
AKTUALNO

Volkovi pobijajo  
ovce na paši
Volkovi so letos na Gorenjskem na 
planinski paši pokončali že okrog 
petdeset ovc. Kmetijsko gozdar-
ska zbornica Slovenije zaradi ne-
odzivnosti države pri upravljanju z 
zvermi pripravlja protestni shod v 
Ljubljani.

3

ŠPORT

Ponyja gnala  
rekordno hitro
Pony, legenda na dveh kolesih, še 
vedno navdušuje. Dokaz za to je 
tudi prireditev Red Bull Goni Pony, 
na kateri so se že peto leto zapo-
red s poniji iz Kranjske Gore poda-
li na Vršič. Letos so znova padali 
rekordi – v več pogledih. 

11

KRONIKA

V nesreči z raftom na 
Savi umrla turistka 
Trčenje ob skalo med spustom s 
čolnom po reki Savi med Šobcem 
in Globokim je bilo v nedeljo uso-
dno za 34-letno Indijko. Ostali po-
tniki so se po prevrnitvi čolna opri-
jeli skal. Kriminalisti še preiskujejo 
okoliščine nesreče. 

12

ZANIMIVOSTI

Klekljali so  
štiriindvajset ur
V petek in soboto so v Železnikih 
že četrtič po vrsti priredili 24 ur 
klekljanja in predstavitev starih 
obrti, kar je lep uvod v Čipkarske 
dneve ob koncu meseca. Ob pun-
klju se je zvrstilo kakih šestdeset 
klekljaric in klekljarjev.

21

VREME

Danes, jutri in v četrtek bo 
sončno in toplo. Popoldne 
bo nastajala kopasta 
oblačnost, možne bodo po-
samezne plohe ali nevihte.

11/25 °C
jutri: sončno in toplo
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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Besede  
z gorenjskega juga
Glasov sodelavec Miha Naglič je vodil največ  
Prej doslej. To pot se bo znašel v obrnjeni vlogi,  
kot gost Preje. Z njim se bo pogovarjala voditeljica 
Monika Tavčar. Povod za Prejo je izid njegove  
nove knjige Žirovski besednjak. V njej predstavi Žiri, 
Žirovce in njihove sosede z avtorsko razlago petsto  
izbranih besed. Pred pogovorom si bomo ogledali 
dokumentarni film Življenje od znotraj (2001)  
režiserja Reneja Maurina. V njem nastopajo trije  
nekdanji sošolci in filozofi: Ivan Kosovel, Peter Mlakar 
in naš gost. 

Preja bo v četrtek, 6. junija 2019, ob 19.30  
v Kinodvorani Žiri (Zadružni dom).

Pokrovitelji Preje so: Ambasada Žiri, DPD Svoboda 
Žiri, Muzejsko društvo Žiri in M Sora, d. d. 

Vsi lepo povabljeni!

Maja Bertoncelj

Britof – V nedeljo se je v Ve-
roni končala Dirka po Itali-
ji. Skupni zmagovalec je Ri-
chard Carapaz (Movistar), 
na zmagovalnem odru pa 
sta mu družbo delala dru-
gouvrščeni Vincenzo Niba-
li (Barhrain Merida) in tretji 
Primož Roglič (Jumbo-Vi-
sma), ki je pet dni nosil ro-
žnato majico. To je prva uvr-
stitev slovenskega kolesar-
ja med najboljše tri na trite-
denskih dirkah. 

V karavani 102. izvedbe 
Dirke po Italiji sta bila tudi 

Gorenjca Jan Polanc (UAE 
Emirates), ki je dva dni vo-
zil v rožnati majici vodilne-
ga in dirko končal na sku-
pno 14. mestu, in Grega 
Bole, ki je kot pomočnik pri-
speval k drugemu mestu ka-
petana v ekipi Nibalija. Do-
sežek Polanca je združil Bri-
tofljane, ki so mu v nede-
ljo pozno zvečer pripravili 
sprejem pred domačo hišo. 
V glavni vlogi so bili tamkaj-
šnji gasilci v sodelovanju s 
Polančevim dekletom, dru-
žino in prijatelji. »Presene-
tili ste me, čeprav sem za-
radi namigov na družbenih 

omrežjih pričakoval kakšen 
manjši sprejem. To, kar ste 
pripravili, je res neverjetno. 
Ponosen sem, da sem iz Bri-
tofa, in upam, da bomo še 
kdaj takole proslavljali. Hva-
la vsem,« so bile besede Jana 
Polanca. Kljub temu da je bil 
po treh tednih vrtenja peda-
lov utrujen, se mu to ni po-
znalo. Nasmejan se je foto-
grafiral z navijači, delil avto-
grame, se vozil s ponyjem, 
ki so mu ga kot preseneče-
nje pripravili sosedje, odprl 
šampanjec, rezal torti ... in 
delil svoje misli z 'Gira'. 

Rožnati Britof sprejel Jana Polanca
Po kolesarski dirki po Italiji je čas za slavje z junaki. Britofljani so pripravili 
velik sprejem za Jana Polanca, ki je na Giru dva dni vozil v rožnati majici 
vodilnega. »To je bil zame eden najlepših trenutkov, odkar kolesarim,« je 
dejal, presenečen in presrečen nad sprejemom v domačem kraju.

Kolesarja Jana Polanca so v nedeljo zvečer v Britofu pričakali številni navijači. / Foto: Gorazd Kavčič49. stran

Simon Šubic

Kranj – Kranjski župan Ma-
tjaž Rakovec in izvršni di-
rektor ljubljanskega podje-
tja VG5 Miha Brlan sta vče-
raj podpisala pogodbo za do-
zidavo in rekonstrukcijo vrt-
ca in Osnovne šole Simona 
Jenka – Podružnične šole 
Center v Kranju. K šestmi-
lijonski investiciji bo po žu-
panovih besedah Mestna ob-
čina Kranj prispevala 1,7 mi-
lijona evrov, za preostali del 
pa so pridobili sofinancira-
nje iz evropskih in državnih 
sredstev.  

Projekt, ki ga mora izva-
jalec končati v letu dni po 
uvedbi del, vključuje celo-
vito prenovo zapuščenega 

degradiranega objekta nek-
danje srednje ekonomske 
šole za namene štirih enot 
vrtca, osmih enot osnovne 

šole in prostore šolske upra-
ve. Vključuje tudi notranjo 
opremo zdaj praznega vzho-
dnega krila šole, energetsko 

sanacijo objekta (nova fasa-
da), ureditev skupne jedil-
nice obstoječega aktivnega 
dela objekta podružnične 
šole (zahodno krilo) ter ure-
ditev zunanjih funkcional-
nih in zelenih površin s šol-
skim igriščem. 

Župan Rakovec je razložil, 
da bodo gradbena dela stala 
5,5 milijona evrov, približno 
pol milijona evrov bo šlo za 
opremo. »Težko pričakova-
na obnova stare Jenkove šole 
bo v prvi vrsti veliko pomeni-
la za učence, starše ter uči-
telje in ravnatelja, pa tudi za 
bližnje sosede, saj je objekt 
že pred časom postal sredi-
šče zbiranja ljudi, ki v to oko-
lje ne sodijo,« je dejal. 

Začetek obnove stare Jenkove šole
Šest milijonov evrov vredno rekonstrukcijo in dozidavo vrtca in podružnične Osnovne šole Simona 
Jenka Kranj - Center mora ljubljansko podjetje VG5 izvesti v letu dni. 

