
AKTUALNO

Cerkev naj bo  
varen prostor za vse
Civilna iniciativa Dovolj.je, ki se 
zavzema za zaščito žrtev spolnih 
zlorab v Katoliški cerkvi, je pred-
stavila svoje trimesečno delo in 
prvič tudi pričevanja žrtev zlorab 
ter imena storilcev. Doslej se ji je 
oglasilo 25 žrtev.

2

KMETIJSTVO

Manjši odstrel  
srnjadi in jelenjadi
Letni lovsko upravljavski načrt za 
Gorenjsko lovsko upravljavsko ob-
močje že velja, v sklepni fazi je 
tudi razdelitev obveznosti med lo-
višča. Načrt nekoliko znižuje od-
strel srnjadi in jelenjadi ter pove-
čuje odstrel gamsov.

14

GG+

Blaž Šparovec: Moj 
dom je Evropa
Blaža Šparovca je pot z Dobrega 
Polja pripeljala v Köln, kjer je klari-
netist v orkestru tamkajšnje filhar-
monije, kot profesor pa poučuje 
na Univerzi za umetnost v Berlinu. 
To pomlad je zmagal na tekmova-
nju na Danskem.

20

GG+

Slaščičarka  
in njena torta
Ko rečemo Šenčurjanka, mislimo 
obe: slaščičarko Natašo Mohar 
Mustafa in njeno torto, imenova-
no Šenčurjanka. To ime in recept 
za sladico, kjer je v biskvitnem te-
stu krompir, je zaščitila na uradu 
za intelektualno lastnino.

21

VREME

Danes bo deloma jasno. 
Jutri in v nedeljo bo  
zjutraj in dopoldan delo-
ma sončno, popoldne pa 
spremenljivo oblačno. 

9/23 °C
jutri: spremenljivo oblačno

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

deželne novice

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Po lanskem zelo ak
tivnem volilnem letu, ko so 
bile lokalne in parlamentar
ne volitve, ob njih pa še re
ferendum o drugem tiru, 
letos v Sloveniji volimo še 
poslance v Evropski parla
ment. Evropske volitve od 
23. do 26. maja sicer pote
kajo v vseh 28 državah člani
cah Evropske unije. Prvi so 
včeraj volili Britanci in Ni
zozemci, v nedeljo pa gre
mo na volišča tudi sloven
ski volivci. Splošno glaso
vanje se bo v nedeljo na vo
liščih začelo ob 7. uri in bo 
trajalo do 19. ure. Že danes 

opolnoči pa se mora v skla
du z zakonom o volilni in re
ferendumski kampanji kon
čati volilna kampanja, do iz
teka volitev pa je zapovedan 
volilni molk. 

V minulih treh dneh so 
volivci lahko oddali svoj glas 
na predčasnem glasovanju. 
Po podatkih Državne volil
ne komisije je prvi dan gla
sovalo 0,47 odstotka volil
nih upravičencev, drugi dan 
0,72 odstotka – toliko jih je 
pred petimi leti skupaj gla
sovalo v dveh dneh. Mor
da je to napoved nekaj višje 
volilne udeležbe, kot jo po
mnimo iz leta 2014, ko se je 
evropskih volitev udeležilo 

nekaj manj kot četrtina vo
livcev? Javnomnenjske ra
ziskave sicer napovedujejo 
30odstotno udeležbo. 

Na glasovnici bomo lahko 
izbirali med 14 kandidatni
mi listami, na njih nastopa
jo 103 kandidatke in kandi
dati. Glasujemo za eno listo, 
in sicer obkrožimo zapore
dno številko liste. Na listi, za 
katero smo glasovali, pa lah
ko označimo enega kandida
ta ali kandidatko, ki mu daje
mo prednost pred drugimi s 
te liste (preferenčni glas), in 
sicer tako, da pred imenom 
in priimkom obkrožimo za
poredno številko. 

Več na straneh 3, 4 in 5

Volili bomo evropske poslance
Ta teden v državah Evropske unije potekajo volitve v Evropski parlament.  
V Sloveniji bo splošno glasovanje v nedeljo, 26. maja. 

V torek, sredo in četrtek je potekalo predčasno glasovanje za evroposlance. Fotografija 
je z volišča v Škofji Loki. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Pod drobnogledom 
policije in javnosti se je ta 
teden zaradi poškodova
nega vozila, ki ga je v torek 
pustil pred pošto v Straži
šču, znašel direktor Agenci
je za varnost prometa (AVP) 
Igor Velov, ki je tudi državni 
in kranjski mestni svetnik. 
Kranjski policisti pri prever
janju okoliščin nastanka po
škodb na avtomobilu nepra
vilnosti niso ugotovili, zato 
tudi niso imeli osnove, da 
bi z Velovom opravili alko
test. Vprašanje, v kakšnem 
stanju je Velov v torek oko
li poldneva sedel za volan, 
je tako obviselo v zraku, za 
nameček se je tudi on zavil 

v molk kljub pozivu predse
dnika sveta AVP Jureta Pre
storja, naj javnosti pojasni 
okoliščine torkovega dogod
ka. Včeraj popoldan, ko je bil 
današnji časopis že v tisku, 
je potekala izredna seja sve
ta AVP, ministrica za infra
strukturo Alenka Bratušek 
pa je pred njo izjavila, da od 
članov sveta agencije priča
kuje, da bodo v zvezi z Ve
lovom ukrepali. Dejala je še, 
da bi bilo najbolje, da Velov 
odstopi, medtem ko je Pre
stor že pred tem za POP TV 
dejal, da na podlagi medij
skega poročanja v zadnjih 
dneh meni, da »taka oseba 
ni primerna za opravljanje 
te funkcije«. 

Bratuškova Velovu predlaga odstop
Direktor Agencije za varnost prometa Igor Velov tudi včeraj ni bil dosegljiv za pojasnila, kaj se je v torek 
v Stražišču dogajalo z njim in njegovim avtomobilom, na katerem je bilo vidnih več poškodb.

Igor Velov je službeni avtomobil, ki ga stalno uporablja, v 
nevoznem stanju zaradi poškodovane prednje gume v torek 
parkiral pred pošto v Stražišču. Odpeljali so ga naslednji 
dan. / Foto: Simon Šubic 416. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme STANKO LOTRIČ iz Krope.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Pozdrav poletju v Letnem gledališču Khislstein

Ne zamudite dogodka Pozdrav poletju, ki bo v četrtek, 6. junija 
2019, ob 20.30 v Letnem gledališču Khislstein. Marko Vozelj in 
Mojstri pripravljajo čudovit koncert, na katerem ne boste ostali 
ravnodušni. Marko Vozelj in Mojstri so v letošnjem letu izdali 
novo zgoščenko z naslovom Oljke, rožmarin in sol. Na njej so 
uspešnice, ki jih boste slišali tudi na koncertu v Khislsteinu. 
Besedila izpod rok Marka Vozlja je glasbeno opremil mojster 
Matjaž Vlašič. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu ali na 
e-naslovu center.cveka@gmail.com. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili zgoščenko, če 
boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Kako je na-
slov nove zgoščenke, ki so jo Marko Vozelj in Mojstri izdali 
pred kratkim? Odgovore pošljite do ponedeljka, 3. junija 2019, 
na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali 
na koticek@g-glas.si.

Vstopi v srednji vek

Bližajo se 13. Srednjeveški dnevi na Blejskem gradu, osrednji 
dogodek, povezan z bogato zgodovino Blejskega gradu, ki ga 
1. in 2. junija pripravljamo v Zavodu za kulturo Bled. Srednje-
veški dnevi so priložnost, da vsako leto vstopimo v srednji 
vek in podoživimo del takratnega načina življenja. Pester in 
razburljiv program bo potekal tako na gradu (vstopnina) kot na 
parkirišču pod gradom (prost vstop). Sobotni program se bo 
začel ob 10. uri s sprevodom vseh sodelujočih srednjeveških 
skupin s parkirišča pod gradom. Na gradu si bodo obiskovalci 
lahko ogledali uprizoritve in glasbene nastope srednjeveških 
skupin. Ne zamudite sobotnega ognjenega spektakla ob 20.30 
na grajskem parkirišču. Poleg pestrega dogajanja na gradu 
bo živahen vrvež tudi na parkirišču pod gradom, kjer bodo 
srednjeveški tabor (od 27. maja do 2. junija), viteški turnir in 
šola mečevanja. Otroci bodo lahko preskusili srednjeveški 
vrtiljak in spoznali nekdanje igre. Poskrbljeno bo za jedačo in 
pijačo, ples in glasbo. Seveda v srednjeveških ritmih. Vabljeni! 

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa bomo podarili dru-
žinsko vstopnico. Nagradno vprašanje: Kdaj bodo potekali 
Srednjeveški dnevi na Blejskem gradu? Odgovore s svojimi 
podatki pošljite do srede, 29. maja 2019, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenca

V nagradni igri, ki je bila objavljena 14. maja 2019, prejmeta 
zgoščenko ansambla Modrijani in knjigo Po Mariji podarjene 
milosti Jožef Romšak iz Kamnika in Damjan Mrežar iz Škofje 
Loke. Nagrajencema čestitamo!

Jože Košnjek

Ljubljana – Civilno iniciativo 
Dovolj.je je ustanovila sku-
pina dejavnih katoličanov, 
ki so se posredno ali nepos-
redno srečali s spolnimi zlo-
rabami v Cerkvi in jih doje-
majo kot enega izmed naj-
hujših zločinov proti sočlo-
veku, in ker niso zadovolj-
ni s tem, kar za zaščito žrtev 
in za izločitev storilcev nare-
di Cerkev. 

Predstavniki iniciati-
ve, duhovnik v Novi Oseli-
ci v Poljanski dolini in sam 
žrtev zlorabe Janez Cerar, 
stalni diakon in član vod-
stva bežigrajskega centra za 
socialno delo Matej Križa-
nič, direktor Zavoda Iskre-
ni Igor Vovk in odvetnik To-
maž Pisk so v začetku te-
dna predstavili trimeseč-
no delo iniciative in prvič 
seznanili javnost z žrtvami 
spolnih zlorab. Ena, Barba-
ra Kompara, je o zlorabi pri-
povedovala sama in pove-
dala ime storilca. Drugi dve 
žrtvi sta bili anonimni, na-
vedli pa sta imena duhovni-
kov – storilcev. Eden od nji-
ju je služboval na Gorenj-
skem: v Srednji vasi v Bohi-
nju (1971–1984), nato pa v 
Preddvoru (1984–1992) in v 
Cerkljah (2003–2010). »Ko 
sem zmogla naglas reči, da 
sem bila v otroštvu spolno 
zlorabljena, in ko sem lah-
ko naglas povedala storilče-
vo ime, sem se počutila kot 
zmagovalka, močnejša od 
storilca,« je povedala žrtev 
Barbara Kompare, ki je pred 
tem živela dvojno življenje, 
na zunaj nasmeh, navznoter 
pa bolečina in žalost. Ona in 
dve anonimni žrtvi opogu-
mljata druge žrtve, naj po-
vedo svoje zgodbe in imena 
storilcev, tudi če so že pokoj-
ni. Po zaslugi civilne inicia-
tive niso več same, ampak so 
tukaj ljudje, ki jih razumejo. 
Trpljenje žrtev predolgo tra-
ja. Vedno je čas, da si priz-
nate, da ste bili zlorabljeni, 
poudarja Barbara Kompare.

Konferenco za novinarje 
je civilna iniciativa Dovolj.
je sklicala tudi zato, ker vrh 
slovenske Rimskokatoliške 
cerkve noče sodelovati z njo 
in ker so cerkveni postop-
ki zoper storilce premalo 

učinkoviti in dosledni. Sta-
nje na področju zlorab se je 
celo poslabšalo. Slovenska 
škofovska konferenca je po 
februarskem srečanju v Va-
tikanu sprejela nekatere do-
kumente, da bi v Cerkvi na 
Slovenskem obveljala ničel-
na toleranca do njih. Spre-
jetje dokumentov ne spre-
meni ničesar, če se hkrati ne 
spremenita tudi miselnost 
in praksa delovanja, je na 
konferenci za novinarje po-
vedal odvetnik Tomaž Pisk. 
Povedali so primer, da je bilo 
župniku, storilcu nasilnega 
dejanja, s strani predstojni-
kov naročeno, naj se žrtvi 
opraviči, pa tega do danes še 
ni storil. 

Oglasilo se je 25 žrtev

Predstavniki civilne inicia-
tive so svoje trditve, da spol-
ne zlorabe v Katoliški cerkvi 
na Slovenskem niso tako iz-
jemen pojav, utemeljili s šte-
vilkami. Iniciativa je samo v 
treh mesecih delovanja pre-
jela prijave zoper 15 različnih 
duhovnikov z imeni in pri-
imki in dve anonimni prijavi 
brez navedbe imena duhov-
nika. Skupno gre za 25 žrtev, 
med katerimi je 14 moških 
in 11 žensk. V času zlorabe 
jih je bilo 15 mladoletnih in 
10 polnoletnih. V tako krat-
kem času je prejela iniciativa 
več prijav, kot pa jih je preje-
la ekspertna skupina za reše-
vanje spolnih zlorab pri Slo-
venski škofovski konferenci 

v devetih letih. Zoper sedem 
duhovnikov, med katerimi 
jih je največ iz misijonske 
družbe lazaristov, so bile že 
vložene kazenske ovadbe. 
Največ prijavljenih primerov 
spolnih zlorab je iz ljubljan-
ske nadškofije, sledita pa no-
vomeška in murskosoboška. 

Lazarist in član iniciati-
ve Janez Cerar je spomnil 
na papežev dokument, ki bo 
začel veljati 1. junija v celot-
ni Katoliški cerkvi. Duhov-
niki so dolžni sporočiti vede-
nje o zlorabi ali prikrivanju, 
tiste, ki tega ne bodo storili, 
pa čakajo sankcije. Žrtvam 
ne more biti naložena nobe-
na obveznost molka v zvezi z 
vsebino prijave. Ta papežev 
odlok omogoča tudi preiska-
ve proti škofom, kardinalom 
in redovnim predstojnikom. 

V iniciativi Dovolj.je zav-
račajo očitke, da rušijo in 
blatijo Cerkev. Javnosti spo-
ročajo, da želijo le, da bi bila 
Cerkev varen prostor za vse.

Od ugotovitev policije 
odvisni cerkveni postopki

Očitke, da Slovenska ško-
fovska konferenca ne stori 
dovolj za zaščito žrtev in ka-
znovanje storilcev, je po no-
vinarski konferenci inicia-
tive zavrnil vodja ekspertne 
skupine SŠK Andrej Naglič 
in jih ocenil kot neutemelje-
ne. Povedal je, da v zadnjem 
času poteka obveščanje po-
licije o domnevnih zlora-
bah avtomatično. Slovenska 

škofovska konferenca pa je 
v izjavi v torek, 21. maja, za-
pisala, da je »ekspertna sku-
pina za reševanje primerov 
spolnih zlorab pri Slovenski 
škofovski konferenci odpr-
ta za pogovore na temo zaš-
čite otrok«. Škofje in redov-
ni predstojniki želijo spreje-
mati predvsem žrtve in nji-
hove svojce ter jim biti bli-
zu pri soočenju s posledica-
mi spolnih zlorab. Skupina 
jim je v strokovno pomoč in 
predlaga ukrepe v posame-
znih primerih. Njena nalo-
ga kot naloga strokovnega 
organa je tudi sodelovanje 
s civilno-družbenimi pobu-
dami in državnimi organi in 
vez med njimi in škofi ter re-
dovnimi predstojniki. SŠK 
poudarja, da obvezna nazna-
nitev vseh indicev, informa-
cij in sumov spolnih zlorab 
državnim organom pred za-
četkom notranjih cerkvenih 
postopkov ne pomeni, da ti 
primeri ne bodo tudi ustre-
zno cerkveno-pravno obrav-
navani. S tem želi policiji 
omogočiti, da brez motenj 
opravi preiskovalna dejanja. 
Od teh ugotovitev so v veli-
ki meri odvisni tudi cerkveni 
postopki. V izjavi je zapisano 
obžalovanje, da se v javnosti 
pojavljajo imena domnev-
nih storilcev spolnih zlorab, 
ne da bi jim bila krivda prav-
nomočno dokazana. SŠK je 
mnenja, da je treba varova-
ti dostojanstvo tako žrtev kot 
osumljenih storilcev.

Cerkev varen prostor za vse
Civilna iniciativa Dovolj.je, ki se zavzema za zaščito žrtev spolnih zlorab v Katoliški cerkvi, je predstavila 
svoje trimesečno delo in prvič tudi pričevanja žrtev zlorab ter imena storilcev.

V Cerkvi se ob bogoslužju ukvarjajo tudi s problematiko spolnih zlorab. /Foto: Tina Dokl

Kranj – Vsako leto v okviru praznovanja dneva Slovenske 
vojske vrata odpira tudi Vojašnica Petra Petriča Kranj. Tako 
tudi jutri, v soboto, med 9. in 17. uro vabijo obiskovalce, da 
si ogledajo tako prostore kot sredstva, opremo in dejavnost 
vojske oziroma enot v vojašnici. Preizkusili se bodo lahko v 
streljanju na filmskem strelišču v športni dvorani ter pokusi-
li dobrote vojaške kuhinje. Predstavili se bodo tudi policija, 
gorsko reševalna služba, skavti, taborniki, vitezi in še kdo.

Kranjska vojašnica odpira vrata

Kranj – Podjetje ECE, ki je nastalo z združitvijo podjetij Elektro 
Celje Energija in Elektro Gorenjska Prodaja, je lani prvič doslej 
med vsemi dobavitelji prodalo največ električne energije. Po 
podatkih ministrstva za infrastrukturo, ki spremlja podatke o 
prodaji električne energije končnim odjemalcem gospodinj-
skega in ostalega odjema na maloprodajnem trgu v Sloveniji, 
je ECE lani dosegel 18,7-odstotni tržni delež, na drugo mesto 
pa se je uvrstil GEN-I s 17,6-odstotnim deležem.

ECE lani z največjim tržnim deležem
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99 Spoštovani,

pred nami so pomembne odločitve, ki jih moramo sprejeti, da 
zavarujemo obstoj Evropske unije, našo kulturo in našo 
identiteto. Zato na pomembnih mestih potrebujemo ljudi, ki 
bodo znali sprejeti prave odločitve.

Vabim Vas, da se 26. maja odločite za skupno listo SDS in SLS.

Odločite se za močno Slovenijo v močni Evropski uniji.

Hvala za zaupanje,
       
       dr. Milan ZverSKUPAJ SMO MOČNEJŠISKUPAJ SMO MOČNEJŠI

dr. Milan ZVERdr. Milan ZVER11

Naročnik: Slovenska demokratska stranka
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Evropski parlament 
je edina neposredno izvolje-
na institucija Evropske unije 
in ena največjih demokratič-
nih skupščin na svetu. Nje-
govih 751 poslancev zasto-
pa več kot 500 milijonov dr-
žavljanov EU. Vsakih pet let 
jih volijo volivci iz vseh 28 
držav članic, tudi v Sloveni-
ji. Evropski parlament sku-
paj s Svetom EU sprejema 
evropsko zakonodajo, po-
trjuje proračun in nadzira 
dejavnosti institucij Evrop-
ske unije. Potrjuje sesta-
vo Evropske komisije, pri-
družitev novih držav Evrop-
ski uniji in številne medna-
rodne pogodbe. Velik po-
men ima na zunanjepolitič-
nem prizorišču in je zelo ak-
tiven pri spoštovanju in za-
gotavljanju človekovih pra-
vic v Evropi in svetu. Sedež 
Evropskega parlamenta je v 
Strasbourgu, kjer se odvija-
jo plenarna zasedanja, osta-
le aktivnosti pa potekajo še 
v Bruslju in Luksemburgu.

Peterle z najdaljšim 
stažem

Slovenija, ki je člani-
ca Evropske unije od leta 
2004, je tisto leto tudi prvič 
volila, takrat še sedem po-
slancev. Doslej so Sloveni-
jo v EU zastopali nasled-
nji poslanci: Mihael Brejc, 
Mojca Drčar Murko, Roma-
na Jordan Cizelj, Jelko Ka-
cin, Ljudmila Novak, Lojze 
Peterle, Borut Pahor (ko je 
ta nastopil funkcijo premi-
era, ga je zamenjal stran-
karski kolega Aurelio Juri), 
Tanja Fajon, Mojca Kleva, 
Zofija Mazej Kukovič, Ivo 
Vajgl, Milan Zver, Zoran 
Thaler (ta je leta 2011 odsto-
pil zaradi obtožb o korupci-
ji), Franc Bogovič, Igor Šol-
tes, Patricija Šulin, Romana 
Tomc. Najdaljši staž med 

evroposlanci ima Lojze Pe-
terle, ki je poslanec od vsega 
začetka, po dvakrat so man-
dat ponovili Romana Jor-
dan, Jelko Kacin, Tanja Fa-
jon, Ivo Vajgl in Milan Zver. 
Lojze Peterle zdaj kandidira 
za svoj četrti mandat, tretje-
ga želita ponoviti Tanja Fa-
jon in Milan Zver. Poslanec 
z Gorenjskega Jelko Kacin 
je bil v Evropski parlament 
izvoljen dvakrat. Ljudmila 
Novak iz Moravč, ki je bila 
evroposlanka v prvem man-
datu, se letos znova potegu-
je za to funkcijo, tokrat tudi 
kot nosilka kandidatne liste 
svoje stranke NSi. 

Letošnje evropske volitve 
potekajo v nenavadni situa-
ciji, ko se od EU poslavlja Ve-
lika Britanija. Britanci ljub 
vsemu volijo, pravzaprav so 
bili včeraj prva od vseh držav 
EU, kjer so potekale volitve. 
Po brexitu bo v Evropskem 
parlamentu sedelo 705 po-
slancev. Če bo Združeno 
kraljestvo 2. julija še vedno 
država članica EU, bo do da-
tuma odhoda države še nap-
rej veljala trenutna sestava 
(751 poslancev), pozneje si 

bo britanske sedeže razdeli-
lo 14 držav članic, Slovenije 
ni med njimi.

Dobre plače in pokojnine

Delo evropskega poslan-
ca je kar dobra služba, ki pri-
naša precejšnji zaslužek. 
Evroposlanci od leta 2009 
prejemajo enako osnovno 
plačo, ki je vezana na delež 
(38,5 odstotka) plače sodni-
ka pri Sodišču Evropske uni-
je v Luksemburgu. Od julija 
2018 bruto plača znaša 8757 
evrov. Ko se odštejejo dav-
ki EU in prispevek za zava-
rovanje, ostane 6825 evrov. 
Slovenskim evroposlancem 
po tem, ko plačajo še naci-
onalni davek, ostane dobrih 
pet tisočakov neto. To po-
meni nekaj manj kot tisoč 
evrov manj, kot znaša bru-
to plača predsednika drža-
ve, vlade ali državnega zbo-
ra. Poleg plače poslanci do-
bivajo tudi pavšal za vodenje 
pisarne v višini 4513 evrov 
mesečno. Namenjen je pla-
čilu stroškov pisarne, mo-
bilnih telefonov in podob-
no. Natančneje pa javnosti 

ni treba razkriti, za kaj pora-
bijo ta denar, o čemer imajo 
tudi sklep sodišča EU. To je 
namreč lani zavrnilo zahte-
vo evropskih preiskovalnih 
novinarjev za vpogled v po-
rabo tega denarja, češ da gre 
za osebne podatke poslan-
cev. Evropski poslanci lahko 
po koncu mandata dobivajo 
začasno nadomestilo. Zne-
sek je enak plači, prejema-
jo pa ga toliko mesecev, ko-
likor let so bili poslanci, ven-
dar največ dve leti. Upravi-
čeni so tudi do starostne po-
kojnine od dopolnjenega 63. 
leta starosti. Ta znaša 3,5 od-
stotka bruto plače za vsako 
polno leto mandata, vendar 
največ sedemdeset odstot-
kov. To pomeni, da poslan-
cu, preračunano na njiho-
ve sedanje plače, po enem 
mandatu pripada 1532 evrov 
pokojnine, po dveh manda-
tih ali desetih letih v Evrop-
skem parlamentu dobre tri 
tisočake, najvišjo možno po-
kojnino, 6130 evrov (ali se-
demdeset odstotkov plače), 
pa dobi po dvajsetih letih 
dela v parlamentu oziroma 
štirih mandatih.

Četrtič volimo  
v Evropski parlament
Okoli 370 milijonov volivk in volivcev v 28 državah Evropske unije v teh dneh voli poslance v Evropski 
parlament. Volimo tudi v Sloveniji, kjer v parlament v Bruselj (in Strasbourg) pošiljamo osem poslancev.

Izbiramo poslance za Evropski parlament. / Foto: Tina Dokl

Sodelavka me je zadnjič 
vprašala za nasvet o 
evropskih volitvah. Spre-

mljala je predvolilna soočenja 
in se znašla v dvomu: kjer ji 
je všeč nosilka kandidatne lis-
te, ni najbolj navdušena nad 
stranko, za katero kandidira; 
kjer se strinja s programom 
stranke, ji je manj po volji no-
silec liste. Kot vemo, pa je po 
volilni matematiki prvi na listi 
najbolj izvoljiv, oni na nižjih 
mestih imajo za to manj mož-
nosti. Ko volimo listo, damo 
svoj glas prvim na kandida-
tni listi, tako stranke na prva 
mesta postavijo tiste, za katere 
želijo, da so izvoljeni. To pravi-
lo nekoliko omehča dejstvo, da 
lahko volivci podelimo tudi pre-
ferenčni glas, in ta mehanizem 
je že kdaj komu z nižjih mest 
na listi kandidatov omogočil 
izvolitev v Evropski parlament. 
Eden vidnejših primerov je 
zdajšnji predsednik države, ki 
je na prvih evropskih volitvah 
v Sloveniji na listi svoje stranke 
kandidiral z zadnjega mesta. 
Ponekod pač ime dosega boljši 
rejting kot sama stranka. 

Letos izbiramo med 14 li-
stami, ki so jih sestavile parla-
mentarne in zunajparlamen-
tarne stranke in eno gibanje, 
iz nabora 103 kandidatov pa 
bomo izbrali osem poslancev v 
Evropski parlament. Izid je od-
visen tako od položaja stranke 
kot tudi od imen, ki jih ponu-
jajo. Tako nekatere od strank 
ponujajo zelo prepoznavna 
imena dozdajšnjih evropskih 
in državnih poslancev, neka-

tere so h kandidaturi nagovo-
rile tudi ugledne osebnosti iz 
civilne sfere. Druge, ki se v po-
litičnem prostoru še niso dobro 
uveljavile, so se pojavile z manj 
znanimi kandidati. Taka je 
denimo tudi na državni ravni 
vladajoča LMŠ. Ob dejstvu, da 
še ni dolgo na politični sceni, 
je to razumljivo, na glasove za 
Evropski parlament pa lahko v 
večji meri računa zaradi svoje-
ga položaja in karizmatičnega 
voditelja. Oboje, strankin sta-
tus in voditelj, ki jo močno za-
znamuje, velja tudi za SDS, 
poleg tega ima tudi zelo zveste 
volivce na vseh ravneh volitev 
od lokalnih do evropskih. Na 
evropski ravni ji je to pred pe-
timi leti prineslo kar tri pos-
lanske mandate. Po raziska-
vah, ki jih v tem tednu izvajajo 
različni merilci javnega mne-
nja, se največja verjetnost za 
zmago obeta prav tema dve-
ma strankama. O končnem 
razpletu pa je po rezultatih s 
srede tedna še težko soditi. Po 
javnomnenjskih raziskavah 
namreč skoraj tretjina volivcev 
ostaja neopredeljena do dneva 
volitev, lepo število pa je tudi 
tistih, ki se volitev sploh ne na-
meravajo udeležiti. Kot vemo, 
je na zadnje evropske volitve 
pred petimi leti prišla komaj 
četrtina volivcev. 

Vsak glas šteje, je geslo, s 
katerim nas ob vsakokratnih 
volitvah nagovarjajo k aktivni 
udeležbi. Tudi preferenčni, k 
čemur nas v zadnjih dneh pred 
volitvami vabi vse več posame-
znih kandidatov.

Vsak glas šteje

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir
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Danica Zavrl Žlebir

Evropski parlament sesta-
vlja 251 poslancev iz vseh 
držav članic Evropske uni-
je, ki delujejo v osmih poli-
tičnih skupinah. Slovenijo v 
tej instituciji zastopa osem 
poslancev. Letos bomo izbi-
rali med 103 kandidati, med 
katerimi je tudi sedem do-
sedanjih poslancev. Kandi-
dature je vložilo 14 strank 
in list, sedem so jih vložile 
politične stranke s podporo 
poslank in poslancev, šest 
politične stranke s podporo 
volivcev, eno pa volivci ozi-
roma skupina volivcev. Na 
kandidatnih listah so kandi-
dati iz devetih parlamentar-
nih in štirih neparlamen-
tarnih strank ter enega gi-
banja. Nastopa tudi 18 kan-
didatk in kandidatov z Go-
renjskega. V nadaljevanju 
predstavljamo vseh 14 list z 
nosilci oziroma s kandidati, 
za katere so se sami odločili, 
da jim pri predstavitvi dajo 
prednost.

SMC – Stranka 
modernega centra

Miha Rebolj, kandidat  
z Jesenic:

»Moja vizija je svobod-
na, solidarna, trajnostna 
in združena Evropa. Evro-
pa, kjer posameznik lah-
ko izkoristi svoj potencial 

in sprejema lastne odločit-
ve o svojem življenju. Želim 
Evropo inovacij in priložnos-
ti za vse. Želim Evropo, ki je 
bogata v svoji raznolikosti in 
združena v boju za pravice in 
varnost svojih državljanov.  
Še nedavno smo živeli v 
Evropi, razdeljeni z zidovi 
in jarki. Le stežka smo po-
drli ovire, ki so nas delile, 
in med narodi začeli sodelo-
vati. Ne imejmo tega za za-
gotovljeno.  Vaš glas mi bo 
omogočil, da bom namesto 
zidov gradil mostove. Hvale-
žen bom za vašo podporo na 
nedeljskih volitvah.« 

ZSi – Gibanje Zedinjena 
Slovenija

Nosilec liste Andrej Šiško:
»ZSi – Gibanje Zedinje-

na Slovenija se zavzema za 
sodobno Evropo svobod-
nih, neodvisnih in suvere-
nih narodov in držav, v kate-
ri bodo vse evropske države 
in narodi od Urala do Atlan-
tika enakopravni. Gre za do-
sledno spoštovanje temelj-
nih človekovih pravic in svo-
boščin, brez česar medna-
rodno sodelovanje na zdra-
vih temeljih ni možno. Va-
rovali bomo interese slo-

venskega ljudstva in naro-
da, ne pa interesov drugih 
elit, narodov ali držav. Od-
ločno nasprotujemo načr-
tnemu mešanju narodov, 

vsiljevanju multikulturne 
družbe in evropsko načrto-
vanim ter vodenim migra-
cijam iz tretjih držav. Smo 
za konkretne ukrepe in ak-
tivnosti, ki bodo koristile dr-
žavljanom in državljankam 
Republike Slovenije. To bo 
naše edino vodilo.«

Zeleni Slovenije 

Dragan Djukić, kandidat iz 
Medvod:

»Zeleni Slovenije gremo 
na volitve za evropski par-
lament, ker želimo člove-
ka, okolje in stroko posta-
viti na prvo mesto pred ka-
pitalom. Naše prioritete so 
ohranjanje zdravega oko-
lja, čiste in neoporečne pi-
tne vode brez klora, ki je ra-
kotvoren, razvoj kmetijstva 
in samooskrbe brez upora-
be škodljivih in rakotvornih 
kemikalij. Pomemben je ra-
zvoj zelenega podjetništva, 
ki Evropi in Sloveniji prina-
ša nova delovna mesta, ter 
večja uporaba obnovljivih 
virov. Imamo dva pomemb-
na cilja: dobiti enega pos-
lanca in komisarja za okolje 
in prostor dr. Gorazda Pret-
narja. Zavzemali se bomo 
za enakopravnost, solidar-
nost in pravico za vse drža-
vljanke in državljane EU. 
Verjamemo, da nam je lah-
ko boljše. Pridite na volitve 
vsi in obkrožite št. 3.«

DD Dobra država

Nosilec liste Peter Golob:

»Evropa Evropejcem! 
Dobra država ponuja alter-
nativo, ki ni povezana z levo-
desno polarizacijo politike. 
Stranka zastopa pro-evrop-
sko stališče in nasprotuje 
cenenemu populizmu, ki 
gradi na negativnih čustvih. 
Program »Evropa Evropej-
cem« je strnjen v 10 točk: 1. 
večja aktivnost Slovenije v 

organih EU, 2. omejitev od-
tujene evropske birokraci-
je, 3. dejanska »Evropa brez 
meja« ob krepitvi zaščite zu-
nanjih meja, 4. nekoruptiv-
no razporejanje sredstev 
EU-proračuna, 5. ekološka 
presoja projektov, financira-
nih iz EU-proračuna, 6. uki-
nitev privilegijev »evrokra-
tov«, 7. imenovanje kredi-
bilnih vodij evropskih insti-
tucij, 8. spoštovanje pravne-
ga reda, 9. samozavestnejša 
zunanja politika EU, 10. mi-
gracijska politika, ki upošte-
va zmožnosti članic in drža-
vljanov EU ob zagotavljanju 
humanosti.«

Slovenska nacionalna 
stranka – SNS

Nosilec liste Zmago Jelinčič 
Plemeniti:

»Smo za to, da se zmanj-
šajo preobsežne pristoj-
nosti EU. Smo za Evropo 

nacionalnih držav, kjer ima 
vsaka država enake pravi-
ce ne glede na število po-
slancev, torej enak status 
in enake glasovalne pravi-
ce. Zavzemali se bomo za 
ohranitev evropske kultur-
ne podstati. Smo proti pri-
seljevanju neavtohtone-
ga prebivalstva v Evropo, 
prav tako pa smo za absolu-
tno ohranitev pravic avtoh-
tonega prebivalstva, česar 
nima nihče pravice prepo-

vedati. Smo proti kontroli 
in omejevanju svobode go-
vora, brez vplivov raznih lo-
bističnih marginalnih sku-
pin in organizacij. Smo za 
to, da se socialna politika 
EU usmerja na reševanje 
socialnih problemov ljudi 
evropske provenience, mi-
grante pa naj se vrne, od 
koder so prišli. Na ta način 
bi s temi sredstvi rešili ve-
čino socialnih problemov. 
Smo za perspektivo mla-
dih: za brezplačno šolanje, 
možnost izobraževanja in 
raziskovanja po vsej Evro-
pi. Smo za nacionalne ban-
ke, saj je nacionalni banč-
ni sektor osnova domačega 
gospodarstva. Naloga vsa-
kega slovenskega evropos-
lanca je ščititi slovenski in-
teres in pri tem ni opravi-
čila, da slovenske interese 
zanemari v okviru politične 
skupine v Evropskem par-
lamentu.«

Povežimo se

Nosilka liste Urša Zgojznik

»Povežimo se je edina 
neodvisna lista na teh voli-
tvah, saj je nastop omogo-
čilo 3600 volivcev s podpi-
si podpore. Lista Povežimo 
se je apel vsakemu državlja-
nu v Sloveniji in EU. Drža-
vljani se pogosto ne zaveda-
mo, kako moč imamo, če se 
združimo. Lista ima uradno 
podporo Evropskih Zelenih, 

nosilka liste pa je Urša Zgoj-
znik, dolgoletna aktivistka in 
predsednica Ekologov brez 
meja, ki jo javnost pozna kot 
Slovenko leta in vodjo vseslo-
venske akcije Očistimo Slo-
venijo. Urša se v politiko po-
daja, ker ima dovolj čakanja 
na ukrepe za bolj zeleno pri-
hodnost in na konkretna de-
janja etablirane politike. Re-
šimo planet, preden bomo 
zavestno ukradli prihodnost 
našim zanamcem.«  

Lista Marjana Šarca 

Nosilka liste Irena Joveva:
»Spreminjati na bolje, de-

lati drugače, oblikovati in so-
oblikovati prihodnost z ljud-
mi v ospredju so ključna vo-
dila Liste Marjana Šarca, ki 
ne smejo veljati le za Slove-
nijo, ampak tudi za Evropo. 
V Evropski uniji je nastopil 
čas za novo generacijo, ki 
bo ustvarjala in soustvarjala 

Kandidati na volitvah v Evropski parlament
Predstavljamo liste, ki kandidirajo na letošnjih volitvah za Evropski parlament. Vsem smo dali možnost, da svoje poglede predstavijo v besedilu enakega 
obsega in s fotografijo predstavijo bodisi nosilca liste, bodisi kandidata, ki ga izberejo sami.

