, Zdravstveni dom (ZD) Tržič in Komisija za medicino Gorske
reševalne zveze Slovenije.
Med vodilnimi temami
letošnjih Ažmanovih dnevov so: Ko gre v zdravstvu/
urgenci kaj narobe, Sodobni terapevtski pristopi na
terenu s poudarkom na
zahtevnem okolju, Novosti
v urgentni in gorski medicini, Dihalna pot v zahtevnih
okoliščinah, Izzivi in pasti
tekočinske terapije na terenu, Predstavitev zanimivih,
zahtevnih in poučnih primerov iz prakse Gorske

Raziskava o vplivu pandemije covida-19 na različna
področja življenja prebivalcev Slovenije (SI-PANDA)

reševalne službe Slovenije
in helikopterske nujne
medicinske
pomoči
(HNMP) ...
Strokovna predavanja bodo
v hotelu Špik v Gozdu Martuljku, delavnice (oskrba politravmatiziranega
pacienta, težka intubacija,
alternativne dihalne poti,
načini predihavanja) pa v
naravnem okolju v bližini
hotela. V dodatnem programu bo demonstracija
helikopterskega reševanja
in ogled sodobnega reševalnega helikopterja ter
možnost vodenega vzpona
po ferati Hvadnik. Vodja
strokovno-organizacijskega odbora simpozija je
prim. dr. Iztok Tomazin,
direktor ZD Tržič, zdravnik Gorske reševalne zveze
in HNMP, člani pa prav
tako strokovnjaki Igor
Švab, Dušan Vlahovič,
Luka Camlek, Tomaž Goslar in Uroš Lampič.

Naravna nega kože
Nega kože je bila za človeka zelo pomembna že pred več
tisočletji. Najprej je bil njen namen predvsem zaščita kože pred
neugodnimi vplivi okolja in ohranjanje zdrave kože zaradi pre
prečevanja poškodb in vnetij. Kasneje je postajal vse
pomembnejši tudi lep videz kože.
Koža je največji človeški organ, sodeluje v številnih fizioloških
procesih, ki so pomembni za optimalno delovanje našega
telesa. Predstavlja pregrado med notranjostjo telesa in okolico,
preprečuje izhlapevanje vode iz telesa, skrbi za zaščito pred
vdorom snovi iz okolice, sodeluje pri obrambi pred škodljivimi
zunanjimi vplivi in uravnavanju telesne temperature ter je del
imunskega sistema. Zgradba kože je kompleksna, vsaka plast
ima strukturno in funkcijsko različno zgradbo in svoj pomen za
delovanje in tudi videz kože. Ločimo štiri osnovne tipe kože:
mastna, suha, mešana in občutljiva koža.
Danes so dosegljive številne informacije o kozmetičnih izdelkih
in njihovi uporabi, zato je izbira težka tudi zaradi številnih, včasih
tudi nasprotujočih si informacij. Morda je to eden od razlogov,
zakaj vse več uporabnikov želi negovati kožo obraza, rok in telesa
z naravnimi izdelki. Tako se na nek način vračamo k začetkom upo
rabe različnih snovi za kozmetične namene. Pri izboru je poleg
učinkovitosti, prijaznosti za uporabo in kakovosti pomembna tudi
varnost izdelkov in snovi, ki jih želimo uporabljati za nego kože.
Uporaba naravnih snovi, ki jih lahko nanašamo samostojno
ali v zmeseh, je nekoliko enostavnejša in zato tudi varnejša kot
uporaba izdelkov z zapletenimi nosilnimi sistemi naravnih učin
kovin. Najpogosteje za takšno uporabo predlagamo nekatera
olja, masla in voske. Njihova uporaba temelji na večtisočletnih
izkušnjah in so bogat vir fiziološko aktivnih snovi.
Arganovo olje uporabljamo že stoletja, primerno je za nego
suhe kože, ker izrazito izboljša njeno vlažnost, ugodno vpliva

vključili dijaki Srednje šole
Jesenice, na obeh lokacijah
tudi študenti Fakultete za
zdravstvo Angele Boškin.
»Preverili smo, kako so ljudje ozaveščeni o pravilni
higieni rok in koliko se jim
zdi to pomembno, jih tudi
sami poučili o tem. Pomembno je, da temeljito očistimo oziroma razkužimo
tudi blazinice na prstih, palce, hrbtišče roke in da pred
tem snamemo nakit,« je
povedala Lejla Obarčanin,
študentka tretjega letnika
na Fakulteti Angele Boškin
Jesenice, smer zdravstvene
nege, in dodala, da se je
pokazalo, da so ljudje v
koronarazmerah na higieno rok postali bolj pozorni.

O pravilni higieni rok so ozaveščali tudi v avli Bolnišnice za
ginekologijo in porodništvo Kranj. / Foto: Tina Dokl

Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, Kranj

V

četrtek,
5.
maja, smo zaznamovali mednarodni dan
higiene rok
pod letošnjim geslom Združimo se za varnost – očistimo roke. Tudi v Splošni
bolnišnici Jesenice in Bolnišnici za ginekologijo in
porodništvo Kranj so na ta
dan z različnimi dejavnostmi ozaveščali o pomenu
higiene rok za zdravje in
prepoznavanju vloge ustrezne higiene rok za zagotavljanje kulture varnosti in
kakovostne zdravstvene
obravnave pacientov. Na
Jesenicah so se v aktivnosti

sedeč način življenja tako
za otroke kot odrasle. Zdravnica Anja Strmšek iz NIJZ
pravi, da pri uvajanju aktivnega življenjskega sloga in
redne telesne dejavnosti

Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Očistimo roke
Suzana P. Kovačič

je pokazala, da je v primerjavi z obdobjem pred pandemijo manj telesno aktivna približno tretjina prebivalcev, starih 18 let in več.
Kot največji izziv se kaže

pomaga že, če začnemo na
tisti dan, ki je za nas najmanj stresen. Poiščimo tisto obliko dejavnosti, ki nas
zares veseli. Vadimo izključno takrat, ko se počutimo
dobro. Če smo bili dlje telesno nedejavni, lahko začnemo tudi s počasno hojo.

tudi na aknasto, vneto in k alergijam nagnjeno kožo. Avokadovo olje je primerno za nego suhe in razpokane kože, ki ji primanj
kuje vlažnosti. Olje granatnega jabolka je izbira za nego
zahtevne zrele kože. Kokosovo olje poveča vlažnost kože.
Konopljino olje svetujemo za nego suhe in zrele kože, lahko v
zmeseh z obstojnejšimi olji (arganovo, avokadovo …). Laneno
olje lahko uporabljamo za nočno nego pri atopijski koži. Mandljevo olje uporabljamo zelo pogosto in je primerno za nego
vseh vrst kože. Marelično olje svetujemo za nego občutljive
kože. Olivno olje je eno najpogosteje uporabljenih olj, služi tudi
za izdelavo rastlinskih oljnih izvlečkov. Olje pšeničnih kalčkov
uporabljamo za nego suhe, zrele in vnete kože. Sezamovo olje
poleg nege suhe in občutljive kože uporabljamo tudi za masažo.
Svetlinovo olje ima ugoden vpliv na kožo pri atopijskem der
matitisu. Šipkovo olje blagodejno vpliva na gladkost kože in
zmanjšanje gub. Olje grozdnih pešk je primerno za nego mast
ne kože z aknami. Kakavovo maslo uporabljamo za nego suhe
kože, največ pa za nego pri sončenju. Velja upoštevati,
da ne predstavlja zaščite pred soncem. Karitejevo maslo svetu
jemo za nego suhe, razdražene, k alergijam nagnjene kože
predvsem zaradi njegovega regeneracijskega učinka. Jojobino
olje je po kemijski sestavi vosek, zaradi protivnetnega delovanja
blagodejno vpliva na vneto in razdraženo kožo.
Izbor naravnih izdelkov za nego kože je izjemno pester, ni pa
odveč opozorilo pred zavajajočimi trditvami o njihovih učinkih,
saj čudežnega pripravka, ki bi ustrezal vsem našim željam, še ne
poznamo. Pri izbiri se posvetujte s strokovno usposobljenimi
svetovalci, ki poznajo kakovost izdelkov, ker je to eden od teme
ljev za varno uporabo in doseganje namena uporabe izdelka –
zdrave in lepe kože.
Jana Cilenšek, mag. farm., spec.

www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si
Lekarniške enote: Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora,
Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja Loka,
Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica
Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij
Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.
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Narava v mojem
objektivu
Fotografska razstava Narava v mojem objektivu
Jurija Kurilla gledalca v veliki meri nagovarja skozi
portrete živali in rastlin.
Alenka Brun
Kranj – V križnem hodniku,
ki povezuje Tavčarjevo ulico
in Glavni trg v Kranju, se vse
leto vrstijo številne razstave
različnih likovnih umetnikov, fotografov in avtorjev
celovitih vizualnih projektov. Gre za Galerijo Kranjske
hiše, kjer tokrat fotografska
dela razstavlja Jurij Kurillo, sicer zdravnik, danes pa
tudi častni in še zelo aktivno
prisoten član Fotografskega
društva Janez Puhar Kranj.
Dr. Kurillo fotografira in
razstavlja od leta 1960 dalje. Sodeloval je na številnih
razstavah doma in v tujini,
za svoja dela pa je prejel tudi
številna priznanja in nagrade. Med drugim mu je leta
1992 takratna skupščina
Občine Kranj za razvoj slovenske naravoslovne fotografije prisodila veliko Prešernovo plaketo. V galeriji si tokrat lahko do 31. maja
ogledate 27 njegovih del. Na
njih avtor predstavlja rastline in živali, fotografirane od
blizu.

Razstavo z naslovom Narava v mojem objektivu je Biserka Komac opisala z naslednjimi besedami: »Ko pripravi svojo razstavo gospod
Jurij Kurillo, dr. med, dolgoletni član Fotografskega
društva Janez Puhar Kranj,
bomo zagotovo na njej občudovali fotografije iz žive narave. Prek svojega objektiva nam, z veliko ljubezni do
nje, odstira podobe živalskega in rastlinskega sveta. Motivira ga cvetje, od črnega teloha, velikonočnice, žafrana do lepega čeveljca in še
mnogih drugih; opazi in ujame v posnetek vse vrste pisanih žuželk, med katerimi so
morda najlepši metulji, celo
zelo redek jamamaj je med
njimi, in potem nas prek zlate jeseni popelje še v morske
globine. Iz njegovih del veje
sporočilo nam vsem, da je
narava nekaj velikega in
majhnega obenem, da je neizmerno bogata, a tudi krhka
v svoji ranljivosti. Da nam je
dana vsem v varstvo, privoščimo vse to tudi našim potomcem.«

Gorenjski glas
torek, 10. maja 2022

igor.kavcic@g-glas.si

Umetniški projekt in več
Razstava Your Alps gostuje v stopniščni galeriji Stare Pošte v Kranju. Je posebna, saj so razstavljena
dela tudi reliefna, tako da jih slepi in slabovidni lahko otipajo, opremljena pa so z opisi slik v brajici.
Alenka Brun
Kranj – Likovna razstava Your
Alps je nastala v okviru istoimenskega projekta na Biotehniškem centru (BC) Naklo. Projekt je združil vse države alpskega loka, od Francije do Slovenije, razen Švice. Problemi alpskega prostora so namreč povsod enaki: mladi se odseljujejo, delovnih mest v drugih panogah, kot so gozdarstvo, turizem in kmetijstvo, je malo,
v mestu je življenje lažje kot
v odmaknjenih vaseh visoko v gorah, nam razloži ena
od mentorjev projekta Mojca
Logar z BC Naklo. Nadaljuje, da sta bila v projektu vedno dva partnerja: »Določeni park, ki se profesionalno
ukvarja z zaščito in ohranjanjem alpskega prostora, in
ena šola. Slovenska sta bila
tako BC Naklo in Triglavski
narodni park.« Ena od aktivnosti v projektu je bila izvedba fotografske delavnice,
razlaga naprej. »Naši dijaki
so se tako s profesionalnima
fotografoma Joštom Gantarjem in Alešem Zdešarjem

(TNP) odpravili na teren, v
območje Trente in Kranjske
Gore, ter naredili kopico fotografij. Rezultat je bila razstava fotografij.« Aktivnost
pa se s tem ni zaključila. Pod
mentorstvom profesorja likovne umetnosti na BC Naklo Borisa Urha so med naslednjimi pomladnimi projektnimi dnevi dijaki na osnovi teh fotografij izdelali slike v 3D-tehniki. Uporabili
so karton, lepenko in časopisni papir ter ustvarili reliefno podobo pokrajine. S tem
so pridobili tretjo dimenzijo,
globino. Pričujoče izdelke so
razstavili na eni od izobraževalnih delavnic sicer drugega projekta Podvig, ki na gimnazije uvaja podjetnost.
»Tam so nam svetovali, da bi
lahko slike predstavili tudi
slepi in slabovidni populaciji, saj jih lahko otipajo,«
pove Logarjeva. S pomočjo
ljubljanskega Centra IRIS so
dela opremili še z brajico, reliefi in fotografije pa so razstavljeni skupaj. Urh še pojasni, da ni bil pogoj, da dijaki pri svojem ustvarjanju
zvesto sledijo fotografiji.

Mentorja Boris Urh in Mojca Logar ter Nace Gosnik, ki je
posnel eno od fotografij na razstavi (v ozadju), po kateri je
nastal relief.
»Sama likovna naloga je bila
enostavna. Na podlagi fotografije so zelo hitro lahko dobili neki motiv, s katerim so
se poigrali.«
Razstavo Your Alps trenutno gosti stopniščna galerija
Stare Pošte v Kranju, doslej
pa so dela že veliko gostovala – vse od škofjeloške knjižnice do Planinskega muzeja v Mojstrani. Logarjeva zaključi, da je prvotni namen
projektnega dela izvedbe

fotografske delavnice na terenu močno presegel pričakovanja. Ne skriva veselja,
da na ta način projekt živi
naprej. Zlasti pa jo veseli, da
so slike lahko didaktični pripomoček za slepe in slabovidne za spoznavanje alpskega sveta.
Razstavo Your Alps si lahko ogledate do sredine junija, potem pa v stopniščno galerijo prihajajo dela slepih in
slabovidnih iz Kranja.

Pravljični svet Anje Štefan
V Pollakovem salonu Tržiškega muzeja je gostovala letošnja nagrajenka Prešernovega sklada za
literarno ustvarjalnost Anja Štefan, ena najbolj branih in prepoznavnih pisateljic in pesnic za otroke,
ki ji z veseljem prisluhnemo tudi odrasli.
Samo Lesjak

Fotografije bodo na ogled do konca maja.

Država finančno podprla Festival Radovljica
Radovljica – Festival Radovljica, ki ga bo Društvo ljubiteljev
stare glasbe v slikoviti Radovljiški graščini avgusta organiziralo
že štirideseto leto zapored, si je z uspešnim sodelovanjem
na razpisu ministrstva za kulturo tudi za naslednja štiri leta
zagotovil finančno podporo države. Ta za izvajanje programa,
ki veliko pozornosti posveča stari glasbi, izvedbam glasbenih
zakladov iz slovenske glasbene dediščine pa tudi redko izvajani glasbi 19. in 20. stoletja na zgodovinskih glasbilih, za
obdobje od 2022 do 2025 namenja po štirideset tisoč evrov
na leto. »Tudi tokrat smo bili na razpisu zelo visoko ocenjeni,
predvsem zato, ker skrbimo za slovensko glasbeno dediščino,« je pojasnila predsednica društva Marija Kolar. Kot pravi, so sredstev države – prav tako kot vsakokratne finančne
podpore Občine Radovljica – zelo veseli, saj jim omogoča, da
festival vsako leto zaključijo brez finančnega primanjkljaja.