Na obnovo stare Osnovne šole Simona Jenka v centru 
Kranja čakajo že okoli dvajset let. / Foto: Gorazd Kavčič 44. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANGELA FAJFAR iz Mavčič.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Poletje v dvoje na Valu 202

Radijska ekipa Vala 202 bo tudi letos poskrbela, da se boste 
od 10. junija do 5. julija v vroče poletne dni prebujali v dobri 
družbi. Voditeljski pari: Andrej in Miha, Anja in Maj, Uršula in 
Tadej ter Maruša in Mitja vas bodo z zanimivimi vsebinami 
obogatili že navsezgodaj. Prav tako pa vas ob rojstnem dnevu 
Vala 202 med 10. in 14. junijem vabijo, da se jim vsak večer 
ob 20. uri na dogodkih v živo pridružite na dvorišču Radia 
Slovenija. 

RTV Slovenija dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarja 
majico Vala 202. V žrebu lahko sodelujete, če pravilno odgo-
vorite na nagradno vprašanje: Kateri voditeljski par bo prvi 
nastopil v Poletju v dvoje? Odgovore s svojimi podatki pošljite 
do srede, 12. junija na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 
1, 4000 Kranj ali na koticek@g-glas.si.
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Vilma Stanovnik

Kranj – V centru Korak Kranj 
vsako leto obiskovalce, ki jih 
zanima njihovo delo, pova-
bijo na ogled prostorov in 
predstavitev programov. Na 
Kidričevi cesti v Kranju sta 
namreč tako enota za reha-
bilitacijo kot delovna eno-
ta, programe pa vodijo raz-
lični strokovnjaki, od nevro-
fizioterapevtov do psiholo-
gov in socialnih pedagogov. 
Delo poteka individualno in 
v skupinah, cilj vseh progra-
mov in delavnosti pa je, da 
osebam s pridobljeno mo-
žgansko poškodbo omogo-
čijo rehabilitacijo v doma-
čem okolju. S tem postane-
jo samostojnejši in se aktiv-
no vključijo v okolje. Prav 
tako skrbijo za njihovo za-
poslitev, hkrati pa tudi raz-
bremenijo svojce in jim nu-
dijo podporo.

»Zelo smo povezani z oko-
ljem, to pa je dan, ko vsem 
zainteresiranim omogoči-
mo, da si ogledajo, kako pri 
nas poteka delovni dan. Prav 
tako je to priložnost, da nas 
obiščejo strokovni delavci iz 
drugih ustanov, od Soče do 
varstveno-delovnih centrov. 
V družbi se namreč še vedno 
borimo za svoj prostor, želi-
mo pa pokazati, kaj je tisto, 
za kar se trudimo in borimo. 
Trenutno smo s kolegi Cen-
tra Naprej iz Maribora v skle-
pni fazi priprave strokovnih 
podlag za nacionalne smer-
nice in standarde storitev v 
psihosocialni medicinski re-
habilitaciji in usposabljanju 
oseb s pridobljeno možgan-
sko poškodbo v dolgotraj-
nem obdobju v Sloveniji. 
Namen tega je predstaviti 

najmodernejše ugotovitev s 
tega področja, saj si želimo, 
da bi se takšen program širil 
in bi vsak regija dobila svoj 
center,« je povedala direkto-
rica Centra korak Kranj Ma-
teja Korošec in znova pou-
darila, da še vedno čakajo na 
razširitev koncesije. Čeprav 
imajo trenutno 25 konce-
sijskih mest, imajo namreč 
vključenih 32 uporabnikov, 
kar 42 pa imajo še popolnih 
vlog čakajočih. 

Tudi o tem sta se ob leto-
šnjem dnevu odprtih vrat 

pogovarjala z varuhom člo-
vekovih pravic Petrom Sve-
tino, ki si je z zanimanjem 
ogledal prostore Centra Ko-
rak in se pozanimal o pro-
gramih. »Na področju in-
validnih oseb s področja so-
cialnega varstva stvari niso 
urejene, kot bi bilo treba. 
Čakalne dobe so nemogo-
če dolge, smo starajoča se 
družba, še posebno pere-
če pa je stanje na področju 
skrbi za osebe po pridoblje-
ni možganski poškodbi, saj 
javna mreža ne zagotavlja 

tega, kar zagotavljajo kon-
cesionarji, ki javno mre-
žo dopolnjujejo. Koncesi-
je niso bile razpisane že več 
kot deset let. Prav tako ni-
mamo izdelanega koncep-
ta celostne skrbi za osebe 
po pridobljeni možganski 
poškodbi, Center Korak pa 
je zagotovo ena izmed sve-
tlih točk, ki kaže, na kakšen 
način je moč delati in tudi, 
kako te ljudi vključiti v druž-
bo,« je povedal varuh člove-
kovih pravic Peter Svetina 
in dodal, da ne razume mi-
nistrstva za delo, družino 
in socialne zadeve, da toli-
ko časa ne razpiše koncesij. 
»Pred kratkim smo imeli 
delovni sestanek z ministri-
co in strokovnimi delavci in 
smo na to opozorili. Naša 
oziroma moja moč je, da na 
to opozarjam, sedaj pa je na 
potezi ministrstvo,« je še 
dodal Peter Svetina.

Vsi si zaslužijo pomoč
V Centru Korak Kranj, kjer pomagajo osebam s pridobljeno možgansko poškodbo in njihovim svojcem, 
so v četrtek na široko odprli vrata obiskovalcem, želijo pa jih odpreti tudi pomoči potrebnim z vse 
daljšega čakalnega seznama, zato težko čakajo na razpis za koncesije.

Predsednica društva Klub en korak več Tanja Žumer in direktorica Centra Korak Mateja 
Korošec sta obiskovalcem, tudi kranjskemu podžupanu Robertu Nograšku in varuhu 
človekovih pravic Petru Svetini, predstavili programe dejavnosti. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Ljubljana – Na ministrstvu 
za izobraževanje, znanost in 
šport so pripravili spremem-
be pravilnika o upravljanju 
učbeniških skladov, na pod-
lagi katerih bodo učbeniki 
in delovni zvezki brezplačni 
tudi za drugošolce. Že doslej 
so učna gradiva brezplačno 
prejeli prvošolci, z dodatnim 
milijonom evrov sredstev za 
učbeniške sklade pa so to 
pravico razširili še na učen-
ce drugih razredov. Po bese-
dah ministra Jerneja Pikala 

bodo tako za učbenike in os-
tala učna gradiva v celoti na-
menili pet milijonov evrov.

Šolam bodo za zagotavlja-
nje brezplačnih učbenikov 
in delovnih zvezkov v 1. ra-
zredu še naprej namenjali 
po 30 evrov na učenca, v 2. 
razredu pa po 40 evrov na 
učenca. Šole pa nato same 
oblikujejo pakete učbenikov 
in delovnih zvezkov, ki jih 
brezplačno prejmejo učen-
ci prvih in po novem tudi 
drugih razredov. »Šole ima-
jo proste roke pri razpore-
janju sredstev,« je poudaril 

Pikalo in dodal, da so učite-
lji avtonomni v izboru uč-
nih gradiv. »Predloge kom-
pletov pripravijo šole in jih 
dokončno potrdijo v sodelo-
vanju s starši, ki se morajo, 
skladno s pravilnikom, stri-
njati s končno ceno komple-
tov.« Ob tem na ministrstvu 
priporočajo, da v šolah sledi-
jo strokovnim priporočilom 
za izbiro učbenikov in kom-
pletov učnih gradiv za šolsko 
leto 2019/2020, ki jih je v za-
četku aprila izdal Zavod Re-
publike Slovenije za šolstvo. 
Ti med drugim priporočajo 

tudi razmislek o smotrnosti 
(pretirane) uporabe učnih 
gradiv v prvi triadi osnovne 
šole. Minister Pikalo je ob 
tem še napovedal, da si bodo 
prizadevali brezplačna učna 
gradiva v prihodnje zagoto-
viti še za učence tretjega ra-
zreda, prvič predvidoma v 
šolskem letu 2020/21.