Andrej ŠiškoMiha Rebolj

Dragan Djukić Zmago Jelinčič Plemeniti

Franc Bogovič
Najboljši evropski poslanec 2018

Izberite listo   9
Oddajte
preferenčni glas      4
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Pojdite volit!

1. Dr. Milan Zver

2. Romana Tomc

3. Patricija Šulin

4. Franc Bogovič
5. Franc Kangler

6. Alenka Forte

7. Davorin Kopše

8. Alja Domjan

9.

SDS in SLS

Slovenska ljudska stranka

Peter Golob Urša Zgojznik

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) je ob začet-
ku kampanje za volitve v Evropski parlament vse kandidatke in 
kandidate za evropske poslance v Sloveniji pozval k podpisu 
zaobljube k transparentnosti in etičnosti. Namen poziva je 
bil podpis zaobljube kandidatk in kandidatov k spodbujanju 
preglednosti, odgovornosti in integritete v javnih ustanovah 
ter pri izvajanju politik in sprejemanju zakonodaje. »Zaob-
ljuba kandidatov k transparentnosti in etičnosti je lahko za 
volivce koristna informacija, ko se odločajo o tem, komu bodo 
zaupali glas. Delo v Sloveniji izvoljenih evropskih poslancev 
in implementacijo zavez bomo v TI Slovenia in TI EU pozorno 
spremljali in o tem obveščali javnost,« pravi generalni sekre-
tar Transparency International Slovenia Vid Tomić. Zaoblju-
bo so v podpis posredovali 103 kandidatkam in kandidatom 
na 14 listah. Do postavljenega roka so prejeli 66 podpisanih 
zaobljub. Zaobljubo je torej podpisalo 64,1 odstotka vseh 
kandidatk in kandidatov. 

Zaobljube k transparentnosti in etičnosti
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boljšo, trajnostno, gospo-
darsko uspešnejšo, povezo-
valno, bolj transparentno, 
bolj odzivno, odločnejšo, so-
lidarno, socialno pravičnej-
šo in varnejšo Evropo – ki naj 
se zapira, toda pred sovraž-
nim govorom, posploševa-
njem in nepotrebnim ustra-
hovanjem, širjenjem lažnih 
novic, takšnimi in drugačni-
mi skrajnostmi. Naš cilj je 
Evropska unija, kjer velikost 
ozemlja države članice in 
številčnost prebivalstva nis-
ta ključno merilo.«

Nova Slovenija – 
krščanski demokrati

Nosilka liste Ljudmila Novak:
»Evropi vračamo zaupa-

nje! Evropska unija je na 
preizkušnji in potrebuje za-
upanje ljudi v zmerno in po-
vezovalno politiko. Kljub ne-
katerim evropskim težavam 
v NSi še vedno zaupamo 
v močno in samozavestno 
Evropo, ki bo garant miru 
in svobode ter prostor blagi-
nje in spoštovanja človeko-
vega dostojanstva. V Evro-
pi ne potrebujemo skrajnih 
politik in agresivne govori-
ce, prihodnost je zgolj v po-
vezovanju in sodelovanju. 
Želimo si, da bi bila Evropa 
zveza držav, kjer bi se lahko 
uspešno in brez ovir razvi-
jalo močno gospodarstvo in 
kjer bi na vseh nivojih mislili 
na sočloveka. Naš cilj je zdra-
va Evropa na vseh področjih 
življenja. Soustvarjati ho-
čemo Evropsko unijo, ki bo 
znala zavarovati svoje drža-
vljane, vlagati v inovacije in 

razvoj ter bo zmanjšala biro-
kracijo.«

Slovenska demokratska 
stranka – SDS in SLS – 
Slovenska ljudska stranka

Nosilec liste dr. Milan Zver:
»Prvi cilj liste SDS in SLS 

je ohraniti naš način življe-
nja, našo kulturo in identi-
teto. Naši kandidati se bodo 
zavzemali za varnost drža-
vljanov, skrbeli bodo za ena-
kovreden razvoj, dinamično 
in konkurenčno gospodar-
stvo, čisto okolje ter inova-
tivno in odgovorno kmetij-
stvo. Skrbeli bodo, da bodo 
mladi imeli več priložnosti. 
Borili se bodo proti korupciji 
ter za spoštovanje pravne dr-
žave. V prihodnje se bo EU 
morala soočiti z izzivi, kot 
so terorizem, kibernetski 

napadi, demografski tren-
di, pokojninske reforme in 
socialna neenakost. Čeprav 
ne želimo, da bi se pretirano 
krepila moč Bruslja, si želi-
mo sodelovati na področjih, 

kjer je to res potrebno. Smo 
za močne in suverene drža-
ve v močni EU.«

DOM – Domovinska liga

Nosilec liste Bernard Brščič: 
»V Domovinski ligi smo 

prepričani, da je poslanstvo 
EU skrb za varnost in bla-
ginjo Evropejcev, slovenske 
države pa za Slovence. Niti 
Slovenija niti EU tega pos-

lanstva ne uresničujeta. Slo-
venijo in Evropo preplavljajo 
nezakoniti migranti, ki pred-
stavljajo izjemen varnostni 
in javnofinančni problem. 
Bruseljske elite zlorabljajo 
migrantsko invazijo za fe-
deralizacijo EU in postopno 
uničenje nacionalnih držav. 
Prepričani smo, da EU kot 
multikulturna federacija ne 
more preživeti, kot ni mogla 
preživeti SFRJ. Preživi lahko 
samo kot prostor svobodne 
trgovine in politična skup-
nost suverenih držav, ki bo 
dosledno skrbela za varnost 
in blaginjo Evropejcev. Radi 
imamo EU, še raje Sloveni-
jo. Zato najprej, Slovenija!«

Socialni demokrati – SD

Nosilka liste Tanja Fajon:
»Socialni demokrati ho-

čemo Evropo, ki bo varen in 
dober dom. Hočemo Evro-
po, ki bo pravična, napredna 
in solidarna. Evropo, kjer 
bodo na prvem mestu ljudje 
in okolje. Borimo se za nev-
tralnost interneta, pravič-
no trgovino, zaščito delav-
cev, brezplačen dostop do 

programov vseživljenjskega 
učenja, svobodno kroženje 
idej in ljudi ter 'Schengen' 
brez notranjih kontrol. Pre-
povedati moramo uvoz pro-
izvodov, nastalih s pomočjo 
otroškega dela, uveljaviti 35-
urni delovnik, evropsko mi-
nimalno plačo in miroljub-
no zunanjo politiko. Evropo 
moramo zavarovati pred ko-
rupcijo, kriminalom in ki-
bernetskimi napadi. Zahte-

vamo pravično obdavčitev 
ter prepoved davčnih od-
pustkov za korporacije.«

Levica

Nosilka liste Violeta Tomić:
»Za Evropo ljudi, ne kapi-

tala! V Levici zagovarjamo 
temeljito prenovo Evropske 
unije. Demokratično – od-

ločilen vpliv morajo dobiti 
državljani in demokratične 
institucije, ne pa tehnokra-
cija in finančni trgi. Social-
no – skupne zaveze k social-
nim in delavskim pravicam 

morajo postati novo vezivno 
tkivo EU. Okoljsko in razvoj-
no – da bi dokončno prese-
kali z atmosfero krize, je tre-
ba pokazati pot v prihodnost. 
Zagovarjamo evropski zele-
ni New Deal, tj. ambiciozni 
investicijski načrt za okolj-
sko prenovo EU. Ta naj na-
mesto zategovanja pasov dr-
žavljanom investira v tehno-
logije prihodnosti, v obno-
vljive vire energije, v povezo-
vanje državljanov EU z mre-
žo hitrih železnic in učinko-
vitega javnega prevoza.«

DeSUS – Demokratična 
stranka upokojencev

Nosilec liste dr. Igor Šoltes:
»Verjamem, da smo ljudje 

ustvarjeni za sodelovanje, ne 
tekmovanje. In da je na svetu, 
poleg človeka, naše največje 
bogastvo pitna voda. No, pa še 

v to, da so najboljši trenutki v 
življenju tisti, ki jih ne načrtu-
jemo. Rad sem z ljudmi, ki ra-
zumejo, da v življenju štejejo 
največ reči, ki se jih ne da me-
riti ali kupiti z denarjem. Rad 

spoznavam nove ljudi in kra-
je. In rad poslušam muziko, 
žal pa mi zelo zmanjkuje časa 
za to, da bi jo s prijatelji iz sku-
pine Ni važn tudi (po)ustvar-
jal. Želim si Evrope, v kate-
ri bo lepo biti mlad in niko-
gar ne bo strah biti star. Evro-
po, ki bo ščitila ljudi, ne kapi-
tala. Evropo, v kateri bo vse-
eno, kdo si in od kod priha-
jaš, pač pa pomembno to, kaj 
znaš in kakšni so tvoji name-
ni. Želim si zelene Evrope. In 
Evrope, v kateri bomo Sloven-
ci radi doma.«

Stranka Alenke Bratušek 

Nosilka liste  
dr. Angelika Mlinar

»Zahtevajmo več z dr. An-
geliko Mlinar! V Sloveniji 
imamo zaradi EU močnej-
še gospodarstvo in močnej-
šo socialno državo. Kljub na-
predku pa naš glas v EU ni 
dovolj močan. A Slovenija ni 
drugorazredna država. Tako 
smo obravnavani samo zato, 
ker so naši evropski poslanci 
doslej skrbeli le za lastne in-
terese, branili Orbana in Ta-
janija, namesto da bi se borili 
za Slovenijo. To je treba spre-
meniti! Glavna kandidatka 
Stranke Alenke Bratušek na 
EU-volitvah je zato koroška 
Slovenka dr. Angelika Mli-
nar. Vse življenje se bori za 
Slovence, je ena najdejavnej-

ših evropskih poslank in bo 
zato za našo državo, za pra-
vice žensk in za upokojence 
lahko veliko naredila. Glasuj-
te za dr. Angeliko Mlinar in 
listo stranke SAB!«

Irena Joveva Ljudmila Novak

Milan Zver

Bernard Brščič Tanja Fajon

Violeta Tomić Igor Šoltes Angelika Mlinar

Danica Zavrl Žlebir

Eden najbolj znanih pro-
gramov Evropske unije je 
program za mlade Eras-
mus+. Mladim pomaga do 
želene poklicne poti in hitrej-
še zaposlitve. Več kot sedem-
deset odstotkov nekdanjih 
študentk in študentov Eras-
mus+ navaja, da po vrnitvi iz 
tujine bolje vedo, kakšne po-
klicne poti si želijo. Osem-
deset odstotkov se jih zapo-
sli v treh mesecih po zaključ-
ku študija, 73 odstotkom pa 
izkušnja v tujini pomaga do 
prve zaposlitve. Program 

tudi krepi občutek pripadno-
sti Evropi, v podatkih o pro-
gramu navaja Evropska ko-
misija. Več kot devetdeset od-
stotkov študentk in študen-
tov Erasmus+ izboljša spo-
sobnost dela in sodelovanja 
z ljudmi različnih kultur ter 
ima občutek evropske iden-
titete. Študenti in študentke 
Erasmus+ iz vzhodne Evro-
pe se od vseh najbolj identi-
ficirajo z EU. Ugotovitve ko-
misije še kažejo, da so nek-
danji udeleženci programa 
Erasmus+ bolj zadovoljni s 
svojo zaposlitvijo od tistih, ki 
niso bili v tujini. Večkrat tudi 

uberejo mednarodne poklic-
ne poti in delajo v tujini. Pro-
gram študentske izmenjave 
pa krepi tudi podjetnost. V 
okviru programa Erasmus+ 
je med letoma 2014 in 2018 v 
tujino na študij, usposablja-
nje ali poučevanje odšlo več 
kot dva milijona študentk in 
študentov ter zaposlenih v vi-
sokošolskem izobraževanju. 
V istem obdobju je finanč-
na sredstva EU prejelo sko-
raj tisoč strateških partner-
stev Erasmus+ med visoko-
šolskimi zavodi in 93 koali-
cij znanja med univerzami 
in podjetji.

Dva milijona mladih udeležencev 
v programu Erasmus+

Med 103 kandidati za 
položaj evroposlanca je 
52 moških in 51 žensk. 
Šest žensk je tudi nosilk 
kandidatnih list, in sicer: 
Urša Zgojznik (Povežimo 
se), Irena Joveva (LMŠ), 
Ljudmila Novak (NSi), 
Tanja Fajon (SD), Violeta 
Tomić (Levica) in 
Angelika Mlinar (SAB). 
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Bogdan Osolnik, ki je umrl v stotem letu svojega dolgega 
in ustvarjalnega življenja, je bil ena najbolj vsestranskih in 
prepoznavnih slovenskih osebnosti. Na prav poseben način 
pa je bil povezan tudi z našim časopisom. Prve tri številke 
časopisa z imenom Gorenjski glas so izšle že med drugo sve-
tovno vojno, avgusta in septembra 1944. Uredil jih je 24-letni 
partizan Bogdan Osolnik. Po vojni je nadaljeval svojo novi-
narsko in uredniško pot in jo dopolnil kot ugledni diplomat, 
pravnik, politik in publicist. Njegov devetdeseti rojstni dan 
smo počastili na Glasovi preji v Galeriji Krvina v Gorenji 
vasi. Pred dnevi pa smo izvedeli, da je ta dobri mož in naš 
stari znanec umrl – 16. maja 2019 v Novem mestu. Rodil se 
je 13. maja 1920 v Borovnici, njegov oče pa je bil gorenjskega 
rodu. Z Gorenjsko in Gorenjci pa se je najmočneje povezal 
prav med vojno. »Na začetku leta 1944 me je Izvršni od-
bor Osvobodilne fronte slovenskega naroda poslal na delo v 
pokrajinsko vodstvo osvobodilnega gibanja na Gorenjskem. 
Res sem bil takrat še mlad, a tudi poln energije in iskrene 
ljubezni do domovine. Na Gorenjsko sem prišel v začetku 
meseca marca po skritih kurirskih poteh, ki so me vodile iz 
Bele krajine preko Kočevske, Notranjske in Primorske do ta-
kratnega bivališča gorenjskega oblastnega komiteja KPS v 
Dražgoški gori. V novem okolju sem se zavzel za razširitev 
delovanja OF in dal pobudo za sklic posvetovanja aktivistov 
iz vse Gorenjske. Posvetovanje smo imeli od 13. do 15. maja 
na Jelovici, na planšarski jasi Moste. Na njem smo izvolili 
Pokrajinski odbor OF, v katerem sta bila tudi dva predstavni-
ka krščanskih socialistov. Kot član tega odbora sem prevzel v 
njem odgovornost za partizanski tisk in kulturno delovanje.« 
Kulturno politiko na Gorenjskem je odlikovala posebna širi-
na, to pa je vanjo prinesel ravno Osolnik, ko je postal sekretar 
pokrajinskega odbora OF za Gorenjsko. Fenomen je bil že to, 
da so si sploh upali gojiti slovensko kulturo na ozemlju, kjer 
je hotel okupator iztrebiti slovenščino; posebna moč gorenjske 
partizanske kulture je bila tudi v dejstvu, da se ni omejevala 
na »propagandistično utilitarnost«. »Kakšna duhovna moč 
je bila, na primer, v tem, da je v neki zakamuflirani baraki 
sredi sovražnikovega ozemlja nastajala bibliofilska knjižna 
izdaja Prešernove Zdravljice!« (Miklavž Komelj) Tudi po 
vojni se je Bogdan Osolnik pred drugimi tovariši odlikoval 
prav po širini svojih pogledov.

                                                                            Miha Naglič

V spomin

Bogdan Osolnik 
(1920–2019)

Suzana P. Kovačič

Podljubelj – Srečanje treh 
dežel je dan, ko skupaj spoz-
navajo naravoslovne in kul-
turne značilnosti svojih do-
mačih krajev učenci in uči-
telji Podružnične šole Po-
dljubelj, Osnovne šole (OŠ) 
s slovenskim učnim jezi-
kom Ludvika Zorzuta iz 
Bračana na Goriškem v Ita-
liji in zasebne katoliške šole, 
dvojezične Ljudske šole Ce-
lovec; gostiteljstvo si izme-
njujejo. Zametki pravega 
prijateljstva, kot je pouda-
ril ravnatelj OŠ Tržič Stani-
slav Grum na torkovem le-
tnem srečanju v Podljube-
lju, so se začeli plesti že pred 
skoraj dvajsetimi leti med 
zamejsko OŠ Ivana Trinka 
(šola iz Bračana je njena po-
družnica) in OŠ Tržič. »De-
set let pa je, kar so našo po-
dljubeljsko podružnično 
šolo Bračanci povabili k so-
delovanju v projektu Kje ži-
vimo Slovenci. Zadnja šti-
ri leta prijateljujemo tri šole 
treh dežel,« je dejala vodja 
PŠ Podljubelj Maja Ahačič. 
V Podljubelju so se srečali 
drugič, udeležence sta poz-
dravila župan Tržiča Borut 

Sajovic in predsednik Sve-
ta KS Podljubelj Nejc Per-
ko. Župan je poudaril po-
men dobrososedskih odno-
sov in dodal: »Dragi otro-
ci, vrednote, kot so solidar-
nost, mir, povezovanje, pri-
jateljstvo ..., ne pridejo same 
od sebe, ampak se je za-
nje treba truditi vsak dan.« 
Pred dvorano Doma kraja-
nov Podljubelj, kjer je po-
tekala večina delavnic, so 
udeleženci sklenili srce, 

simbol srčnega projekta Tr-
žič – mesto dobrih misli in 
želja, zatem so se fotogra-
firali v »narodni noši« sli-
karke Darje Zupan. Etnolog 
dr. Bojan Knific jih je nau-
čil ljudskega plesa rašpla. 
Osrednja tema Ljubeljska 
cesta pripoveduje je zdru-
žila več vsebin, ki so jih so-
oblikovali učitelji in prosto-
voljci: zavarovane gorske 
rastline v ljubeljskem ob-
močju, prostoživeče živali, 

sankaštvo, gasilstvo PGD 
Podljubelj ... Poleg tega so 
udeleženci srečanja z avto-
busom po skupinah spozna-
li pot ljubeljske ceste in zna-
menitosti okolice. Za dobro 
postrežbo je poskrbela šol-
ska kuhinja in donator Silvo 
Tischler iz koče na Ljubelju. 

Dopoldan je v prijetnem 
vzdušju hitro minil, ob slo-
vesu so organizacijo sreča-
nja za naslednje leto preda-
li Ljudski šoli Celovec.

Postali že pravi prijatelji
Osnovna šola Tržič, Podružnična šola Podljubelj, je gostila srečanje treh dežel na temo Ljubeljska cesta 
pripoveduje. Ob cesti se razprostira čudoviti svet gorskih rastlin in prostoživečih živali, na prelazu 
Ljubelj je vsako poletje organiziran Ples EU brez meja ...

Spoznavni koraki v ljudski ples pod vodstvom etnologa dr. Bojana Knifica / Foto: Tina Dokl

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Kot po-
udarja direktor Turizma Bo-
hinj Klemen Langus, je fe-
stival osrednji dogodek spo-
mladanskega časa in tudi 
osrednji »image festival« 
Bohinja, ki svojo javno po-
dobo gradi na sonaravnem, 
trajnostnem turizmu. »Fe-
stival cvetja si marsikdo na-
pačno predstavlja, češ da gre 
za razstavo cvetja, kot smo 
jo vajeni v arboretumih, to-
rej gojenega cvetja, a pri na-
šem festivalu je ves Bohinj 
naravni botanični vrt, v kate-
rem raste več kot tisoč raz-
ličnih rastlinskih vrst, ki jih 
želimo ohraniti.« V času fe-
stivala, pri katerem zgledno 
sodelujejo Turizem Bohinj, 
občina, Triglavski narodni 
park, osnovna šola in pla-
ninska zveza, bo letos vrsta 
dogodkov, med drugim bo-
tanični izleti, domača tržni-
ca, tržnica ob jezeru z Ma-
rijo Merljak in številni kul-
turni dogodki, razpored ka-
terih lahko najdete na spletu 

ali v posebni festivalski revi-
ji Bohinj cveti. Ta konec te-
dna bo tudi prireditev, ki jo 
organizirajo bohinjski vrtci, 
Zlatorogova pravljična deže-
la – U konc' sveta so pravlji-
ce doma, ki v Ukanc privabi 
predvsem najmlajše.

Občina že vse od začet-
ka podpira festival alpske-
ga cvetja, saj se zaveda po-
mena narave in povezano-
sti Bohinjcev z naravo. Kot 
je dejal župan Jože Sodja, 
so v Bohinju zavezani življe-
nju z naravo, to pa sovpada 
tudi s strategijo sonaravnega 

razvoja in načrti za umirja-
nje prometa. Pomembne 
korake v to smer delajo v Bo-
hinju tudi s certifikatom Bo-
hinjsko, pomemben pa se 
jim zdi tudi kmetijstvo, ki v 
Bohinju sicer upada. Majda 
Odar iz Triglavskega naro-
dnega parka je poudarila us-
peh vzgoje mladih prek mre-
že šol Triglavskega narodne-
ga parka in izobraževalnih 
aktivnosti. Ob dogajanju fe-
stivala alpskega cvetja bo po-
memben mejnik tudi 125-le-
tnica Orožnove koče na pla-
nini za Liscem pod Črno 

prstjo, kjer bo 14. junija 
osrednji dogodek ob jubile-
ju z organiziranimi pohodi 
iz vseh smeri. Martin Šolar, 
podpredsednik Planinske 
zveze Slovenije,  je ob tem 
omenil še projekt omrež-
ja občin v Alpah speciAlps, 
v sklopu katerega bo v Bohi-
nju potekal projekt večletne-
ga najema travnika, na kate-
rem bodo s poskusom treh 
različnih načinov gospodar-
jenja – intenzivnega, tradici-
onalnega in kultiviranega – 
prikazali primere ohranja-
nja biodiverzitete. 

V Bohinju festival alpskega cvetja
V Bohinju se začenja 13. Mednarodni festival alpskega cvetja. Slovesnost ob odprtju bo jutri, v soboto, 
na travniku pred Kulturnim domom Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici. Festival bo potekal do 9. junija. 

Organizatorji so predstavili program in cilje mednarodnega festivala alpskega cvetja.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Sredina seja kranj
skega mestnega sveta se je 
zapletala že pri sprejemanju 
dnevnega reda, saj se neka
teri svetniki niso strinjali, da 
bi se ponovno pogovarjali in 
glasovali o soglasju za ime
novanje Tomaža Krišlja za 
direktorja Gasilsko reševal
ne službe Kranj. Svetniki so 
namreč sedanjemu direk
torju, ki je vodil kranjske ga
silce zadnja štiri leta, dali so
glasje za ponovno imenova
nje že na marčevski seji, žu
pan Matjaž Rakovec pa je za
držal odločitev o njegovem 
imenovanju.

Župan Rakovec je nato na 
aprilski seji predlagal, da bi 
znova razpravljali o soglas
ju k imenovanju direktorja 
javnega zavoda Gasilsko re
ševalne službe Kranj, vzrok 
za to je bil razpisni posto
pek, na katerega je Mestna 

občina Kranj v vednost pre
jela tožbo, vloženo na Delov
no in socialno sodišče, vložil 
pa jo je neizbrani kandidat 
Matej Kejžar. Prav tako so 
prejeli tudi prijavo neizbra
nega kandidata na Komisijo 
za preprečevanje korupcije. 
Svetniki so se takrat odločili, 
da nimajo zadosti podatkov 
in pravnega znanja, zato so 
odločili, da o tem znova raz
pravljajo na majski seji.

Po razpravi o ponovnem 
glasovanju, saj o tem nis
ta želeli podati mnenja ne 
Statutarno pravna komisi
ja in ne Komisija za manda
tna vprašanja, volitve in ime
novanja, so svetniki minulo 
sredo vendarle sprejeli pre
dlagan dnevni red s točko o 
glasovanju o ponovnem so
glasju Tomažu Krišlju. V 
razpravi je bilo nato kar ne
kaj pomislekov o zakonitosti 
novega glasovanja, prav tako 
pa se je pojavilo vprašanje, 

kako v takšnih razmerah za
gotoviti normalno delo sve
ta zavoda Gasilsko reševalne 
službe Kranj, pravno mne
nje o postopku pa je predsta
vil odvetnik Aljoša Ravnikar.

Nekateri svetniki so se 
kljub pojasnilom odpoveda
li glasovanju, pet jih je po
novno dalo soglasje Tomažu 
Krišlju, 15 pa jih je bilo proti 
njegovem imenovanju. To je 
pomenilo, da sedanji direk
tor ni dobil soglasja. 

»Mislim, da se je mestni 
svet pravilno odločil, saj je 
bilo kar nekaj vsebinskih 
zadržkov do tega kandida
ta. Sedaj se bo končno lahko 
sestal nov svet zavoda, ki bo 
sprožil postopke za nov raz
pis. Želimo si čim širši na
bor kandidatov in direktorja, 
ki bo delo opravljal čim bolj 
strokovno. Do takrat bo delo 
direktorja opravljal vršilec 
dolžnosti,« je pojasnil pod
župan Černe.

Svetniki ponovno  
o direktorju gasilcev
Kranjski mestni svetniki na novem glasovanju o soglasju direktorju Gasilsko 
reševalne službe Kranj Tomažu Krišlju niso dali podpore. 

Vilma Stanovnik

Stražišče – To soboto, 25. 
maja, bo med 11. in 15. uro 
v Stražišču na območju In
dustrijske cone Laze pote
kala regijska vaja posredo
vanja ob požaru, nesreči z 
nevarnimi snovmi in mno
žični dekontaminaciji. Cilji 
vaje so preveriti stanje orga
niziranosti, usposobljenosti 
in opremljenosti vseh sil za 
zaščito in reševanje v MO 
Kranj, ki se po načrtih vklju
čujejo v zaščito in reševanje. 
Prav tako bodo preverili ko
ordinacijo aktivnosti med 
reševalnimi enotami, regij
skim centrom za obvešča
nje, Upravo RS za zaščito in 

reševanje ter podjetji v Indu
strijski coni Laze, delovanje 
sistema množične dekonta
minacije ter sistema zvez in 
obveščanja. Glavnina vaje 
bo skoncentrirana na pod
jetje Ekol, v katerem mora
jo biti zaposleni še posebno 
pozorni na varnost pri delu z 
nevarnimi snovmi. 

Regijsko vajo organizira 
Izpostava Uprave RS za zaš
čito in reševanje Kranj, po
moč pri organizaciji pa nudi 
tudi Mestna občina Kranj s 
Krajevno skupnostjo Straž
išče.

V vaji bodo sodelovali ga
silci Gasilsko reševalne 
službe Kranj, gasilci iz pro
stovoljnih gasilskih društev 

Gasilske zveze MO Kranj, 
Osnovno zdravstvo Gorenj
ske s službo Nujne medicin
ske pomoči, Civilna zaščita 
Mestne občine Kranj, Polici
ja, Ekološki laboratorij mo
bilne enote in CZ Gorenjske 
regije.

Vaja bo zaprta za javnost, 
zaradi varnosti jo bodo spre
mljali lahko samo povablje
ni gostje in novinarji ter 
predstavniki civilne iniciati
ve. V času vaje bo območje 
industrijske cone Laze za
prto za promet. Zapora ces
te bo postavljena na Ješeto
vi ulici pri odcepu za Laze. 
Nujne dostope bodo ureja
li redarji MO Kranj oziroma 
bo urejen obvoz.

Regijska reševalna vaja

Ana Šubic

Železniki – Investicijo, vred
no 147 tisoč evrov, financi
ra Občina Železniki, izbra
ni izvajalec, podjetje Eurog
rad, pa jo mora skladno s po
godbo končati do konca ju
lija. Nova cesta bo razbre
menila dostop do naselja Na 
Kresu, kjer je načrtovan tudi 
dom starejših.

Dom Železniki je eden 
od petih v okviru grozda 
majhnih domov, ki jih v pe
tih občinah namerava zgra
diti tuji investitor, za kar je 
lani pridobil tudi koncesijo. 
Kot smo že poročali, pa se 
nekateri krajani, ki so se po
vezali tudi v civilno iniciati
vo, s predvideno lokacijo ne 
strinjajo, ker da dom ne sodi 
na tako gosto naseljeno ob
močje, kjer se že sedaj sreču
jejo z različnimi infrastruk
turnimi problemi. Zaradi 
nestrinjanja civilne inicia
tive z lokacijo v Železnikih 
so se lotili spremembe idej
ne zasnove doma. Namesto 
dveh objektov so predvideli 
eno nekoliko večjo stavbo v 

štirih nadstropjih, ki bo od 
najbližje stolpnice oddalje
na 28 metrov, medtem ko je 
prej odmik znašal šest me
trov.

Župan Anton Luznar je 
povedal, da se je pristojno 
ministrstvo strinjalo s spre
menjeno idejno zasnovo, 
saj je skladna z razpisom in 
njihovimi zahtevami glede 
stavb za domove starejših. 

»Investitor koncesionar je 
že začel projektirati,« je do
dal. Po koncesiji mora biti 
dom zgrajen do konca nas
lednjega leta. Župan je še 
pojasnil, da na občini name
ravajo pripraviti tudi projekt 
infrastrukturnih ureditev 
in projekt ureditve območja 
pred stolpnicami, kar bodo 
pred gradnjo predstavili tudi 
občanom s tega območja.

Gradijo cesto proti 
načrtovanemu domu
V Železnikih so začeli graditi novo povezovalno pot od regionalne ceste 
mimo plavalnega bazena do parkirišča v naselju Na Kresu. 

Nova cesta mimo plavalnega bazena bo razbremenila 
dostop do naselja Na Kresu, kjer je načrtovan tudi dom 
starejših. / Foto: Tina Dokl

Samo Lesjak

Kranj – Makedonsko kultur
no društvo sv. Ciril in Me
tod že organizira tradicio
nalno kulturno prireditev 
Dnevi sv. Cirila in Meto
da v Makedonskem kultur
nem centru na Savski 34 v 
Kranju. Tudi na letošnji pri
reditvi se bodo predstavili 

z bogatim programom. Že 
danes, 24. maja, bo ob 19. 
uri odprtje razstave aka
demskega slikarja Igorja 
Banfija, v kulturnem pro
gramu pa bo nastopil me
šani pevski zbor Biljana. V 
soboto bo ob 18. uri potekal 
kviz o makedonski kulturi, 
zgodovini in jeziku, v nede
ljo pa bo na rokometnem 

igrišču OŠ Stražišče pote
kal malonogometni turnir. 
V torek bo večerna projek
cija makedonskih filmov, v 
sredo se bodo pomerili ša
histi, v četrtek pa bo turnir 
v namiznem tenisu. V pe
tek, 31. maja, bo ob 19. uri 
sklepni koncert makedon
skih folklornih skupin in 
pevskih zborov iz Slovenije. 

Dnevi sv. Cirila in Metoda
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Občina Škofja LokaOBČINA RADOVLJICA

6 muzejev in 23 vrhov

Nova Gorenjska muzejsko-planinska 
transverzala in vodnik

Enotna
vstopnica

z zakladi po muzejih in  
planinskih točkah ter … sledljivčki! 

Nagradne  igre 

Geolov
maj 2019

–
maj 2020

Kranjska sivka je 
naša naravna 

dediščina
Smučanje je  
raj na zemlji

Prva Slovenca 
na Everestu

Gora velikanov 
Lubnik

Na planincah 
luštno biti

Planinski
raj

Medobčinski 
muzej Kamnik

Loški muzej 
Škofja Loka

Gorenjski 
muzej

Tržiški 
muzej

Čebelarski muzej Slovenski  
planinski muzej
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Maja Bertoncelj

Smlednik – V Smledni-
ku si prizadevajo ohranja-
ti bogato kulturno dedišči-
no. Del tega je tudi že tra-
dicionalna prireditev Flan-
canje, na kateri obiskovalci 
izmenjujejo doma pridela-
ne sadike kulturnih rastlin 
in tudi znanje o njihovi pri-
delavi in uporabi. Hkrati s 
tem ohranjajo še eno zelo 
pomembno tradicijo – dru-
ženje, medsebojno povezo-
vanje in sodelovanje. V zad-
njih letih izmenjujejo tudi 
semena.

Letos so Flancanje pri-
redili nekoliko kasneje kot 
običajno, glede na vreme 
pa prav nič pozno. Poteka-
lo je v soboto in je bilo že v 
16. izvedbi. Vselej je dob-
ro obiskano. Tudi letos je 
bilo tako. Zaradi dežja je bil 
prvi del s kulturnim progra-
mom v Kulturnem domu 
Smlednik, drugi del – izme-
njava sadik in semen – pa 
na Trgu sv. Urha ob vaškem 
vrtu, ki so ga vzpostavili 
lani. Geslo letošnjega Flan-
canja je bilo Vsak cvet šteje. 
Potekalo je namreč tik pred 
svetovnim dnevom čebel. 