Na ogled razstava Tihotapljenje čez Karavanke
Tržič – V Galeriji Atrij so v četrtek odprli dvojezično razstavo
Tihotapljenje čez Karavanke. Avtorico Ireno Destovnik so zanimali predvsem tisti, ki so tihotapili za svoje lastne potrebe
in so zaradi svoje iznajdljivosti veljali za nekakšne junake.
Razstava, ki je na ogled do 27. maja, je v sklopu projekta CarinthiJA 2020 nastala s sodelovanjem SPD Zarja iz Železne Kaple,
Centra Rinka iz Solčave, KUD Jezersko in Tržiškega muzeja.

Tržič – Magistrica folkloristike Anja Štefan piše pesmi, pravljice in uganke,
svoja besedila pa predstavlja tudi v predstavah in literarnih nastopih. Vrsto let
se že posveča raziskovanju,
zbiranju in urejanju slovenskih ljudskih pravljic. Je začetnica profesionalnega pripovedovanja pri nas in ustanoviteljica pripovedovalskega festivala Pravljice danes.
Številne ljudske pripovedi
je oživila z različnimi objavami, k izročilu ljudskega
pripovedništva pa pristopa s
spoštovanjem ter z željo, da
se znotraj prevzetega lahko
svobodno giblje in izrazi.
V knjigi Anton Dremelj - Resnik je pripravila prvo temeljito monografsko predstavitev ljudskega

Pesnica in pravljičarka, mojstrica pripovedovanja Anja
Štefan in direktorica Tržiškega muzeja Jana Babšek
pravljičarja in njegovega repertoarja, v sodelovanju z
najboljšimi slovenskimi ilustratorji pa izdala vrsto avtorskih slikanic – antologija njenih izbranih del je izšla pod
naslovom Svet je kakor ringaraja. Je pa tudi izvrstna pripovedovalka in v tej vlogi se

je izkazala tudi na literarnem
srečanju v Tržiču.
In prihodnost? Izvemo, da
je že oddala pravljico Medved
in klobuk, ki jo ilustrira Ana
Zavadlav, pred kratkim pa jo
je posnela za Radio Slovenija v okviru projekta Bolnišnični radio. Gre za nabor vsebin,

ki naj bi bil otrokom po bolnišnicah ves čas na razpolago. Zaslužna je tudi za bogat
izbor Črnih mravljic, skoraj
osemdeset kratkih zgodb, ki
jih ilustrira priznani Tomaž
Lavrič. Črne mravljice so se
sicer začele na podlagi radostnih druženj s prijateljicami, nato pa so šle svojo pot –
vse bolj so postajale način, da
skozi pogovor med mravljicami avtorica izrazi neko svoje
opažanje, mnenje, pomislek,
šalo ali majhno modrost, česar ni manjkalo tudi na tokratnem srečanju. Mravljice
bodo hkrati zaživele v Lutkovnem gledališču, Anja pa
ima v grobem napisani tudi
novi mišji pravljici za ilustratorki Alenko Sottler in Jelko Reichman, ki ju mora še
malo »pogladiti« in jima dodati piko na i – na svoj poseben, čaroben način.

Koncert Pevskega društva Klapa Stari grad

Dobrodelni Prah na Visokem

Kamnik – V petek, 13. maja, ob 19. uri bo Dom kulture Kamnik
gostil koncert članov Pevskega društva Klapa Stari grad iz
Kamnika. Vse ljubitelje tovrstnih melodij klapa tako vabi na
koncert, ki so ga poimenovali Z nami v Dalmacijo.

Visoko – KUD Visoko vabi v petek, 13. maja, ob 19.30 v dvorano
na Visoko pri Kranju na ogled dobrodelne predstave Prah.
Zbrana sredstva bodo namenili družini iz domače občine, ki
jo je prizadela huda nesreča.
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Zmaga Kalcerja Radomlje
Nogometaši iz Radomelj so si zagotovili obstanek
v prvi ligi, Triglav pa bo za prvo ligo igral v
dodatnih kvalifikacijah.
J. M., V. S.
Domžale, Kranj – V Prvi ligi
Telemach so Domžalčani gostovali pri Muri in izgubili s 3
: 1. Nogometaši Kalcerja Radomlje pa so z zmago z 2 : 1
proti Celju na igrišču v Domžalah potrdili tisto, kar jim je
uspelo pred tednom dni, to
je obstanek v ligi najboljših.
Domžale so na šestem mestu s 43 točkami, Kalcer Radomlje pa je z 42 točkami
sedmi.
V drugi SNL so nogometaši Triglava gostili Brežice
1919 Terme Čatež in izgubili z rezultatom 2 : 3. Oba zadetka za domačine je dal Tin
Matič, odločilni zadetek pa so
gostje dosegli v 95. minuti.
Nogometaši Rolteka Dob so
v nedeljo gostili Krko, tekma
pa se je končala z rezultatom
2 : 2. Na lestvici vodi Gorica
z 69 točkami, Triglav je s 60
točkami drugi, Roltek Dob pa
s 36 točkami osmi. Že nekaj
časa je jasno, da se bo Triglav
boril v dodatnih kvalifikacijah za uvrstitev v prvo ligo.

»Celotno prejšnjo sezono
smo gradili ogrodje prve ekipe, ki je sposobna igrati tudi v
prvi ligi. Sedaj bomo naredili vse, da se prek kvalifikacijskih tekem uvrstimo v prvo
ligo, kamor menimo, da tudi
spadamo,« je povedal direktor NK Triglav Beno Fekonja.
Konec tedna so igrali tudi v
tretji SNL – zahod. Gorenjci
v ligi so zabeležili naslednje
rezultate: Adria – Arol Škofja
Loka 1 : 0, Elta Izola – Tinex
Šenčur 2 : 2, Sava Kranj – Brinje Grosuplje 0 : 5, Svoboda
Ljubljana – Eksist Žiri 2 : 1 in
Šobec Lesce – Fama Vipava 1
: 2. Vodi Brinje Grosuplje z
58 točkami, Tinex Šenčur je
z 48 točkami drugi.
V gorenjski nogometni ligi
so igrali takole: Niko Železniki – Bled - Bohinj Hirter 0 :
3, Visoko – Velesovo Cerklje
4 : 0, Britof – Zarica Kranj
3 : 1, Bitnje – Naklo 5 : 1 in
Preddvor – Kranjska Gora 9
: 0. Tekma med ekipama SIJ
Acroni Jesenice in Kondor
Godešič je na sporedu jutri,
11. maja.

Celjanke znova boljše
Maja Bertoncelj
Kranj – V finalu prve slovenske košarkarske lige za
ženske se merijo košarkarice
kranjskega Triglava in Cinkarne Celje.
Odigrani sta bili že dve tekmi, obe pa so dobile Štajerke.
Na drugi v Kranju so bile boljše z 58 : 66. Tako so Celjanke v zmagah povedle z 2 : 0 in
lahko finale odločijo že danes
na domačem parketu. Košarkarji pa igrajo četrtfinale. Iz

boja za naslov prvaka so že
izpadli člani Gorenjske gradbene družbe Šenčur. Dvakrat
so izgubili z Rogaško, na drugi tekmi v soboto v gosteh s
87 : 72. Helios Suns so v gosteh premagali Šentjur (70 :
109) in rezultat izenačili na 1
: 1. Odločilna tekma bo danes
ob 19. uri v Domžalah.
V Domžalah je konec tedna potekalo državno prvenstvo U17. Kadetskega naslova so se veselili člani domače
ekipe Helios Suns A.

Košarkarice kranjskega Triglava (v svetlejših dresih) so
v finalnem nizu izgubile tudi drugo tekmo. Celjanke od
naslova prvakinj loči le še ena zmaga. / Foto: Gorazd Kavčič

Velik uspeh mladih Gorenjk
Zalog – Pred kratkim je v Ledeni dvorani Zalog potekalo člansko državno prvenstvo v curlingu. V ženski konkurenci je prvo
mesto zasedla ekipa Tim Ajskrim iz Ljubljane, državne podprvakinje med članicami so postala dekleta iz mladinske ekipe
Team Zaveljcina z Jesenic, tretje mesto je pripadlo sicer izkušenejši ekipi Hot shots, prav tako iz Curling kluba Jesenice.
Med moškimi so prvo mesto osvojili Pingvini, drugo mesto je
zasedlo Moštvo Čulić, tretji so bili Buhtli, četrti pa gorenjski
Team Sever z Jesenic.
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Naši risi med hokejsko elito
Slovenska hokejska reprezentanca si je že po petkovi zmagi nad Madžari zagotovila prvo mesto na
svetovnem prvenstvu, na nedeljski tekmi pa so premagali še reprezentanco Južne Koreje. Z Madžari, ki
so prav tako napredovali v elitno skupino, bodo kandidirali za organizacijo svetovnega prvenstva elite.
Vilma Stanovnik
Ljubljana – S tekmo med reprezentancama Slovenije in
Južne Koreje se je v nedeljo v
Tivoliju končalo svetovno prvenstvo divizije I (skupina A)
v hokeju na ledu.
Naša reprezentanca je zmagala z rezultatom 4 : 1 (2 : 0,
1 : 0, 1 : 1) in tako slavila še četrtič na prvenstvu. Pomembnejša od nedeljske je bila za
varovance selektorja Matjaža
Kopitarja petkova zmaga, ko
so s 5 : 1 (1 : 1, 2 : 0, 2 : 0) premagali Madžarsko in si tako
že tekmo pred koncem zagotovili prvo mesto ter napredovanje med svetovno hokejsko elito. Po koncu prvenstva
so izbrali tudi najboljše posameznike in prvo šesterko tekmovanja. Nagrado za najboljše, ki jih je izbralo vodstvo
tekmovanja, so dobili Litovec
Mantas Armalis (vratar), Madžar Nandor Fejes (branilec)
in Slovenec Žiga Jeglič (napadalec). V izboru novinarjev
je Jeglič dobil tudi priznanje

Žiga Jeglič iz Podbrezij je bil izbran za najboljšega in
najkoristnejšega igralca prvenstva. / Foto: Gorazd Kavčič
za najkoristnejšega igralca
(MVP) turnirja. V idealni postavi pa so poleg Jegliča še slovenski vratar Gašper Krošelj,
branilca Nerijus Alisauskas
(Litva) in Won Jun Kim (Južna Koreja) ter Madžar Csanad Erdely in Slovenec Miha
Verlič (napadalca).
Zadnji dan svetovnega prvenstva v Ljubljani sta hokejski zvezi Slovenije in Madžarske uradno razglasili

skupno kandidaturo za svetovno prvenstvo elitne skupine leta 2023. »Pred mesecem
dni je prišla odločitev IIHF,
da prihodnje leto Sankt Peterburg ne bo organiziral svetovnega prvenstva elitne skupine, zato smo na HZS prišli na idejo, da bi organizacijo lahko prevzeli skupaj z madžarskimi kolegi,« je pojasnil predsednik Hokejske zveze Slovenije (HZS) Matjaž

Rakovec in dodal, da je po nekaj sestankih padla dokonča
odločitev, da Slovenija in Madžarska vložita skupno kandidaturo. Eno predtekmovalno skupino bi organizirali v
Ljubljani, v dvorani Stožice,
prav tako pa bi bili pri nas še
dve četrtfinalni tekmi. Druga
skupina bi bila v Budimpešti,
kjer bi bili poleg dveh četrtfinalnih tekem še obe polfinalni in finalna tekma, saj imajo Madžari precej večjo dvorano.
Kot je dejal generalni sekretar HZS Dejan Kontrec,
so formalnosti, povezane s
kandidaturo, že opravljene,
Rakovec pa je pojasnil, da se
bodo o natančnejšem proračunu načrtovanega prvenstva še dogovorili na sestankih, ocena glede na prejšnja
prvenstva pa je okrog dvajset
milijonov evrov. Zvezi si bosta stroške tekmovanja delili na polovico, Rakovec pa je
poleg finančnih koristi poudaril predvsem priložnost za
razvoj hokeja.

Lokostrelci znova zbrani v Kamniku
Člani Lokostrelskega kluba Kamnik so pretekli konec tedna pripravili tradicionalno mednarodno
lokostrelsko tekmovanje, že 7. Veronica's Cup 2022. Sodelovalo je rekordnih 242 tekmovalcev iz 24
držav. Slovenci so odnesli kar nekaj medalj.
Jasna Paladin
Kamnik – Veronikin pokal je
v Sloveniji nekaj posebnega,
saj gre za pomembno tekmovanje, ki šteje za uvrstitev in
točkovanje na svetovni rang
lestvici in eno redkih tovrstnih v Evropi. Organizacije
so se v Lokostrelskem klubu
Kamnik pred leti lotili predvsem z namenom, da bi mladim lokostrelcem omogočili
pridobiti izkušnje, podobne
tistim z velikih tekem.
Na nogometnem stadionu v Mekinjah je letos na tridnevnem športnem dogodku
tekmovalo 242 lokostrelcev v
treh starostnih kategorijah v
dveh slogih: z ukrivljenim in
sestavljenim lokom. Pomerili

so se tako posamezniki kot
ekipe. Med tekmovalci je bilo
tudi 51 Slovencev, od tega 17
članov Lokostrelskega kluba
Kamnik. Kamničani so osvojili kar nekaj medalj in tako
navdušili ne le v organizacijskem, ampak tudi v tekmovalnem smislu. Den Habjan Malavašič in Žiga Ravnikar sta bila del zmagovite
trojke, ki je slavila med ekipami članov (ukrivljeni lok);
Den je skupaj s primorsko
lokostrelko Ano Umer slavil
tudi med mešanimi ekipami. Med posamezniki je med
člani (ukrivljeni lok) na drugem mestu končal Kamničan Miha Rožič, med članicami (sestavljeni lok) pa v ZDA
živeča Gorenjka iz Vikrč Toja

Miha Rožič iz Lokostrelskega kluba Kamnik je med
posamezniki osvojil drugo mesto. / Foto: Lokostrelski klub Kamnik
Černe Ellison, ki je bila tudi
del zmagovite ekipe mešanih dvojic. »S svojim streljanjem in rezultatom sem res
zadovoljen, čeprav sta nam
malce nagajala tudi veter in

Tekli za tiste, ki ne morejo
Maja Bertoncelj
Ljubljana – Globalno dobrodelno tekmovanje Krila za
življenje (Wings For Life
World Run) je v nedeljo znova združilo ljudi, ki so v 165 državah tekli za tiste, ki tega ne

morejo. Po štirih letih je uradni tek potekal tudi v Sloveniji, povsod pa je bilo mogoče
sodelovati samostojno, z mobilno aplikacijo. V Sloveniji je
sodelovalo 1.460 ljudi, po celem svetu pa 161.892, veliko
tudi na invalidskih vozičkih.

Krožna trasa je potekala od
Kongresnega trga v Ljubljani čez Domžale do Kamnika, Komende, Cerkelj na Gorenjskem, Vodic, Smlednika in Vikrč nazaj v Ljubljano.
Največ sta pretekla slovenski
triatlonec Denis Šketako (55,5

dež. Takih tekem si lokostrelci lahko le želimo,« je po koncu povedal Miha Rožič. Nase
je opozorila tudi Kamničanka
Katja Šarec, ki je bila druga
med kadetinjami.

km) in švedska dolgoprogašica Sophia Sundberg (49,3
km), med Gorenjci pa na drugem mestu Urban Jereb (52,5
km) in Urška Ahac na tretjem
(36,9 km). S startninami po
vsem svetu je bilo zbranih 4,7
milijona evrov, celoten znesek pa bo namenjen iskanju
zdravila za poškodbe hrbtenjače pod okriljem fundacije
Wings For Life.
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Planinski izlet: Tulove grede (1120 m n. m.)