Na ministrstvu so se od-
zvali tudi na opozorila otrok 
in staršev glede pretežkih 
šolskih torb. Dodatnih tristo 
tisoč evrov bodo zato name-
nili še za interaktivna oziro-
ma digitalna gradiva.

Brezplačno tudi za drugošolce
V prihodnjem šolskem letu bodo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport brezplačna učna 
gradiva zagotovili tudi za učence drugega razreda.

Cveto Zaplotnik

Kranj – V drugem svežnju bo 
informativni izračun prejelo 
590.109 zavezancev, od tega 
velika večina z navadno po-
što, 3755 zavezancev, ki so se 
prostovoljno vključili v sis-
tem eVročanja preko eDav-
kov, pa ga bodo prejeli le v 
sistem eDavki. Približno tri 
petine izračunov je z vrači-
lom dohodnine, nekaj več 
kot 22 odstotkov z doplači-
lom, preostali pa brez vrači-
la ali doplačila. Skupni zne-
sek vračil je 206 milijonov 
evrov, znesek doplačil pa 41 
milijonov.

V finančni upravi svetu-
jejo zavezancem, da naj iz-
račun natančno pregleda-
jo, preverijo, ali so vklju-
čeni podatki o vseh preje-
tih dohodkih, in primerja-
jo podatke s svojimi podatki 

oziroma podatki, ki so jih 
prejeli od izplačevalcev do-
hodkov. Če se z izračunom 
strinjajo, jim ni treba storiti 
ničesar in izračun bo po po-
teku roka za ugovor samo-
dejno postal odločba. V pri-
meru, da podatki v izračunu 
niso pravilni ali da je davčna 
obveznost odmerjena pre-
visoko ali prenizko, mora-
jo na predpisanem obrazcu 
najpozneje do 1. julija poda-
ti ugovor. V tem primeru ne 
nastane obveznost doplačila 
ali vračila dohodnine, ta bo 
nastala šele potlej, ko bo dav-
čni organ na podlagi ugovo-
ra izdal odločbo o odmeri do-
hodnine. Zavezanci, ki niso 
uveljavljali posebne olajšave 
za vzdrževane družinske čla-
ne, lahko to storijo še v ugo-
voru. Rok za vračilo prema-
lo ali doplačilo preveč doho-
dnine poteče 31. julija. 

Novi izračuni 
dohodnine
Finančna uprava (Furs) je v petek na naslove 
davčnih zavezancev poslala še drugi sveženj 
informativnih izračunov dohodnine za lani.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina: »Na področju 
invalidnih oseb glede socialnega varstva stvari niso 
urejene, kot bi bilo treba. Čakalne dobe so nemogoče 
dolge, še posebno pereče pa je stanje na področju 
skrbi za osebe po pridobljeni možganski poškodbi, 
saj javna mreža ne zagotavlja tega, kar zagotavljajo 
koncesionarji, ki javno mrežo dopolnjujejo. Koncesije 
niso bile razpisane že več kot deset let.«
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Izsledki raziskave o občutkih 
preobremenjenosti in izpo-
stavljenosti stresu med slo-

venskimi šesto- in osmošolci so 
na prvi pogled zelo razveseljivi, 
saj naj šola ne bi bila pretira-
no stresna, čeprav je v šoli stres 
sicer prisoten. A če drugače 
pogledamo na to, je že s tem, 
da sploh omenjamo stres v po-
vezavi z osnovno šolo, nekaj 
narobe. Otroci so po naravi 
vedoželjni in bi morali z vese-
ljem srkati nova znanja, zato 
se postavlja vprašanje, kaj je to-
rej v zadnjem času šlo narobe, 
da sploh govorimo o pretirani 
obremenjenosti otrok s šolo. 

Ob tem tudi ne gre spregleda-
ti odstotka učencev, ki so izja-
vili, da so močno obremenjeni 
oziroma močno pod stresom. 
Takih otrok je bilo po podatkih 
iz raziskave kar 16 odstotkov, 
kar prav gotovo ni zanemar-
ljiva številka. Ne moremo na-
mreč kar odmahniti z roko, da 
težav ni, če je v redu za večino. 
In verjetno se zlasti ob koncu 
šolskega leta odstotek otrok, ki 
se čutijo pretirano obremenjeni 
s šolo, še poveča. Po navedbah 
pristojnih z oddelka za otro-
ško, mladostniško in razvojno 
nevrologijo Univerzitetnega 
kliničnega centra Ljubljana se 
namreč pri njih ob koncu šol-
skega leta podvoji število spre-
jetih otrok. To so tudi otroci z 
resnimi nevrološkimi simpto-
mi, ki recimo nehajo govoriti 
ali hoditi. Bolečine v trebuhu 
in slabost pred zahtevnimi oce-
njevanji pa je najbrž vsaj kdaj 

izkusil že vsak. Obenem bi bila 
najbrž zanimiva tudi raziska-
va, kako obremenjeni so s šolo 
starši. Ni redko, da svojemu 
sinu doma razlagam snov, za 
katero je v šoli zmanjkalo časa. 
Če učitelji tako cenijo svoj pros-
ti čas in striktno vrednotijo ure, 
ki jih opravijo v šoli, bi bilo pra-
vično, da bi cenili tudi mojega. 
Potem se mi mogoče ob svojem 
poklicu ne bi bilo treba v popol-
danskem času neprostovoljno 
ukvarjati še s poučevanjem. 
Seveda pa je to, koliko se mo-
ramo starši ukvarjati s šolo 
doma, odvisno predvsem od 
posameznih učiteljev, saj neka-
teri že zdaj znajo ločiti, kaj je 
v učnih načrtih res pomembno 
in kaj mogoče lahko tudi brez 
slabe vesti izpustijo, pa zato ta 
čas raje namenijo dodatnemu 
utrjevanju že pridobljenega 
znanja, ki bo tako učencem 
najbrž ostalo tudi za dlje časa. 
Zato bo najbrž še bolj dobro-
došla nova raziskava o učnih 
načrtih, ki jo pripravljajo na 
zavodu za šolstvo, v okviru ka-
tere naj bi pregledali zasnovo 
in strukturo učnih načrtov ter 
uporabnost teh dokumentov 
s ciljem izboljšati pristope pri 
učenju in poučevanju.

Smo pa starši lahko zado-
voljni vsaj z dvema poudarko-
ma iz raziskave, ki sta ovrgla 
v zadnjem času zelo razširjena 
mita, in sicer da naj bi zahteve 
šole starši še dodatno obtežili s 
svojimi pričakovanji in da so 
za otroke dodatna obremenitev 
zunajšolske dejavnosti.