»Danes imamo tukaj dve ve-
liki bogastvi: eno smo vsi mi, 
ki smo prišli, drugo pa so vse 
rastline, ki smo jih prines-
li in smo jih skrbno vzgojili 
z lastnimi rokami. To dvoje 
smo lani še nadgradili z vzpo-
stavitvijo vaškega vrta. Zelo 
lepo uspeva. Uspelo nam je 
vrniti flančnike. Pridelkov 
smo že lani imeli toliko, da 
nam vseh ni uspelo spro-
ti razdeliti,« je povedala Ur-
ška Sešek, nova predsednica 
Društva za ustno zgodovino, 
ki je bilo s KUD Smlednik 
in TD Smlednik organiza-
tor dogodka. Za izmenjavo 

je vsako leto na voljo več raz-
ličnih sadik in semen. »Naj-
bolj smo veseli avtohtonih in 
ekoloških semen. Se pa vsa-
ko leto najdejo tudi eksotič-
ne rastline, med katerimi je 
letos perujsko volčje jabol-
ko. Obiskovalci lahko izbira-
jo med zelišči, zelenjavo, ja-
godami ... Na voljo je več kot 
sto različnih rastlin,« je še 
pojasnila Seškova.

Vreme z dežjem in hlad-
nim vremenom vrtičkarjem 
letos ni najbolj naklonjeno. 
Kako se to pozna na vrto-
vih, smo vprašali udeležen-
ce Flancanja.

Prišli po sadike in nasvete
Tradicionalno Flancanje v Smledniku je bilo kljub dežju dobro obiskano. 

Fani Sešek, Smlednik:

»Letos je vse precej kasneje, 
še posebno se to pozna pri 
plodovkah. Nima smisla hite-
ti v takšnem vremenu. Rastli-
na čaka, če je mraz, dež, mor-
da še mineva, namesto da bi 
pognala. Če gledamo za leta 
nazaj, pa je bilo običajno, da 
se je na prosto sejalo in sa-
dilo šele po ledenih možeh.«

Silvana Knok, Zg. Senica:

»Letošnja pomlad zaradi vre-
mena vrtičkarjem res ni nak-
lonjena. Danes bom skušala 
dobiti kakšno sadiko, čeprav 
glede na vreme še nič ne 
kaže, da bi bilo primerno za 
sajenje na primer paradižni-
kov ali paprike. Rastlinjaka 
nimam, vse sejem in sadim 
na prosto.«

Denis Oblak, Smlednik:

»Zaradi slabega vremena se 
povsod pozna, tudi na vrtu. 
Pogoji so slabši tako za delo 
kot za rast rastlin. Jih je manj 
in so manjše, se pa borimo, 
da bi bilo na koncu sezone 
enako kot pretekla leta. Poleg 
tega čebele ne morejo opravi-
ti svojega dela, posledično to 
pomeni tudi manj pridelka.«

Alenka Perme, Rakovnik:

»Solato imam v rastlinjaku in 
je je več kot dovolj. Česen in 
čebulo sem posadila jeseni. 
Sicer pa se letošnje slabo vre-
me na vrtovih pozna. Je manj 
rastlin, kot jih je bilo običaj-
no. Mislim pa, da ni še nič 
zamujenega. Lepi dnevi bodo 
vse nadoknadili. Zemlja pos-
tane topla šele konec maja.«

Aleš Senožetnik

Mengeš – Včeraj je posta-
la pravnomočna odločitev 
o izbiri najugodnejšega po-
nudnika za gradnjo športne 
dvorana Mengeš. Do roka, 
ki je potekel konec aprila, je 
Občina na javnem razpisu 
prejela pet ponudb v razpo-
nu od 4,56 do 4,83 milijona 
evrov z DDV in izbrala naju-
godnejšega, podjetje Gradi-
telj Kamnik.

Občina si je za gradnjo 
športne dvorane zagotovila 
tudi približno devetsto tisoč 
evrov nepovratnih sredstev 
Eko sklada, preostanek pa 
bodo financirali sami. »V 
proračunu Občine Mengeš 
za leto 2019 je za gradnjo na-
menjenih 1,5 milijona evrov, 
preostala potrebna sredstva 
pa bo občina umestila v pro-
računu za leto 2020. Gle-
de na to, da se bo investi-
cija zaključila predvidoma 
oktobra 2020 in občina še 
nima sprejetega proračuna 
za leto 2020, je treba pred 

podpisom pogodbe prido-
biti soglasje občinskega sve-
ta,« je pojasnil direktor ob-
činske uprave Urban Kolar. 
Zato so v Mengšu za torek 
sklicali izredno sejo občin-
skega sveta, na kateri zago-
tovo ne gre pričakovati, da 
bi svetniki odtegnili podpo-
ro projektu, ki ga Mengša-
ni in osnovnošolci čakajo že 
vrsto let.

Gradnjo športne dvorane 
bodo tako začeli konec ju-
nija, takoj po zaključku šol-
skega leta. S tem se bo začel 
eden največjih in dolgo pri-
čakovanih projektov sedanje 
občinske uprave in župana 
Franca Jeriča, ki bo med dru-
gim razrešil tudi prostorsko 
problematiko Osnovne šole 
Mengeš, ki so se je v Men-
gšu sicer že pred časom loti-
li z izgradnjo prizidka k šoli. 
Z novo športno dvorano pa 
bo šola sedanjo telovadnico 
lahko preuredila v kuhinjo 
in jedilnico ter pridobila do-
volj prostora za nemoten po-
tek pouka.

Športno dvorano 
bo gradil Graditelj
Od petih ponudnikov je najugodnejšo ponudbo 
za gradnjo športne dvorane v Mengšu, 4,56 
milijona evrov, oddalo podjetje Graditelj Kamnik.

Jasna Paladin

Kamnik – Zavod za turi-
zem, šport in kulturo Ka-
mnik v sodelovanju s stro-
kovnim vodstvom Zavoda 
za varstvo kulturne dediš-
čine Kranj ter lastniki oko-
liških zemljišč te dni nada-
ljuje obnovo obzidja na Sta-
rem gradu, zaradi česar je 
dostop na vrh te priljublje-
ne izletniške točke po južni 
strani moten. Začasne za-
pore so zgolj občasne, a za-
radi varnosti potrebne, zato 
na zavodu pozivajo pohod-
nike, naj varnostnega traku 

ne prestopajo. »To je šele 
prvi korak k celostni ure-
ditvi obzidja Starega gra-
du. Šele ko bo obzidje očiš-
čeno, se bo videlo, koliko je 
vegetacija globinsko poško-
dovala obzidje in kje bi bila 
potrebna dolgoročna sana-
cija ter kako zahtevna bi ta 
bila. Takrat bomo tudi spre-
jeli odločitev o pristopu k ce-
lostni ureditvi obzidja. Naša 
želja je, da bi se to uredilo, 
verjetno pa bo to projekt za 
naslednjih deset let,« pravi 
direktor Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik dr. 
Tomaž Simetinger.

Obnova grajskega obzidja se nadaljuje

Dostop do Starega gradu po južni strani je zaradi obnove 
obzidja te dni moten.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Vstopna točka v ob-
močje naravnega spome-
nika Dovžanova soteska je 
peščeno parkirišče za na-
seljem Čadovlje ob reki Tr-
žiški Bistrici, na travnati po-
vršini ob parkirišču pa so 

informativno-pojasnjeval-
ne table in klopi. Druge in-
frastrukture, ki bi omogo-
čala interpretacijo dedišči-
ne in pokrit prostor za obi-
skovalce, na tej lokaciji ni, 
zato se je pokazala potreba 
po vzpostavitvi informacij-
ske točke. Občina Tržič jo bo 

zagotovila s sodelovanjem 
v projektnem partnerstvu v 
operaciji Bogastvo narave, ki 
ga delno sofinancira Evrop-
ski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja. Osnovni namen 
investicije je pridobiti objekt 
ob vstopu v Dovžanovo so-
tesko, kjer bodo na voljo vse 

potrebne informacije za ka-
kovostno doživljanje narave. 
Že je bila podpisana pogod-
ba z izbranim izvajalcem, to 
je podjetje Promobile iz Lju-
bljane. Vrednost del znaša 
dobrih 104 tisoč evrov, dela 
bodo predvidoma končana 
do konca julija. 

Gradnja info točke Dovžanova soteska

Besnica – Moto klub Raubritter je organizator letos že 16. 
moto zbora v Besnici. Prireditev se bo začela danes, ko na 
prizorišču pripravljajo tudi zabavo z glasbo. Jutri bodo ob 
glasbi in druženju potekale tudi motoristične igre. Motoristi, 
ki jih v Besnici znova pričakujejo tako iz domačih klubov kot 
iz tujine, se bodo poslovili v nedeljo.

Srečanje motoristov v Besnici
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Raziskovanje 
kompleksnega odnosa med 
človekom in strojem – po-
sledično pa tudi ukvarjanje z 
vprašanji dela, delavca in ka-
pitala – sta že več let v središ-
ču pozornosti umetniškega 
delovanja slovensko in med-
narodno priznane interme-
dijske umetnice Škofjelo-
čanke Sanele Jahić. V nje-
no aktualno ustvarjalno sfe-
ro sodi tudi večletni ume-
tniški projekt The Labour of 
Making Labour Disappear 
(Delati zginotje delanja), ki 
ga predstavlja v Galeriji Iva-
na Groharja. Pravzaprav gre 
za umetniško delo v nastaja-
nju (work in progress), ki je 
bilo v prvi fazi predstavljeno 
lani v okviru Aksiome – Za-
voda za sodobne umetnosti 
v Ljubljani, nastaja pa v okvi-
ru Dopolavoro, dela projek-
ta Reka 2020 – evropska pre-
stolnica kulture, tokrat tudi v 
družbi Loškega muzeja.

»Avtorica je projekt zasno-
vala v duhu družbenih spre-
memb in vse večje avtomati-
zacije družbe ter se lotila svo-
jevrstnega družbenega in 
umetniškega eksperimen-
ta. Postavila si je vprašanje, 
kakšno bi bilo njeno umetni-
ško delo, če bi ga namesto nje 
zasnoval stroj? Rezultat po-
nuja prav razstava, ki glede 
na to, da je projekt še v pro-
cesu nastajanja, še nima do-
končnega odgovora niti ta ni 
enoznačen,« je v uvodu po-
udarila kustosinja razstave 
Barbara Sterle Vurnik. Raz-
stava je zasnovana dvodelno. 

V vstopnem prostoru ga-
lerije Jahićeva na grafič-
nem traku predstavlja anali-
zo besedil, uporabljene teh-
nike in drugih ključnih zna-
čilnosti njenih umetniških 
del zadnjih 14 let. Zbrano je 
»predala« v obdelavo algori-
tmu, ki je prepoznal trend 
njenega dela – kaj je v nje-
nem delu izginjalo in kaj se 
je pojavljalo kot napoved za 

prihodnja dela. Barvno le-
stvico, ki je vidna na traku, 
je avtorica uporabila za loče-
vanje štirih sklopov tehnič-
nega, umetniškega, vsebin-
skega in sociološkega.

V drugem delu razsta-
ve je na ogled delo Digi-
tal Punch Card (Digitalna 
luknjana kartica). »Vsebin-
sko se delo osredotoča na 
mrežo spletne delovne sile, 
ki navzven večinoma ostaja 
nevidna. Njeni delavci (k so-
delovanju jih je povabila na 
spletni platformi) opravlja-
jo ''majhna'', rutinska dela, 
ki so nepogrešljiva, da lah-
ko neka tehnologija delu-
je,« zapiše Sterle Vurniko-
va, avtorica dela pa pojasni, 
da je s posebno aplikacijo be-
ležila delovni ritem. »Meri-
la sem intenzivnost njihove-
ga dela, število klikov z mi-
ško in pritiskov tipk na tip-
kovnici. Karkoli so oni poče-
li, vsak njihov premik, se je 
beležilo na aplikacijo v ozad-
ju.« Prek analize podatkov je 

predstavljen rezultat v obliki 
črtnih risb ter dveh animacij 
na ekranu.

Nevidnost in aktivnost teh – 
lahko bi rekli neke vrste »mi-
krodelavcev« – dopolnjuje še 
s serijo fotografij, ki gledalcu 
nudi konkreten vpogled v nji-
hova ozadja, kjer se odvijam 
množično mikrodelo. Na eni 
izmed platform, ki ponujajo 
različno delo na daljavo, je za 
plačilo ponudila delo, in sicer 
da vsak s fotografijo predsta-
vi svoj delovni prostor in ne-
kaj njemu ljubega, zanj zna-
čilnega, naj bo to spominek, 
sendvič, kitara, pokal, igrač-
ka, karkoli ... Ob tem so delo-
jemalci dodali svojo starost, 
spol in državo, v kateri dela-
jo. V štirih dneh se je na po-
nujeno delo javilo 240 ljudi, 
od tega jih je bilo za razstavo 
izbranih okrog 190. S tem je 
umetnica stopila v svet nevi-
dne delovne sile, s katero je 
edini kontakt delo, ki so ga 
delavci opravili zanjo. »S svo-
jega delovnega prostora, izza 

svojega monitorja potujem v 
svet nevidnega delavca, sto-
pim iz njegovega monitor-
ja, malo pogledam po pro-
storu in dobim občutek, da 
tukaj dela neki človek – neki 
subjekt,« je ob tem dodala 

Sanela Jahić, ki bo, kot za-
pisano, projekt z različnimi 
raziskavami še nadaljevala. 
Razstava bo na ogled do 23. 
junija, v sredo, 5. junija, ob 
19. uri pa bo v galeriji potekal 
pogovor z umetnico.

Nevidni mikrodelavci
V Galeriji Ivana Groharja v Škofji Loki bo dober mesec na ogled nenavadna razstava z naslovom The 
Labour of Making Labour Disappear (Delati zginotje delanja) intermedijske umetnice Sanele Jahić.

Sanela Jahić se v umetniškem delu osredotoča na 
raziskovanje odnosa med človekom in strojem. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Studenec – S koncertom Me-
šanega pevskega zbora Po-
stojna in Goriškega okteta 
Vrtnica v cerkvi sv. Lenar-
ta na Krtini se bo jutri zve-
čer začel letošnji 19. Kul-
turni poletni festival Stu-
denec. Poleg bogatega pro-
grama, od muzikala in gle-
daliških predstav do naro-
dno-zabavne glasbe in ope-
re, bo festival zaznamova-
la tudi sedemdesetletnica 
Kulturnega društva Miran 
Jarc iz Škocjana. »Sedemde-
set let je za nami, prepričan 
pa sem, da tudi pred nami,« 
je ob predstavitvi letošnjega 

programa dejal Lojze Stra-
žar, srce in duša društva in 
vsakoletnega festivala. 

Preko poletja se bo tja v 
prve septembrske dni ob 
koncih tedna zvrstilo skupaj 
devet dogodkov, med kateri-
mi bo osrednji zagotovo do-
mača predstava. Po lanskole-
tnem uspehu igre Lepo je biti 
muzikant bodo letos uprizo-
rili njeno nadaljevanje. Dru-
gi del je prav tako napisal Av-
strijec Andreas Brandstätter, 
za oder pa priredil in reži-
ral Alojz Stražar. V predsta-
vi nas tudi bodo tokrat razve-
selile znane Avsenikove me-
lodije, na odru pa se v različ-
nih vlogah nastopi več kot 

trideset ljubiteljskih igralcev, 
člani Komornega pevskega 
zbora Šutna Kamnik in Pe-
škega okteta ter tercet odlič-
nih glasbenikov. Poleti bodo 
skupaj s premiero pripravili 
kar ducat uprizoritev. 

Konec maja bo v Poletnem 
gledališču Studenec najprej 
na vrsti zaključna prireditev 
festivala Slovenska polka in 
valček 2019, še isti konec te-
dna bo sledila monokomedi-
ja Profesor Kuzman mlajši, 
teden dni kasneje pa muzikal 
Briljantina v izvedbi odlične 
pevske, plesne in igralske eki-
pe, ki jo je izbral producent 
Jurij Franko. Za predstavo so 
nekaj vstopnic za šolarje zni-
žali za štirideset odstotkov. V 
njegovi produkciji bo avgusta 
sledila še letošnja uspešni-
ca Nune v akciji. Sredi junija 
bo na sporedu muzikal Cvet-
je v jeseni, ki je v petih letih od 
premiere doživel kar 165 po-
novitev. Zadnji petek v avgu-
stu bo ansambel SNG Opera 
in balet Ljubljana izvedel pri-
ljubljeno opero Prodana ne-
vesta Bedřicha Smetane. 

Jubilej društva bodo v Po-
letnem gledališču Studenec 
proslavili s slavnostnim kon-
certom z naslovom Stude-
nec, izvir ljubiteljske kultu-
re, na katerem se bodo z naj-
lepšimi melodijami spom-
nili predstav iz preteklih let.

Bogat Studenec poletja
Letošnji festival prinaša devet dogodkov, od muzikala do komedije in opere. 

Osrednji dogodek letošnjega festivala bo domača predstava 
Lepo je biti muzikant II. / Foto: Uroš Zagožen
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Aleš Senožetnik

Moste pri Komendi – Boksar-
ski klub Hayat deluje že od 
leta 2013. Sprva so člani tre-
nirali v kamniškem Svetil-
niku, ko pa so pred časom 
moščanski gasilci zgradili 
gasilski dom, so se preselili 
v nove prostore v Mostah pri 
Komendi, kjer že nekaj časa 
trenirajo, minulo nedeljo 
pa so skupaj s prijateljskim 
Društvom borilnih veščin 
Komenda z boksarsko revijo 
in pestrim družabnim pro-
gramom prostor za treninge 
tudi uradno odprli.

Boksa se še vedno držijo 
predsodki, da gre za prete-
paški šport, in prav zato se 
v Boksarskem klubu Hayat 
trudijo, da to borilno vešči-
no predstavljajo tudi kot za-
nimivo obliko rekreacije za 
vse generacije tako moš-
kih kot žensk. V klubu, ki 
ga vodi Boštjan Veinhandl, 
trener boksa z licenco AIBA 
in inštruktor juda, sicer pa 

zaposlen kot kriminalist in 
tudi nekdanji inštruktor po-
licijske samoobrambe in 
praktičnega postopka, zav-
račajo vsakršno nasilje in 
poudarjajo, da treningi po-
tekajo pod vodstvom izku-
šenih trenerjev, sparingi pa 

le, če si člani tega želijo. Pred 
časom so začeli izvajati tudi 
treninge otroških skupin, za 
treninge boksa pa se odloča 
tudi vse več žensk, ki si že-
lijo izboljšati telesno kondi-
cijo ali pa izpopolniti samo-
obrambne veščine.

V klubu trenira od sedem-
deset do osemdeset članov, 
tako moških kot žensk, v pri-
hodnje pa si želijo več ener-
gije usmeriti tudi v tekmo-
vanja. Tudi v tem pogledu 
je poskrbljeno za varnost, 
saj se tekmovalci ne borijo 
le z nasprotniki enake staro-
stne in težnostne kategorije, 
temveč pri izbiri tekmoval-
ca upoštevajo tudi izkušnje, 
zato lahko v ring vstopita le 
borca, ki imata za sabo prib-
ližno enako število dvobojev.

Boksarske revije ob ne-
deljskem odprtju novih pro-
storov so se udeležili tudi 
člani Boksarskega kluba Me-
dilip Sankaku iz Celja, Fight 
cluba Ljubljana, Boksar-
skega kluba Fokus Ljublja-
na, Boksarskega kluba Đuli 
iz Maribora, kluba tajskega 
boksa Khunkao Ljubljana 
in gostje iz reškega kluba na 
Hrvaškem. Za pester zabav-
ni program pa sta poskrbe-
la raper Zlatko in orientalska 
plesalka Alja Shaar.

Boks za vse generacije
V Mostah so tudi uradno odprli boksarsko telovadnico in ring, kjer trenirajo člani Boksarskega kluba Hayat.

Ob odprtju so trak v ringu prerezali kamniški podžupan 
Sandi Uršič, predsednik kluba Boštjan Veinhandl in 
komendski župan Stanislav Poglajen.

Maja Bertoncelj

Medvode – Pretekli konec 
tedna se je v Športni dvora-
ni Medvode zaključil med-
narodni turnir serije Inter-
national v badmintonuh, ki 
je štel za svetovno jakostno 
lestvico. Nastopilo je več kot 
dvesto tekmovalcev iz 41 
držav.

V mešanih dvojicah sta v 
finalu lansko zmago ubra-
nila Angleža Gregory Mairs 
in Jenny Moore, med posa-
mezniki je bil najboljši In-
dijec Sourabh Verma, med 
posameznicami Španka 
Clara Azurmendi, v ženskih 

dvojicah Angležinji Jenny 
Moore in Victoria Williams, 
v moških dvojicah pa Japon-
ca Shohei Hoshino in Yuji-
ro Nishikawa. Od Sloven-
cev sta se najbolj izkazala 
še mladinska reprezentan-
ta Jaka Ivančič in Miha Mas-
ten, ki sta izkoristila dober 
žreb in z dobro igro prišla 
vse do četrtfinala, kjer nista 
bila daleč od uspeha kariere. 
Proti Srboma (Bjelan-Do-
der) sta tesno izgubila v treh 
setih z 21 : 19, 19 : 21, 14 : 21.

FZ Forza Slovenia Inter-
national 2019 je bil največ-
ji mednarodni turnir v bad-
mintonu v Sloveniji.

Slovenca do četrtfinala
V Medvodah je potekalo mednarodno prvenstvo 
Slovenije v badmintonu.

Nastopilo je več kot dvesto tekmovalcev, tudi iz Azije. 
Na sliki slovensko-hrvaška naveza v mešanih dvojicah: 
domačin Miha Ivanič in Hrvatica Katarina Galenič. 

Kranj – V nedeljo, 26. maja, bo v starem mestnem jedru Kranja 
potekal peti Scottov kolesarski dan v Kranju. Organizatorji 
med 9. in 18. uro pripravljajo pester spremljevalni in anima-
cijski program za vse starosti. Start otroškega maratona (en 
kilometer) po ulicah mestnega jedra bo ob 11. uri, start ma-
lega družinskega maratona (12 kilometrov) ob 12. uri in start 
velikega družinskega maratona (47 kilometrov) ob 13. uri. Za 
cenejše prijave se morate prijaviti do vključno danes, 24. maja.

Scottov kolesarski dan v Kranju

Železniki – Rokometno društvo Alples letos praznuje šestdese-
tletnico, zato bodo jutri, v soboto, pripravili druženje rokome-
tašic in rokometašev vseh generacij. Ob 12. uri se bodo začela 
tekmovanja, ob 17. uri bo slavnostna akademija, sledila pa bo 
zabava s skupinama Hozentregarji in Rok'n'Band. 

Jubilej rokometa v Selški dolini
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Jože Marinček

Kranj – Slovenski nogometa-
ši počasi zaključujejo tekmo-
vanja v sezoni 2018/2019. V 
sredo so odigrali tekme 35. 
oziroma predzadnjega kro-
ga. V Kranju sta se pomeri-
li ekipi domačega Triglava in 
Domžal. Srečanje se je zara-
di nevihte in posledično raz-
močenega igrišča začelo ne-
kaj kasneje, v takšnih raz-
merah pa so se bolje znašli 
nogometaši Domžal. Zma-
gali so z 1 : 4. 

Za goste so zadeli Adam 
Gnezda Čerin, Dario Kolo-
barić in dvakrat Matej Podlo-
gar. Edini zadetek za Triglav 

je dal Gašper Udovič, takrat 
za izenačenje na 1 : 1, kakr-
šen je bil tudi rezultat ob pol-
času. Na koncu je bilo vese-
lje v obeh ekipah: Kranjča-
ni so se veselili obstanka v 
ligi, saj so trdno na osmem 
mestu, tretji Domžalčani 
pa nove zmage in uvrstitve 
v Evropo. Jutri bodo tekme 
zadnjega kroga. Triglav go-
stuje pri Rudarju, Domža-
le pa bodo doma igrale s pr-
vakom Mariborom (začetek 
tekme ob 15.45).

Nogometaši v drugi slo-
venski nogometni ligi bodo 
v nedeljo odigrali tekme 
zadnjega, tridesetega kro-
ga. Zmagovalec lige še ni 

odločen, vodijo pa nogo-
metaši AŠK Bravo. Nogo-
metaši Rolteka Dob in Kal-
cerja Radomlje se bodo za 
konec pomerili med seboj, 
in sicer na Dobu (začetek 
tekme ob 17. uri). Šlo bo le 
za prestiž, katera od ekip 
je boljša v domžalski regi-
ji. Nogometaši v tretji slo-
venski nogometni ligi cen-
ter bodo jutri odigrali tek-
me predzadnjega ali 26. 
kroga. Vsi predstavniki 
Gorenjske bodo gostovali, 
vse tekme pa se bodo zače-
le ob 17.30. Nogometaši Ži-
rov bodo gostovali v Ivanč-
ni Gorici, Bled Hirter pri 
drugouvrščenem Zagorju, 

nogometaši Save Kranj 
pri nogometaših Brinja 
Grosuplje, nogometaši Ti-
nexa Šenčur pri ekipi Ta-
bor Arne 69 in nogometaši 
Komende pri nogometaših 
Svobode Ljubljana. 

Tekme 21. kroga pa so 
pred nogometaši v gorenj-
ski nogometni ligi. Vse bodo 
jutri. Ob 16. uri jo bodo v Bri-
tofu začeli nogometaši Bri-
tofa in Velesovega, ob 17.30 
pa se bodo začele preosta-
le tekme: Zarica Kranj – Vi-
soko, Škofja Loka – Bohinj, 
Niko Železniki – SIJ Acroni 
Jesenice, Preddvor – Polet in 
Šobec Lesce – Bitnje dobro-
zasenc.si.

Zmaga Domžal v Kranju
Jutri bo konec tekmovanja v prvi slovenski nogometni ligi. Že sedaj je jasno: Triglav bo ostal prvoligaš, 
Domžale so se uvrstile v Evropo. Ekipi sta se v sredo pomerili na razmočenem igrišču v Kranju. Boljši 
so bili nogometaši Domžal.

Triglav je na zadnji domači tekmi v sredo izgubil proti 
Domžalam (v rumenih dresih). Domžalčani bodo zadnjo 
domačo tekmo v letošnjem prvenstvu odigrali jutri proti 
Mariboru. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Vaterpolisti AVK Triglav in VD Kamnik bodo jutri v 
pokritem olimpijskem bazenu v Kranju odigrali drugo tekmo 
polfinala državnega članskega prvenstva tekmovalne sezone 
2018/2019. Začela se bo ob 16. uri. Prvo tekmo so z 12 : 8 
dobili vaterpolisti VD Kamnik, ki imajo tako veliko prednost.

Kamničani v prednosti

Zaradi nevihte z močnim nalivom je bil začetek tekme v 
Kranju prestavljen. Nogometni delavci so se zelo potrudili 
in skupaj s podmladkom z igrišča odstranili velike količine 
vode, da so tekmo sploh lahko izvedli. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Rokometaši so v Ligi NLB za prvaka odigrali 
tekme osmega kola. Ekipa Urbanscape Loka je v sredo gostila 
Maribor Branik in bila boljša s 30 : 28 (17 : 14). Na lestvici so na 
šestem mestu. Kljub temu da prvenstva še ni konec, pa je že 
znano, da so prvaki znova rokometaši Celja Pivovarne Laško. 

Loški rokometaši boljši od Maribora

Godešič – V ŠD Kondor Godešič se pripravljajo na letošnjo 
izvedbo Kondorjevega leta, ki bo v soboto, 8. junija. To je eki-
pni tek po trasi, na kateri udeležence čakajo številne prepreke 
in naloge. Ekipa šteje od tri do pet članov, lahko so ženske, 
moške ali mešane. S prijavami zaključujejo ta teden. Poleg 
gibanja se na Godešiču obeta tudi zabavni del: 7. junija bo na 
prizorišču na nogometnem igrišču na Produ koncert skupine 
HELP! A Beatles Tribute, 8. junija pa bo zabaval Gino & band.

Bliža se Kondorjev let
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Dorfarje – Saloni pohištva 
Prevc letos praznujejo 25-le-
tnico, ki so jo v družbi po-
slovnih partnerjev in dru-
gih gostov praznovali minu-
lo sredo na družabnem sre-
čanju v znani starološki go-
stilni.

Začetki podjetja, ki ima se-
dež v Dorfarjah, segajo v leto 
1994, ko je Božidar Prevc v 
ljubljanskem BTC-ju na pič-
lih šestdesetih kvadratnih 
metrih odprl pohištveni sa-
lon. Podjetje danes zaposlu-
je trinajst sodelavcev in us-
pešno posluje na dveh lo-
kacijah: v Salonu Žabnica 
v Dorfarjah in v Alples stu-
diu v BTC, ki imata skupno 
1100 kvadratnih metrov po-
vršin. V 25 letih so proda-
li za 40 milijonov evrov po-
hištva. Obseg poslovanja se 
jim zadnja leta povečuje za 
od deset do dvajset odstot-
kov letno. Lani so ob 2,5 mili-
jona evrov prihodkov ustva-
rili 50 tisoč evrov dobička.

Direktor in solastnik Bo-
židar Prevc na vprašanje, kaj 

šteje za največji uspeh, skro-
mno odvrne: »Morda kar to, 
da smo preživeli.« Ob njiho-
vih začetkih je bilo v Slove-
niji vsaj dvesto pohištvenih 
trgovin. »Do danes se nas je 
ohranilo kakih petdeset. Tis-
ti, ki so ostali v domači ga-
raži s štiriodstotno maržo, 
so propadli, na dolgi rok to 
ni šlo. Moral si narediti ne-
kaj posebnega. Mi smo se 
usmerili v prodajo kakovo-
stnega pohištva, nismo pro-
dajali slabih izdelkov. Spe-
cializirali smo se na opre-
mo celotnega stanovanja, 

vključili smo še svetovanje 
na domu, montažo, skratka 
celotno zgodbo – od prazne-
ga stanovanja praktično vse 
do copatov.«

Uspešnega poslovanja 
pa ne bi bilo brez kolekti-
va, ki ga sestavljajo sodelav-
ci z bogatimi izkušnjami. 
»Letos smo prejeli tudi pri-
znanje Starejšim prijazno 
podjetje. Starejše sodelavce 
obravnavamo kot dragulje, 
in ne kot coklo,« je poudaril 
Prevc. Zaveda se, da so k pre-
poznavnosti podjetja prispe-
vali tudi njegovi sinovi, zna-
ni smučarski skakalci.

Ideja o samostojni podje-
tniški poti se mu je utrnila, 
ko je bil komercialist v Alple-
su. »Obiskoval sem različ-
ne trgovine s pohištvom. 
Všeč mi je bilo njihovo delo 
in sem si rekel, da bi to po-
čel tudi sam. Ravno v tistem 
času je začel nastajati BTC 
in tako se mi je ponudila pri-
ložnost za odprtje salona.« 
Sprva je ob pomoči enega za-
poslenega in dveh študen-
tov prodajal pretežno Alple-
sovo pohištvo. Leta 1998 so 

odprli salon v Dorfarjah, leta 
2000 pa še v BTC na novi lo-
kaciji in celo v Slovenj Grad-
cu. Prav na prelomu tisočle-
tja so se srečali z najtežjimi 
leti, je razložil Prevc. Investi-
cije v nove salone so bile ve-
like, zanje so se tudi zadolži-
li, promet pa je bil pod priča-
kovanji. »Trgovino v Slovenj 
Gradcu smo zaradi nerenta-
bilnosti po treh letih zaprli. 
Poleg tega je trajalo kar nekaj 
časa, da smo stranke privabili 
na novo lokacijo v BTC, ven-
dar so nato stvari stekle.«

V salonu v BTC, kjer ima-
jo Alplesovo franšizo, ustva-
rijo približno 55 odstotkov 
prihodkov, ostalo pa v Dor-
farjah. »Naš največji partner 

je že od začetka Alples, smo 
njegov drugi največji kupec. 
V BTC prodajamo zgolj nje-
govo pohištvo, medtem ko 
imamo v Dorfarjah še kako-
vostno pohištvo drugih pro-
izvajalcev vse od Poljske do 
BiH. Največ prodamo ku-
hinj, ki predstavljajo skoraj 
polovico prodaje.« Oprem-
ljajo tudi pisarne in apart-
maje. »Zadnja leta smo v 
hrvaški Istri opremili mno-
go apartmajev v lasti Sloven-
cev. Prevzemamo tudi večje 
projekte: opremljali smo na 
primer Telekom na Kosovu 
pa tudi Planico,« je razložil.

In kako težko je kon-
kurirati velikim prodajal-
cem pohištva? »Teh se ne 

bojimo. Vsaka taka trgovi-
na zelo poveča interes po 
pohištvu. Po njihovem od-
prtju je sicer pri nas kaka 
dva tedna nekaj zatišja, dru-
gače pa se nam promet vse-
lej ohrani, če ne celo poveča. 
Pohištveni giganti ciljajo na 
druge kupce. K nam priha-
jajo stranke, ki cenijo kako-
vost,« je odvrnil.

V prihodnje bodo skuša-
li še izboljšati rast poslova-
nja. »Če ostajaš na istem ni-
voju, že propadaš. Stalno je 
treba uresničevati nove ide-
je. Verjetno bomo tudi sku-
šali najti še boljše prodajne 
prostore na relaciji med Go-
renjsko in Ljubljano,« je na-
povedal Prevc.

Uspeh že preživetje
V salonih pohištva Prevc so v 25 letih delovanja prodali za 40 milijonov evrov 
pohištva. Podjetje s trinajstimi zaposlenimi zadnja leta dosega od deset- do 
dvajsetodstotno rast.

Podjetje danes zaposluje trinajst sodelavcev. / Foto: Tina Dokl 

Božidar Prevc / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Na vseh uradih Fi-
nančne uprave Republi-
ke Slovenije (Furs) so mi-
nuli petek pripravili dneve 
odprtih vrat, s čimer želeli 
predstaviti potek dela, prav 
tako pa so obiskovalcem po-
nudili informacije s področ-
ja davkov in carine. 

Zelo živahno je bilo tudi 
na Finančnem uradu Kranj, 
kjer so obiskovalci že pred 
vhodom spoznali delo mo-
bilne enote, v pritličju ura-
da so predstavili aplikacijo 
eDavki, klicni center in tudi 
to, kakšno pomoč Furs nudi 
na spletni strani. Obisko-
valce so opozarjali na pasti 
spletnega nakupovanja, na 

ponaredke, dobili pa so tudi 
informacije s področja ca-
rin in trošarin. Za mlade so 
pripravili predstavitev dela 
Furs prek projekta Davč-
no opismenjevanje mladih, 
dijaki pa so z zanimanjem 
prisluhnili predstavitvi pok-
licev, kot so inšpektor, izter-
jevalec, carinik, mobilni in-
špektor in še nekateri, ki so 

potrebni za delo na finanč-
nih uradih. 

Del svojega vsakdana je 
zbranim razkril tudi vrhun-
ski deskar Žan Košir iz Tr-
žiča, ki je za zdaj na Fursu 
zgolj zaposlen, po končani 
športni karieri pa bo morda 
našel izziv prav v katerem od 
poklicev, ki so jih predstavi-
li mladim. »Tudi po konča-
ni karieri bi rad bil v službi, 
kjer bi bil veliko med ljudmi, 
in gotovo jo bo moč najti na 
finančnem uradu v Kranju,« 
je prepričan Žan Košir.

