
AKTUALNO

Koliko zaklonišč  
imamo na Gorenjskem
Zaradi vojne v Ukrajini se zastavlja 
vprašanje, koliko zaklonišč imajo 
gorenjske občine in v kakšnem 
stanju so. Za njihovo vzdrževanje 
so zadolženi lastniki in upravljavci 
objektov, kjer so zaklonišča.

3

GORENJSKA

Domžalska  
podžupanja razrešena
Domžalski župan Toni Dragar je 
minulo sredo nepričakovano raz-
rešil podžupanjo Renato Kosec, ki 
je kar sedem let veljala za njegovo 
desno roko in je funkcijo opravlja-
la poklicno.

9

KMETIJSTVO

Zadržali odstrel  
medvedov
Upravno sodišče je zadržalo dovo-
ljenje za odstrel 222 rjavih medve-
dov. Na Gorenjskem redni od-
vzem ni predviden, se je pa pred 
dnevi medved zadrževal na obmo-
čju Mohorja, Čepulj in Planice.

15

ZADNJA

Zmagala bio ajdova 
hrustljava pralina
V eni najbolj prepoznavnih evrop-
skih čokoladnic so  izbrali naj pra-
lino radovljiškega Festivala čoko-
lade. Za najboljšo sta Jozef Zotter 
in njegova hči Julia izbrala bio aj-
dovo hrustljavo pralino. 

24

VREME

Danes bo delno jasno z 
občasno povečano oblač-
nostjo. Jutri bo že nekoli-
ko bolj sončno, v četrtek 
pa bo spet več oblačnosti. 

0/16 °C
jutri: delno jasno
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75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Velikan na Brniku
Na brniškem letališču je po petih letih znova 
pristal velikan Antonov An-124, ki bo v tem tednu 
Slovenijo obiskal še dvakrat.

Letalo v dolžino meri 69 metrov, razpon kril pa znaša 
73 metrov. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Jesenice – Na Jesenicah je 
sredi marca potekal zbor ob-
čanov zaradi problematike 
visokih cen ogrevanja. Ta-
krat so občani izglasovali de-
set zahtev, ki so jih naslovi-
li na občinsko upravo oziro-
ma župana. 

Že na zboru je župan Blaž 
Račič napovedal, da bo ob-
činska uprava v skladu s 
74. členom statuta zahte-
ve obravnavala in pripravila 
pojasnila, ali jih je mogoče 
upoštevati ali ne. Zdaj so jih 
pripravili, in kot izhaja iz za-
pisanega, večine zahtev ob-
čanov ni mogoče upoštevati, 
nekatere pa že uresničujejo. 

Koncesije ne morejo prekiniti
Na Občini Jesenice so pripravili odgovore na deset zahtev, izglasovanih na zboru občanov glede 
ogrevanja. Zahteve po prekinitvi koncesijske pogodbe s podjetjem Enos OTE ni mogoče upoštevati.

Na Občini Jesenice menijo, da bi prekinitev koncesijske pogodbe s podjetjem Enos OTE 
prinesla več težav kot koristi. / Foto: Nik Bertoncelj

Simon Šubic

Kranj – »Po 25 letih vrtnar-
jenja na najemniškem vrtu 
nasproti kranjske vojašnice 
nas je presenetila odločba 
medobčinske inšpekcije, da 
moramo vsi najemniki z vr-
tov odstraniti lope, zbiralni-
ke kapnice, celo drevje, kot 
je češnja, pa kivi, trto, ma-
line ... Niti klopce nam ne 
pustijo. Tu vrtnarimo veči-
noma upokojenci, vsi ima-
jo polna usta besed o samo-
oskrbi, zdaj pa to. Kje naj 
hranimo vrtno orodje? Ko 
smo inšpektorico vprašali, 
kako naj zalivamo vrtove, če 

ne smemo imeti zbiralnika 
za vodo, je odgovorila, naj 
vodo pripeljemo, tako kot 
jo morajo kmetje s cisterno. 
Resno? Inšpektorica je naj-
prej zahtevala tudi odstrani-
tev tople grede, kasneje se je 
k sreči premislila, da jo lah-
ko obdržimo,« se je na Go-
renjski glas obrnila razoča-
rana Kranjčanka. »Vem, da 
je po nekaterih vrtovih veli-
ko šare, a nismo vsi isti,« je 
dodala. 

Na Mestni občini Kranj 
(MOK) so potrdili, da med-
občinska inšpekcija na pod-
lagi prijave občanov vodi 
inšpekcijske postopke na 

kmetijskih zemljiščih, saj 
je ugotovila nenamensko 
rabo navedenih zemljišč in 
neskladnost z določili pro-
storskih aktov. »Vrtički z 
enostavnimi objekti in dru-
go infrastrukturo na kme-
tijskem in gozdnem zemlji-
šču niso dovoljeni, saj je na 
kmetijskih zemljiščih dovo-
ljena le kmetijska pridelava, 
torej njihovo vzpostavljanje 
ni dopustno. Zato zavezan-
cem v inšpekcijskih postop-
kih nalaga obveznost, da 
odstranijo vse enostavne 
objekte in druge predme-
te,« so razložili.

Kranjski inšpektorji nad vrtičkarje
Kranjska medobčinska inšpekcija najemnikom vrtov po Kranju odreja 
odstranitev lop, klopi, ograj ... »Ne smemo imeti niti zbiralnika vode. Le kako 
naj zalivamo vrt?« se sprašuje najemnica vrta.

Na kmetijskih zemljiščih je dovoljena le pridelava, lop in ograj ni dovoljeno postavljati, 
pojasnjujejo na medobčinski inšpekciji. / Foto: Simon Šubic46. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JOŽE ŽGAJNAR iz Dupelj.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Prihaja skupina Smokie

V soboto, 16. aprila, ob 20. uri v Halo Tivoli v Ljubljani prihaja 
legendarna britanska skupina Smokie, ki bo ob tej priložnosti 
proslavila 45-letnico delovanja. Skupina Smokie je v svoji karie-
ri izdala več kot dvajset albumov, večina je bila prodana v zlati 
ali platinasti nakladi. Na koncertu bodo zaigrali vse svoje naj-
večje uspešnice. Mnoge med njimi so vpisane v Guinnessovo 
knjigo rekordov kot najbolje prodajane uspešnice vseh časov. 

Dva naročnika Gorenjskega glasa si bosta koncert lahko 
ogledala brezplačno. Za sodelovanje v žrebu napišite vsaj 
tri uspešnice skupine Smokie in nam jih skupaj s svojimi 
podatki pošljite na e-naslov koticek@g-glas.si ali po klasič-
ni pošti na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, 
najkasneje do četrtka, 7. aprila 2022. Nagrajenca bosta v 
Gorenjskem glasu objavljena v petek, 8. aprila.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 18. marca 2022, prejmeta 
darilni bon za gostilno in picerijo Kašča na Kokrici pri Kranju 
Maruša Triller iz Naklega in Vida Bobnar iz Cerkelj.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 22. marca 2022, prejme 
praktično nagrado RTV Slovenija Mitja Avsec iz Črnuč.
Nagrajencem čestitamo!

Jasna Paladin

Snovik – Tradicionalni tabor 
stranke NSi je tokrat gosti-
la občina Kamnik; pod šoto-
rom pred Termami Snovik 
se je v soboto, 2. aprila, zbra-
lo kakšnih dva tisoč članov, 
podpornikov in simpatizer-
jev stranke – tudi več poslan-
cev, državnih sekretarjev in 
kandidatov za poslance na 
prihajajočih volitvah.

Tabor je bil namenjen 
predvsem sproščenemu 
druženju, seveda pa tudi 
predstavitvi vseh uspehov 
in načrtov, ki so jih zbranim 
predstavili ministri stran-
ke Jernej Vrtovec, Janez Ci-
gler Kralj, Mark Boris Andri-
janič  in Jože Podgoršek na 
čelu s predsednikom stran-
ke in podpredsednikom vla-
de mag. Matejem Toninom. 
»V preteklih letih se nam je 
marsikdo posmehoval, češ 
kaj pa bo ta NSi, kaj pa sploh 
znajo, kaj pa sploh zmorejo 
... Poglejte nas danes, zara-
di našega dela številni Slo-
venci danes živijo bolje, in 
to dokazano bolje. Tam, kjer 
je upanje in kjer je želja, tam 
se stvari tudi uresničijo. In v 

NSi je zbrane še veliko moči 
in volje, da delamo še naprej 
dobro za Slovenijo. Mi gre-
mo od besed k dejanjem,« je 
med drugim dejal Tonin in 
poudaril štiri stvari, za kate-
re si bodo v stranki prizade-
vali tudi v prihodnje: ohra-
nitev vrednot, na katerih sta 
zrasla Slovenija in sloven-
stvo, gospodarstvo, ki ga je 

treba osvoboditi visokih dav-
kov in pretirane birokraci-
je, javno zdravstvo, katerega 
največji problem ni denar, 
ampak organiziranost in pa 
veselje do življenja, kar naj 
bi prineslo izboljšano demo-
grafsko sliko.

V volilni enoti Kranj 1 bodo 
na državnozborskih volitvah 
iz stranke NSi kandidirali: 

Boris Kitek (Jesenice), Maja 
Fajdiga Komar (Radovljica 
1), Cveto Uršič (Radovljica 
2), Marija Rogar (Kranj 1), 
Irena Dolenc (Kranj 2), Ma-
tej Tonin (Kranj 3, Kamnik), 
David Ahačič (Tržič), Mari-
ja Klopčič (Škofja Loka 1), Ja-
nez Žakelj (Škofja Loka 2) in 
Franc (Francisco Estanislao) 
Medic (Idrija).

Predvolilni tabor NSi v Snoviku
»Dokazali smo, da lahko v kratkem naredimo tisto, kar drugi v dvajsetih letih niso mogli,« je pred 
svojimi privrženci med drugim dejal predsednik stranke mag. Matej Tonin.

Tabora se je udeležilo vodstvo NSi skupaj z ministrsko ekipo in poslansko skupino ter 
kandidatkami in kandidati za poslance. / Foto: Primož Pičulin

Simon Šubic

Kranj – V torek so se v Kra-
nju predstavili gorenj-
ski kandidati Levice na 
aprilskih državnozbor-
skih volitvah: Dušan Kr-
nel (okraj Jesenice), Mi-
lan Rejc (Radovljica 1), Jan 
Podgornik (Radovljica 2), 
Ana Černe (Kranj 1), Janez 
Rozman (Kranj 2), Draga 
Štromajer (Kranj 3), Mateja 
Hočevar (Tržič), Miha Kor-
diš (Škofja Loka 1), Ivan Al-
breht (Škofja Loka 2), Ivan 
Mitrevski (Kamnik) in Sara 
Dejanović (Idrija).

Med prioritetami Levi-
ce v programu Prihodnost 
za vse, ne le za peščico za 
naslednji mandat so: krepi-
tev in zaščita javnega zdra-
vstva, odločno ukrepanje 
proti podnebni in okoljski 
krizi, gospodarstvo po meri 
človeka, vlaganje v razvoj, 
boj proti revščini in social-
ni izključenosti, stanovanja 
za vse, vrnitev kulture v sre-
dišče družbe, kakovostna 
in brezplačna javna vzgo-
ja ter izobraževanje, demo-
kratizacija na vseh ravneh 

odločanja ter demilitariza-
cija in miroljubno sobivanje 
narodov.

Kranjska mestna svetni-
ca Ana Černe je ob tem po-
udarila, da jih na volitvah ča-
kata dve pomembni nalogi. 
»Prva je, da jasno zavrnemo 
sovražno in nedemokratič-
no politiko trenutne vlada-
joče koalicije, in druga, da 
se zavzamemo za temelj-
ne demokratične standarde, 

vladavino prava in kulturo 
dialoga, spoštovanja različ-
nosti in strpnosti.« Držav-
ni poslanec Miha Kordiš je 
med prioritetami stranke 
navedel tudi izgradnjo in or-
ganizacijo domov starejših 
kot javnih institucij z nižji-
mi oskrbninami, zaposlitvi-
jo dodatnega kadra in pravič-
nejše vrednotenje njihovega 
dela. Zavzemajo se tudi za 
izenačitev najnižje osnovne 

z minimalno plačo in po-
pravek celotne lestvice de-
lavskih plač navzgor. Nek-
danji predsednik Združenja 
ravnateljev Milan Rejc pa je 
med drugim poudaril krepi-
tev javnega zdravstva in šol-
stva ter ukinitev dopolnilne-
ga zdravstvenega zavarova-
nja in prakse »zdravnikov 
dvoživk«, ki delo v javnem 
zdravstvu dopolnjujejo v pri-
vatni praksi. 

Levica: Prihodnost za vse
Gorenjski kandidati Levice si bodo v naslednjem mandatu prizadevali za vladavino prava, krepitev in 
zaščito javnega zdravstva in šolstva, gradnjo domov za starejše občane, dvig delavskih plač ...

Gorenjski kandidati stranke Levica na prihajajočih državnozborskih volitvah / Foto: Levica

Kranj – V Gorenjskih lekarnah bodo svetovni dan zdravja zaz-
namovali z brezplačnimi aktivnostmi in lekarniškimi storitva-
mi. V vseh lekarnah Gorenjskih lekarn v tednu od ponedeljka, 
4. aprila, do petka, 8. aprila, brezplačno merijo krvni tlak in 
telesno maso, pripravljajo osebne kartice zdravil in izvaja-
jo svetovalno storitev pregled uporabe zdravil. Za izdelavo 
osebne kartice zdravil in pregled uporabe zdravil se je treba 
dogovoriti v lekarni.

Brezplačne storitve lekarn ob dnevu zdravja

Zbiranje sredstev za Ukrajino
Slovenska karitas in Rdeči križ Slovenije zbirata sredstva za 
humanitarno pomoč v Ukrajini.  
Slovenska karitas pomoč zbira na TRR: Slovenska karitas, 
Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 
761, sklic: SI00 870, namen: Pomoč Ukrajini. Prispevek v višini 
pet evrov je mogoče posredovati s SMS-sporočilom KARITAS5 
na 1919.  
Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana, pa je odprl TRR: 
SI56 0310 0111 1122 296, sklic: SI00 96889. Pomagati je mogo-
če tudi s poslanim SMS na 1919 z besedo BEGUNCEM (1 evro) 
ali BEGUNCEM5 (5 evrov). 
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Jutranja raznašalca v Stražišču pri Kranju in v Puštalu v Škofji 
Loki sta se poškodovala, zato smo raznos časopisa preusmeri-
li na Pošto Slovenije in prejeli ste ga z redno poštno dostavo. V 
Stražišču boste petkov časopis spet dobili z jutranjo dostavo, 
v Puštalu predvidoma prihodnji teden. Na Deteljici v Tržiču 
ste današnji časopis dobili z jutranjo dostavo. 
V pričakovanju vašega razumevanja vas lepo pozdravljamo.

Uredništvo

Težave pri raznosu časopisa
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Simon Šubic

Kranj – Uprava RS za zaš-
čito in reševanje pojasnju-
je, da zaklonišča delimo na 
zaklonišča osnovne zaščite 
in na tiste dopolnilne zašči-
te. Zaklonišča osnovne zaš-
čite zagotavljajo zaščito pred 
mehanskim, radiacijskim, 
toplotnim ter kemičnim in 
biološkim učinkom, funkci-
onalno pa so zgrajeni za se-
demdnevno nepretrgano bi-
vanje do 300 ljudi, po potre-
bi tudi za več oseb. Zaklo-
nišča dopolnilne zaščite pa 
zagotavljajo zaščito pred ru-
ševinami in funkcionalno 
opremljene prostore za 24-
urno nepretrgano bivanje 
največ 50 ljudi. Poleg zaklo-
nišč poznamo tudi zaklonil-
nike, ki morajo vzdržati težo 
ruševin objekta in so primer-
ni za 12-urno bivanje največ 
50 ljudi. Lahko so kletni ali 
rovni in so namenjeni zašči-
ti pred mehanskimi in toplo-
tnimi učinki. Kletni zaklo-
nilniki so preurejeni kletni 
ali drugi primerni prostori 
v objektih, rovni zaklonilni-
ki pa so na odprtem prosto-
ru zunaj objektov, ki so pra-
viloma pokriti oziroma zapr-
ti, lahko pa so tudi odprti.

Evidenco zaklonišč na 
podlagi Uredbe o gradnji in 
vzdrževanju zaklonišč vodi-
jo občine, zato smo nekatere 

večje občine na Gorenjskem 
povprašali, s koliko zaklo-
nišči razpolagajo in kakšne 
so njihove kapacitete. Na 
Mestni občini Kranj so tako 
razložili, da je na njenem 
območju več kot 40 zaklo-
nišč za približno 8500 lju-
di, od tega jih je polovica v 
soseski Planina, nahajajo 
pa se tudi v središču oziro-
ma v okolici centra mesta 
(sedem), na območju Labor 
(dve), v Struževem … Veči-
na zaklonišč nudi osnov-
no zaščito, so dodali. Polo-
vico zaklonišč, ki jih vzdr-
žuje MOK, je bilo servisira-
nih v letu 2020, druga po-
lovica pa v letu 2021. Obve-
znost servisiranja zaklonišč 
za osnovno zaščito je sicer 
na dve leti. »MOK ima sicer 
eno najbolj usposobljenih in 

opremljenih civilnih zaščit v 
Sloveniji. Pripravljene ima 
tudi protokole v primeru 
različnih nesreč in drugih 
izrednih stanj. Sledimo si-
tuaciji in se ji sproti prilaga-
jamo. Ocenjujemo, da so za 
zdaj občani lahko brez skrbi, 
upamo pa, da se bodo izre-
dne razmere v Ukrajini čim 
prej umirile,« so še sporo-
čili. V kranjski občini ima-
jo tudi devetnajst zaklonil-
nikov, med njimi so največ-
ji in zagotovo najbolj znani 
rovi pod Kranjem, v katerih 
je prostora za 4500 do 5000 
ljudi. 

Občina Škofja Loka raz-
polaga z osmimi zakloniš-
či, namenjenimi javnim za-
vodom (vrtcem in osnov-
nim šolam) in organiza-
cijam. Vsa zaklonišča so 

namenjena osnovni zaščiti, 
njihova kapaciteta pa je po-
gojena z velikostjo zavoda 
oz. organizacije, ki ji je zak-
lonišče namenjeno. »V vseh 
teh zakloniščih so izvedeni 
redni letni servisni pregle-
di. Vsa zaklonišča imajo pri-
dobljena in veljavna potrdila 
o primernosti,« so zagotovi-
li. Poleg tega je na območju 
občine še okrog dvajset zak-
lonišč in zaklonilnik, ki so v 
upravljanju in oskrbi uprav-
ljavcev večstanovanjskih in 
poslovnih stavb (podjetij) 
ter nekaterih drugih javnih 
objektov širšega, medobčin-
skega značaja, so razložili.

Na Občini Radovljica so 
razložili, da imajo evidenti-
ranih dvajset zaklonišč s ka-
paciteto okoli 2800 mest. 
Vsa so zaklonišča osnovne 
zaščite. »Zaklonišča so pre-
težno dvonamenska in jih 
je možno urediti za potrebe 
funkcije zaklonišča. Podat-
kov o izvedenih kontrolnih 
preizkusih ali izdanih po-
trdilih o primernosti zaklo-
nišč nimamo,« so pojasnili. 
Štiri zaklonišča so sicer na-
menjena javnim zavodom – 
osnovnima šolama Frana S. 
Finžgarja Lesce in Antona 
T. Linharta Radovljica, vrtcu 
v Lescah in Domu dr. Janka 
Benedika, ostala pa so v lasti 
oziroma upravljanju zaseb-
nih podjetij. 

Koliko zaklonišč imamo
Zaradi vojne v Ukrajini se zastavlja vprašanje, koliko zaklonišč imajo gorenjske občine in v kakšnem 
stanju so. Za njihovo vzdrževanje so sicer zadolženi lastniki in upravljavci objektov, kjer so zaklonišča. 

Kranjski rovi so s kapaciteto od 4500 do 5000 mest največji 
zaklonilnik v Kranju. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V stranki Lista 
Marjana Šarca (LMŠ) pra-
vijo, da se zavedajo svojega 
poslanstva, ki temelji na de-
mokratičnih vrednotah. Po-
udarjajo, da so močna, sre-
dinska razvojno-liberalna 
stranka s posluhom za lju-
di in gospodarstvo ter z re-
šitvami za normalizacijo in 
razvoj. Tako so sklenili, da z 
rešitvami gredo med ljudi, 
na pot po delu Gorenjske in 
severne Primorske pa so se 
podali minulo soboto, ko so 
se ustavili tudi v Škofji Loki. 

»Tudi letos po različnih 
krajih potujemo z avtobu-
som, svoje poti pa smo tokrat 
poimenovali Rešitve na poti. 
Danes smo v Škofji Loki, lju-
dem pa kljub ne prav prijet-
nemu vremenu predstavlja-
mo svoje rešitve ter malce 
pokramljamo. Radi slišimo 

tudi mnenja domačinov,« je 
pojasnil Marjan Šarec, ki ga 
je prišel pozdraviti tudi kan-
didat stranke SDS Andrej 
Hoivik, ki se je sicer pred-
stavljal ob stojnici na avto-
busni postaji.

Predsednik Marjan Šarec 
je še posebej omenil kandi-
data LMŠ iz Škofje Loke Sto-
jana Tramteta. »Čeprav je bil 
pred kratkim zavrnjen pred-
log, da bi škofjeloška obči-
na postala mestna občina, 

mislim, da bo to treba čim 
prej urediti, saj ima takšna 
organiziranost prednosti 
pri razvoju. Kljub temu lah-
ko rečem, da se Škofja Loka 
lepo razvija,« je povedal Sto-
jan Tramte.

Sicer pa na Gorenjskem 
na bližnjih državnozbor-
skih volitvah v stranki LMŠ 
v volilni enoti Kranj 1 kan-
didirajo: Mirjam Noč (Jese-
nice), Boštjan Poklukar (Ra-
dovljica 1), Peter Podlesnik 
(Radovljica 2), Špela Trobec 
(Kranj 1), Iztok Purič (Kranj 
2), Igor Peček (Kranj 3), Ed-
vard Paulič (Tržič), Stojan 
Tramte (Škofja Loka 1), Ro-
mana Purkart (Škofja Loka 
2), Marjan Šarec (Kamnik), 
Natalija Kovač Jereb (Idri-
ja). V volilni enoti 4 Ljublja-
na Bežigrad sta kandida-
ta tudi Tina Heferle (Dom-
žale 1) in Brane Golubović 
(Domžale 2).

Lista Marjana Šarca: Rešitve na poti
Predsednik LMŠ Marjan Šarec je skupaj z nekaterimi kandidati za prihajajoče državnozborske volitve 
obiskal tudi del Gorenjske.

Predsednik LMŠ Marjan Šarec se je z nekaterimi kandidati 
za državnozborske volitve, med njimi tudi Stojanom 
Tramtetom in Romano Punkart, predstavil v Škofji Loki.

V Bašlju bi bil običajen 
dan, ko ne bi zraka 
napolnjeval vonj po 

zažganem. Potoška gori, se je 
šepetalo. Zabrneli so telefoni. 
Ljudje se med seboj poznajo, 
veliko ljudi iz okoliških vasi je 
v sorodu. Potoško pa prebivalci 
občine Preddvor sploh dobro 
poznajo. Kmalu je bilo zna-
no, da gori območje Potoške in 
Babe. V nekaj urah smo vedeli, 
da so razmere resne. 

Rdeči petelin se je odločil, da 
se razdeli. Preddvorčani in pre-
bivalci okoliških vasi, ki se jim 
odpira neposreden pogled na 
Potoško in Babo, so nezauplji-
vo strmeli v dim, ki se je valil po 
hribu. V očeh se jim je zrcalilo 
presenečenje, ki se je mešalo z 
grozo in mislijo, kako je to mo-
goče. Facebook so preplavile 
prve fotografije, posnete z mo-
bilnimi telefoni z domačih dvo-
rišč. Lastniki vikendov na Po-
toški so lahko samo nemočno 
opazovali. Kaj se jim je takrat 
podilo po mislih, nihče ne ve. 
Nekaterim hišicam so ognjeni 
zublji prizanesli, od drugih je 
ostalo bore malo. »Strah me 
je,« mi je zaupala prijateljica, 
ki živi tik pod hribom, ki ga je 
ogenj požiral na prefinjen na-
čin, a vztrajno. Bila bi primo-
rana zapustiti hišo, če bi ogenj 
spremenil smer. 

Številnim gasilcem, ki so se 
nesebično podali v boj z og-
njem, je priskočila na pomoč 
tudi Slovenska vojska s heli-
kopterji, Hrvatje so posodili 
enega svojih letal za gašenje 
požarov. Vse bolj pa je posta-

jalo jasno, da če v naslednjih 
dveh dneh ne bo začelo deže-
vati ... Nihče si ni upal na glas 
pomisliti, kako se bo situacija 
nadaljevala. 

Požar se je znašel na naslov-
nicah in v glavnih informativ-
nih oddajah, dogodek pa je tudi 
sicer vplival na ljudi: združil je 
različne posameznike, gostince 
in društva. Samoiniciativno so 
se odločili, da pomagajo po svo-
jih močeh, četudi le z dostavo 
vode, sladkih grižljajev ali sad-
ja; povabilom sodelujočim ga-
silcem na kavo ali brezplačen 
hamburger. Ljudje so za trenu-
tek pozabili na vojno v Ukraji-
ni, zvišanje cen energentov in 
debato o tem, kje je v zadnjih 
dneh zmanjkalo moke in olja. 
Temo je zamenjal pogovor o 
požaru, proseče so se ozirali v 
nebo in molili za dež. 

Na veliko srečo vseh se nas je 
nebo usmililo, pa čeprav na za-
četku zlasti z rosenjem. Potem 
pa je dež prešel še v sneg. 

Epilog prihaja. Ne bo nič kaj 
prijazen. Škoda bo ogromna, 
to se ve že sedaj. 

Sama sem se sredi prve noči 
divjanja požara odpeljala do 
preddvorskega pokopališča, od 
koder se je lepo videlo, kje gori. 
Čustev, ki so me prevevala ob 
pogledu na nekaj, kar je spo-
minjalo na prizore iz filmov, 
sploh ne znam ubesediti. Ve-
sela pa sem, da se je ob vsem 
dogajanju pokazalo, da še nis-
mo popolnoma pozabili (kot se 
je izrazil nekdo nekoč nekje), 
da mora biti človek človeku 
najprej – človek. 

Molili za dež, dobili še sneg

KOMENTAR
Alenka Brun
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Aleš Senožetnik

Kranj – Predhodni podatki 
ministrstva za finance ka-
žejo, da se je dolg sloven-
skih občin in njihovih prav-
nih oseb v lanskem letu po-
večal in je presegel milijardo 
evrov. V letu 2020 je sešte-
vek dolgov 212 občin znašal 
971 milijonov evrov, lani pa 
se je povzpel na 1,044 mili-
jarde evrov in je torej višji za 
dobrih 73 milijonov evrov. 
Dolg občin sicer raste od leta 
2018, pred tem pa je bil ne-
kaj let v upadu. 

Podrobneje smo pogledali 
zadolženost 25 občin s širše-
ga območja Gorenjske. Nji-
hov skupni dolg se je lani po-
večal za približno sedem mi-
lijonov evrov in se tako prib-
ližal stotim milijonom. Naj-
bolj zadolžena je bila Me-
stna občina Kranj, katere 
skupni dolg je na zadnji dan 
preteklega leta znašal 27,8 
milijona evrov. Na ravni dr-
žave je tako Kranj na petem 
mestu po zadolženosti, prva 
je še vedno Ljubljana. 

Na drugem mestu med 
gorenjskimi občinami je Ka-
mnik prehitel Škofjo Loko. 
Občina Kamnik je med vse-
mi gorenjskimi dolg tudi 
največ povečala. Po podat-
kih ministrstva je imela 
še konec leta 2020 dobre-
ga 3,5 milijona evrov dolga, 
do konca lanskega leta pa 
je dolg narasel na 13,5 mili-
jona evrov. Na drugi strani 
se je najbolj razdolžila Ob-
čina Škofja Loka, ki je dolg 
zmanjšala za skoraj 1,5 mili-
jona evrov, še vedno pa je na 
tretjem mestu med gorenj-
skimi občinami, pred Med-
vodami in Komendo.