Stres in šola

KOMENTAR
Mateja Rant

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po oceni Zavoda za 
gozdove Slovenije se na Go-
renjskem zadržujejo štirje 
volkovi, ki že povzročajo ško-
do na planinskih pašnikih. 
Tako naj bi volk ali več vol-
kov letos že pokončalo okrog 
šestdeset ovc. Po doslej zbra-
nih podatkih je volk v noči z 
velikonočne nedelje na veli-
konočni ponedeljek prese-
netil ovce na pašniku v bli-
žini Lučin in pokončal osem 
odraslih ovc in štiri jagnjeta. 
Ovce so bile na paši v bliži-
ni kmetije na pašniku, ki je 
bil ograjen z 1,2 metra viso-
ko električno ograjo in odda-
ljen od kmetije vsega petde-
set metrov. Ena od poškodo-
vanih ovc se je zatekla na hi-
šni prag. Sredi maja je volk 
mesaril na pašniku v Zgor-
njih Danjah in pokončal 
osemindvajset ovc, na istem 
pašniku je ponovno »udaril« 
v četrtek in pobil še trinajst 
ovc. O napadu volkov poro-
čajo tudi iz Novakov, vasice, 
ki meji na Gorenjsko. Tam 
so letos volkovi ugonobili že 
nekaj koz, nazadnje sta dva 
volkova prejšnji ponedeljek 
na kmetiji Franca Čemažar-
ja v Gorenjih Novakih po-
končala tele in poškodova-
la kravo.

Vse pobite ovce na paš-
niku v Zgornjih Danjah so 
bile z Gašperlinove kme-
tije na Lužah. Kot je pove-
dal gospodar Klemen, so že 
1994. leta na Dajnarski pla-
nini najeli od lastnikov ze-
mljišč skupno 35 hektar-
jev planinskega pašnika, 
na katerem se letos pase 
120 ovc, poleg njih še jag-
njeta. Že v devetdesetih le-
tih jim je medved prepolo-
vil čredo, sredi julija lani 
jim je volk poklal sedem-
najst ovc in jagnjet, še ne-
kaj so jih pogrešili. Čeprav 

je vsa planina ograjena z og-
rajo s štirimi žicami, imajo 
pa tudi pastirja, se je zgodba 
ponovila tudi letos. Letos so 
jim volkovi doslej pokončali 
41 ovc in jagnjet, še nekaj jih 
pogrešajo. »Ne vem, kam to 
pelje?! Ovce niso nič vred-
ne, volk vse. Mineva me ve-
selje do kmetovanja. Delaš, 
vlagaš, se trudiš, nato pa pri-
de volk in uniči čredo. Mi-
nilo bo kar precej časa, pre-
den jo bomo obnovili. Letos 
bomo verjetno še vztrajali s 
pašo na planini, za naprej še 

ne vemo,« pravi Klemen, ki 
si tudi z obveščanjem (evro)
poslancev, vladnih služb, 
zbornice in drugih prizade-
va, da bi država dovolila iz-
redni odstrel volkov. Za to 
se zavzemajo tudi kmetje iz 
Novakov, Davče pa tudi iz 
drugih krajev, kjer se volko-
vi znašajo nad drobnico.

Zbornica pripravlja 
protest

Svet Kmetijsko gozdar-
ske zbornice Slovenije je 
na četrtkovi seji sklenil, da 

bo zbornica zaradi neodziv-
nosti države pri upravlja-
nju z zvermi pripravila v 
Ljubljani protest, pri tem 
pa je pozval tudi druge 
kmetijske nevladne organi-
zacije in civilne pobude, da 
se jim pridružijo. Na pro-
testu bodo opozorili na te-
žave, ki jih imajo z zvermi 
na podeželju, in predstavi-
li zahteve za rešitev proble-
ma. Kot ugotavljajo v zbor-
nici, so napadi zveri na ži-
vali v zadnjem času vse po-
gostejši; to pa otežuje kme-
tovanje in povečuje strah 
pred zvermi med prebival-
ci na podeželju. Zborni-
ca je na to že pred časom 
s protestnim pismom opo-
zorila državne organe, a od-
ziva ni bilo.

Odprto pismo 
hribovskega kmeta 

Hribovski kmet Stane 
Bergant iz Kokre v odprtem 
pismu, ki ga je naslovil na 
predsednika vlade Marjana 
Šarca, ministrico za kme-
tijstvo Aleksandro Pivec in 
ministra za okolje Simo-
na Zajcu, ugotavlja, da je 
več stoletij pridelava hrane 
imela prednost pred div-
jadjo in zvermi. »Pogosto 
se poudarja, da je pri prip-
ravi zakonodaje treba upo-
števati vse deležnike. Spra-
šujem vas, kako ima lahko 
kmet, ki na svoji zemlji pre-
hranjuje divjad in zveri in 
edini trpi posledice škode, 
enako težo kot deležniki, ki 
na sadovih njegovega dela 
uživajo le koristi ... Nespre-
jemljivo je, da ozke druž-
bene skupine, ki zagovar-
jajo večanje populacij zve-
ri, ne nosijo za svoja deja-
nja nobene odgovornosti,« 
je v pismo zapisal Bergant 
in dodal, da ima Slovenija 
največjo gostoto zveri na 
enoto površine.

Volkovi pobijajo ovce na paši
Volkovi so letos na Gorenjskem na planinski paši pokončali že okrog petdeset ovc. Kmetijsko gozdarska 
zbornica zaradi neodzivnosti države pri upravljanju z zvermi pripravlja protest v Ljubljani.

Volk pobija predvsem drobnico, pri delovanju v skupini pa 
tudi goveda.

Klemen GašperlinStane Bergant / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Košnjek

Brezje – Radovljičana, 
umetnostnega zgodovinar-
ja ddr. Damirja Globočnika 
izzivajo dogodki, osebno-
sti in umetniška dela iz slo-
venske zgodovine. Tokrat 
je bila njegov umetnostno-
-zgodovinski izziv Layerje-
va podoba Marije Pomagaj 
na Brezjah, ki jo je z ver-
skega, družbenega in tudi 

političnega vidika, s po-
močjo številnih dokumen-
tov in pričevanj, opisal v 
obsežni knjigi z naslovom 
»Marija Pomagaj na Brez-
jah, Layerjeva Marija Po-
magaj in pričevanja o ro-
manjih na Brezje«. Njena 
predstavitev je bila zadnji 
majski dan v baziliki Marije 
pomagaj na Brezjah. Poleg 
avtorja so o vsebinsko in po-
datkovno zelo bogati knjigi 

in njenem nastajanju pri-
povedovali rektor Marijine-
ga svetišča na Brezjah dr. 
Robert Bahčič in direktori-
ca Romarskega urada Brez-
je dr. Andreja Eržen Firšt. 
Urad, v katerem bo knjiga 
naprodaj, je tudi izdajatelj 
in založnik knjige. 

Knjiga, v kateri je uvod-
no besedo napisal ljubljan-
ski nadškof metropolit Sta-
nislav Zore, v preteklosti 

tudi sam predstojnik fran-
čiškanskega samostana na 
Brezjah, je najpopolnej-
ši pregled dogodkov, pove-
zanih z Brezjami in Mari-
jino podobo. Ddr. Damir 
Globočnik piše o zgodovini 
cerkve na Brezjah, o mno-
žičnih pobožnostih in sve-
čanostih na Brezjah, o na-
stanku in poteh Layerjeve 
podobe Marije in njenih ko-
pijah doma in po svetu. 

Podoba, ki jo častijo Slovenci
Na Brezjah so predstavili knjigo umetnostnega zgodovinarja ddr. Damirja Globočnika »Marija Pomagaj 
na Brezjah, Layerjeva Marija Pomagaj in pričevanja o romanjih na Brezje«.
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6 muzejev in 23 vrhov

Nova Gorenjska muzejsko-planinska 
transverzala in vodnik

Enotna
vstopnica

z zakladi po muzejih in  
planinskih točkah ter … sledljivčki! 
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Marjana Ahačič

Radovljica – V sklopu prire-
ditve Vurnikovi dnevi so v 
soboto v Radovljici, tokrat 
drugo leto zapored, podelili 
letošnje Vurnikove študent-
ske nagrade za perspektiv-
nega študenta arhitektu-
re ali urbanizma. Vurniko-
vi priznanji sta prejela Miha 
Gašperin in Nuša Zupanc, 
Vurnikovo nagrado, ki vklju-
čuje tudi denarno nagrado, 
namenjeno študijskemu po-
tovanju, pa Ana Erjavec. 