Spomin na indijanskega poglavarja
Skalni masiv Južnega Velebita, ki s svojimi zanimivimi stolpi buri domišljijo. Kulisa, kjer so se snemali legendarni filmi o Winnetouju
po knjižni predlogi Karla Maya.
Jelena Justin

napis Tulove grede. Do amfiteatra Tulovih gred je približno uro vzpona. Pot se s
parkirišča požene direktno
navzgor, dokaj strmo, potem
pa preči med stenami in velikim zemeljskim udorom (se
sprašujem, kaj ga je povzročilo). Višje pot zavije nazaj
proti stenam, povzpnemo se
čez skale in tako dosežemo
amfiteater. V osrčju Tulovih
gred je bivak. Markirana pot
na glavni vrh pelje desno od
bivaka. Na skali je znak Vrh
hrvaške zastave. Pot je precej zahtevna, izpostavljena in zahteva nekaj plezalskih spretnosti. Najprej
se s pomočjo jeklenice malce spustimo, prečimo in se
povzpnemo. V pomoč nam

Foto: Jelena Justin

V prihajajočih tednih in
mesecih, ko bomo odhajali na dopust na Hrvaško, bo
marsikdo med nami skočil
tudi na kakšen hrib. Aktiven
dopust je nekaj povsem drugega kot ležanje na plaži. Tulove grede so 1120 m visok
skalni masiv Južnega Velebita, ki s svojo nezemeljsko
obliko buri domišljijo, obenem pa je to lokacija, kjer so
se v šestdesetih letih prejšnjega stoletja snemali filmi o indijanskem poglavarju Winnetouju.
Vzpon na vrh Tulovih gred
je precej zahteven in ni primeren za vsakogar, a v sam
amfiteater znotraj Tulovih

seznamu hrvaške kulturne
dediščine. S to cesto je bila
odprta poštna povezava med
Dunajem in Zadrom.
Da prevozimo celotno cesto in obiščemo tudi Tulove
grede, predlagam naslednje:
če se peljemo proti Dalmaciji, je najbolje avtocesto zapustiti na izvozu Sv. Rok Gračac, v naselju Sv. Rok pa se
cesta odcepi proti prelazu
Alan. Ob cesti je tudi oznaka,
rjava tabla, »Majstorska cesta«. V spodjem delu je cesta
asfaltirana, nato pa sledi makadam, ki pa je vzdrževan in
lepo prevozen. Ko dosežemo
prelaz Mali Alan, je najbolje parkirati za zaščitnim zidom pred burjo. Na začetku
zidu je tudi prva markacija in

gred lahko pride vsak. Že
cesta, po kateri se pripeljemo do izhodišča vzpona, je
atrakcija, saj velja za eno najlepših cest na Hrvaškem,
ki pa jo malokdo pozna. Na
ukaz avstrijskega dvora, da
se skrajša povezava do takrat
upravnega središča Dalmacije, ki je bilo v Zadru, so leta
1825 cesto načeli graditi. Do
leta 1827 so zgradili 24 km
dolg odsek od Obrovca preko Podpraga, Praga in Kraljičinih vrat do Malega Alana. Druga faza gradnje je bil
»lažji« odsek Lika, dolg 17 kilometrov, od Malega Alana
pa do vasice Sveti Rok. Cesta je bila dokončana in odprta leta 1832. Cesta dolžine 41 kilometrov je danes na

Del »Majstorske ceste«, z zidom, ki brani pred burjo

Razgled z vrha Tulovih gred / Foto: Jelena Justin

Po slovenski Istri
Grega Flajnik

Maja so temperature zraka ob morju še znosne, hkrati pa nekaj stopinj višje kot
na celini. Zato je sedaj pravi čas za odkrivanje kolesarskih poti slovenske Istre.
Najboljša izhodišča so v večjih obmorskih mestih Koper, Izola ali Portorož, kjer
boste lahko našli celodnevno parkirišče. Noben klanec ni pretirano dolg, lahko
pa izbirate med različnimi
nakloni. Iz Izole proti Gažonu na primer vodita dve
poti, daljša z blažjim klancem vodi mimo naselja Baredi in je dolga tri kilometre.
Če pa takoj, ko na poti iz Izole prečkate avtocesto, zavijete levo in nato kmalu spet
desno, boste po vaški poti,
utrjeni z betonom, grizli v
strm klanec in pot skrajšali za pol. Strma vzpona sta
še iz doline Dragonje na severozahodno stran do vasi
Korte ali vzhodno do vasi
Sveti Peter. Drugi vzponi

se mi zdijo položnejši. Ko
enkrat pridete na vrh boste
nagrajeni z lepimi pogledi
na slovensko obalo. Ob jasnih dneh se vidi do Gradeža ali celo do Karnijskih Alp.
Če se z vlakom ali avtomobilom pripeljete v Koper, boste po kolesarski poti Parenzana, ki je speljana po trasi
nekdanje ozkotirne železnice ob obali, gonili mimo Izole, Lucije, Portoroža in Sečovelj do Dragonje. Potem
se povzpnete do Svetega Petra, kamor vod trikilometrski klanec. Od tu naprej proti
vzhodu je kolesarjenje pravi
užitek, saj pot vodi po blagih
klancih navzdol in navzgor
mimo nasadov oljk in kakijev ter vinogradov. Nagrajeni
boste tudi z lepimi povsem
novimi pogledi na Koprski
in Tržaški zaliv. Kolesarili boste skozi lepe istrske
vasi Nova vas, Pomjan, Babiči, Marezige in Sveti Anton,
od koder se lahko spustite

Tulove grede z najvišjim vrhom / Foto: Jelena Justin
je jeklenica, ki je navita okrog ogromne skale. Na drugi
strani se zopet malce spustimo. Tudi tukaj nam je v pomoč kratka jeklenica. Plezamo s hrbtom naprej. Sledi
nekaj metrov hoje, potem pa
zadnji vzpon proti vrhu. Plezamo po odlični dalmatinski skali, ki drži in ni krušljiva. Vzpon je izpostavljen in
ni za vsakogar. Z Vrha hrvaške zastave se pokažejo Novigradsko in Karinsko morje, Maslenički most, otok
Pag in eden najvišjih vrhov
Velebita, Sveto brdo, pred
katerim je zeleni Vlaški grad.
Sestopimo po poti vzpona.
Vzpon odsvetujem v primeru dežja ali močne burje, ki
tukaj gor neusmiljeno biča.

Vzpon v takem vremenu je
nevaren.
Da pridemo na dalmatinsko stran, nadaljujemo po
cesti naprej. Izjemen gradbeni dosežek je prava paša
za oči in za vožnjo po njem.
Na koncu pa še opozorilo:
v bližini Tulovih gred je bilo
med vojno v devetdesetih letih odvrženih ogromno protipehotnih min. Velika večina je bila že razminiranih
in naj bi bilo območje sedaj
povsem varno, a vseeno velja
opozorilo, da naj se planinci
držijo markiranih poti.
Nadmorska višina: 1120 m
Višinska razlika: 100 m
Trajanje: 2 uri
Zahtevnost: 

Glasova Kolesarjenja

Pogled na Izolo na poti proti Gažonu
naravnost v Koper. Če pa zavijete še v šavrinsko Istro skozi Gračišče, mimo Kubeda in Črnega Kala, si boste
lahko vsaj malo predstavljali, kako težko so živeli ljudje v teh krajih, ki jih zaznamujeta pomanjkanje vode in
kamen. Še sreča, da so lahko
šavrinke s svojimi osliči tovorile težko pridelano hrano v

Trst ali Buje. Najbolj trmasti
se boste spustili mimo Ospa,
znanega naravnega plezališča za prosto plezanje, v Italijo. Kolesarjenje po Trstu
odsvetujem, ker so poti slabo
označene, kolesarskih poti
sploh, zato predlagam, da
se peljete v Milje in od tam
mimo Debelega rtiča in Ankarana nazaj v Koper. Tako

bo 90-kilometrski krog sklenjen. Tekmovalni kolesarji
boste ta krog sklenili v enem
dnevu, tisti bolj umirjeni v
dveh dneh, uživači pa v treh
– s tem, da se boste seveda
ustavili na kakšnem kmečkem turizmu, kjer vam bodo
pripravili okusne primorske
dobrote in kozarček malvazije. Uživajte.

KMETIJSTVO

Gorenjski glas
torek, 10. maja 2022

Gostitelji tudi zmagovalci

Priznanja gorenjskim
kmečkim dobrotam
Cveto Zaplotnik

Na tridesetem gorenjskem tekmovanju Mladi in kmetijstvo je zmagala ekipa Društva kranjske in tržiške
podeželske mladine, za katero so nastopili Gašper Šink, Jernej Poklukar in Jakob Rakovec.
Cveto Zaplotnik
Trstenik – Oddelek za kme
tijsko svetovanje pri Kme
tijsko gozdarskem zavodu
Kranj in Društvo kranjske
in tržiške podeželske mladi
ne sta v soboto na Trsteniku
pripravila jubilejno, tride
seto gorenjsko tekmovanje
Mladi in kmetijstvo. Za tek
movanje se je prijavilo pet
ekip iz vseh treh gorenjskih
društev podeželske mladi
ne, ena ekipa je v petek od
povedala sodelovanje.
Gostitelji so bili tokrat ne
le spretni organizatorji, am
pak tudi najboljši v znanju.
Ekipa Društva kranjske in
tržiške podeželske mladine,
za katero so nastopili Gašper
Šink, Jernej Poklukar in Ja
kob Rakovec, je pravilno od
govorila na petnajst vpra
šanj od skupno sedemnaj
stih in prepričljivo zmagala.
Druga je bila ekipa Društva
podeželske mladine Zgor
njesavske mladine v posta
vi Domen Černe, Miha Ven
gar in Matevž Zupančič, na
tretje mesto se je uvrstila
tretja ekipa istega društva –
Maša Božič, Jaka Čop in Le
nart Benedičič, na četrto pa
Društvo podeželske mladi
ne Škofja Loka z ekipo Jaka
Gantar, David Dolenec in

Veselje po zmagi: (od leve) Jernej Poklukar, Jakob Rakovec in Gašper Šink
Andraž Šubic. Ekipe so od
govarjale na vprašanja o se
menarstvu, krškopoljskih
prašičih in travnikih Natu
ra 2000, ugotavljale pa so
tudi vrste semena. Zanimi
vo: semena korenja, redkvi
ce in blitve ni prepoznala
prav nobena ekipa. Vse eki
pe so prejele praktične na
grade, zmagovalci pa so se
uvrstili na državno tekmo
vanje, ki bo 4. junija v Žu
žemberku.
In kdo so člani zmagoval
ne ekipe? Gašper Šink iz Če
šnjevka izhaja s kmetije, na

kateri se ukvarjajo s prirejo
mleka, pridelavo krompir
ja in rejo kokoši nesnic. Je
študent tretjega letnika Bio
tehniške fakultete v Ljublja
ni, smer zootehnika. Jernej
Poklukar je doma v Struže
vem pri Kranju, šola se za
mizarja v Šolskem centru
Škofja Loka, sicer pa dela v
gradbeništvu in na kmetiji,
kjer so glavne dejavnosti pri
reja mleka, reja kokoši nes
nic in pridelovanje krom
pirja. Jakob Rakovec, prav
tako iz Struževega, je di
jak tretjega letnika kranjske

gimnazije, študij želi nada
ljevati na ekonomski fakul
teti, pomaga pa tudi na do
mači kmetiji, kjer se ukvar
jajo s poljedelstvom, prede
lavo mesa v mesne izdelke,
trgovino in gostinstvom.
Kot so povedali Gašper,
Jernej in Jakob, so se za go
renjsko tekmovanje prip
ravljali bolj malo, za pripra
ve na državno tekmovanje
pa si bodo vzeli več časa. V
Žužemberku bodo »šli« na
zmago, pri tem pa računajo
tudi na pomoč navijačev iz
domačega društva.

Finančni epilog lanske pozebe
Na širšem gorenjskem območju je lanska pozeba povzročila v sadovnjakih za 667 tisoč evrov škode,
vlogo za omilitev posledic škode je oddalo 23 oškodovancev.
Cveto Zaplotnik
Kranj – Ministrstvo za kme
tijstvo, gozdarstvo in prehra
no je pripravilo program od
prave posledic škode, ki jo
je lani med 5. in 9. aprilom
v sadjarstvu in vinogradni
štvu povzročila pozeba. Kot
izhaja iz ocene, je škoda v
143 občinah v Sloveniji pri
zadela 6552 hektarjev kme
tijskih zemljišč – 3729 hek
tarjev sadovnjakov in 2823
hektarjev vinogradov – in
povzročila škodo 3346 sad
jarjem in vinogradnikom.
Končna ocena tiste škode, ki
je presegla 30 odstotkov obi
čajne letne kmetijske pride
lave, znaša nekaj več kot 40
milijonov evrov. Več kot po
lovica celotne škode (21,6
milijona evrov) je bilo pri ja
bolkih prve kvalitete, za več
kot dva milijona evrov pa je
je bilo še pri breskvah (2,6),
hruškah (2,3), belem groz
dju za predelavo (2,3) in če
šnjah (2,2).

Lanska pozeba je najbolj prizadela sadno drevje.
Na širšem gorenjskem
območju, ki poleg gorenjske
regije vključuje še del lju
bljanske, je pozeba prizade
la nekaj manj kot 53 hektar
jev sadovnjakov in pri tem
povzročila za dobrih 667 ti
soč evrov škode, vlogo za od
pravo posledic škode je od
dalo 23 vlagateljev iz občin
Cerklje, Domžale, Kamnik,
Kranj, Medvode, Naklo, Ra
dovljica, Škofja Loka, Vodi
ce, Žiri in Žirovnica. Več kot
polovica celotne škode (347

tisoč evrov) je bilo v občini
Radovljica, kjer je tudi naj
večji gorenjski nasad – na
sad Resje (KGZ Sava Lesce);
pozeba je v občini prizade
la dobrih trideset hektarjev
nasadov, vlogo pa je oddalo
pet oškodovancev. V občini
Kranj, kjer je pozeba priza
dela 6,5 hektarja nasadov, je
bilo škode za 85 tisoč evrov,
vlogo so oddali trije oškodo
vanci. Podobno je bilo v obči
ni Naklo, kjer je pozeba pri
zadela 6,6 hektarja nasadov
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in povzročila za 85 tisoč
evrov škode, vlogo pa so od
dali štirje sadjarji.
Ker je ocenjena škoda pre
segla 0,3 promila (načrtova
nih) prihodkov lanskega dr
žavnega proračuna, je bil s
tem dosežen limit za potr
ditev vremenskih razmer,
ki jih je mogoče enačiti z na
ravno nesrečo. Država bo za
omilitev posledic pozebe za
gotovila iz letošnje prora
čunske rezerve sedem mi
lijonov evrov. Agencija za
kmetijske trge in razvoj po
deželja bo pripravila predlog
za razdelitev denarja med
upravičence, shemo držav
ne pomoči bo začela izvajati
po pridobitvi soglasja Evrop
ske komisije, izvajala pa naj
bi jo do konca leta. Oškodo
vanci bodo upravičeni do po
moči za tiste kmetijske pri
delke, pri katerih je bila pri
delava zaradi posledic poze
be najmanj za 30 odstotkov
manjša od običajne letne
pridelave.