Na drugi strani lestvice 
med občinami brez dolga še 
vedno najdemo isto sedme-
rico kot pred dobrim letom 

dni: Cerklje, Gorje, Jezer-
sko, Kranjska Gora, Mengeš, 
Preddvor in Trzin. Na ravni 
države je sicer poleg sedmih 
gorenjskih občin le še šest 
takšnih, ki konec lanskega 
leta niso imele dolga. 

Dolg na prebivalca se je na 
ravni vseh slovenskih občin 
povzpel s 473 na 510 evrov. 
Neslavno prvo mesto pripa-
da Občini Gornji Petrovci 
z 2.800 evri dolga na obča-
na. Med gorenjskimi obči-
nami pa je Komendo, ki je 
v tem kazalniku prednjači-
la več let, zamenjal Bohinj. 
Skupni dolg na občana je 
znašal 809 evrov, v Komen-
di pa je bil osem evrov niž-
ji. Na tretjem mestu je bila 

Občina Vodice, nato sledijo 
Škofja Loka, Žiri, Medvode 
in Kranj. Manj kot sto evrov 

dolga na prebivalca izkazu-
jejo občine Žirovnica, Šen-
čur in Tržič.

Spremembe na vrhu
Občine in njihove pravne osebe so bile konec lanskega leta znova bolj zadolžene kot leto prej. 
Povečal se je tudi dolg občin s širšega območja Gorenjske.

Dolg slovenskih občin je do konca lanskega leta presegel 
milijardo evrov, zadolževale pa so se tudi nekatere 
gorenjske občine. 

Občina Skupni dolg* 
(2021)

Dolg na  
prebivalca 

(2021)

Skupni dolg* 
(2020)

Dolg na  
prebivalca 

(2020) 

KRANJ 27.790.569 502 25.393.690 457

KAMNIK 13.542.537 463 3.559.815 122

ŠKOFJA LOKA 12.958.635 564 14.407.473 627

MEDVODE 9.035.559 547 8.150.027 495

KOMENDA 5.110.472 801 5.497.367 865

JESENICE 4.791.828 232 5.936.674 285

BOHINJ 4.181.183 809 3.975.487 768

DOMŽALE 3.915.454 108 4.568.029 127

VODICE 3.648.118 734 3.617.292 737

RADOVLJICA 2.766.264 147 3.312.720 176

ŽIRI 2.749.610 551 2.726.452 547

BLED 2.367.792 300 3.271.704 414

GORENJA VAS - POLJANE 1.805.274 232 2.131.927 276

TRŽIČ 1.457.016 98 1.917.892 128

ŽELEZNIKI 1.229.941 180 1.493.355 217

NAKLO 1.011.539 189 1.154.922 217

ŠENČUR 816.667 93 1.016.667 116

ŽIROVNICA 167.861 37 193.687 43

CERKLJE NA GORENJSKEM 0 0 0 0

GORJE 0 0 0 0

JEZERSKO 0 0 0 0

KRANJSKA GORA 0 0 0 0

MENGEŠ 0 0 0 0

PREDDVOR 0 0 0 0

TRZIN 0 0 0 0
Vir: Ministrstvo za finance                                                                                                               * skupni dolg občin in njihovih pravnih oseb

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Kot so pojasnili 
na nedavni novinarski kon-
ferenci, bo storitev za upra-
vičence brezplačna in bo za-
gotavljala varnejšo starost 
starejšim od 65 let, ki veči-
noma živijo sami, in mlaj-
šim, če potrebujejo pomoč 
zaradi zdravstvenih razlo-
gov. E-oskrba predstavlja 
storitve in pripomočke, ki 

omogočajo izvajanje stori-
tev na daljavo za zagotavlja-
nje samostojnosti in varnos-
ti posameznika v domačem 
okolju. Omogoča hitrejše 
posredovanje v primeru ne-
želenih dogodkov in predsta-
vlja razbremenitev izvajalcev 
neformalne oskrbe ter zapo-
slenih na področju zdravstva 
in socialnega varstva.

»Slovenija bo do leta 
2030 razpolagala s toliko 

nepovratnimi sredstvi, kot 
še nikoli doslej. Za nas 
je torej velika priložnost 
in seveda tudi odgovor-
nost, da ta sredstva pame-
tno in gospodarno načrtu-
jemo in porabimo. Eden od 
projektov, ki ga financira-
mo iz tega naslova, je tudi 
projekt E-oskrbe, ki pred-
stavlja pomemben korak k 
postopni uveljavitvi zako-
na o dolgotrajni oskrbi,« je 

poudaril minister za razvoj 
in evropsko kohezijsko po-
litiko Zvone Černač. Držav-
na sekretarka na ministr-
stvu za zdravje Alenka For-
te je povedala, da bodo sto-
ritve e-oskrbe znatno pripo-
mogle h kvaliteti in varnos-
ti bivanja starejših in jim bo 
omogočeno, da bodo dlje 
ostali v domačem okolju.

Predsednik Zveze dru-
štev upokojencev Slovenije 

(ZDUS) Janez Sušnik je po-
udaril: »V ZDUS poznamo 
potrebe starejših in jih bomo 
v največji možni meri infor-
mirali o pomenu in možnos-
ti koriščenja E-oskrbe, bo pa 
pri tem potrebna tudi celovi-
ta nacionalna kampanja oza-
veščanja o storitvi, v kate-
ri si želim, da bi sodelovalo 
tudi ministrstvo za zdravje.« 
Sušnik je pojasnil, da čaka-
jo še na zadnja navodila, po 
pričakovanjih ministrstva 
za zdravje naj bi brezplač-
na E-oskrba v praksi zažive-
la že v kratkem. Kot je do-
dal Sušnik, jim bodo pri 
vzpostavljanju storitve, kon-
taktih s starejšimi v veliko 
pomoč prostovoljci, ki jih je 
v ZDUS približno 3500 po 

celi državi, samo v progra-
mu Starejši za starejše okrog 
370. Po Sušnikovi oceni je v 
Sloveniji zagotovo od 500 do 
600 starejših, ki so osamlje-
ni, težko pokretni, stanuje-
jo sami ali pa je njihova dru-
žina odsotna zaradi služb. 
»Lahko se zgodi, da človek 
doma potrebuje nujno po-
moč, lahko npr. pade in si 
ne more pomagati, nekateri 
ne obvladujejo niti telefona, 
zapestnica, SOS gumb ... pa 
bo pripomoček, ki bo sprožil 
alarm za pomoč na domu.« 
Telekom Slovenije bo moral 
zagotoviti celodnevno pove-
zavo upravičencev preko teh-
nološke opreme za E-oskrbo 
s stalno delujočim asistenč-
nim centrom za ukrepanje.

Brezplačna E-oskrba na domu
Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za javni 
razpis E-oskrba na domu. Ministrstvo za zdravje je za izvajanje storitve izbralo Telekom Slovenije s 
konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojencev Slovenije kot izvajalcem. 

Urša Peternel

Blejska Dobrava – Občina Je-
senice je lani na pokopališču 
na Blejski Dobravi vzposta-
vila nov režim parkiranja, ki 
predvideva plačilo parkirni-
ne za vozila, ki so na parki-
rišču parkirana več kot eno 

uro in pol. Za to so se odloči-
li, ker so v zadnjih letih zlas-
ti poleti zaznali povečano 
zasedenost parkirišča z av-
tomobili, avtodomi in avto-
busi turistov in obiskovalcev 
soteske Vintgar, obiskoval-
ci pokopališča pa niso mogli 
parkirati vozil. 

»Občina Jesenice se je zato 
odločila, da vzpostavi sis-
tem parkiranja, ki bo zago-
tavljal nemoteno parkiranje 
obiskovalcem pokopališča 

in dopuščal pod dogovorje-
nimi pogoji parkiranje tudi 
obiskovalcem soteske Vint-
gar,« so pojasnili.

Parkirišče je razdeljeno 
na cone, od katerih ima vsa-
ka svojo ureditev. Zaposle-
nim v pogrebni službi, cvet-
ličarni in gostinskem lokalu 

je omogočeno brezplačno in 
časovno neomejeno parkira-
nje. Prav tako je brezplačno 
parkiranje omogočeno svoj-
cem umrlih v času poslovil-
nih slovesnosti. Ostali obi-
skovalci pa lahko brezplač-
no parkirajo do ene ure in 
pol, zatem pa je predvide-
no plačilo parkirnine v vi-
šini 5 evrov, kar je enako 
kot na parkirišču v Podho-
mu na drugi strani soteske 
Vintgar. 

Parkiranje pri 
pokopališču plačljivo
S prvim aprilom se je na pokopališču na Blejski 
Dobravi začela druga sezona režima parkiranja, 
ki predvideva plačilo parkirnine za vozila, ki so na 
parkirišču parkirana več kot eno uro in pol.

Na območju parkirišča sta dva parkirna avtomata, eden ob 
glavnem vhodu na pokopališče, drugi pa v bližini avtobusne 
postaje. Parkirni avtomat izda parkirni listič, tega pa je 
voznik dolžan namestiti na vidno mesto pod vetrobranskim 
steklom v vozilu. / Foto: Tina Dokl

Kot pravijo na Občini Jesenice, se je novi parkirni 
režim izkazal za učinkovitega, v lanskem letu se je od 
julija do konca septembra iz naslova plačila parkirnine 
nateklo 5300 evrov prihodka, kar kaže na to, da je 
bilo veliko uporabnikov parkirišča ravno turistov in 
obiskovalcev soteske Vintgar in okolice.



5Gorenjski glas
torek, 5. aprila 2022 info@g-glas.si

energetsko  

učinkovita  

zvočno izolativna  

tehnološko  

napredna  

varna

Št. 1 kakov
os

t 
/ 

o
kn

a 
in

 vrata / Izdelano v S
loveniji /

Obiščite prodajne salone  
AJM in izkoristite  
aktualne ugodnosti.  
Kozjak pri Pesnici (sedež), Ljubljana,  
Murska Sobota, Kranj, Dravograd, Celje,
Nova Gorica in Koper.

www.ajm.si

Izberite vrhunska.

Maša Likosar

Bohinj – Ponudbi sta oddali 
družba Godina, ki bi z vklju-
čenim DDV gradila za 23,1 
milijona evrov, in Gorenjska 
gradbena družba v sodelova-
nju s Strabagom, ki sta pos-
tavila ceno na 27,5 milijona 

evrov z vključenim DDV. 
Ker obe ponudbeni ceni pre-
segata višino naročnikovih 
zagotovljenih sredstev za 
predmetno javno naročilo, 
je naročnik del DRSI obe po-
nudbi ocenil za nedopustni. 

Projekt je bil sicer lani oce-
njen na približno 18 milijo-
nov evrov, pri čemer bi obči-
ni Bled in Bohinj prispevali 
vsaka po milijon evrov, drža-
va 11,5 milijona evrov, preos-
tanek pa EU. Z izvedbo pro-
jekta pa se zaradi zagotovlje-
nih sredstev iz evropskega 
sklada za regionalni razvoj 
mudi, saj je pogoj za pora-
bo evropskih sredstev izgra-
dnja kolesarske povezave do 
konca leta 2023. 

»Prejeli smo informaci-
jo, da bo direkcija ponovila 
razpis v dveh delih. Prvi raz-
pis bo veljal za odsek Bohinj-
ska Bistrica–Soteska in ko-
lesarski del do kraja Obrne, 
kjer bo gradnja lažja, zanj je 
predvidenih skupno 7 mili-
jonov evrov. Drugi razpis v 

vrednosti 10 milijonov bo za 
odsek skozi Sotesko ob že-
leznici, kjer bo gradnja bolj 
zahtevna, saj bo kolesarska 
steza tekla skozi ozko doli-
no,« je pojasnil župan Obči-
ne Bohinj Jože Sodja. Za oba 
odseka so lani jeseni dobili 
tudi gradbeno dovoljenje.

DRSI naj bi po besedah 
Sodje obe javni naročili za 
izvedbo del istočasno objavi-
la na portalu javnih naročil 
v kratkem, zaključena pa naj 
bi bila predvidoma do pole-
tja. »Nadejamo si, da bomo 
gradnjo odseka Bohinjska 
Bistrica–Soteska začeli le-
tos, ta namreč mora biti do-
končan do konca leta 2023,« 
je dejal župan in nadaljeval: 
»Če zahtevane kolesarske 
povezljivosti med Bledom 
in Bohinjem do roka ne bo, 
bomo morali vračati evrop-
ska sredstva. V tem trenutku 
zato druge rešitve ni, kot da 
se odsek Bohinjska Bistrica–
Soteska do kraja Obrne zgra-
di, skozi Sotesko pa se bo na 
delih, kjer ne bo druge rešit-
ve, začasno vrisala kolesar-
ska pot na oziroma ob ces-
tišču, kasneje pa se bomo lo-
tili še celovite gradnje tega 
odseka. Upamo, da bomo na 
ta način ugotovili zahtevam 
in nam evropskih sredstev 
ne bo treba vračati.« 

Predvidena dva 
razpisa
Na razpis za izvajalca del za izgradnjo kolesarske 
povezave Bled–Bohinj sta prispeli dve ponudbi, a 
sta bili obe dražji od ocenjene vrednosti projekta. 
Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) je kot 
naročnik del obe ponudbi zavrnila. 

Gradnjo odseka Bohinjska Bistrica–Soteska in kolesarskega 
dela do kraja Obrne bodo začeli predvidoma letos. 

Zgorje Gorje – Gorjanski občinski svet je na marčevski redni 
seji sprejel spremenjen in dopolnjen odlok o občinskem pro-
storskem načrtu. Občina Gorje je postopek začela že leta 2016, 
k spremembam so med drugim pristopili zaradi prejetih novih 
pobud po spremembi namenske rabe zemljišč. Prejetih je bilo 
123 pobud za spremembo oziroma dopolnitev OPN, pri čemer 
se je večina pobud nanašala ravno na spremembo namenske 
rabe zemljišča. Približno 61 odstotkov pobud je bilo vključenih 
v spremembe in dopolnitve OPN, po uskladitvi z NUP pa je 
bilo v obravnavani dokument vključenih 57 odstotkov pobud. 
Občina Gorje je v postopku pripravila tudi javno razgrnitev, ki 
je potekala od 1. februarja do vključno 4. marca 2019, v tem 
času pa je bilo prejetih 47 pripomb in predlogov. 

Sprejeli dopolnjeni občinski prostorski načrt 
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Ena glavnih zahtev ci-
vilne iniciative Jeseniča-
ni za Jesenice in boljši jut-
ri je bila, da naj župan in 
občinska uprava takoj zač-
neta postopek razveljavi-
tve koncesije s podjetjem 
Enos OTE. Na Občini Jese-
nice so pojasnili, da zahte-
ve ni mogoče upoštevati, saj 
bi okrog devet tisoč občanov 
tako lahko ostalo brez ogre-
vanja. Poleg tega bi to za ob-
čino lahko pomenilo, da bi 
koncesionarju morala po-
vrniti stroške, škodo ter iz-
gubljeni dobiček, imela bi 
sodne stroške. 

»Z morebitnim enostran-
skim razdrtjem pogodbe se 
tudi ne bi izognili izvoru 

nastalih težav, ki izhajajo iz 
enormnih podražitev ener-
gentov na svetovnem trgu,« 
so poudarili na Občini Je-
senice. Tako tudi ni mogo-
če uresničiti zahteve, da di-

stribucijo toplote prevzame 
javno komunalno podjetje 
Jeko.  

So pa že začeli uresniče-
vati zahtevo, po kateri naj ta-
koj začnejo postopek revizi-
je odloka o podelitvi konce-
sije. Kot so pojasnili na Ob-
čini Jesenice, bo revizijo v 

prihodnjih mesecih opra-
vil nadzorni odbor občine, 
sklep o tem je bil že sprejet.

Začeli so pripravljati lo-
kalni energetski koncept, 
kar so zahtevali občani, prav 

tako so delno uresničili še 
eno zahtevo in začeli iskati 
dolgoročne rešitve za zago-
tovitev cenejšega ogrevanja, 
tudi z iskanjem dodatnih vi-
rov energije.

Občani so na zbo-
ru tudi zahtevali, naj ob-
čina pripravi pravilnik o 

subvencioniranju cene da-
ljinskega ogrevanja in na ta 
način pomaga občanom. 

A kot so pojasnili na ob-
čini, te zahteve ni mogoče 
upoštevati. Če bi subvenci-
onirali samo stroške obča-
nov, priklopljenih na sistem 
daljinskega ogrevanja, bi na-
mreč to pomenilo pozitivno 
diskriminacijo. 

Zaradi podražitve cen 
ostalih energentov se na-
mreč draži ogrevanje tudi za 
občane, ki niso prikloplje-
ni na daljinsko ogrevanje, 
temveč se ogrevajo z drugi-
mi viri.

Obširna pojasnila Občine 
Jesenice na vsako od dese-
tih zahtev  zbora občanov so 
sicer objavljena na občinski 
spletni strani.

Koncesije ne morejo prekiniti
31. stran

In kaj o pojasnilih občine menijo v Civilni iniciativi 
Jeseničani za Jesenice in boljši jutri? Damir Karagić 
nam je povedal, da se sestanejo danes, ko se bodo tudi 
dogovorili o morebitnih nadaljnjih korakih.
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V četrtek, 7. aprila 2022, ob 17. uri, bo v dvorani Doma krajanov Primskovo, Jezerska cesta 
41, 4000 Kranj predstavitev kandidatov gibanja Povežimo Slovenijo za poslance v Državni 
zbor iz kranjskih volilnih okrajev. VABLJENI! 

        

Marija Mija Aleš   8      Janez Remškar      8    Franc Čebulj        8             
Kranj I         Kranj II      Kranj III 

Programske usmeritve liste POVEŽIMO SLOVENIJO bosta predstavila tudi predsednik 
Državnega sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca in Doc. dr. Tina Bregant. 
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V četrtek, 7. aprila 2022, se bo ob 17. uri v dvorani Doma krajanov Primskovo,  
Jezerska cesta 41, 4000 Kranj, začela predstavitev kandidatov gibanja Povežimo 

Slovenijo za poslance v Državni zbor iz kranjskih volilnih okrajev. VABLJENI!

Maša Likosar

Zgornje Gorje – Začetki 
Športnega društva Gorje se-
gajo v obdobje med svetov-
nima vojnama – 13. marca 
1921 ga je ustanovila skupi-
na domačih zanesenjakov. V 
stoletnem delovanju se je iz 
njihovih vrst razvilo 11 olim-
pijcev, lani so zabeležili tudi 
zmago v svetovnem pokalu 
v sprintu ženskih ekip, nji-
hovi člani in članice so da-
nes prisotni v državnih re-
prezentancah in dosega-
jo odmevnejše rezultate na 
evropskem in svetovnem 
nivoju. V sklopu priprav na 
praznovanje častitljive oble-
tnice so lani pripravili tudi 
zbornik Proti vrhu – 100 let 
ŠD Gorje, ki na dvesto stra-
neh podrobno opisuje zgo-
dovino delovanja in uspe-
he njihovih članov. »Ponos-
ni smo, da smo pred sto leti 
na papir zapisali, da bomo 
v Gorjah gojili šport za sta-
ro in mlado in nekoč kroji-
li sam svetovni športni vrh,« 
je poudaril predsednik ŠD 
Gorje Gregor Repe. 

Slovesnosti v telovadni-
ci OŠ Gorje se je udeležil 
tudi najstarejši slovenski 

olimpionik Miroslav Cerar, 
ki je ŠD Gorje v imenu Olim-
pijskega komiteja Slovenije 
izročil posebno priznanje. 

Ob tej priložnosti je ŠD 
Gorje podelilo tudi priznanja 
za posebne dosežke. Mihi Li-
čefu, Evi Urevc in Mihi Dovž-
anu, udeležencem letošnjih 
olimpijskih iger, so podelili 
diplome za tekmovalne do-
sežke. Bronasto plaketo ŠD 
Gorje so si prislužili Mari-
ja Jakopič, časomerilska eki-
pa Timing Gorje, Zdravko 

Zalokar, Renata Ambrožič, 
Lojze Noč in Janez Hudover-
nik. Prejemniki srebrne pla-
kete ŠD Gorje so bili Ferdi-
nand Černi, Zdenka Repe, 
Matjaž Ličef in Miro Zalokar. 
Vinko Rožič, Pavel Kobilica, 
Boris Kozinc, Vinko Kobal in 
vokalna skupina Lip Bled so 
prejeli zlato plaketo ŠD Gor-
je. Nenad Pilipovič in Janez 
Žnidar sta postala častna čla-
na ŠD Gorje.

Kulturni program slove-
snosti so oblikovali vokalna 

skupina oktet Lip Bled, Dar-
ko Peterman, Jernej Valant 
in Janja Hvala. Zbrane so 
nagovorili še gorjanski žu-
pan Peter Torkar, predse-
dnik panoge tek na smučeh 
Roman Breznik in predse-
dnik zbora za biatlon Blaž 
Repinc, Zdenka Repe je 
predstavila vseh enajst sek-
cij društva, Tomaž Žem-
va, vodja sekcije, pa njihovo 
najbolj prepoznavno in za-
stopano sekcijo tek na smu-
čeh in biatlon. 

Zvezde na snegu ob stoletnici 
Športno društvo (ŠD) Gorje je tradicionalno, letos že 12. dobrodelno prireditev Zvezde na snegu 
združilo s praznovanjem stoletnice delovanja. 

Prisotni prejemniki zlate plakete ŠD Gorje: Pavel Kobilica, Vinko Rožič, predstavnik vokalne 
skupine Lip Bled, in Boris Kozinc / Foto: Primož Pičulin

Miroslav Cerar je predsedniku ŠD Gorje Gregorju Repetu 
v imenu Olimpijskega komiteja Slovenije izročil posebno 
priznanje. / Foto: Primož Pičulin

Nenad Pilipovič, učitelj športa na OŠ Gorje (levo), in 
direktor podjetja Elmont Bled Janez Žnidar, ki je bil 
odsoten, sta postala častna člana ŠD Gorje. / Foto: Primož Pičulin

Vrtičkarji morajo tako 
odstraniti lope, klopi, sto-
le, mize, vso plastiko, ogra-
je, betonske robnike in ploš-
če ipd., ker je vse navedeno 
prepovedano postavljati ozi-
roma odlagati na kmetijska 
zemljišča. »Postopki se vo-
dijo enako za vse zavezance 
na območju MOK, vendar 
nekateri postopki še tečejo 
pred sodiščem in zato na te-
renu objekti še niso odstra-
njeni,« so pojasnili na MOK.

Kot so še povedali, se v 
Mestni občini Kranj zaveda-
jo pomena in dobrobiti urba-
nih vrtičkov, zato so v prora-
čun za obdobje 2022–2024 
vključili projekt Urbanih vr-
tov in za vsako leto predvi-
deli 100 tisoč evrov za vzpo-
stavitev legalnih vrtičkov, ki 
bodo imeli enotno podobo. 
»S projektom želimo med 
drugim pokazati, da so eno-
tno urejeni vrtički možni 
in jih je možno tudi kako-
vostno upravljati, prebival-
cem pa omogočiti vsaj delno 

samooskrbo, rekreacijo in 
socialno komponento, ki jo 
urbani vrtovi prinašajo,« so 
sporočili z MOK. 

Ena od predvidenih loka-
cij za vzpostavitev urbanih 
vrtov je, na primer, na Foc-
kovem travniku v neposre-
dni bližini soseske Planina, 
območje poznejše širitve ur-
banih vrtov pa še usklajuje-
jo z nosilci urejanja prosto-
ra v okviru sprememb in do-
polnitev občinskega prostor-
skega načrta, so še napove-
dali.

Kranjski inšpektorji nad 
vrtičkarje
31. stran

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – V nedeljo je 
na brniškem letališču prista-
lo eno največjih letal na sve-
tu, Antonov An-124. Dogo-
dek je izza varnostne ogra-
je pospremilo kar nekaj nav-
dušencev nad letalstvom, 
hladnih pa ni pustil niti up-
raviteljev letališča s Frapor-
ta Slovenije. »Če to ni pra-
va paša za oči,« so zapisali 
na družabnem omrežju Fa-
cebook in objavo pospremi-
li tudi z nekaj podatki o le-
talu, ki v dolžino meri kar 
69 metrov razpon kril znaša 
73 metrov, v zraku pa dose-
že hitrost 865 kilometrov na 
uro. Širok trup in dvoje veli-
kih vrat spredaj in zadaj, mu 
omogočajo prevoz velikih in 
težkih tovorov, ki ne bi bili 
primerni za prevoz v drugih 
tovornih letalih. 

Antonov An-124 je po tem, 
ko je bilo nedavno ob napadu 
na kijevsko letališče v Gosto-
melju uničeno Antonovo le-
talo An-225, največje letalo 
prevoznika Antonov Airli-
nes. Hkrati pa je bilo do pri-
hoda Airbusa A380 in Boein-
ga 747-8 največje serijsko iz-
delano letalo, An-225 so na-
mreč izdelali le v enem pri-
merku. An-124 so začeli iz-
delovati leta 1982 v tovarnah 
v Uljanovsku in Kijevu pa so 
skupaj izdelali 54 teh letal. 

Antonov je v nedeljo po-
poldne priletel iz Nemči-
je, odletel pa je danes zjut-
raj. Na Letališče Jožeta Puč-
nika se bo v tem tednu vrnil 
še dvakrat. Danes je predvi-
den prihod ob 20.45, odhod 
pa jutri ob 9. uri zjutraj. Še 
tretjič bo pristalo v četrtek 
ob 22.45 in odletelo ob 6. uri 
zjutraj. Pred tokratnim obi-
skom, je to letalo pri nas na-
zadnje pristalo leta 2017.

Velikan na Brniku
31. stran

Naklo – Društvo upokojencev Naklo, ki je s 675 članicami in 
člani najmnožičnejše društvo v občini in predvsem želi, da bi 
se v društveno dejavnost vključevali tudi novi upokojenci, je 
na nedavnem občnem zboru nagradilo dva dolgoletna in pri-
zadevna člana. Majdi Novinc iz Strahinja so podelili društveno 
plaketo, dolgoletnemu predsedniku društva Jožetu Kajinu pa 
priznanje društva. Društvo je bilo zadnje dve leti dejavno, 
kolikor so pač dopuščale razmere. Letos bodo, vsaj tako upajo, 
razmere ugodnejše, tako da bodo lahko uresničili načrte na 
področju skrbi za starejše, tudi v okviru projekta Starejši za 
starejše, pohodništva, kolesarstva, izletništva in drugih oblik 
rekreacije in seveda družabnosti. Najzahtevnejša naloga pa 
bo zgraditev balinišča. 

Priznanje za predsednika društva upokojencev

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

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

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

Simon Šubic

Kranj – V Kranju od včeraj 
pomoč v hrani in higienskih 
pripomočkih za ukrajinske 
begunce zbirajo v huma-
nitarnem centru Rdečega 
križa Slovenije, Območne-
ga združenja Kranj na Gre-
gorčičevi ulici 10 (parkirišče 
Stara Sava), ki je odprt ob po-
nedeljkih od 14.30 do 16.30 
in ob sredah od 9. do 12. ure. 
Zbirni center na parkirišču 
pred kranjsko vojašnico so 
minuli petek zaprli, ker je v 
zadnjem tednu in pol daro-
vanje pomoči upadlo, so raz-
ložili na Mestni občini Kranj 
(MOK). 

V Kranju so zbirno mes-
to za humanitarno pomoč 
Ukrajincem vzpostavili med 
prvimi v Sloveniji – 2. marca. 
V slabem mesecu dni so po 
podatkih občine zbrali okoli 
devet ton pomoči – od nepo-
kvarljive hrane do medicin-
skih pripomočkov in zdra-
vil ter ostale opreme. V zbi-
ranje so se vključile tudi šte-
vilne kranjske šole in vrtci.

V MOK sicer še vedno 
vzpostavljajo širši nabor 
pomoči za primer, da bi se 
v Kranj oziroma v Sloveni-
jo zateklo še več oseb z voj-
nih območij v Ukrajini. Na 
Upravni enoti Kranj so do 
začetka tega tedna prejeli 81 
vlog Ukrajincev za začasno 
zaščito, v kranjske šole pa se 
je do zdaj vpisalo devet ukra-
jinskih otrok. Še naprej tudi 
velja poziv lokalnemu prebi-
valstvu in organizacijam, naj 
na posebni e-naslov ukraji-
na.sos@kranj.si sporočijo, 
če imajo možnost ponudi-
ti nastanitev beguncem, če 
bi lahko pomagali pri pre-
vajanju v ukrajinski jezik, 
ponudili psihološko pomoč 
ali pomagali kot prostovolj-
ci (pri logistiki, s prevozi …). 
Na poziv se je doslej odzvalo 
dvanajst posameznikov, ki 
so pripravljeni pomagati na 
vseh omenjenih področjih. 
V MOK se jim za človeko-
ljubnost zahvaljujejo in na-
povedujejo, da se bodo pove-
zali z njimi, če bodo njihovo 
pomoč potrebovali. 