Tričlanska mednarodna 
komisija je tokrat izbirala 
med 16 prijavljenimi deli, 
ki so obsegala osebno mapo 
z izbranimi projekti ter esej 
o arhitekturi oziroma urba-
nizmu. »V današnjem sve-
tu so za kapitalistično ure-
ditev pomembni slavoloki 
drugih razsežnosti. Z razni-
mi spektakularnimi projek-
ti, stavbami, spravijo pozor-
nost stran od tega, kar je re-
alni problem in na katere-
ga bi morali biti vsi pozorni: 
to so revščina, eksponentno 
večanje populacije in glo-
balno segrevanje,« je v svo-
jem nagovoru enega od ese-
jev povzel dekan ljubljanske 
fakultete za arhitekturo dr. 
Matej Blenkuš.

»Živimo v času revolucio-
narnih rešitev, medtem ko 

še kako potrebujemo evolu-
cijo: evolucijo družbe, evo-
lucijo ideje, ki naj izhaja iz 
iskrene skrbi za sočloveka 
ter okolje,« pa je poudarila 
nagrajenka Ana Erjavec.

»Vesel sem, da se študent-
ki zavedata temeljnih nep-
ravičnosti družbenih raz-
merij, da nista zastruplje-
ni z iluzijami in bliščem, 
da se zavedata, da delo ar-
hitekta in urbanista ni sple-
teno s kapitalom, ampak s 

poslanstvom družbene od-
govornosti,« dodaja dekan 
Blenkuš.

V okviru Vurnikovih dni, 
ki jih v Radovljici že šesto 
leto zapored soorganizirata 
Center za arhitekturo Slove-
nije in krajevna skupnost, so 
sicer v soboto v Šivčevi hiši 
odprli še razstavo zasnov so-
dobnih mašnih plaščev, ki 
so jih pod vodstvom men-
torice Marije Jenko in po 
navdihu umetniških del 

zakoncev Vurnik pripravi-
le študentke Naravoslovno-
tehniške fakultete Univerze 
v Ljubljani. 

Prvič pa so organizatorji 
v okviru prireditve pripravi-
li tudi foto natečaj in podeli-
li nagrade za fotografije, ki 
so na ogled v pasaži radovlji-
ške graščine. Prejeli so jih 
osnovnošolec Zoran Soklič, 
srednješolka Pika Polona 
Horvat in Ana Skobe v ka-
tegoriji odraslih fotografov.

Vurnikova nagrada Ani Erjavec
Živimo v času revolucionarnih rešitev, medtem ko še kako potrebujemo evolucijo: evolucijo družbe, 
evolucijo ideje, ki naj izhaja iz iskrene skrbi za sočloveka ter okolje, je v eseju poudarila letošnja 
dobitnica Vurnikove študentske nagrade Ana Erjavec.

Nagrajenci: Radovljičan Miha Gašperin, Nuša Zupanc iz Novega mesta in Ana Erjavec 
z Golnika, s predsednico žirije Alenko Korenjak in radovljiškim županom Cirilom 
Globočnikom / Foto: Tina Dokl.

Urša Peternel

Mojstrana – V Slovenskem 
planinskem muzeju v Moj-
strani so predstavili pro-
jekt Neverjetne gore, v ka-
terem sodeluje šest gorenj-
skih muzejev (Gornjesavski 
muzej Jesenice – Slovenski 
planinski muzej, Gorenj-
ski muzej, Loški muzej, Me-
dobčinski muzej Kamnik, 
Tržiški muzej in Čebelar-
ski muzej – Muzeji radovlji-
ške občine). V vsakem mu-
zeju so pripravili zanimivo 
razstavo, v kateri prikazuje-
jo presežke, zgodbe in pred-
mete, povezane z gorami. 

V sklopu projekta pa je 
nastala tudi Gorenjska mu-
zejsko-planinska transver-
zala, v katero je vključen 
ogled omenjenih šestih mu-
zejev in vzpon na 23 planin-
skih vrhov oziroma planin-
skih koč. Zasnovala jo je Je-
lena Justin, ki je povedala, da 

s transverzalo »muzeje po-
vežemo čez hribe«. Trudila 
se je, da bi bila pot primer-
na za vse, vključila je vzpo-
ne na Dovško Babo, Golico, 
Stol, Zelenico, Roblek, Pre-
valo, Dobrčo, Kriško goro, 
Tolsti vrh, Storžič, Srednji 
vrh, Cjanovco, Sv. Jakob, 
Kokrsko sedlo, Kalško goro, 
Kalški greben, Vrh Korena, 

Košutno, Veliko planino, 
Jošt, Križno Goro in Lubnik. 
V transverzalo je vključen 
tudi obisk šestih muzejev. 
Pohodniki naj bi transverza-
lo (v celoti ali deloma, lahko 
bodo obiskali tudi samo mu-
zeje) prehodili v letu dnu, pri 
tem pa zbirali žige vrhov, po-
stojank in muzejev in vpiso-
vali gesla v knjižico oziroma 

vodnik. Ob koncu bodo pre-
jeli eno od privlačnih na-
grad.

Kot je dejala Irena Lačen 
Benedičič, direktorica Gor-
njesavskega muzeja Jeseni-
ce, ki je koordinatorica pro-
jekta, s projektom želijo pri-
vabiti posameznike, družine, 
pohodnike, planince in vse, 
ki jih veseli gibanje in razi-
skovanje tako v muzejih kot 
v naravi. 

Potekal pa bo tudi geolov, 
ki je zabavna igra iskanja skri-
tih zakladov s pomočjo sate-
litske navigacije GPS. V mu-
zejih in na nekaterih vrho-
vih bodo postavljene poseb-
ne škatlice, ki jih bodo iskali 
»geolovci«. Pri nas se z geo-
lovom ukvarja dva tisoč ljudi, 
prihaja pa tudi veliko geolov-
cev iz tujine, zlasti poleti. Igra 
je del mednarodne igre Geo-
caching, je povedal predse-
dnik slovenskega društva Ge-
ocaching Igor Čabrian. 

Muzejsko-planinska transverzala
V sklopu projekta Neverjetne gore je nastala Gorenjska muzejsko-planinska transverzala, v katero so 
vključeni obiski šestih muzejev in vzponi na 23 planinskih vrhov.

Projekt Neverjetne gore so predstavili v Slovenskem 
planinskem muzeju v Mojstrani.

Ob tem je župan še pou-
daril, da so v Kranju potre-
be po dodatnih kapacitetah 
v vrtcih in šolah zelo velike, 
zato se bo občina v prihod-
njih letih lotila še vrste novih 
projektov, kot so vrtci v Bit-
njah, Mavčičah in na Kokri-
ci, nova telovadnica OŠ Sta-
neta Žagarja v Kranju, več 
energetskih sanacij vrtcev 
in šol ... 