Kranj – V minoritskem sa
mostanu na Ptuju bo od 20.
do 22. maja Festival dobrote
slovenskih kmetij. V okviru
festivala poteka tudi ocenje
vanje kmečkih prehranskih
izdelkov. Rezultati za neka
tere skupine prehranskih iz
delkov so že znani.
Na ocenjevanju mes
nih izdelkov je Dušan Glo
bočnik iz Zagorice pri Ro
vah dobil zlato priznanje za
hamburško slanino in sre
brno za domači želodec,
Gregor Zupan z Brega ob
Savi zlati priznanji za kulen
in za klobaso za kuhanje ter
bronasto priznanje za suhe

domače salame, Milan Ve
ternik z Visoč pa srebrno za
govejo salamo.
Na ocenjevanju olja je Sil
vo Vidmar iz Šenčurja do
bil zlato priznanje za sonč
nično olje, Matej Rozman z
Jame zlati priznanji za ričk
ovo in konopljino olje, Jan
ko Jeglič iz Podbrezij pa zla
to za hladno stiskano repič
no olje.
Na ocenjevanju ribjih iz
delkov je ribogojnica Mi
hovc z Jeranovega pri Ka
mniku dobila bronasto pri
znanje za ribji namaz iz to
plo dimljene postrvi, ribo
gojnica Bizjak z Zgornje
Bele pa bronasto za namaz
iz postrvi.

Deset milijonov evrov za
nakup nove mehanizacije
Cveto Zaplotnik
Kranj – Agencija za kmetij
ske trge in razvoj podeželja
je 348 upravičencem dode
lila 9,94 milijona evrov ne
povratnih sredstev za nalož
be v nakup nove mehaniza
cije in opreme za sečnjo in
spravilo lesa. Na razpis, ki je
bil objavljen oktobra lani, je
prejela 377 vlog. Ker so vla
gatelji zaprosili za več kot de
set milijonov evrov sredstev,
kolikor je bilo razpisanih,
je agencija enajst vlog zavr
nila zaradi porabe denarja,

šestnajst vlog je zavrnila,
ker vlagatelji niso izpolnje
vali razpisnih pogojev, dve
vlogi pa so vlagatelji umak
nili sami.
S finančnimi podporami
želi država izboljšati gos
podarjenje z gozdovi, pred
vsem pa povečati obseg seč
nje, izboljšati profesiona
lizacijo dela, zlasti v zaseb
nih gozdovih, zmanjšati šte
vilo nesreč pri delu v gozdu
in uveljaviti učinkovite in
okoljsko sprejemljive teh
nologije za posek in spravi
lo lesa.

Odkupne cene mleka
Cveto Zaplotnik
Kranj – Po podatkih Agenci
je RS za kmetijske trge in ra
zvoj podeželja so mlekarne
marca letos za mleko, dostav
ljeno v mlekarno ter s 3,7 od
stotka maščobe in 3,15 odstot
ka beljakovin, plačale v pov
prečju 36,36 evra za sto ki
logramov, kar je bilo za 1,09
evra ali 3,09 odstotka več kot
mesec prej. Ker je mleko v
povprečju vsebovalo 4,24

odstotka maščobe in 3,44 od
stotka beljakovin, je bila pov
prečna dejanska odkupna
cena 40,54 evra in je bila za
1,28 evra ali za 3,26 odstotka
višja kot februarja. Odkupo
valci so za mleko s 3,7 odstot
ka maščobe in 3,15 odstotka
beljakovin plačali povprečno
33,39 evra za sto kilogramov,
cena, izračunana glede na
dejansko vsebnost maščob
in beljakovin v mleku, pa je
znašala 38,16 evra.

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

Cena mlekarn
Cena odkupovalcev
*standardna *dejanska *standardna *dejanska
December 2013 36,23
38,36
31,06
36,12
December 2014 32,64
34,09
27,77
31,72
December 2015 28,88
30,70
24,86
28,33
December 2016 26,84
30,01
24,15
28,18
December 2017 32,87
35,25
28,63
32,97
December 2018 31,43
34,40
28,37
31,95
December 2019 32,26
36,62
29,55
34,16
December 2020 30,85
34,69
27,40
31,56
December 2021 33,67
37,67
30,54
35,33
Januar 2022
34,34
38,08
31,17
35,93
Februar 2022
35,27
39,26
32,30
36,87
Marec 2022
36,36
40,54
33,39
38,16
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Kranj – Danes se končuje
prva od treh letošnjih nacionalnih preventivnih akcij
za preprečevanje vožnje pod
vplivom alkohola, drog in
drugih psihoaktivnih snovi.
A gorenjski policisti so minule dni svoje nadzore usmerjali tudi na druga področja, ne samo na alkohol.
Pred dnevi so tako na
območju Kranja poostreno preverjali tovorna vozila. Kontrolirali so 32 tovornih in osebnih vozil ter opravili 15 tehtanj. Ugotovili
so 17 kršitev prometnih pravil, in sicer zaradi prekoračitve teže, nepravilno naloženega in pritrjenega tovora, neustreznih pnevmatik,
dovoljenja za izredni prevoz, hitrosti, luči in varnostnega pasu. Konec tedna so

prometni policisti poostreno nadzirali hitrost vožnje.
Obravnavali so 61 prekoračitev hitrosti. V enajstih primerih je šlo za prekoračitve
v naselju, v preostalih 50 meritvah pa za prehitro vožnjo
na avtocesti. Na omejitvi 110
km/h je bila najvišja hitrost
178 km/h, na omejitvi 130
km/h pa 192 km/h.
Poostren nadzor nad alkoholom pa so izvedli v soboto. Ustavili so 227 voznikov
in odredili 221 preizkusov
alkoholiziranosti. Pod vplivom alkohola jih je bilo deset; pri sedmih je bil rezultat do 0,52 mg/l alkohola, pri
treh pa nad to vrednostjo –
od 0,95 mg/l do 1 mg/l (kolesar). Med nadzorom so policisti obravnavali še več drugih kršitev prometnih pravil, so še sporočili s Policijske uprave Kranj.

Pijana voznika domov
odpeljali svojci
Simon Šubic
Kranj – V noči na soboto so
gorenjski prometni policisti
obravnavali močno pijana
voznika. V Kranju so se odzvali na prijavo zelo nezanesljive vožnje. Iz prometa
so izločili voznika z 1 mg/l
alkohola v izdihanem zraku, kar je več kot dva promila. »Zanj je bilo prijavljeno, da vijuga levo in desno,
po nasprotni strani ceste, se
ustavlja in speljuje, kar so
vse klasični simptomi pijane
vožnje,« so razložili na Policijski upravi Kranj.
V drugem primeru pa so
ravno tako na območju Kranja obravnavali voznika, ki je

pod vplivom alkohola (0,82
mg/l) povzročil prometno
nesrečo s samoudeležbo. Trčil je v betonsko ograjo. Ker
se je v nesreči poškodoval
potnik v vozilu, jo policisti
obravnavajo kot kaznivo dejanje nevarne vožnje.
»Oba pijana voznika so
domov odpeljali svojci, kar
je stvar, ki bi si jo oba lahko
uredila že pred nevarno vožnjo. Neodobravanja domačih zaradi pijanega stanja bi
bila sicer verjetno deležna
v vsakem primeru, vendar
kot potnika vsaj ne bi ogrožala drugih, obenem pa bi
si prihranila še kazen,« so v
sporočilu za javnost še pripisali gorenjski policisti.

Motoristu beg ni pomagal
Simon Šubic
Škofja Loka – Škofjeloški policisti so pred dnevi ustavljali motorista, ki je v naselju ob
omejitvi 50 km/h vozil s hitrostjo 70 km/h. Motorist se
ni ustavil in je pobegnil, kar
pa mu ni kaj prida pomagalo. Lastništvo motorja so namreč policisti že ugotovili in
vodijo postopek. Zaradi prekoračitve hitrosti v naselju

za več kot 10 do vključno
20 km/h ga bodo kaznovali z globo 120 evrov in s tremi kazenskimi točkami. Ker
pa ni ustavil in je v nadaljevanju še prehiteval čez neprekinjeno ločilno črto, pa
proti njemu vodijo postopek
tudi za omenjena prekrška.
Za neustavitev je globa 500
evrov in pet kazenskih točk,
za vožnjo čez polno črto pa
160 evrov.

Na Bledu po letu dni
ponovili iskalno akcijo
Okoli osemdeset ljudi je v soboto na območju Bleda ponovno iskalo domačina Boštjana Lavtarja, ki ga
pogrešajo že od 7. aprila lani. Slovenski policisti letno obravnavajo okoli petsto prijav pogrešanih oseb.
Simon Šubic
Bled – V okolici Bleda so v
soboto ponovili iskalno akcijo za Boštjanom Lavtarjem z Bleda, ki ga pogrešajo
že več kot leto dni. Ponovno
so pregledali širše območje
Homa, soteske Vintgar, obrobja med naselji Podhom,
Zasip in Gorje ter tolmune
in jame na »Borštu«. Pogrešanega tudi tokrat niso našli, je razložil Bojan Kos s Policijske uprave Kranj.
Boštjan Lavtar se je 7.
aprila lani odpeljal od doma
z osebnim avtomobilom
BMW 530 sive barve kranjskega registrskega območja,
od tedaj pa so za njim izginile vse sledi. Visok je okoli
175 centimetrov, je močnejše postave, ima kratke lase
in bradico. Domnevno je oblečen v modro trenirko, rumeno-črne športne čevlje in
tanko puhovko zelene barve. Lahko bi bil tudi na območju Novega mesta ali Kopra. Policija prosi za podatke o pogrešanem Blejcu na
interventno številko 113 ali
na anonimni telefon policije 080 1200.

V iskanju sodelovalo
osemdeset ljudi
Iskalno območje so v soboto razdelili na več sektorjev, organizirali so tudi štab,
ki ga je vodila blejska Civilna
zaščita. Poleg štaba so v obširni iskalni akciji sodelovali
še radovljiški gorski reševalci, jamarska reševalna služba, potapljaška reševalna
služba, vodniki reševalnih
psov, gasilci in policija. »V
iskalno akcijo je bilo vključeno okoli 80-člansko moštvo,
ki pogrešanega kljub obsežnemu iskanju in trudu niso
našli,« je pojasnil Kos. »Za
zdaj novih aktualnih podatkov o pogrešani osebi nimamo. Če pa ima kdorkoli kakšne koristne informacije o pogrešanju Boštjana

Škofja Loka – Policisti so v soboto pozno zvečer na območju
Škofje Loke ustavljali voznika, ki ni ustavil. V postopek se je
zato vključilo več patrulj, ki jim je voznika na koncu vendarle
uspelo ustaviti. Obravnavali so ga zaradi kršitev prometnih
pravil ter javnega reda in mira, zasegli pa so tudi sumljive
predmete, ki bi bili lahko povezani s kaznivimi dejanji.

Iskalna akcija po zbiranju
informacij
Na policiji pojasnjujejo, da so prve aktivnosti pri
vsaki pogrešitvi človeka vedno najprej povezane z zbiranjem in vrednotenjem informacij, ki bi bile lahko povezane z izginotjem, med
njimi gre za osebne značilnosti pogrešane osebe, interakcijo z okoljem, ugotavljanje motiva za odhod od
doma, dogajanje pred izginotjem, njegovo gibanje itd.
»Gre za zbiranje informacij
v širšem kontekstu, da bi se
oseba našla. Sledijo še iskalne akcije in druge aktivnosti, običajno v sodelovanju
s službami, ki imajo določena specialna znanja ali lahko pomagajo. Ne glede na
vsebino prijave pogrešanja
policija preveri vse okoliščine izginotja in izvede vse
potrebne ukrepe za izsleditev pogrešane osebe,« je Kos
predstavil potek iskalnih aktivnosti policije. Ob tem poudarja, da je oseba pogrešana, dokler je ne najdejo žive

ali mrtve oziroma ni identificirano njeno truplo. Glavni kriterij za umestitev osebe na seznam pogrešanih
oseb pa je nenadna in nepričakovana odsotnost iz kraja
bivališča oziroma iz družinskega, socialnega ali poklicnega okolja, in je to prijavljeno policiji, osebe pa kljub izvedenim ukrepom ne najdejo, dodaja.

Letno petsto prijav
pogrešanih oseb

Blejca Boštjana Lavtarja
pogrešajo od aprila lani.

Slovenski policisti letno
obravnavajo okoli 500 prijav pogrešanih oseb, od tega
je otrok in mladoletnikov
približno trideset odstotkov.
Največ pogrešanih je odraslih oseb in starejših, predvsem gre za osebe z demenco ali drugimi starostnimi
boleznimi ali pa za izgubljene osebe v gorah in podobno. Večina prijav pogrešanja
je podana v enem dnevu in
v enem dnevu je večina pogrešanih tudi najdena, kaže
policijska statistika. Polovico odraslih pogrešanih najdejo v dveh do treh urah, v
roku deset ur najdejo več
kot 70 odstotkov pogrešanih, v 24 urah pa več kot 80
odstotkov. »Skrbi preostalih 20 odstotkov, ki ostanejo

pogrešani in za katere obstaja večja verjetnost, da potrebujejo pomoč,« je dejal Kos.
Za pogrešane otroke do 14.
leta starosti velja, da jih več
kot 90 odstotkov najdejo v
približno štirih urah po prijavi.
Pogrešane osebe se same
vrnejo domov v okoli 30 odstotkih primerov, približno
toliko jih najde tudi policija
sama, prav tako okoli 30 odstotkov pogrešanih pa najdejo starši, svojci, prijatelji
ali sosedje. Nekatere najdejo
tudi v bolnišnicah. Do deset
odstotkov pogrešanih je najdenih mrtvih, največkrat gre
za posledice naravne smrti,
nesreče in samomora.

V sobotnem ponovljenem iskanju so pregledali tudi
tolmune. / Foto: Živa Ozmec (PGD Radovljica)

Na Gorenjskem lani
štirideset iskalnih akcij
Gorenjski policisti so lani
na številko 113 prejeli 167
klicev o pogrešanih osebah.
Mnoge so našli v zelo kratkem času, do pogrešitve pa
je v teh primerih prišlo zaradi zdravstvenih razlogov,
slabotnosti osebe pa tudi zaradi izostanka iz socialnovarstvenih zavodov ali pa
skrbi svojcev ali prijateljev,
da se je sorodniku oziroma
znancu kaj zgodilo, ker se ne
oglasi na telefon. Na Gorenjskem so lani v 38 iskalnih akcijah iskali 28 pogrešanih
oseb, nekatere iskalne akcije pa so trajale tudi več dni.
Pet oseb so lani našli mrtvih.

Rop pri deponiji v Kovorju Trčil v tovorno prikolico
Simon Šubic

Ni hotel ustaviti

Lavtarja, pozivamo, da jih
sporoči na telefonsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200,« je še
pozval.

Foto: PU Kranj

Poleg alkohola nadzirali
tudi hitrost in tovornjake
Simon Šubic

Gorenjski glas
torek, 10. maja 2022

simon.subic@g-glas.si

Tržič – Tržiški policisti so v
četrtek popoldne obravnavali rop nad občanko. Okoli 15.45 sta jo pri deponiji komunalnih odpadkov v Kovorju obstopila dva zamaskirana storilca, jo podrla na

tla in ji odtujila denarnico.
Pri tem sta jo tudi lažje poškodovala. Policisti zaradi domnevne udeležbe pri kaznivem dejanju eno osebo že
obravnavajo, drugega osumljenca pa še nimajo, zato
nadaljujejo zbiranje obvestil.

Simon Šubic
Škofja Loka – V četrtek zjutraj se je na lokalni cesti v
naselju Podpulfrca zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla. Petinsedemdesetletni
voznik osebnega vozila je okoli

8.40 vozil iz smeri Breznice
pod Lubnikom v smeri Škofje Loke. V Podpulfrci je zapeljal desno z vozišča in trčil v parkiran polpriklopnik.
Voznik, ki je bil v vozilu sam,
se je tako hudo poškodoval,
da je na kraju nesreče umrl.
Odrejena je bila obdukcija.