Pomoč odslej zbirajo v 
skladišču Rdečega križa

Skladišče Rdečega križa na Gregorčičevi 10 v Kranju
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Po podatkih 
Policijske postaje Škofja 
Loka je bilo na območju ško-
fjeloške občine konec mar-
ca prijavljenih 15 državlja-
nov Ukrajine, ki imajo sta-
tus razseljene osebe in uve-
ljavljajo zakonske pravice. 
Občina Škofja Loka je takoj 
ponudila možne nastanitve, 
ki so bile na voljo za begun-
ce, ter nakazala 15 tisoč evrov 
pomoči. To soboto, 9. aprila, 
pa bo v Sokolskem domu ob 
19. uri dobrodelni koncert 
Škofja Loka za Ukrajino, na 
katerem bodo nastopili Adi 
Smolar, Ditka in Ekaterina 
Yokodo, ki se bo predstavila 
z avtorsko in tradicionalno 

ukrajinsko glasbo. Orga-
nizatorji so Občina Škofja 
Loka in Zavod 973 v sode-
lovanju z Agencijo koncer-
ti in Rdečim križem – Ob-
močnim združenjem Škofja 
Loka ter s podporo Lions clu-
ba, Rotary cluba in Razvojne 
agencije Sora. Vstopnice po 
15 evrov so na voljo v TIC-u 
na Cankarjevem trgu. Izku-
piček od prodanih vstopnic 
bodo namenili Rdečemu 
križu Škofja Loka, ki zbira 
sredstva za pomoč Ukrajin-
cem, del izkupička pa tudi 
glasbenici Ukrajinki Ekate-
rini Yokodo.

Za prijateljsko mesto 
Buča že nekaj časa zbirajo 
sredstva za medicinski in 
sanitetni material. Zaradi 

logističnih težav pri dosta-
vi so se dogovorili z romun-
skim mestom Siret, s ka-
terimi so skupaj v združe-
nju Douzelage. Z ukrajin-
skim mestom Černivci ima-
jo vzpostavljen humanitar-
ni koridor za sprejem be-
guncev in pošiljanje pomo-
či. Pomoč za Bučo z dostavo 
v mesto Černivci zbirajo pri 
območni organizaciji Rde-
čega križa v Škofji Loki na ra-
čunu, ki je odprt pri Gorenj-
ski banki: Rdeči križ Slove-
nije – Območno združenje 
Škofja Loka, Kidričeva cesta 
1, 4220 Škofja Loka; številka 
računa je SI56 0700 0000 
0187 397 SKLIC SI 00 246. 
Namen plačila: Pomoč mes-
tu Buča in Černivci.

V Škofji Loki je že poteka-
lo ali pa še poteka več akcij 
za pomoč Ukrajini. »Kdor-
koli bi še želel z nastanitva-
mi pomagati osebam iz voj-
nega območja v Ukrajini, 
naj se javi na e-naslov info@
skofjaloka.si ter sporoči lo-
kacijo in koliko oseb lahko 
sprejme. Prav tako je zaže-
leno, da se javijo tisti, ki ob-
vladajo ukrajinščino in bi 
bili pripravljeni pomaga-
ti pri prevajanju; in ne na-
zadnje bo bržkone dobro-
došla še pomoč pri prema-
govanju psiholoških težav, 
če se bo pokazala potreba po 
tem. Veseli bomo vseh pro-
stovoljcev, ki lahko pomaga-
jo,« pravi škofjeloški župan 
Tine Radinja.

Dobrodelni koncert za Ukrajino
V škofjeloški občini poteka več akcij za pomoč Ukrajini, to soboto pa bo v Sokolskem domu tudi 
dobrodelni koncert.

Mateja Rant

Kranj – Igrajmo se, spoznaj-
mo se so naslovili projekt, ki 
so ga v torek že drugič izved-
li v vrtcu na Orehku. »Glav-
ni cilj projekta je vključiti 
osebe z motnjo v duševnem 
razvoju v vse ravni družbe, 
saj so še vedno prezrti, po-
samezniki pa velikokrat ne 
vedo, kako se ob njih vesti,« 
je pojasnila Jerca Kozelj iz 
ZRIPS. Začeli so v vrtcu, ker 
imajo otroci najmanj pred-
sodkov, je dodala. S pomoč-
jo igre so tako otroci iz vrt-
ca na Orehku pridobili prve 
pozitivne stike z osebami, ki 
imajo motnje v duševnem 
razvoju.

Že septembra so v dveh 
skupinah otrok, ki so jih 
izbrali za sodelovanje pri 
projektu, izvedli kratko de-
lavnico, s pomočjo katere so 
jih pripravili na dogodek in 
jim razložili, kdo sploh so 
osebe z motnjo v duševnem 
razvoju. »Prav tako smo na 
dogodek pripravili naše upo-
rabnike,« je pojasnila Jer-
ca Kozelj, ki je idejo za ta 
projekt dobila, ker sta nje-
ni hčerki želeli spoznati lju-
di, s katerimi dela. »In ker 
vemo, da se največ naučimo 
iz lastnih izkušenj in je težko 
opisati osebe z motnjo v du-
ševnem razvoju, smo priš-
li na idejo, da bi organizirali 
srečanje, kjer bi otroci imeli 

priložnost stika in druženja 
z našimi varovanci.« Za vr-
tec na Orehku so se odloči-
li, ker sta ga obiskovali hčer-
ki Jerce Kozelj in se je zato 
tu počutila »najbolj doma-
če«, je priznala. Sodelovali 
sta dve skupini starejših ot-
rok, skupaj več kot štirideset, 
ki so gostili sedem varovan-
cev iz ZRIPS. »Najprej smo 
se zbrali v krogu, da smo se 
spoznali, nato pa je sledi-
lo druženje ob različnih de-
javnostih.« Skupaj so se za-
bavali ob premagovanju 
ovir na spretnostnem poli-
gonu, uživali v barvanju po-
barvanke in družabnih igrah 
ter se razgibali ob športnih 

dejavnostih. »To jim je omo-
gočilo, da so se družili na 
nevsiljiv način. Želimo na-
mreč doseči, da osebe z mot-
njami v duševnem razvo-
ju ne bodo več tabu, ampak 
bomo znali do njih pristopi-
ti brez predsodkov,« je pou-
darila Jerca Kozelj.

Z izvedbo igralnega dne-
va sta bili zadovoljni tudi 
vzgojiteljici Mateja Dežman 
in Zdenka Vidmar. »Otro-
ci so bili navdušeni, da so 
spoznali nove prijatelje, saj 
so že težko čakali in so ves 
čas spraševali, kdaj pride-
jo,« je pojasnila Mateja De-
žman in dodala, da so na po-
zitivne odzive naleteli tudi 

pri starših. Kot je opazila, so 
se otroci in varovanci ZRIPS 
zelo hitro ujeli in uživali v 
skupnih dejavnostih. Varo-
vanec Klemen nam je zau-
pal, da se je najbolj zabaval 
na spretnostnem poligonu, 
užival je tudi v igranju ko-
šarke in nogometa. Košarka 
je navdušila tudi Žano, Ti-
len in Matej pa sta se posve-
tila predvsem barvanju po-
barvanke z dinozavri. Vsi so 
poudarili, da bi z veseljem še 
prišli v vrtec, saj so v torek 
tako »špricali« šolo, so naga-
jivo dodali. »Z novimi prija-
telji je bilo zelo zabavno,« so 
se strinjale tudi Eva, Rina in 
Sara iz Vrtca Orehek.

Otroci so skozi igro 
spoznavali drugačnost
V Vrtcu Orehek pri Kranju so ob podpori Zavoda za razvijanje in izvajanje podpornih storitev za 
samostojno življenje (ZRIPS) minuli torek gostili osebe z motnjo v duševnem razvoju.

Varovanci zavoda ZRIPS in otroci iz vrtca na Orehku so skupaj preživeli zabavno dopoldne. 
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Križe – Planinsko društvo Križe je objavilo razpis za oskrbo-
vanje Koče na Kriški gori v letni in zimski sezoni 2022/2023. 
Iščejo oskrbnika oziroma oskrbniško ekipo, prijave sprejemajo 
do vključno ponedeljka, 11. aprila, na poštnem in e-naslovu 
Planinskega društva Križe.

Iščejo oskrbnika Koče na Kriški gori
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Cerklje – Ob materinskem dnevu so v Dramski skupini Pod 
Stražo pripravili pogovorni večer z nekdanjo vrhunsko bia-
tlonko Tadejo Brankovič, ki je spregovorila o svoji prehojeni 
športni in življenjski poti. V pogovoru z Bredo Žargaj je v Kul-
turnem hramu Ignacija Borštnika spregovorila tudi o izzivih, 
ki so jo čakali po karieri, ko se je med drugim spopadla tudi s 
težko boleznijo. Svojo zgodbo je popisala tudi v nedavno izda-
ni avtobiografiji Peta olimpijada. Večer so obogatili s predsta-
vitvijo Tadejinih fotografij in s kulturnim programom Dramske 
skupine Pod Stražo, ki sta ga s petjem in citrami popestrili še 
Tadejini sosedi Andreja in Janja Petrič. Ob koncu ji je vse dobro 
zaželel tudi župan Franc Čebulj in jo kot štirikratno olimpijko 
in hrabro borko postavil za svetel zgled in vzor.

Pogovorni večer s Tadejo Brankovič

Sodelujoči na pogovornem večeru / Foto: Janez Žargaj Mateja Rant

Žiri – Nova postavitev del ži-
rovskih likovnikov v okvi-
ru stalne razstave v Muze-
ju Žiri tako po novem obse-
ga 18 del. S svojimi deli so 
razstavo obogatili še: Ka-
tja Bogataj, Ajda Erznož-
nik, Barbara Kastelec, Ma-
rica Trček, Mihaela Žakelj 
Ogrin, Tomi Albreht, An-
drej Mivšek, Tadej Oblak in 
Franc Temelj, ki so se tako 
pridružili avtorjem iz že ob-
stoječe zbirke Franju Kopa-
ču, Maksimu Sedeju, Jane-
zu Sedeju, Ivanu Gluhode-
dovu, Jožetu Peternelju, Ko-
nradu Peternelju, Tomažu 
Kržišniku, Stanetu Kosma-
ču in Pavlu Sedeju.

Po besedah Mihe Nagliča 
iz Muzejskega društva Žiri 
so prvo stalno razstavo pod 
vodstvom Alfonza Zajca od-
prli že leta 1980, drugo so 
postavili leta 2009 ob odpr-
tju prenovljene stare šole, 
zdaj pa je v galeriji Muzeja 
Žiri na ogled še dopolnjena 

zbirka. »Tako reprezenta-
tivne skupinske razstave ži-
rovskih likovnikov doslej še 
ni bilo. Na ogled bo v najlep-
šem prostoru naše muzej-
ske hiše: že galerija sama je 
lepa, skupaj z razstavljeni-
mi deli pa je prava krasoti-
ca.« Maja Justin Jerman iz 
muzejskega društva je pou-
darila, da je poživljena in do-
polnjena razstava tudi plod 

dobrega sodelovanja z Ob-
čino Žiri in donatorji iz ži-
rovskih podjetij, ki so poma-
gali pri odkupu del. Župan 
Janez Žakelj je prepričan, 
da s tem Žiri postavljajo na 
zemljevid sveta ne samo s 
športom, ampak tudi s kul-
turo. »Pravijo, da umetnost 
govori univerzalni jezik, ob 
ogledu umetnin pa bi rekel, 
da vsak umetnik govori svoje 

narečje.« Zato si želi, da bi 
vsi razumeli te umetnine, 
da bi vsakega nagovorile po 
svoje.

Ob odprtju razstave so še 
v sklopu praznovanja petde-
setletnice društva podelili 
tudi nagrade najbolj zasluž-
nim. Prejela sta jo ustanovi-
telja društva Marjan Bogataj 
in Tone Mlakar, pa tudi Ida 
Filipič Pečelin in Olga Von-
čina, Beti Poljanšek Koman, 
Tita Porenta, Stane Kosmač 
in Franc Temelj ter nekda-
nja predsednika Tone Eni-
ko in Miha Naglič. Kot je v 
imenu nagrajencev poudari-
la Tita Porenta, avtorica če-
vljarske zbirke v muzeju, je 
prav vsak prispeval kamen-
ček k obstoju muzeja in tam-
kajšnjih zbirk. »Želim si, da 
bi vašo dediščino še širili in 
jo pokazali vsaj v okviru ob-
časnih razstav.« Dodala je 
še, da si je društvo zaslužilo 
Valvasorjevo nagrado, ki so 
jo prejeli lani, saj je Alpini-
na oziroma čevljarska zbirka 
nacionalnega pomena.

Zbirko obogatili z novimi deli
V Muzeju Žiri so minulo soboto odprli novo stalno razstavo, v okviru katere so že obstoječo zbirko del 
devetih žirovskih likovnikov dopolnili še z devetimi novimi deli. 

V Muzeju Žiri so minulo soboto odprli dopolnjeno stalno 
razstavo. / Foto: Tanja Mlinar

Jože Košnjek

Kranj – Časopis Gorenjski 
glas in Gorenjski muzej iz 
Kranja sta na poseben način 
počastila 30-letnico Republi-
ke Slovenije. Gorenjski glas 
je v jubilejnem letu objavljal 
podlistke, v katerih so bili 
predstavljeni posamezni-
ki z Gorenjske, ki so v pre-
lomnem času tvegali prevze-

ti odgovorno breme osamos-
vajanja Slovenije in graditve 
nove države, dogodki iz osa-
mosvojitvene vojne, vključ-
no z vzpostavitvijo nadzora 
nad mejnimi prehodi, in po-
tek prvih demokratičnih vo-
litev, na katerih je zmagala 
takratna koalicija Demos. V 
podlistkih je bil opisan tri-
desetletni razvoj Gorenjske 
in tudi prispevek časopisa 
Gorenjski glas, katerega del 
so bile od konca leta 1986 

naprej Odprte strani, za tiste 
čase drzna politična tribuna, 
v okviru katerih je 21. aprila 
leta 1989 izšla Demokracija, 
prvi časopis slovenske poli-
tične opozicije. Prve tri šte-
vilke so bile del Odprtih stra-
ni, četrta in obenem zadnja 
pod streho Gorenjskega gla-
sa pa je izšla samostojno. Za 
Gorenjski glas lahko mirno 
zapišemo, da je bil za mno-

ge zakoten in nepomemben 
časopis boter Demokraci-
ji. V podlistke je bilo vklju-
čenih tudi nekaj spominov 
na leto 1991, ki so jih po pri-
povedovanju staršev zapisa-
li dijaki Gimnazije Franceta 
Prešerna Kranj.

V četrtek, 24. marca, pa je 
v dvorani kranjskega gradu 
Khislstein Gorenjski mu-
zej predstavil knjigo, v kate-
ri so objavljeni ti podlistki. 
Tudi pri njej z naslovom 

Gorenjska ob tridesetletni-
ci Republike je šlo za uspeš-
no sodelovanje Gorenjske-
ga muzeja in Gorenjskega 
glasa. Sto dvanajst strani 
obsegajoča knjiga je vrhun-
sko oblikovana in prijazna 
do bralca. Na predstavitvi 
v Muzeju je pobudnik ju-
bilejnega projekta dr. Jože 
Dežman poudaril velik pri-
spevek Gorenjske k osamo-
svojitvi Slovenije, saj so Go-
renjce in Gorenjci odigrali 

nekatere ključne vloge pri 
nastajanju države, pri njeni 
obrambi in razvoju. O knji-
gi in njeni vsebini sta pri-
povedovali tudi urednica 
Jelena Justin in kustosinja 
Gorenjskega muzeja Moni-
ka Rogelj. Knjigo je mogo-
če dobiti v Gorenjskem mu-
zeju v gradu Khislstein in v 
muzejski spletni trgovini 
ter na sedežu Gorenjskega 
glasa na Nazorjevi ulici 1 v 
Kranju. 

Gorenjske zgodbe o času 
osamosvojitve
V knjigi Gorenjska ob tridesetletnici Republike Slovenije so objavljeni podlistki, ki so v jubilejnem letu 
2021 izhajali v Gorenjskem glasu.

Knjiga o Gorenjski ob tridesetletnici Republike Slovenije 
nas vrača v čase, na katere smo morda že pozabili.

Cerklje – Občina Cerklje to soboto med 9. in 13. uro organizira 
čistilno akcijo, ki bo potekala na celotnem območju občine. 

V soboto čistilna akcija tudi v Cerkljah

Gorenjke in Gorenjci so odigrali nekatere ključne 
vloge pri nastajanju države, pri njeni obrambi in 
razvoju, je dejal pobudnik projekta dr. Jože Dežman.

Škofja Loka – Na Občini Škofja Loka, Oddelku za okolje in 
prostor, imajo v zadnjem času ponovno velik porast klicev v 
povezavi s prodajo zemljišč na območju veljavnega Občin-
skega podrobnega prostorskega načrta Livada Žovšče in na 
območju veljavnega Občinskega prostorskega načrta Občine 
Škofja Loka, natančneje znotraj območja rezervata za severno 
obvoznico. Na različnih prodajnih portalih so namreč obja-
vljeni oglasi z zavajajočo vsebino, saj se nekatera zemljišča 
prodajajo kot zazidljiva, čeprav to niso. Več je moč izvedeti 
na spletni strani Občina Škofja Loka, morebitne kupce pa 
opozarjajo, da se o parcelah dobro pozanimajo, da kasneje 
ne bi prihajalo do nepotrebnih nevšečnosti.

Sporni oglasi glede prodaje zemljišč

Kranj – V Kranju nadaljujejo sajenje novih drevoredov. Zadnji, 
v katerega so zasadili 26 hrušk, je tudi na željo tamkajšnjih 
prebivalcev nastal na zahodnem delu Ceste Rudija Šeliga. »Za-
saditve in vzpostavljanje drugih zelenih površin so le eden od 
korakov pri našem zavzemanju za trajnost, za zdravo okolje,« 
je dejal kranjski župan Matjaž Rakovec. Postavitev drevoreda 
je finančno podprla Gorenjska banka. »Ponosni smo, da lahko 
podpiramo projekte, ki prispevajo k višji kakovosti bivanja v 
mestu ter varovanju okolja,« je povedal njen predsednik upra-
ve Mario Henjak (na fotografiji levo). Oba sogovornika sta v 
torek eno od hrušk, ki bodo vsako pomlad pripomogle tudi k 
zgodnji paši čebel, simbolično zasadila v drevored. 

V Kranju imajo tudi drevored hrušk
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Mekinje – Zavod za kulturo Kamnik je pripravil večdnevno 
kulturno doživetje za obiskovalce Kamnika, s katerim želijo 
razvijati tudi kulturni turizem. Povezali so več ponudnikov. 
Nočitve z zajtrkom so organizirane v Samostanu Mekinje, kjer 
je na voljo 58 postelj, paket vključuje ogled razstave Življenje 
za samostanskimi vrati, voden ogled Kamnika, ogled muzeja 
na Zapricah in ogled Poti smodnika in tovarištva po nekdanji 
kamniški smodnišnici ter druga doživetja v Kamniku in okolici.

V samostanu razvijajo kulturni turizem
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Kamnik – Delavska sveto-
valnica kot članska oblika 
organizacije deluje od leta 
2016 (sprva kot svetovalni-
ca za migrante), a povečini 
le v Ljubljani. Pred epide-
mijo so imeli svojo pisarno 
tudi v Kranju, zadnje leto pa 
je njihova edina aktivna po-
družnica v Kamniku, kjer pa 
bodo svoje delovanje še ok-
repili.

»Kjer ni občutka nadzo-
ra, se kršitve delavskih pra-
vic kar razplamtijo, zato je 
pomembno, da ne sedimo 
v pisarnah in svoje delo op-
ravljamo na terenu in prav 
Kamnik je ena prvih občin, 
kjer deluje naša aktivna po-
družnica. Manjša mesta na-
mreč niso manj izpostavlje-
na kršitvam delavskih pra-
vic, saj tu ni mreže, na kate-
ro bi se ljudje lahko zanes-
li, hkrati pa so manjša mesta 
umaknjena od raznih nad-
zornih organov,« je na no-
vinarski konferenci v uvo-
du povedal vodja Delavske 

svetovalnice Goran Lukić 
in poudaril, da se prav pod 
krinko povezanosti lokalne 
skupnosti skriva kršitev pra-
vic delavcev – povečini s stra-
ni delodajalcev pa tudi neka-
terih institucij, ki izvajajo 
določene postopke.

V Kamniku se pojavlja-
jo podobne kršitve kot dru-
god po Sloveniji, kot so ne-
izplačilo plač, presežek nad-
ur, sumljive odpovedi delov-
nega razmerja, šikaniranje 
na delovnem mestu, delo na 

črno ... »Delodajalci so, ko 
se oglasimo pri njih, pove-
čini jezni, arogantni, prese-
nečeni, kdaj pa tudi razume-
vajoči in povečini za rešitev 
primera zadostuje že to, da 
se z njimi soočimo. Če to ne 
zaleže, se poslužujemo tudi 
sodnih postopkov. Kar si že-
limo sporočiti delavcem, je 
predvsem to, da si je treba 
vsako stvar shraniti oziroma 
zabeležiti. Če te delodajalec 
nadleguje med bolniško od-
sotnostjo, če ti grozi zaradi 

bolniške odsotnosti in po-
dobno, si je vsa ta sporoči-
la potrebno shranjevati, saj 
v primeru pravnih postop-
kov to pogosto pride prav. 
Najhuje je, če si podvržen 
neprimernemu odnosu, pa 
nimaš dokaza,« je povedal 
Luka Lukič, tudi zagovornik 
Delavske svetovalnice, ki si-
cer združuje pet zaposlenih.

Predstavniki Delavske 
svetovalnice so v Kamniku 
na voljo vsak drugi četrtek, a 
bodo svojo prisotnost v pri-
hodnje še okrepili. Izposta-
va v Kamniku pokriva tudi 
sosednje občine Domžale, 
Mengeš, Trzin in Komenda, 
tako da vabijo vse, ki meni-
jo, da se jim kršijo pravice ali 
imajo kakršnokoli vprašanje 
v zvezi z delovnimi razmer-
ji, da se obrnejo nanje. Do-
stopni so na brezplačni tele-
fonski številki 080 1434. Po-
udarjajo, da Delavska sveto-
valnica še zdaleč ni name-
njena le delavcem 'z juga', 
ampak prav vsem, tudi mla-
dim, ki šele stopajo na trg 
dela.

Delodajalci jih večinoma niso veseli
Delavska svetovalnica, nevladna organizacija, ki nudi informacije in pomoč na področju prava in 
delavskih pravic, ima v Kamniku že skoraj leto dni svojo aktivno podružnico. Ker jim dela ne manjka,  
si na terenu želijo biti prisotni tudi v drugih občinah.

Goran Lukić in Luka Lukič iz Delavske svetovalnice in Ivan 
Mitrevski, koordinator Delavske svetovalnice v Kamniku 
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Domžale – Zdaj že nekda-
nja domžalska poklicna po-
džupanja (sklep o razrešitvi 
je začel veljati 1. aprila) mag. 
Renata Kosec je medije mi-
nuli četrtek obvestila, da je 
od župana Tonija Dragarja 
prejela sklep o razrešitvi.

»Moram priznati, da je bil 
ta sklep zame zelo nepriča-
kovan, ker konkretnega raz-
loga za razrešitev ne poz-
nam. Moja uspešna zgod-
ba podžupanovanja se je 
s tem nepričakovano kon-
čala. V čast in veselje mi je 
bilo sedem let opravljati to 
delo. Skupaj s sodelavci smo 
uresničili veliko res dob-
rih zgodb,« je dan po pre-
jetju sklepa o razrešitvi de-
jala vidno razočarana in ta-
koj poudarila, da je razreši-
tev ne bo zaustavila. Na ob-
činski upravi je bila zaposle-
na kar osemnajst let, zad-
njih sedem let kot poklic-
na podžupanja na županovi 

listi LTD. Kot nam je poveda-
la, je že poleti župana obve-
stila, da bo ustanovila svojo 
stranko, Listo Renate Kosec, 
kar je tik ob koncu leta tudi 
dejansko storila, in da bo na 
jesenskih volitvah kandidi-
rala za županjo. »Župan in 

vsi ostali kolegi z liste LTD 
so bili z mojimi namerami 
seznanjeni, vseskozi sem 
bila lojalna in sem spoštova-
la županovo delo, prav tako 
statuta obeh list, tako župa-
nove kot moje, dovoljuje-
ta članstvo v več političnih 

strankah, če se programi 
ne izključujejo. Vsa ta leta, 
tudi zadnje mesece, čeprav 
imam ustanovljeno stranko, 
sem delala na podlagi pri-
čakovanj, ki jih imajo obča-
ni,« nam je še povedala Re-
nata Kosec, ki so se ji na nje-
ni listi pridružili tudi štirje 
občinski svetniki iz vrst LTD 
(od desetih, ki sedijo v občin-
skem svetu).

Zakaj se je nenadno odlo-
čil za tako potezo, smo vpra-
šali tudi župana Tonija Dra-
garja. »Župan ima po zako-
nu pristojnost imenovanja 
in razrešitve podžupanov. Z 
bivšo podžupanjo so se naji-
ne politične poti razšle v tre-
nutku, ko je ustanovila svo-
jo politično stranko in pos-
tala predsednica. Kot svetni-
ca LTD je bila imenovana za 
podžupanjo iz kvote LTD li-
sta Tonija Dragarja. S tem 
ko je ustanovila svojo stran-
ko, ne more biti podžupanja 
iz liste LTD lista Tonija Dra-
garja,« nam je sporočil.

Domžalska podžupanja 
nepričakovano razrešena
Župan Toni Dragar je minulo sredo razrešil podžupanjo mag. Renato Kosec, ki je kar sedem let veljala 
za njegovo desno roko.

Mag. Renata Kosec ni več domžalska podžupanja, je pa 
napovedala kandidaturo za županjo na jesenskih lokalnih 
volitvah.

Kamnik – V soboto, 2. aprila, smo praznovali svetovni dan 
zavedanja o avtizmu, ki so ga na pobudo Zveze za avtizem 
Slovenije zaznamovali tudi v Kamniku. V ta namen so na pred-
večer dneva stražni stolp na Malem gradu osvetlili v modro 
barvo. Kot so povedali na občini, so s tem želeli razširiti zave-
danje o avtizmu ter ozaveščati družbo o razumevanju oseb z 
avtizmom in varovanju njihovih človekovih pravic.

Stražni stolp je bil obarvan v modro

Jože Košnjek

Kranj – V hotelu na Brdu je 
bila pretekli teden dobro obi-
skana skupščina kranjske-
ga Društva generala Rudol-
fa Maistra – general je bil ro-
jen 29. marca leta 1874 v Ka-
mniku –, na kateri so ocenili 
triletno delo, ki ga je okrnila 
epidemija. Med člani sta bila 
tudi podžupan Mestne obči-
ne Kranj Janez Černe in glav-
ni tajnik Zveze društev ge-
nerala Rudolfa Maistra Rudi 
Fajfar. Predsednik Janez 
Tavčar in člani so v razpravi 
poudarili, da se v svojem de-
lovanju zavzemajo za utrje-
vanje domoljubja in da so s 
svojim delom, tudi z izdajo 
zbornika o bojih za severno 

mejo na Gorenjskem, po-
membno prispevali k spo-
minu na stoto obletnico bo-
jev za severno mejo pod vod-
stvom generala Maistra. Po-
sebej so poudarili prispevek 
dijakov, profesorjev in dol-
goletnega ravnatelja Gimna-
zije Kranj Francija Rozmana 
in ponovno zahtevali, naj se 
spomenik generalu Maistru 
na Maistrovem trgu v Kra-
nju postavi na ustreznejše, 
bolj ugledno in vidno mes-
to. V društvo vabijo nove čla-
ne, še posebej mlade, saj je 
Maister navdih tudi zanje. 
Na skupščini so se za dolgo-
letno vodenje društva zahva-
lili predsedniku Janezu Tav-
čarju in za novega izvolili Ro-
mana Nahtigala. 

General Maister nagovarja 
tudi mlade

Dosedanji predsednik Janez Tavčar (levo) je novemu 
predsedniku Romanu Nahtigalu zaželel uspešno delo.