»Vesel sem, da sem še 
pred upokojitvijo dočakal, 
da bo ta šola adaptirana in 
končno postala primerna 
za pouk, zato iskrena hva-
la vsem, ki ste kakorkoli pri-
pomogli k temu,« je zado-
voljen Rudolf Planinšek, 
ravnatelj OŠ Simona Jenka. 
Kot je spomnil, na obnovo 

stare šole čakajo že petnajst, 
dvajset let, bilo je že več ob-
ljub in poskusov, šele zad-
nji dve leti pa so na obči-
ni resno pristopili k izved-
bi projekta. Ob tem je opo-
zoril, da njihova šola s 1300 
učenci in 157 zaposlenimi 
sodi med največje v Slove-
niji in da trenutno deluje v 
petih zgradbah. Kako bodo 
napolnili dodatne štiri od-
delke vrtca in osem šolskih 
oddelkov za razredno stop-

njo, ga ne skrbi. »Vpis otrok 
v šole in vrtce je tako velik, 
da bo otrok vedno več,« na-
mreč ugotavlja. Zaradi grad-
nje bodo v naslednjem šol-
skem letu tri oddelke prese-
lili v prazen šolski center na 
Primskovem, kjer je prazna 
gradbena šola, je še povedal 
ravnatelj.

Začetek obnove 
stare Jenkove šole
31. stran

Pogodbo za izvedbo dozidave in rekonstrukcije vrtca in 
Osnovne šole Simona Jenka – Podružnične šole Center v 
Kranju sta včeraj podpisala kranjski župan Matjaž Rakovec 
in direktror VG5 Miha Brlan. / Foto: Gorazd Kavčič
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Dvanajstletnika Lori Murovec in Matevž Grašič iz Kranja tako kot 
njuni vrstniki hodita v šolo, se igrata in družita s prijatelji, predvsem 
pa zelo rada smučata. Lori je na smuči stopila že pri 22 mesecih, 
tako mlada, da se svojih prvih zavojev niti ne spomni. Kot pravi 
njen oče Sandi Murovec - Muri, tudi sam vrhunski smučar, de-
monstrator in trener, se je na sneg podala na lastno željo: »Ves čas 
je govorila, da želi smučati. Verjetno zato, ker je s smučanjem pre-
žeta vsa naša družina. Menil sem, da še ne ve dobro, česa si želi, in 
sem jo v tistem trenutku poskušal odvrniti, vendar je bila vztrajna.« 

V klubu že od četrtega leta
Kot pravi Muri, se je na samem začetku poskušal držati pravila, da 
so s smučanjem vsakič zaključili do trenutka, ko je hčerkina želja 
po nadaljevanju še obstajala. Očitno je bil pristop pravilen, saj se je 
Lori s četrtim letom starosti pridružila enemu najbolj uveljavljenih 
klubov v Sloveniji -– ASK Triglav iz Kranja in po osmih letih napor-
nih treningov se po strminah poganja z vedno večjo vnemo. 
Tudi Matevž je v klubu že osmo leto. Prve zavoje je pri štirih letih 
naredil v alpski šoli, danes pa uspešno vijuga med vratci na regij-
skih, državnih in mednarodnih tekmovanjih. Uživa v hitri vožnji, 
najbolje pa se počuti na Krvavcu, ki ga člani ASK Triglav štejejo za 
domicilno smučišče. Tu opravijo največ treningov, skrbijo za svojo 
kočo, vsi pa so tudi zelo aktivni pri organizaciji različnih tekmovanj.

Starši so tretji trener
V klubu se sicer dobro zavedajo, da so pomemben del njihove-
ga pogona – poleg otrok, trenerjev in ostale celotne smučarske 
ekipe – tudi starši. Da bi delo v klubu čimbolj približali tudi njim, 
so vzpostavili strokovni svet, v katerem imajo mesto predstavni-
ki staršev iz vseh starostnih kategorij. Tako imajo dostop do vseh 
potrebnih informacij in imajo možnost aktivnega sodelovanja pri 
razvoju kluba. »Mi pravimo, da so starši naš tretji trener. Prvi je vse-
kakor vodja skupine oz. odgovorni trener, drugi je klub, ki skrbi za 
razvoj stroke in ustrezne programe, in tretji so starši, ki podpirajo 

otrokovo dejavnost,« še pojasni Murovec in doda: »Otroka je treba 
spremljati na tekmovanjih, ga voziti na treninge, priprave ter mu 
nuditi oporo tako v najlepših kot manj prijetnih trenutkih.« 
Četrti steber pa so podporniki kluba, med katerimi je tudi NLB, ki je 
načrtno delovanje ASK Triglav z mladimi podprla v okviru projekta 
Šport mladih. Skupaj jih je namreč povezala želja, da bi otroke skozi 
športno udejstvovanje pripravili na izzive, ki jih prinaša življenje, ter 
jih vzgojili v celovite osebnosti. Po besedah Sandija Murovca namreč 

želijo v ASK Triglav najprej vzgojiti športnika, nato odličnega smučar-
ja in šele na koncu vrhunskega tekmovalca. »Če ob tem dosežemo še, 
da ima smučanje resnično rad, smo naredili vse, da bomo tekmovalca 
tudi po zaključku aktivne kariere obdržali v športu. Morda se vrne kot 
inštruktor, trener, fizioterapevt, strokovnjak z drugih področij športa 
ali pa bo v naš klub čez leta pripeljal svoje otroke,« pripoveduje sogo-
vornik in zaključi: »Če klub v tekmovalca vlaga deset ali celo dvajset 
let, si ga vsekakor ne želi izgubiti niti po prenehanju kariere.«

Alpski smučarski klub Triglav Kranj: najprej športniki, 
šele nato tekmovalci
Alpski smučarski klub Triglav iz Kranja že petdeset let skrbi za vzgojo vrhunskih smučarjev in smučark na Gorenjskem. Nadaljevanje uspešne poti si želijo 
zagotoviti predvsem s strokovnim delom z mladimi, s katerimi začnejo delati že v zgodnjih letih. Njihov cilj je otroke v prvi vrsti vzgojiti v športnike, potem 
odlične smučarje in šele nato tekmovalce. Tako bodo bolje pripravljeni na izzive, ki jih prinaša življenje, za to pa si prizadevajo tudi v NLB, kjer v okviru 
projekta Šport mladih podpirajo njihovo delovanje.
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Sandi Murovec - Muri, vrhunski smučar, demonstrator in trener

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Občina Preddvor 
praznuje 1. junija v čast prvi 
slovenski pisateljici, pesnici 
in skladateljici Josipini Ur-
bančič Turnograjski, ki je 
živela in ustvarjala na gra-
du Turn v Potočah, 1. junija 
1954 pa pri 21 letih starosti 
umrla v Gradcu. V Preddvo-
ru so ponosni nanjo, na zgo-
dovino svojega kraja, na lepo 
naravo pod Zaplato in Stor-
žičem, zazrti pa tudi v priho-
dnost. Med prebivalci si želi-
jo pristnih odnosov, kjer lah-
ko vsakdo pove svoje mne-
nje in prispeva svoj delež k 
razvoju domačega kraja, je 
v svojem nagovoru zbranim 
na slovesnosti ob prazniku 
dejal gostitelj, župan Rok 
Roblek. Spregovoril je tudi 
o strateški usmeritvi v turi-
zem in o želji, da bi ta dejav-
nost Preddvor pripeljala na 
zemljevid sveta.

Slavnostni govornik ob 
letošnjem prazniku je bil 

pater Polikarp Brolih. Du-
hovnik, doma iz Preddvora, 
zdaj živi in pri 95 letih staros-
ti še vedno mašuje na Brez-
jah. Njegovi starši so doma 
iz Tupalič, pozneje so živeli 
v Preddvoru, v stavbi, kjer je 
danes knjižnica. Letos obha-
ja sedemdeset let mašništva, 
pred osemdesetimi leti pa je 
vstopil v frančiškanski red, je 

v uvodu povedal svojim roja-
kom. Ob prazniku je sprego-
voril o vrednotah, ki v dana-
šnjem času, ko je napredek 
vse večji, ekonomsko življe-
nje pa ugodnejše kot včasih, 
v marsičem usihajo. Gre za 
krščanske vrednote, za bož-
jo ljubezen, za sposobnost 
ljudi biti dobri, je razmišljal 
govornik.