»Letos smo svoja vrata od-
prli drugič, saj verjamemo 
v to, da naše storitve marsi-
koga zanimajo. Hkrati že-
limo povedati, da je finanč-
na uprava odprta zavezan-
cem. Vedno bolj se namreč 
zavedamo, da če imajo za-
vezanci pravočasno pravo 
informacijo, bodo svoje ob-
veznosti opravili v roku in v 
pravilnem znesku. Zato se 
na našem finančnem ura-
du zelo trudimo, da smo pri-
jazna finančna uprava in da 
s svojo strokovnostjo zave-
zancem nudimo res pravil-
ne informacije. Prav na po-
dročju informiranja ogrom-
no delamo, saj je celotna fi-
nančna uprava vzpostavila 
klicni center za fizične ose-
be za celotno Slovenijo za 
področje davka na dodatno 
vrednost, ravno v teh dneh 
pa odpiramo tudi klicni cen-
ter za poslovne subjekte,« 

je povedala direktorica Fi-
nančnega urada Kranj Juli-
jana Povše in dodala, da je 
uporabnikom velika pomoč 
aplikacija eDavki. »Vse se 
digitalizira in temu finanč-
na uprava resnično sledi. 
Tokrat posebno poudarja-
mo tako imenovano eVroča-
nje, saj ugotavljamo, da kar 
veliko zavezancev ni priskr-
belo ustreznega digitalne-
ga potrdila oziroma svoje-
ga računovodskega servisa 
ali svetovalca ni pooblastilo, 
da bi lahko dostopal do ele-
ktronsko njim vročenih do-
kumentov. Tako prihaja do 
težav, ker zavezanec ne vidi, 
da mu je davčna uprava vlo-
žila morda zelo pomemben 
dokument,« tudi pravi di-
rektorica Povšetova in opo-
zarja na odgovornost zave-
zancev. 

V Finančnem uradu Kranj 
je zaposlenih 225 ljudi, po-
leg tistih na sedežu podjetja 
na Koroški cesti pa imajo od-
delek za carinjenje na Kolod-
vorski cesti v Kranju, sektor 
za carine in mobilni odde-
lek pa na Jesenicah na Spo-
dnjem Plavžu, v stavbi, kjer 
je bil nekdaj carinski urad.

»V kolektivu smo v pov-
prečju stari 51 let. Mlade kar 
težko dobimo, smo pa vseh 
novih sodelavcev zelo vese-
li,« je še dodala direktori-
ca Julijana Povše, ki ji veli-
ko pomeni tudi sodelovanje 
z zavezanci.

Davki na sodoben način
Pri večini davki sicer niso najbolj priljubljena tema pogovorov, vendar pa so 
tudi poklici na finančnih uradih ne le potrebni, ampak tudi zanimivi, zato je 
med mladimi zanje precej zanimanja. 

Med obiskovalci dneva odprtih vrat je bil tudi deskar Žan Košir, ki je direktorici Julijani 
Povše in obiskovalcem povedal marsikaj zanimivega tako o svoji športni poti kot o 
izkušnjah z davki. / Foto: Tina Dokl

Kranj – SID banka in Evropski 
investicijski sklad sta prejšnji 
teden predstavila sto milijo-
nov evrov obsežen Sloven-
ski naložbeni program ka-
pitalske rasti, v katerega sta 
sklad in banka vložila vsak 
po petdeset milijonov evrov. 
Program je namenjen lastni-
škemu financiranju sloven-
skih malih in srednje velikih 
podjetij in vsebuje garancijo 
Evropskega sklada za strate-
ške naložbe, ki predstavlja 
jedro Naložbenega načrta za 
Evropo. SID banka s tem do-
polnjuje ponudbo podjetjem 
za krepitev njihove rasti, ši-
ritve in konkurenčnosti.

Sto milijonov evrov za 
financiranje podjetij

Količevo – V Heliosu so naz-
nanili nekaj sprememb pri 
vodilnih kadrih. Družbo bo še 
naprej vodil dosedanji gene-
ralni direktor David Kubala, 
ožjemu vodstvenemu timu 
pa se pridružuje Dietmar 
Jost, ki je bil 1. maja imenovan 
na mesto direktorja industrij-
skih premazov. Hubert Culik 
se bo po treh letih umaknil z 
mesta drugega generalnega 
direktorja, a bo v Heliosu še 
naprej aktiven v izvršnem od-
boru in kot direktor podjetij 
Helios TBLUS v Sloveniji ter 
Rembrandtin Lack v Avstriji.

Menjava generacij 
na čelu Heliosa
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• izkušnje
• zanesljivost
• vzdržljivost
• skandinavska tehnologija

zdaj naroči verige ofa,

da ne bo pozimi katastrofa. - 15 %
Za vsa prejeta prednaročila do 15. 6. 2019 vam 
priznamo kar 15 % popust. Dobava bo izvršena 
do 30. 10. 2019.
Ugodnost velja za vse kolesne verige Ofa.

gozdarske verige traktorske in snežne kamionske verige

• izpolnjujejo zahteve za delo v težkih gozdnih 
okoljih 

• znatno povečajo vlečno silo (oprijem) in s tem 
zmanjšajo porabo goriva

• verige zaščitijo boke in plašče dragih pnevmatik 
pred kamenjem in vejami

• znane po dolgi življenjski dobi, enostavni 
montaži in dobremu prileganju pnevmatiki

• s prečnimi  čepi za vse vrste asfaltnih 
cest

• zagotavlja dober oprijem in udobje 
pri vožnji, zlasti za čiščenje snega in 
komunalne storitve

• enostavno nameščanje in odstranjevanje 
iz pnevmatik; mogoče jih je skrajšati,  da 
zagotovijo natančno prileganje

• izdelane iz borovega jekla

• utrjene v istem specializiranem procesu 
kot gozdarske verige

• dvojni čepi na členih zagotavljajo dober 
oprijem

•  členi pa lepo nalegajo na površino 
pnevmatike, kar zagotavlja udobno vožnjo

TAPIO

EASY ON

Tapio 13 Tapio 11hd

Tapio 9

easy on

• iz borovega jekla, ki je znano po svoji trdoživosti

• dobro se prilegajo vsem tipom pnevmatik

• zagotavljajo udobje med vožnjo

verige za viličarje

ls/ls-nk 8

ss 8 trac 5

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Minoritskem 
samostanu na Ptuju so v 
nedeljo zaprli tridnevno raz-
stavo kmečkih prehranskih 
izdelkov Dobrote sloven-
skih kmetij, v okviru katere 
so strokovne komisije oce-
nile več kot tisoč izdelkov, 
ki so jih na ocenjevanje dale 
kmetije iz Slovenije in tudi iz 
zamejstva. Med razstavo so 
kmetom in kmeticam pode-
lili zlata, srebrna in bronas-
ta priznanja za krušne, mes-
ne in mlečne izdelke, žgane 
pijače, sokove, suho sadje, 
marmelade, vino, sadjevce, 
kis, olje, med, konzervirane 
vrtnine in druge konzervira-
ne pridelke ter čaje, vrhunec 
prireditve pa je bila podelitev 
znakov kakovosti za izdel-
ke, ki so na razstavi tri leta 

zapored prejeli zlato priz-
nanje. S širšega gorenjske-
ga območja so znak kakovo-
sti prejeli Aleš Jerala iz Pod-
brezij za jabolčni bezgov sok, 
Janez Markuta iz Čadovelj za 
jagodno marmelado, Marko 
Kuhar iz Zgornjih Dupelj za 
papriko v kisu, Janko Jeglič 
iz Podbrezij za Matijovčev 
jabolčni kis, Marko Dolenc 
iz Predoselj za Hribarjevo 
klobaso, Andreja Markič iz 
Bašlja za sir z drobnjakom, 
Tilka Bogataj iz Gorenje vasi 
za sir Janez in Bernardka 
Hribar iz Kališa pri Stahovi-
ci za buhteljne. 

Priznanja za krušne 
izdelke  

Ocenjevanje izdelkov je 
potekalo od marca dalje, 
tik pred odprtjem razstave 
so ocenili še izdelke iz žit 

– kruh, potico in piškote. 
Gorenjske kmetice in kme-
tje so se tudi tokrat izkaza-
li. Cilka Pegam iz Zabrekev 
je prejela zlato priznanje za 
polbeli kruh, Anton Verlič iz 
Smlednika prav tako zlato za 

polbeli kruh ter bronasto za 
črni kruh, Poldka Okorn iz 
Spodnje Sorice zlato za rženi 
kruh, Jana Aljančič, Veroni-
ka Aljančič in Barbara Poga-
čnik, vse iz Podbrezij, zla-
ta priznanja za podbreško 

potico, Ana Arh iz Mač zlato 
za pšenični beli kruh, Ivan-
ka Brodar iz Radomelj zla-
to za hruškovo potico, sre-
brni za špehovko in orehovo 
potico ter bronasto prizna-
nje za krof, Alenka Močnik 

iz Žirovskega Vrha zlato za 
Alenkine piškote, Bernardka 
Hribar iz Kališa pri Stahovi-
ci zlati priznanji za janeževe 
upognjence in breskvice ter 
srebrno za buhteljne, Matej 
Ržek z Gorenjega Brda zla-
to za orehove rogljičke, sre-
brno za polbeli kruh in bro-
nasto za janeževe upognjen-
ce, Ivanka Kne iz Podbrezij 
srebrno za podbreško poti-
co, Nika Jamnik z Belce bro-
nasto za navadne kekse, Pet-
er Benedičič iz Martinj Vrha 
bronasto za Mojčin kruh in 
Matej Štrajhar s Tučne bro-
nasto za krof. 

Osem kmetij prejelo znak kakovosti
Na razstavi Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju je najvišje priznanje, znak kakovosti, prejelo tudi osem kmetij s širšega gorenjskega območja.

Najvišje priznanje, znak kakovosti, so prejeli tudi trije gorenjski sadjarji: Janko Jeglič, Aleš 
Jerala in Janez Markuta. 
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Kmetije iz Slovenije 
in iz zamejstva so dale 
na ocenjevanje 1096 
izdelkov.
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Kranj – Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije opozarja 
potrošnike, da naj bodo pri 
nakupu zelenjave pozorni 
na njeno poreklo, saj neka-
teri prodajalci poskušajo 
zlorabiti vse večje povpraše-
vanje po domači, slovenski 
hrani. Kot navajajo v zbor-
nici, se na stojnicah ob ces-
tah, na tržnicah in na drugih 
prodajnih mestih v tem času 
pojavlja vse več zelenjave in 

vrst sadja, ki so označeni kot 
slovenski. Tako so označe-
ni tudi nekateri pridelki, ki 
zaradi neugodnih vremen-
skih razmer pri nas še niso 
primerni za prodajo ali so na 
voljo le v zelo majhnih koli-
činah. Slovenski prideloval-
ci zelenjave opozarjajo, da 
je trenutno na našem trgu 
možno dobiti od slovenske 
zelenjave le mladi krompir, 
paradižnik in jagode (vse iz 
rastlinjakov), solato, mla-
do čebulo z zelenjem, por, 

mladi česen, špinačo, red-
kvico in beluše. Preosta-
le vrste zelenjave je možno 
dobiti le v majhnih količi-
nah, zato je po mnenju zbor-
nice velika verjetnost, da vsi 
pridelki, ki jih ponujajo pro-
dajalci na stojnicah, niso bili 
pridelani v Sloveniji in da 
gre za zavajanje potrošnikov 
z napačno navedbo porekla. 
V zbornici ob tem pričakuje-
jo, da bodo pristojni organi 
poostrili nadzor nad proda-
jo zelenjave.

Vsa zelenjava ni slovenska
Potrošniki naj bodo pri nakupu zelenjave pozorni na njeno poreklo.

Cveto Zaplotnik

Srednja vas v Bohinju – 
Pogoste in obsežne škode, 
ki jih v smrekovih gozdovih 
povzroča zlasti osmerozobi 
smrekov lubadar, niso slo-
venska posebnost, ampak 
se s težavami pri obvlado-
vanju podlubnikov ubadajo 
skoraj vse srednjeevropske 
države, v katerih je smreka 
zastopana s pomembnim 
deležem. V Sloveniji pred-
vsem na Zgornjem Gorenj-
skem v zadnjem obdobju 
beležijo velik obseg škode, 
pri tem pa se tudi sprašuje-
jo, kako bi jo lahko zmanj-
šali oziroma kako ukrepali 
bolj učinkovito. Prav s tem 
namenom sta Gozdno gos-
podarstvo Bled in Zavod za 
gozdove Slovenije – Obmo-
čna enota Bled sredi maja 

pripravila na Pokljuki med-
narodno delavnico z naslo-
vom Problematika podlub-
nikov – iskanje operativnih 
rešitev. Kot je v imenu orga-
nizacijskega odbora delav-
nice zapisal Aleš Kadunc, 
sicer tehnični direktor 
Gozdnega gospodarstva 
Bled, so domači gozdarski 
strokovnjaki in strokovnja-
ki iz Avstrije, Italije in Češ-
ke republike razpravljali o 
vzrokih za težave s podlu-
bniki, predvsem pa o mož-
nih rešitvah. V Češki repu-
bliki pričakujejo po bese-
dah direktorice zasebne-
ga podjetja Pavle Bortlove 
letos od 30 do 50 milijonov 
kubičnih metrov poseka 
od podlubnikov napadene-
ga drevja, kar je sicer dva-
krat do trikrat več, kot zna-
ša posek v normalnih letih, 

vendar bodo toliko lesa le 
težko posekali, posledič-
no pa že spreminjajo goz-
darsko zakonodajo. Druga-
če je Avstriji, kjer po oce-
ni gozdarja Davida Wutti-
ja iz koroškega deželnega 
urada ne primanjkuje izva-
jalcev gozdarskih storitev, 
v zelo dobrem stanju pa je 
tudi domača lesna prede-
lava. Italijo je v nekaterih 
predelih na severu drža-
ve lani jeseni močno pri-
zadel vetrolom. Tamkajš-
nje lokalne skupnosti so se 
dela v poškodovanih goz-
dovih lotile zelo smelo, a 
predvsem tam, kjer prima-
njkuje gozdnih prometnic, 
se bojijo, da se bodo v pri-
hodnje čezmerno namno-
žili podlubniki.    

Domači strokovnjaki so 
na delavnici ugotavljali, da 
so naravne ujme in napa-
di podlubnikov v Sloveniji 
vse pogostejši, vendar goz-
darska zakonodaja ni prila-
gojena na izredne razmere, 
poleg tega učinkovito sana-
cijo močno otežujejo zaple-
teni administrativni posto-
pki. Nejasna je tudi prihod-
nost oziroma usoda smreke 
pri nas, zato bi država skupaj 
z gozdarskimi strokovnjaki 
in drugimi morala čim prej 
izdelati strategijo za usmer-
janje gozdov v prihodnje.

Potrebujejo zakonodajo za 
delo v izrednih razmerah
Na mednarodni delavnici na Pokljuki so ugotavljali, da mora Slovenija zaradi vse pogostejših ujm in 
problemov pri obvladovanju podlubnikov prilagoditi gozdarsko zakonodajo za delo v izrednih razmerah.

Gozdarji imajo zadnja leta vse večje težave z obvladovanjem 
podlubnikov.

KOLESNE IN VLEČNE 

GOZDARSKE VERIGE  

TRGOVINA Z GOZDARSKO OPREMO, KO-NET d.o.o. 

Beleharjeva 15, 4208 Šenčur   

www.ko-net.si  ko-net@siol.net   04/25 17 482   041 759 103 

                 KUPON ZA 20% POPUST PRI NAKUPU  
                        BREMENSKIH TRAKOV IZ ZALOGE 

POPUST SE PRIZNA OB PREDLOŽITVI ENEGA (1)  KUPONA  PRI  GOTOVINSKEM 

PLAČILU ZA NAKUP  BREMENSKIH TRAKOV IZ ZALOGE. VELJA DO 31.6.2019 OZ. 

DO RAZPRODAJE ZALOG. POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO.  

Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
   novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner,  

Lamborghini, Landini, Same, Steyer, Massey Ferguson, Fendt,  
Deutz, Hurlimann, Carraro,

   rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS,  
plugi (tuji proizvajalci),

   ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva,  
filtre, svetlobno opremo …,

  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodajo in popravilo kardanov, rezervne dele za kardane,
  prodajo nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti.

Več informacij dobite pri nas: Klasje, d.o.o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj

Tel.: 04/2331 375, 04/2357 710, GSM: 041/628 065, 031/628 065
E-pošta: klasje@siol.net

AKCIJA  
OLJE FUCHS + GRATIS MAST

Kranj – Letos se je zaradi vre-
menskih razmer zamaknila 
setev oziroma sajenje zelenja-
dnic. Iz agencije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja sporo-
čajo pridelovalcem, naj bodo 
pozorni na datume setve ozi-
roma sajenja ter predvidene-
ga spravila, ki so jih navedli v 
zbirni vlogi. Če so že po oddaji 
vloge spremenili ali načrtujejo 
spremembo vrste zelenjadni-
ce ter datumov sajenja oziro-
ma setve in spravila, morajo 
vlogo dopolniti vsaj tri dni 
pred potekom rokov, ki so 
jih navedli v vlogi. Vlogo naj 
dopolnijo tudi, če so do pote-
ka rokov manj kot trije dne-
vi ali so roki že potekli, a le, 
če agencija na kmetijskem 
gospodarstvu še ni izvedla 
ali napovedala kontrole.

Pozorni naj bodo 
na datum setve

Kranj – Upravni odbor Kme-
tijsko gozdarske zbornice 
Slovenije nasprotuje predla-
ganim spremembam zakona 
o ohranjanju narave, predv-
sem se ne strinja glede škode 
po zvereh. Zakon predlaga le 
izplačilo neposredne škode, 
vedno pa ob tem nastane 
tudi posredna.   

Proti zakonu o 
ohranjanju narave
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Kranj – Osnutek načrta je 
izdelala kranjska območ-
na enota Zavoda za gozdo-
ve Slovenije v sodelovanju z 
blejsko enoto, na javni pred-
stavitvi, na kateri so sodelo-
vali tudi predstavniki lovišč, 
lastnikov zemljišč in dru-
gi zainteresirani, pa je bilo 
največ razprave o krmljen-
ju divjadi, o škodi po divja-
di ter o načrtovanem odstre-
lu jelenjadi in gamsov. Pos-
topek načrtovanja se je kon-
čal sredi aprila, ko je načrt 
sprejela ministrica za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no Aleksandra Pivec.

V Gorenjskem lovsko 
upravljavskem območju so 
lani načrtovali odvzem sku-
pno 4600 srnjadi, dejanski 
odvzem, ki poleg odstrela 
vključuje tudi izgube zara-
di trkov na cestah in želez-
nicah, pri košnji travnikov, 
zaradi bolezni in iz drugih 
razlogov, pa je znašal 4299 
živali. V zadnjih petih letih 
so izgube predstavljale pov-
prečno 24 odstotkov celo-
tnega odvzema, lani je bil 
ta delež višji, kar 29-odsto-
tni. Letos načrt predvideva 
odvzem 4500 živali. »Odv-
zem smo znižali v nižin-
skem delu Kranjske ravnine 
in Sorškega polja, za to smo 
se odločili zaradi prisotnos-
ti šakala v tem delu in ocene 

zavoda za gozdove o vplivu 
šakala na populacijo srnjadi 
v nekaterih loviščih na tem 
območju,« je dejal Miran 
Hafner, vodja odseka za goz-
dne živali in lovstvo v kranj-
ski območni enoti zavoda za 
gozdove. 

Težave pri lovu na 
jelenjad

Pri jelenjadi so v zavodu 
lani načrtovali odvzem 1010 
živali, upravljavci lovišč so 
načrt izpolnili 78-odstot-
no in odvzeli iz lovišč skup-
no 787 živali. »Realizacija je 
bila slaba, pod spodnjo mejo 

dopustnega odstopanja,« je 
podatke komentiral Miran 
Hafner in dodal, da so upra-
vljavci lovišč imeli precej 
težav pri izvajanju lova, saj 
jelenjad zaradi obilne obro-
ditve plodonosnega gozdne-
ga in sadnega drevja ni veliko 
zahajala na krmišča za priva-
bljanje divjadi ter na pašnike 
in travnike, ampak se je pre-
hranjevala predvsem v goz-
du z žirom, želodom in dru-
gimi plodovi. Za letos načr-
tujejo v območju odvzem 
960 jelenjadi, to je petdeset 
manj kot lani. »Načrtovani 
odvzem smo zaradi nekoliko 

nižje številčnosti jelenja-
di znižali v Osrednjih Kara-
vankah in v Kamniško-Sa-
vinjskih Alpah, medtem ko 
v Zahodnih Karavankah in 
na Jelovici načrt predvideva 
enak odvzem kot lani.«

Številčnost muflonov je v 
zadnjih desetih letih moč-
no upadla, temu primerno 
so zmanjšali tudi odvzem. 
Če so še leta 2005 načrtova-
li odvzem okoli 250 muflo-
nov, se v zadnjih letih števi-
lo giblje okoli sto živali. Lan-
ski načrt je predvideval odv-
zem 105 muflonov, enak pa 
je tudi letošnji.   

Pri gamsu načrtujejo letos 
odvzem 695 živali, dvaj-
set več kot lani, ko so sicer 
upravljavci lovišč odvzeli iz 
območja 654 gamsov. Letos 
povečujejo odstrel zaradi 
prisotnosti garij v Bohinju, 
povečanje je največje v eko-
loški enoti Jelovica z obro-
bjem, v ostalih enotah pa je 
načrtovani odvzem večino-
ma na lanski ravni.

Številčnost divjih 
prašičev upada

Številčnost divjih prašičev 
na Gorenjskem je zdaj pre-
cej manjša, kot je bila še pred 
leti, predvsem to velja za 
severni del Gorenjskega lov-
sko upravljavskega obmo-
čja, ugotavljajo v zavodu za 
gozdove, kjer za letos načr-
tujejo enak odvzem prašičev 

kot lani, to je 250 živali. Naj-
večji problemi s prašiči so 
bili na škofjeloškem obmo-
čju in v Polhograjskih dolo-
mitih ter v lovišču Kozorog. 

Na Gorenjskem je od par-
kljaste divjadi dovoljeno 
loviti tudi damjaka, ki ga 
sicer kot tujerodne vrste ni 
prosto v naravi, se pa na pro-
stosti občasno pojavijo dam-
jaki, ki so pobegnili iz obore. 

Številčnost lisic je malen-
kostno upadla, zato letošnji 
načrt predvideva za sto živa-
li manjši odvzem kot lani 
– lani 1500, letos pa 1400 
živali. Pri jazbecu načrtujejo 
letos enak odvzem kot lani, 
enako tudi pri poljskem zaj-
cu, raci mlakarici in sivi vra-
ni. »Stanje poljskega zajca je 
skrb vzbujajoče, številčnost 
postopoma upada že daljše 
obdobje, glavni razlog za to 
pa so spremembe v okolju, 

še zlasti intenzivno kmetijs-
tvo in druge intenzivne rabe 
prostora,« je dejal Miran 
Hafner in dodal, da je na 
Gorenjskem dovoljeno lovi-
ti tudi nekatere druge vrste 
divjadi: fazana, kuno belico 
in kuno zlatico, pižmovko, 
srako, šojo, nutrijo, rakuna-
stega psa pa tudi polha. Pol-
ha poleg lovcev lahko lovi-
jo tudi drugi, vendar mora-
jo za to pridobiti dovolilnico 
od upravljavca lovišča. 

V zadnjih letih se na 
Gorenjskem predvsem v 
nižinskih in gričevnatih 
delih lovišč pojavlja tudi zla-
ti šakal, ki pa ga po veljavni 
zakonodaji ni možno loviti. V 
zavodu za gozdove pričakuje-
jo, da bodo pristojni v drža-
vi tudi na podlagi rezultatov 
projekta, ki je potekal v zad-
njih treh letih, še letos odlo-
čili, ali bo lovna divjad ali ne.

Manjši odstrel srnjadi in jelenjadi
Letni lovsko upravljavski načrt za Gorenjsko lovsko upravljavsko območje že velja, v sklepni fazi je tudi razdelitev obveznosti med lovišča. Načrt nekoliko 
znižuje odstrel srnjadi in jelenjadi ter povečuje odstrel gamsov.

Gorenjsko lovsko upravljavsko območje obsega 42 lovišč 
skupne površine 231.211 hektarjev. Od parkljaste divjadi je 
na območju najštevilčnejša srnjad. / Foto: Gorazd Kavčič

Odvzem divjadi v Gorenjskem lovsko  
upravljavskem območju

Vrsta divjadi Načrt 2018 Realizacija 2018 Načrt 2019

Srnjad 4600 4299   4500
Jelenjad 1010 787 960
Muflon 105 101 105
Gams 675 654 695
Divji prašič 250 227 250
Lisica 1500 1352 1400
Jazbec 170 142 170
Poljski zajec 250 175 250
Vrana 2300 1980 2300

 Invalidsko podjetje Želva  
poskrbi za urejeno okolje vaše hiše,  

bloka, naselja ali podjetja.

Obrežejo grmovje in drevesa, pokosijo 
travo, uredijo zelenico, prekopajo vrt, 

pospravijo listje.

Nudijo tudi manjša mizarska  
popravila in druga hišniška opravila.

Naj urejanje okolice, vrta  
in vzdrževanje hiše za vas ne bo  

več neprijetno opravilo.

Pokličite Želvo na telefon:
04 515 03 80 ali 031 869 780.
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ODKUP – POSEK, SPRAVILO
IN PREVOZ LESA
Strahinj 120 - NAKLO,

tel.: 04 / 25 76 440,
gsm: 051 / 358-368

info@megales.si
www.megales.si

  Odkupujemo hlodovino smreke, jelke in macesna  
ter celulozni les. Brez časovnih omejitev odkupujemo 
bukove goli, goli drugih trdih in mehkih listavcev.

 Izvajamo posek in spravilo lesa z gozdarsko žičnico.
 Opravljamo celovite sanacije gozdov.
 Ugodne cene in dobri plačilni pogoji.

M e g a l e s  -  v a š  p a r t n e r  p r i  o d k u p u ,  p o s e k u  i n  p r e v o z u  l e s a
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VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 17. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-pošta: info@agrotehnika.si

 

                        KOSILNIC 
 IN VRTNIH TRAKTORJEV

AKCIJA    
Prodaja vrtnih strojev različnih  

proizvajalcev, servis in  
popravilo vseh vrtnih strojev  

na naši lokaciji!

 Izposoja  
    prezračevalnika za travo. 
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V ZALOGI ŠE NEKAJ  
RAZSTAVNIH TRAKTORJEV l. 2018 

Generalni zastopnik na slovenskem trgu:
LARIX GT, d.o.o., Belska cesta 38, 4205 Preddvor
T: 04/255 66 10, I: www.lindner.si, E: larixgt@siol.net

          PO ZELO  
UGODNIH CENAH!

Cveto Zaplotnik

Kranj – Na Pomurskem sej-
mu so v okviru priprav na 57. 
mednarodni kmetijsko-ži-
vilski sejem Agra v Gornji 
Radgoni že začeli ocenjeva-
ti prehranske izdelke. Uvod 
v ocenjevanja je bilo med-
narodno ocenjevanje kako-
vosti mesa in mesnih izdel-
kov, ki je 15. maja poteka-
lo na Oddelku za živilstvo 
Biotehniške fakultete. Tri-
najst podjetij iz Slovenije 
in Avstrije je na ocenjevan-
je dalo 68 izdelkov, stroko-
vna komisija pod vodstvom 

dr. Lee Demšar pa je izmed 
njih izbrala najboljše, za 
katere bodo njihovi izdelo-
valci prejeli priznanja na 
sejmu. Med nagrajenimi so 
tudi izdelki, ki so jih izdela-
li v podjetjih s sedežem na 
širšem gorenjskem obmo-
čju. Podjetje Meso Kamnik 
bo prejelo pet zlatih medalj 
in dve srebrni, podjetje Nim-
rod iz Škofje Loke šest zlatih 
medalj, Rival trade iz Trzi-
na pa eno srebrno medal-
jo. Najvišje priznanje, naziv 
šampion kakovosti, bo za 
šest izdelkov prejela Peru-
tnina Ptuj, ki bo poleg tega 

dobila tudi priznanje za trž-
no ponudbo mesa. 

Do začetka sejma bo še 
šest ocenjevanj: od 4. do 7. 
junija ocenjevanje mleka in 
mlečnih izdelkov, 12. junija 
ocenjevanje mesnih izdel-
kov, 18. junija ocenjevanje 
sokov, brezalkoholnih pijač 
in embaliranih vod, od 15. do 
18. julija odprto državno oce-
njevanje vin Vino Slovenija 
Gornja Radgona in ocenje-
vanje bio vin, 6. avgusta oce-
njevanje medu ter 22. in 23. 
avgusta še mednarodno oce-
njevanje kmetijske mehani-
zacije in opreme.                        

Priznanja za kakovost mesa 
in mesnih izdelkov 

Cveto Zaplotnik

Brdo pri Lukovici – V čebelar-
ski zvezi si tako prizadevajo, 
da bi na ravni Evropske uni-
je razglasili čebelo za ogro-
ženo vrsto in sprejeli neka-
tere ukrepe za njeno zašči-
to. S trgovskih polic v Slove-
niji in v Evropski uniji želijo 
»pregnati« ponarejen med, 
prepričani so, da bi to lahko 
storili s sprejetjem zakono-
daje, ki bi natančno določa-
la deklariranje medu – kje je 
pridelan in v kakšnem dele-
žu. Od slovenske vlade pri-
čakujejo, da jim bo priz-
nala povračilo trošarine za 
gorivo, ki ga potrebujejo za 
prevoz čebel na pašo. Ker 
pri sredstvih za zdravljen-
je čebel velja višji, 22-odsto-
tni davek na dodano vred-
nost, si prizadevajo za nižjo, 
9,5-odstotno stopnjo, ki vel-
ja za zdravila v ostalih kme-
tijskih panogah. Težko čaka-
jo tudi na sprejetje nekaterih 
pravilnikov – o pašnem redu 
in pašnem katastru, o ozna-
čevanju čebelnjakov, o hudi 
gnilobi in o škodah v čebe-
larstvu – pa tudi na izpol-
njevanje zavez iz programa 
razvoja odličnosti v čebelar-
stvu in na ureditev zavarova-
nja, pri katerem bi k zavaro-
valni premiji prispevala del 
tudi država. Želijo spodbu-
jati razvoj dopolnilnih deja-
vnosti, pri tem pa jih najbolj 

moti, da so kmetje in čebe-
larji, ki opravljajo to dejav-
nost kot postranski poklic 
in niso kmečko zavarovani, 
dolžni plačevati prispevek za 
poškodbo pri delu in pokli-
cno bolezen ter prispevek 
za zdravstveno zavarovanje, 
kar na letni ravni znese več 
kot 400 evrov.

Na ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no naštevajo, kaj vse so v 
zadnjem letu storili za čebe-
larstvo. Evropski komisiji so 
dali pobudo za spremembo 
evropske direktive o medu 
glede označevanja mešanice 
medu, lani je začela delova-
ti Slovenska čebelarska aka-
demija za prenos čebelar-
skega znanja v Sloveniji in 
v mednarodnem prostoru, 
sprejeli so program ukrepov 

za zmanjšanje ogroženos-
ti čebel in ostalih opraševal-
cev, poslali Evropski komisi-
ji program ukrepov za čebe-
larstvo za obdobje 2020–
2022, v letošnjem proraču-
nu za tri ukrepe s področ-
ja čebelarstva namenili 304 
tisoč evrov in se odločili za 
izvedbo projekta Ugotav-
ljanje škod v čebelarstvu. Z 
ministrstvom za finance se 
usklajujejo glede povračila 
trošarine za porabo pogon-
skega goriva in z ministrs-
tvom za zdravje glede pla-
čevanja prispevka za zdrav-
stveno zavarovanje, priza-
devajo pa si tudi za znižan-
je davčne stopnje za zdravi-
la. Sistem pašnih redov bodo 
določili v novem zakonu o 
živinoreji, ki ga na ministr-
stvu že pripravljajo.  

Uspehi, a tudi težave
V Čebelarski zvezi Slovenije so ob svetovnem dnevu čebel opozorili tudi na 
nekatere probleme, ki čebelarjem otežujejo delo in poslovanje.

Čebele so zaradi intenzivnega kmetijstva, bolezni in 
podnebnih sprememb vse bolj ogrožene.

Kranj – V nedeljo je bilo v Selu na Goričkem 15. mednarodno 
tekmovanje v košnji z ročno koso, na katerem je sodelovalo 54 
koscev iz Slovenije, Srbije ter Bosne in Hercegovine. Tekmova-
nje je potekalo v več kategorijah, med veterani je Lojze Križnar 
s Štefanje Gore osvojil tretje mesto. Za popestritev programa 
so tudi letos poskrbeli tekmovalci v kategoriji BCS – kosilnice. 

Lojze Križnar tretji med veterani

Lojze Križnar med košnjo / Foto: Janez Kuhar

Kranj – Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Alek-
sandra Pivec je v sredo v Vatikanu v imenu Slovenije podarila 
papežu Frančišku slovenski čebelnjak in s tem Svetemu sedežu 
prenesla tudi sporočilo svetovnega dne čebel o pomenu čebel 
ter prizadevanja Slovenije za njihovo zaščito. Čebelnjak je izde-
lal Matija Čemažar iz Brezovice, panjske končnice pa poslikala 
Maja Mlakar iz Kamnika. V imenu čebelarjev sta Boštjan Noč, 
predsednik Čebelarske zveze Slovenije, in Peter Kozmus, pod-
predsednik Apimondie, papežu podarila penečo medico, kozar-
ček slovenskega medu, srebrnik, imenovan 20 čebelc, in knjigo. 