Jasna Paladin

Domžale – Tradicional-
ni mladinski literarni fe-
stival Bralnice pod slamni-
kom v sodelovanju z Javno 
agencijo za knjigo RS, Ob-
čino Domžale in nekaterimi 
knjižnicami (tudi Knjižnico 
Domžale) organizira Založ-
ba Miš iz Doba pri Domža-
lah. Že marca so v domžalski 
knjižnici pripravili strokov-
no srečanje na temo pustolo-
vskih in zgodovinskih knjig 
za mlade. Znova so razpi-
sali tudi ustvarjalni natečaj; 
nagrajence bodo razglasili 

na uradnem zaključku festi-
vala konec maja na priredi-
tvi na prostem. Vsako leto v 
goste povabijo tudi kakšne-
ga priznanega tujega avtorja 
in letos je to avstralski pisa-
telj Barry Jonsberg. Srečanje 
z njim se bo začelo v sredo, 
6. aprila, ob 8.30, in sicer bo 
potekalo po spletu, vodil ga 
bo Boštjan Gorenc Pižama. 
V sklopu festivala je izšla sli-
kanica Ne pozabi na naslov!, 
ki sta jo ustvarila Gaja Kos in 
ilustrator Jaka Vukotič. Or-
ganizatorji jo bodo podarili 
domžalskih vrtčevskim sku-
pinam.

Bralnice pod 
slamnikom
Rdeča nit že dvanajstega mladinskega literarnega 
festivala so letos pustolovske in zgodovinske 
knjige za mlade.
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Suzana P. Kovačič

Strahinj – Regrat, koper, ma-
terina dušica, jesenska vre-
sa, dobra misel, citronka in 
melisa sestavljajo čajno me-
šanico za dober dan, ki jo je 
pripravila Jožica Bajc Pivec 
in jo ponudila udeležencem 
tretjega Festivala zelišč, ki ga 
je v soboto gostil Biotehniški 
center (BC) Naklo. »Ta čaj-
na mešanica nas malo pomi-
ri, malo nas poboža, spodbu-
di želodček, na celotno telo 
dobro deluje,« je pojasnila 
priznana zeliščarka z doma-
čije Pivec, ki je ljubiteljem 
zelišč – poznavalcem in za-
četnikom – predstavila tudi 
vsestransko uporabo čude-
ža pomladi, to je regrata, v 
naši kulinariki in svoje zeli-
ščarsko znanje o regratu in 
recepte zbrala v publikaciji. 

Organizatorka Festivala 
zelišč Marija Komatar je po-
vedala, da so prvi festival or-
ganizirali leta 2018 na gra-
du Bogenšperk, drugega leta 
2019 v Vačah. Po dveh letih, 
ki ju je zaznamovala epide-
mija, so ga znova obudili. 
Kot je poudarila, veliko sode-
lujejo s strokovnjaki in svo-
je znanje o zeliščih bogati-
jo in širijo ter povezujejo lju-
di. Osrednja govorka dogod-
ka je bila avtorica knjižnic 
uspešnic in urednica sple-
tnega središča Zazdravje.
net Sanja Lončar, ki je preda-
vala o zeliščih kot temelju sa-
mooskrbe. »Ko govorimo o 
samooskrbi telesa in zdrav-
ja, včasih spregledamo, da 

so ravno aromatične rastline 
najmočnejše, kar nam nara-
va ponuja. To so superživi-
la v malem. Če znamo s tem 
delati, potem imamo pre-
hransko in zdravstveno var-
nost v ščepcih zagotovljeno. 
Deset gramov peteršilja ima 
toliko antioksidantov kot de-
nimo kilogram bučk ali kilo-
gram in pol kumar. Da pri-
delaš kilogram bučk, mo-
raš imeti veliko prostora in 
je veliko dela, za deset gra-
mov peteršilja pa res ne veli-
ko. Kar pomeni, da če obvla-
damo začimbnice, lahko na 
zelo majhnih površinah za-
gotovimo potrebne vitami-
ne, rudnine – in kar danes 
zelo veliko šteje, tudi ogrom-
no razstrupljevalnih snovi.«

Milan Kalan z zeliščne 
kmetije Kalan je predaval na 
temo Zelišča – pridelava ali 
nabiralništvo, dr. Trajče Ni-
koloski na temo Divji opra-
ševalci: čmrlji in medovite 

rastline. Brigita Šušteršič iz 
Brigitinega vrta je predstavi-
la vzgojo sadik zelišč in nego. 
Ustvarjali so na delavnicah, 
s strokovnjaki razpravlja-
li o samooskrbi, predstavi-
li pogled na ljudsko zdravil-
stvo, prisluhnili nasvetom 
zeliščarjev, se sprehodili po 
divjem vrtu, izmenjali se-
mena in sadike, okušali tudi 
Podbreško potico ... 

V imenu gostitelja in so-
organizatorja festivala je 
številne udeležence nagovo-
ril vodja Medpodjetniškega 
izobraževalnega centra BC 
Naklo doc. dr. Drago Papler. 
Tudi v BC Naklo se ukvarja-
jo z ekološko pridelavo šte-
vilnih zelišč, nekatera so po-
nudili na stojnici, vsako leto 
med drugim pripravijo ko-
lekcijo zdravilnih rastlin, 
je navedel Papler. Nabi-
rajo jih tudi v ekološkem 

sadovnjaku, ki so ga ravno 
prenovili z dosaditvijo sto 
ekoloških jablan. Iz zelišč, 
največ iz mete in melise pa 
tudi žajblja, pripravljajo ze-
liščne sirupe, zelišča upo-
rabljajo v kulinariki kot do-
datek k skuti in za zeliščne 
namaze, čajne mešanice pa 
povezujejo v zgodbo o Sne-
guljčici in sedmih palčkih, 
v pripravi je čaj dr. Voglar-
ja. Suha in sveža zelišča, kot 
so plahtica, sivka, origano, 
drobnjak, rožmarin, žajbelj 
in druga, povežejo v šopke. 
»Smo specifični in se prila-
gajamo našemu osnovne-
mu poslanstvu izobraževa-
nju in delovni praksi na uč-
nih poligonih od pridelave 
do predelave zelišč,« je pou-
daril Drago Papler na dogod-
ku, ki so ga umestili v letoš-
nje praznovanje 115. obletni-
ce začetkov BC Naklo.

Zadišalo po zeliščih
V Biotehniškem centru Naklo so gostili Festival zelišč s poudarkom na avtohtonih slovenskih zeliščih in 
zeliščarstvu za samooskrbo. Strokovni program so spremljale degustacije, razstave zeliščarjev ... 

Zeliščarka Jožica Bajc Pivec, ki ima domačijo v vasici Vrata, 
nedaleč od gradu Bogenšperk, svoje znanje z veseljem 
posreduje drugim. / Foto: Primož Pičulin

Jasna Kalan z eko zeliščne kmetije Kalan, ki leži v mali vasici 
Kalobje na Kozjanskem / Foto: Primož Pičulin

Številne udeležence je nagovoril doc. dr. Drago Papler. / Foto: Primož Pičulin

Iz Brigitinega vrta / Foto: Primož Pičulin

Urša Peternel

Jesenice – Od srede do nede-
lje bo na Jesenicah ponovno 
potekal festival znanosti in 
fantastike Meteorita 2022: 
Potovanje skozi čas. 

Dogajanje se bo začelo v 
sredo z vodenim ogledom 
Bedičeve zbirke fosilov v Ko-
sovi graščini (ogled bo vodil 
muzejski kustos dr. Marko 

Mugerli) in strokovnim vo-
denjem lokalne turistične 
vodnice Ane Hering po »sta-
rih Jesenicah«, po Murovi. V 
petek ob 16. uri bodo obe vo-
denji ponovili, tokrat za otro-
ke in mlade.

Glavni dan festivalskega 
dogajanja bo sobota od 15. 
do 19. ure na Trgu Toneta 
Čufarja na Jesenice. Orga-
nizatorji, društvo Meteorita, 
pripravljajo stojnice, zabav-
ni program, razstave in obi-
lje znanstvene fantastike. 

Na ogled bo kopija me-
teorita Jesenice (predstavil 
ga bo lokalni turistični vo-
dnik Andraž Sodja), člani 

TD Stari Vrh bodo predstavi-
li svoj meteorit Javorje. Obi-
skovalci bodo lahko poskusili 
japonske sladkarije, se podali 
v svet znanstvenofantastične 
literature in občudovali gra-
fike ustvarjalcev znanstveno-
fantastičnih umetnikov. Po-
merili se bodo lahko v tradi-
cionalnem tekmovanju v su-
vanju meteorita, v Kinu Že-
lezar se bodo lahko virtualno 
sprehodili skozi osončje s po-
močjo ekipe iz centra vesolj-
skih tehnologij Noordung iz 
Vitanj. V avli Kina Železar si 
bodo lahko ogledali izdela-
vo maske, ki jo bo izdelova-
la profesionalna maskerka iz 
RTV Ane Hribernik. 

Podelili bodo tudi nagra-
de 3. fotografskega nateča-
ja Globine 2022 in 2. ma-
skerskega natečaja Potova-
nje skozi čas 2022. 

Dobrodelna nota festivala 
bo izdelovanje papirnatih lad-
jic v sklopu akcije 6.000.000 
ladjic za 6.000.000 žrtev za 
žrtve holokavsta.

Po zaključenem festival-
skem delu bo ob 19.30 v 
Kinu Železar brezplačno na 
ogled film Back to the Futu-
re (1985). 

V nedeljo bo sledil peti 
pohod Po poti meteorita na 
Planski vrh na Mežaklo, ka-
mor je 9. aprila 2009 padel 
meteorit.

Festival Meteorita 
Med 6. in 10. aprilom bo na Jesenicah potekal 
šesti festival znanosti in fantastike Meteorita 
2022: Potovanje skozi čas.

Meteorit Jesenice je na 
Mežaklo padel 9. aprila 
2009, nekaj kosov 
hranijo v Prirodoslovnem 
muzeju v Ljubljani.

»Regrat vsebuje veliko dobrega, a je treba biti previden, 
da nam ne naredi škode. Ni ravno čisto za vsakega. 
Kot pri vsaki zdravilni rastlini ne smemo pretiravati 
z njim, zlasti ljudje, ki so preobčutljivi, imajo kakšno 
alergijo. Regrat ni za ljudi, ki imajo jetrne, žolčne 
bolezni (npr. žolčne kamne), želodčne razjede, 
zožitve žolčnih vodov. Zanje je kontraindikatoren. 
Ni priporočljiv za nosečnice in ženske, ki dojijo, pri 
kroničnem srčnem popuščanju in ledvični odpovedi. 
To se premalo poudarja pri naštevanju raznih dobrih 
vplivov regrata. Če jemo veliko regrata, moramo piti 
tudi dosti tekočine (vode), kajti regrat strupe vleče iz 
telesa in jih moramo odplakniti naprej,« je povedala 
Jožica Bajc Pivec. 
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Preddvor – Z včerajšnjim dnem so se ponovno začela dela 
za naselje Možjanca. Začenjajo namreč gradnjo vodovoda in 
ostalih inštalacij. Cesta bo ponovno zaprta v že znanih termi-
nih: vsak dan od 7. do 19. ure in ob sobotah med 7. in 15. uro. 
Za dostop do Možjance je obvoz urejen čez Štefanjo Goro.

Nadaljujejo dela, obvoz urejen
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Maša Likosar

Bled – Pri pomladni okrasi-
tvi Blejskega gradu so sode-
lovali dijaki tretjih letnikov 
smeri cvetličarstvo in vr-
tnarstvo ter dijaki četrtega 
in petega letnika hortikul-
turni tehnik z mentorica-
mi Sonjo Jerič Štefe, Metko 
Celar in Polono terna. »Di-
jakom se je ponudila edin-
stvena priložnost, saj ne 
krasijo vsak dan tako presti-
žne lokacije, kot je kulturni 
in arhitekturni spomenik 
državnega pomena. Pro-
jekt je tudi odličen učni po-
ligon, kjer lahko pokažejo 

svoje znanje in veščine, 
obenem dobijo potrditev, 
da ima njihovo delo vred-
nost,« je pojasnila mentori-
ca Sonja Jerič Štefe. 

Na območju grajskega 
dvorišča, vse od vhoda do 
zgornje terase, so umestili 
prostostoječe konstrukcije, 
ki so jih 14 dni pripravljali v 
šoli, pri tem pa sledili trajno-
stnemu vidiku, ki je obenem 
tudi rdeča nit celotne deko-
racije. Uporabili so naravne 
rastlinske materiale, dodali 
cvetlice in dekorativne ele-
mente. »Ker bo razstava na 
ogled do 15. maja, smo upo-
rabili cvetje, ki je obstojno, 

kot so statice, kraspedije in 
lončne nageljne. Barve so 
pomladne in sveže, preple-
tajo se rumena, vijolična, ro-
žnata in oranžna, hkrati smo 
dodali pridih velikonočne-
ga, saj smo tik pred praznič-
nim obdobjem,« je še doda-
la Jerič Štefetova. 

Kot je pojasnila Lea Fer-
jan, vodja prodaje in mar-
ketinga, ki bo s 1. avgustom 
prevzela mesto direktorice 
Zavoda za kulturo Bled, že-
lijo zavod še bolj povezova-
ti z lokalnim okoljem, zlas-
ti izobraževalnimi ustano-
vami. »Blejski grad se pona-
ša s tisočletno tradicijo, zato 

mu pritiče posebna dekora-
cija, ki odraža trajnostno in 
zgodovinsko noto. Dijaki so 
pripravili edinstvene in lič-
ne konstrukcije, ki združu-
jejo oba elementa, s cvetlič-
nimi kompozicijami pa je 
na gradu zavela tudi pomla-
dna svežina,« je poudarila 
Ferjanova in dodala, da si v 
prihodnje nadejajo še več to-
vrstnih sodelovanj. »Blejski 
grad bi lahko tako postal na-
ravno razstavišče za njihove 
cvetlične umetnine,« je do-
dala. 

Na velikonočno nedeljo 
se po dveh letih premora na 
grad zopet vrača velikonoč-
na prireditev Lov na pirhe. 
Skritih bo več kot sto lese-
nih velikonočnih jajc, otro-
ci se bodo lahko preizkusi-
li v valicanju in sekanju pir-
hov, starši pa v ribanju hre-
na in luščenju pirhov. Aprila 
se bodo na gradu odvili tudi 
prvi letošnji poročni obredi. 
»Veseli nas, da se pri nas po-
roča vedno več slovenskih 
parov, v preteklosti jih je 
bilo le deset odstotkov, sedaj 
pa jih je že polovica. V lan-
skem epidemiološkem letu 
smo imeli skupno dvanajst 
porok, letos imamo napove-
danih že 35, od tega bodo šti-
ri v tem mesecu,« je še pove-
dala Ferjanova.

Grad odet v cvetlično dekoracijo
V Biotehničnem centru Naklo so se odzvali povabilu Zavoda za kulturo Bled in Blejski grad prvič odeli v pomladno cvetlično dekoracijo. 

Dijaki Biotehničnega centra Naklo so Blejski grad okrasili s prostostoječimi konstrukcijami. 

Uporabili so naravne rastlinske materiale, dodali cvetlice in 
dekorativne elemente. / Foto: Tina Dokl

Mentorica Sonja Jerič Štefe in Lea Ferjan iz Zavoda za 
kulturo Bled / Foto: Tina Dokl 

Jasna Paladin

Snovik – Sejemsko dogaja-
nje je bilo pod šotorom pred 
Termami Snovik letos zno-
va zelo živahno, saj se ga je 
udeležilo veliko razstavljav-
cev iz vseh koncev Slovenije 
pa tudi obiskovalcev, ki so v 
zadnjih dveh letih pogrešali 
tovrstna druženja. »Z dogod-
ki, kakršen je tradicionalni 
velikonočni sejem, v našem 
društvu obujamo in ohranja-
mo tradicijo in zares me ve-
seli, da je letošnji sejem tako 

pisan in živ,« je zbrane nago-
voril predsednik Turistične-
ga društva Tuhinjska dolina 
Ivan Hribar.

Na stojnicah so se predsta-
vili ponudniki domačih obr-
ti in kmečkih dobrot, seve-
da ni manjkalo velikonoč-
nih okraskov in butaric, obi-
skovalci so se lahko udeleži-
li tudi ustvarjalnih delavnic, 
na katerih so ustvarjali veli-
konočne okraske, za veliko 
smeha pa je poskrbelo tudi 
4. državno prvenstvo v riba-
nju hrena.

Sejem dobro obiskan
Člani Turističnega društva Tuhinjska dolina so v 
nedeljo pripravili že 16. Velikonočni sejem.

Na sejmu je bilo mogoče kupiti tudi velikonočne butarice in 
drugo okrasje.

Ana Šubic

Železniki – V Železnikih je 
v soboto potekal tretji Festi-
val cvetnonedeljskih butar. 
Organizatorji iz Turistič-
nega društva Železniki so 
bili z odzivom obiskoval-
cev zelo zadovoljni. V kul-
turnem domu so si lahko 
ogledali štirinajst različnih 
butaric, ki se v različnih de-
lih Slovenije razlikujejo gle-
de na sestavo in obliko pa 
tudi po poimenovanjih. Po-
leg butarice iz Železnikov, ki 
so jo krasile tudi čipke, so vi-
deli ljubenske potice – figu-
ralne butare z Ljubnega ob 
Savinji, šmarske in palov-
ške butarice, pušl iz Baške 
grape, naklansko banco, be-
gunjsko in blejsko beganco, 
ljubljansko, žirovsko in po-
ljansko butarico ... Z zani-
manjem so si ogledali tudi 
skupino domačinov, ki je 

izdelala kar 9,3 metra visoko 
butaro, ki jo bodo postavili 
na trg pred cerkvijo sv. Anto-
na. Marsikdo, še zlasti otro-
ci, so na delavnici s pomočjo 

mojstric izdelali svojo buta-
rico. Na festivalu si je bilo 
možno ogledati tudi veliko-
nočne prte in številne dru-
ge izdelke z velikonočnimi 

in spomladanskimi motivi. 
V nedeljo je festival butaric 
potekal še v Budnarjevi do-
mačiji v Zgornjih Palovčah 
pri Kamniku.

Na festivalu butaric izdelali tudi 
devet metrov visoko velikanko
Ob butaricah iz različnih slovenskih pokrajin so si obiskovalci Festivala cvetnonedeljskih butar v 
Železnikih z zanimanjem ogledali tudi izdelavo butare velikanke.

Dobrih devet metrov visoko butaro bodo postavili na trg pred cerkvijo sv. Antona. 

Fo
to

: T
in

a 
D

ok
l



12 Gorenjski glas
torek, 5. aprila 2022KULTURA igor.kavcic@g-glas.si

Igor Kavčič

Dob – Eno najbolj znanih 
imen med slovenskimi ri-
sarji je zagotovo Marjan 
Manček, ilustrator, stripar 
in filmski animator. Med 
najbolj prepoznavnimi liki, 
katerih podoba je rezultat 
Mančkovega svinčnika, je 
zagotovo Pedenjped, zna-
na je serija slikanic s psom 
Cufkom, različnim genera-
cijam so se v stripih v spo-
min vtisnili njegovi Hribci z 
zgodbami iz pradavnine.

Pri Založbi Miš se je z lu-
pinico vred v svet znova po-
dal še eden Mančkovih likov, 
zvedav piščanec Pipi. Naslov 
avtorskega stripa za najmlaj-
še je Pipi pišče išče, v njem pa 
Pipi radovedno in pogumno 
raziskuje svet. Včasih najde, 

kar išče, drugič spet ne ali pa 
najde nekaj čisto drugega. 
Enkrat se svetu čudi, drugič 
se nad njim navdušuje, tret-
jič pritožuje, včasih pa se od-
loči, da je le najlepše v varni 
bližini mame koklje. Ko išče 
štiriperesno deteljico za sre-
čo, v detelji najde krompir, 
ker je tudi sreča, ali pa sreča 
miš, ki je sita mačka, ki cele 
dneve sedi pred televizijo, 
namesto da bi se lovil z njo, 
izve tudi, da za vsako meglo 
pride sonce …

Trideset zabavnih, krat-
kih, enostavnih in pre-
glednih stripov o Pipiju je kot 
nalašč za prve otrokove kora-
ke v svet sedme umetnosti, 
pa naj strip prebirajo starši 
ali pa se v branju otroci po-
skusijo sami, kar omogoča-
jo velike tiskane črke.

Pipi gre v svet

Strip za prve bralce / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Škofja Loka – Ideja, takoj za-
tem pa tudi želja in iskreno 
hotenje po ustanovitvi Žu-
žkovega festivala z naslo-
vom Druga koža, ima kore-
nine v lanskem oktobru, ko 
so v znanem škofjeloškem 
lokalu Jesharna na priredi-
tvi Dotik luči Igorja Žužka 
z razstavo njegovih umetni-
ških fotografij ter recitalom 
poezije in glasbo zaznamo-
vali spomin na leto prej pre-
minulega gledališkega in 
filmskega igralca, pedagoga 
ter fotografa. Pobudo za fe-
stival sta dala Kulturno dru-
štvo Sejalec umetnosti, ki ga 
vodi pesnica in vsestranska 
kulturna ustvarjalka Agata 
Trojar, partnerica, dedinja 
ter upravljavka intelektual-
ne lastnine pokojnega Igor-
ja Žužka (1960–2020) ter 
Društvo Glasba – drama, ki 
ga vodita upokojena igral-
ka Nadja Strajnar Zadnik 
in glasbenik Viktor Zadnik. 
Kot je povedala Agata Tro-
jar, naj bi Žužkov festival 
Druga koža v prihodnje po-
speševal in širil gledališko, 
literarno, fotografsko, likov-
no ter glasbeno umetnost ter 

hkrati pedagoško dejavnost 
na vseh omenjenih področ-
jih, saj so ta Žužka v celoti 
zaznamovala.

Prvi dogodek pod okriljem 
festivala bo lirična komedija 
Michaela Heyfetca Rock 'n 
roll v zlatih letih, ki jo je Igor 
Žužek prevedel in priredil z 
namenom, da bi jo odigrala 
skupaj z Nadjo Strajnar Zad-
nik. Jeseni leta 2020 sta že 
imela nekaj skupnih vaj, a do 
izvedbe ob njegovem šestde-
setem rojstnem dnevu 26. 
novembra tega leta ni priš-
lo, saj je Žužka tri tedne pred 
tem prehitela prerana smrt.

Njegovo vlogo je tako prev-
zel prijatelj in sošolec na Ru-
ski akademiji za dramsko 
umetnost Gitis – Rati v Mo-
skvi igralec Igor Korošec, ki 
je predstavo tudi režiral. Pro-
jektu se je pridružil s svojim 
društvom KUD Studio 777. V 
komediji dva osamljena ple-
salca tako igrata Nadja Straj-
nar Zadnik in Igor Korošec, 
v predstavi pa bomo izvede-
li, ali se je lažje naučiti plesati 
rokenrol ali razumeti ter lju-
biti dobre in slabe lastnosti 
drug drugega. Naj srce pleše, 
četudi brez občutka za ritem 
in brez posluha za glasbo, 

sporoča igra. Poleg omenje-
nih so k snovanju predsta-
ve, celoten projekt vodi Aga-
ta Trojar, pristopili še nekate-
ri drugi škofjeloški ustvarjal-
ci v kulturi, slikarka Anja Fa-
biani, oblikovalka Nives Lun-
der, lektorica Dragica Vesko-
vić, fotograf Andrej Tarfila, 
Viktor Zadnik, Jure Kotar, za 
glasbo pa so poskrbeli Jure 
Krajnik, Danilo Kanalec in 
Vid Zadnik. 

Po marčevskih predpre-
mierah v KD Kokrica pri 
Kranju, na Loškem odru 
v petek, 8. aprila, ob 19.30 

sledi premiera, prva ponovi-
tev bo že v soboto, 9. aprila, 
prav tako ob 19.30, v nede-
ljo, 10. aprila, ob 18. uri pa 
bodo uprizorili še predstavo 
v dobrodelne namene za po-
membnega loškega kultur-
nega delavca Marka Črtali-
ča, ki mu je konec februarja 
letos požar popolnoma uni-
čil dom. Konec meseca bodo 
sledile še ponovitve v Pirni-
čah (22. aprila) in v Smledni-
ku (30. aprila), v maju pa je 
predstava vključena tudi v 
Medvoški kulturni festival v 
Medvodah.

Predstava v Žužkov spomin
S premiero in dvema ponovitvama lirične komedije Rock 'n roll v zlatih letih bo ta konec tedna potekal 
prvi Žužkov festival Druga koža.

Nadja Strajnar Zadnik in Igor Korošec / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Kranj – Joj, koliko lutk, kako 
živahen, barvit in igriv pros-
tor je te dni Galerija Cene-
ta Avguština na Zavodu za 
varstvo kulturne dedišči-
ne Kranj. Ročne lutke, ma-
rionete, ploske lutke, javan-
ke, take posebne na dolgem 
kovinskem »obešalniku« in 
tiste iz debelih lesenih kosov 
na vrvicah, pa take čisto obi-
čajne, ki nas znova nagovar-
jajo … Le kako naj bo druga-
če, saj gre vendarle za razsta-
vo z naslovom Lutke dveh 
prijateljev, na kateri so pred-
stavljene raznovrstne lut-
ke iz več kot dvajset lutkov-
nih prestav, ki jih je ustvaril 
Saša Kump ter jih skupaj z 
njim ali za njim uporabljal 
Cveto Sever in tudi nasled-
nje generacije kranjskih lut-
karjev. Na ogled je zgodovi-
na razvoja lutkarstva v Kra-
nju v obdobju več kot petde-
setih let, seveda pa je razsta-
va v prvi vrsti tudi spomin na 
Sašo Kumpa (1924–1992) in 
Cveta Severja (1948–2018).

»Saša je oče kranjske-
ga lutkarstva in Cveto eden 
njegovih prvih in v svojem 
ustvarjalnem delu najzves-
tejših naslednikov,« pogled 
v zgodovino kranjskega lut-
karstva potrjuje pobudni-
ca razstave vodja celotnega 
projekta Mita Muljavec - Ur-
šič, upokojena vzgojiteljica, 
ki zase pravi, da je v lutkar-
sko druščino prišla med za-
dnjimi, a je ta v njej pustila 
močan pečat. 

»Morda je šlo tudi za splet 
okoliščin, da sem med nek-
danjimi lutkarji začela iskati 
lutke, ki sta jih pogosto tudi 
ob sodelovanju Dušana Sok-
liča ustvarila oziroma z nji-
mi delovala Kump in Sever. 
Bila sta kot oče in sin. Cveto 
je o njem dejal: 'Prvi in edi-
ni, ki me je kaj naučil, je bil 
Saško, moj duhovni oče od 
otroštva dalje.' Zaslužita si 
veliko razstavo,« je razmi-
šljala Mita Muljavec - Uršič. 
Njene misli so kmalu obro-
dile sadove, saj je bil odziv 
odličen. Nekatere lutke so 
se žal izgubile, za popravilo 

nekaterih že dotrajanih pa 
je poskrbela Sašina hči Alja 
Kump, ki je poudarila: »Ko 
sem na novo 'oblekla' lut-
ke, sem si rekla, zdaj jih bo 
pa spet treba spraviti v živ-
ljenje.« In ni bilo treba ve-
liko, da se je ponovno zbra-
la nekdanja lutkarska skupi-
na Čačke in začela obnavlja-
ti lutkovno predstavo Naga-
jiva hruška. Žal je predstavo 
in razstavo, obe so načrtova-
li že pred dvema letoma, pre-
prečila epidemija. 