Ob občinskem prazniku 
je župan Rok Roblek pode-
lil dve priznanji. Eno je pre-
jel Miro Roblek, ki je vrsto let 
vodil Krajevno organizacijo 
Rdečega križa Bašelj, v doma-
čem kraju deloval tudi v turi-
stičnem društvu, dva manda-
ta (od 2006 do 2014) pa je bil 
tudi član občinskega sveta. 
Miro, srčen človek, ki rad po-
maga, se je zahvalil za prizna-
nje in dejal, da je namenjeno 
kakovostnemu in poštenemu 
delu tudi drugih prostovolj-
cev, ki delajo v dobro drugim. 
»V Bašlju smo ljudje, ki zna-
mo delati in se tudi povezova-
ti med seboj,« je dejal nagra-
jenec in se tudi nekoliko po-
šalil, češ da je najbrž nagrajen 
tudi zato, ker je nehal delati 
pri Rdečem križu in »fehtati« 
za članarino po hišah. Oblju-
bil je, da je še naprej priprav-
ljen pomagati, le članarine 
ne bo več pobiral. Župan pa 
je ob 50-letnici delovanja po-
delil priznanje tudi Turistič-
nemu društvu Bašelj.

Razmislek o vrednotah
S slovesno akademijo se je v Preddvoru začelo praznovanje občinskega praznika. Do konca meseca 
še vrsta prireditev.

Župan Rok Roblek je izročil priznanje Miru Robleku. 
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Ilija Bregar

Kranj – »Z delom in uspe-
hi v tem letu smo lahko za-
dovoljni,« je minuli teden 
na redni letni skupščini Li-
ons kluba Kranj med dru-
gim poudarila predsednica 
kluba Saša Homan, pri če-
mer pa ni posebej omeni-
la, da je v klubu še vedno ne-
kaj takšnih, ki menijo, da za 
klub in njegovo delovanje 
naredijo dovolj že s tem, da 
plačujejo članarino. Klub je 
v tem poslovnem letu 'obr-
nil' okoli dvajset tisoč evrov, 
večji del denarja pa je bil po-
rabljen za nakup štirih defi-
brilatorjev, ki jih bodo jav-
no podelili v ponedeljek, 10. 
junija, ob 16. uri v Osnovni 
šoli Orehek, prejele pa jih 
bodo poleg OŠ Orehek še 
osnovne šole Stražišče, Sta-
neta Žagarja in Preddvor. 
Podelitve se bo udeležil tudi 
kranjski župan, saj je bila 
občina aktivna tudi pri nji-
hovem nakupu.

Osrednji dogodek Lions 
kluba Kranj je bila aprilska 

prireditev Povežimo se, ki 
jo klub tradicionalno orga-
nizira skupaj s kranjskim 
Rotary klubom, iztržek pri-
reditve pa se ne deli, temveč 
ga v celoti eno leto vzame en 
klub, naslednje leto pa dru-
gi. Letos so bili na vrsti Li-
onsi, iztržili pa so dobrih 
deset tisočakov. Med po-
membnejše akcije za pri-
dobivanje denarja uvrščajo 
tudi dobrodelni koncert ko-
mornega zbora Mysterium 
iz Kranja in stojnico kluba 
na Prešernovem sejmu v 
Kranju. 

Nova predsednica kluba 
Brigita Eling, ki bo funkci-
jo prevzela od Saše Homan, 
obljublja, da si bo prizade-
vala za povečanje članstva 
v klubu, okrepila bo sodelo-
vanje s starostniki, ki je zdaj 
že dokaj dobro uveljavljeno 
predvsem z Domom starej-
ših občanov v Preddvoru, 
in dala večji poudarek tudi 
skrbi za okolje. »Potrudila 
se bom povečati prepoznav-
nost kluba in s tem tudi širi-
tev naše pomoči.«

Uspešno leto 
kranjskih lionistov
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JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Simon Šubic

Bled – Dveletni evropski 
projekt Connect SME Plus 
za pospeševanje čezmejne-
ga sodelovanja malih in sre-
dnje velikih podjetij, ki je 
sofinanciran iz evropske-
ga čezmejnega programa 
Interreg Slovenija – Avstri-
ja 2014–2020, je približ-
no na polovici izvajanja in 
je bil že podlaga za sklepa-
nje prvih konkretnih poslov 
med slovenskimi in avstrij-
skimi podjetji, je v petek na 
Bledu povedala Daniela Ža-
gar, direktorica Območne 
obrtno-podjetniške zborni-
ce (OOZ) Kranj, ki je vodil-
ni partner projekta. V slo-
venskem turističnem biseru 
je sicer v petek potekal čez-
mejni poslovni dogodek Di-
gitalizacija kot podpora ino-
vativnosti in poslovni odlič-
nosti za internacionaliza-
cijo, ki ga je skupaj z OOZ 
Kranj organiziralo kranjsko 

podjetje NETS, ki podjetjem 
nudi podporo pri digitaliza-
ciji poslovanja in svetuje o 
poslovnih procesih. NETS 
je sicer eden od štirih par-
tnerjev v čezmejnem pro-
jektu Connect SME Plus, v 
katerem na avstrijski strani 
sodelujejo Slovenska gospo-
darska zveza (SGZ) v Celov-
cu, FH JOANNEUM (Uni-
verza uporabnih znanosti) 
iz Gradca in avstrijsko pod-
jetje trinitec IT Solutions & 
Consulting GmbH. 

Po besedah Daniele Ža-
gar in Vesne Hodnik Niko-
lic, koordinatorke projekta 
na SGZ v Celovcu, je tudi ta 
čezmejni projekt, v katerega 
je vključenih 45 podjetij, po-
trdil, da med slovenskimi in 
avstrijskimi podjetji obstaja 
veliko zanimanja za poslo-
vanje na drugi strani meje. 
»Za Avstrijce je Slovenija 
zelo zanimiv trg, zato so v 
projekt vključena avstrijska 
podjetja zelo zainteresirana 

poslovati v Sloveniji. Podob-
no je s slovenskimi podje-
tji glede poslovanja v Avstri-
ji. A čeprav gre za sosednji 
državi, sta si po zakonodaj-
ni in davčni ureditvi precej 
drugačni, zato vsa podjetja 
z obeh strani meje, ki prvič 
vstopajo na tuj trg, potrebu-
jejo prave informacije. Tako 
kot na OOZ Kranj za avstrij-
ska podjetja smo tudi v Ce-
lovcu odprli informativno 
pisarno oz. t. i. »help desk« 
za slovenska podjetja, ki že-
lijo poslovati v Avstriji. Tem 
na primer svetujemo, da je 
zanje nujno ustanoviti pod-
jetje v Avstriji, prav tako mo-
rajo imeti nekoga, ki je vešč 
v nemškem jeziku, saj z 
angleščino v Avstriji ni lah-
ko shajati. V Avstriji na pri-
mer tudi ne poznajo štu-
dentskega dela. Študentje 
sicer delajo, a je njihov sta-
tus popolnoma drugačen 
kot v Sloveniji. Gre torej za 
veliko specifik, s katerimi 

mora biti podjetje seznanje-
no, preden se odloči za inter-
nacionalizacijo,« je razložila 
Hodnikova. 