Slovenski čebelnjak v Vatikanu
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Datris d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Maša Likosar

Tacen – Petindvajset novih 
pomožnih policistk in po-
licistov se je po uspešnem 
dvomesečnem usposablja-
nju v Gotenici v ponedeljek 
pridružilo pomožni polici-
ji, ki ima zdaj sklenjene po-
godbe že s 476 pomožnimi 
policisti. »Že z odločitvijo 
za vstop v pomožno polici-
jo ste se izkazali za prizadev-
ne, resne in odgovorne drža-
vljane in državljanke. Mar-
sikdo med vami je zaposlen 
ali drugače aktiven v svojem 
okolju, nekateri ste celo že 
zaključili svojo poklicno ka-
riero. A ste se kljub svojim 
številnim zadolžitvam za-
vestno odločili, da boste k 
skupni varnosti prispeva-
li več kot ostali državljani,« 
je peto generacijo pomožnih 
policistov v Tacnu nagovori-
la generalna direktorica po-
licije Tatjana Bobnar. Poja-
snila je še, da bodo opravlja-
li osnovne policijske naloge 
in izvajali policijska poobla-
stila. »Potrebe po vašem ak-
tiviranju so se pokazale ob 
hujših poplavah in žledu, na 
večjih športnih dogodkih in 
podobno. V zadnjem času, 

vse od migrantske krize v 
letu 2015, pa ste postali ne-
pogrešljiv del policije zlas-
ti na področju varovanja dr-
žavne meje.«

Svoje vtise z usposablja-
nja v Gotenici in praktič-
nega urjenja na policijskih 
postajah je v imenu celotne 
generacije predstavil pomo-
žni policist Mirko Klobu-
čar ter se ob tej priložnosti 

zahvalil pedagoškemu ka-
dru Policijske akademije in 
vsem mentorjem na policij-
skih postajah, kjer so delo 
spoznavali v praksi. V na-
govoru je poskusil odgovo-
riti na vprašanje, ki jim je 
pogosto zastavljeno: Zakaj? 
»Ali zaradi denarja, ki ga si-
cer ni veliko, a vseeno neko-
liko podpre družinski pro-
račun. Morda zaradi krize v 

poznih srednjih letih, mor-
da zaradi izziva in dokazo-
vanja ali zaradi prepotreb-
ne spremembe v življenju,« 
se je spraševal Klobučar in 
sklenil: »Morda se v vsakem 
vprašanju skriva zrno resni-
ce. A pravi odgovor je treba 
iskati drugje. Tu smo zato, 
da tudi mi storimo še nekaj 
več za svojo državo in drža-
vljane.« 

Zaprisegla peta generacija
Pred generalno direktorico policije Tatjano Bobnar je v ponedeljek na Policijski akademiji v Tacnu 
slovesno zaprisegla peta generacija pomožnih policistov.

V ponedeljek je v Tacnu svečano zapriseglo 25 novih pomožnih policistov. / Foto: Policija

Pred pošto v Stražišču, 
kjer Igor Velov tudi živi, so v 
torek zgodaj popoldne opa-
zili poškodovano službeno 
vozilo AVP, ki ga v službene 
in zasebne namene uporab-
lja samo Velov. Ker so kranj-
ski policisti prejeli anoni-
mno prijavo, so v nadalje-
vanju preverili okoliščine 
nastanka poškodb na vozi-
lu (poškodovan zadnji levi 
del vozila in predrta prednja 
desna pnevmatika). Po kon-
čanem postopku so s Poli-
cijske uprave Kranj sporoči-
li, da nepravilnosti niso ugo-
tovili. Poškodba na zadnjem 
delu avtomobila je bila na-
mreč stara, druga poškod-
ba (predrta pnevmatika) pa 
je nastala v torek, vendar po 
zbranih informacijah ni šlo 
za prometno nesrečo oziro-
ma o njej niso prejeli nobe-
ne prijave. »Uporabnik sam 
te poškodbe ni prijavil poli-
ciji niti je ni dolžan prijaviti, 
razen če bi zaradi tega nas-
tala škoda na drugem vozi-
lu ali predmetu, kar pa tudi 
ni bilo ugotovljeno. Uporab-
nik je v torek s policisti so-
deloval, ni se izmikal, z njim 
je bil opravljen razgovor. 

Preizkus alkoholiziranosti 
z njim ni bil opravljen, ker 
niso bili izpolnjeni pogo-
ji za odreditev preizkusa, 
ki se odreja v primeru, da 
bi bil voznik dobljen na vo-
žnji ali če bi bil kot neposre-
dni udeleženec udeležen v 
prometni nesreči. Nobeden 
od teh dveh pogojev ni bil iz-
polnjen,« je razložil Bojan 
Kos, predstavnik za odnose 
z javnostmi PU Kranj. Po-
licija tako za zdaj ugotavlja, 
da gre v poškodbi pnevmati-
ke za dogodek. »Če policisti 
ne bodo ugotovili novih oko-
liščin, bo o dogodku napi-
san uradni zaznamek in po-
stopek zaključen,« je še do-
dal Kos.

Tudi AVP brez informacij

Na AVP so pojasnili, da je 
omenjeno vozilo skladno s 
pravilnikom o uporabi služ-
benih vozil v stalni upora-
bi direktorja agencije Igor-
ja Velova za službene in za-
sebne namene. Potrdili so, 
da so seznanjeni s poškod-
bo na zadnji levi strani vo-
zila. Ta škodni primer je bil 
10. maja prijavljen na za-
varovalnici, ob tem sta bila 
opravljena ogled in cenitev 

škode. Informacije o torko-
vi poškodbi prednjega des-
nega kolesa na AVP še ved-
no pričakujejo, saj je direk-
tor od torka na dopustu, so 
nam sporočili včeraj.

Anonimni priči:  
kazal je znake vinjenosti

V preteklih dneh sta za 
POP TV spregovorili ano-
nimni priči torkovega do-
gajanja pred pošto v Straži-
šču. Kot sta povedali, naj bi 
se Velov v torek okoli pol-
dneva s počeno pnevmatiko 

pripeljal pred pošto in pri 
tem zadel ob robnik. Priči 
sta še pojasnili, da naj bi Ve-
lov kazal jasne znake vinje-
nosti, saj naj bi imel težave 
pri izstopu iz avtomobila, 
opotekal naj bi se po parki-
rišču, imel naj bi tudi teža-
ve pri pobiranju telefona, ko 
mu je ta padel iz rok. S kraja 
naj bi ga odpeljala žena. 

V torek se je sicer Velov od-
pravljal na skupščino Komu-
nale Kranj, kjer zastopa ve-
činskega lastnika Mestno ob-
čino Kranj. Po naših informa-
cijah je tja zamudil približno 

45 minut, skupščine, ki bi jo 
moral kot predsedujoči vodi-
ti, pa na koncu niso izvedli in 
naj bi jo prestavili na ponede-
ljek. Govorili smo z več ose-
bami, ki so ga tedaj videli, a 
nihče od naših sogovornikov 
se ni želel opredeliti do vpra-
šanja, ali je bil vinjen, pritr-
dili pa so, da ni bil videti pov-
sem v redu. Časopis Dnev-
nik pa je poročal, da je z Ve-
lovom v torek okoli pol dveh 
popoldne po telefonu govori-
la njihova novinarka, ki ga je 
sicer klicala zaradi neke dru-
ge teme. V približno minuto 
dolgem pogovoru ji je pove-
dal le, da je pri zdravniku in 
da komaj stoji.

Velov je bil leta 2009 že 
udeležen v nesreči, o kate-
ri so poročali mediji. Tedaj 
se je zaletel v parkiran avto-
mobil v neposredni bližini 
svojega doma. Tudi tedaj se 
je sumničilo, da naj bi bil v 
času nesreče alkoholiziran 
in da naj bi s kraja pobegnil, 
kar pa je Velov zanikal in raz-
ložil, da se je le odpeljal do 
doma. Policija mu tudi tak-
rat alkoholiziranosti ni do-
kazala, ugotovila pa je, da je 
bila vzrok za nesrečo vožnja 
preblizu roba ceste, za kar je 
dobil kazen 40 evrov.

Bratuškova Velovu predlaga odstop
31. stran

Cerklje, Radovljica – Gorenjski policisti so v začetku tedna 
obravnavali dve drzni tatvini. V Cerkljah je moški vstopil v 
prostore podjetja, jih med krajšo odsotnostjo lastnikov preg-
ledal in pri tem odtujil denar. Lastnik je storilca opazil, ko je 
zapuščal objekt. Stekel je za njim in ga zadržal do prihoda 
policistov. Med čakanjem na policiste je osumljenec podjetni-
ku grozil z nasiljem. Na Kopališki ulici v Radovljici pa je okoli 
šestdeset let star moški, oblečen v temno bundo, vstopil v 
stanovanjsko hišo, potožil zaradi lakote in prosil za kruh. Nič 
hudega sluteči lastnici je medtem ukradel denarnico, kar je 
opazila prepozno. Policisti, ki storilca iz Radovljice še iščejo, 
svetujejo zaklepanje hiš in stanovanj, v primeru poslovnih 
objektov pa priporočajo nadzor vstopov vanje.  

Drzna tatova ukradla denar in denarnico

Direktor Agencije za varnost prometa Igor Velov se od 
torkovega dogodka naprej ne oglaša na telefonske klice.
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Radovljica – Radovljiški policisti, ki preiskujejo sporno ravna-
nje z mačko, o čemer smo poročali v torek, postopek vodijo 
v smeri utemeljevanja razlogov za sum storitve kaznivega 
dejanja mučenje živali po kazenskem zakoniku, so sporočili 
s Policijske uprave Kranj. Policisti so opravili že več razgovo-
rov, našli so tudi mačka in njegove skrbnike. Z mačkom je po 
neuradnih informacijah vse v redu.

Policisti našli mačka in skrbnike

Radovljica, Škofja Loka – Ra-
dovljiški policisti so v noči 
na četrtek v eni uri dvakrat 
obravnavali istega voznika. 
Prvič so ga imeli v postopku 
zaradi vožnje pod vplivom 
alkohola (0,45 mg/l), drugič 
pa zaradi nadaljevanja vožnje 
pod vplivom alkohola v času 
prepovedi. Avtomobil so mu 
zasegli. Škofjeloški policisti 
pa so imeli v sredo zjutraj ve-
liko dela z vinjenim voznikom 
in njegovim bratom. Proti 
vozniku so vodili postopek 
zaradi suma vožnje pod vpli-
vom alkohola (0,70 mg/l) in 
prepovedanih drog ter zase-
ga nekaj sadik konoplje. Med 
postopkom je voznik postal 
nasilen in fizično napadel 
policista. V postopek se je 
vmešal tudi njegov brat in 
napadel občinskega redarja, 
ki se je na kraju ustavil, da bi 
pomagal policistom. Vsi ude-
leženi so se lažje poškodova-
li. Policija proti obema zdaj 
vodi predkazenski  postopek.

Vozil kljub prepovedi

Kranj – V ponedeljek, ko je v Kranju potekala maturantska 
četvorka, so kranjski policisti zaradi nedostojnega vedenja 
manjše skupine polnoletnih dijakov v jutranjih urah posredo-
vali na eni od kranjskih srednjih šol. Prejeli so namreč prijavo o 
norenju dijakov, ki so na območju šole med drugim prevračali 
smetnjake in uporabljali cevi za hidrante. Policisti so proti 
sedmim dijakom uvedli postopek.

Maturantje že zjutraj norčavi

Torovo – V Torovem so v sredo popoldan policisti nekaj ur 
nadzirali tovorni promet. Kontrolirali so 77 tovornih vozil in 
avtobusov. Pet tovornih vozil je bilo preobremenjenih s težo, v 
enem primeru kar za dvajset odstotkov. Trije vozniki niso upo-
števali postavljene prometne signalizacije, ki jih je usmerjala 
na mesto kontrole, en voznik je bil pod vplivom alkohola (0,33 
mg/l), ugotovljena pa je bila tudi manjša prekoračitev hitrosti. 
Policisti so iz prometa izločili tudi voznika osebnega avto-
mobila, ki je bil pozitiven na hitri test za prepovedane droge.

Več ur nadzirali voznike tovornjakov in avtobusov
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Aleš Senožetnik

»Vse manj je novih, mla-
dih generacij zlatarjev. S 
svojo šolo želiva to spreme-
niti in ponuditi možnost iz-
obraževanja v tem pokli-
cu, hkrati pa je najina želja, 
da bi se med tečajniki naš-
li tudi taki, ki bi z nama po-
slovno sodelovali. Če nasto-
pamo skupaj, smo namreč 
na trgu močnejši, vsak dop-
rinese nekaj svojega,« pravi 
David Kramarič, ki že od leta 
2005 v Mengšu vodi Zlatar-
ski atelje Mengeš, lani pa sta 
skupaj s stanovsko kolegico 
Tino Mežek odprla še Zla-
tarsko šolo Mengeš.

Kot pravita, sta v prvem 
letu že presegla pričakova-
nja – 120-urnega programa 
šole, ki ponuja neformalno 

obliko izobraževanja, se je 
udeležilo pet tečajnic. Zani-
manje je veliko tudi za nas-
lednji sklop, med prijavlje-
nimi pa je tudi prvi moški.

Namen njune šole pa ni 
zgolj usposobiti nove gene-
racije za delo v zlatarskem 
poklicu. Zainteresiranim 
nudita tudi delovno mizo in 
orodje za delo, s čimer jim 
želita olajšati vstop na trg. 
»Če pustimo ob strani ma-
terial, je že orodje drago. Za 
mizo z osnovnim delovnim 
priborom hitro odšteješ ne-
kaj tisoč evrov, kar je lahko 
za nekoga, ki šele začenja, 
velik zalogaj,« pravi Krama-
rič in dodaja, da bodo tečaj-
niki lahko svoje izdelke pro-
dajali tudi v njegovem ate-
ljeju. »Prve tečajnice, ki so 
zaključile program, so za zdaj še tako navezane na svo-

je izdelke, da jih večina še ni 
pripravljena prodati, seve-
da pa je namen tudi proda-
ja izdelkov,« se zasmeji so-
govornik.

»Naučiva jih vse potreb-
ne tehnike in postopke iz-
delave nakita, ki jih potre-
buješ za opravljanje tega 

poklica,« dodaja Tina Me-
žek. V goste pa povabita tudi 
druge strokovnjake. Tako je 
denimo gemolog dr. Miha 
Jeršek pripravil predava-
nje o kamnih, ki jih mora 
zlatar poznati za opravlja-
nje poklica, Huberto Širo-
ka, blejski srebrokovač in 
oblikovalec žlahtnih kovin 

svetovnega kova, pa je tečaj-
nikom predstavil malo zna-
no tehniko krivljenja ploče-
vine. Poznavanje tehnik in 
materialov je namreč ključ-
no za kvalitetno opravljeno 
delo. »Zlatar mora poznati 
material, vedeti mora, kako 
se obnaša, ko ga obdeluješ, 
sicer ga lahko poškoduješ,« 
pravita mojstra, sicer doma 
iz Kranja in Tržiča, ki priha-
jata iz ene zadnjih genera-
cij zlatarjev, ki so se izšolali 
po programu poklicnega iz-
obraževanja na celjski sred-
nji šoli.

Odkar šola ne obstaja več, 
se lahko nove generacije v 
tem poklicu izučijo le tako, 
da si zagotovijo prakso pri 
kakšnem od zlatarjev, nato 
pa opravijo zaključni izpit in 
po želji tudi mojstrski izpit 
v okviru obrtno-podjetniške 
zbornice.

Razvoj sodobne tehnolo-
gije in dejstvo, da se pri nas 
srednješolski program zla-
tarja ne izvaja več, sta prispe-
vala k temu, da vedno manj 
zlatarjev še obvlada postop-
ke in nakit izdeluje ročno. 
»S sodobno tehnologijo lah-
ko velik del zlatarskih tehnik 
zaobideš. Na voljo so tudi 
3D-tiskalniki, ki znatno olaj-
šajo delo, čeprav še vedno 
zahtevajo osnovno poznava-
nje materialov in obvladova-
nje tehnologije. A na ta na-
čin veliko zlatarskih tehnik 
izginja oziroma jih poznajo 
le starejši mojstri te obrti.« 

Draž poklica pa ostaja prav 
v ročni izdelavi unikatnih iz-
delkov, ki jih vse bolj ceni-
jo tudi kupci. »Zato si priza-
devava za sodelovanje z dru-
gimi zlatarji in si želiva po-
vezovanja tudi prek zlatar-
ske sekcije pri obrtno-pod-
jetniški zbornici. Vsak poz-
na določene tehnike, ki jih 
kdo drug ne, zato bi bilo ko-
ristno, da si izmenjamo iz-
kušnje in se vsi skupaj kaj 
novega naučimo,« o nju-
ni skupni viziji pravi David 
Kramarič.

In kaj jima pomeni poklic 
zlatarja? »Predvsem krea-
tivnost. Obrtniško znanje je 
nujno in se ga lahko priučiš. 
Kreativnost pa je seveda do-
daten plus. Sama pri obliko-
vanju poskušam slediti sebi, 
imam svoj stil, ki se ga dr-
žim,« pravi Tina Mežek, Da-
vid Kramarič pa hudomuš-
no zaključi: »Zlatarstvo je 
moj četrti otrok. Tri imam 
doma, tale tukaj pa je naj-
bolj razvajen in jemlje tudi 
največ časa!« 

Med obrtjo in umetnostjo
V Sloveniji že več let ni srednješolskega izobraževanja za poklic zlatarja. In tudi to je bil eden od razlogov, da sta se David Kramarič in Tina Mežek odločila 
svoje znanje predajati mlajšim generacijam.

Tina Mežek iz Tržiča in Kranjčan David Kramarič sta v Mengšu odprla zlatarsko šolo.

Poleg poznavanja tehnik izdelave nakita je pomembna tudi 
oblikovalska žilica.

Draž zlatarskega poklica je prav v ročnem oblikovanju 
nakita. 

»S sodobno tehnologijo lahko velik del zlatarskih 
tehnik zaobideš. Na voljo so tudi 3D-tiskalniki, 
ki znatno olajšajo delo, čeprav še vedno zahtevajo 
osnovno poznavanje materialov in obvladovanje 
tehnologije. A na ta način veliko zlatarskih tehnik 
izginja oziroma jih poznajo le starejši mojstri te obrti.«
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Od petka do petka

Simon Šubic

Horvath ni odstopil

Poslanec madžarske na-
rodne skupnosti Ferenc 
Horvath, ki ga je Komisi-
ja za preprečevanje korup-
cije (KPK) že pred časom 
opozorila na nezdružljivost 
poslanske funkcije in pred-
sedovanja Pomurski ma-
džarski samoupravni naro-
dni skupnosti, je v ponede-
ljek sporočil, da ne namera-
va odstopiti z mesta predse-
dnika skupnosti. Horvath, 
ki je deset mesecev po na-
stopu poslanske funkci-
je še vedno predsednik Po-
murske madžarske samo-
upravne narodne skupnos-
ti, meni, da zakon o integri-
teti in preprečevanju korup-
cije, na katerega se sklicu-
je KPK glede nezdružljivos-
ti funkcij, za poslance ne ve-
lja. Zakon o poslancih pre-
povedi opravljanja funkci-
je poslanca za zastopanje 
pravne osebe javnega prava 
ne predvideva, je poudaril. 
KPK je pod drobnogled vze-
la tudi Horvathovo donedav-
no mesto direktorja podje-
tja Minta, katerega lastnica 
je Pomurska madžarska sa-
moupravna narodna skup-
nost. Ugotovila je, da je bil 
Horvath zastopnik te gospo-
darske družbe do aprila le-
tos in da torej v tem prime-
ru »nezdružljivost opravlja-
nja funkcije pri obravnavani 

osebi ni več podana in je bila 
odpravljena«, a je tudi pri-
stavila, da je to storil prepoz-
no. KPK je sicer zaradi Hor-
vathovega primera začel po-
stopek ugotavljanja nezdru-
žljivosti funkcije vseh po-
slancev. 

Nasilju izpostavljena 
večina zdravnikov

Rezultati ankete med 
zdravniki in zobozdravniki, 
ki jih je ta teden s člani de-
lovne skupine Ne dopuščaj-
mo nasilja predstavila pred-
sednica Zdravniške zborni-
ce Slovenije Zdenka Čeba-
šek - Travnik, so pokazali, 
da je nasilje v zdravstvenem 
sistemu resen problem. Gle-
de na anketo namreč nasilju 
na delovnem mestu nikoli 
ni bilo izpostavljenih le de-
vet odstotkov zdravnikov in 
četrtina vseh zobozdravni-
kov. Dobrih 17 odstotkov an-
ketiranih je že bilo žrtev fi-
zičnega nasilja, veliko več pa 
je verbalnega nasilja, kot so 
grožnje, poniževanje pa tudi 
loputanje z vrati in tolčenje 
s pestjo po mizi. Najpogo-
stejši povodi za izbruh nasi-
lja nad zdravniki s strani bol-
nikov in svojcev so organiza-
cija dela (naročanje in pre-
dolgo čakanje v čakalnici), 
psihični vzroki povzročite-
lja in neupravičena zahteva 
po napotitvi. Nasilju so naj-
bolj izpostavljeni zaposleni 
na urgenci in psihiatriji ter 

zdravniki pri samostojnem 
delu na terenu. Kot so pou-
darili, lahko samo zdravnik, 
ki se počuti varnega, svoje 
delo opravi kakovostno, var-
no in strokovno.

Problemi v domovih 
za starejše

V društvu Srebrna nit, ki 
se zavzema za dostojno sta-
rost, so ta teden opozorili na 
nesprejemljive prakse v ne-
katerih domovih za starej-
še, saj oskrbovanci ponekod 
ne dobijo niti osnovnih zdra-
vstvenih in higienskih stori-
tev. Področje starejših, za ka-
tero zdaj skrbita ministrstvi 
za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti ter 
za zdravje, mora preiti pod 
en sam resor, so zato prepri-
čani. Med drugim so opozo-
rili na nezadostne kadrovske 
normative za zdravstveno in 
negovalno osebje ter neeno-
ten nabor plačljivih storitev 
v domovih.

Sindikat vojakov v 
kolektivni spor

Sindikat vojakov Slove-
nije (SVS) se je pred dnevi 
odločil, da sproži kolektivni 
spor zoper odpoved pogod-
be za zagotavljanje pogo-
jev za delovanje. V začetku 
maja je namreč obrambno 
ministrstvo sindikatu odpo-
vedalo pogodbo o zagotavlja-
nju pogojev zaradi »javnega 

pozivanja političnih strank s 
strani predsednika Sindika-
ta vojakov Slovenije za sklic 
nujne seje odbora za obram-
bo in za vložitev interpelaci-
je zoper ministra za obram-
bo«. Kot je znano, je SVS 
pred časom stopil v bran 
razrešenemu poveljniku po-
veljstva sil Slovenske vojske 
brigadirju Mihu Škerbin-
cu, ker da je bil ob razrešit-
vi javno neutemeljeno dis-
kreditiran in ni kršil nobe-
nega predpisa ali pogod-
be za svoje delovanje. Šker-
binca je sicer minister za ob-
rambo Karl Erjavec razre-
šil 5. aprila letos na predlog 
načelnice Generalštaba Slo-
venske vojske generalmajor-
ke Alenke Ermenc. 

Pod drobnogledom 
tudi Eržen

Potem ko je Mednaro-
dna kolesarska zveza (UCI) 
suspendirala slovenskega 
kolesarja Kristijana Kore-
na in pomočnika športne-
ga direktorja ekipe Bahra-
in-Merida Boruta Božiča za-
radi domnevne vpletenos-
ti v dopinško afero Ader-
lass, smo te dni, ko Primož 
Roglič blesti na letošnji dir-
ki Giro d'Italia, iz tujih me-
dijev izvedeli, da je UCI pod 
drobnogled vzel tudi druge 
slovenske kolesarske delav-
ce, med njimi enega glavnih 
mož ekipe Bahrain-Merida 
Milana Eržena. 

Poslanec in predsednik
Kljub opozorilom, da sta njegovi funkciji državnega poslanca in predsednika Pomurske madžarske 
samoupravne narodne skupnosti nezdružljivi, se Ferenc Horvath ni odpovedal predsedovanju skupnosti.

Komisija za preprečevanje korupcije bo zaradi primera 
Ferenca Horvatha začela postopek ugotavljanja 
nezdružljivosti funkcije vseh aktualnih poslancev. / Foto: arhiv GG

Le vsak deseti zdravnik še nikoli ni bil izpostavljen nasilju 
na delovnem mestu. / Foto: Gorazd Kavčič

Sindikat vojakov Slovenije bo sprožil kolektivni spor zoper 
odpoved pogodbe za zagotavljanje pogojev za delovanje. 

Slovenci v zamejstvu (665)

Pesem Smrtnikovih deklet
Tokratni pogled preko Ka-

ravank k sosedom, rojakom 
na Koroškem, začenjam v 
Železni Kapli. V tamkajšnji 
farni dvorani bodo jutri, 25. 
maja, ob pol osmih zvečer 
Smrtnikova dekleta, z nji-
mi pa bodo na odru neko-
liko »starejši« in bolj zna-
ni Smrtnikovi fantje in har-
monikar Tomaž Boškin. 
Smrtnikova dekleta, ki ne 
morejo biti drugega kot 
izvrstne pevke, saj je Smrtni-
kovemu rodu pesem polože-
na v zibel, prepevajo že pet 
let in bodo ob tej priložnosti 
izdale svojo prvo zgoščenko. 
Ponovitev jubilejnega kon-
certa ob peti obletnici prepe-
vanja in izdaji prve zgoščen-
ke bo v nedeljo, 26. maja, ob 
16. uri, prav tako v kapelski 
farni dvorani. Smrtniko-
va dekleta s svojimi čistimi 

glasovi oblikujejo pevsko po-
dobo Koroške. Poleg sloven-
skih narodnih pesmi prepe-
vajo tudi pesmi drugih na-
rodov ter nekatere svoje pri-
redbe znanih pesmi. Vablje-
ni torej jutri in v nedeljo k so-
sedom v Železno Kaplo!

Važen gospodarski čez-
mejni dogodek se je v sre-
do, 22. maja, odvijal v Dobr-
li vasi. Njegov naslov je bil 
Preko izzivov do uspeha, 

organizirala pa ga je Sloven-
ska gospodarska zveza iz Ce-
lovca skupaj z Uradom Re-
publike Slovenije za Sloven-
ce v zamejstvu in po svetu. 
Na poslovno konferenco je 
slovenska zbornica na Ko-
roškem v okviru čezmejne-
ga projekta Connect SME 
Plus povabila 160 podjetni-
kov z obeh strani meje, ki so 
se srečali na stotih medse-
bojnih srečanjih. Med gosti 

sta bila tudi predsednik Ko-
roške gospodarske zborni-
ce Jürgen Mandl in sloven-
ski minister za Slovence v za-
mejstvu in po svetu Peter J. 
Česnik. Predstavljeni so bili 
tudi slovenski izdelki, še po-
sebej s področja prehrane, 
zanimivi za avstrijski trg. 
Teme pogovorov so bile Slo-
venska podjetnost kroži prek 
meja, v katerem so sodelova-
li predstavniki slovenskih 
gospodarskih združenj iz 

sosednjih držav, kako mala 
in srednja podjetja spodbu-
jajo rast, kako gledajo na pri-
ložnosti v regiji mladi podje-
tniki, kako biti čezmejno po-
slovno uspešen in kakšni so 
pogoji investiranja v Avstri-
ji in v Sloveniji. Dogodek v 
Dobrli vasi je bil med najve-
čjimi, ki jih je v 30 letih de-
lovanja organizirala Sloven-
ska gospodarska zbornica v 
Celovcu. Že nekaj let jo vodi 
Benjamin Wakounig.

Mesec maj je čas šmarnic po katoliških cerkvah. V 
nedeljo, 26. maja, bodo v baziliki pri Gospe Sveti 
tradicionalne slovenske šmarnice. Ob 12. uri bo 
slovenska maša, ob 14. uri pa bo koncert Marijinih 
pesmi, ki jih bosta pela cerkveni pevski zbor iz Loč 
in zbor Šturje iz Ajdovščine. Ob 15. uri bo majniška 
pobožnost, ki jo bo vodil Peter Olip, slovenski župnik v 
župnijah Št. Lenart pri Sedmih studencih in na Brnci. 
Na orgle bo igral Andrej Feinig.

Smrtnikova dekleta iz Kort in Obirskega pri Železni Kapli 
prepevajo že pet let in so izdale svojo prvo zgoščenko.

Jože Košnjek

med sosedi

Fo
to

: T
in

a 
D

ok
l



petek, 24. maja 2019

Po svetu
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Za boljšo šolo (21)

Drugačna organizacija pouka
V zadnjem prispevku sem 

govorila o nekaterih nujnih 
pogojih, ki bi morali biti iz-
polnjeni, če želimo v šolo 
uvesti več sodobnih oblik in 
metod poučevanja. Eden od 
pogojev za večjo učinkovi-
tost pouka bi bila drugačna 
organizacija pouka. Sedanje 
45-minutne šolske ure so 
prekratke za delo v manjših 
učnih skupinah, ki bi zago-
tavljale prilagojen pouk raz-
ličnim sposobnostim in za-
nimanjem učencev. V tako 
kratkem času se da izvajati 
samo frontalni pouk, ko uči-
telj narekuje ali kako druga-
če posreduje učno snov ali 
pa učenci rešujejo naloge v 
delovnih zvezkih. Prvih pet 
minut – pod pogojem, da so 
ob zvonjenju učitelj in učen-
ci že v razredu – se porabi za 
medsebojno pozdravljanje, 

umirjanje in preverjanje 
prisotnosti. Nato sledi pre-
gled domače naloge. Če je 
ta temeljit, lahko vzame tudi 
četrt ure ali več. Nato naj bi 
učitelji pred obravnavo nove 
učne snovi najprej preveri-
li, kakšno predznanje imajo 
učenci o obravnavani tema-
tiki. Samo tako lahko dobijo 
predstavo, na kakšnih teme-
ljih graditi novo učno snov. 
Ta naloga se najhitreje izpe-
lje, če trije ali štirje »ta pri-
dni« učenci dvignejo roko 
in oddrdrajo, kar učitelj 
želi slišati. Poleg te metode 
obstajajo še številne druge, 
ki omogočajo, da se v pre-
verjanje predznanja zajame 
čim več otrok, vendar ob se-
danji dolžini šolske ure za-
nje ni časa. Po vseh teh za 
dober pouk nujnih opravilih 
ostane od učne ure samo še 

dvajset minut časa za moti-
vacijo učencev in obravnavo 
nove učne snovi. Če hočejo 
narediti na koncu še kakšno 
vajo za ponavljanje in utrje-
vanje, jih velikokrat prehiti 
šolski zvonec, zato učitelji 
učencem naročijo, naj vaje 
dokončajo za domačo nalo-
go. Kaj točno imajo za do-
mačo nalogo, učenci lahko 
preslišijo, saj takoj ob zvo-
njenju skočijo pokonci in 
oddrvijo proti vratom. Pri 
t. i. vzgojnih predmetih (li-
kovna in glasbena umet-
nost, tehnika, šport) pa je 
izkoristek 45-minutne ure 
še manjši, saj imajo učenci 
na učno uro veliko priprav 
z opremo, preoblačenjem 
… Da bi bil izkoristek uče-
nja v šoli večji, se je pred 
leti v nekaterih šolah izva-
jal poskus t. i. fleksibilnega 

predmetnika, ko je bil pouk 
v zadnjem triletju organizi-
ran praviloma v blok urah 
po devetdeset minut ali celo 
daljših časovnih enotah. Re-
zultati poskusa so bili dobri, 
pa se nova organizacija za-
radi zakoreninjenega odpo-
ra do sprememb kljub temu 
ni uvedla v preostale šole. 
Čez podaljšane učne ure so 
se zelo pritoževali tisti učite-
lji, ki so poučevali na star na-
čin, predvsem frontalno, in 
v tem primeru je bilo devet-
deset minut tako za učence 
kot za učitelje nevzdržnih. 
Fleksibilni predmetnik je 
z daljšimi učnimi urami 
omogočal boljše pogoje za 
izvajanje več skupinskega 
dela in medpredmetno po-
vezovanje. Premakljiv pred-
metnik je predvideval tudi, 
da bi se nekateri predmeti 

v blok urah lahko poučeva-
li samo v enem polletju, s či-
mer bi bili učenci in učite-
lji manj obremenjeni, saj bi 
bili dnevno na urniku lah-
ko samo po trije, štirje pred-
meti. To bi posledično po-
menilo tudi manj domače-
ga dela in lažje šolske tor-
be. Edino matematika, slo-
venščina, tuj jezik in šport 
so morali biti na urniku celo 
šolsko leto, lahko pa so bili 
organizirani v devetdeset-
minutnih ali celo daljših 
blok urah. Fleksibilni pred-
metnik je zelo spodbujal 
tudi medpredmetno pove-
zovanje, ko naj bi učitelji so-
rodne vsebine več predme-
tov povezali med seboj, jih 
skupaj načrtovali in pouče-
vali. Tako bi ostalo več časa 
za ponavljanje in utrjevanje 
znanja.