Vrnimo se k razstavi. Lut-
ke so prispevali mnogi odlič-
ni ustvarjalci in člani raz-
ličnih lutkarskih sestavov: 
Duša Roos, Vladimir Roos, 
Janko Eržen, Ciril Mrgole, 
tudi Štefan Merkač iz Šmi-
hela na avstrijskem Koro-
škem, kjer je Saša Kump 
dolga leta deloval. »Slikovno 
gradivo je po večini iz arhi-
va Cveta Severja, ki je skrb-
no shranjeval fotografije 
s predstav, plakate in dru-
ge dokumente. Alja je do-
dala nekatere skice za lut-
ke iz Sašine zapuščine, na 

pomoč je priskočil Cvetov 
sin Boštjan, ki se prav tako 
ukvarja z lutkarstvom,« pri-
poveduje osrednja avtorica 
razstave, tudi sama očara-
na nad njegovimi zasnova-
mi lutk in predstav. Kump 
je bil po stroki slikar, sce-
nograf in za njegove lutke so 
bile značilne žive barve, čis-
te geometrijske oblike, saj 
je menil, da moraš gledal-
cu vedno pustiti, da v nada-
ljevanju sam razvija domi-
šljijo. Vedno je govoril, kar 
je na odru, mora tudi delova-
ti. Ob vsem tem pa ga je ob 
odprtju razstave lepo označil 
eden od udeležencev iz zlate 
dobe kranjskega lutkarstva 

Tomaž Kukovica, ko je de-
jal: »Pri številnih snovanjih 
predstav so se med njim in 
sodelavci tkale posebne vezi: 
vsi, ki so z njim sodelovali, 
so znali povedati, da je bil Sa-
ško Kump dober kot kruh. 
Prijazen, ustrežljiv, stroko-
ven, nazoren in – kar pripa-
da velikim – duhovit.«

Poleg lutk iz nekdanjih lut-
kovnih predstav so na ogled 
tudi nekateri originalni pla-
kati iz predstav iz sedemdese-
tih let prejšnjega stoletja, ski-
ce za lutke, na več kot dvajse-
tih panojih pa je predstavlje-
no tudi faktografsko gradivo 
in fotografije o obeh mojstrih 
lutkarstva ter o predstavah 

različnih lutkarskih sestavov, 
ki so nastajale pod njunim 
budnim očesom. Razstava 
bo na ogled do 16. aprila, vsak 
dan od 10.30 do 12. ure in od 
15.30 do 18. ure ter ob sobotah 
od 9.30 do 12. ure, kot dodaja 
Mita Muljavec - Uršič, pa tudi 
po dogovoru. 

Naj zapišem še enkrat – 
na razstavi sta predstavljena 
dva izjemna lutkarja Saša 
Kump in Cveto Sever, hkrati 
pa na njej lahko vsak trenu-
tek spoznamo bogato dedi-
ščino kranjskega lutkarstva. 
Čudovite lutke, pa kot da ko-
maj čakajo, da jih nekdo spet 
vzame v roke in začne pripo-
vedovati zgodbo.

Lutke dveh prijateljev
Saša Kump je bil oče kranjskega lutkarstva, Cveto Sever njegov sodelavec in 
naslednik. Čudovita razstava, ki jo je s sodelavci pripravila Mita Muljavec - 
Uršič, je na ogled v galeriji Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Kranju.

Mita Muljavec - Uršič in Alja Kump v Zgodbi o vremenu / Foto: Igor Kavčič
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Maja Bertoncelj

Visoko pri Poljanah – »Ko-
nec februarja lani se je za-
čelo. Takrat je Ema Klinec 
postala svetovna prvakinja. 
Konec marca je Nika Križ-
nar osvojila veliki kristal-
ni globus. Ko smo se dobili 
Na Vidmu, so rekli, da bo za 
takšne uspehe treba naredi-
ti veselico. Takoj, ko jo bomo 
lahko, sem obljubil. Uspehi 
so se nadaljevali tudi v prav-
kar končani sezoni. Veseli-
li smo se dveh zlatih olim-
pijskih medalj Urše Boga-
taj, ki si jo že malo delimo, 
in zlate in bronaste medalje 
Nike Križnar. Izredno smo 
ponosni. Hvala, ker nas raz-
vajate z ženskimi skoki. Kar 
se je zgodilo v zadnjih dveh 
letih, je za nas nekaj never-
jetnega. V Poljanski dolini 
še ni bilo veselice na račun 
športnih uspehov,« je v so-
boto popoldan pri Dvorcu 
Visoko poudaril Milan Ča-
dež, župan Občine Gorenja 
vas - Poljane. 

Nika pokazala »ogrlici«

Občina je z Javnim zavo-
dom Poljanska dolina ter 
navijaškima kluboma Eme 
Klinec in Nike Križnar pri-
redila dogodek Poklon po-
lanskim skakalkam, ki je bil 
prava veselica. Zbralo se je 

lepo število navijačev, še po-
sebno veliko je bilo otrok. 
Pozdravili so lahko svojo ju-
nakinjo Niko Križnar iz Del-
nic, na daleč Emo Klinec iz 
Poljan, ki se je opravičila in 
je na dogodku ni bilo, Uršo 
Bogataj, ki je tudi »že malo 
njihova«, pa tudi Špelo Ro-
gelj in Katro Komar. Z nji-
mi je prišla tudi strokovna 
ekipa na čelu z glavnim tre-
nerjem Zoranom Zupanči-
čem. »Vrhunsko,« je spre-
jem z eno besedo opisala 
Nika Križnar, ki ji je bilo na-
menjene največ pozornos-
ti. »Po lanski izjemni sezo-
ni sem od sebe pričakova-
la, da bom tako začela tudi 
letošnjo. Na začetku je bilo 
težko, imela sem kar nekaj 
težav, na koncu pa mi je od-
leglo, saj sem pripravlje-
nost stopnjevala. Uspelo mi 
je tisto, česar še nisem do-
segla. Okrog vratu imam 
dve lepi 'ogrlici'. Ponosna 
sem na ekipo, da mi je sta-
la ob strani. Je najboljša. V 
vseh teh letih sem šla napro-
ti svojim ciljem, jih izpolni-
la. Vsaka medalja, vsak po-
kal mi pomeni veliko. Več 
kot polovico jih imam še v 
Delnicah, ostale na Mlaki,« 
je na kratko povzela letošnjo 
sezono, iz nje pa še posebej 
omenila že kar polet iz Wil-
lingena, dolg 151 metrov. 

Vse skakalke so poudarja-
le velik pomen ekipe, ki je le-
tos osvojila pokal narodov, 
vodi pa jo Žirovec Zoran Zu-
pančič. »Je človek z velikim 
srcem,« so ga enotno opisale. 
»Hvala vsem za tako lep spre-
jem. Očitno smo nekaj pra-
vilno delali, da so vsi ti uspe-
hi prišli. Za seboj imam odlič-
no ekipo. Že dolgo časa se tudi 
dobro dela v klubih. Prvič smo 
osvojili pokal narodov, ki je na-
grada dobrega ekipnega dela v 
zadnjih štirih letih. Upam, da 
bodo dekleta vztrajna še nap-
rej, da se bodo uspehi nadalje-
vali. Prihajajo tudi mlade tek-
movalke z izjemnim potenci-
alom,« je dejal Zupančič. Kar 
nekaj pozornosti je bila de-
ležna tudi Urša Bogataj, kot 
so poudarili, resna kandidat-
ka, da postane krajanka Del-
nic. Je namreč dekle Nikine-
ga brata. Izkoristili so prilož-
nost in opravljala je sprejem-
ni izpit – uspešno. Župan ji je 
zato kot prvi podelil »poljan-
ski potni list«. 

Ponosni tudi v Žireh

Poleg domačega župana 
sta bila med drugimi priso-
tna tudi Janez Žakelj, župan 
Občine Žiri, kjer sta Križ-
narjeva in Bogatajeva v SSK 
Norica tlakovali pot do vseh 
uspehov, in Franc Setni-
kar, župan Občine Dobrova 

- Polhov Gradec, iz katere 
prihaja Bogatajeva. Iz Smu-
čarske zveze Slovenije je 
zbrane nagovoril direktor 
Uroš Zupan, iz SSK Norica 
Žiri pa predsednik Leon Ši-
kovec in klubski trener Jer-
nej Kumer. »Vesel sem, da 
kar trije športniki našega 
kluba zastopajo barve Slove-
nije po svetu, poleg Nike in 
Eme še Marcel Stržinar. Ve-
liko jih prihaja za njimi. Naš 

klub ni znan zgolj po špor-
tnikih, ampak tudi po odlič-
nih članih, predvsem star-
ših in podpornikih, brez ka-
terih danes v Žireh ne bi stal 
sodoben nordijski center. 
Hvaležni smo tudi žirovske-
mu županu in občini za pod-
poro, da lahko klub deluje 
in napreduje. V našem klu-
bu je sloga, je moč, je želja – 
in to ne samo po tekmoval-
nih rezultatih. Spodbujamo 

sodelovanje, prijateljstvo in 
željo po napredku,« je med 
drugim dejal Šikovec.

Program sprejema so po-
pestrili mladi pevci OŠ Po-
ljane, za dobro voljo pa skr-
beli kar trije ansambli: Jaz-
beci, Ansambel dveh dolin 
in Kvartet za pet. Manjkala 
niso niti izvirna darila (sliki, 
karikature, domače dobro-
te), ki so se jih vsi prejemni-
ki zelo razveselili.

Veselica za poljanske skakalke
Na Visokem pri Poljanah je bil v soboto velik sprejem, ki so ga poimenovali Poklon polanskim skakalkam, v prvi vrsti za Niko Križnar in Emo Klinec.  
Posebne pozornosti sta bila deležna tudi Urša Bogataj, ki je kot prva prejela »poljanski potni list«, in tvorec uspehov – glavni trener Zoran Zupančič.

Glavna zvezda sprejema je bila Nika Križnar, ki jo je na oder pripeljal Milan Čadež, župan 
Občine Gorenja vas - Poljane, iz katere prihaja. Navijači so ji pripravili špalir. Ema Klinec  
je bila upravičeno odsotna. / Foto: Gorazd Kavčič

Tržič – S 15. Tekom po ulicah Tržiča se je v soboto začela le-
tošnja sezona tekaške serije Gorenjska, moj planet. Na deset 
kilometrov je v močnem sneženju svojo prvo zmago v tem 
tekmovanju slavil Besničan Bine Flajnik (34:55). Drugi je bil An-
drej Mikelj, tretji pa Matevž Nunar. V ženski konkurenci je bila 
na pet kilometrov najhitrejša Karmen Klančnik Pobežin (Anine 
tekačice, 20:38) pred Ano Bohinc (AK Domžale) in Marušo Cijan 
Brkič. Letos bo v seriji izvedenih sedem tekov. Po Tržiču sledi 
Tek Petra Levca Skirca v Trzinu (23. aprila), Mošenjski tek (11. 
junija), Radol'ška 10ka (24. junija), Kranjskogorska 10ka (15. 
avgusta), Nočni tek Vrhnika (27. avgusta) in za konec Tek na 
Lubnik (1. oktobra), kjer bo izveden tudi zaključek.

V Tržiču slavila Flajnik in Klančnik Pobežinova

Vilma Stanovnik

Kranj – Že nekaj časa je bilo 
jasno, da bodo letošnji final-
ni obračuni državnega pr-
venstva v hokeju na ledu pre-
cej drugačni od običajnih, saj 
so branilci naslova z Jesenic 
redni del končali na prvem 
mestu, Ljubljančani, ki so 
z izjemo obračunov z ekipo 
SIJ Acroni Jesenice igrali z 

mlado zasedbo, pa so bili šele 
četrti. Tako so se Jeseničani 
in Ljubljančani srečali že v 
polfinalu, kjer so bili boljši 
hokejisti SŽ Olimpije. V dru-
gem polfinalu je Triglav po 
razburljivi tekmi ugnal Sla-
vijo Junior ter si tako priigral 
svoj prvi nastop v finalu.

Igralci Triglava so pred pol-
no dvorano navijačev, ko je 
uvodni plošček na led vrgel 

domači župan in predsednik 
Hokejske zveze Slovenije 
Matjaž Rakovec, tekmo zače-
li zelo požrtvovalno, čeprav je 
že v drugi minuti za goste za-
del Aljoša Crnović. V nadalje-
vanju prvega dela srečanja se 
izid ni več spremenil. So pa 
nato gostje učinkoviteje zai-
grali v nadaljevanju, ko so po 
drugem delu tekme vodili že 
z 0 : 5, na koncu pa so slavi-
li z rezultatom 0 : 7 (0 : 1, 0 : 
4, 0 : 2). O premoči favorizi-
ranih gostov govori tudi izid 
razmerja v strelih, ki je bil 56 
: 15 za Olimpijo. 

»Naša ekipa je na današnji 
tekmi, lahko rečem, pustila 
srce na ledu. Fantje so se bo-
rili do konca, vendar je Olim-
pija profesionalna ekipa, igra 
hitrejši hokej in ravno to je 
bilo odločilno. Kljub vsemu 
gremo z veseljem v Tivoli, 
kjer se bomo znova borili po 
najboljših močeh,« je po tek-
mi povedal glavni trener Tri-
glava Gorazd Drinovec.

»Lepo je videti polne tribu-
ne, ki ti dajo poleta ne glede 
na to, ali igraš doma ali v gos-
teh. Upam, da bo tudi Tivo-
li poln, tako kot je bila danes 
kranjska dvorana,« je pove-
dal kapetan zmagovalne eki-
pe SŽ Olimpije Žiga Pan-
ce in dodal, da bodo že da-
nes naredili vse, da zmaga-
jo in osvojijo naslov držav-
nih prvakov. Tekma v Dvo-
rani Tivoli se bo začela ob 
18. uri. Morebitna tretja tek-
ma je predvidena v četrtek v 
Kranju.

Jeseničani v finalu

Lep uspeh pa so v soboto 
dosegli tudi hokejisti mo-
štva SIJ Acroni Jesenice, ki 
so se prvič uvrstiti v finale 
Alpske hokejske lige. V Ri-
ttnu so po podaljšku s 4 : 5 
premagali Rittner Baum ter 
si tako priborili tretjo polfi-
nalno zmago. Prvo tekmo fi-
nala bodo odigrali v soboto v 
gosteh proti Asiagu.

Hokejski finale brez presenečenja
SŽ Olimpija, ki je minulo soboto prišla v Kranj kot favorit letošnjega finala državnega prvenstva 
v hokeju na ledu, je visoko ugnala domači Triglav, današnja druga tekma pa bo zvečer v Tivoliju. 
Jeseničani prvič v finalu Alpske hokejske lige.

Kljub številnim obrambam vratar Triglava Tomaž Trelc ni 
mogel preprečiti visokega poraza domačih. / Foto: Gorazd Kavčič

Šenčur – Peto kolo košarkarske Lige Nova KBM za prvaka je 
prineslo gorenjski derbi. V Šenčurju sta se pomerila domača 
Gorenjska gradbena družba Šenčur in domžalski Helios Suns. 
Slednji so po preobratu zmagali s 67 : 69 (20 : 16, 21 : 14, 18 : 
22, 8 : 17) in so na lestvici vodilni. Šenčurjani so doživeli tretji 
poraz v nizu, so na petem mestu. V sredo bodo doma igrali 
proti Krki, Domžalčani pa bodo gostili Nutrisport Ilirijo. V 
Ligi za obstanek so triglavani v gosteh izgubili z Zlatorogom 
Laško (70 : 65), na lestvici so na predzadnjem, devetem mestu.

Preobrat Helios Suns v Šenčurju

Kranj – Konec tedna se je za nogometaše nadaljevalo tek-
movanje v Prvi ligi Telemach. Domžale so doma izgubile z 
Mariborom (0 : 2), Kalcer Radomlje pa v gosteh z Olimpijo 
(4 : 1). Domžale so na lestvici šeste, Kalcer Radomlje osmi. 
Nogometaši v drugi slovenski nogometni ligi so odigrali tekme 
23. kroga. Kranjski Triglav je s 6 : 0 premagal Dravo Ptuj. Za 
Triglav je dva zadetka dosegel Tin Matič, po enega pa Miha 
Kancilja, Matevž Matko, Žan Vipotnik in Mark Čeh. Nogome-
taši Rolteka Dob so gostovali pri ekipi Vitanest Bilje in izgubili 
z 2 : 0. Vodi Gorica, Triglav je drugi, Roltek Dob pa deveti. 

Nogometaši Triglava do zmage
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Grega Flajnik Glasovi kolesarji smo le-
tošnje prvo torkovo srečanje 
posvetili našemu dolgole-
tnemu in ustanovnemu čla-
nu Đuru Ćulibrku. Mož je 
namreč pred kratkim slavi-
li osemdeseti rojstni dan. O 
Đuru smo v našem časopi-
su že pisali, a se spodobi, da 
mu ob visokem jubileju pos-
vetimo nekaj vrstic. Da, on je 
tisti kolesar, ki letno tako kot 
profesionalci s kolesom pre-
vozi več kot 25 tisoč kilome-
trov. Đuro je bil v mlajših le-
tih skrben oče, predan je bil 
družini, delu in športu. Za-
poslen je bil v Gradbincu in 
kasneje v vojašnici. Na delo 
in sodelavce ima lepe spo-
mine. Leta 1990 je moral na 

operacijo sive mrene, pri ka-
teri se je zapletlo, tako da je 
na eno oko slep, na drugo pa 
vidi samo 40-odstotno. Ker 
se je po operaciji upokojil in 
se ni mogel gibati, se je zre-
dil in zdravnik mu je sveto-
val zmerno plavanje, pla-
ninarjenje ter kolesarjenje. 
»Če takrat ne bi imel ob sebi 
prijateljev Petra Gregorči-
ča, ki me je kot otroka vodil 
po planinah, ter Lojzeta De-
žmana in Marjana Burje, ki 
sta me navduševala za kole-
sarjenje, bi bil sedaj že zdav-
naj na invalidskem vozič-
ku ali pa pod zemljo,« pravi. 
Tako pa je začel kolesariti in 
vsako leto je naredil več kilo-
metrov. Pred leti je v toplih, 

sončnih dnevih vozil po celi 
Gorenjski, v slabem vreme-
nu pa po Kranju, če je moč-
no deževalo po podzemnih 
garažah nakupovalnih cen-
trov. H kolesarskim podvi-
gom ga je ves čas spodbujala 
tudi žena Anica. Ker se je za-
vedala, kako zdrav in srečen 
je njen mož na kolesu, ga je 
večkrat na dan poslala v trgo-
vino in ga tudi v dežju moti-
virala, da je šel na kolo. Da-
nes je žena žal v domu za os-
tarele in Đuro jo neizmerno 
pogreša. Lani mu je umrl še 
velik prijatelj papagaj Jaka, 
tako da je doma zelo ža-
lostno, pravi. K sreči mu po-
magata hčerki, ki ga večkrat 
obiščeta in mu z družinama 

delata družbo. A prepogos-
to je še vedno osamljen in 
takrat mu v tolažbo ostane 
samo kolo. »S kolesom sva 
nerazdružljiva prijatelja, in 
ko potiskam na pedale, se 
res dobro počutim. Komaj 
čakam torka, ko se srečam 
s svojimi prijatelji z Gorenj-
skega glasa,« pravi Đuro. V 
skupini se raje ne vozi več, 
saj težko sledi kolesarjem 
pred seboj, zaradi varnosti 
najraje kar sam opravi krog.

V torek je torej Đuro vseh 
28 Glasovih kolesarjev, ki 

so prišli na »rundo«, pope-
ljal skozi Kranj do trgovske-
ga centra Planet Tuš. Tam 
navadno začenja svoj manj-
ši krog, ki je speljan po ko-
lesarski stezi, na kateri so 
sami desni ovinki, da mu ni 
treba prečkati cestišča. Prija-
telji Športnega društva Go-
renjski glas smo mu preda-
li nov dres in pokal za vseh 
370.200 prevoženih kilo-
metrov v dvanajstih letih, 
kolikor beleži svoje podvige. 
Đuru želimo še veliko spro-
ščenih kolesarskih užitkov. 

Đurov krog za osemdeset let

Đuro Ćulibrk s prijatelji in novim pokalom

Đuro nas je popeljal po krogu, ki ga vsak dan večkrat prekolesari.

Jelena Justin

Črni Kal z dobro vidno 
apnenčasto skalo je raj za 
športne plezalce. Tako kot 
Osp. Ta apnenčasta skala je 
Kraški rob, ki je dolg približ-
no dvajset kilometrov in po-
teka nad vasmi Socerb, Osp, 
Črni Kal, Podpeč, Zazid, 
Rakitovec. Ti kraji so tudi 
izhodišča za zanimive pla-
ninske izlete. Mi bomo da-
nes obiskali Kavčič, Golič 
in Lipnik, ki sta del Kraške-
ga roba. 

Avtocesto Ljubljana–Ko-
per zapustimo na izvozu 
Črni Kal in vožnjo nadalju-
jemo po stari cesti proti mor-
ju. Na večjem križišču nada-
ljujemo levo v smeri mej-
nega prehoda Sočerga oz. 

Buzeta. Izhodišče našega 
vzpona je vas Rakitovec. Ko 
zagledamo smerokaz Zazid, 
Podpeč, Rakitovec, zavije-
mo ostro levo. Sledimo ces-
ti, ki pelje skozi vas Predlo-
ka, Loka, Bezovica, Podpeč, 
Zazid in Rakitovec. Naj opo-
zorim, da gre cesta tik pred 
Podpečjo pod podvozom, ki 
meri zgolj 2,6 metra, skozi 
Podpeč pa je širina ceste le 
2,2 metra. V Rakitovcu pri 
športnem igrišču parkira-
mo, malce naprej zagleda-
mo tudi obnovljeni kal. 

Nad kalom zavijemo po 
ulici desno, se vzpnemo 
med hišami do kamnitih 
stopnic, po katerih se dvig-
nemo do zgornje ulice. Na 
levi strani zagledamo ru-
meno hišo s hišno številko 

58, mimo katere gremo in že 
smo na kolovozu, ki se pod 
gozdnim pobočjem zmer-
no dviga. Po nekaj deset me-
trih zagledamo leseno tablo, 
na kateri piše Kavčič. Usme-
ri se v gozdno pobočje. Steza 
ni označena, a dokaj dobro 
sledljiva. V okljukih se dvi-
gamo po gozdnem pobočju. 
Ponekod je steza malce za-
raščena oz. so veje dreves 
precej nizko razraščene. Ni 
ravno steza, ki bi bila mno-
žično obiskana. Pot je spelja-
na med drevjem in grmov-
jem, obdaja nas nizka trava. 
Prečimo prvo kolovozno pot 
in nadaljujemo rahlo des-
no na drugi strani ponov-
no navzgor. Ponekod je pot 
malce strmejša, a ni hujšega 
naklona. Ko prečimo drugo 

kolovozno pot, nadaljujemo 
naravnost na drugi strani 
kolovoza. V tem delu je ste-
za težje sledljiva, a z mal-
ce občutka za opazovanje 
gre. Približujemo se skal-
ni pregradi Kraškega robu, 
preko katerega se povzpne-
mo na zgornjo planoto. Ste-
za udobno zavijuga med 
skalami, morda si bomo pri 
kakšnem koraku pomagali 
z rokami, in že smo na trav-
nati planoti. Na naši desni 
zagledamo Kavčič, levo je 
Lipnik. Predlagam, da se 

najprej povzpnemo na Kav-
čič. Da pridemo do steze, 
ki povezuje oba vrhova, sta 
nam v pomoč celo dva mo-
žica. Ko dosežemo stezo, se 
obrnemo v desno in doseže-
mo vrh v naslednjih 15 mi-
nutah. Na vrhu, ki ga ozna-
čujeta dva križa, se odpre lep 
razgled na zadnji vrh grebe-
na, na Žbevnico, ki leži že na 
Hrvaškem; sicer so pa pred 
nami Golič, Lipnik, Kosma-
čič, Kojnik, Slavnik, v ozad-
ju pa ob dobri vidljivosti po-
gorje Julijskih Alp, sloven-
sko morje, Dolomiti.

Z vrha Kavčiča nadalju-
jemo na drugo stran, dokaj 
strmo sestopimo do travna-
tega kolovoza, kjer nadalju-
jemo levo. Smerokazi so si-
cer brez napisov. Sledimo 
kolovozu, ko dosežemo nas-
lednje razpotje. Zavijemo 
desno na Golič, od katerega 
nas loči 30 minut. Povzpne-
mo se do vrha grebena. Z 
desne strani se priključi gre-
benska pot, ki prihaja s hr-
vaške Žbevnice. Po grebenu 

dosežemo še Golič. Predla-
gam, da do smerokaza, kjer 
smo zavili na Golič, sestopi-
mo po isti poti, nato pa nada-
ljujemo naprej še do Lipni-
ka. Tik pod vrhom Lipnika 
vidimo markacije, ki nanj 
vodijo iz Zazida. Lipnik je 
vrh na robu Kraškega roba, 
in njegova severna stran je 
videti malce bolj divje, skal-
nato. Sestopimo do poti, ki 
vodi v Zazid. Pot preči v des-
no in se pod skalnim robom 
počasi spusti do prvega ko-
lovoza, kjer zavijemo des-
no. Po prečenju skozi gozd 
dosežemo drugi kolovoz, 
kjer so številne breze. Mar-
kirana pot zavija desno pro-
ti Zazidu, mi pa zavijemo 
na neoznačen kolovoz levo 
in začnemo po udobni poti 
sestopati proti vasi Rakito-
vec, kjer nas čaka jekleni 
konjiček.

Nadmorska višina: 890 m
Višinska razlika: 500 m
Trajanje: 4–5 ur
Zahtevnost:  

Planinski izlet: Kavčič (879 m n. m.), Golič (890 m n. m.)  
in Lipnik (804 m n. m.)

Del Kraškega roba
Ko se s slovenske obale peljemo po avtocesti proti Črnemu Kalu, nam 
pogled uhaja na skalni rob, ki ga vidimo. Meja med Krasom in Istro.

Do vrha Kavčiča pelje neoznačena pot iz vasi Rakitovec. Na vrhu sta dva križa. / Foto Jelena Justin

Lipnik s Kraškim robom in viaduktom Črni Kal v ozadju Golič je naš vmesni vrh. Po grebenu naprej gre pot na Kojnik. 
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Vilma Stanovnik

Bukovščica – Občina Škofja 
Loka je na pobudo domačin-
ke Čiške Podnar pripravila 
projekt, ki so ga poimeno-
vali Carjevič – rdeča lička v 
škofjeloških vrtcih in šolah. 
Podnarjeva je namreč ško-
fjeloškim otrokom podarila 
dvajset sadik vrste carjevič, 
za preostale sadike, ki jih te 
dni sadijo ob izobraževal-
nih ustanovah, pa je denar 
prispevala Občina Škofja 
Loka. »V fundaciji Mohanji 
so pripravili projekt sajenja 
dreves v Sloveniji. Bil mi je 
zelo všeč, in ker kot vzgoji-
teljica delam v šolstvu, sem 
predlog o sajenju dreves 

posredovala našemu župa-
nu. On in njegova zagna-
na ekipa so iz tega naredi-
li res velik projekt in vesela 
sem, da so nad njim navdu-
šeni tudi v šolah in vrtcih,« 
je povedala Čiška Podnar in 
dodala, da je pomembno, 
ker s sajenjem dreves nare-
dijo veliko dobrega za našo 
zemljo. »Znanstveniki pra-
vijo, da se vsak dan ar zem-
lje spremeni v puščavo. Edi-
na rešitev je, da se ozaves-
timo in poskrbimo za nara-
vo, da sadimo tudi dreve-
sa. Sicer bomo kmalu brez 
vode,« je pojasnila Čiška 
Podnar, ki je vesela, da so 
za sajenje izbrali avtohtono 
slovensko vrsto carjevič, saj 

ima ta jabolka najraje tudi 
njena mama.

Prejšnji teden so najprej 
dve drevesi posadili učenci 
in učenke Osnovne šole Iva-
na Groharja, eno drevo pa so 
posadili tudi učenci in učen-
ke Osnovne šole Jela Janeži-
ča. Še posebno slovesen je 
bil sredin dogodek na Podru-
žnični šoli Bukovščica. »Da-
našnji dogodek je zagotovo 
dobra popotnica sadikam sta-
rih slovenskih sort, ki bodo 
dobile svoje novo življenjsko 
okolje pred našo 110 let staro 
lepotico,« je poudarila vodja 
šole Alenka Magajne Germ, 
župan Tine Radinja pa je do-
dal, da je projekt Rdeča lič-
ka projekt ozaveščanja in je 

hkrati v veselje vsem, ki pri 
njem sodelujejo.

Med najbolj aktivnimi so 
seveda otroci, ki so ob šoli 
v Bukovščici posadili sadi-
ke carjeviča, ob tem pa so se 
predstavili tudi z zanimivim 
programom, ki je bil posve-
čen naravi in sajenju dreves. 
»Najprej smo se zmenili, 

kako bo potekalo sajenje, 
nato smo skupaj s hišnikom 
skopali luknje, smo spodaj 
dali rušo, sedaj pa smo dre-
vesa še posadili,« je povedal 
Jošt Strojan iz Strmice. »Že 
danes se veselim, da bom, ko 
bom večja, lahko prišla na 
šolski vrt in pokusila jabol-
ka, ki smo jih danes zasadili. 

Upam, da bodo dobra,« je 
dodala Ida Bambič iz Knap.