MISTIČNOST ODROČNE
VASI TRIGRAD
Z letošnjim prvim majem je na prvi program Televizije Slovenija prišla nova slovenska dramska
nadaljevanka z elementi trilerja Trigrad. V glavni moški vlogi spremljamo Marka Mandića, tudi lika
Jasne in Mete sta zelo zanimiva. Upodobili sta ju Katarina Stegnar in Suzana Krevh.
Alenka Brun

Foto: arhiv RTV SLO (Adrian Pregelj)

O

sem petdesetminutnih
epizod skrivnostne drame
z elementi trilerja sledi zgodbi glavnega protagonista, uspešnega
arhitekta Črta (igra ga Marko Mandić), ki so ga kot otroka poslali od doma. Trideset let kasneje se po očetovi
smrti vrne v vas, da bi prodal
podedovano hišo in gozd. Še
preden mu uspe urediti prodajo, ugotovi, da je na pokopališču pokopan samo oče,
ne najde pa groba svoje davno umrle mame. Skrivnostna preteklost družine in okoliščine, ko se zaplete z domačini, ga prisilijo, da noč preživi v Trigradu, odročni vasi
v Julijskih Alpah. V vasi je
glavno bogastvo sicer gozd,
a se hitro izkaže, da gre tudi
za kraj, v katerem se skrivajo skrivnostne in svete moči.
V glavnih vlogah poleg
Mandića spremljamo še
Katarino Stegnar in Suzano
Krevh. Nadaljevanko je režirala Sonja Prosenc, direktor
fotografije je Mitja Ličen,
glasbo pa je napisal duo
Silence.
Trigrad predstavlja nadaljevanje uspešne produkcije kakovostnih dramskih serij. Gre za mednarodni trend, ki so ga na Televiziji Slovenija v preteklosti uveljavile že nadaljevanke

Katarina Stegnar, Suzana Krevh in Marko Mandić
Jezero, Leninov park in Dolina rož. Zgodba v Trigradu se
odvija na Gorenjskem, snemali so jo tudi v vasi Zgornje Danje v občini Železniki, tri dni pa so se zadrževali v Sori pri Medvodah. Poleg
aktualnih okoljevarstvenih
tem, prepletanja mistike,
svetih moči in družinskih
skrivnosti, pa nadaljevanka
ponudi tudi zanimive ženske like. Glavni ženski vlogi Jasne in Mete sta upodobili omenjeni Katarina Stegnar in Suzana Krevh. Prva o
svojem liku: »Jasna je naravovarstvenica, gozdarka, ki
je pripravljena narediti skoraj vse za gozd. Za ohranitev gozda. Po Črtovem prihodu trči ob različne apetite po gozdu. Kar pomeni, da
mora v majhni skupnosti

manevrirati med interesom
ljudi, ki so njeni prijatelji, in
skrbjo za gozd – med interesom kapitala in interesom
narave. Poleg skrbi za naravo Jasno žene čuden občutek, da nekaj ni v svojih tirih,
celo zdi se ji, da bi bila lahko soodgovorna za nekatere
neljube dogodke. Obremenjena z družinsko krivdo se
mora spopasti z lastno preteklostjo, da sploh lahko preživi.« Vlogo, nadaljuje Stegnarjeva, je sprejela zaradi
»inspirativnega avtorskega
scenarija, izjemne ustvarjalne ekipe in zanimivega in
sodobno zasnovanega ženskega lika, ki se upira projekciji, ki jo po navadi pripisujemo takim likom.«
O Meti je spregovorila Suzana Krevh: »Že ob

prvem branju scenarija se
mi je lik Mete zdel izredno
intriganten, predvsem zaradi njene zrelosti ter odgovornosti, ki jo ima – po mamini smrti se je namreč vrnila v rodno vasico, kjer je prevzela skrb za vaško gostilno in se s tem 'odrekla' študentskemu življenju v velikem mestu. Kljub mladim
letom se v odnosu do drugih
vaščanov ne podreja nobeni avtoriteti, ravno nasprotno: ne le da jim uspešno
parira, na trenutke jih s svojim sodobnim pogledom na
svet kar utiša. Je predstavnica mlade urbane generacije,
ob tem pa ne pozablja na tradicije prednikov. In glede na
to, da tudi sama prihajam iz
take vasice, sem lahko med
nama našla kar nekaj vzporednic, čeprav na začetku
nisem razumela njene želje
po vrnitvi iz mesta.«
In kaj pravi o snemanju Marko Mandić? »Zgodba vseh nas iz Trigrada vabi
gledalce, da odstirajo list za
listom, praprot za praprotjo,
vrata za vrati preteklih skrivnosti in na novo nastalih
vozlov.«
V nedeljo ste si lahko ogledali drugi del nadaljevanke.
Črt je še na začetku svoje trigradske poti. Vstopi v gozd
in ne najde več poti iz njega
... Nadaljevanje bo postreglo
z novo resnico, odkritjem,
morda skrivnostjo ... – že
konec tedna, 15. maja, v tretjem delu nadaljevanke.

SKRIVNI KONCERT
Nedavno je kranjski KluBar gostil t. i. skrivni
koncert. Nastopili so Hamo & Tribute 2 Love ter
tako napovedali tudi veliki koncert 22. maja v
Križankah, kjer bodo nastopili prvič. Predstavili
bodo tudi novi album 22, ki bo izšel na isti dan in
v vinilni različici.

Č

Alenka Brun

lani skupine so
si za vse, ki bodo
kupili vstopnice
za koncert v Križankah, zamislili
še en »cukrček«: vsaka vstopnica namreč vsebuje QR
kodo, ki odklene neke vrste vrečico dobrot, v kateri so
skladbe s prihajajočega albuma in druge ekskluzivne
vsebine. Na radiu že lahko
prisluhnete trem pesmim z
albuma. Zadnja z naslovom
Sončen dan je izšla konec
aprila ter se tako pridružila
pesmima Vse lepo za vse in
Zato, ker je mraz.
Matevž Šalehar - Hamo
nam je na kratko opisal novi
album.

okoljem, ki je nujno potrebno, da ljubezen sploh lahko
nastane. Na nekaj pesmih
smo 'prižgali' zeleni alarm.
Ena takšnih je tudi aktualna
Sončen dan.«
Zanimalo nas je seveda
tudi, kaj lahko obiskovalci
od koncerta v Križankah pričakujejo in če si bodo oder
delili tudi s kakšnim gostom. »Mi zelo neradi napovedujemo goste,« je smeje nadaljeval Hamo. »Če bo
kakšen, se bo kar pojavil ali
pojavila na odru. Zagotovo
pa lahko napovem tiste, ki
bodo za nas ogreli Križanke. To so Masharik. Krasen
mlad bend, ki ga ne smete
zamuditi. To bo še zelo velik
bend in verjemite mi: na
našem koncertu v ljubljanski Cvetličarni so bili pred

Hamo & Tribute 2 Love so nedavno nastopili na »skrivnem
koncertu«. Gostil ga je kranjski KluBar. / Foto: Primož Pičulin
»Na albumu je deset
skladb, izšel bo v vinilni različici – to je že naša četrta
vinilka, v pozni jeseni pa lahko pričakujete tudi digitalno različico in zgoščenko.
Ker gre za (po našem štetju)
šesti studijski album, lahko
rečem, da že vemo, kaj počnemo. Če smo sicer zaprisežen 'live' bend, ki mnogo zvoka ponudi skozi improvizacijo, nam to že nekaj albumov
uspeva tudi v studiu. Kljub
temu da album ni živ, je še
kako živ. Tematika je seveda
ljubezen, le da je pogled dobil
malo bolj širokokoten objektiv in skozi album kar nekajkrat zaidemo v bolj globalno
naravnano obliko čustvovanja, ki se ne dotika samo naših
ljubic, ampak se ukvarja z

leti naši gostje Joker Out, za
katere sem napovedal enako
usodo – in imam občutek,
da so nas že prerasli. (smeh)
Skratka, vem, o čem govorim. (smeh) Mi se bomo
morali kar lepo potruditi, da
bomo presegli predskupino.
To bo še lep izziv.« (smeh)
Kar se tiče pričakovanj, pa
Hamo meni, da pričakujte
čim manj, ker že sami pričakujejo preveč. »Že ambient v Križankah bo sam po
sebi odličen,« sklepa, gre pa
tudi za neke vrste odprtje
legendarnega odra, saj bodo
Hamo & Tribute 2 Love prvi,
ki bodo dejansko (in po daljšem času) koncertirali pod
»novo streho« v Križankah.
»Dobro bo, zelo dobro,«
sklene.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

PREDSTAVILI NAŠE PLESE
Mateja Rant

P

Foto: arhiv šole

S slovenskimi plesi so navdušili vrstnike iz partnerskih šol.

PESMI MLADIH
Tam nekje
Tam, kjer se
konča,
se v resnici
vse začne.

Tam, kjer se
skriva,
se v resnici
vse najde.

Tam se spet
srečava,
obudiva in
na novo zaživiva.

Tam si spet
podava roki,
poletiva in
se ljubezni predava.
Monika

Dragi moji, prav počasi prihaja poletje. Vsako življenjsko obdobje ima poseben čar. In iz vsakega spomina
lahko nastane pesem. Meta
Pesmi pošljite na elektronski naslov
pesmi.mladih@gmail.com ali pisno na naslov:
Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

POTOVANJA



VINO



HRANA



ri omenjenem projektu
Erasmus+
OŠ Staneta Žagarja
sodeluje s šolami v
Grčiji, na Madžarskem in v Romuniji. V okviru projekta se osredotočajo
na spoznavanje lastne kulture in kultur ostalih sodelujočih držav: spoznavajo in primerjajo različne narodnosti, religije, lokalno glasbo,
legende, kulturne in naravne znamenitosti, običaje,
navade ...
Osrednja tema tokratne
aktivnosti učenja in poučevanja je bila po besedah učiteljice Polone Zevnik razširjanje lokalne glasbe. »Partnerske šole so predstavile svojo tradicionalno in
popularno glasbo in plese,«
je pojasnila in dodala, da je
zbrane še posebno očarala
pesem Zelena dežela skupine Victory, ki jo je zapela učenka njihove šole Dora
Stepanović. Na ta način so

DOGODIVŠČINE



MOŠKI

sodelujočim poskušali približati lepote Slovenije. »Slovenija se lahko pohvali z
bogatim ljudskim izročilom
tudi na področju ljudskih
plesov. Učencem iz omenjenih držav so osnovnošolci
iz Žagarjeve šole predstavili
tri plese: vrečo šivat, križano
polko in rašplo. Plesi so bili
vrstnikom iz drugih držav
tako všeč, da so se jih želeli naučiti in so jih na koncu predstavitve tudi že zelo
dobro odplesali.« Kot del
slovenskega ljudskega izročila je nekaj učencev njihove
šole predstavilo tudi v angleščino preveden mit o Zlatorogu, ki so ga ob glasbeni
podlagi prebrali na lokalni radijski postaji. »Izkušnja je bila nepozabna, pravijo otroci, ki so prvič doživeli
čar radijskega mikrofona.«
Med številnimi z glasbo in
plesom povezanimi dejavnostmi je poudarila še posebno plesno-glasbeno koreografijo, s katero so v svet
poslali sporočilo, da si želijo miru in svobode za vse


ŽENSKE



Foto: arhiv šole

Učenci in učitelji Osnovne šole (OŠ) Staneta Žagarja Kranj so se v okviru mednarodnega projekta
Erasmus+ Cultural festivals (Kulturni festivali) konec marca udeležili srečanja v grškem mestu Prygos.

Učenci in učitelji OŠ Staneta Žagarja Kranj so se v okviru
mednarodnega projekta Erasmus+ Cultural festivals konec
marca udeležili srečanja v grškem mestu Prygos.
prebivalce Zemlje. »Na travniku pred vhodom v čudoviti park na gori bogov, Olimpu, so učenci v ritmičnem
korakanju ob zvokih bobna oblikovali mednarodni
simbol miru. Na obrazu so
imeli bele maske, ki so jih
dan prej iz mavca izdelali
na likovni delavnici. Bilo je
čustveno, spokojno in pretresljivo.« Izdelovali so še

POTOVANJA



VINO



senčne lutke ter se učili plesov v ritmih srednjeveške
glasbe in tradicionalne grške pesmi. Spoznavanje kulturnih in zgodovinskih znamenitosti Grčije so končali
v Atenah.
Zadnje srečanje v okviru
projekta Erasmus+ Cultural
festivals bo konec maja potekalo v Kranju, je še napovedala Polona Zevnik.

HRANA
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Tuzelski kanton

TUZLA: PANONSKA JEZERA (2)
Alenka Brun

K

o stojiš na Trgu svobode sredi Tuzle in
se ozreš naokoli,
vidiš veliko nagrobnikov in spomenikov. Ti so bodisi del običajnih ali spominskih pokopališč. Med slednimi je zlasti znano tisto, ki je posvečeno mladim, ki so preminili v tragičnem dogodku
na trgu Tuzelska vrata maja

leta 1995. Leži v športno-rekreacijskem kompleksu Slana banja, poleg kompleksa Panonskih jezer, na katera so v Tuzli sploh ponosni.
Slana banja pa je eden najbolj urejenih in prostornih
parkov v BiH, ki je obenem
tudi spominski park. Na tem
območju so tudi spominska
obeležja junakom in žrtvam
druge svetovne vojne, veteranom vojne med letoma
1992 in 1995 ter civilnim
žrtvam vojne, tj. tuzelski

mladini. Osrednji del kompleksa krasi fontana s skulpturo, ki jo je ustvaril znani
tuzelski kipar Franjo Leder.
Panonska jezera so res
nekaj posebnega. Domačini
pravijo, da gre pravzaprav za
doživetje Panonskega morja
v strogem centru mesta. Kjer
je danes Tuzla, je bilo namreč nekoč Panonsko morje –
in tako so v Tuzli oživili deset
milijonov let staro zgodbo.
Rešitev za naravno kopičenje vode tam, kjer je največ

solnih vodnjakov v središču
mesta, se jim je ponudila kar
sama. Zanimiv in zahteven
projekt, ki pa je hitro postal atrakcija. Prvi kompleks
Panonskih jezer so zgradili
leta 2003 in v ta datum datira tudi začetek turizma v
mestu. Tuzla je tako postala edino mesto na svetu, kjer
so slana jezera, kopališča in
plaža v samem strogem središču. Kompleks so poimenovali Pannonika in danes
ga sestavljajo tri jezera in

Del kompleksa Pannonica je tudi slap. V tem času
obiskovalci radi posedajo ob njem in poklepetajo.

V strogem centru Tuzle so poskrbeli za pravo poletno
kopalno atrakcijo, ki spominja na dopust ob morju.

Del parka, posvečenega mladim, ki so umrli ob tragičnem
dogodku leta 1995 na trgu Tuzelska vrata

slani slapovi. V sklopu kompleksa so tudi arheološki park, muzej geoloških
eksponatov, otroški zabaviščni park, poleti pa dogajanje na mestni plaži pospremijo tudi glasbeni, kulturni in kulinarični program.
Samo streljaj od Pannonike,
na drugi strani slane oaze,

pa v mestnem parku naletimo še na velikanski kip prvega bosanskega kralja Tvrtka
I. Kotromanića. Bil je bojevnik in osvajalec, ki je vladal v
drugi polovici 14. stoletja in
pod njim je Bosna doživela
velik ekonomski in kulturni
razcvet.
(Se nadaljuje)
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ZA ROJSTNI DAN TUDI PARADA TRAKTORJEV
Marjan Mazi z Zgornjega Brnika je 7. aprila dopolnil štirideset let. Na predvečer rojstnega dne so mu pred domačo hišo postavili mlaj. Zbralo se je sto
dvajset povabljenih sosedov, prijateljev in sodelujočih v povorki. Ker brez harmonike ne gre, sta za to poskrbela Maja Plevel in Andrej Pogačnik.