Miha Naglič

Pod nebesi je velik nered

O največjih problemih na-
šega časa je že večkrat bis-
tro in duhovito razmišljal fi-
lozof Slavoj Žižek. Nazadnje 
je v tej vlogi blestel 9. maja 
pred polno dvorano Hrva-
škega nacionalnega gleda-
lišča (HNK) v Zagrebu, ka-
mor ga je povabil hrvaški filo-
zof Srećko Horvat. Govorila 
sta tudi oziroma predvsem o 
ekoloških vprašanjih. Žižek 
je poudaril, da pri teh ne gre 
samo za dejansko ekološko 
krizo. Ekologija postaja eno 
izmed glavnih ideoloških 
bojišč z mnogimi strategi-
jami, kako zamegliti resnič-
ne dimenzije ekološke grož-
nje. Po njegovem obstaja pet 
različnih strategij, kako mi-
stificirati našo ekološko kri-
zo. »Najprej: preprosta igno-
ranca. Delovanje v slogu, da 
je to obskurna tema, življenje 
teče naprej in narava bo pos-
krbela zase. To je nekaj take-
ga, kar misli Donald Trump. 
Drugič: rešili nas bosta zna-
nost in tehnologija. Torej, ne 
skrbite, znanost in tehnolo-
gija bosta razvili neko pov-
sem novo vrsto čiste ener-
gije, tako bomo rešeni. Tre-
tja možnost: prepustite re-
šitve trgu, obdavčite največ-
je onesnaževalce itd. Zad-
nji dve ekološki ideologiji 
sta veliko nevarnejši. Četrtič: 

Pritiskanje na našo lastno od-
govornost. V smislu: Če kri-
tiziraš hipne razmere, se na-
vadno nekdo odzove z očit-
kom, češ, kdo si ti, da kritizi-
raš, kaj si ti naredil za boj pro-
ti onesnaževanju, si recikliral 
… Torej establišment te nare-
di odgovornega, vendar ti v 
istem hipu ponudi tudi eno-
stavno rešitev: recikliraj! pa 
bo vse v redu. Peta in zadnja 
strategija, ki je mogoče naj-
slabša med njimi, zagovar-
ja vrnitev k naravnemu rav-
novesju. Torej ljudje smo od-
govorni za svojo oholost, pre-
več posegamo v naravo, zato 
se moramo vrniti k prepros-
tejšemu načinu življenja. Ta 
rešitev se mi zdi najnevarnej-
ša, ker naravno ravnovesje ne 
obstaja. Narava je v osnovi 
ena velika katastrofa.« V na-
daljevanju je Žižek odkrito 
priznal, da pravzaprav ne ve, 
kaj se dogaja, in da je v tem 
oziru pesimist. »Ne vidim 
demokratične rešitve pri tem 
problemu. Nekateri govorijo, 
da vlade z nami manipulirajo 
ter da bi morali odločitev pus-
titi ljudem, naj izrazijo, kate-
ro rešitev podpirajo. Vendar 
močno dvomim, da tako ime-
novani ljudje vedo o tem kaj 
več. Dvomim pa tudi o tem, 
da so dvoumni rezultati raz-
iskav povzročeni s korupcijo 
znanstvenih oddelkov, ki naj 
bi bili podkupljeni. V bistvu 
res ne vemo, kaj se dogaja.« 
Razmere moramo dojemati 

kot izredne in v tem oziru je 
pozitiven vsak, ki jih razglaša 
za izredne. »Edina simpatič-
na stvar po mojem mnenju, 
ki jo je sprožil Donald Tru-
mp, je ta, da je razglasil izre-
dne razmere zaradi invazije 
latinskoameriških beguncev 
na meji. Takrat so se nekate-
ri desničarji ustrašili. Nekdo 
je zapisal, že dobro, da je Do-
nald Trump razglasil izredne 
razmere, ampak kaj pa, če bo 
neki demokratski predse-
dnik v prihodnosti razglasil 
izredne razmere zaradi pod-
nebnih sprememb. Mislim, 
da moramo storiti vse, kar je 
v naši moči, ampak ne glede 
na vse – kmalu se bomo spo-
padli z veliko bolj katastro-
falnimi razmerami. In tak-
rat bo takšno izredno stanje, 
mobilizacijski duh zelo nu-
jen. Ne verjamem v to tradi-
cionalno socialdemokratsko 
razmišljanje, gremo posto-
pno, ne pritiskajmo preveč, 
ampak glejte, z ekologijo se 
tega ne moremo več iti, prav 
tako tudi z digitalnim nad-
zorom, ki se razširja, ne.« In 
tako naprej. Sicer pa sta Ži-
žek in Horvat svoj filozofski 
'šov' naslovila takole: Pod 
nebesi je velik nered. Gre za 
enega najbolj znanih cita-
tov Mao Cetunga: »Pod ne-
besi je velik nered, razmere 
so izvrstne.« In prav takšne 
so današnje razmere, je pri-
stavil Žižek: »Povsem jasno 
se približujemo ekološki in 

digitalni apokalipsi, apoka-
lipsi svetovne ureditve, z be-
gunci in tako naprej, ampak 
ne smemo izgubiti živcev.« 
Se strinjate? (Vir: MMC 
RTV SLO)

Strachejev zdrs na Ibizi

Bližnje evropske volitve, 
ki pri nas ne vzbujajo pre-
tirane pozornosti, imajo v 
»stari Evropi« mnogi za pre-
lomne. Na njih se bo namreč 
odločilo, ali bosta EU še nap-
rej vodili obe sredinski de-
mokraciji, krščanska in soci-
alna, ali pa bodo večjo bese-
do dobile skrajne usmeritve, 
tako desne kot leve, zlasti pa 
desna – populistična. Tej je 
nedavno naredil medvedjo 
uslugo avstrijski »svobod-
njak« Heinz-Christian Stra-
che z afero Ibiza. Avstrijski 
svobodnjaki (FPÖ) bodo za-
radi te afere gotovo dosegli 
slabši volilni rezultat tako na 
evropskih kot na predčasnih 
avstrijskih volitvah. Vpraša-
nje: kako to, da je Strachejev 
zdrs na Ibizi prišel v javnost 
ravno zdaj?

Terorizem in vojna

»Terorizem je vojna rev-
nih. Vojna je terorizem bo-
gatih.« To je izjavil legendar-
ni britanski igralec in pisec 
Peter Ustinov (1921–2004) 
in tako povedal nekaj, kar 
še bolj kot za njegov velja za 
naš čas. 

Vemo, kaj se dogaja?
Zdaj že vemo, kateri so največji problemi našega časa: podnebne spremembe, begunska kriza, vse 
večji nadzor nad nami vsemi, ki ga omogočajo digitalne tehnologije … Hkrati pa nihče ne ve, kako vse 
te probleme reševati.

Slavoj Žižek je že dolgo zvezda na svetovni medijski in filozofski 
sceni. Po nedavnem »dvoboju« z Jordanom Petersonom blesti 
še bolj. Fotografija je iz leta 2011. / Foto: Wikipedija

Heinz-Christian Strache kot govornik na zborovanju pred 
dunajskimi mestnimi volitvami 2010. Stranko FPÖ je vodil v 
letih 2005–2019. / Foto: Wikipedija

Zdi se neverjetno, a je res: predsednik Reagan je 
februarja 1983 v Beli hiši sprejel voditelje afganistanskih 
mudžahedinov, ko so se ti bojevali proti sovjetski okupaciji. 
Potem pa … / Foto: Wikipedija

Ivka Sodnik
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Marjana Ahačič

Klarinetist Blaž Šparovec 
je konec marca zmagal na 
prestižnem mednarodnem 
tekmovanju, ki ga v dan-
skem mestu Odense orga-
nizirajo v spomin na skla-
datelja Carla Augusta Niel-
sena. Tekmovanje, ki nosi 
ime po tem skladatelju, or-
ganizirajo od sedemdesetih 
let preteklega stoletja, po-
teka pa v treh kategorijah – 
violine, flavte in klarineta. 
Petindvajsetletni Blaž Špa-
rovec, prejemnik številnih 
mednarodnih nagrad, med 
drugim pa tudi zmagovalec 
slovenskega izbora za tek-
movanje Evrovizijski mla-
di glasbeniki na Dunaju leta 
2012, je otroštvo in zgodnjo 
mladost preživel na Dobrem 
Polju pri Brezjah. Po študiju 
klarineta pri profesorju An-
dreju Zupanu na Konserva-
toriju za glasbo in balet Lju-
bljana je študij nadaljeval 
na Univerzi za umetnost v 
Berlinu v razredu Françoi-
sa Bende.

Trenutno živi v Kölnu, kjer 
je solo klarinetist v Gürzeni-
ch-Orkestru Köln. Orkester 
domuje v Kölnski filharmo-
niji, kjer igrajo koncerte, in 
v tudi v operi, kjer igrajo kot 
operni orkester. Obenem 
poučuje pa na Univerzi za 
umetnost v Berlinu in je ak-
tiven v različnih komornih 
zasedbah in kot solist.

Kako vas je pravzaprav za-
neslo tako daleč od doma?

»Pot me je od doma za-
nesla sprva samo za študij, 
ki mi je odprl nova vrata tudi 
za nadaljevanje kariere v tu-
jini. Študiral sem v Berlinu, 
po uspešno opravljeni av-
diciji pa sem dobil službo v 
Kölnu. Življenje v tujini to-
rej ni bilo zavestno izbra-
no, temveč ga je napovedala 
moja glasbena pot.«

Kakšno je življenje v Kölnu? 
Imate kot glasbenik tam bi-
stveno drugačne in boljše po-
goje, kot bi jih imeli drugje?

»Življenje v Kölnu oziro-
ma v Nemčiji je precej dru-
gačno od življenja v Slove-
niji. Za slovenske razme-
re je mesto z več kot milijo-
nom prebivalcev veliko, drža-
va z 88 milijoni še toliko več-
ja. Življenje je hitrejše, včasih 
bolj stresno. Obstaja velika 
raznolikost kultur, ki oboga-
ti vsakdanje življenje in obi-
ske restavracij s tujo kuhinjo.

Kultura je v Nemčiji že od 
nekdaj zelo spoštovana in 
tudi podprta s strani države. 

Ne samo na področju klasič-
ne glasbe, umetniki s cele-
ga sveta prihajajo ustvarjat 
v Nemčijo. Ne samo zara-
di tradicije, temveč tudi za-
radi sedanjosti in investicij 
v prihodnost kulture. Nem-
ški orkestri so celo priznani 
kot Unescova kulturna de-
diščina, saj je kultura orke-
strskega igranja zelo bogata 
– v Nemčiji je več simfonič-
nih orkestrov kot v vseh pre-
ostalih evropskih državah 
skupaj.«

Biti vrhunski glasbenik je 
zahteven poklic. Kakšen je 
vaš običajni delovnik?

»Večina glasbenikov 
nima običajnega delovni-
ka. V orkestru imamo vaje 
zjutraj in zvečer, koncerte in 
operne predstave tudi zve-
čer. V opernem orkestru se 
dela seveda tudi ob nedeljah 
in praznikih, a med tednom 
se najde kakšen dan brez or-
kestrskega dela. Jaz grem 
enkrat na teden v Berlin, kjer 
učim na Univerzi za umet-
nost, in redno igram koncer-
te in komorno glasbo, za ka-
tere se sproti najdejo luknje 
v urniku.«

Igranje na inštrument je 
tudi fizično zahtevno delo. 

Kako glasbeniki vzdržujete 
telesno kondicijo?

»Največji problem pri 
glasbenikih je telesna drža, 
ki trpi ob urah igranja in se-
denja v orkestru. Večina in-
štrumentov zahteva nena-
ravno držo, kar se po tridese-
tih, štiridesetih letih igranja 
močno občuti. Pomembni 
sta torej dobra telesna kon-
dicija in redna telovadba. Jaz 
tečem in treniram v fitnesu.

Vem, da ste se kot zelo mlad 
glasbenik udeleževali šte-
vilnih tekmovanj, na kate-
rih ste bili zelo uspešni. Ver-
jetno so vam tudi tekmova-
nja odprla poti naprej v svet. 
Ampak zdaj ste že nekaj časa 
uveljavljen glasbenik z lepo 
kariero; kaj je torej tisto, za-
radi česar se še vedno udele-
žujete tekmovanj?

»Zadnjih pet let se nisem 
udeležil nobenega tekmo-
vanja. Kot sami pravite, za 
glasbenika z uspešno služ-
bo ni samoumevno nadalje-
vati udeležbe na tekmova-
njih. Do letos še nisem imel 
priložnosti, da bi se udeležil 
enega izmed dveh največjih 
tekmovanj za klarinet, in si-
cer Mednarodnega tekmo-
vanja Carla Nielsena in tek-
movanja ARD. Želel sem 

se vsaj enkrat udeležiti teh 
dveh tekmovanj, istočasno 
pa sem bil samozavesten, da 
se lahko pokažem v najboljši 
luči in mogoče osvojim nag-
rado, ki bi mi ponudila nove 
priložnosti za nadaljevanje 
kariere.«

V čem je nedavno tekmova-
nje na Danskem drugačno, 
kot so druga?

»Tekmovanje Carla Niel-
sena na Danskem je zelo pri-
znano tekmovanje z bogato 
tradicijo. Poseben je pred-
vsem vpliv skladatelja Carla 
Nielsena, katerega ime nosi 
tekmovanje. V finalu tekmo-
vanja se igra njegov koncert 
za klarinet in orkester. Ob-
čutek igrati ta koncert v nje-
govem rojstnem kraju z dan-
skimi glasbeniki je nekaj po-
sebnega.«

Kako ste se pripravljali nanj?
»Na tekmovanje sem se 

poskusil pripraviti dovolj 
zgodaj. Ob mojem delu je 
težko najti čas za pripravo 
na tekmovanje, saj istoča-
sno igram druge koncerte, ki 
jih je tudi treba dobro prip-
raviti. Vadil sem zato pred-
vsem zgodaj zjutraj in po-
zno zvečer. Priprava je bila 
vendarle uspešna, počutil 

sem se samozavestno in se 
bil prepričan, da se lahko po-
kažem v dobri luči.« 

Ste pričakovali tako velik us-
peh?

»Računal sem na dober 
rezultat, ampak pričakovati 
prvo nagrado bi bilo lahko-
verno, saj na tekmovanju ni 
vse v glasbenikovih rokah. 
Precej je odvisno tudi od 
drugih tekmovalcev in pred-
vsem od žirije.«

Kako se nastop na tekmova-
nju razlikuje od koncerta?

»Vzdušje na tekmovanju 
je običajno precej drugač-
no kot na koncertu. Nastop 
je v bistvu enak, a kontrola 
vznemirjenosti je drugač-
na. Največja faktorja sta pu-
blika in vzdušje v dvorani, 
ki pa je bilo na tem tekmo-
vanju zelo prijetno. Vse eta-
pe tekmovanja so bile dob-
ro obiskane, tako da tekmo-
valci niso imeli občutka, da 
igrajo samo za člane žirije. 
Predvsem od polfinala nap-
rej je bilo vzdušje zelo kon-
certno.«

Katero glasbo najraje igrate? 
Je kakšno obdobje, avtor ali 
stil, ki vam je posebej ljub?

»Nimam najljubšega ob-
dobja ali skladatelja klasič-
ne glasbe. Rad imam pred-
vsem dobra dela! Če je sklad-
ba dobro napisana, zmeraj 
uživam ob igranju, naj bo to 
Mozart ali Nielsen.«

Imate stike z drugimi slo-
venskimi glasbeniki, ki živi-
jo in delajo v vaši bližini?

»Vesel sem, da imam v 
Gürzenich-Orkestru eno slo-
vensko sodelavko, izvrstno 
solo flavtistko Aljo Velka-
verh, s katero pogosto igra-
va tudi v različnih komornih 
zasedbah.«

Pogrešate Slovenijo? Kaj pri-
dete domov? Kateremu kra-
ju pravzaprav zdaj, po toliko 
letih v tujini, rečete dom?

»Slovenijo pogrešam 
predvsem zaradi narave in 
družine. Kot glasbenik sicer 
veliko potujem, zato se mi 
tudi razdalja do Slovenije 
ne zdi grozno velika. Najlaž-
je bi bilo reči, da je moj dom 
Evropa.«

Vas bomo morda v prihod-
nje kmalu imeli priložnost 
slišati tudi v Sloveniji?

»Za zdaj še nimam predvi-
denih koncertov v Sloveniji, 
a si prizadevam, da se kma-
lu spet pokažem na sloven-
skih odrih.

Moj dom je Evropa
Klarinetista Blaža Šparovca je pot z domačega Dobrega Polja pripeljala v Köln, kjer je trenutno solo klarinetist v orkestru 
tamkajšnje filharmonije, kot profesor pa poučuje na Univerzi za umetnost v Berlinu. To pomlad je zmagal na prestižnem 
Mednarodnem tekmovanju Carla Nielsena na Danskem.

Blaž Šparovec na nedavnem Tekmovanju Carla Nielsena na Danskem. / Foto: osebni arhiv

Blaž  
Šparovec

»Slovenijo 
pogrešam 
predvsem 
zaradi narave 
in družine. Kot 
glasbenik sicer 
veliko potujem, 
zato se mi tudi 
razdalja do 
Slovenije ne zdi 
grozno velika. 
Najlažje bi bilo 
reči, da je moj 
dom Evropa.«
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Danica Zavrl Žlebir

Torto so lani prvič ura-
dno predstavili ob prazniku 
Krompirjevo 2018, od tedaj 
so jo ponudili na nekaterih 
sejmih, pred kratkim tudi 
na stojnicah v Šenčurju, ko 
se je kraj predstavil v televi-
zijski oddajo Dobro jutro. 
Šenčur je poznan po krom-
pirju, v občinskem središču 
so mu pred desetletjem pos-
tavili celo spomenik s kipom 
cesarice Marije Terezije, ki 
je pred poltretjim stoletjem 
ukazala saditi krompir in je 
v kranjskih deželah tako iz-
koreninila lakoto. Zamisel o 
avtohtoni sladici, ki vključu-
je tudi krompir, je slaščičarki 
Nataši Mohar Mustafa pred-
lagal domačin, v nastajanje 
te kulinarične posebnosti se 
je vključila tudi občina.

»Želela sem, da je ta sla-
dica res kakovostna, izdela-
na iz najboljših lokalnih se-
stavin. V recept, ki je seveda 
skrivnost (znane so le sesta-
vine, ker zaradi meril zdra-
vstvene ustreznosti morajo 
biti), sem poleg krompirja 

vključila tudi druge avtohto-
ne sestavine, ki rastejo zra-
ven krompirja: orehe, hru-
ške, ajdo ... v nadevu pa je 
smetana lokalnega pridelo-
valca. Z vsem tem je sladica 
dobila možnost, da postane 
okusna, všečna,« pripovedu-
je Nataša, ki se je več mese-
cev ukvarjala z recepturo, da 
je dosegla pravi okus torte 
Šenčurjanke. Sladico in nje-
no ime je v dogovoru z ob-
čino zaščitila, ob tem pa iz-
razi zadovoljstvo, da je bilo 
vodstvo občine naklonjeno 
zamisli, da je podprlo njeno 
zagnanost in da ob vsaki pri-
ložnosti želi predstavljati to 
sladko posebnost, povezano 
z identiteto Šenčurja. Idejo 
razvijajo še naprej, denimo s 
servirnim krožnikom, ki naj 
bo prav tako delo znane do-
mače lončarske umetnice. 

Nataša, tudi sama avtoh-
tona Šenčurjanka, pravi, da 
je torta z enakim imenom 
pisana na kožo kraju. Po-
membno se ji zdi, da je ka-
kovostna in ljudem tek-
ne. Ko jo je aprila ponuja-
la na stojnici v Šenčurju ob 

televizijski oddaji Dobro jut-
ro, je takoj po oddaji k njej 
prišel gospod, ki je želel, da 
torto Šenčurjanko speče za 
njegov sedemdeseti rojstni 
dan. To pa ni bila edina že-
lja, zato je krompirjeva tor-
ta ob koncih tedna naprodaj 
v njeni slaščičarni, sicer pa 
jo izdelajo tudi po naročilu.

Ni pa zanimiva le zgod-
ba o torti Šenčurjanki, tem-
več tudi o njeni slaščičarki. 
Kako se je Nataša po konča-
ni gimnaziji in veliki želji, da 
bi šla v svet in se učila tujih 
jezikov, znašla prav v slašči-
čarstvu? Ker se je želela na-
učiti še angleškega jezika, 
je po četrtem letniku odšla 
v Ameriko. Njeni sorodniki 
so imeli tam pekarno in sla-
ščičarno. Obiskovala je jezi-
kovno šolo, da bi zraven tudi 
kaj zaslužila, pa je stricu in 
teti pogosto pomagala v sla-
ščičarni. »Tam sem odkrila 
svoj ročni spretnostni talent. 
Teta je izdelovala dekoracije 
za slaščice, jaz pa sem se ob 
njej učila. Da bi to spretnost 
lahko izpopolnila, me je pos-
lala v šolo Cake Art Academy 

(umetnost krašenja tort),« 
pripoveduje o svojem slašči-
čarskem uku. Po vrnitvi do-
mov se najprej ni poklicno 
ukvarjala s slaščičarstvom. 
Več let je delala v turizmu in 
kot turistična vodnica obi-
skala svet, kamor jo je ved-
no vleklo. Na eni takih poti 
je v Libanonu spoznala tudi 
svojega moža Zaida, ki je 
delal v kuhinji enega tam-
kajšnjih hotelov. Danes sku-
paj ustvarjata v svoji slašči-
čarni Kraljevi mignon v Kra-
nju. Preden je postala profe-
sionalna slaščičarka, je veli-
ko pekla za družino in prija-
telje. Spekla je veliko tort v 
obliki punčke barbike, ki so 
bile za tisti čas velika atrak-
cija.  Kot poklicna slaščičar-
ka vselej sledi zavezi o ka-
kovosti in pri tem je vztraja-
la tudi v času krize in s tem 
ohranila zaupanje pri svojih 
kupcih, ki pričakujejo kvali-
tetne izdelke. In vztraja tudi, 
da je najvišje kakovosti tor-
ta Šenčurjanka. Obiskovalci 
jo bodo lahko znova pokusi-
li na Krompirjevem 2019, ki 
bo v Šenčurju 15. junija.

Slaščičarka in njena torta
Ko rečemo Šenčurjanka, mislimo obe: slaščičarko Natašo Mohar Mustafa in njeno torto, imenovano Šenčurjanka. To ime in recept za sladico,  
kjer je v biskvitnem testu krompir, je v dogovoru z domačo občino zaščitila na uradu za intelektualno lastnino.  

Nataša Mohar Mustafa s svojo torto Šenčurjanko 

Jasna Paladin

Študentki Jana Levec in 
Katja Ravnikar sta bili del 
enajstčlanske skupine slo-
venskih prostovoljcev, ki se 
je podala na Madagaskar z 
namenom pomagati sloven-
skim misijonarjem in sode-
lovati pri oratorijih za tam-
kajšnje otroke. 

V prostovoljki sta se pre-
levili že lansko poletje (Ka-
tja je bila tam sicer že trik-
rat), svoja spoznanja o tej 
afriški državi pa sta pred 
dnevi delili tudi s poslušal-
ci v Knjižnici Franceta Ba-
lantiča Kamnik. »Madaga-
skar je v marsičem pose-
ben, prav unikaten. Ima 23 
milijonov prebivalcev, zara-
di geografske lege pa je veči-
na med njimi mešanica Afri-
čanov in Azijcev, kar tamkaj-
šnjim ljudem daje prav po-
sebne obrazne poteze. Nji-
hov uradni jezik je malgašči-
na, kakšen odstotek dobro 
izobraženih jih govori fran-
cosko, angleško pa skorajda 
nihče, zato smo imeli s spo-
razumevanjem kar nekaj 

težav,« sta začeli svoje pre-
davanje in dodali, da sta se v 
šestih tednih tudi sami nau-
čili kar nekaj malgaških be-
sed, saj sta se lahko le tako 

še bolj približali otrokom, za 
katere so pripravili večdnev-
ne oratorije. Vse to so orga-
nizirali ob pomoči sloven-
skih misijonarjev, ki so na 

Madagaskarju zelo aktivni – 
in to že vrsto let. Le kdo še ni 
slišal za Pedra Opeko? A po-
leg njega za izobraževanje, 
zdravstvo in višjo kakovost 

življenja med domačini 
skrbijo še Tone Kerin, Janez 
Krmelj, Jani Mesec in Jože 
Adamič.

Z njihovo pomočjo in dob-
rimi terenskimi vozili so 
spoznavali življenje pred-
vsem v odročnih vaseh. Tako 
sta spoznali, da je večina 
tamkajšnjih kmetov pride-
lovalcev riža, da so avti nekaj 
zelo redkega in da večinoma 
razdalje premagujejo peš, 
pri čemer stvari nosijo na 
glavi. »Zelo preprosto živijo 
in tako smo vse te tedne žive-
li tudi mi. Tople vode prak-
tično nismo imeli, zato smo 
zelo omejili tudi prhanje in 
umivanje las. Jedli pa smo 
tisto, kar so jedli domačini – 
veliko riža, banan, različnih 
juh … Na podeželju pogosto 
kuhajo vsi skupaj kar sredi 
vasi. Ker smo bili tam pole-
ti, je bila pri njih zima, zato 
je bilo svežega sadja nekoli-
ko manj, a še ne povsem zrel 
sadež je tam neverjetno bolj 
okusen kot vse, kar iz južnih 
krajev prodajajo pri nas,« sta 
še povedali. Perilo so – tako 
kot domačini – prali v rekah 

in jih sušili v travi, no, ali pa 
veliko bolj učinkovito – na 
vrveh, s čimer so poželi ne-
malo začudenja.

Na oratorijih so gosti-
li med dvesto in petsto ot-
rok, ki so prišli iz številnih 
okoliških, tudi bolj oddalje-
nih vasi. Tamkajšnje mame 
imajo veliko otrok, sta opa-
zili, a tradicionalnih družin 
ne poznajo, saj imajo ti otro-
ci več očetov, prav tako so že 
zelo zgodaj prepuščeni sami 
sebi in večji otroci skrbijo za 
manjše. Madagaskar je po 
starostni strukturi tudi ena 
najmlajših držav na svetu, 
saj je povprečna starost pre-
bivalcev zgolj dvajset let. 

Zelo so se razveselili šol-
skih potrebščin, igrač in 
zdravil, ki so jim jih prines-
li iz Slovenije, Jana in Katja 
pa sta na oratorijih spoznali, 
da izobraževanje v tej drža-
vi ni vrednota, saj so se jima 
še učitelji zdeli polpismeni.

Ko si enkrat prostovoljec, 
si vedno prostovoljec, sta si 
enotni mladi študentski, ki 
na Madagaskarju še nista 
rekli zadnje besede.

Prostovoljstvo na Madagaskarju
Jana Levec iz Volčjega Potoka in Katja Ravnikar iz Komende sta četrti največji otok na svetu spoznavali prek programa mladinskega misijonskega 
prostovoljstva POTA. V šestih tednih sta obiskali vseh pet slovenskih misijonarjev, ki so aktivni na Madagaskarju.

Katja Ravnikar med otroki na Madagaskarju, kjer se je kot prostovoljka mudila že trikrat. 
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Maja Bertoncelj

Dimitrij Djokić je eden tis-
tih Slovencev, ki so si življe-
nje ustvarili v tujini. Njegov 
dom je glavno mesto Rusije 
Moskva.

Kako in kdaj je prišlo do od-
ločitve za selitev v Rusijo?

»Moja žena je Rusinja, 
zato se nama je zdelo edino 
prav, da po nekaj letih življe-
nja v Sloveniji, gremo živet 
še v Rusijo.«

Kako ste se navadili na tam-
kajšnje življenje? Kaj vam je 
najbolj všeč, kaj najbolj po-
grešate?

»Moskva je prečudovito 
mesto, ki nudi vse, kar si člo-
vek lahko zamisli. Rusi ima-
jo rek: Česar ni v Moskvi, 
ne obstaja. Napredek mesta 
je očiten iz meseca v mesec 
in takšen razvoj navdušuje. 
Moskva pred štirimi leti in 
danes je povsem drugo mes-
to. Vse sodobne tehnologi-
je, o katerih v Sloveniji vča-
sih lahko samo beremo, so 
tukaj vključene v vsakodnev-
no življenje. Po eni strani je 
zato lažje, udobneje, po dru-
gi strani pa to še bolj pospe-
ši tempo življenja. Mobilna 
banka je na primer povezana 
z državno upravo in z enim 
klikom lahko preverite, koli-
ko prekrškov ali davkov mo-
rate plačati, z naslednjim je 
na primer cestnoprometni 
prekršek plačan – še preden 
ste na dom dobili obvestilo 
o tem. Yandex.Navigator je 
povezan z bencinskimi čr-
palkami. Preko navigatorja 
vnesete vrsto bencina in ko-
ličino, ki jo želite natočiti, in 
ko se pripeljete, vam natoči-
jo, navigator pa avtomatsko 

plača bencin – torej sploh ni 
treba iz avtomobila. Yandex.
Hrana je aplikacija, prek ka-
tere si v katerikoli restavra-
ciji naročite jed, prinese pa 
vam jo kar taksist, čigar cena 
je že všteta v hrano. Za javni 
prevoz imate v mestu na vo-
ljo vlak, metro, tramvaj, ele-
ktrične avtobuse, mini kom-
bije, t. i. carsharing (avto, ki 
ga lahko najamete za obdob-
je od ene minute do celega 
dneva), monotirno železni-
co ...

Če ne govoriva o bližnjih 
ljudeh, potem je tisto, kar 
najbolj pogrešam iz Slove-
nije, pogled na naše gore. 
Kako so naše gore del nas, 
razumeš šele, ko izginejo iz 
tvojega obzorja.« 

Kakšna je Rusija, kakšni so 
Rusi?

»Rusija je dežela v razvo-
ju, na neki način spominja 
na čas v Slovenji od začet-
ka tisočletja in do krize, ko 
se je čutil optimizem, da bo 
jutri še bolje, kot je danes. 
V preteklosti pravijo, da sta 
bila razvita samo Sankt Pe-
terburg in Moskva, danes pa 
ni več tako. Tudi zaradi služ-
be po Rusiji precej potujem 
in povsod se vidi velik napre-
dek. Mogoče je prvič, da je 
napredek osredotočen pred-
vsem na udobje ljudi.«

Z Rusijo ste bili povezani že 
prej, saj je vaša žena Rusi-
nja. Kako sta se spoznala? 

»Z ženo sva se spoznala v 
Benetkah in na začetku na-
jinega poznanstva sva veli-
ko skupaj potovala. Svoje do-
puste sva usklajevala tako, da 
sva skupaj potovala po Slo-
veniji, Hrvaški, Srbiji, Rusi-
ji, Ukrajini, Italiji in Avstriji. 

Na potovanjih človeka spoz-
naš takšnega, kot v resnici je, 
in mislim, da nama je to dalo 
odlično popotnico za skupno 
življenje.«

Vajin prvi skupni dom je bil 
v Sloveniji. Koliko časa?

»V Sloveniji sva skupaj ži-
vela dobra tri leta.«

Imata tudi hčerko. Kako se 
je privadila na življenje v Ru-
siji? 

»Najina hčerka Aleksan-
dra je stara šest let in se je v 
Moskvi dobro integrirala. V 
Sloveniji je hodila na tečaje 
plavanja, tukaj pa jih je za-
menjala za balet in violino.«

Govori tudi slovensko?
»Aleksandra govori slo-

vensko, ker se mi to zdi po-
membno za njeno identi-
teto. Jaz z njo govorim iz-
ključno slovensko in aktiv-
no skrbim za to, da ne pozabi 

svojega drugega materne-
ga jezika. Pri tem veliko po-
maga tudi slovenska amba-
sada v Moskvi, ki organizi-
ra tedenski tečaj slovenšči-
ne za otroke. Seveda pa smo 
s pomočjo aplikacij Viber, 
Whatsapp in drugih v re-
dnih stikih s sorodniki v Slo-
veniji. Njena najboljša pri-
jateljica iz Ljubljane pa tudi 
vsaj dvakrat na leto pride k 
nam na obisk.«

S Slovenijo ste povezani tudi 
poslovno. Delate za škofjelo-
ško podjetje SIBO G. 

»Tako je. SIBO G. je v Ru-
siji odprlo podjetje SIBO 
RUS, kjer sem zaposlen kot 
direktor predstavništva.«

 
Kakšen je ruski trg?

»Ruski trg je zahteven, še 
posebno zaradi spremembe 
tečaja (padec rublja za skoraj 
petdeset odstotkov med leto-
ma 2013 in 2018), kar je lo-
kalno konkurenco naredilo 
veliko cenejšo. Vendar zah-
valjujoč učinkoviti proizvo-
dnji in visoki kakovosti iz-
delkov podjetja SIBO lah-
ko konkuriramo in uspeš-
no razvijamo svojo dejav-
nost na področju Skupnos-
ti neodvisnih držav. V nas-
lednjih mesecih bomo zače-
li tudi proizvodnjo izdelkov 
v Rusiji, kar bo pomembno 
okrepilo naše poslovanje z 
ruskimi strankami.«

Kako bi opisal rusko gospo-
darstvo in razmere za delo? 
Dela tam veliko tujcev?

»Rusko gospodarstvo se 
aktivno razvija, in sicer so 
v zadnjem času največji po-
udarki na borbi s korupci-
jo, zmanjšanju odvisnosti 
od uvoza ter integriranju 

visokih tehnologij. V Rusi-
ji je ogromno migrantov iz 
Ukrajine in srednje Azije, 
ki opravljajo slabo plačana 
dela. Sicer pa je Rusija mul-
tinacionalna država, zato ra-
sizma niti ne more biti.«

Kako ste z ruščino?
»Včasih sanjam v rušči-

ni.« 

Načrti za naprej?
»V službi načrtujemo raz-

stavljanje na glavnem sej-
mu naše industrije v Mo-
skvi - Rosupack. Družinsko 
se veselimo poletja in načr-
tujemo dopust.«

Kako pogosto se vračate v 
Slovenijo?

»V Slovenijo prihajamo 
približno dvakrat letno, obi-
čajno enkrat v času dopusta 
in enkrat službeno.«

Direktor predstavništva 
škofjeloškega podjetja v Moskvi 
Škofjeločan v Rusiji. Dimitrij Djokić je poročen z Rusinjo, s katero sta se spoznala v Benetkah. Dobra tri leta sta živela v Sloveniji. Rodila se jima je hčerka, 
s katero so se nato preselili v Rusijo, v Moskvo. S Slovenijo ostaja povezan tudi poslovno. Škofjeloško podjetje SIBO G. ima v Moskvi podjetje SIBO RUS in 
Dimitrij Djokić je direktor predstavništva.

Dimitrij Djokić z družino / Foto: osebni arhiv Park VDNH, muzej kozmonavtike, v ospredju raketa Proton

Ostankinski stolp je s 540 
metri najvišja prostostoječa 
struktura v Evropi.

 »Moskva je prečudovito mesto, ki nudi vse, kar 
si človek lahko zamisli. Rusi imajo rek: Česar ni 
v Moskvi, ne obstaja. Napredek mesta je očiten iz 
meseca v mesec in takšen razvoj navdušuje. Vse 
sodobne tehnologije, o katerih v Sloveniji včasih lahko 
samo beremo, so tukaj vključene v vsakodnevno 
življenje.«

»Ruski trg je zahteven, 
vendar zahvaljujoč 
učinkoviti proizvodnji 
in visoki kakovosti 
izdelkov podjetja SIBO 
lahko konkuriramo in 
uspešno razvijamo svojo 
dejavnost na področju 
Skupnosti neodvisnih 
držav. V naslednjih 
mesecih bomo začeli tudi 
proizvodnjo izdelkov v 
Rusiji, kar bo pomembno 
okrepilo naše poslovanje 
z ruskimi strankami.«

Na delovnem mestu
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Janko Rogelj, kovačev sin s Primskovega
Življenjska pot je obli-

kovala Janka Roglja v na-
rodnega buditelja, kultur-
nega delavca, pisatelja in 
novinarja. Rodil se je 26. 
maja 1895 kovaču Janezu 
in kmetici Marijani Švegelj 
na Primskovem pri Kranju. 
Osnovno šolo je obiskoval 
na Primskovem, nasled-
njih pet let pa je obiskoval 
Gimnazijo v Kranju.

Leta 1912 je zaključil tudi 
trimesečno šofersko šolo 
v Pardubicah na Češkem. 
Leto kasneje je že lahko od-
šel k stricu najprej v Kana-
do in nato v ZDA. Na začet-
ku je v tujini opravljal raz-
lična fizična dela in se sez-
nanil s trdim kruhom pri-
seljencev. Bil je pomoč-
nik pri polaganju novega 
železniškega tira, delavec 
v topilnici rude, pekovski 

pomočnik, pomočnik v to-
varni strojnic. 

Leto 1918 je bilo v Cle-
velandu zanj pomemben 
življenjski mejnik. V le-
tih 1919–1920 je študiral 
v mestu Dubuque v zvezni 
državi Iowa. Od leta 1916 
je bil devet let predsednik 
direktorija in direktor leta 
1924 sezidanega Sloven-
skega narodnega doma na 
St. Clair Avenue. Pred tem 
je bil med letoma 1918 in 
1919 urednik dnevnika 
Enakopravnost. V Ameriki 
se je že zgodaj pridružil slo-
venskim društvom in orga-
nizacijam ter začel dopiso-
vati v slovenske liste. Pos-
tal je prvi urednik dnevni-
ka Enakopravnost, nato pa 
v letih 1921–1928 uradnik v 
izvoznem oddelku večje to-
varne. Od leta 1928 je bil že 

javni notar in samostojen 
zavarovalniški zastopnik v 
Clevelandu. 