Program ob sajenju dre-
ves v četrtek dopoldne prip-
ravljajo tudi v sadovnjaku 
ob enoti Najdihojca Vrt-
ca Škofja Loka, drevesa pa 
bodo naslednji teden zasa-
dili tudi pri Osnovni šoli 
Škofja Loka-Mesto.

Otroci so zasadili jablane
Prejšnji teden so ob škofjeloških izobraževalnih ustanovah začeli saditi sadike 
jabolk vrste carjevič, spremljevalni dogodki ob sajenju pa pripomorejo, da 
otroci najprej spoznavajo, kako se pravilno sadijo tovrstna drevesa, nato pa 
bodo opazovali rast in napredek ter se v prihodnjih letih sladkali s sadeži.

Otroci so pred šolo v Bukovščici zasadili sadike jablan vrste carjevič, njihovo navdušenje 
nad delom pa sta pospremili tudi Čiška Podnar in Devi Mohan iz fundacije Mohanji.

Ana Šubic

Kranj – Upravno sodišče je 
tudi letos začasno zadrža-
lo odstrel rjavega medveda. 
Z začasno odredbo, izdano 
24. marca, je ustavilo izvrši-
tev dovoljenja za odstrel 222 
medvedov, ki ga je konec fe-
bruarja izdalo okoljsko mi-
nistrstvo. Ustavitev velja 
do pravnomočne odločitve 
v upravnem sporu, ki ga je 
sprožila okoljska organiza-
cija Alpe Adria Green. 

Kot so sporočili iz Društva 
za dobrobit živali AniMa, je 
upravno sodišče znova ugo-
tovilo, da »je v konkretnem 
primeru izkazana ne samo 
težka popravljivost škode, 
ampak celo nepopravljivost 
škode, kajti odstreljenih 
medvedov kot strogo zava-
rovane živalske vrste ne bo 
mogoče nadomestiti«. 

Kot so pojasnili na mini-
strstvu, je populacija rjavega 
medveda v Sloveniji v ugo-
dnem stanju ohranjenosti s 
trendom izboljšanja, kar sta 
v strokovnem mnenju ugo-
tovila Zavod za gozdove Slo-
venije (ZGS) in Zavod RS za 
varstvo narave, ki sta pripra-
vila strokovni predlog za iz-
dajo dovoljenja, v mnenju 
pa so upoštevali še eksper-
tizo Strokovna izhodišča za 
upravljanje rjavega medve-
da z ljubljanske Biotehniške 
fakultete. Ocena največje le-
tne številčnosti za leto 2020 
znaša 990 osebkov. Ne gle-
de na varstveni status rjavega 

medveda je mogoč poseg v 
populacijo, če so izpolnje-
ni določeni pogoji v skladu z 
Uredbo o zavarovanih pros-
to živečih živalskih vrstah, 
so razložili na ministrstvu. 
Pa tudi, da je odvzem iz na-
rave z odstrelom selektiven 
ter višji na območjih večjih 
gostot medveda in pogostej-
ših konfliktov.

Ministrstvo namerava v 
primerih, ko bo treba zaradi 
zagotavljanja zdravja in var-
nosti ljudi in preprečitve res-
ne škode v letu 2022 ukre-
pati ter bosta hkrati izpolnje-
na pogoja, da ni druge zado-
voljive možnosti in da ta rav-
nanja ne škodujejo ohranitvi 
ugodnega stanja populacije, 
izdati posamezna dovolje-
nja za odstrel medveda.

Na Gorenjskem od šest 
do deset medvedov

Dovoljenje za odstrel 222 
medvedov sicer ne zadeva 
Gorenjske, kjer ni predvi-
den redni odvzem medveda, 
je pa možen izredni v pri-
meru povzročanja večjih te-
žav, kar pa ni prav pogosto. 
Od leta 2017, ko so odstreli-
li problematičnega medveda 
na območju Bohinja, ni bilo 
več omembe vrednih ško-
dnih primerov, je povedal 
Blaž Černe iz blejske obmo-
čne enote ZGS.

Po ocenah se na Gorenj-
skem zadržuje od šest do 
deset medvedov, je razložil 
Miran Hafner s kranjske ob-
močne enote ZGS, ki je tudi 
gospodar Lovske družine 

Jošt – Kranj, katere lovci 
so pred približno desetimi 
dnevi zasledili medveda, in 
sicer na območju Čepulj in 
Mohorja. Kot je pojasnil, so 
na platoju Jelovice medved-
je bolj stalno prisotni, ne-
kajkrat letno pa se medved, 
običajno za krajši čas, pojavi 
tudi v nižjeležečih predelih. 
Nazadnje so ga na območju 
okoli Mohorja zaznali prib-
ližno pred pol leta, resnih 
težav z njim pa za zdaj niso 
imeli, je pristavil.

Medved pojedel koruzo  

Marsikaj zanimivega o ne-
davnem obisku kosmatin-
ca ve povedati lovec Anton 
Šubic. Kot je pojasnil, gre 
za srednje velikega medve-
da, pojavil se je na krmišču 
za divje prašiče na Mohor-
ju. Po mnenju Šubica gre za 
medveda z zelo dobrim spo-
minom, saj se je že lani po-
leti na istem krmišču hranil 
s koruzo, letos pa je prišel še 
prej. Na krmišče je prihajal 
dober teden, dokler ni poje-
del vse koruze. Polnjenje kr-
mišča so nato opustili, da bi 
se medved poslovil. A v so-
boto zvečer ga je Šubic spet 
srečal, tokrat na krmišču na 
Planici, od koder pa se je oči-
tno vrnil pod Mohorja, kjer 
je bil opažen v nedeljo zgo-
daj zjutraj. Dodal je še, da 
medved ni nevaren za ljudi, 
saj ne gre za samico z mladi-
či, temveč samca, ki se pra-
viloma že ob najmanjšem 
šumu hitro umakne. 

Zadržali odstrel medvedov
Upravno sodišče je z začasno odredbo zadržalo dovoljenje za odstrel 222 rjavih medvedov v Sloveniji. 
Na Gorenjskem redni odvzem ni predviden, saj medvedje ne povzročajo večjih težav. Pred dnevi se je 
eden od njih zadrževal na območju Mohorja, Čepulj in Planice nad Kranjem.

Takole se je medved, ki je verjetno zašel z Jelovice, pred 
dnevi hodil hranit na krmišče za divje prašiče na Mohorju. 

Ana Šubic

Kranj – Kljub napovedim, da 
se bodo deležniki mlečne ve-
rige 28. marca, ko so nada-
ljevali pogovore o izboljša-
nju razmer v mlečnem sek-
torju, pogovarjali tudi o dvi-
gu odkupne cene mleka za 
pet centov na 42 centov na 
kilogram, se to ni zgodilo. So 
se pa te po besedah predse-
dnika Sindikata kmetov Slo-
venije Antona Medveda s 1. 
aprilom vseeno spremenile. 
V Ljubljanskih mlekarnah, 
največjem odkupovalcu 
mleka v Sloveniji, so se od-
ločili, da z aprilom odkupno 
ceno dvignejo za 2,5 centa, 
za enak znesek pa še v maju, 
skupno torej za pet centov. 

Pogovore o zvišanju od-
kupne cene mleka so prej-
šnji teden z vseh deležni-
kov mlečne verige preselili 
na raven kmetijskih zadrug 
in proizvajalcev mleka ozi-
roma kmetov. Na Kmetij-
sko gozdarski zbornici Slo-
venije (KGZS) tako odloči-
tev pozdravljajo in poudarja-
jo, da trdno zagovarjajo stali-
šče, da prehranske krize, ki 
jo pričakujemo, kmetje niso 
niti sposobni niti pripravlje-
ni prevzeti v celoti na svoja 

pleča, saj so se stroški pride-
lave mleka zaradi višjih cen 
vhodnih surovih precej zvi-
šali. »Sedanje odkupne cene 
ne omogočajo niti prežive-
tja, kaj šele nujno potrebnih 
vlaganj v razvoj podeželja,« 
je za STA dejal predsednik 
KGZS Roman Žveglič. 

V Ljubljanskih mlekar-
nah so razložili, da so od-
kupno ceno mleka zaradi 
rasti proizvodnih stroškov 
tako na kmečki kot predelo-
valni strani zviševali že od 
lanskega julija, na pogovo-
rih z dobavitelji minuli te-
den pa so se strinjali, da je 
odgovornost enih in dru-
gih, da zagotovijo vzdržno 
poslovanje vseh členov v ve-
rigi, obenem pa potrošni-
kom cenovno dostopno ka-
kovostno slovensko mle-
ko in mlečne izdelke. Zara-
di drastičnega povečevanja 
stroškov na kmetijskih go-
spodarstvih bodo tako vno-
vič zvišali odkupno ceno 
mleka; kot omenjeno, za pet 
centov do konca maja, kar 
je bila tudi zahteva kmetov. 
»Za Ljubljanske mlekarne 
bo to pomenilo kar 35-od-
stotno povišanje odkupne 
cene surovega mleka glede 
na maj 2021,« so dodali.

Dvig odkupne cene
Ljubljanske mlekarne so po pogovorih deležnikov 
mlečne verige sporočile, da bodo odkupno ceno 
mleka do konca maja dvignile za pet centov.

Komenda – V Komendi bo od petka do nedelje potekal 25. 
Spomladanski kmetijsko-obrtni sejem. Kot so pojasnili v Ko-
njeniškem klubu Komenda, se bo na 50 tisoč kvadratnih me-
trih površin predstavilo več kot petsto razstavljavcev. Sejem 
bo vrata odprl v petek ob 10. uri. Uradno odprtje bo ob 12. uri, 
slavnostni govornik bo kmetijski minister Jože Podgoršek.

Spomladanski kmetijsko-obrtni sejem v Komendi
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Simon Šubic

Praprotno – V petek popol-
dne je v Praprotnem voz-
nik tovornega vozila zara-
di neprilagojene hitrosti vo-
žnje na ovinku s ceste izrinil 
avtobus s potniki, ki je vozil 
nasproti. Avtobus je obstal 

delno izven ceste, voznik to-
vornega vozila pa je odpe-
ljal naprej. V Ljubljani so 
ga izsledili policisti avtoce-
stne policije, zoper njega pa 
so uvedli postopek. V nesre-
či ni bil nihče telesno poško-
dovan, so še pojasnili na Po-
licijski upravi Kranj. 

S ceste izrinil avtobus

Prikolico tovornega vozila je na ovinku zaradi neprilagojene 
hitrosti odneslo na nasprotni vozni pas, kar je ujela tudi 
kamera v avtobusu. / Foto: Facebook

Simon Šubic

Domžale – V četrtek dopol-
dne je izbruhnil požar v 
stanovanjski hiši v naselju 
Bišče v občini Domžale. Pos-
redovali so gasilci Centra za 
zaščito in reševanje Domža-
le in Prostovoljnega gasil-
skega društva Ihan, ki so po-
žar pogasili in prezračili pro-
store, rešili pa so tudi stano-
valca. 

Gasilci so namreč ob pri-
hodu na kraj požara izvedeli, 
da je zagorelo v kletnih pro-
storih hiše, kjer se naj bi po 

vsej verjetnosti nahajal sta-
novalec. Moškega jim je us-
pelo najti, bil je opečen in 
omotičen od dima. Iznesli 
so ga na svež zrak in preda-
li v nadaljnjo oskrbo reševal-
cem Nujne medicinske po-
moči Domžale, ti pa so ga 
odpeljali v ljubljanski klinič-
ni center. Po podatkih polici-
je njegovo življenje ni ogro-
ženo. 

Policisti so opravili ogled 
in nadaljujejo zbiranje ob-
vestil o vseh okoliščinah do-
godka. Vzrok za požar še ni 
znan. 

Domžalski gasilci iz goreče 
kleti rešili moškega

Simon Šubic

Kamnik, Medvode – Policij-
ska uprava Ljubljana pred za-
četkom motoristične sezone 
v sodelovanju z Javno agen-
cijo RS za varnost prome-
ta (AVP) in občinami organi-
zira brezplačna predavanja z 
naslovom Prometne nesre-
če in posledice. Namenjena 
so predvsem uporabnikom 
enoslednih motornih vozil in 
mladim voznikom pa tudi os-
talim udeležencem v prome-
tu. Predavanji bodo pripravi-
li tudi v kulturnem domu v 
Medvodah (12. aprila) in Zavo-
du Mekinjski samostan v Ka-
mniku (21. aprila), obe se zač-
neta ob 17. uri. Za udeležbo 
se je treba predhodno prijavi-
ti do četrtka, 7. aprila, na e-na-
slov: predavanja_nesrece@ 
policija.si, pri tem pa navesti 
kraj, kjer bi se predavanja radi 
udeležili, in število oseb.

Na policiji pojasnjujejo, 
da projekt Posledice prome-
tnih nesreč že od leta 2012 

v sodelovanju z AVP izvaja-
jo za dijake srednjih šol. Pro-
jekt je bil pozitivno sprejet 
in tudi nagrajen s posebnim 
priznanjem za prispevek k 
večji varnosti v cestnem pro-
metu. Slušatelji so večkrat 
poudarili, da bi predavanje 
morali poslušati ne le mla-
dostniki, ampak sleherni 
udeleženec v prometu.

Predavanje je namenjeno 
predvsem ozaveščanju o pos-
ledicah prometnih nesreč in 
posledično s tem krepitvi za-
vedanja, kako pomembno 
je naše ravnanje v prometu. 
Predavatelj, policist Tomaž 
Tomaževic, bo temo predsta-
vil v interaktivnem predava-
nju, ki traja 45–60 minut. 
Sestavljeno je iz osebne iz-
povedbe zgodb o prometnih 
nesrečah, v katerih je bil po-
sredno ali neposredno ude-
ležen ali jih je obravnaval kot 
policist. S prikazom posnet-
kov s spleta ter drugih vse-
bin pokaže, kateri so vzroki 
in kakšne so lahko posledice 

prometnih nesreč. Celotno 
predavanje spodbuja sluša-
telje k razmišljanju o posledi-
cah in je predstavljeno na po-
ljuden način ter se vseskozi 
prepleta z izkušnjami iz pra-
kse.

Predavanje je razdelje-
no v več sklopov in obse-
ga seznanitev s posledica-
mi prometnih nesreč skozi 

oči policista, dejstva o pro-
metnih nesrečah (statistika, 
vzroki nesreč, kazenske do-
ločbe, varnost vozil), prikaz 
dejavnikov nesreč s pomoč-
jo videoposnetkov (hitrost, 
zaviranje, alkohol, varno-
stni pas …), prikaz konkret-
nih primerov hudih prome-
tnih nesreč v povezavi z de-
javniki ter diskusijo.

Motoriste vabijo na predavanja
Tudi v Medvodah in Kamniku bo v aprilu potekalo brezplačno predavanje Prometne nesreče in 
posledice. Namenjeno je predvsem motoristom in mladim voznikom. 

Policist Tomaž Tomaževic je doslej o posledicah prometnih 
nesreč predaval predvsem srednješolcem. / Foto: arhiv GG

Jesenice – V noči na nedeljo so policisti z gasilci na Jesenicah 
preverjali uhajanje plina iz enega od vagonov. Ugotovili so, 
da je šlo za okvaro na ventilu in manjši izpust brez znakov 
ogrožanja, so sporočili s Policijske uprave Kranj. 

Iz vagona uhajal plin

Kranj – Gorenjski prometni policisti so v petek zvečer na pod-
lagi prijave nezanesljive vožnje obravnavali voznika z 0,78 mg/l 
alkohola v izdihanem zraku. Voznika so domov odpeljali svoj-
ci, zoper njega pa zaradi hujšega prekrška poteka prekrškovni 
postopek.

Zaradi vinjenosti vozil nezanesljivo

Kamnik – Kamniški policisti so pred dnevi obravnavali prijavo 
spletne goljufije, s katero je neznana oseba z lažnim prikazo-
vanjem in prikrivanjem oškodovanko spravila v zmoto, da bo 
prejela večjo količino denarja v zameno za več nakazil. A četudi 
je nakazala že skupno 18 tisoč evrov, o denarju še danes ni ne 
duha ne sluha. Policisti o kaznivem dejanju zbirajo obvestila.  

Nov primer spletne goljufije

Kamnik – Kamniške policiste so v soboto obvestili o družin-
skem nasilju v Klemenčevem v občini Kamnik. Policisti so z 
zbiranjem obvestil ugotovili, da je bil moški v preteklem času 
večkrat nasilen do svojih družinskih članov, zaradi česar mu je 
bil na kraju izrečen ukrep prepovedi približevanja in je moral 
zapustiti domovanje, prav tako pa bo zoper njega podana 
kazenska ovadba.

Že večkrat nasilen do družinskih članov

Simon Šubic

Kranj – Slovenski policisti so 
v prvih treh mesecih ugoto-
vili že 12.460 kršitev neupo-
rabe varnostnih pasov, pose-
bej skrb vzbujajoče pa je, da 
je bilo kar 1265 kršitev pove-
zanih z neuporabo zadrže-
valnih sistemov pri otrocih, 
ki so najbolj izpostavljeni in 
lahko že ob lažjih trkih utrpi-
jo hujše posledice, je Agen-
cija za varnost cestnega pro-
meta (AVP) opozorila pred 
včerajšnjim začetkom na-
cionalne preventivne akci-
je Varnostni pas varuje vas, 
ki bo trajala ves teden. Ak-
cija je namenjena opozarja-
nju na pomembnost pripeto-
sti z varnostnim pasom vseh 
potnikov v vozilu na vsaki, 
tudi najkrajši poti in poveča-
nju deleža pripetosti z varno-
stnim pasom. Na policiji ob 
tem napovedujejo, da bodo ta 
teden na območju vsake po-
licijske uprave izvedli po en 
poostren nadzor nad upo-
rabo varnostnih pasov, si-
cer pa bodo policisti aktiv-
nosti v zvezi z akcijo izvajali 
ob rednem delu. Pri nadzoru 
bodo ugotavljali tudi upora-
bo naprav in opreme, ki ovi-
rajo vidno ali slušno zazna-
vanje med vožnjo. Pri prevo-
zih otrok v šolo in na šolske 
izlete pa bodo spremljevalce 

in otroke opozarjali na upo-
rabo varnostnega pasu oziro-
ma zadrževalnega sistema. 

Da je zavedanje voznikov 
motornih vozil o pomenu 
pripetosti med vožnjo še ved-
no premajhno, ne dokazuje-
jo le podatki o kršitvah, tem-
več tudi rezultati lanskega te-
renskega opazovanja v enaj-
stih mestnih občinah, so opo-
zorili v AVP. Zgovorna pa je 
tudi statistika prometnih ne-
sreč. Stopnja uporabe var-
nostnega pasu v letu 2021 je 
namreč pri umrlih voznikih 
osebnih avtomobilov zna-
šala samo 56 odstotkov, kar 
je najmanj v zadnjem petle-
tnem obdobju. Od 32 umrlih 
voznikov osebnih avtomobi-
lov jih je 18 uporabljalo var-
nostni pas. Delež neuporabe 
varnostnega pasu pa je zna-
šal kar 41 odstotkov. Od sku-
paj 139 hudo poškodovanih 
voznikov osebnih avtomobi-
lov jih je 111 oz. 80 odstotkov 
uporabljalo varnosti pas. Sto-
pnja uporabe je bila največ-
ja pri lažje telesno poškodo-
vanih voznikih osebnih av-
tomobilov, saj je varnostni 
pas uporabljalo 94 odstot-
kov oziroma 2393 voznikov. 
Pri enajstih umrlih potni-
kih v osebnih vozilih je bila 
stopnja uporabe varnostne-
ga pasu 46-odstotna (78-od-
stotna v letu 2020), saj pet 

umrlih oseb ni uporabljalo 
varnostnega pasu (pri enem 
uporaba ni znana). Varno-
stni pas je uporabljalo vseh 
pet umrlih voznikov tovor-
nega vozila, ustrezno zaščito 
pa je imel samo eden od treh 
umrlih voznikov traktorja. 

Po začasnih podatkih so 
letos od sedmih umrlih vo-
znikov osebnih avtomobi-
lov trije uporabljali varnostni 
pas, pri enem je bila upora-
ba neznana. Delež neupora-
be varnostnega pasu je zna-
šal 43 odstotkov. Od skupaj 
25 hudo poškodovanih vo-
znikov osebnih avtomobi-
lov jih je varnostni pas upo-
rabljalo 21 (84 odstotkov). 
Stopnja uporabe je bila naj-
večja pri lažje telesno poško-
dovanih voznikih osebnih 

avtomobilov, saj je varnostni 
pas uporabljalo 92 odstot-
kov lažje poškodovanih voz-
nikov. 

Lani so policisti ugotovi-
li 54.020 kršitev neupora-
be varnostnih pasov (predla-
ni 43.842), od tega je bilo kar 
5832 kršitev povezanih z ne-
uporabo zadrževalnih sis-
temov pri otrocih (predlani 
5227). Pri uporabi otroških 
varnostnih sedežev in zadr-
ževalnih sistemov je sicer lan-
ska novela zakona o pravilih 
cestnega prometa prinesla 
spremembe. Po novem mo-
rajo biti med vožnjo v motor-
nem vozilu v otroškem var-
nostnem sedežu pripeti ot-
roci, manjši od 140 centime-
trov (prej 150 centimetrov) ali 
lažji od 36 kilogramov.

Nadzirajo uporabo pasu
Ta teden poteka nova nacionalna preventivna akcija Varnostni pas varuje vas. Skrb vzbujajoče je veliko 
število kršitev zaradi neuporabe zadrževalnih sistemov pri otrocih. 

Policisti so lani ugotovili za dobrih deset tisoč več kršitev 
zaradi neuporabe varnostnega pasu. / Foto: arhiv GG



Alenka Brun

Jubilejno obletnico 
sta znotraj večerne-
ga dogajanja preple-
tala beseda in glas-
ba, pospremila pa jo 

je – tako kot vsako leto – tudi 
dobrodelnost. Tokrat so se 
odločili, da celoten izkupiček 
dobrodelne prireditve raz-
delijo med uporabnike Cen-
tra Korak, Fundacijo Vin-
cenca Drakslerja za odvisni-
ke, Varstveno-delovni center 
(VDC) Kranj in projekt Tudi 
ti si angel. 

Za namen praznovanja 
desetletnice so v VDC Kranj 
izdelali tudi prav posebne 
gumbe, ki prinašajo srečo in 
označujejo prijateljstvo, poi-
menovali pa so jih preprosto 
knofi. Udeleženci večernega 
dogajanja so jih lahko kupi-
li tudi na licu mesta, pripra-
vili pa so še fotografski koti-
ček na to temo.

S srečelovom, dobrodel-
nimi fotografijami in ročno 
izdelanimi okvirčki za sli-
ke, ki so jih izdelale lionist-
ke LK Kranj s pomočjo upo-
rabnikov VDC Kranj, s kok-
tajli sreče in prijateljstva, za 
katere je ponovno poskrbel 

Edin Halačević, in z rahlo-
čutnimi donatorji, ki se ved-
no prepoznajo v namenu 
Povežimo se – kot so zapi-
sali na Facebooku na strani 
kranjskih lionistov – so zbra-
li nekaj več kot 11 tisoč evrov.

Da pa večer ni minil le v 
luči nagovorov, je za glas-
beni uvod najprej poskrbel 
Kranjčan Matic Tičar (VDC 
Kranj) s harmoniko in orgli-
cami, kasneje so zazvene-
le tudi kitare in tambura, 
s stand upom pa je prisot-
ne presenetila Lucija Ćiro-
vić. Da je vse potekalo brez 
zapletov, sta na prireditvi 
Povežimo se 2022 z besedo 
skrbela še radijca in pove-
zovalca Gorazd Mavretič in 
Slavica Bučan.

POVEŽIMO SE
Lions in Rotary klub Kranj sta v sodelovanju  
z Mestno občino Kranj prvega aprila zvečer v 
Kongresnem centru Brdo praznovala desetletnico 
prireditve Povežimo se.

Predsednica Lions kluba Kranj Mojca Lončarski in 
predsednik Rotary kluba Kranj Iztok Kraševec

Matic Tičar s harmoniko

Večera Povežimo se 2022 so se udeležili tudi zakonci Šenk, 
Gregorc, Matijaševič in Strniša.

Alenka Brun

D
ejan Dogaja je 
umetniško ime 
Dejana Kraj-
nca, ki so ga v 
preteklosti kli-

cali tudi poskočni Dejan, 
ker je bil član priljublje-
nega ansambla Poskočni 
muzikanti. Sedaj nadaljuje 
samostojno glasbeno karie-
ro in tokrat sta se s Tilnom 
Tomšičem (na klaviaturah) 
predstavila gostom bohinj-
ske restavracije Pri lovcu. 
Fanta sta ustvarila ravno 
pravšnje vzdušje med gos-
ti, ki so tisti večer za Teden 
restavracij izbirali med tri-
hodnim mesnim in ribjim 
menijem, jedi pa so pospre-
mile izjemno uigrane kom-
binacije z vini. 

Na krožnikih sta bili zve-
zdi Tedna jelen in file rde-
če šarenke. Čeprav si bomo 
zapomnili tudi fermenti-
rane gobe z bešamelom in 
kozjim sirom ter predjed z 
rdečo peso in dimljeno rač-
ko. Komur se je na koncu 

»zaluštalo« še sladkega, si 
je lahko privoščil sufle s cve-
tličnim sladoledom. Med 
mizami se je spretno sukal 
domači Jan Dobravec, ki je 
gostom s strastjo in vesel-
jem razlagal, kako je nasta-
jal tokratni meni Tedna res-
tavracij in zakaj so se odloči-
li, da neko vino »oženijo« z 
določeno jedjo.

Dejan Dogaja pa je po prvi 
uspešnici Nenormalno lepo 
ravno nekaj dni pred nasto-
pom v Bohinju izdal novo 
pesem z naslovom Mane-
kenka. Pesem je zaradi 
koronskih razmer luč sve-
ta ugledala kar pol leta kas-
neje, kot je načrtoval. Za 
Manekenko so posneli tudi 
že videospot, v katerem je 
pevec s svojo skupino zdru-
žil moči še z dekleti projek-
ta Miss Slovenija. 

»V Manekenko sem verjel 
od trenutka, ko sem jo prvič 
slišal v studiu,« je povedal 
Dejan Dogaja o novi pes-
mi. »Ritmi so čisto v mojem 
stilu, hkrati pa gre hitro v 
uho. Pesem združuje tisto, 
kar me v življenju najbolj osrečuje: dobra glasba in 

lepa dekleta,« se je navihano 
zasmejal.

Tudi tokrat je skladbo 
ustvarila Dejanova že uve-
ljavljena ekipa: Maj Vlašič 
se je podpisal pod melodi-
jo, Rok Lunaček je besede 
spremenil v rime, Krešimir 
Tomec  je poskrbel za pro-
dukcijo, vse pa je potekalo 
pod budnim očesom Mat-
jaža Vlašiča. Videospot so 
fantje in dekleta tokrat pos-
neli v Thermani Laško.  

Priljubljeni pevec pa je 
omenil še Dejan Dogaja 
band, s katerimi ravno tako 
piše novo zgodbo. »Ob sebi 

imam odličen bend in ljudi, 
s katerimi dobro sodeluje-
mo in jim popolnoma zau-
pam – to si štejem v čast. Spr-
va ni bilo lahko, vendar ko 
pogledam, kaj vse smo v tako 
kratkem času skupaj ustva-
rili, lahko s ponosom rečem, 
da je bila odločitev stopiti na 
samostojno pot prava. Vesel 
sem, da lahko danes predsta-
vim nov singel, za katerega 
vem, da bo tisti, ki ga bomo 
do zgodnjih jutranjih ur peli 
na naših zabavah,« je pouda-
ril in dodal, da s fanti res pri-
dno ustvarjajo ter obljublja-
jo, da je to šele začetek nove 
glasbene zgodbe. 

DEJAN DOGAJA PRI LOVCU
Spomladanski Teden restavracij se je zaključil, restavracija Pri lovcu, ki je v Art Hotelu Kristal v Bohinju, 
pa je tokrat večernim gostom postregla tudi z glasbenim bombončkom: nastopom priljubljenega 
Dejana Dogaja, ki ga je na klaviaturah spremljal Tilen Tomšič.

Tilen Tomšič in Dejan Dogaja

Jelen s pirejem zelene in zelenega jabolka

Jan Dobravec
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

V zeleni livadi
iščem odsev,
iščem stopinjo,
s katero si zaznamovala 
svojo pot.

V neskončnosti obstoja
v izvirih mogočnega.

V očeh ljudi
iščem dobroto,
iščem znamenja,
s katerim si zaznamovala
svoj obstoj.