Slavljenec Marjan je praznoval štirideseti rojstni dan. Presenečenj ni manjkalo, začela pa so
se že ob postavljanju mlaja. Zanje so poskrbeli najbližji, sosedje in prijatelji.
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Če si ga resnično želite v
svojem življenju, potem ga
boste imeli. Videti je, da že

SUDOKU

9

Pozdravljeni sem letnik 1965
in zanima me, ali bom kdaj
spoznala moškega, s katerim
se bom postarala. Finančno
sem preskrbljena, imam hišo,
samo z moškimi pa nimam
sreče.
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Vaša mama bo tega fanta
sprejela, vendar pa boste
vi morali postaviti mejo. To
pomeni, da mora videti, da
ji ne boste ustregli in fanta
zapustili samo zato, ker se
njej zdi tako prav in ker ji ni
všeč. Fant je videti pošten in
priden, mamo pa nekaj na
njem moti, vendar to ni vaša

»1965 devica«

2

Pozdravljeni, videti je, da
vama je vajina punčka v veliko veselje in da bi bil drugi otrok v vaši družini zelo
dobrodošel. Še en otrok bo
dopolnil vašo družino, ni pa
rečeno, da ga boste rodili vi.
Kar pa tudi ni napačno, saj
je na svetu ogromno otrok,
ki potrebujejo ljubečo družino, kot je vaša, in ljudi, ki jih
bodo usmerili na pravo življenjsko pot. Srečno.
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Pozdravljeni, živim v veliki hiši
z mamo, ki je vdova. Oče je
umrl že pred desetimi leti in
mama si ni nikoli izbrala novega partnerja. Stara sem 24 let
in imam resnega fanta, ki je
že doštudiral, jaz pa še nisem.
Problem je, ker mama mojega
fanta ne mara oziroma ga kar
zavrača, saj ne sme niti prespati pri meni.
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Pozdravljeni, že nekaj časa
berem vašo rubriko, zdaj se
pa obračam na vas, ker se z
možem trudiva za še enega
otroka. Imava že 10-letno
punčko, rada bi imela še sina.
Jaz sem stara 47 let, mož pa je
star 59 let.
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»Drugi otrok«
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tanja.70@hotmail.com

imate v bližini nekoga, ki vas
rad vidi, toda vi nekako niste
pripravljeni tega opaziti. Ste
privlačna ženska, ki je vedno
vrtela moške okoli prsta.
Vedno vam uspe. Usoda vam
je namenila veliko dobrega,
samo pogledati morate tako.
Ste zdravi, preskrbljeni, vendar se vam zdi, da nič nimate.
Kar pa ni res. Srečni ste lahko
tudi sami, za to ne potrebujete ravno partnerja. Mogoče
pa se morate ozreti samo za
osebo za občasna srečanja.
Toliko časa ste živeli sami,
kdo pa pravi, da boste lahko
živeli z nekom, ki bo mogoče
ponoči smrčal. Videti je, da
veliko potujete, mogoče pa
poskusite poiskati nekoga, ki
ga veseli vandrati po svetu,
tako kot vas. Saj ni treba, da
živita skupaj. Lahko se samo
občasno srečujeta in ohranita veselje ob romantiki
vsakokratnega »dobivanja«.
Tudi to ima svoj čar. Vi pa še
vedno ohranite svojo samostojnost in mir. Srečno.

LAŽJI
SUDOKU
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TANJA ODGOVARJA

stvar, s katero bi se morali ukvarjati. Vi dokončajte
študij in poiščite službo, da
boste finančno neodvisni,
potem pa počasi mamo pripravite na to, da bo ali sprejela
fanta ali pa se bosta s fantom
popolnoma osamosvojila,
mama pa bo ostala sama v
tej veliki hiši. Vaša mama
se bo s fantom sprijaznila
takrat, ko bo videla, da ne
boste popustili njeni kaprici
in da bo ostala v hiši na stara
leta. Če ne prej, se bo omehčala, ko boste poskrbeli za
vnuke. Srečno.

je zavzet in natančen. Rad
pa s svojo iznajdljivostjo pri
marsikaterih popravilih priskoči na pomoč vsakomur,
kolikor je le v njegovi moči
in znanju.
Praznovanje ob štiridesetletnici pa se je zgodilo potem
v krogu domačih in prijateljev prvo soboto po rojstnem
dnevu v Gostilni Pri Cilki na
Zgornjem Brniku.
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V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 36
otrok – 13 deklic in 23 dečkov, od tega enkrat dvojčki (dva
dečka). Na Jesenicah se je rodilo 10 deklic in 7 dečkov.
Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 2690 gramov, najtežji
pa deček s 4240 grami.
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Novorojenčki

Na Bledu sta se 28. aprila 2022 poročila Craig Alexander
Tuckwell in Katie Louise Lee, 30. aprila 2022 pa Primož
Hrovat in Alenka Peternelj. Dne 30. aprila 2022 sta se v
Radovljici poročila Mitja Mesec in Janja Bračko Mesec, na
Sv. Andreju pa Luka Kavka in Anja Čarman.
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Mladoporočenci

V željah je Marjan Mazi
skromen. Ob jubileju si
je zaželel samo zdravja.
»Drugo bomo že 'poštimali'«, je dejal in ugotovil, da
po dopolnjenem štiridesetem ni prav nič drugače, kot
je bilo še nekaj dni prej. Je
veseljak, rad igra harmoniko, zelo je zgovoren ter
dober pripovedovalec, zato
je rad med ljudmi. Pri delu
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vozila – cisterne za mleko.
Ženo Matejo je spoznal leta
2007, ko je na njihovi kmetiji pobiral mleko. Poročila sta
se leta 2011. Imata tri otroke:
Martina, Moniko in Marušo.
Kmetijo sta prevzela po smrti Matejinega očeta Janeza
Kepica septembra lani.
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Maketa mešalnega voza

Spretno in s pravim izgovorom so si sposodili traktor
Ursus, ki ga je Marjan dobil
od doma po pokojnem očetu Francu, in z njim na predvečer praznovanja pripeljali maketo na dvorišče. Delovanje te posebne naprave sta
Marjanu predstavila Miha
Zorman in Robi Rebernik.
Popoldne so prijatelji poskrbeli še za pripravo smreke ob hiši »ter pripravili«
mlaj. Največje presenečenje je bila za Marjana zagotovo povorka 40 traktorjev iz
cerkljanske občine s krmilno-mešalnimi vozovi. Med
drugimi pa so pripeljali v
povorki tudi razne transportne vozičke, samokolnice za
prevoz krme in odjemalce
silaže.
Slavljenec se je rodil v
delavski družini v kraju Prevalje pod Krimom, kot četrti od petih otrok staršema
mami Zofiji in očetu Francu, ki pa je tudi že pokojni.
Končal je srednjo šolo kmetijske mehanizacije Maribor ter se tako izučil za tehnika kmetijske mehanizacije. Od leta 2005 je bil zaposlen kot voznik tovornega
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Z

a mlaj so uporabili 13 metrov visoko smreko, ki je rasla več
kot trideset let ob
domači hiši. Zaradi slabega
vpliva na hišo je bila namenjena, da jo bodo posekali.
Pokojni gospodar s kmetije
Pr’ Petrič Janez Kepic, jim
je lansko leto dal idejo, da
smreko namenijo za mlaj ob
Marjanovi 40-letnici. Očetovo idejo in željo so izpolnili.
Marjanovi prijatelji so
imeli že nekaj dni veliko dela

in skrbi. Vedno so imeli kakšne izgovore in so se premišljeno izogibali obiskov, ker
so za praznovanje izdelovali maketo traktorja in krmilnega voza Marvuz. Napravi se reče »Marvuz 40«, kar
pomeni Marjanov voz. Predstavlja pa unikaten krmilni
voz, ki so ga sestavljali Marjanovi prijatelji in sovaščani: Matej in Špela Lombar,
Jasmina in Miha Zorman,
Blaž in Žan Bobnar, Janez
in Domen Čebulj, Simon
Ribnikar, Andrej in Gregor
Bohinc, Robi Rebernik, Boštjan Šteblaj, Grega Zorman,
Frane in Miro Kropivnik.
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Janez Kuhar
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NAGRADNA KRIŽANKA
SLOVENSKO MARIJINO NARODNO SVETIŠČE, BREZJE 72, BREZJE

24. MAJ,
slovesni praznik Marije Pomagaj
Sveta maša ob 10. uri – vodi
mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl
Ob 19. uri – prireditev

MARIJA PREČISTA, VSEH MILOSTI VIR
Nastopajoči:
Modrijani, Ansambel Saša Avsenika, Marko Vozelj, Petra Stopar

Nagrade: 3-krat paket spominkov s podobo
Marije Pomagaj
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do torka, 31.
maja 2022, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjske
ga glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

NASVETI

Gorenjski glas
torek, 10. maja 2022
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Ženske izbirajo z očmi, ne s srcem, 2. del

KUHARSKI RECEPTI

Imam vse, a nimam nič
Milena Miklavčič

usode

Evgenove sestre, ki so se
že pomožile, so domov bolj
poredko prihajale. Mirica
jim je šla na živce, hkrati pa
se jim ni zdelo prav, da je
kmetijo z žago vred podedoval brat. Bolj ko jih je mama
prepričevala, da je po prastarih zakonih edino prav, bolj
so postajale sovražne.
»Potem so nekje slišale, da
se Mirica na skrivaj sestaja s
stricem. S tistim, ki je posredoval, da sva sploh prišla skupaj. S tistim, ki mi je posodil
denar za njen avto po oderuških obrestih! Zdelo se mi je
smešno. Bil je že v letih, še
malo starejši od mame. Ne
more se mlada ženska dobivati s starcem, sem si govoril. Žal se je točno to dogajalo. Pa ne bi niti verjel, če ga
ne bi tudi hčerka sem in tja
omenjala, češ stric je naju
z mamo peljal na torto, na
kavo, na kokto, celo v kino, na
dopoldansko matinejo. Kako
je mogoče, če pa se ji je zdel
seks z menoj odvraten?! Potem sem jo le vprašal, ali je
v babjih čenčah kaj resnice.
Pogledala me je v oči in rekla,
da je. Samo to in nič drugega.
Šele naslednji dan je dodala,
da če mi ni kaj prav, se bo pa
ločila. A potem bo polovico
imetja njenega. Zaradi teh
besed nisem mogel spati. Ločitve ji pa nisem več omenjal.

Še to moram povedati: zaradi žalitev, ki sem jih bil kot
otrok deležen, sem ob poroki prevzel ženin priimek. Vsi
sorodniki in tudi sovaščani
so se mi zaradi tega smejali,
a ko nisem bil več ''Konjar'',
sem se bolje počutil.
Čeprav se je Mirica najmanj trikrat tedensko sestajala s stricem, njena pridnost ni čisto nič popustila.
Toliko časa me je nagovarjala, naj posodobimo žago, da
sem ji ustregel. Lahko sem
zaposlil še enega delavca.
Dela smo imeli vrh glave.
Hrepenel pa sem po ženski,
z revijo Kaj nisem bil najbolj
zadovoljen.
Ko se je hčerka vpisala na
srednjo šolo v Kranju, sem
postal zelo osamljen. Mama
in oče sta se postarala, eden
je bil večja tečnoba kot drugi. Življenje mi je teklo med
njunim nerganjem in obtožbami ter Miričinim molkom.
Kar se je sestajala s stricem,
je še manj govorila kot prej.
Tudi mama ni več zmogla
skrbeti za tujske sobe, dal
sem oglas v časopis. Dolgo
ni bilo odziva, potem pa se
je le našla neka mlajša upokojenka Milojka iz okolice
Radovljice. Bila je ogromna ženska, tako po kilogramih kot po velikosti. Sprva
je prihajala po potrebi, čez
tri leta, po moževi smrti, pa
se je k nam kar preselila. Edina težava je bila, da se z Mirico nista marali. A ker ni bilo
druge rešitve, se je tudi žena
sprijaznila, da jo bo prenašala. Kadar ni bilo gostov, je
skrbela za mamo, pletla, šivala, občasno je izdelovala
rože iz krep papirja. Mama
ji je posodila nekaj denarja,
da si je lahko kupila peč za
peko keramike. Ženski sta v
stari hiši živeli svoje življenje, midva z Mirico pa v novi
hiši svoje.
Po operaciji dimeljske
kile sem moral nekaj tednov

počivati. Namesto mene je
poprijel za delo stric. Solze
so mi prišle v oči, ko sem ju
gledal skozi okno. Ves čas
mu je prinašala pijačo, tudi
smejala se mu je. Meni se ni
nikoli. Nekoč mi je Milojka
postregla s krhkimi flancati,
ki so ostali po odhodu Italijanov. 'Če se ti kaj zgodi, bo
pa stric zagospodaril,' mi je
še rekla. Bilo mi je nerodno.
Ustrašil sem se, da ženska
ve, kakšni so moji odnosi z
Mirico.
Začel sem razmišljati, bi
bilo pri nas kaj drugače, če se
ne bi skrivali drug pred drugim. Mama bi lahko priznala, da je naredila veliko napako, ker je vse premoženje
prepisala name in posredno
na Mirico. Če bi kakšno malenkost dobile tudi sestre,
bi jo obiskovale in ne bi bila
tako osamljena. Jaz bi lahko
povedal, da naju z ženo druži le denar in poročni list.
Žal smo se vsi obnašali, kot
da je v družini vse, kot mora
biti, da smo zadovoljni, da
nam nič ne manjka. Pa tako
prekleto osamljen sem bil,
da ne morem povedati!
Tudi hčerka se je raje zadrževala pri moji mami in
Milojki kot doma. Žena se
tako in tako ni dosti menila zanjo, zame pa je rekla, da
samo jamram, da sem preveč črnogled. Bila je še premlada, da bi ji razložil, v kakšnem zakonu živim.
Na hčerkino maturo sva
šla oba z ženo. Bilo je prelepo. Katarina je bila kot kraljica. Ko sem jo gledal, ko
je plesala s svojim fantom,
sem se spraševal, ali je res
moja hči ali se mi samo sanja. Nikoli ne bom pozabil
trenutka, ko je hčerka prišla
pome, da sva zaplesala. Bilo
je prelepo. Iskreno me je objela, ni je bilo sram, četudi
je bila za eno glavo višja od
mene. Vzljubil sem tudi njenega fanta, žal sta se nekaj

Za vas izbira Katja Dolenc
let kasneje razšla. Menda
zato, ker ni hotel imeti otrok.
Njegov brat je bil downovček, pa se je bal, da bi se takšen rodil tudi njemu.
Po smrti staršev, najprej je
umrl oče, tri mesece za njim
še mama, sem se preselil v
staro hišo. Moja žena Mirica
pa je vsem na očeh zaživela
s stricem. A ker je bil že star,
nihče ni niti pomislil, da kaj
imata. Tudi meni se zdi, da
ju je bolj povezovala duhovnost kot telesnost. In denar,
ki ga ni imel malo!
Žaga je vse bolj prehajala v njune roke, krav mlekaric že dolgo ni bilo več v hlevu, na travniku se je paslo
le nekaj goveda, ki smo ga
potem prodali za meso. Na
zunaj smo bili še zmeraj
zgledna, zelo delovna družina, na znotraj pa gnila 'do
fundamenta'. Še dobro, da
nam vsaj gostov ni manjkalo. Je pa res, da so z leti postajali vedno bolj zahtevni.
Zato sem s težkim srcem financiral obnovo tujskih sob,
na novo smo zgradili dve kopalnici. Ko se mi je rodil prvi
vnuk, me je hčerka povabila, naj grem z njeno družinico na morje. Ne boste verjeli, prvič sem ga videl od blizu! Z vnukom v vozičku sem
se sprehajal med borovci in
ni mi bilo hudega. Zet mi je
večkrat dejal, da mi zavida,
ker živim sredi narave, med
dobrimi ljudmi. Ob njegovih besedah bi se najraje razjokal, pa me je bilo sram.
Razen redkih trenutkov,
ko me obišče hčerka, sem
sam. Grozljivo sam. Z Milojko sicer skupaj gledava
televizijo, to pa je tudi vse.
Žena redkokdaj spregovori kakšno besedo, s stricem
se prisiliva v debato že zaradi posla.
Na videz imam vse, v resnici pa ničesar. Nikomur ne
privoščim, da bi bil na mojem mestu!«
(Konec)

Jogurtove kocke z medom
Erika Jesenko

Osvežilna jogurtova krema z medom je ujeta med
dve plasti puhastega čokoladnega biskvita.
Jogurtove kocke z medom
so ena tistih slaščic, ko se nikakor ne moremo ustaviti
samo pri enem kosu.
Za pripravo jogurtovih
kock z medom potrebujemo: za biskvit: 70 g moke,
30 g kakava, 40 g čokolade v
prahu, 6 jajc, polovico pecilnega praška, 150 g sladkorja, 1 vaniljev sladkor, 6 žlic
olja, ščep soli; za navlažitev
biskvita: 1,5 dl mleka; za kremo: 300 g grškega jogurta
ali skyra, 140 g medu, 4 dl
smetane, 6 listov želatine.