Že leta 1919 je bil med 
ustanovnimi člani Dram-
skega društva Ivan Cankar 
v Clevelandu, ki ga je več 
let vodila Avgusta Danilova, 
Rogelj pa je bil prvi režiser. 
Več let je bil predsednik Slo-
venskega narodnega doma 
v Clevelandu, predsednik 
Slovenske narodne čitalnice 
(1926–1932) in od leta 1957 
predsednik gospodarske-
ga odbora Ameriške bratske 
zveze. Bil je tudi prvi in dru-
gi podpredsednik izvršne-
ga odbora Ameriškega naro-
dnega sveta.

Leta 1941 se je začel 
zavzemati za zbiranje po-
moči okupirani domovini. 
Po ustanovitvi Slovensko-a-
meriškega narodnega sveta 

je bil imenovan za podpred-
sednika. Od leta 1940 je bil 
sodelavec in prijatelj Louisa 
Adamiča. Z njim je bil leta 
1949 v domovini. Po Ada-
mičevi smrti si je prizade-
val za objektivno oceno nje-
govega dela in življenja. Od 

leta 1953 je kot tajnik Spo-
minske ustanove Louisa 
Adamiča. Za svoje dolgo-
letno delovanje med ame-
riškimi Slovenci je prejel 
več priznanj in odlikovanj, 
tudi v domovini, kamor se 
je vrnil leta 1972.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
  V Javorjah (občina Gorenja vas - Poljane) se je 21. 

5. 1715 rodil teolog Urban Ažbe. V zgodovino se 
je zapisal kot graditelj kapele Marije Pomagaj v 
podružnični cerkvi sv. Vida na Brezjah.

  V Radomljah pri Kamniku se je 21. 5. 1851 rodil 
pesnik in pripovednik Anton Koder. 

  V Novi vasi pri Radovljici se je 25. 5. 1789 rodil 
pravnik, sodnik in vojak Anton pl. Leesthal Gogala. 
Bil je povišan v plemiški stan.

  V Spodnjih Gorjah pri Bledu se je 26. 5. 1874 rodil 
veterinar Anton Slivnik. Napisal je prvo slovensko 
knjigo o perutninarstvu.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Pred vami je še ena od 
zelo pretresljivih zgodb, ki 
je našla svoje mesto v Uso-
dah. Ga ni pisatelja, ki bi 
imel toliko domišljije, kot 
jo lahko najdemo v preple-
tu in razpletu čisto vsakda-
njih zgodb povsem vsakda-
njih ljudi. Pa sploh veste, 
kako me včasih boli, ko mi 

– potem ko zgodbo prebere-
jo – rečejo: »Saj smo vede-
li, da ''tapata'' težko živi, a 
dokler nismo videli črno na 
belem, nam je bilo samo po 
sebi umevno, da je tako, kot 
je, da ne more biti drugače.«

Dominik je prijokal na 
svet, ko je imel njegov oče 
66 let, mama pa 43. Starej-
ša sestra je bila poročena, 
imela je dva otroka. Mlaj-
ša je bila na fakulteti, stran 
od doma, imela je svoje-
ga fanta. Bil jima je odveč, 
pa še sram ju je bilo, ker se 
je mama dala v zobe zaradi 
nosečnosti.

»Bojim pa se, da sem bil 
na neki način odveč tudi 
mami in očetu,'' se spo-
minja Dominik. »Sploh 
potem ko se je mami-
na nosečniška sladkorna 
sprevrgla v kronično in ko 
je postajal oče zaradi sta-
rosti vedno bolj siten in po-
treben miru. Odraščal sem 
bolj kot ne prepuščen sam 
sebi. Že šestleten sem pos-
tal ministrant, kar je pome-
nilo, da sem v petek in sve-
tek vstal ob petih, nekaj ma-
lega pojedel, se ob pol šes-
tih odpravil od doma, kajti 
župnik ni dovolil, da bi za-
mujal. Po koncu maše sem 
stekel v šolo, ki je bila v ne-
posredni bližini. Na pouk 
sem počakal v knjižni-
ci, kjer sem se lahko tudi 
pogrel. V cerkvi je bilo po-
zimi zelo mrzlo. Rad sem 
bral, zato sva se s knjižni-
čarko dobro razumela.

Star sem bil devet let, ko 
so me malo pred novim le-
tom sošolci zvabili na preiz-
kušanje petard. Petrov oče 
je bil avtoprevoznik. Iz Ita-
lije jih je prinesel celo ška-
tlo. Vsak je dobil tri, ki jih 
je prižgal in vrgel od sebe. 
Pri prvih dveh se ni zgodi-
lo nič posebnega, tretja pa 
mi je eksplodirala v dlani. 
Vse, kar mi je ostalo v spo-
minu, je bilo, da sem se 
polulal v hlače, potem pa 
me je zmanjkalo. Pa bi se 
mi roko morda še dalo re-
šiti, če se sošolci ne bi raz-
bežali in me pustili same-
ga. Našel me je poštar, ki je 
nemudoma poklical rešilni 
avto. Ta je prišel, ko je pri-
šel. Zasnežena in ledena 
cesta ni omogočala velikih 
hitrosti. 

Zdravniki so mi roko od-
rezali malo nad zapestjem. 
Žal je bila desna, kar mi je 
povzročalo nemalo težav, 
ko sem se iz desničarja 
moral preleviti v levičarja. 
Ostal sem tudi brez uhlja, 
zašili so mi nos, po desni 
strani glave pa mi je pož-
galo lasišče. 

Vsem sem se smilil, 
samo domačim ne. ''Kar si 
iskal, to imaš!'' mi je rekel 
ata, ko so me po dveh mese-
cih pripeljali domov iz bol-
nišnice. Še dobro, da vsaj 
knjižničarki ni bilo vsee-
no zame: prihajala je vsak 
dan, mi pomagala pri uče-
nju in me navajala na pisa-
nje z levo roko. Mama ji je 

zmeraj, ko je prišla, rekla, 
da ne bi bilo treba, a je vztra-
jala. Hvala Bogu. Po njeni 
zaslugi sem bil na koncu 
šolskega leta odličen. 

Njej se imam zahvaliti, 
da sem potem nadaljeval 
šolanje na gimnaziji in se 
vpisal na fakulteto. Doma 
je bil zaradi tega cel špe-
tir. Češ kaj bo šola koristi-
la kriplju, kakršen sem bil. 
Oče je bil pri osemdesetih 
že zelo ''žvirčast''. Mami 
so zaradi sladkorne bolez-
ni odrezali nogo in komaj 
je čakala, da se vrnem do-
mov, da ji pomagam. 

Name sta pritiskali tudi 
sestri. Bali sta se, da ata in 
mama obležita in da ju bos-
ta morali vzeti k sebi. Pred-
časno sem diplomiral, na 
kar sem bil zelo ponosen. 

Domače razmere so 
name delovale zelo depre-
sivno. Na pomoč mi je pri-
skočil župnik s svojo pasto-
ralno skupino. Deset lju-
di je ribalo, pometalo in 
pleskalo zanemarjeno hišo 
več kot teden dni. 

Leta so tekla, pokopali 
smo očeta, nato še mamo. 
Star sem bil 47 let, moj 
''družabni'' svet pa se je gi-
bal med domom in službo. 
Nisem imel ne prijateljev 
ne dekleta, nisem zahajal v 
družbo, nič. Vsa leta, odkar 
sem diplomiral, sem stre-
gel atu in mami ter skrbel, 
da jima ni nič manjkalo. Se-
veda ob obilni kontroli obeh 
sester, ki sta mi še dodatno 

pili kri. Žensk sem se bal, 
ker se mi je zdelo, da se iz 
invalidov rade norčujejo.

Ko sem enkrat ostal brez 
staršev, sploh nisem več 
znal živeti. Za stisko sem 
povedal župniku, ki me je 
povabil za vodjo pastoral-
nih skupin. 

Sprva mi ni šlo najbolje, 
saj sem bil nenehnih mo-
litev sit že od doma. Po-
tem pa sem spoznal Mar-
jeto, ki je s svojimi 32 leti 
postala moja desna roka. 
Kar dobro sva se ujela, saj 
je bila zelo zgovorno dek-
le, tudi načitano. Veliko je 
vedela o mnogočem. Hitro 
sem opazil, da nima nobe-
nega fanta. Družila se je v 
glavnem s svojo sestrično 
Stanko, ki pa je bila že po-
ročena, a z možem žal nis-
ta imela otrok. Motila me 
je velika starostna razli-
ka. Niti v najbolj drznih sa-
njah si nisem predstavljal, 
da bova postala par. Lepoti-
ca in invalid! In točno to se 
je zgodilo. 

Vse se je odvijalo na zelo 
lep način, brez grobe in 
perverzne spolnosti. Mar-
jeta je kar sama predlaga-
la vzdržnost do poroke. 
Zaljubljen kot sem bil, ni-
sem imel nič proti. V sko-
raj petdesetih letih sem se 
že dodobra navadil, da sem 
si sam pomagal, ko ni šlo 
drugače. 

Najina poroka je bila v 
fari velik dogodek. Neka-
ko sva bila ves čas, kar sva 

hodila, vsem za zgled. Kako 
se je izvedelo za najino čis-
tost, pa ne vem, jaz nisem 
nikomur razlagal, da bova 
šla k poroki nedotaknjena.

Potem se je zgodila po-
ročna noč. Če je tudi vaša 
takšna, kot je bila moja, ni-
kar v zakon! Nekako se mi 
je zdelo, da bi najraje ušla, 
a mi je na koncu, ko je opa-
zila, da sem že čisto ''raz-
rajcan'', le ustregla. Niko-
li ne bom pozabil: bilo je, 
kot bi suval v mrtvo trup-
lo! Bil sem čisto zmeden, 
pojma nisem imel, kaj ji je. 
Za povrh je začela še joka-
ti. Tolažil sem jo, kolikor 
sem jo le mogel. Nekje glo-
boko v podzavesti pa je za-
čelo kljuvati vprašanje, kdo 
ji je vzel nedolžnost. Jaz ji 
je nisem!

Seksala sva še petkrat, ne 
več ne manj. Potem pa je za-
nosila. Ko mi je od gineko-
loginje prinesla potrdilo, da 
ne sme več, sem jo začude-
no gledal. 

''Kaj je s teboj narobe, lju-
ba moja Marjetka?!'' so go-
vorile oči, a usta so ostaja-
la nema. Nisem si je upal 
vprašati.

Po tistem potrdilu se je 
najin odnos spremenil. In 
to na bolje. Postala je vese-
la, celo srečna! Njena se-
strična je bila vsak dan pri 
nas. Ure in ure sta čebljali o 
punčki, ki bo, če bo šlo vse 
po sreči, prijokala na svet 
konec decembra …«

(Konec prihodnjič)

Nenavadna zgodba, 1. del

Poroka

usode
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Razgledi

Vaš razgled

Po starem vremenskem izročilu velja, da ledeni možje – Pankracij, Servacij in Bonifacij – in 
»uscana« Zofka prinašajo hlad in dež. V letošnjem maju se zdi, kot da tile možje in žena, ki 
so sicer godovali od 12. do 15. maja, »komandirajo« vreme že ves mesec. C. Z. / Foto: Tina Dokl   

Alenka Bole Vrabec

Danes velja to mesto ob 
reki Loari, ki ima nekaj več 
kot 114.000 prebivalcev, za 
»mesto umetnosti in zgodo-
vine«. Je tudi mesto z močno 
industrijo, zglednimi javni-
mi zavodi, živahno trgovino, 
znano univerzo, z imenitno 
obnovljenimi starodavni-
mi stavbami, visoko kulina-
riko in s številnimi kultur-
nimi dogodki, med kateri-
mi zagotovo pritegne največ 
pozornosti aprilsko-majsko 
praznovanje v spomin na 
zmago Jeanne d'Arc (Ivane 
Orleanske), ki je na čelu kra-
ljeve vojske osvobodila mes-
to 8. maja 1429. Poslej so se 
Angleži začeli počasi umika-
ti iz Francije.

Jeanne so klicali tudi »la 
pucelle d'Orleans«, Devica 
Orleanska … Orléans je mes-
to, ki ga je ustanovilo galsko 
pleme Karnutov in je bilo 
pozneje močna postojanka 
starega Rima. V srednjem 
veku je bilo tretje najboga-
tejše mesto v tedanji Franci-
ji, takoj za Parizom in Rou-
enom. Blagostanje mesta je 
temeljilo na trgovanju in po-
biranju mostnine, saj je bil 
Orléans v tistem času živah-
no rečno pristanišče z zaled-
jem nadvse rodovitnega po-
deželja v dolini Loare ... 

V spomin na zmago De-
vice Orleanske, ki je kot se-
demnajstletno dekle povelje-
vala kraljevi vojski in ji je us-
pelo zlomiti obleganje An-
gležev, v Orléansu že 590 
let prirejajo Praznovanja Ja-
enne d'Arc. Bila je kmeč-
ko dekle, ki je že v otroških 
letih slišala glasove glaso-
ve svetnikov in imela privi-
de mogočne svetlobe. Bila je 
prepričana, da postane odre-
šiteljica Francije. Po temelji-
tem preskusu jo je Karel VII. 
sprejel v vojsko. Nosila je 
moško obleko in oklep. Bila 
je dobra in spretna bojevni-
ca, v bitki za Orleans je bila 
tudi ranjena. Karla ViI. je pri-
peljala na kronanje v Reims 
16. julija istega leta, 23. maja 
1430 pa so jo ujeli Burgundi 
in predali Angležem. V poni-
glavem procesu so jo obtoži-
li, da je krivoverka, in Angli-
ji naklonjena duhovščina jo 
je obsodila na smrt. Zgorela 
je na grmadi. Cerkvena ob-
sodba je bila preklicana leta 
1456, francosko narodno ju-
nakinjo pa so proglasili za 
svetnico leta 1920.    

Orléans je izjemno pono-
sen na svojo osvoboditelji-
co in stroga žirija vsako leto 
znova izbere drugo dekle 
za srednjeveško parado ob 
obletnici osvoboditve mesta. 
Na glavnem trgu pa v bron 
ulita junakinja na konju sa-
mozavestno zre v današnji 
živžav …

 

Beluševa juha iz doline 
Loare

Za 4 osebe potrebujemo: 2 
žlici masla, 1 čebulo, 500 g ze-
lenih belušev, 500 ml zelenjav-
ne juhe, 250 ml mleka, 150 g ki-
sle smetane, sol, poper, 1 žlič-
ko sladkorja, 2 žlici limonove-
ga soka, 1 pest sesekljane kre-
buljice.

 
Čebulo olupimo in zreže-

mo na majhne kocke. Belu-
še operemo, jim odrežemo 
olesenele dele in jih zreže-
mo na manjše koščke. Prih-
ranimo nekaj vršičkov. Mas-
lo segrejemo in na njem 6 
minut pražimo čebulo, da 
postekleni. Zalijemo z juho 
in mlekom, pridamo belu-
še, zavremo in kuhljamo 
okoli pol ure. Kakšne tri mi-
nute, preden je juha kuha-
na, dodamo še vršičke. Nato 
vršičke poberemo iz juhe in 
jo pretlačimo ali zmiksamo. 
Kislo smetano gladko zme-
šamo z limoninim sokom, 
soljo, poprom, ščepcem 
sladkorja in dodamo juhi, ki 
jo lahko še malo spenimo s 
paličnim mešalnikom. Juho 
okrasimo z vršički, potrese-
mo s krebuljico in ponudi-
mo.

Pa dober tek!

Orléans
mizica,
pogrni se

Miha Naglič

»Trideseta leta, ki jih sko-
zi prizmo umetnosti tistega 
časa obravnava naša razsta-
va Na robu, danes kar kliče-
jo po primerjavi z aktualno 
družbeno-politično situaci-
jo po celem svetu. A vzpore-
dnice med tem, kar v global-
nem prostoru doživljamo 
danes, in tem, kar so v po-
litičnem pogledu srhljivega 
prinesla dvajseta in trideseta 
leta, znajo biti tudi zavajajo-
če, saj nemalokrat služijo in-
teresom svetovnih politikov. 
Spomnimo se, na primer, na 
odmevno izjavo francoske-
ga predsednika Emmanu-
ela Macrona, ki je v nekem 
intervjuju dramatično dejal, 
da ga trenutek, v katerem ži-
vimo, spominja na čas med 

obema svetovnima vojna-
ma. Naš čas vsekakor ni ro-
žnat, saj smo priče vse ostrej-
šim diskriminacijam različ-
nih oblik, rastoči begunski 
problematiki in reakcionar-
nim nacionalizmom, pos-
tavljanju novih zidov in žic 
na naših mejah. Vse globlje 
je tudi družbeno razslojeva-
nje, ki ga pozni kapitalizem 
spretno skriva bodisi pod po-
pulizmom bodisi pod na vi-
dez pluralističnim, politično 
korektnim jezikom. Vse več 
je tudi avtokratskih vodij, ki 
s svojo navidezno učinko-
vitostjo zavajajo zlasti eko-
nomsko najbolj prizadete 
sloje. In ne nazadnje: med 
različnimi pisci in teoretiki 
se je vnelo vprašanje, ali be-
seda fašizem ustreza aktu-
alnim okoliščinam in ali so 

le-te res podobne tridesetim 
letom. Vsekakor ni enostav-
no odgovoriti na vprašanje, 
kako je s fašizmom danes, 
če ga, na primer, primerja-
mo izključno z njegovo hi-
storično pojavnostjo. A ta 
izpraševanja moramo vzeti 
resno. Čas, ki ga orisuje naša 
razstava Na robu, je današ-
njemu času podoben ravno 
toliko, kolikor ga sami tako 
tudi dojemamo z lastne nam 
perspektive. Že odločitev, da 
tako razstavo pripravimo, 
potemtakem kaže, kako po-
membno se je prav sedaj oz-
reti nazaj, da bi bolje dou-
meli današnji čas. Kje smo 
torej mi glede na tisti čas?« 
(Str. 6)

To so besede Zdenke Ba-
dovinac, direktorice Moder-
ne galerije, v predgovoru 

kataloga te posebne in velike 
razstave. Njen kustos in so-
urednik kataloga je dr. Mar-
ko Jenko. Razstava je zasno-
vana na posrečenem kontra-
punktu med knjigo pisatelja 
Louisa Adamiča in izbrani-
mi vizualnimi umetninami 
iz istega časa. Pisatelj je v le-
tih 1932 in 1933 obiskal svo-
jo domovino in nato napi-
sal knjigo, ki je bila v Ame-
riki uspešnica, v Jugoslavi-
ji pa prepovedana. Z njego-
vim pisateljskim pogledom 
se soočajo izbrana dela te-
danjih likovnih umetnikov. 
Oboje se seveda ne sooča 
samo v času nastanka, am-
pak tudi zdaj, v pogledih obi-
skovalcev razstave. Ta si res 
zasluži naš obisk, na ogled 
bo do 15. septembra. Pripo-
ročam.

Nove knjige (487)

Na robu

Na robu: vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji 
(1929–1941), katalog razstave, Moderna galerija, 
Ljubljana, 2019, 448 strani

Tudi labodja družina na Brdu se je razveselila po vseh deževnih dneh tako pričakovanih 
sončnih žarkov. Labodi pa niso le simbol dostojanstvene miline in poetične skladnosti, 
temveč nam v temnih trenutkih prinašajo upanje, da so spremembe mogoče; tako v nas 
samih kot tudi v svetu, v katerem živimo. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič
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Urša Peternel

N
ocoj ob 19.30 
bo v dvora-
ni Gledališča 
Toneta Čufar-
ja na Jeseni-

cah koncert Simfoničnega 
orkestra Jesenice. Tretje leto 
zapored se jeseniški simfo-
niki predstavljajo s samos-
tojnim koncertom, ki bo po 
besedah dirigentke Natali-
je Šimunović poln klasičnih 
biserov. Koncert bo začela 
godalna zasedba z Istrsko 
suito Alda Kumarja. Sledil 
bo koncert v C duru za flavto 
in harfo Wolfganga Amade-
usa Mozarta. Solistki bosta 
harfistka Leto Križanič Žorž 
in flavtistka Maša Cilenšek. 

Leto je redna članica Simfo-
ničnega orkestra Jesenice, ki 
je svojo bleščečo pot mlade 
virtuozinje začela prav kot 
učenka Glasbene šole Jese-
nice. Maša je z orkestrom 
igrala že v prvih simfoničnih 
poskusih, pri obujanju ope-
rete Planinska roža (2007), 
nocoj pa se vrača na oder kot 
solistka na flavti. V Glasbe-
no šolo Jesenice je letos vsto-
pila tudi kot sodelavka peda-
goginja.

Na koncertu se bodo 
poklonili tudi nedavno pre-
minulemu Urbanu Kod-
ru in njegovemu nepozab-
nemu Cvetju v jeseni, ki je 
eden vrhuncev slovenske 
filmske glasbe. Dirigentsko 
palico pa bo v roke prijel tudi 
mladi Matej Zupančič, ki 

mu je na Glasbeni šoli Jese-
nice uspelo pridobiti zaklju-
čno spričevalo iz treh inštru-
mentov, kot dirigent pa bo v 
Mascagnijevem Intermez-
zu poslušalce zapeljal v mis-
tično deželo.

V orkestru sodeluje tudi 
priznani violinist Roman 
Leskovic, ki je kar 45 let 
igral v Slovenski filharmo-
niji. Letos se je v pripra-
ve na koncert vključil tudi 
kot mentor. Kot je pove-
dal, je zelo rad med mla-
dimi glasbeniki, na inten-
zivnih pripravah na mor-
ju pa je vodil sekcijske vaje 
violin. »Moram reči, da na 
tako krasne otroke že dol-
go nisem naletel. Trdo so 
delali in moja navodila so 
sprejeli dobro, saj so že prej 

ugotovili, da Mozart kljub 
vsej navidezni lahkotnosti 
še zdaleč ni lahek program, 
pač pa trd oreh, ki se lahko 
stre samo z vztrajnostjo in 
znanjem,« je povedal.

»Kot dirigentka lahko 
povem, da sem ponosna na 
naše otroke in odrasle člane, 
ki se spopadajo z zahtevnim 
programom z žarom in delo-
vno požrtvovalnostjo. Najle-
pši rezultati se vedno poka-
žejo v lepo zvenečih akordih, 
ki se razlegajo z odra in so 
poplačani z glasnim aplav-
zom in žarečimi obrazi jese-
niških simfonikov,« je deja-
la Šimunovićeva.

Po nocojšnjem koncer-
tu na Jesenicah bo 1. junija 
ob 19.30 sledil še koncert v 
Kranjski Gori. 

KONCERT, POLN 
KLASIČNIH BISEROV
Simfonični orkester Jesenice se tretje leto zapored predstavlja s samostojnim koncertom, ki bo nocoj 
na Jesenicah, sledil pa bo še koncert v Kranjski Gori.

V orkestru, ki deluje pod okriljem Glasbene šole Jesenice, so zbrani tako učenci šole kot odrasli glasbeniki. / Foto: Tina Dokl

Alenka Brun

S
rečali so se dija-
ki, ki so leta 1979 
zaključili Sred-
njo trgovsko šolo 
v Kranju. Dragi-

ca Skumavec je zapisala, da 
so se tedaj polni zanosa, zna-
nja in veselja do življenja in 
poklica razkropili po vsej Slo-
veniji. Danes, po štiridesetih 
letih, ugotavljajo, da je vsak 
prehodil svojo pot, ki je bila 
namenjena ravno njemu. V 
svoji sredini so dekleta ime-
la tudi dva sošolca in eden se 
srečanj vedno udeleži. 

Pred petimi leti so se 
dogovorili, da se bodo 

srečali čez eno leto, pa jih 
je pet hitro minilo in že so 
praznovali štirideseto oble-
tnico. V Brunarici Štern na 
Kokrici se jih je od tedan-
jih 26 dijakov tokrat zbra-
lo 14. Še posebej so se spo-
mnili sošolke, ki je žal že 
pokojna. »Pripoved naših 
zgodb kar ni ugasnila. Dru-
ženje je bilo prepleteno s 
spomini preteklosti, zgo-
dbami sedanjosti in želja-
mi prihodnosti. Sklenili 
smo, da se bomo srečali čez 
dve leti, saj bo tedaj večina 
že v ''penziji'' in večina bo 
dopolnila šestdeset let,« je 
še povedala Skumavčeva in 
zaključila z željo, da bi jim 
zdravje dobro služilo.

SREČALI SO SE PO 
ŠTIRIDESETIH LETIH
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HUMOR, HOROSKOP
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HOROSKOP
TANJA

TA JE DOBRA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_19_41
NALOGA

8 7 2 1 6
4 6 3

9 4 1 7 5
3 7 4
1 3 5 9

5 8 2
5 3 1 9 6

9 6 4
2 8 5 9 7

sudoku_LAZJI_19_41

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_19_41
NALOGA

87216
463

94175
374
1359

582
53196

964
28597

sudoku_LAZJI_19_41

REŠITEV

835972164
271456398
964831725
397268541
182345679
456719832
543127986
719684253
628593417

sudoku_TEZJI_19_41
NALOGA

7 3 1 5 6
1 8

9 4 7 5
9 3 6 1

5 4 1 7
8 7 9 3

1 2
7 4 6 5

sudoku_TEZJI_19_41

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_41
NALOGA

73156
18

9475
9361

5417
8793

12
7465

sudoku_TEZJI_19_41

REŠITEV

731582964
542369718
896147523
987236145
413975286
265418397
658791432
124653879
379824651

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

Napačno reševanje 

Janez stopi v gostilno, ko ga družba prijateljev v en glas 
vpraša: »Zakaj imaš pa modrico okoli očesa?«
»Neko dekle sem včeraj potegnil iz vode,« prizna Janez.
Druščina: »In zato te je udarila?«
Janez: »Ne, tresnila me je moja Marta, ki je ravno takrat 
stopila v kopalnico.«

Ni bilo gneče 

Mlajši in starejši policist patruljirata po ulici. Dežurni jih 
po radijski zvezi napoti na intervencijo v gostilno, kjer je 
množični pretep. 
»Kar ti pojdi noter, ki si mlajši, in poglej, ali je gneča,« reče 
starejši policist. 
Mlajši se hitro vrne s krvavim nosom: »Nobene gneče, 
takoj sem bil na vrsti!«

Ni ujel vlomilca 

V gostilno priteče možakar in zakriči prijatelju: »Nekdo 
vlamlja v tvoj avtomobil!«
Lastnik steče ven in pride mirno nazaj. 
Prijatelj ga vpraša: »Ali si dobil lopova?«
»Kje pa. Je bil prehiter. Ampak sem si pa zapisal registrsko 
številko avtomobila, v katerem se je odpeljal.«

Spominki z dopusta 

V šoli se pogovarjajo o spominkih z dopustov. Pa učitelji-
ca vpraša, ali kdo ve kaj o spominkih.
Prvi se oglasi Janezek: »Jaz sem spominek z dopusta.«
»Tega pa nisem pričakovala.«
»Moja mama tudi ne.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Lahko ste razsodni glede tega, kaj je prav in kaj ne in kaj je 
tisto, kar se res ne spodobi, a kar se tiče srčnih zadev, nihče 
ne more iti mimo sebe. V krogu najbližjih se boste dobro 
počutili in konec tedna boste preživeli v prijetnem druženju.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Čakajo vas dogodki, ki jih niti najmanj ne pričakujete. Vse 
bo odvisno od tega, kako jih boste znali sprejeti in kaj 
bo na to poreklo vaše okolje. Tudi na delovnem področju 
pričakujte spremembe, kajti obeta se nekaj čisto novega.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Neučakanost, niti ne to, da ne bi znali biti strpni in poča-
kati na pravi trenutek, ampak hrepenenje bo tisto, kar 
vam bo vzelo moči in energijo. Pred vami je kar pester čas 
in ne bo vam dolgčas. Obveznosti vam bo uspelo preložiti 
brez slabe vesti.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Čaka vas prijeten teden. Morda ga bo polepšal prijateljski 
klepet ob kavi, morda samo nasmeh nekoga, ki vam je pri 
srcu, ali pa telefonski klic, ki ga nestrpno čakate. Mirno se 
boste prepustili ritmu in sprejeli vse, kar vam bo prinesel. 
Obisk in presenečenje.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Reševali boste težave, ki so se nakopičile v življenju vaših 
bližnjih, morda pa gre tudi za čisto osebno težavo. Čas 
je za družinski pogovor, saj lahko izveste stvari, o katerih 
se vam niti ne sanja. V prijetni družbi zopet spoznate, kaj 
pomeni uživati življenje.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Obeta se prijetno druženje, ob katerem boste pozabili na 
rutinsko življenje in se posvetili stvarem, ki vas veselijo. 
Prijatelj vas bo prosil za uslugo. Pomagali mu boste brez 
težav in se obenem spomnili na to, kako pomembno je 
pravo prijateljstvo.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Pred vami je teden, poln neprijetnih obveznosti, ki ste se jim 
predolgo izmikali. Uredili boste vse uradne zadeve in tako 
bo prijetneje. Konec tedna pa boste posvetili sebi in si pri-
voščili sprehod, nakupovanje ali ogled kulturnega dogodka.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Presenetili vas bodo tisti, od katerih to najmanj pričakujete. 
Ker se vam bo teden dobro začel, se boste potrudili, da tak 
ostane. Svoje namene boste spretno skrivali pred drugimi 
in uresničijo se načrti, povezani z vašimi osebnimi željami.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Že samo malenkosti vas lahko spravijo v dobro ali slabo 
voljo. Naredili boste vse, da bo dobrih več. Ali vam to tudi 
uspe, pa je drugo vprašanje. V upanju je moč. Čakajo vas 
zanimivi dnevi – in čeprav se vse ne bo izšlo po načrtu, se 
boste veselili majhnih zmag.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Energijo boste usmerili tja, kjer imate največje možno-
sti za uspeh in zelo prijetno boste presenečeni sami nad 
sabo. Domišljiji boste končno pustili prosto pot in pope-
ljala vas bo tako daleč, da si boste želeli, da se vse to ure-
sniči. Rezultat bo.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Različni ljudje bodo skušali pridobiti vašo pozornost in 
čas, a brez uspeha. Več kot preveč dela boste imeli sami s 
sabo in za druge vam bo zmanjkalo časa. Presenetili vas 
bodo nepričakovani obiski, ki pa jih boste vseeno veseli.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Čaka vas naporno obdobje, a z dobro voljo vam bo uspelo 
tudi na področju, ki vam je tuje. Brez slabe vesti boste 
konec tedna posvetili samo sebi. Nabirali si boste energi-
jo, pa naj bo to na domačem vrtu, v hribih ali pa na morju.
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MC Medicor

Visoška kronika se vrača domov na Visoko.  
Uprizoritev ob 100. obletnici  izida romana  
Ivana Tavčarja Visoška kronika.
Predstava na prostem.

Dvorec VISOKO pri Poljanah
PETEK, 21. junij 2019, ob 19.00 uri

VISOSKA 
KRONIKA

IVAN TAVČAR – JERNEJ LORENCI

prodaja vstopnic

Organizator: 

1. nagrada: 3 vstopnice I. kategorije za predstavo  
Visoška kronika SNG Drama Ljubljana na Visokem  
v petek, 21. 6. 2019, ob 19. uri
2. nagrada: 2. vstopnici I. kategorije za Visoško kroniko
3. nagrada 1 vstopnica I. kategorije za Visoško kroniko

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 šlji te do srede, 5. 
junija 2019, 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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Igralka serije Velike male laži in hčerka 
znanega glasbenika Lennyja Kravitza 
Zoë Kravitz (30) ter zvezdnik Karl Glu-
sman (31) sta poročena. Kot poročajo tuji 
mediji, igralca – kljub temu da sta se že 
poročila – načrtujeta veliko tradicionalno 

zabavo junija v Franciji. Par je skupaj od leta 2016, sku-
paj pa sta se prvič uradno pojavila v javnosti februarja za 
zabavi po prireditvi ob podelitvi oskarjev.

Zoë in Karl skrivaj dahnila usodni da

Pevka Cardi B (26) je morala zaradi zaple-
tov po nedavni korekciji prsi in liposukciji 
odpovedati načrtovan nastop na spo-
mladanskem festivalu 92Q v Baltimoru. 
Zvezdnica se sooča s hudimi in bolečimi 
oteklinami. »Cardi mora upoštevati stro-

ga navodila zdravnikov, počivati in odpovedati vse nasto-
pe v mesecu maju. Razočarana je, ker je morala pustiti na 
cedilu svoje oboževalce, in upa, da se vidijo septembra,« 
je povedal njen predstavnik.

Nujen počitek po plastični operaciji

Daniel Craig (51) si je med snemanjem 
25. filma o Jamesu Bondu na Jamajki 
poškodoval gleženj. Igralca čaka manj-
ši operativni poseg. K snemanju naj bi 
se vrnil v štirinajstih dneh. Napovedani 
datum premiere filma 8. april 2020 tako 

ostaja nespremenjen. Igralec bo že petič odigral vlogo 
Jamesa Bonda, do sedaj ga je upodobil v filmih Casino 
Royale, Kvantum sočutja, Skyfall in Spectre.

James Bond si je poškodoval gleženj

Pevec Justin Bieber (25) bo jeseni na trg 
poslal dezodorant, ki je primeren za 
vegane in je izdelan zgolj na naravni bazi. 
Imenoval se bo Here+Now, pevec pa je 
sodeloval tako pri vizualni podobi kot pri 
vonju. Predstavnik podjetja pravi, da gre 

za pevčevo novo poslanstvo in korak k dobremu mental-
nemu zdravju, za katero si prizadeva utrujeni Justin.

Justin Bieber v lepotnih vodah

VRTIMO GLOBUS

M. Likosar, A. Brun

N
ekdanja glas-
benica, radij-
ska in televizij-
ska voditeljica 
ter umetnica 

Kaly Kolonič ustvarja moč-
ne energijske in abstraktne 
slike z akrilom na platnu. Za 
slikanje jo je že pri štirih letih 
navdušil njen oče, prav tako 
slikar, leta 1992 pa je odkrila, 
da vidi svet drugače kot dru-
gi ljudje, zato se je podala v 
abstraktne vode. Kaly pra-
vi, da njene slike delujejo na 
najmočnejši energijski frek-
venci in na ljudi terapevtsko 
vplivajo. Tokrat je ustvarila 
omejeno edicijo energijskih 

slik z naslovom Prebudi 
Boginjo v sebi, ki jo sestavlja 
več kot šestdeset slik. Odprt-
je razstave je pospremil nas-
top skupine Mjav, pevca Jaya 
Bolka ter modna revija, kjer 
so manekenke poleg dnev-
nih in večernih oblek pred-
stavile tudi Božansko zape-
stnico Kaly, energijsko zen 
zapestnico za moške, žen-
ske in otroke, ki jo je obliko-
vala makedonska kreatorka 
Sanja Stojanovski. Kaly pa je 
tokrat ekskluzivno predsta-
vila tudi novo kolekcijo per-
sonaliziranih energijskih 
slik za otroke.