V množici spominov,
v mreži vseh prepletanj.

V ogledalu
iščem tvoje podobe.
Iščem mali kanček
tebe na sebi,
s katerim si me zaznamovala.

Monika

Spomini tvorijo naša življenja. Naj bodo lepi ali pa malo 
manj lepi, v vsakem primeru ustvarijo naš mozaik. Ta je 
lahko v različnih barvah, lahko pa je črno-bel. Pesem pa je 
tista, ki pove vse. In nas zaznamuje. Meta

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

V tebi

PESMI MLADIH

Alenka Brun

K
onec marca so v 
Hotelu Park v Novi 
Gorici uspešno 
izpeljali že sedmi 
vinsko-kulinarič-

ni festival Park Wine Stars, 
ki je k udeležbi pritegnil 
lepo število obiskovalcev in 
istočasno odprl sezono vin-
sko-kulinaričnih prireditev.

Večina obiskovalcev sicer 
že tradicionalnega festiva-
la se je strinjala, da so se za 
obisk odločili, ker so pogre-
šali trenutke sproščenega 
druženja. Park Wine Stars 
je tako kot prvi tovrstni fes-
tivalski dogodek leta pos-
tregel z elegantnim vzduš-
jem in vrhunsko degusta-
cijsko izkušnjo. Posebna 
pozornost je bila tudi tokrat 
namenjena vinom iz vseh 
štirih vinorodnih okolišev 
vinorodne dežele Primor-
ska: Brda, Vipavska doli-
na, Kras in slovenska Istra. 
Tako se je z izborom treh vin 

na dogodku predstavilo kar 
dvajset vinarjev, kleti oziro-
ma vinskih hiš. Na pobudo 
organizatorjev pa so vinarji v 
festivalski izbor poleg med-
narodnih sort vključili tudi 

vina iz starih lokalnih, tradi-
cionalnih in avtohtonih sort 
tega prostora (rebula, mal-
vazija, zelen, pinela, klarni-
ca, vitovska grganja, barbe-
ra …), ki so kot posebnosti 

spodbudile zanimanje obi-
skovalcev.

Tudi tokrat so obiskoval-
ci izbrali vino večera. Med 
tekmujočimi sta enako šte-
vilo točk prejela rdeče A+ 

letnik 2015 iz Kleti Brda in 
malvazija Sinfonietta Mari-
na letnik 2018 iz vinske kle-
ti Pucer z Vrha iz Nove vasi 
nad Dragonjo.  

Okuse festivala je s kulina-
ričnimi kreacijami nadgradi-
lo kar enajst Hitovih kuhar-
jev, ki so predstavili kulina-
riko Hitovih hotelov. Parko-
vo hišno kuhinjo so zastopali 
Adi Blaško, Anže Klemše ter 
Marjana Štrukelj, iz Hote-
la Perla sta na dogodek pri-
šla Matjaž Šinigoj in Dragan 
Marić, Hotel Lipa sta predsta-
vljala Toni Ferizović in Tim 
Pavletič, Sabotin pa Matic 
Rusjan in Kaja Pervanja. Vse 
sladokusce sta s sladico pre-
senetili Isidora Cvetković in 

Marina Užar iz hotela Koro-
na v Kranjski Gori. Gorenjki 
sta postregli svežo sadno sla-
dico, ki so jo sestavljali man-
gova pena na rdečem žame-
tu, cimetov mus, kuli manga 
in maline ter malinov krispi 
z dodano čokolado za deko-
racijo.

Isidora Cvetković, ki je 
sladico zasnovala, je mlada 
kuharica, ki se je šele pred 
kratkim kot pomočnica prid-
ružila slaščičarski ekipi cen-
tra Korona. Danes že samo-
stojno opravlja delo slašči-
čarke, za katero pravi, da ji je 
neizmerno všeč, saj je zani-
mivo, razgibano in – kar je 
najpomembnejše – omogo-
ča veliko ustvarjalnosti.

FESTIVAL VINSKIH ZVEZD 
ODPRL SEZONO DRUŽENJA

Marina Užar in Isidora Cvetković iz hotela Korona v Kranjski Gori

Mangova pena na rdečem žametu, cimetov mus, kuli 
manga in maline, malinov krispi / Foto: arhiv organizatorja (Tanja Savić)

Mateja Rant

P
o daljšem času so 
tudi v Kranju in 
Škofji Loki lahko 
otroški parlament 
izvedli v živo. Prip-

ravili so ju Društvo prijatel-
jev mladine (DPM) Kranj in 
DPM Škofja Loka v sodelo-
vanju z mentorji in učenci z 
osnovnih šol. 

Pokroviteljstvo nad parla-
mentom je v Kranju prevzel 
župan Matjaž Rakovec, mla-
de parlamentarce pa je nago-
voril podžupan Janez Čer-
ne. Po skupnem uvodnem 
delu so se učenci razdeli-
li v tri skupine, kjer so raz-
pravljali o treh temah: pokli-
cih v času nenehnih global-
nih sprememb, poklicih pri-
hodnosti in poteh do pokli-
ca, je pojasnila predsedni-
ca DPM Kranj Jana Kovač. 
Vodenje delavnic so prevze-
le OŠ Matija Valjavec Predd-
vor, OŠ Matije Čopa Kranj in 
OŠ Davorina Jenka Cerklje. 
Vsaka skupina je pripravila 

poročilo o svojem delu, ob 
zaključku pa so učenci izbra-
li šest predstavnikov, ki jih 
bodo zastopali na nacional-
nem parlamentu 11. aprila 
v Ljubljani. »Izbrali pa smo 
tudi teme za prihodnji parla-
ment: vpliv športa na samo-
podobo in učni uspeh, ekolo-
gija ter medvrstniški odnosi 
oziroma problematika nasi-
lja,« je pojasnila Jana Kovač. 

V Škofji Loki je letošnji 
otroški parlament pripravila 
in mu predsedovala Osnovna 
šola Cvetka Golarja, zbrane 

pa je nagovoril tudi škofjelo-
ški župan Tine Radinja ter z 
njimi delil nekaj svojih mis-
li o poklicih in njihovi priho-
dnosti. »V okviru glavne raz-
prave so vsi lahko spregovo-
rili o tem, kaj menijo o pokli-
cih, prihodnosti, vlogi druž-
be, staršev in ne nazadnje tudi 
šole pri izvajanju zastavljenih 
(poklicnih) ciljev,« je pojas-
nila predsednica DPM Škof-
ja Loka Jelka Jelovšek Srebot 
in dodala, da so bili mladi par-
lamentarci enotnega mne-
nja, da si je treba v življenju 

postavljati cilje, da se ne bi 
vrteli v krogu. »Ugotovili pa 
so tudi, da si je svoj cilj treba 
upati doseči.« Pogovarjali so 
se še o pomenu izobrazbe na 
kasnejše življenje in poklic ter 
možnosti, da se njihov sanj-
ski poklic tudi zares uresni-
či. Za novo temo, ki bo aktu-
alna v prihodnjem šolskem 
letu, so izbrali enakost med 
ljudmi, je razložila Jelka Jelo-
všek Srebot. Na nacionalnem 
otroškem parlamentu pa jih 
bo zastopal Ammar Kaltak iz 
OŠ Cvetka Golarja.

MLADI O POKLICIH
Moja poklicna prihodnost je bila letos že tretje leto zapored tema otroškega parlamenta, ki so ga v 
Škofji Loki pripravili minuli četrtek, v Kranju pa še teden prej.

Otroški parlament v Škofji Loki / Foto: arhiv DPM Škofja Loka
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»Tašča«
S fantom in sinčkom živiva pri 
fantovih starših. Načeloma se 
dobro razumemo, toda vedno 
bolj mi gre na živce tašča, ki se 
vtika v čisto vse, kar počnemo. 
Zdi se mi, da nič ne naredim 
prav. Sicer je prijazna, toda 
vseeno. Zanima me, ali se 
bomo preselili na svoje. 
Ne pravijo zastonj, da je tre-
ba živeti tako daleč stran od 
staršev, da ne morejo v copa-
tih do vas. Vaši tašči je pred-
vsem dolgčas. Videti je, da 
vas imata tast in tašča rada. 
Toda ker je tašča upokojena, 
nima nobene druge pametne 
zaposlitve, kot je to, da »vam 
pomaga«. Saj sami veste, 
da ni »žleht« in da dela z 

dobrimi nameni. Mogoče pa 
poskusile malce s taktičnos-
tjo. Prosite jo, da vam skuha 
kosilo. Verjetno imate tudi 
vrt, preusmerite ji pozornost 
na vrt. Dajte ji idejo, da bi bilo 
krasno, če bi sinček jedel čim 
več zelenjave. Z vrtom je pre-
cej dela in jo bo to zaposlilo 
vsaj do jeseni. Do takrat pa se 
boste že kaj novega domislili. 
Mogoče bi v vse skupaj vple-
tli tudi tasta. Poiščite jima 
zaposlitev, naj se prijavita v 
kakšno društvo upokojencev 
in z njimi potujeta, balinata, 
se izobražujeta. Potem se ne 
bo več toliko vrtela okoli vas. 
S čisto svojim gnezdecem 
boste pa morali še kar nekaj 
časa počakati. Trenutna situ-

acija ni taka, da bi si lahko 
privoščili nakup stanovanja. 
Srečno.

»Hčerka«
Pozdravljeni, sem mama 
najstnice, ki je začela hoditi v 
prvi letnik srednje šole. Puber-
teta jo je sicer že prej mučila, 
toda odkar je začela hoditi v 
šolo v Ljubljano, svoje hčerke 
ne spoznam več. Prej pridna 
punca ima strašno slab učni 
uspeh, mislim pa tudi, da je 
zapadla v slabo družbo. Zapr-
la se je vase in ne komunicira 
več z menoj. Do drugih dveh 
sorojencev je osorna in nepri-
jazna. Ali naj jo prepišemo v 
drugo šolo? 
Imate prav. Vaša hčerka je v 
zadnjem času zapadla v slabo 
družbo in je v precejšnji stiski, 
ki je za sabo potegnila tudi 
slab učni uspeh. V osnovni 
šoli je verjetno izdelovala šolo 
z levo roko, brez posebnega 
truda. Ko pa je prestopila v 

srednjo šolo, ji očitno ni šlo 
tako zlahka. Spoznala je tudi 
novo, napačno družbo, ki ji 
ni preveč v oporo. Kaže, da 
je šola za vašo hčerko prava, 
samo pomagati ji morate, 
da bo vzpostavila drugačen 
ritem življenja, s katerim se 
bo tudi znebila napačne dru-
žbe. Mogoče ji postavite stro-
žja pravila. Videti je, da ste se 
več ukvarjali z drugima dve-
ma otrokoma kot z njo, ker je 
bila tako neproblematična. 
Mogoče postavite druga dva 
otroka malce na stranski tir ali 
pa ju prepustite za nekaj časa 
očetu. Zanj je videti, da pre-
več dela. Povejte mu, da se 
je situacija doma spremenila 
in da ga potrebujete. Vi pa se 
v celoti posvetite hčerki. Do 
konca letošnjega šolskega 
leta boste vzpostavili novo 
rutino, ki ji bo pomagala 
prebroditi najhujše. Vse bo 
dobro z njo in z vašo družino. 
Želim vse lepo.
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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

K
er je Ema Šilar 
občanka Kranja, se 
je poleg preddvor-
skega župana Roka 
Robleka simpati-

čnega praznovanja udele-
žil tudi kranjski župan Mat-
jaž Rakovec. Prišli so njeni 
domači: hči Magda Buko-
všek s soprogom Jožetom 
ter sin Janez Šilar s soprogo 
Marino. Oglasila se je tudi 
prostovoljka Zinka Papež, 
ki slavljenko obiskuje kot 
individualna družabnica ter 
ji med drugim včasih tudi 
kaj na glas prebere. Častitlji-
vi starosti so nazdravili tudi s 
pesmijo in napitnico, za kar 
so poskrbeli člani Folklorne 
skupine Sava Kranj. Šilarje-
vi sta poleg nove direktori-
ce DSO Preddvor Lidije Kos 

voščila še oba župana in ji 
zaželela vse dobro.

Nasmejana in čila 104-let-
nica se je rodila 1. aprila leta 
1918 v Bohinjski Bistrici, 

kjer je tudi preživela otroš-
tvo. Njen oče je bil zaposlen 
na železnici in zaradi njego-
ve službe se je leta 1933 dru-
žina preselila v Kranj, kjer je 
Šilarjeva kasneje spoznala 
tudi svojega moža. Ta je bil 
velik ljubitelj motorjev. Ko so 
drugi kupovali »fičke«, je on 
kupil motorno kolo, s kate-
rim sta se pogosto vozila nao-
krog, izvemo. Poročila sta se 
takoj po drugi svetovni vojni 
in se preselila v Zgornje Bit-
nje, kjer je slavljenka živela 
do odhoda v dom. V zakonu 
sta se jima rodila dva otroka, 
hči in sin.

Šilarjeva je bila zaposlena 
v nekdanji tekstilni tovarni 
Intex v Kranju. Po odhodu v 
pokoj je skrbela tudi za pod-
ružnično cerkev v Zg. Bit-
njah, kjer je pospravljala in 

skrbela za okrasitev ob sobo-
tnih mašah. V veselje ji je 
bilo vezenje, pletenje, kva-
čkanje, pa tudi sešila je kaj. 
Bila je tudi varuška svojim 
vnukom. Po moževi smrti 
leta 2005 je živela v svojem 
stanovanju – do svojega 99. 
leta, ko po zlomu kolka ni 
več mogla skrbeti zase. 

V DSO Preddvor je sedaj 
že pet let. Pravijo, da se gos-
pa Ema že od samega začet-
ka bivanja pri njih redno in z 
veseljem vključuje v domske 
aktivnosti. »Na določene se z 
invalidskim vozičkom odpe-
lje kar sama.« Povedo pa še, 
da kljub naglušnosti še ved-
no sodeluje tudi v domskem 
Žoga bendu, rada pa se ude-
leži tudi molitvene ure, sve-
te maše, raznih prireditev in 
prostočasnih aktivnosti.

STOŠTIRILETNICA EMA ŠILAR
V Domu starejših občanov (DSO) Preddvor je v petek stanovalka Ema Šilar praznovala 104. rojstni dan. 
Rodila se je 1. aprila 1918 v Bohinjski Bistrici, nato pa se je kot najstnica z družino preselila v Kranj. Po 
poroki je živela v Zgornjih Bitnjah, kjer je ostala vse do odhoda v dom.

Ema Šilar je prvega aprila letos dopolnila 104 leta. Na fotografiji je v družbi najbližjih: sina 
Janeza in njegove soproge ter hčerke Magde in njenega soproga. / Foto: Tina Dokl

Častitljivi starosti so prisotni na simpatičnem praznovanju 
v DSO Preddvor nazdravili tudi s pesmijo in napitnico.  
S cvetjem v rokah se ji je pridružila tudi nova direktorica 
doma Lidija Kos. / Foto: Tina Dokl

V minulem tednu so imeli v kranjski porodnišnici 25 poro-
dov, rodilo se je 12 dečkov in 13 deklic. Najlažji je bil deček 
z 2550 grami, najtežja pa deklica, ki je tehtala 4150 gra-
mov. V jeseniški porodnišnici se je rodilo 12 novorojen-
čkov, med njimi 7 dečkov in 5 deklic. Najlažji je bil deček, 
ki je tehtal 2930 gramov, najtežja pa je bila deklica, ki ji je 
tehtnica pokazala 3730 gramov.

Novorojenčki

Delite tudi v letu 2022 osebno srečo ali obisk abrahama, 
občutja ob praznovanju srebrne ali zlate, morda celo žele-
zne poroke z bralci našega časopisa in tako presenetite, 
razveselite. Z objavo v Gorenjskem glasu lahko tako na 
unikaten način obdarujete slavljenca ali slavljenko, ustva-
rite zanimiv spomin. Svoje predloge in vprašanja lahko 
sporočite na elektronska naslova alenka.brun@g-glas.si 
in info@g-glas.si ali pokličete na telefonsko številko 041 
699 005.

Poroke, rojstva, obletnice ...

Priljubljena glasbena zasedba Zvita feltna ob svoji 15-let-
nici prihaja tudi na Gorenjsko. Fantje bodo 23. aprila 
namreč nastopili v Tavčarjevem dvorcu na Visokem pri 
Poljanah.

Zvita feltna praznuje tudi na Gorenjskem

Znani so nominiranci za glasbene nagrade zlata piščal 
2022. Med skoraj dva tisoč predlogi je strokovna akade-
mija izbrala glasbenike in glasbena dela, ki so v prete-
klem ustvarjalnem letu najbolj izstopali. Tako so izbrali 
nominirance v petih kategorijah, in sicer za skladbo leta, 
izvajalca leta, album leta in novinca leta, podeljena pa 
bo tudi nagrada za življenjsko delo. Dobitniki glasbenih 
nagrad zlata piščal 2022 bodo razglašeni v četrtek, 12. 
maja. Mad nominiranci letos izstopata skupini Joker Out 
in Koala Voice, prva zasedba je za skladbo leta nominira-
na celo dvakrat, s pesmima A sem ti povedal in Umazane 
misli. Dobitnika nagrade za življenjsko delo pa bodo raz-
krili na podelitvi. 

Zlata piščal 2022
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1. nagrada: ročno izdelana glinena potičnica
2. nagrada: ročno izdelana glinena piškotnica
3. nagrada: ročno izdelan glinen podstavek za žlico

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte  vil če
nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po š lji te do 
petka, 15. aprila 2022, na Go renj ski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na
bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na 
Nazorjevi ulici 1.
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Erika Jesenko

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

Kitajsko zelje ima podobne sestavine kot zelje in repa in je 
odlično za prebavo, saj ne napihuje in je zelo lahko prebavljivo. 
Očisti črevesje in ga napolni s snovmi, ki vplivajo na živah-
nejše celice, izboljšuje imunski sistem in ga poživi. Iz telesa 
pomaga odvajati vodo in strupene snovi. Lahko ga uporabimo 
v solati, kot prilogo, odlično je tudi v juhah. 

Kitajsko zelje s sadjem in jogurtom

Potrebujemo manjšo glavo kitajskega zelja, 2 mandarini, poma-
rančo, limono, 2 dl jogurta, trsni sladkor, sol in poper.
Mandarini in pomarančo olupimo, razdelimo na krhlje in jim 
v celoti odstranimo belo kožico. Limono ožamemo. V lončku 
razžvrkljamo jogurt, limonin sok, pol žličke sladkorja, malo 
soli in popra. Kitajsko zelje očistimo, operemo in narežemo na 
kratke trakove. Zelje in sadje (če so krhlji pomaranče veliki, jih 
prerežemo na pol) zmešamo in prelijemo z jogurtovo polivko. 
Počakamo deset minut, da se solata prepoji, ter postrežemo.

Pikantna solata s kitajskim zeljem

Potrebujemo glavico kitajskega zelja (približno 1 kg), veliko 
česna, svež peteršilj, 1 file inčuna, žlico kaper, 1 dl olivnega olja, 
1 dl jabolčnega kisa in sol.
Liste kitajskega zelja operemo, odcedimo in zrežemo na re-
zance. Na drobno sesekljamo inčun, kapre, česen in peteršilj 
ter jih damo v kozico. Dodamo olje, kis in sol, pomešamo ter 
prevremo. Zelje damo v skledo za solato in po njem polijemo 
še vročo polivko. Premešamo in pustimo pokrito pol ure, nato 
ga ponovno premešamo in postrežemo.

Topla solata z lososom, rižem in kitajskim zeljem

Potrebujemo 150 g dolgozrnatega riža, 250 g lososovega fileja, 
bio limono, 2 žlici olivnega olja, žlico mešanih začimb (kari, 
mleta rdeča paprika, česen in čebula v prahu, kurkuma, čili, 
kajenski poper …), 400 g kitajskega zelja, 10 češnjevih ali dat-
ljevih paradižnikov, majhno čebulo, 2 žlici sezamovih semen, 
2,5 dl jogurta, sol in šopek peteršilja.
Riž skuhamo po navodilih. Limono operemo z vročo vodo, 
osušimo in naribamo limonino lupino polovice limone. Razre-
žemo jo na pol, polovico z naribano lupino narežemo na re-
zine, iz druge pa iztisnemo sok. V lonček damo mešanico 
začimb in ji dodamo žlico limoninega soka ter olje. S tem 
prelijemo lososova fileja, ki smo ju položili na dno pekača. 
Obložimo ju še z rezinami limone in pečemo v pečici, ogreti 
na 180 °C, od 12 do 15 minut. Medtem operemo kitajsko zelje 
in ga narežemo na tanke trakove. Paradižnik operemo in raz-
polovimo. Čebulo narežemo na obročke. Sezam popražimo 
v ponvi brez maščobe in ga pustimo, da se ohladi. Jogurtu 
dodamo limonino lupino in preostali limonin sok. Solimo, 
popramo ter vmešamo sesekljan peteršilj. Na globoke krož-
nike razporedimo riž, zelje in paradižnik. Dodamo pečenega 
lososa in potresemo s čebulo in sezamom. Postrežemo z 
jogurtovim prelivom.

Nasvet

Kitajsko zelje je kot nalašč tudi za malico, saj je shranjeno v 
posodi odlično tudi pripravljeno vnaprej. 

Krhke makove potičke
Pa je velika noč spet pred 

vrati in s tem spet vprašanje, 
kakšno potico bomo pa letos 
pekli. Da ne bo izgovorov, da 
je kos potice prevelik in da v 
želodcu zanje ni več prosto-
ra, pripravimo majhne krh-
ke makove potičke. 

Za pripravo krhkih ma-
kovih potičk potrebujemo: 
za testo: 400 g moke, 200 g 
masla, 1 jajce, 70 g sladkor-
ja v prahu, 1 vaniljev sladkor, 
1 pecilni prašek, 1 žlico kisle 
smetane, lupinico ene bio li-
mone, ščepec soli; za makov 
nadev: 200 g mletega maka, 
3 žlice sladkorja, 2 vaniljeva 

sladkorja, lupinico ene bio li-
mone, 1,8 dl vročega mleka, 
100 g mešane marmelade.

Priprava testa: Skupaj 
zmešamo moko, pecilni pra-
šek, sladkor v prahu, vaniljev 
sladkor, limonino lupinico 
in sol. Dodamo na lističe na-
rezano maslo, jajce in kislo 
smetano. Vse skupaj zgnete-
mo v čvrsto testo. Testo zavi-
jemo v prozorno folijo in ga 
postavimo v hladilnik za vsaj 
pol ure.

Med tem časom pripra-
vimo makov nadev: Sku-
paj zmešamo mleti mak, 
sladkor, vaniljev sladkor in 

limonino lupinico. Popa-
rimo z vročim mlekom in 
vmešamo še marmelado. 
Vse skupaj dobro zmešamo, 
da dobimo gost makov na-
dev. Če je nadev preveč suh 
(odvisno od maka), prilije-
mo še kakšno žlico vročega 
mleka.

Sestavljanje potičk: Testo 
razdelimo na dva enaka dela 
in vsak del razvaljamo v pra-
vokotnik, pri čemer naj bo 
ena stranica precej daljša od 
druge. Vsak pravokotnik na-
mažemo z makovim nade-
vom in zavijemo v tanek sva-
ljek. Vsak svaljek narežemo 

na 1,5 centimetra debele 
dele, da dobimo majhne po-
tičke. Potičke polagamo na 

pekač, prekrit s peki papir-
jem. Pečemo v pečici, segre-
ti na 180 °C, 20 minut.

Milena Miklavčič

»Siniša, moj oče, je živel v 
Nemčiji, kamor sta se z ženo 
preselila leta 1975. Očka mu 
je napisal pismo, na katero je 
hitro odgovoril. Obljubil je, 
da nas obišče ob veliki noči.«

Danica ima trenutke, ko je 
prvič zagledala svojega biolo-
škega očeta, še zmeraj pred 
očmi. Nekoč, ko je bil mlad, 
je moral biti zelo lep moški. 
Težko in neurejeno življenje 
pa je na njegovem obrazu in 
telesu pustilo sledi. Na obisk 
je prišel sam.

»Dala sva si roke, on je gle-
dal v tla, jaz sem iskala nje-
gove oči. Pa se mi je kar iz-
mikal. Malo sem mu bila po-
dobna, a ne preveč. Oba sva 
imela rjave oči, le moja polt 
je bila precej svetlejša od nje-
gove. V mešanici nemške-
ga in hrvaškega jezika me je 
spraševal, kako sem, kako ži-
vim, ali imam kaj otrok. Ko 
sem slednje v solzah zanika-
la, je le skomignil z rameni, 
da je morda bolje tako, ker 
sta imela oba s Senko v so-
rodstvu brate oziroma sestro, 
ki so imeli različne psihič-
ne težave. Kakšne točno, ni 
omenjal. Iz žepa je potegnil 
šatuljico in v njegovih žulja-
vih dlaneh se je znašla zlata 
verižica. 'Da te bo spominja-
la name,' mi je rekel. Takrat 
sem vstala in ga spontano ob-
jela. A mu to ni bilo všeč, saj 
me je hitro odrinil. Vsi smo 

bili v zadregi, nihče ni vedel, 
kaj naj še reče. Potem pa je 
Siniša poočital staršem, za-
kaj so mi dali čisto slovensko 
ime. Ni mu bilo prav. Mami 
ga je povabila, naj ostane na 
kosilu, a jo je zavrnil. Izgovo-
ril se je, da ga družina čaka 
pri sorodnikih. Pokazal nam 
je fotografijo, na kateri je bil z 
ženo, sinovoma in vnuki. Bili 
so zelo lepi na pogled.

Ko se je poslovil, me je bo-
lelo srce. Nisem vedela, da 
sem ga videla prvič in tudi 
zadnjič. Čez kakšni dve leti 
ga je na delovišču do smrti 
povozil tovornjak. V spomin 
nanj sem sina, ki se mi je čez 
čas rodil, poimenovala po 
njem.

Možu, s katerim sem se 
še isto leto, kot sem spozna-
la biološkega očeta, ločila, 
za srečanje nisem nikoli po-
vedala. A človek obrača, Bog 
obrne. Po spletu okoliščin si 
je čez čas našel žensko, ki je 
izvirala iz krajev, od koder je 
bila doma tudi moja biološka 
mama. A kot vem, nista bili v 
sorodu. Tako in tako pa sva z 
bivšim po delitvi premoženja 
šla vsak svojo pot.

Moja zgodba ne bi bila po-
polna, če bi zamolčala, da mi 
je spolnost veliko pomenila. 
Dokler sem bila poročena, je 
bila to najpomembnejša vez, 
ki me je priklepala na moža. 
Sicer je bil zelo pust in dolgo-
časen moški, četudi velik de-
loholik, v postelji pa se je raz-
živel.

Ko sem bila spet samska, 
sem imela kar nekaj moš-
kih. Nekoč sem mami ome-
nila, da ne čutim nobenih za-
vor, ker jih menjam, pa se je 
le pokrižala in mi v šali odgo-
vorila, da je zato 'kriva' moja 
'južna' kri.

Tako je naneslo, da sva za-
čela prijateljevati z Roma-
nom, poslovnim partnerjem 
firme, v kateri sem takrat de-
lala. Imela sem svoje, sicer 
manjše stanovanje, kjer sva se 
sestajala. Bil je poročen, a mi 

zato ni bilo mar. Če bi bil nje-
gov zakon dober, ne bi niko-
li iskal druge ženske. Najino 
druženje je bilo zelo živahno 
tudi zato, ker sem bila prepri-
čana, da sem neplodna. Žal 
sem se uštela. Kdaj točno sem 
zanosila, ne vem. Nisem ime-
la nobenih stranskih učinkov, 
nič bruhanja, nič. Da je izgi-
nila menstruacija, priznam, 
nisem opazila. Potem sem 
se začela rediti, najljubše kri-
lo sem komaj spravila nase. 
Zdravnica me je poslala na 
več pregledov, za vsak primer 
sem obiskala tudi ginekologi-
njo. Čez dobrih šest mesecev 
sem rodila sina, ki sem ga po-
imenovala Siniša. V spomin 
na biološkega očeta. Nič mu 
ni bil podoben, saj je po mo-
jem ljubimcu podedoval rde-
če skodrane lase.