Najprej se lotimo priprave biskvita: Skupaj zmešamo moko, kakav, čokolado v
prahu, pecilni prašek in ščep
soli. Rumenjake in beljake
ločimo. Beljake stepemo do
polovice, jim dodamo sladkor, vaniljev sladkor in stepamo toliko časa, da se sladkor raztopi in sneg postane
kompakten. V sneg postopoma umešamo rumenjake in
prilijemo olje. Nato umešamo še mešanico moke. Velik
pekač od pečice prekrijemo
s peki papirjem in nanj vlijemo pripravljeno maso za biskvit. Poravnamo po celotni
površini pekača in pečemo v
pečici, segreti na 180 °C, 15

minut. Pečen biskvit vzamemo iz pečice in ga zvrnemo
na vlažno kuhinjsko krpo ter
pustimo, da se ohladi.
Medtem ko se biskvit hladi, pripravimo kremo: Želatino namočimo v hladni
vodi za 10 minut. V kozico
vlijemo 1 dl smetane in dodamo med. Segrevamo, da
se med stopi in odstavimo
s štedilnika. Dodamo ožeto želatino in mešamo, da
se ta raztopi. Medeno mešanico smetane in želatine nekoliko ohladimo. Preostalo smetano stepemo.
Nato skupaj zmešamo grški jogurt in ohlajeno medeno mešanico smetane in

Motovilec je solata, ki s svojimi številnimi lističi po izdatnosti
prekaša marsikatero solato. Je poln vitaminov in rudninskih
snovi, s katerimi spodbuja k delovanju presnovo, poživlja celoten organizem, omogoča razvoj zdrave črevesne flore, očisti
dihala, poskrbi za močnejšo kri ter visoko odpornost organizma. Skratka, spomladi ni okusnejšega čiščenja prebavil, kot
je velika skleda solate z motovilcem za kosilo.

Motovilec s pomarančo in medom
Potrebujemo 250 g motovilca, 3 pomaranče, rdeči vinski kis,
olivno olje, žličko medu, žličko gorčice, 6 žlic pomarančnega
soka, poper in 30 g parmezana.
Parmezan narežemo na zelo tanke rezne. Motovilec očistimo,
operemo in osušimo. Pomaranče olupimo, jih razdelimo na
krhlje ter jim odstranimo vso belo kožico. Dve žlici kisa, tri
žlice olivnega olja, med, gorčico in sveže stisnjen pomarančni
sok razžvrkljamo ter prelijemo motovilec in pomaranče. Zmešamo in potresemo z rezinami parmezana. Po želji v solato
dodamo na trakove narezano panceto ali pršut.

Motovilec z datlji in ementalcem
Potrebujemo 200 g motovilca, 50 g ementalca, 100 g datljev,
150 g grozdja brez pešk, 0,5 dl marsale ali drugega sladkega
vina, olje, kis, sol in poper.
Motovilec očistimo, operemo in osušimo. Ementalec grobo
naribamo ali narežemo na palčke. Datljem odstranimo koščice
in jih narežemo na četrtine. Marsalo, nekaj žlic olja in kisa,
sol in poper razžvrkljamo. Prelijemo preostale sestavine in
vse dobro zmešamo.

Motovilec s tunino in krompirjem
Potrebujemo 250 g motovilca, 200 g tunine v slanici, 300 g drobnejšega krompirja, 2 šalotki, 2 paradižnika, pol šopka drobnjaka,
1 dl jušne osnove, 0,5 dl balzamičnega kisa, 0,5 dl olivnega olja,
sol in poper.
Krompir skuhamo neolupljen. Nekoliko ohlajenega olupimo in
narežemo na rezine. Motovilec očistimo, operemo in osušimo.
Tunino odcedimo in pretlačimo z vilicami. Motovilec, tunino in
krompir zmešamo. Šalotki olupimo in nasekljamo. Paradižnik
narežemo na kocke in ga zmešamo z nasekljanim drobnjakom,
šalotko, jušno osnovo, balzamičnim kisom, oljem, soljo in
sveže mletim poprom. Prelijemo solato in zmešamo.

Motovilec z gobami in slanino
Potrebujemo 250 g motovilca, 150 g slanine, 300 g gob, olivno
olje, žlico balzamičnega kisa, žličko gorčice, 3 žlice 100-odstotnega jabolčnega soka, sol in poper.
Motovilec očistimo, operemo in osušimo. Gobe očistimo –
manjše narežemo na četrtine, večje na osmine. Slanino narežemo na tanke rezine, jo hrustljavo zapečemo v ponvi s
premazom proti prijemanju, nato jo vzamemo iz ponve. K
maščobi v ponvi prilijemo žličko olja, dodamo gobe, jih popražimo, nato jih odstavimo. Jabolčni sok, gorčico, balzamični
kis in 2 žlici olja zmešamo, po okusu dosolimo, popramo
in prelijemo gobe. Zmešamo. Motovilec razdelimo na štiri
krožnike ter obložimo z gobami in slanino.

Lahke

jedi

želatine. Nazadnje vmešamo še stepeno smetano.
Sestavljanje kock: Ohlajenemu biskvitu odstranimo peki papir in ga prerežemo po sredini, tako da dobimo dva enako velika pravokotnika. Prvi pravokotnik

položimo v pekač in ga namočimo s toplim mlekom.
Nanj enakomerno nadevamo kremo in nanjo položimo drugi biskvit. Pekač postavimo za nekaj ur v hladilnik, da se krema strdi, nato
pecivo narežemo na kocke.
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Vsak dan na Štefanji gori
Franc Šilar z Olševka je bil v letu dni kar 365-krat na Štefanji gori.
Janez Kuhar
Štefanja Gora – Na Kmečkem turizmu Pri Mežnarju so že triindvajsetič podelili priznanja in nagrade najvztrajnejšim pohodnikom,
ki so se na Štefanjo goro
povzpeli od lanskega 1. maja
do letošnjega 30. aprila. V
vpisni knjigi je bilo v zadnjem letu 16.280 vpisov pohodnikov. Spominske majice, medalje in pokale so pohodnikom izročali posamezno. Letos je bilo devet pohodnikov, ki so se več kot

tristokrat povzpeli do Kmečkega turizma Pri Mežnarju. Med najbolj vztrajnimi
obiskovalci je bil Franc Šilar z Olševka, ki se je v zadnjem letu kar 365-krat podal na Štefanjo goro, druga
je bila s 363 obiski Štefanje
gore Ančka Grkman s Klanca pri Komendi, tretje mesto si delita Fani in Andrej
Hribar s Klanca s 362 vzponi, peti pa je bil s 340 vzponi Franc Podbregar iz Adergasa. Sledita Peter Kavran
iz Adergasa in Marjan Koglar iz Cerkelj s 321 vzponi,

Viktor Pungartnik iz Adergasa ter Janez Žaler pa sta
se povzpela 312-krat. Vseh
devet pohodnikov je prejelo zlato medaljo, spominsko
majico in pokal.
»Kmečki turizem smo odprli pred 28 leti, vpisno knjigo pa smo prvič namestili

leta 1997 in od takrat dalje
prirejamo tudi srečanja ob
zaključku sezone. Prvo leto
smo našteli okoli tisoč vpisov, letos pa 16.280,« je povedala Jožica Banovšek, ki
skupaj z družino skrbi za
pohodnike na Štefanji gori.
Največji ljubitelji tega

Najstarejši pohodnik je bil 82-letni Janez Vrtač z
Visokega, ki je v letošnji sezoni dosegel 129 obiskov,
najstarejša ženska 81-letna Kristina Bela iz Cerkelj s
165 obiski, najmlajši član pa je bil triletni Maks Pfeifer
iz Vopovelj, ki je s pomočjo staršev ter dedka in babice
dosegel 116 obiskov.

KINO SPORED
CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 10. 5.
16.30, 19.30 DOKTOR STRANGE
V MULTIVESOLJU NOROSTI
15.30, 18.00, 20.30 DOKTOR STRANGE
V MULTIVESOLJU NOROSTI, 3D
18.40 INVENTURA
19.00 NEZNOSNO BREME OGROMNEGA
TALENTA

telefon: 04 201 42 00

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

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

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

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

GLEDALIŠKI SPORED
PREŠERNOVO GLEDALIŠČE, KRANJ

Kulturna prireditev v radovljiški knjižnici

Sreda, 11. maja
9.30, 11.15 A. T. Linhart: ŽUPANOVA MICKA (v dvorani PGK)

Radovljica – V petek, 13. maja, se bo ob 17. uri v Knjižnici A.
T. Linharta Radovljica začela kulturna prireditev. Predstavili se bodo člani kulturno-zgodovinskega društva Rusalka z
recitali, predstavitvijo svojih zgodovinskih knjig, zgodb ter
otroških publikacij. Prireditev bo spremljala razstava umetniških del slikarja Miroslava Pengala.

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, JESENICE

Četrtek, 12. maja
19.30 Gledališka šola senior: BOLJ STARE, BOLJ SKEGLANE

Obrazi miru v Kropi

dobrodelni koncert

Kropa – V okviru 54. mednarodnega srečanja pisateljev na
Bledu Slovenski center PEN organizira 9. festival literature
za mir Obrazi miru. V Mežnariji pri Kapelci nad Kropo bodo
v petek, 13. maja, ob 19. uri na bralnem večeru gostili literate
– udeležence blejskega mednarodnega srečanja PEN: Lauro
Mintegu (Baskija), Bruna Merciera (Švica), Alenko Jensterle
Doležal in Toneta Peršaka (Slovenija). Gostom bodo v Šmelovi hiši ob 18. uri predstavili zgodbo pesnice Kristine Šuler
(1866, Kropa–1959, Ljubljana) in bero prvega natečaja za pesniško nagrado Kresníce (2021/22, téma Ženske (v) pesmi).
V vigenjcu Vice bodo skovali žeblje prijateljstva in nadaljnjega sodelovanja.

pomagajmo skupaj

Slavko

maja keuc

ivančič Amaya

Radovljica – Ljubitelje poezije in glasbe jutri, v sredo, 11.
maja, pisateljica Nina Kosmač ob 11. uri vabi v Kocka bar
v Radovljici (pred tržnico in nasproti Grajskega dvora), kjer
se bodo pele in recitirale »spomladanske pesmi«. Glasbena

L

Lions klub
Škofja Loka
organizator

BREZPLAČNA OBJAVA

BREZPLAČNA OBJAVA

Medijski pokrovitelji:

Jesenice – V sredo, 11. maja, bo sredina risalnica ob 16. uri,
ustvarjalne delavnice pa ob 17. uri. V četrtek, 12. maja, bo
ura pravljic ob 17. uri, v petek, 13. maja, pa se bo Brihtina
pravljična dežela, ura pravljic za tiste predšolske otroke, ki ta
čas niste v vrtcu, začela ob 10. uri.

PREDSTAVE
Tržič – V soboto, 14. maja, Kulturno-umetniško društvo Podljubelj ob 10. uri vabi v Kulturni center Tržič na predstavo
za otroke z naslovom Čaruhle.

IZLETI
Začetek sezone kolesarjenja
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica obvešča svoje člane,
ljubitelje kolesarjenja, da se v sredo, 11. maja, začenja kolesarjenje, ki bo nato potekalo vsako sredo do jeseni. Start bo
vsakič ob 8.30 izpred kulturnega doma na Kokrici. V primeru
slabega vremena kolesarjenje odpade in se ne nadomešča.
Etape bodo večinoma ravninske in ne preveč zahtevne.

Azaleja Vrhek
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi v četrtek, 12.
maja, na pohod do azaleje na Vrhku pri Tržišču na Dolenjskem. Zmerne lahke hoje bo okrog tri ure. Na pohod se boste odpravili z vlakom. Informacije daje in prijave zbira do
srede, 11. maja: Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica bo v petek, 13. maja,
izvedlo pohod v dolino Završnice. Zbor pohodnikov bo ob
8. uri pred kulturnim domom na Kokrici. Do izhodiščne točke se boste peljali s svojimi avtomobili. Pot bo ravninska in
nezahtevna. V primeru slabega vremena bo pohod odpadel.

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
LIONS KLUB ŠKOFJA LOKA, POLJANSKA CESTA 7, GORENJA VAS

Š

Za otroke

Pohod v dolino Završnice

Recital Nine Kosmač

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

pohodnikov je doseglo petdeset obiskov in prejelo bronasto medaljo, 11 pohodnikov s 75 obiski srebrno medaljo in 65 pohodnikov z več
kot sto obiski zlato medaljo.

Čaruhle

PRIREDITVE

Torek, 10. maja
11.30 A. T. Linhart: ŽUPANOVA MICKA (v dvorani PGK)

vrha z idiličnim razgledom so se povezali v Klub
K-100. Ta združuje vse, ki
se v eni sezoni na Štefanjo
goro povzpnejo vsaj sto
krat. Teh je bilo letos 65, 18

spremljava recitala poezije bo s pank-rok-funk in pop harmoniko in ob petju pevca in harmonikarja Primoža Mohoriča.
Možen bo tudi nakup pisateljičinega romana Utvare.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS

17.50 DOWNTON ABBEY: NOVA DOBA
20.50 SEVERNJAK
15.50, 17.30 BARABE, sinhro.
20.15 MAGIČNE ŽIVALI:
DUMBLEDORJEVE SKRIVNOSTI
16.15 JEŽEK SONIC 2, sinhro.
21.15 IZGUBLJENO MESTO
15.30 JAZ, RDEČA PANDA, sinhro.

Letošnji zmagovalec Štefanje Gore je Franc Šilar z Olševka
s 365 vzponi v enem letu / Foto: osebni arhiv
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MALI OGLASI, ZAHVALE
VRTAVKASTO brano in prodam seno v
razsutem stanju, tel.: 031/604-918		

MALI OGLASI

22001205

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

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

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

S kolesom do Vogelj
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 12. maja,
na kolesarjenje na relaciji Naklo–Kranj–Trboje–Voglje–Naklo. Start bo ob 9. uri pred Domom upokojencev Naklo.