Konec tedna pa je Kranj-
ska Gora gostila trinajst fina-
listk, ki se bodo septembra 
potegovale za naslov miss 

Earth Slovenije 2019. Zma-
govalka se bo potem udeleži-
la svetovnega izbora na Fili-
pinih.

Kandidatke v času izbo-
ra ocenjujejo na posebnih 
dogodkih in v soboto je bil 
najprej talent šov v Hotelu 
Kompas, posebna eko mod-
no revija pa je bila naslednji 
dan v Ramada Resortu. Prvi 
večer je najbolj prepričala 
Kristina Zvonar iz Šmarij 
pri Jelšah, z obleko pa Char-
née Bijön Bonno iz Velenja. 

Med finalistkami najde-
mo kar tri Kranjčanke in eno 
dekle iz Zgornjih Gorij: Špe-
lo Budič, Anjo Janžekovič, 
Julijo Javornik in Stelo Fon. 

Za lastne eko modne kre-
acije so dekleta uporabile 

precej domišljije. Tako so 
se po modni brvi sprehodi-
la v kreacijah iz starih zaves, 
zadrg, papirja, plastičnih 
črnih vreč, ribiških mrež, 
školjk, stare čipke, rablje-
nega dežnika, džinsa, starih 
kravat in kosov odpadnih 
ogledal. Ena od deklet se je 
predstavila v obleki iz za kar 
2500 evrov zbranih računov 
skupaj z oporo iz lepenke. 
Zmagovalna obleka Char-
née Bijön Bonno pa je bila 
narejena iz štirideset let sta-
re zavese, koščkov zgoščenk 
in cvetov, ki so bili barvani z 
naravnimi barvami, pridob-
ljenimi iz sadja in zelenjave, 
ter posebnim sporočilom: 
»Lepo je spoštovati naravo 
in vse kulture.«

ENERGIJSKA IN BOŽANSKA
Do 15. avgusta letos si v prostorih izobraževalnega centra B&B Kranj lahko ogledate samostojno 
razstavo umetniških abstraktnih del umetnice Kaly Kolonič z naslovom Prebudi Boginjo v sebi. Kranjska 
Gora pa je konec tedna gostila finalistke tekmovanja Miss Earth Slovenija 2019.

Odprtje razstave Prebudi Boginjo v sebi sta z glasbenimi 
nastopi popestrila skupina Mjav in Jay Bolk. / Foto: Tina Dokl

Priznana umetnica in energijska slikarka Kaly Kolonič v 
družbi mame Mirjane in očeta Ivana / Foto: Tina Dokl

Manekenke so obleke dopolnile z Božansko zapestnico Kaly 
in s Kalyjinimi slikami. / Foto: Tina Dokl

Na eko modni reviji je s svojo zanimivo obleko prepričala 
Charnée Bijön Bonno. / Foto: A. B.

Eden od dveh imetnikov licence za izbor Miss Earth 
Slovenija in aktualna nosilka naziva miss Earth Slovenija: 
Robert Zupančič in Danijela Burjan / Foto: A. B.

Gorenjske predstavnice na izboru: Anja Janžekovič, Špela 
Budič, Julija Javornik in Stela Fon. Prve tri prihajajo iz 
Kranja, zadnja pa iz Zgornjih Gorij. / Foto: A. B.

S svojim talentom je konec tedna v Kranjski Gori žirijo z 
živahno plesno točko najbolj prepričala Kristina Zvonar 
iz Šmarij pri Jelšah in osvojila naziv miss talent za miss 
Earth Slovenija 2019. Na modni reviji pa je navdih našla 
v morju. / Foto: A. B.
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NAZAJ NA KONJA IN PTUJSKA GORA

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite  
osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju ali pišite na narocnine@g-glas.si.  

Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

PTUJSKA GORADRUŽENJE S KONJI

Vabimo vas, da se nam pridružite na izletu v Starošince, vas pri Kidričevem. Tam je 
konjeniški park, kjer nam bodo gostitelji pripravili druženje s konji. Ogledali si bomo, kako 
komunicirajo s konji, pripravili nam bodo družabne igre z njimi, lahko se bomo peljali s 
kočijo. Nato bomo odšli na Ptuj in si po kratkem ogledu mesta privoščili kosilo. Po kosilu se 
bomo odpravili še na Ptujsko Goro, kjer bomo spoznali lepote te romarske gore. Vabljeni!

Cena izleta je 30 EUR.
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Projekt Horse based tourism – HBT je podprt s strani Evropske unije in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Odhodi avtobusa:   
z AP Radovljica ob 6.30, z AP Creina Kranj ob 6.55, 
z AP Mercator Primskovo ob 7.05, z AP Škofja Loka ob 7.25

                   Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure. Obisk Konjeniškega parka Starošince je brezplačen.

Cena vključuje:  prevoz, eno fotografijo, ogled Ptuja, 
kosilo, ogled Ptujske Gore in DDV.

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, fak su 04/201 42 13  
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. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 12. 6.; KOPALNI DOLENJSKE TOPLICE: 3. 6.; VELIKI KLEK 
/ GROSSGLOKNER: 3. 7.; DOLOMITI: 8. 7.; ROMUNIJA: 30. 5.–5. 
6.; MADŽARSKE TOPLICE: 30. 5.–2. 6.; MORJE: DUGI OTOK, 
OREBIĆ. www.rozmanbus.si

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 24. maja
20.00 Thomas Bernhard: ZABAVA ZA BORISA (v dvorani PGK)

Sobota, 25. maja
11.00 Regijska 35. plesna revija Namig 2019 (v dvorani PGK)
19.00 16. celovečerni koncert: Đurđevdanski plesi/Đurđevdanske igre (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Petek, 24. maja
19.30 Glasbena šola Jesenice: Koncert simfoničnega orkestra

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 25. 5.
13.00, 17.40 ALADIN
21.45 BRIGHTBURN
20.00 PREVARANTKI
15.20 JOHN WICK 3: PARABELLUM

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 25. 5.
15.40, 19.30 ALADIN
17.00 ALADIN, 3D
21.10 BLEŠČEČI RAKCI
18.10, 20.00, 21.50 BRIGHTBURN
18.20, 20.20, 22.20 PREVARANTKI
16.40, 18.45 POKEMON DETEKTIV PI-
KACHU
20.50 JOHN WICK 3: PARABELLUM
15.30 BREZ DOTIKA

13.50 GRDE LUTKE: POPOLNO NEPOPOL-
NE, sinhro.
22.00 ZAPELJI ME, ČE ME MOREŠ
13.30, 17.45 MAŠČEVALCI: ZAKLJUČEK
14.40, 16.30 ČUDEŽNI PARK, sinhro.
13.40, 14.50 KORGI: KRALJEVSKI KUŽA Z 
VELIKIM SRCEM, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 24. 5., in nedelja, 26. 5.
18.00 ALADIN, 3D
20.15 ZGODOVINA LJUBEZNI

Sobota, 25. 5.
18.00 ALADIN, 3D
20.15 DOGMAN

Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe progra-
ma.

KINOSPORED

Benetke z otoki
Burano in Murano

Solni rudnik in
in Orlovo gnezdo

Južna Srbija

                                
Verona - zadnja etapa in zaključek kolesarske dirke

Dolomiti
piramide in jezera

Dolomiti,
mogočno gorovje

Laguna Caorle

1. 6., 1 dan

15. 6.,  1 dan

12. 6., 5 dni

2. 6., 1 dan

1. 6., 1 dan

22. 6., 3 dni

8. 6., 1 dan

 49,90

 71,00

265,00

  49,90

219,00

57,00

od

od

od

od

EUR

EUR

EUR

  EUR

EUR

EUR

Giro d’Italia

Topola, Niš, NP Kopaonik...

                                
Črno in Skadarsko jezero, Virpazar, Cetinje, Kotor...   

12. 6., 5 dni
 279,00

 EUR

Črna gora in NP Durmitor

www.alpetour.si

od

Kranj: 04/20 13 222,  Radovljica: 04/53 20 445,

 Jesenice: 04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016, Tržič: 04/59 63 280        

Šk. Loka: 04/51 70 305, 

ladijski izlet v laguno
od

49,00
EUR
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Nagrajenci nagradne križanke MARIJA PREČISTA, VSEH MI-
LOSTI VIR, objavljene v časopisu Gorenjski glas v petek, 10. 
maja 2019, z geslom BAZILIKA MARIJE POMAGAJ, ki prejme-
jo komplet spominkov ob 10-letnici ROMARSKEGA URADA 
BREZJE (čokolado, rožni venec, obesek in blokec), so: Simo-
na Jeler z Golnika, Ivanka Sušnik iz Mavčič in Marica Pečnik 
iz Škofje Loke. 

Nagrajenci križanke GORENJSKEGA GLASA z geslom: RE-
CEPTI ZA VSE SLADKOSNEDE, objavljene v Gorenjskem gla-
su 7.  maja 2019, ki prejmejo nagrado, so: 1. nagrado, vzglav-
nik Slovenska postelja, prejme Zvonimira Noč z Jesenic; 2. 
na grado, knjigo Melanda, Marija Kavčič iz Zg. Besnice; 3. 
nagrado, knjigo Melanda, pa Olga Janežič iz Mojstrane.   
Vsem nagrajenkam čestitamo!

Rezultati 41. kroga – 22. maja 2019
3, 4, 8, 10, 16, 19, 23 in 26

Loto PLUS: 11, 14, 15, 17, 18, 25, 30 in 29
Lotko: 7 8 4 8 7 6

Sklad 42. kroga za Sedmico: 2.340.000 EUR
Sklad 42. kroga za PLUS: 670.000 EUR
Sklad 42. kroga za Lotka: 120.000 EUR

LOTO

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

PRIREDITVE

Zasaditev drevesa ob Tednu ljubiteljske kulture
Naklo – Občina Naklo, ZKD Kranj, JSKD OI Kranj, KUD LIK 
Naklo in OŠ Naklo vabijo ob 6. vseslovenskem Tednu lju-
biteljske kulture na tradicionalno zasaditev drevesa, ki bo v 
petek, 24. maja, ob 12.30 pred Osnovno šolo Naklo.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Šenčur, Preddvor – V Medgeneracijskem cen-
tru Kranj bo 24. maja ob 17.30 družabni večer: tarok, 28. maja 
pa ob 18. uri izkustveni ples za ženski razcvet. V Cerkljah bo 
24. maja ob 10.15 urejanje parka Doma Taber, 30. maja pa 
ob 17. uri Notranji dotik – delavnica osebne rasti. V Šenčurju 
bodo 28. maja ob 9.30 vesele urice: nemščina, v Preddvoru 
pa 29. maja ob 17. uri ustvarjalna šiviljska delavnica. Za vse 
dejavnosti so obvezne prijave na telefon 041 724 134 ali na 
e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Po naravoslovni učni poti Pusti grad
Kranj – Društvo upokojencev Kranj v četrtek, 30. maja, vabi 
na pohodniški izlet po naravoslovni učni poti Pusti grad pri 
Radovljici. Odhod s posebnim avtobusom izpred Globusa 
bo ob 7. uri. Hoje po lahki pohodniški poti bo za tri ure. 
Prijave z vplačili sprejemajo v pisarni društva do ponedeljka, 
27. maja.

OBVESTILA

Mesečno srečanje in predavanje Prerojenih
Kranj – Prerojeni vabijo na mesečno srečanje, ki bo v po-
nedeljek, 27. maja, od 19. uri v poslovni hiši TELE-TV, Ol-
dhamska cesta 1a. Ob 19. uri bo predavanje Podpora ener-

gijskemu centru vranice, po predavanju pa bodo ob 20. uri 
kontrolni in brezplačni pregledi atlasa, nameščanje atlasa in 
možnost osebnega svetovanja. Več informacij in prijave na 
tel. 041 289 632 – Jožica.

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi v soboto, 
25. maja, v Dom krajanov Primskovo na proučevanje Sve-
tega pisma s temo Čas starševstva ob 9. uri ter predavanje 
Johna Pedleyja ob 10.30.

KONCERTI

Letni koncert MePZ Anton Tomaž Linhart
Bohinjska Bela – Mešani pevski zbor Anton Tomaž Linhart 
iz Radovljice vabi na letni koncert, ki bo v petek, 24. maja, 
ob 20. uri v dvorani Kulturnega doma Bohinjska Bela. Vstop 
bo prost.

RAZSTAVE

Janin vrt Vojka Artača
Naklo – KUD LIK Naklo vabi na odprtje razstave Janin vrt 
fotografa Vojka Artača iz Naklega, ki bo v petek, 24. maja, 
ob 19. uri v Pavlinovi galeriji Doma Janeza Filipiča Naklo. 
Razstava bo na ogled do konca maja, in sicer ob nedeljah 
od 10. do 12. ure, ob torkih od 18. do 19. ure, druge dni pa 
po dogovoru.

Medvode – Izpostava URSZR Ljubljana, RKS Območno zdru-
ženje Ljubljana in Občina Medvode organizirajo regijsko pre-
verjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in 
Rdečega križa. Potekalo bo jutri, 25. maja, z začetkom ob 8. uri 
na ploščadi pri Športni dvorani Medvode. Ekipe prve pomoči 
bodo svoje znanje prikazale pri reševanju in oskrbi realno 
prikazanih poškodb ponesrečencev v različnih nesrečah, ki 
nas lahko prizadenejo. Preverjanje bo potekalo na 13 mestih v 
središču Medvod (med športno dvorano in občinsko stavbo). 
Sodelovalo bo več kot dvesto članov ekip, prostovoljcev in 
predstavnikov organizatorjev.

V Medvodah na delu ekipe prve pomoči
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Izdelujemo in prodajamo 
LESENA VHODNA VRATA  

PO UGODNIH CENAH.
Prosim, pokličite na telefon  

041 271 953. 
LES-DEL  Zg. Bitnje 
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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

                        + poštnina

Avtorica je malce 
šaljivo zapisala: 
»Bolje preprečiti, kot 
škropiti.“ Del knjige je 
namenjen preventivi 
(krepitvi rastlin) - kaj 
narediti, da rastline ne 
bodo zbolele. Drugi 
del pa obravnava 
varstvo vrtnin na 
naraven način. Ko se 
pojavijo težave, pa so 
pomembni  napotki za 
domačo pripravo ali pa 
nakup eko pripravkov, 
biotičnih pripravkov, 
bio stimulatorjev,.... 
V knjigi najdemo 
odgovor za vse 
težave, ki nas pestijo 
na vrtu.

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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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Naravno 
varstvo vrtnin

 

Miša Pušenjak 

224 strani, 170 x 235 mm, mehka vezava 19
EUR

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
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 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.
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DRUŽINSKI DAN

“IGRAJ SE Z MANO”

SOBOTA, 1. 6. 2019

OD 9:00 - 13:00

KONGRESNI TRG LJUBLJANA

WWW.IG
RAJSEZMANO.EU
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

ŽELEZNIKI – Na kresu, 3,5-sobno 
stanovanje, takoj vseljivo, opremljeno, 
tel.: 041/884-210  
 19001498

ODDAM

ENOSOBNO stanovanje 3/3, Planina 
2, Kranj, tel.: 040/243-347  
 19001488

Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si

 
 

 

t M
M

T F

V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 

IŠČEM

GARSONJERO, opremljeno, v okolici 
Kranja in Šenčurja, cena od 200 do 
300 EUR, tel.: 070/324-201 19001499

V OKOLICI Radovljice iščem sobo, 
lahko v stari hiši, od 100 do 150 EUR, 
tel.: 041/559-160 19001457 

HIŠE
ODDAM

V KOKRI oddam starejšo hišo za sta-
novanje ali vikend, tel.: 041/670-379 
 19001477

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO, Planina, pri kotlarni, in pro-
dam 4 plastične stole za vrt ali teraso, 
tel.: 031/549-008 19001472

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

OPEL Corsa 1.2 cosmo, letnik 2005, 
1. lastnik, tel.: 041/839-958  
 19001490

VW Polo 1200 TSI bluemotion, letnik 
2016, 50.000 km, tel.: 031/234-650 
 19001463

FESST, d. o. o.,  
nepremičninska  
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Faks: 236 73 70
E-pošta:  
info@fesst.si
Internet:  
www.fesst.si

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MAXI skuter Sym Cruisym 300 i, letnik 
2018, rdeč, v garanciji, tel.: 041/209-
066 19001489

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
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 19001242

TEHNIKA
PRODAM

LCD TV Sony, diagonala 102 cm, omo-
goča gledanje slik in filmov preko USB, 
tel.: 040/781-829 19001493

STROJI IN ORODJA
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, 1-fazni, čr-
palko za vodo – gnojevko, ALU ohišje 
za vrtno kosilnico, tel.: 041/858-149  
 19001458

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

JAVORJEVE plohe, lipove deske 
ter smrekove bankine in punte, tel.: 
041/608-765 19001481

MACESNOVE, jelševe in jesenove de-
ske različnih dimenzij, tel.: 04/51-21-
777 19001476

PRESEJANO mivko, naravno, primer-
no tudi za peskovnik, tel.: 031/422-
531 19001470

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

NOVA, lesena vhodna vrata, 50 odstot-
kov ceneje, tel.: 041/271-953 19001462

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 19001234

SUHA bukova razžagana drva in njivsko 
prst, Gorje, tel.: 031/561-707 19001491

SUHE butare in mešana drva, tel.: 
031/826-621 19001399

STANOVANJSKA 
 OPREMA
VRTNA OPREMA
PRODAM

LESENO vrtno garnituro – miza 2 
m, 2 klopi in 2 blazini za klopi, tel.: 
041/589-059 19001496

GLASBILA
PRODAM

ZELO lepo ohranjeno diatonično har-
moniko Poličar, srednje velikosti, C, F, 
B, tel.: 031/771-290 19001469

TURIZEM
ODDAM

V 2-sobnem APP v Bučanju na Lošinju 
je še nekaj prostega v juniju in sep-
tembru, tel.: 041/743-602, Peter 
 19001478

STARINE
KUPIM

STARE razglednice, nalivna peresa, 
stare kinder in pezz figurice, dobro pla-
čilo, tel.: 031/408-713 19001386

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 19001240

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

PRIJAZNEGA kuža mešančka, s pasjo 
uto in certifikatom, tel.: 041/516-692  
 19001479

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

KOSILNICO BCS, mala kolesa, gre-
ben 115, ohranjena, tel.: 051/230-
837 19001482

PUHALNIK Eolo s cevmi  in motorjem, 
pajek Sip 350 spider, elektromotor 7.5 
kw s stikalom, tel.: 031/643-725  
 19001466

STARO kmetijsko orodje in stroje, tel.: 
031/692-315 19001460

TRAKTOR IMT 539, tel.: 031/692-
315 19001459

TRAKTOR Tomo Vinkovič 420, s 
priključki, cena 2.000 EUR, tel.: 
051/423-322 19001480

TRAKTORSKI plato 150 x 100, do-
bro ohranjen, tel.: 04/59-61-069, 
040/613-705 19001464

TRIKOTNIK za viličarja za premik stro-
jev, tel.: 031/772-549 19001468

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah ugo-
dno: stekla za kabine, alternatorji, za-
ganjači, deli za kosilnice BCS, SIP ... 
Agroizbira Kranj, d.o.o., Smledniška 
cesta 17, 4000 Kranj, tel.: 04/23-24-
802 19001150

KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 19001262

PRIDELKI
PRODAM

KRMILNI krompir 300 kg, možna do-
stava, kupim izkopalnik krompirja in 
bikca do 250 kg, tel.: 031/604-918 
 19001495

SENO v kockah in ječmen, tel.: 
031/624-552 19001494

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB bikca, starega 10 dni, tel.: 
031/601-956 19001471

ČB bikca, starega 14 dni, Voklo 44, 
tel.: 041/589-884 19001473

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 19001237

MLADEGA belega petelina, tel.: 
031/847-280 19001483

NESNICE – rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo, brezplačna dostava po 
celotni Sloveniji, Vzreja nesnic Tibaot 
Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 Ljuto-
mer, tel.: 02/58-21-401 19000499

TELIČKO limuzin, težko okoli 250 kg, 
cena po dogovoru, tel.: 041/395-526  
 19001486

ZAJKLJE in zajce za pleme, tel.: 
040/672-702 19001465

KUPIM

BIKCA križanca ali LS, starega do ene-
ga meseca, tel.: 041/582-770  
 19001487

BIKCA simentalca, starega od 2 do 3 
mesece, tel.: 031/280-774  
 19001492

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke. Kogler Franz A., d.o.o., Parmo-
va 53, Ljubljana, tel.: 064/130-081  
 19001236

OSTALO
PRODAM

KOSTANJEVE kole, tel.: 041/606-
034 19001461

ŽAGOVINO za nastil, z dostavo, tel.: 
041/695-021 19001474

NAJAMEM

PREDDVOR z okolico – najamem zele-
njavni vrt, tel.: 041/967-331 19001475

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM

DUO Rolo išče delo na zabavah, oble-
tnicah z domačo in zabavno glasbo, 
tel.: 041/741-355 19001275

IŠČEM DELO – za zabavo na vaši 
zabavi poskrbimo z glasbo v živo ter s 
prijetnim vzdušjem, tel.: 031/325-654 
 19001484

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.ne  
 19001235

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 19001239

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 19001243

BARVANJE napuščev in fasad do vi-
šine 25 m, z lastnimi dvigali – možna 
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa sli-
kopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p., 
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-166 
 19001342

BELJENJE in glajenje sten, barvanje 
fasad, napuščev, ograj, nadstreškov, 
sanacija plesni, dekorativni ometi in 
opleski, vam nudi Pavec Ivan, s. p., 
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392-
909 19001447

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 19001238

LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, nu-
dimo zaključana gradbena dela, ure-
janje dvorišč ter fasadesraka dela, 
adaptacije stanovanj in hiš, suhomo-
nataža Knauf, dimniki, škarpe, ometi, 
izkopi ..., tel.: 041/583-163  
 19001244

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246  
 19001165

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.:  
031/720-141 19001233

IŠČEM

IŠČEM zidarja ali gradbenega delavca 
za izdelavo škarpe, tel.: 030/348-
890 19001497

ZASEBNI STIKI
IŠČEM starejšo upokojeno žensko za 
družbo in pomoč v gospodinjstvu, tel.: 
040/899-539, Lojze  
 19001500

ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 19001241

RAZNO
PRODAM

ROČNI voziček za prevoz materiala, 
ugodno, tel.: 031/850-536  
 19001485

SUHE smrekove deske za zračni si-
gnal, 3 m3, tel.: 041/895-260  
 19001467
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ZAHVALA

V 76. letu starosti nas je zapustil dragi mož, ati, dedi, brat, stric, tast 

Janez Potočnik 
iz Zgornje Luše, po domače Malenski Janez 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja in tolažilne besede ter darovano 
cvetje in sveče. Posebna zahvala gre župniku Simonu Fortuni za 
lep obred, govornikoma Antonu Berniku ter Marku Sušniku, so-
sedom nosačem, pevcem in pogrebni službi Akris. Še enkrat hva-
la vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi 
Zgornja Luša, maj 2019

ZAHVALA

V 80. letu nas je za vedno zapustil naš ata, stari ata in pradedek 

Peter Guzelj
Vodnikov Peter s Sv. Barbare

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in darove za svete 
maše. Zahvaljujemo se g. župniku Mateju Nastranu in pogreb-
nemu zavodu AKRIS za lepo opravljen pogrebni obred. Posebna 
hvala pa g. Rudiju Kušarju za lepe poslovilne besede in zaigrano 
pesem na orglice. Hvala tudi vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga v 
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

Žalostni sporočamo, da nas je v 90. letu starosti zapustila

Marija Zemljič
upokojenka Sveta gorenjskih sindikatov

Ostala nam bo v lepem spominu.
Svojcem izrekamo globoko sožalje.

Svet gorenjskih sindikatov

Sporočamo žalostno vest, da se je tiho poslovil naš upokojeni sodelavec

Ivan Koblar 
iz Selc

Velik kot oseba in strokovnjak na svojem področju, ki je svoje bogate izkušnje, znanje in 
pozitivno energijo srčno prenašal na vse svoje sodelavce.

Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Sodelavci podjetja LOTRIČ Meroslovje, Selca

ZAHVALA

V 47. letu je za vedno odšel naš dragi

Boštjan Zupan
iz Zaloga pri Cerkljah

Ob njegovem odhodu se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, sedanjim in nekdanjim sodelavcem za 
izrečena ustna in pisna sožalja, podarjeno cvetje, sveče in druge 
prispevke. Zahvaljujemo se g. župniku za lepo opravljen obred, go-
vornikoma, ribiški družini PO Pšata, kvartetu GRM in pogrebni 
službi Pogrebnik Dvorje. Posebej se zahvaljujemo Lovski družini 
Komenda in ostalim lovskim družinam, ki so s svojo prisotnostjo 
in lovskimi običaji počastili spomin na Boštjana. Iskrena hvala 
vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste se v tako velikem šte-
vilu poslovili od njega in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi
Zalog, 18. maja 2019

Hodil sem po sončnih tratah,
vprašal ptičke, kje si ti.
Pa so mi zažvrgolele
in so rekle, da te ni.
(Emil Gabrovšek)

ZAHVALA

V 83. letu nas je zapustila draga mama

Milana Ropret
roj. Zevnik

Ob njenem slovesu se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, darovane 
sveče in svete maše. 
Hvala negovalkama na domu Tanji in Mojci, kolektivu Doma Ta-
ber, Društvu upokojencev Šenčur, pevcem in trobentaču, p. Da-
nielu Golavšku za opravljeno bolnišnično maziljenje, g. župniku 
Urbanu Kokalju za lep pogrebni obred in pogrebni službi Navček. 
Hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni
Šenčur, maj 2019

ZAHVALA

V 91. letu nas je tiho zapustil naš dragi ata, brat, dedek in stric

Vinko Kunstelj
z Godešiča pri Škofji Loki

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti: sorodnikom, vsem sosedom z Godešiča in Sp. Senice, 
prijateljem, članom PGD Godešič, RK Godešič, društvu upoko-
jencev. Hvala osebju Doma Marije in Marte v Logatcu za vso nego 
in prijaznost. Hvala gospodu Branku Potočniku za vso pozornost 
in lepo opravljen pogrebni obred.

Žalujoči: sin Andrej in sestra Angelca z družinama

Zapel je zvon
tebi v slovo ...
Poln bolečin
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina ...

ZAHVALA

V 81. letu starosti se je od nas poslovil naš dragi ata

Anton Žumer
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam bili v teh žalostnih tre-
nutkih v oporo in ste z nami sočustvovali. Hvala za vsak prisrčen 
stisk roke in objem, izrečena pisna in ustna sožalja, darovano 
cvetje in sveče. Hvala tudi g. župniku Jožetu Klunu, g. Tomažu 
Klinarju za lep govor v imenu članov SZDGPMŽ, pevcem, prapor-
ščakom in pogrebni službi Navček. Vsem imenovanim in neime-
novanim, ki ste Antona Žumra v tako lepem številu pospremili na 
njegovi zadnji poti, še enkrat iskrena hvala.

Vsi njegovi
Kokrica, maj 2019

ZAHVALA

Ob  boleči izgubi našega dragega moža, atija, dedija, brata, strica
 

Miloša Stanonika 
iz Vinharjev pri Poljanah
 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem za vsa izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in tolažil-
ne besede. Hvala sosedom in sovaščanom za vso pomoč. Posebna 
zahvala Vanji in Marku. Hvala za vso pomoč pri zdravljenju nje-
govi osebni zdravnici dr. Petri Mesec Rodi in medicinski sestri 
Mirjani Porenta, dr. Lojzetu Šmidu iz KOGE. Zahvaljujemo se 
pogrebni službi, pogrebcem, vsem pevcem, trobentaču, sosedu 
Andreju za poslovilni govor in gospodu župniku za lepo opravljen 
pogrebni obred. Iskrena hvala vsem imenovanim in neimenova-
nim, ki ste ga imeli radi in ga v tako velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti. 
 

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALE malioglasi@g-glas.si
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Anketa

Igor Drakulič, Škofja Loka:

»Podpiram idejo o združe-
ni Evropi. Kampanje nisem 
spremljal, a me evropsko 
dogajanje zanima in bom šel 
volit. Morda bi lahko imeli v 
Evropskem parlamentu več 
slovenskih poslancev.«

Matjaž Eržen, Žabnica:

»Pogledal sem, kaj kandida-
ti obljubljajo. Osrednji temi 
kampanje sta bili begunci 
in gospodarski razvoj. Po-
membno je, da naši pred-
stavniki v Evropskem parla-
mentu nastopijo enotneje.«

Janez Mrak, Virmaše:

»Kandidati ne ponujajo veli-
ko, vsi se le hvalijo. Evropske 
volitve so zelo pomembne, 
zato sem šel volit že na 
predčasne volitve. Poslanci 
naj nam zagotovijo boljše 
črpanje evropskih sredstev.«

Filip Jembrih, Sv. Andrej:

»Ne bom šel volit. Volil bi le, 
če bi lahko po telefonu ali na 
spletu. Za mlade evropske 
volitve niso zanimive in niti 
nimamo časa. Evropa bi mo-
rala ponuditi več izmenjav in 
čezmejnega sodelovanja.«

Maša Likosar

Na evropskih volitvah, ki bodo 
potekale v nedeljo, se bo za 
vstop v Evropski parlament 
potegovalo štirinajst list in 
vsega skupaj sto trije kandi-
dati. Kako prepričljivi so bili v 
kampanji, kaj od njih pričaku-
jemo, se nam zdi udeležba na 
evropskih volitvah pomemb-
na? / Foto: Tina Dokl

Bomo v nedeljo 
oddali svoj glas

Marjan Ritonja, Škofja Loka:

»Podpiram tiste, ki si želijo 
samostojnejše države znot-
raj Evropske unije. Osem slo-
venskih poslancev je malo, a 
če gredo v pravo evropsko 
koalicijo, lahko združeni do-
sežejo zastavljene cilje.« 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Spoštovani,

pred nami so pomembne odločitve, ki jih moramo sprejeti, da zavarujemo obstoj Evropske 
unije, našo kulturo in našo identiteto. Zato na pomembnih mestih potrebujemo ljudi, ki bodo 
znali sprejeti prave odločitve.

Vabim Vas, da se 26. maja odločite za skupno listo SDS in SLS.

Odločite se za močno Slovenijo v močni Evropski uniji.

Hvala za zaupanje,
       
       dr. Milan Zver

SKUPAJ SMO MOČNEJŠISKUPAJ SMO MOČNEJŠI

dr. Milan ZVERdr. Milan ZVER11
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Danes zjutraj bo ponekod po nižinah megla, čez dan pa bo 
deloma jasno. Nastane lahko kakšna ploha ali nevihta. Jutri 
in v nedeljo bo zjutraj in dopoldan deloma sončno, popoldne 
pa spremenljivo oblačno. Krajevne plohe in nevihte bodo po-
gostejše.

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

Vilma Stanovnik

Kranj – Z Ministrstva za in-
frastrukturo so sporočili, da 
se bo predvidoma v torek, 
28. maja, začela preuredi-
tev obstoječega krožnega 

križišča Primskovo, zato bo 
tam vzpostavljen spreme-
njen prometni režim. Dela 
obsegajo preureditev klasič-
nega krožnega križišča v kro-
žno križišče s spiralnim po-
tekom, z dvema pasovoma v 

krožnem križišču in po dve-
ma uvoznima pasovoma 
na vseh krakih. Pogodbena 
vrednost del je 1.145.778,26 
evra. Promet bo oviran 
predvidoma do konca ok-
tobra letos. V prvi fazi bodo 

dela potekala zunaj vozišča. 
Vzpostavljena bo delna za-
pora z zoženjem voznih pa-
sov na vseh priključnih kra-
kih krožnega križišča. V ob-
močju obstoječega krožnega 
križišča bodo zaprte vse po-
vršine za pešce in kolesarje. 
Promet pešcev in kolesarjev 
bo iz smeri Planeta Tuš pre-
usmerjen prek Planine.

Gradnja krožišča na Primskovem

Velika planina – Člani Pašne skupnosti Velika in Mala Plani-
na in markacisti Planinskega društva Domžale obveščajo, da 
bodo med 20. in 31. majem obnovili del planinske (gonske) 
poti Stahovica–Velika planina, in sicer na odseku med se-
dlom Kisovec in križiščem za Malo in Veliko planino. Pot je 
že dlje časa težko prehodna, zato so se omenjeni odločili za 
strojni poseg. Pot bo zato zaprta na treh lokacijah – na Sedlu 
Kisovec, pri Štalah na planini Kisovec, na križišču iz Velike in 
Male planine proti Krivčevu, proti planini Kisovec in proti Pas-
jim pečem (Stahovici). Z erozijskimi zaščitami bodo izvajalci 
poskrbeli, da voda ne bo delala škode, kot jo je do sedaj. Vse 
planince, ki so v tem času načrtovali turo preko navedenih 
odsekov, prosijo, da si izberejo druge poti.

Zapora odseka planinske poti na Veliko planino

Zbilje – Jutri, 25. maja, bo ob Zbiljskem jezeru potekal Festival 
kranjske klobase. Začetek degustacij bo ob 11. uri. Ob 16. uri 
bo srečanje godb, ob 19. uri pa še nastop skupine Kokr Joe 
Band. Degustacijska porcija kranjske klobase bo stala en evro, 
zbran izkupiček pa bo šel v dobrodelne namene.

Festival kranjske klobase v Zbiljah

Mateja Rant

Gorenja vas – V pritličju go-
renjevaškega zdravstvene-
ga doma so včeraj tudi ura-
dno odprli nove prostore le-
karne, kamor so se iz prve-
ga nadstropja preselili v za-
četku aprila. Vsa potrebna 
sredstva za izvedbo pol mi-
lijona evrov vredne investi-
cije je zagotovil javni zavod 
Gorenjske lekarne, katere-
ga soustanoviteljica je tudi 
Občina Gorenja vas - Polja-
ne. Po besedah direktorice 
Gorenjskih lekarn Romane 
Rakovec je bila to ena njiho-
vih največjih naložb v zad-
njih letih, s katero so v Gore-
nji vasi dobili eno najsodob-
neje opremljenih lekarn. Za 
ureditev novih prostorov so 

se po njenih besedah odločili 
tudi zato, ker se je po reorga-
nizaciji stavbe zdravstvenega 
doma lekarna znašla v prvem 
nadstropju, zato je bila težje 
dostopna staršem z otroški-
mi vozički in gibalno ovira-
nim osebam. Vhod v novo le-
karno je zdaj neposredno z 
novega parkirišča in je torej 
dostopnejša vsem uporabni-
kom. Novih prostorov lekar-
ne je vesel tudi župan občine 
Gorenja vas - Poljane Milan 
Čadež, ki je prepričan, da je 
tudi to korak naprej k zagota-
vljanju večje kakovosti biva-
nja v njihovi občini. Spom-
nil je, da so v zadnjih letih 
veliko truda vložili tudi v za-
gotavljanje dodatnih zdra-
vstvenih programov in bolj-
šo zdravstveno oskrbo.

Lekarna v novih prostorih

S slovesnosti ob odprtju lekarne / Foto: Tina Dokl
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