Moji starši so bili presrečni. 
Nosili so me po rokah, mami 
mi je želela izpolniti vsako 
še tako majhno željo. Pusti-
la sem se razvajati, četudi je 
v meni na neki način vlada-
la praznina. Te občutke tež-
ko opišem. Imela sem otro-
ka, po katerem se hrepene-
la, ljubimca, ki mi ni obrnil 
hrbta, ljubeče starše, nič mi 
ni manjkalo. A še nisem bila 
zadovoljna. Počutila sem se 
več kot grozno. Ati me je pe-
ljal k zdravniku, ta me je na-
potil k psihiatru. Poporodna 
depresija, so rekli. Kdo bi si 
mislil! Sebe sem imela za naj-
močnejšo žensko na svetu, pa 
mi spodnese noge ena običaj-
na poporodna depresija!

Ko je imel sine šest mese-
cev, sem začela pokašljeva-
ti, ves čas bi samo spala. Spet 
me je ati peljal k zdravni-
ku. Vzeli so mi kri in že nas-
lednji dan so me pod nujno 
poklicali, naj se oglasim na 
Onkološkem inštitutu. Dia-
gnoza: rak ščitnice. Neura-
dno sem bila ena od številnih 
žrtev nesreče v Černobilu leta 
1986. Sledila je operacija, na 
srečo sem imela zasevke le po 
vratnih bezgavkah, drugje še 

ne. Misel, da bi bilo lahko še 
veliko huje, me je čisto potr-
la. Namesto da bi bila vesela, 
ker sem imela srečo, sem se 
zaprla vase. Bog ve, kaj bi bilo 
s sinom, če mami ne bi skr-
bela zanj. Nekoč, kmalu po 
zdravljenju z radioaktivnim 
jodom, sem prosila atija, naj 
poišče še Senko. Videla sem, 
da ga je moja želja zelo priza-
dela. Med vrsticami sem mu 
povedala, da še zmeraj mis-
lim na biološke starše. To si je 
razlagal po svoje, češ da mi je 
zanj in za mami toliko kot za 
lanski sneg. Pa ni bilo res. Le 
tista praznina, ki sem jo nosi-
la v duši, me je priganjala, da 
jo napolnim.

Iskanje Senke je trajalo 
precej časa. Ati je uporabil 
vse zveze in poznanstva, pre-
den je žensko, ki bi lahko bila 
ona, našel v neki vasi v mu-
slimanskem delu Bosne. Ati-
jev prijatelj mi je šel toliko na 
roko, da me je odpeljal v to 
vas. Žensko, ki bi lahko bila 
Senka, sem videla od blizu. 
Stala je na dvorišču, obkrože-
na z otroki, in naju gledala, 
ko sva spraševala za pot. Bilo 
je praktično nemogoče, da bi 
z njo spregovorila besedico.

Po tisti avanturi, ki je atija 
finančno drago stala, sem se 
umirila, čas je pozdravil tudi 
mojo depresijo.

Bila sem presrečna, da 
imam otroka, želela sem ime-
ti še kakšnega. Želja se mi je 
izpolnila čez nekaj let, ko sem 
bila že na pragu štiridesetih. 
Vseeno sem tvegala in dono-
sila. Rodila sem punčko, ki 
je dobila ime po moji mami. 
Drugi otrok je bil še toliko več-
ji blagoslov zato, ker sem pre-
živela raka na ščitnici.

A darov, ki mi jih je dalo 
življenje, pa jih pogosto ni-
sem zmogla ne videti ne ce-
niti, sem se začela zavedati 
šele, ko sem vstopila v tako 
imenovano zrelo obdobje. 
Sem pa še zmeraj živahna, 
a samska,« je še dodala in se 
nagajivo zasmejala.

Skrivnosti okoli mojega rojstva, 2. del

Preizkušnje, ki niso bile lahke

usode



vidno zapisani na obraz-
cu izkaznice, fotografija in 
dva prstna odtisa v biome-
trični obliki. Zakon o oseb-
ni izkaznici določa, da se 
prstna odtisa, ki sta odvzeta 
ob vlogi, v evidenci izdanih 
osebnih izkaznic ne hranita 
in ne uporabljata za druge 
namene, po vročitvi oseb-
ne izkaznice pa se iz evi-
dence brišeta. Biometrični 

podatki so tako zapisani 
samo na čipu individualne 
osebne izkaznice, zakon pa 
dodatno določa tudi, kdaj se 
lahko uporabljajo. Na čipu 
osebnih izkaznic, ki se izda-
jajo po 12. letu starosti, so 
tudi tri digitalna potrdila, ki 
bodo omogočala elektron-
sko poslovanje.

Po podatkih iz eviden-
ce izdanih osebnih iz kaznic 
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
         vzhod      zahod 

Torek
5. 4.

–1/13 °C

Nedelja 
10. 4.

–2/10 °C

Sreda 
6. 4.

Četrtek
7. 4.

Petek
8. 4.

Sobota
9. 4.

0/15 °C 2/14 °C 6/13 °C 2/12 °C

Ponedeljek 
11. 4.

Torek
12. 4.

Sreda
13. 4.

Četrtek
14. 4.

–1/14 °C 2/18 °C 3/17 °C 4/16 °C

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: NA-
REDIMO JOGURT SIR IN KEFIR, ki je bila objavljena v  
Gorenjskem glasu 22. marca 2022, so: Betka Bitežnik iz 
Tržiča, ki prejme 1. nagrado (darilna kartica želja v vred-
nosti 15 EUR), Terezija Jakopin iz Kranjske Gore in Sil-
vo Simončič iz Kranja, ki prejmeta 2. in 3. nagrado (knji-
ga Melanda). 
Nagrajenci križanke GOSTILNA ARVAJ iz Kranja,  ki je bila 
objavljena v Gorenjskem glasu 18. 3. 2022, so:  Andre-
ja Lazarevič iz Kranja, Franc Vertačnik iz Vodic in Na-
talija Majes iz Kranja, ki za nagrado  prejmejo malico v  
gostilni Arvaj.  Nagrajenci bodo potrdila o nagradah  
prejeli po pošti. 
Vsem nagrajencem čestitamo!

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

Vabljeni na odprtje razstave

»Slovenci, Slovenke! Takoj na delo  
za obnovo domovine!«
UDARNIŠKO DELO V SLOVENIJI OD LETA 1945 DO 1955

v četrtek, 7. aprila 2022, ob 19. uri  
v Galerijo Prešernove hiše v Kranju, Prešernova 7. 

SLOVENCI, 
SLOVENKE! 

TAKOJ NA DELO  
ZA OBNOVO 
DOMOVINE!

UDARNIŠKO DELO V SLOVENIJI  
OD LETA 1945 DO 1955
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5. 4. tor. Vinko   6.35 19.36

6. 4. sre. Viljem   6.33 19.38 

7. 4. čet. Darko   6.31 19.39

8. 4. pet. Albert   6.29  19.40

9. 4. sob. Tomaž    6.27 19.42

10. 4. ned. Metilda   6.26 19.43

11. 4. pon.  Leon   6.24 19.44

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

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

PRIREDITVE

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bo jutri, v sredo, 6. aprila, sre-
dina risalnica ob 16. uri, ustvarjalne delavnice pa ob 17. uri. V 
četrtek, 7. aprila, bo ura pravljic, ki jo bo obiskala Grofica in 
bo pravljico tudi povedala, ob 17. uri, v petek, 8. aprila, pa se 
bo Brihtina pravljična dežela začela ob 10. uri.

Hrušica – V knjižnici bo v četrtek, 7. aprila, ustvarjalna de-
lavnica ob 16. uri.

IZLETI

Ekskurzija po izbranih mokriščih Gorenjske
Kranj, Bodešče, Naklo – BSC Kranj in Center za trajnostni 
razvoj podeželja Kranj v okviru usposabljanja vodnikov po 
Podonavju projekta Danube Guides Action vabita na nara-
voslovno terensko izobraževanje Izbrani primeri mokrišč 
na Gorenjskem. Med drugim boste s strokovnim vodnikom 
obiskali manj znano, a zelo pomembno mokrišče pri Bo-
deščah z novourejeno interpretacijsko točko. Ekskurzija bo 
v soboto, 9. aprila, s startom ob 9. uri v Kranju. Gre za 4. 
in zaključno aktivnost v okviru izobraževalnega sklopa za 
vodnike Naravna dediščina Save in mokrišč na Gorenjskem 
ter njena interpretacija. Udeležba na dogodku je brezplačna, 
obvezna pa je najava udeležbe. Najava udeležbe in več infor-
macij na: info@ctrp-kranj.si, tel.: 040 303 752, 040 733 344 
ter FB-strani Centra. 

Postno romanje po Rožnovenski poti
Brezje pri Tržiču, Kranj – Društvo Sveta Neža za ohranjanje 
kulture in razvoj kraja z Brezij pri Tržiču in Kulturno društvo 
Kranjčani materam v soboto, 9. aprila, vabita na postno ro-
manje po Rožnovenski poti, na katerem bodo prosili za mir 

na svetu. Ob 8.30 bo sveta maša v baziliki Marije Pomagaj 
na Brezjah, zatem pa se boste romarji zbrali ob spomeni-
ku papeža Janeza Pavla II. Na približno dvanajst kilometrov 
dolgo pot se boste odpravili ob vsakem vremenu. Hoje je za 
štiri ure, na pol poti, na info točki, pa je poskrbljeno tudi za 
okrepčilo. Poskrbite za primerno obutev in obleko. Tiste, ki 
na pot ne boste mogli, organizatorji vabijo na ogled videa 
romanja na svoji spletni strani.

PREDAVANJA

Spomladanska opravila na zelenjavnem vrtu
Tržič – Danes, v torek, 5. aprila, ob 19. uri Knjižnica dr. To-
neta Pretnarja vabi na predavanje Nevenke Breznik Beton 
o spomladanskih opravilih na zelenjavnem vrtu. Predavanje 
so organizatorji pripravili v sodelovanju s Klubom Gaja.

Literarno predavanje
Literarno predavanje pisateljice Nine Kosmač o šved-
skem pisatelju Päru Lagerkvistu, dobitniku Nobelove na-
grade za književnost in enemu najpomembnejših šved-
skih dramaturgov vseh časov, se bo začelo v soboto, 9. 
aprila, ob 19. uri na Zoomu na povezavi https://us05we.
zoom.us/j/82409097527?pwd=MHFReEZzZWFoOWJne-
FozekZXaUpvdz09 ID reunion code: 824 0909 7527.

RAZSTAVE

Avtoportret je lahko moj alter ego
Tržič – V četrtek, 7. aprila, bo ob 18. uri v Galeriji Atrij odprtje 
razstave Avtoportret je lahko moj alter ego. Z avtoportreti se 
bodo pod mentorstvom Eve Serpan Sitar predstavili učenci 
Osnovne šole Križe.

Razstava ročnih del
Adergas – KUD Pod lipo Adergas v sodelovanju z Občino 
Cerklje na Gorenjskem vabi v dvorano v Adergas na ogled 8. 
Razstave ročnih del. Odprtje razstave bo v petek, 8. aprila, 
ob 19. uri s krajšim kulturnim programom. Delo pridnih rok 
mož in žena si boste lahko ogledali v soboto, 9. aprila, in 
nedeljo, 10. aprila, obakrat med 9. in 12. ter od 16. do 18. uro.

Deset let jeseniških protestov
Jesenice – Fotografsko društvo Jesenice vabi na ogled fo-
tografske razstave Vitomirja Pretnarja Deset let jeseniških 
protestov. Odprtje razstave bo v sredo, 6. aprila, ob 18. uri v 
Galeriji GTČ Jesenice. Razstava bo na ogled od 6. aprila do 
4. maja.

Maša Likosar

Ljubljana – Po skoraj 24 le-
tih smo dobili nove oseb-
ne izkaznice, ki vsebujejo 
34 izpostavljenih zaščitnih 
elementov, kar je dvajset 
več kot dosedanja izkazni-
ca. Poseben poudarek je na 
velikosti in zaščiti fotogra-
fije, ki se v različnih obli-
kah pojavlja na dokumen-
tu kar trikrat, med drugim 
tudi v tako imenovanem 
transparentnem oknu, v ka-

terem sta ob sliki unikatno 
zapisani začetni črki prve-
ga priimka in imena posa-
meznika. V zgornjem des-
nem kotu je dodana ozna-
ka zastave EU z dvočrkovno 

kodo za Slovenijo. Serijska 
številka bo izpisana vidnej-
še. Med podatke so dodani 
kraj rojstva in zapis pošte 
ter poštne številke v naslo-
vu, če je ta na območju Slo-
venije. Vse osebne izkazni-
ce imajo tudi oznako za čip 
in QR-kodo, ki je namenje-
na preverjanju veljavnosti 
osebne izkaznice takrat, ko 
posameznik z njo nastopa v 
pravnem prometu. Za bio-
metrično osebno izkaznico 
z 10-letno veljavnostjo je tre-
ba odšteti 29,53 evra, kar je 
10,67 evra več kot za staro.

Bistvena novost v postop-
ku vloge je odvzem dveh 
prstnih odtisov za državlja-
ne, starejše od 12 let. Spre-
menjen je tudi obrazec nove 
osebne izkaznice, ki vsebu-
je pomnilniški medij ozi-
roma čip, kjer so zapisa-
ni podatki, ki so tudi sicer 

Dobili smo nove osebne izkaznice
Zadnji ponedeljek v marcu so vse upravne enote in diplomatska predstavništva ter konzulati Republike 
Slovenije začeli sprejemati vloge za izdajo novih biometričnih osebnih izkaznic.

je imelo 25. marca 2022 ve-
ljavno osebno izkaznico 
1.791.971 državljanov, od 
tega je izdanih 209.883 oseb-
nih izkaznic starostnikom 

po 70. letu s trajno veljav-
nostjo. Do konca letošnje-
ga leta bo potekla veljavnost 
256.254 osebnim izkazni-
cam.

Vzorec nove biometrične osebne izkaznice
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Serijska številka bo 
izpisana vidnejše.
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

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

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

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

Rezultati – žrebanje 3. 4. 2022
12, 14, 17, 21, 22, 23, 32 in 27

Loto PLUS: 1, 7, 9, 13, 16, 19, 33 in 5
Lotko: 7 0 1 0 2 5

Sklad 6. 4. 2022 za Sedmico: 1.830.000 EUR
Sklad 6. 4. 2022 za PLUS: 280.000 EUR
Sklad 6. 4. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

NADSTROPJE v hiši, delno opre-
mljeno, cena po dogovoru, na relaciji 
Medvode–Golo Brdo 3, tel.: 031/702-
386 22000914

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
KUPIM

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

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

KOVINSKA platišča z gumami 
225/60 R16, za Renault Espace, tel.: 
068/177-277  
 22000910

ŠPORT,  
REKREACIJA
PODARIM

DOBRO ohranjeno žensko kolo, tel.: 
031/329-228 22000898

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
IŠČEM

PODARITE odvečne knjige. Pokličite, 
pridem z veseljem, jih odpeljem in oh-
ranim, tel.: 030/996-225  
 22000913

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

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

TRAKTORSKO prikolico za pre-
voz živali in pocinkane ograde, tel.: 
031/772-549 
 22000906

KUPIM

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

TROSILEC za hlevski gnoj, tel.: 
031/571-512 
 22000905

TROSILEC umetnega gnojila, do-
bro ohranjen, 300 kg, 200 kg, tel.: 
040/800-278 22000907

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 bikca simentalca in limuzin, stara 7 
mesecev, tel.: 031/309-732 
 22000902

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

BREJO kravo, druga telitev, rok v maju, 
tel.: 041/612-032  
 22000901

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

KUPIM

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

BIKCA simentalca, težkega 250 kg, 
tel.: 041/841-835 22000909

OSTALO
PRODAM

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

VEČJO količino 50 m3 fino sejane 
prsti, mešanica rjave, črne in ilivnate, 
tel.: 040/389-518 22000904

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO pomoč za pobiranje špargljev. 
Samo Livk, Dorfarje 16, 4209  Žabni-
ca, tel.: 040/244-347 22000897

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

IŠČEM

IŠČEM DELO – učna pomoč matema-
tika, fizika, OE, na vašem domu, inže-
nir v pokoju, izkušen, tel.: 031/534-
061 22000908

STORITVE
NUDIM

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

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

IŠČEM

IŠČEM osebo za čiščenje apartmaja in 
urejanje vrta na Krku, tel.: 031/444-
868 22000899

RAZNO
PRODAM

2 steklenici, eno za kis in eno za ace-
tilen, 8 kg, cena po dogovoru, tel.: 
031/520-004 22000903

KOVINSKO gugalnico, dvojno sedalo, 
za 2 in enojno, v. 180, š. 150, g. 140, 
in otroško samokolnico, tel.: 041/374-
201 22000912

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE, KRANJ

Torek, 5. aprila
17.00 52. Teden slovenske drame (TSD) – Slovenska dramatika v knjižnih izdajah (v Mestni 
knjižnici Kranj)
17.00 52. TSD – Josip Jurčič: KOZLOVSKA SODBA V VIŠNJI GORI (v dvorani PGK)
19.00 52. TSD – Varja Hrvatin: ZELDA (v Stolpu Škrlovec)

Sreda, 6. aprila
19.30 52. TSD – Branko Završan in ansambel: BODI GLEDALIŠČE! (v dvorani PGK)

Četrtek, 7. aprila
20.00 52. TSD – Koncert: Piaf, Edith Piaf: Vesna Pernarčič (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, JESENICE
 

Torek, 5. aprila
19.30 20. Čufarjev maraton – Ken Ludwig: SLEPARJA V KRILU

Četrtek, 7. aprila
19.30 Julien Daillere: ZGODBE GRDE DEKLICE

GLEDALIŠKI SPORED

KINO SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 5. aprila
15.45, 17.50, 20.00 MORBIUS
17.40, 20.20 REŠILEC
18.50 NITRAM
16.10 JEŽEK SONIC 2, sinhro.
17.00 PRASICA, SLABŠALNI IZRAZ ZA 
ŽENSKO

18.30, 20.40 IZGUBLJENO MESTO
19.30 BATMAN
15.30, 17.30 JAZ, RDEČA PANDA, sinhro.
21.00 UNCHARTED
15.40 VELIKI RDEČI PES CLIFFORD,  
sinhro.

Organizatorji filmskih predstav si 
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

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

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

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

                        + poštnina

25
EUR

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

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

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

12Mehka vezava, 112 strani
Redna cena je 15 EUR, če jo kupite ali naročite  
na Gorenjskem glasu je cena samo

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

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

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

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.  

                        + poštnina

1280
EUR

V knjigi je več 
kot 100 receptov 
in zanimivosti o 
čokoladi v poglavjih: 
o kakavovcu in 
kakavovem zrnu, 
od kakavovega 
zrna do čokolade, 
čokoladne torte in 
kolači, čokoladni 
deserti in strjenke, 
čokoladni fondiji, 
čokoladni okraski, 
pralineji in slane 
jedi s čokolado. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

10Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 160 strani

EUR
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0/16 °C 3/18 °C–1/12 °C

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

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pone-
kod bo pihal jugozahodnik. Jutri bo že nekoliko bolj sončno, 
v četrtek pa bo spet več oblačnosti. Pihal bo jugozahodnik, 
topleje bo.

Jože Košnjek

Begunje – Letos praznuje-
jo pri Avseniku v Begunjah 
dva jubileja: 40 let glasbene-
ga delovanja in ustvarjanja 
kitarista Gregorja Avsenika 
in 25 let od odprtja znameni-
te dvorane Pod Avsenikovo 
marelo, v kateri so bile orga-
nizirane številne odmevne 
glasbene prireditve in sne-
manja znanih televizijskih 
in radijskih oddaj. Za jubi-
lej sta združila moči Gregor 
Avsenik, ki je leta 1982 kot 
16-letni dijak Srednje glas-
bene šole z valčkom Moje 
sanje prvič zaigral z ansam-
blom svojega očeta Slavka in 
strica Vilka, in hčerka Moni-
ka, izvrstna pevka, ki odmev-
no stopa na slovensko pev-
sko in tudi avtorsko sceno. 
Kar nekaj uspešnic, na pri-
mer Morda pa nekoč, Spo-
min na Pariz, Nesi me nesi, 
Štajerka frajerka in še neka-
tere, pa je rezultat sodelova-
nja očeta Gregorja, hčerke 
Monike in sina Saša ter nje-
govega ansambla. 

Prvi praznični koncert 
očeta Gregorja in hčerke 
Monike z narodno-zabav-
nim ansamblom (Tomaž 
Cilenšek, Peter Tovornik, 

Klemen Repe, Mitja Skočaj 
in Matej Kravcar) pod nas-
lovom Melodija za tebe bo v 
četrtek, 7. aprila, ob 20. uri v 
domači dvorani v Begunjah, 
nato pa bodo sledili še kon-
certi v Cerkljah 23. aprila in 
v Šmarju pri Jelšah 24. apri-
la. Načrtovan je tudi koncert 
v Veržeju. Večere bo pove-
zoval Franci Podbrežnik, ki 
bo skupaj z Moniko Avsenik 
in Marino Klinc tudi prepe-
val. 

Za Gregorjem Avsenikom 
so različna obdobja glas-
benega ustvarjanja. Z oče-
tovim in stričevim ansam-
blom je sodeloval do kon-
ca njegovega delovanja in 
z njim posnel več kot dvaj-
set skladb. Leta 1997, na od-
prtju domače dvorane, se 
je prvič predstavil kot avtor 
glasbe in ustanovil Ansam-
bel Gregorja Avsenika. 

Sledilo je obdobje sodelo-
vanja z najbolj znanimi an-
sambli, izvajalci očetove in 
stričeve glasbe, zadnja leta 
pa sodeluje z ansamblom 
sina Saša, ki se je po načinu 
igranja najbolj približal iz-
virnim Avsenikom. Sedaj pa 
začenja obdobje glasbenega 
sodelovanja in nastopanja s 
hčerko Moniko.

Avsenikov praznik
Na štirih jubilejnih koncertih bosta nastopila 
Gregor Avsenik in njegova hčerka Monika.

Monika in Gregor Avsenik 

Kranj – Ne zgodi se ravno pogosto, da praznik šaljivcev 1. 
april pade na torek ali petek, ko izide Gorenjski glas. Tokrat je 
bilo tako, zato smo vam v petkovi številki Gorenjskega glasa v 
branje namenili tri prvoaprilske potegavščine. Prvo sta lahko 
zasledili že na drugi strani časopisa v zapisu Šarec proti Toni-
nu, ko naj bi se politika na Glavnem trgu v Kamniku pomerila 
v predvolilnem dvoboju v igri človek, ne jezi se. Tokrat je šlo za 
šalo, prav tako kot v novici z naslovom Do nadaljnjega bo pica 
breg na četrti strani časopisa. Brežine ob Selški Sori v središču 
mesta so očiščene raznega rastja, kakšno novo vsebino jim v 
Škofji Loki resnično namenjajo, pa bomo seveda pisali tudi v 
Gorenjskem glasu. Ne nazadnje smo se šalili tudi na zadnji 
strani časopisa, kjer smo pod naslovom Nov kip v aleji litera-
tov zapisali, da so v Kranju 1. aprila ob 14. uri postavili že peti 
doprsni kip Prešernovega sodobnika, tokrat nekega venezuel-
skega pesnika, in to podkrepili s fotografijo, na kateri je sicer 
kip bolgarskega politika Georgia Dimitrova, ki je zdaj v parku 
skulptur iz socialističnega obdobja v predmestju Budimpešte.

Tri prvoaprilske potegavščine

Marjana Ahačič

Radovljica – Konec mese-
ca bodo po dveh letih v Ra-
dovljici spet organizirali pri-
ljubljeni Festival čokolade. 
Predzadnji konec tedna v 
aprilu se bo v grajskem par-
ku predstavilo okoli dvajset 
čokoladnic iz Slovenije in tu-
jine, za uvod pa je organiza-
tor, zavod Turizem in kul-

tura Radovljica, že pripra-
vili tekmovanje za naj pra-
lino in kot najboljšo izbra-
li bio ajdovo hrustljavo pra-
lino, ki so jo izdelali v čoko-
ladnici Radolška čokolada. 
Radovljiški Festival čokola-
de spodbuja slovenske čoko-
ladnice, da vsako leto ponu-
dijo nove izdelke, pri čemer 

prednost daje ročno izdela-
nim pralinejem, pojasnju-
je vršilka dolžnosti direkto-
rice radovljiškega zavoda za 
turizem Kaja Beton. Ocenje-
vanje za naj pralino festivala 
pa daje slovenskim čokolad-
nicam priložnost, da poka-
žejo novosti ter izrazijo svo-
jo ustvarjalnost v vedno no-
vih okusih, oblikah in tehni-
kah izdelave, dodaja.

Na tekmovanje se je pri-
javilo pet slovenskih čoko-
ladnic: Bon Bon čokolad-
ni atelje, Čokoladnica Luci-
fer, Čokoladnica Rajska pti-
ca, Radolška čokolada in 
Molinet hiša čokolade. Vsa-
ka čokoladnica je na izbor 
poslala dve različni pralini. 
Izbor za naj pralino letoš-
njega Festivala čokolade so 
pripravili v eni najbolj pre-
poznavnih evropskih čoko-
ladnic, avstrijski čokolad-
nici Zotter, ki svojo zgod-
bo gradi na pravični trgovi-
ni s čokolado, trajnostnem 
delovanju. Deset pralinejev 
sta okušala ustanovitelj in 
lastnik Josef Zotter ter nje-
gova desna roka na področju 

razvoja izdelkov, hči Julia 
Zotter. Ocenila sta videz, iz-
virnost, okus in tehnično do-
vršenost.

»Josef Zotter je pohvalil 
tehnološko dovršenost vseh 
prispelih pralinejev, Julio 
Zotter pa je presenetila ra-
znolikost izdelkov, saj se oku-
si niso podvajali. Pri ocenje-
vanju sta poudarek dala pra-
vim kombinacijam okusov, 
izvirnosti ter sovpadanju vi-
zualne podobe z obljubo oku-
sa. Po prvem okušanju sta 
poudarila izjemno težko na-
logo, saj je bilo kakovostnih 
več izdelkov. To se je izkaza-
lo tudi po seštevku točk, saj 
sta se na drugo in tretje mes-
to uvrstili po dve pralini,« je 
pojasnila Betonova. 

Na koncu je največ točk 
prejela bio ajdova hrustlja-
va pralina (Radolška čoko-
lada), na drugem mestu sta 
bili z enakim številom točk 
strastna pasijonka (Bon 
Bon čokoladni atelje) in pra-
lina Olivija (Čokoladnica 

Lucifer), na tretjem pa ba-
nanin piškotek (Bon Bon 
Čokoladni Atelje) in kara-
mela z okusom zaseke (Čo-
koladnica Molinet). Naj-
boljše praline bodo na festi-
valu predstavljene na svojih 
razstavnih prostorih s po-
sebnim napisom.

Dogajanje letošnjega Fe-
stivala čokolade bo sicer le-
tos zgoščeno v radovljiškem 
grajskem parku, v mestnem 
jedru pa bo na voljo razširje-
na ponudba radovljiške ku-
linarike, še pojasnjujejo or-
ganizatorji. Ponudniki kul-
turnih doživetij bodo odprli 
vrata muzejev, delavnic, ga-
lerij. Ulično prehrano bos-
ta na prizorišču pripravi-
la Hiša Linhart in Gostišče 
Draga. Organizatorji obljub-
ljajo, da bo tudi letos poskr-
bljeno za bogat spremljeval-
ni program za vse genera-
cije. Vstop na prizorišče bo 
tokrat za vse, starejše od 18 
let, prvič mogoč le s festival-
sko vstopnico.

Zmagala je kombinacija 
čokolade, ajde in karamele
V eni najbolj prepoznavnih evropskih čokoladnic so že izbrali naj pralino letošnjega Festivala čokolade, 
ki se konec meseca po dveh letih vrača v Radovljico, tokrat v grajski park. Za najboljšo sta mojster 
Jozef Zotter in njegova hči Julia izbrala bio ajdovo hrustljavo pralino, ki so jo izdelali v novi radovljiški 
čokoladnici Radolška čokolada.

Zmagovalno ajdovo hrustljavo pralino so izdelali v Radolški 
čokoladi. Sestavljena je iz treh komponent: hrustljave 
lokalne ajde, mlečne čokoladne kreme in ganaša karamele, 
z dodatkom soli in naribane pomarančne lupinice. 

Na tekmovanje se je prijavilo pet slovenskih čokoladnic. 
Vsaka je na izbor poslala dve različni pralini, ki sta jih 
ocenjevala Jozef in Julia Zotter. / Foto: Turizem Radovljica

Pri ocenjevanju sta Jozef 
in Julia Zotter poudarek 
dala kombinacijam 
okusov, izvirnosti ter 
sovpadanju vizualne 
podobe z obljubo okusa 
pralin.
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