OBVESTILA

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

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI

Domači namazi in krekerji
Naklo – Medgeneracijski center Naklo v sredo, 11. maja, ob
17. uri vabi na kulinarično delavnico priprave domačih krekerjev ter hitrih in okusnih namazov za poletne dni z naslovom Domači namazi in krekerji. Obvezne so prijave na:
mck-prijave@luniverza.si ali 04 280 48 25.

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

DRUGA VOZILA
STARO prikolico, tel.: 051/392-628		

Visoko – V petek, 13. maja, bo od 17. do 19. ure dan odprtih
vrat Hiše čez cesto.

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave,
črne, grahaste in bele pred nesnostjo.
Pripeljemo na dom, Matej Bulovec,
s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.:
041/710-113
22001163
KOZO z mladico, tel.: 051/392-628		
22001199

KUPIM
BIKCA simentalca, starega 7 dni, tel.:
041/584-185		
22001212

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

MLADEGA vietnamskega prašička
ženskega spola, tel.: 041/422-451

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM
IŠČEM – sezonske delavce za pomoč
na kmetiji – zelenjava, tel.: 041/548545		
22001211

Preddvor – Medgeneracijski center Preddvor v četrtek, 12.
maja, ob 16. uri vabi na kulinarično delavnico Kruh. Izvajalci delavnice menijo, da je priprava odličnega domačega
kruha s hrustljavo skorjico in mehko sredico pravzaprav
precej enostavna, potrebujemo le prave sestavine in nekaj
truda ... Obvezne so prijave na: mck-prijave@luniverza.si
ali 04 280 48 25.

Dan odprtih vrat

PRODAM

22001201

IŠČEM

Visoko – V okviru tedna vseživljenjskega učenja se bo v Hiši
čez cesto na Miljah 11 v četrtek, 12. maja, ob 18. uri začela
delavnica Berem z radostjo. Cilj delavnice je brati in razumeti prebrano ter ob tem uživati. Namenjena je staršem,
starim staršem in učiteljem, ki delajo z otroki, ki imajo pri
branju težave z zbranostjo in razumevanjem prebranega.
Vodila jo bo profesorica v pokoju Marja Felkar, ki je izdala
knjigo Iz prakse za prakso. Zaželeno je, da se na delavnico
prijavite na dragica.markun@gmail.com ali 031 681 073.

VZREJNE ŽIVALI

KUPIM

Kruh

Berem z radostjo

22001200

STORITVE
NUDIM

KURIVO
PRODAM
METRSKA ali razžagana drva, tel.:
041/811-794
22001208

STANOVANJSKA
OPREMA
GOSPODINJSKI
APARATI

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

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

Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha,
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog.

22001164

PRODAM
KUHINJSKE stole in pralni stroj, tel.:
041/353-689
22001209

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

256 strani, mere: 21 x 21 cm, trda vezava

22001198

HOBI

RAZNO

KUPIM

PRODAM

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

ZLOŽLJIVO omarico za kuhanje Bruner, 120 x 48 x 118,, tel.: 041/903473		

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI

Roman je literarni
spomenik
aleksandrinkam,
Slovenkam, ki so
v obdobju med
obema vojnama
odhajale po
zaslužek v Egipt – v
Kairo in predvsem
v Aleksandrijo.

INVALIDSKI električni voziček, stol za
sedet in jogi proti preležaninam, tel.:
040/834-851
22001213

www.gorenjskiglas.si

Šenčur – Medgeneracijski center Šenčur v torek, 10. maja,
ob 17. uri vabi na odprtje razstave študijskega krožka Živimo
z naravo. Med 10. in 29. majem lahko obiščete zaključno
razstavo študijskega krožka Živimo z rastlinami. Spoznali
boste delo študijskega krožka in e-brošuro z opisi koristnih
rastlin v občini Šenčur.

štn in a

22001203

22001210

Živimo z naravo

+ po

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

NA Primskovem v Kranju je bil najden
slušni aparat, tel.: 031/487-361

PRODAM

1280
EUR

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

NAJAMEM

RAZSTAVE

23

malioglasi@g-glas.si

KMETIJSKI STROJI
PRODAM
BENCINSKO nitno kosilnico Alko
1.9 kw, še v garanciji, ugodno, tel.:
040/381-170
22001206

www.gorenjskiglas.si

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.

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

25
EUR

+ po

št ni n a

PRIKOLICO za prevoz okroglih bal,
15 kos., hidravlično nakladanje, tel.:
041/807-416
22001202
KUPIM
KOSILNICO BCS 620 ali 630 oz.
s pogonom kose na sredini, tel.:
031/492-941
22001204
TRAKTOR in mulčar, tel.: 041/230682
22001207

LOTO
Rezultati – žrebanje
8. 5. 2022
2, 14, 16, 28, 29, 32, 39
in 15
Loto PLUS:
5, 10, 14, 15, 18, 22, 28
in 17
Lotko: 1 1 4 5 7 3
Sklad 11. 5. 2022 za
Sedmico: 2.330.000 EUR
Sklad 11. 5. 2022 za
PLUS: 460.000 EUR
Sklad 11. 5. 2022 za
Lotka: 300.000 EUR

www.gorenjskiglas.si

Gorenjski glas
torek, 10. maja 2022

Izžrebani nagrajenci nag
radne križanke, objavlje
ne v reviji Glasnik dne 12.
aprila 2022 z geslom ŽI
VLJENJSKA ZGODBA IVA
NA TAVČARJA, so: 1. nagra
do, darilno kartico Obi v vre
dnosti 20 EUR, prejme Erazem Mrak iz Kranja, 2. in 3.
nagrado, knjigo Melanda,
prejmeta Zdravko Žumer
in Anica Mokič iz Kranja.
Nagrajencem iskreno če
stitamo.

296 strani, mere: 14,5 x 20,5 cm, trda vezava
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.

10
EUR

+ po

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

V pomladi sveže preoranih njiv in zelenečih senožet si tiho odšel,
pa te mi še vedno čakamo, da se od nekod vrneš med nas.
Deset let je minilo, od kar nas je zapustil naš dragi

Frančišek Smolej
Čopov Franci s Koroške Bele

Za vse nas je, kot bi odšel danes.
Pogrešamo te in smo ti globoko hvaležni za vse, kar si storil za nas.
Žena Ida in hči Urška z družino

št ni n a
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Gorenjski glas
torek, 10. maja 2022

info@g-glas.si

V Adergasu sprejeli begunce
V adergaškem samostanu, kjer lahko prenoči do sto oseb, so že dvakrat namestili večjo skupino
beguncev iz Ukrajine.

Zadihajte z naravo
tudi vi
Vadba Dihamo z naravo poteka tudi v več
gorenjskih krajih, organizira jo Šola zdravja.

Aleš Senožetnik

Suzana P. Kovačič
Adergas – V Sloveniji je trenutno več kot pet tisoč ukrajinskih beguncev, precej pa
se jih je v minulih dveh mesecih in pol, kolikor že traja vojna v tej državi, pri nas
ustavilo le za krajši čas, preden so pot nadaljevali v druge države Evropske unije.
Dve takšni skupini je pred
časom gostil župnik Slavko Kalan, ki lahko v prostorih nekdanjega samostana
v Adergasu namesti do sto
oseb. »Večinoma je šlo za
ženske in otroke, ki so bili namenjeni v države zahodne
Evrope, denimo v Francijo ali
Španijo. Ker imamo na voljo
sto postelj ter dovolj kopalnic
in stranišč, smo seveda lahko ponudili takšno pomoč,«
nam je povedal Slavko Kalan,
ki je ob tem poudaril, da jim
je pri organizaciji precej pomagala Slovenska karitas pa
tudi lokalna skupnost in druge pristojne službe, ki so poskrbele, da je vse potekalo, kot
mora. Tako so denimo vse nastanjene begunce tudi testirali na okužbo s covidom-19, veliko solidarnost z Ukrajinci
pa so pokazali domačini, ki so
darovali obleke, odeje, igrače in druge potrebščine, ki bi
gostom lahko prišle prav.

Župnik Slavko Kalan v eni od sob, kjer so prenočili begunci
»Adergas je majhna vas,
a so se domačini zelo izkazali. Mladi so se povezali in
celo naredili skupino za pomoč beguncem, marsikdo
pa je pomagal tudi z delom
v kuhinji in spalnicah. Konec koncev je bilo treba pripraviti sto postelj, kar ni ravno mala malica. Vključili so
se člani cerkljanske Karitas
in Kulturnega društva Pod
lipo, pomagala pa je tudi občina z županom Francem
Čebuljem, ki je obljubil

pomoč pri kritju nekaterih
stroškov,« nam je še povedal Kalan.
Brez težav je potekala tudi
komunikacija z begunci. Nekateri so govorili angleško
ali špansko, kot nam je povedal župnik Slavko Kalan,
pa so se lahko sporazumeli tudi, če so počasi govorili
slovensko oziroma ukrajinsko. Zgodbe, ki so jih pripovedovali, pa so bile žalostne.
»Neki fantek je ravno pri nas
praznoval prvi rojstni dan. A

praznovati daleč od doma, v
strahu pred prihodnostjo in
zavedanju, da je njegov oče
nekje na bojišču, ni bilo lahko,« nam je še povedal sogovornik, ki je dodal, da jih je
najbolj skrbela negotovost, s
katero se srečujejo, saj konca vojne še ni videti.
A kot poudarja, vrata samostana v Adergasu ostajajo odprta tudi za morebitne
prihodnje skupine beguncev, ki bi jih pot pripeljala
mimo teh krajev.

Kljub ledenim možem bo toplo
Ana Šubic
Kranj – Pojutrišnjem prihajajo ledeni možje, sv. Pankracij, Servacij in Bonifacij, ki godujejo od 12. do 14.
maja. Po ljudskem izročilu so jim pripisovali krivdo
za mrzlo in mokro vreme.
Omenjeni svetniki so tako
še posebej poznani med
vrtičkarji, ki zaradi možnega hladnega vremena

saditev sadik, zlasti plodovk, na prosto zamaknejo na dneve po ledenih možeh. Ti naj bi se sicer, kot
kaže, letos izneverili tradiciji, saj nas tudi v prihodnjih dneh čakajo zelo prijetne temperature.
Po napovedih bo v sredo in četrtek pretežno jasno in še nekoliko topleje
kot v teh dneh. Ponekod v
vzhodnem delu Slovenije

bodo temperature povsem
poletne, saj se bodo pojutrišnjem približale 30 stopinjam Celzija. Po napovedih meteorologov Agencije
RS za okolje, se denimo v
četrtek v Kranju obeta obilo sonca in 24 stopinj Celzija, na Brniku naj bi se živo
srebro povzpelo še stopinjo
višje, v Lescah do 22, v Ratečah pa do 21 stopinj ... V petek in soboto naj bi bilo po
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Ljubljana – Finančna uprava je prejšnji četrtek upravičencem
izplačala pomoč na podlagi zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki so
jo prejeli tisti, ki so jim stroški za gorivo, ogrevanje, elektriko
in druge vrste energije v primerjavi z lanskim letom narasli za
več kot štirideset odstotkov. Višina izplačane pomoči je odvisna od deleža, ki ga stroški energije predstavljajo v poslovnih
odhodkih upravičenca, ter od višine čistih prihodkov od prodaje. Izplačani znesek pa ne sme preseči šestdeset odstotkov
povečanega zneska stroškov energije. Pomoč je prejelo 5996
upravičencev v skupnem znesku 51,5 milijona evrov.

Preizkus hoje in telesne zmogljivosti
Škofja Loka – Zdravstvenovzgojni center Škofja Loka, OŠ Škofja Loka-Mesto in Orientacijski klub Škofja Loka ta četrtek, 12.
maja, ob 17. uri vabijo, da se jim pridružite na brezplačnem
preizkusu hoje na dva kilometra, s katerim bodo poleg zdravstvenega stanja ocenili tudi telesno zmogljivost udeležencev.
Preizkusa hoje, ki bo na stadionu za OŠ Škofja Loka-Mesto, se
lahko udeležijo odrasle osebe, stare dvajset let in več. S seboj
je treba imeti športno oblačilo, športno obutev, plastenko vode
in očala (po potrebi). »Prosimo, da se testa hoje udeležite tisti,
ki ste zdravi in brez znakov respiratornih okužb,« dodajajo
organizatorji.

Ljubljana – V teh dneh mineva 25 let od odprtja prve Hervisove
trgovine pri nas. Danes trgovec z izdelki za šport in prosti
čas v 21 trgovinah v Sloveniji zaposluje 250 ljudi. V minulem
letu je družba ustvarila 50 milijonov evrov prometa, v zadnjih
letih pa narašča tudi delež prodaje v spletni trgovini. V sklopu
25-letnice pripravljajo nov način programa zvestobe v novi
spletni aplikaciji, že lani pa so začeli tudi prenovo trgovin, ki
bodo zasnovane po konceptu športnih svetov.
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Pomoč gospodarstvu

Hervis praznuje petindvajset let

vremenska napoved
Danes bo sončno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri in v četrtek bo pretežno sončno.

napovedih kakšno stopinjo
hladneje, prav tako bo možnost neviht in ploh.
Za ledenimi možmi bo v
nedeljo, 15. maja, godovala še sv. Zofija, ki so ji naši
predniki nadeli ime mokra
Zofka, saj naj bi na ta dan
pogosto deževalo. Po trenutnih napovedih se zna zgoditi, da tudi letos ne bo povsem suha, saj obstaja možnost neviht.

Mojstrana – Med skupinsko brezplačno vadbo Dihamo z naravo se udeleženci pod vodstvom usposobljenih prostovoljcev in strokovnjakov naučijo preproste
metode za umirjanje uma.
»Zelo dobra udeležba na naših brezplačnih vadbah na
dvajsetih lokacijah po Sloveniji kaže, da si ljudje želimo
spoznati metode, ki nam pomagajo, da ob dnevnem srečevanju s stresom, tesnobo, strahom ali jezo umirimo, globlje zadihamo, stopimo iz čustvenega oblaka in se z izzivom spopademo bolj zbrano. Na vadbi Dihamo z naravo se učimo umiriti, hkrati delamo
tudi vaje za gibljivejšo hrbtenico, ki je steber živčnega sistema, in vaje za krepitev imunskega sistema,«
je povedala podpredsednica
društva Šola zdravja in vodja

projekta Dihamo z naravo
Bernardka Krnc. Vadbo organizira humanitarno društvo Šola zdravja, zaradi sofinanciranja ministrstva za
zdravje pa je brezplačna.
Vadba, ki poteka enkrat
tedensko, je priložnost, da
udeleženci odkrijejo nekaj
novega, se povežejo z naravo in »prezračijo« um. Na
širšem Gorenjskem poteka vsak četrtek v Mojstrani
ob 16. uri z zborom na Trgu
olimpijcev, v Preski vsak četrtek 17. uri z zborom pri NC
Bonovec, v Preddvoru vsak
ponedeljek ob 17. uri z zborom na Trim otoku Suh-a pri osnovni šoli, v Škofji
Loki vsak četrtek ob 17.30 z
zborom pred novo tržnico v
nekdanji vojašnici, v Kamniku vsak torek ob 17.30 z zborom na železniškem postajališču Duplica - Bakovnik
in v Domžalah vsak ponedeljek ob 17.30 z zborom v Češminovem parku.
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Predavanje o ledinskih imenih
Podhom – Razvojna agencija Zgornje Gorenjske pripravlja
danes ob 19. uri v gasilskem domu PGD Podhom predavanje
o ledinskih imenih na območju katastrskih občin Spodnje
Gorje in Podhom.