Z njo se strinja tudi Ža-
garjeva, ki pa ugotavlja, da v 
Sloveniji avstrijska podjetja 
vendarle čakajo manjše jezi-
kovne ovire od tistih na dru-
gi strani Karavank. »Zaradi 
jezikovnih razlik je za Slo-
vence težje uspeti v Avstri-
ji. Tam morajo skoraj nujno 
govoriti nemško, predvsem 

v uradnih ustanovah, med-
tem ko lahko v Sloveniji z 
angleščino marsikaj ure-
diš.«

Namen projekta Connect 
SME Plus je sicer povezati 
podjetja z obeh strani meje 
in jih opremiti z znanjem, 
ki je nujno pri internacio-
nalizaciji poslovanja. Prvi 
konkretni rezultati so že vi-
dni: šestim slovenskim ni-
šnim proizvajalcem živil je 
namreč že uspelo pridobiti 

prostor na prodajnih poli-
cah na avstrijskem Koro-
škem. »Naš cilj je, da bi vsa 
sodelujoča podjetja dobila 
posel v sosednji državi. Vsa 
so na že izpeljanem izobra-
ževanju dobila svoj akcijski 
načrt, v katerem so oprede-
lila, na kakšen način bodo 
vstopila na tuje trge. Mi smo 
jim torej dali ključ, zdaj pa je 
na njih, ali bodo odprla vra-
ta na avstrijski strani,« je še 
dejala Žagarjeva. 

Sklepajo že prve posle
V okviru čezmejnega projekta Connect SME Plus v Celovcu in Kranju 
slovenskim in avstrijskim podjetjem nudijo vse pomembne informacije, ki jih 
potrebujejo za vstop na sosednji trg. 

O poteku čezmejnega projekta Connect SME Plus so spregovorili Daniela Žagar z OOZ 
Kranj, Uroš Gunčar iz podjetja NETS in Vesna Hodnik Nikolic s SGZ v Celovcu. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Tržič – Ustanovna seja 
Sosveta starejših občine Tr-
žič je bila pred kratkim na 
občini. Gre za posvetoval-
no telo, ki bo omogočilo do-
slednejše sledenje realnim 
potrebam starejših, kar je 
ključnega pomena pri pre-
magovanju številnih izzi-
vov, ki jih prinaša tretje ži-
vljenjsko obdobje. Osrednji 
namen je spremljanje sta-
nja na področju starejših, 
prenos informacij in izme-
njava mnenj. »Želimo spod-
buditi in nadgraditi sodelo-
vanje med posameznimi de-
ležniki, ki vplivajo na živ-
ljenje starejših, že v nasled-
nji fazi pa doseči konkret-
ne predloge, ukrepe in rešit-
ve, ki jih bomo posredovali 

pristojnim organom in in-
stitucijam,« je o poslanstvu 
dejal predsedujoči Sosve-
tu starejših občine Tržič tr-
žiški podžupan Jure Ferjan. 

Pobudnik za ustanovitev 
Sosveta starejših je Društvo 
upokojencev Tržič, predse-
dnica društva Zvonka Pret-
nar je povedala, da so pobu-
do dali predvsem iz dveh ra-
zlogov. Prvi je preventivni, 
saj v njihovem društvu čla-
ne zaposlujejo številne de-
javnosti, s katerimi ostajajo 
aktivni in ohranjajo socialno 
mrežo v polnosti. Drugi je 
kurativni, društvo med dru-
gim sodeluje v projektu Sta-
rejši za starejše, v katerem se 
soočajo s problemi starejših, 
vse aktivnosti pa so naravna-
ne v smer, da je jesen življe-
nja čim lepša. 

Člani Sosveta starejših so 
poleg predstavnika Občine 
Tržič predstavniki Društva 
upokojencev Tržič, Doma 
Petra Uzarja Tržič, Centra 
za socialno delo Tržič, Žu-
pnijske karitas Tržič - Bistri-
ca, RKS – Območnega zdru-
ženja Tržič, Društva inva-
lidov Tržič in patronažne 
službe Zdravstvenega doma 
Tržič. »Potrudili se bomo, 
da bomo s svojim delova-
njem pomagali sooblikova-
ti okolje, da bo tudi starost 
lepa, zato to kompleksno po-
dročje nagovarjamo strokov-
no in konsistentno, saj išče-
mo celovite in dolgotrajne 
rešitve,« je poudaril Ferjan. 
Ključno je nenehno sodelo-
vanje med člani Sosveta sta-
rejših, naslednja redna seja 
pa naj bi bila septembra.

Ustanovili Sosvet starejših
»Občina Tržič želi postati starejšim še prijaznejša občina,« je poudaril 
predsedujoči Sosvetu starejših občine Tržič Jure Ferjan. 

Konstitutivna seja Sosveta starejših občine Tržič
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V kampu ob Baškem jezeru (Faaker See) na avstrijskem 
Koroškem zaposlimo za poletno sezono (4 mesece)

natakarja m/ž
(Service mit Inkasso)

Mesečna plača 1700,00 evrov neto (14 plač letno).
Delo 6 dni na teden, 48 ur. Po potrebi vam nudimo 

tudi brezplačno bivanje in oskrbo. 

Prosimo, javite se nam na:
Strandcamping Anderwald GmbH

A-9583 Faak am See / Baško jezero
Strand Nord 4

tel.: +43 650 99 33 093
office@campinganderwald.at

www.restaurant.faakersee

Podjetje Schreiner Trockenbau GmbH išče

PARTNERSKA PODJETJA 
ZA SUHOMONTAŽNA 

DELA
NA VELIKIH GRADBIŠČIH 

V GRADCU
(Subfirmen für Trockenbau)

Prosimo, javite se nam na:
office@schreiner-trockenbau.at

oz. g. Kulmer, tel. 0043 676 8800 6609
kulmer@schreiner-trockenbau.at

www.schreiner-trockenbau.at

Marija Volčjak

Virmaše – V Prostovoljnem 
gasilskem društvu Virmaše 
- Sv. Duh so se na visoki ju-
bilej dobro pripravili, saj so 
obnovili gasilski dom, v ka-
terem je večja gasilska teh-
nika v dobrem stanju. Slav-
nostni občni zbor so imeli že 
februarja, maja so se s sveto 
mašo poklonili zavetniku sv. 
Florjanu in pripravili občin-
sko operativno gasilsko vajo. 
Osrednji dogodek je bila ne-
deljska proslava na igrišču 

Pr' Godču, povabili so kra-
jane in gasilce sosednjih ga-
silskih društev. Na skrbno 
pripravljeni in dobro izve-
deni prireditvi so predstavi-
li stoletno kroniko društva 
in najbolj zaslužnim podeli-
li priznanja in značke.

»Skrb za sočloveka in ne-
sebična pripravljenost na po-
moč sta vrednoti, ki sta vodili 
naše prednike, da so že pred 
stotimi leti ustanovili gasil-
sko društvo, na kar smo po-
nosni. Medtem se je spreme-
nilo veliko stvari, vedno znova 

pa zmaga želja pomagati lju-
dem v nesreči in tako naj bo 
tudi v bodoče,« je dejal pred-
sednik društva Igor Juričan. 

Kroniko društva je podrob-
no predstavil nekdanji pred-
sednik Matija Tomšič, ki je 
dejal, da so prvo ročno briz-
galno kupili že leta 1904, na-
kar je šest najbolj ozavešče-
nih 13. julija 1919 ustanovi-
lo gasilsko društvo, ki danes 
spada med starejša v Slove-
niji. Gasilski dom so zgradi-
li v petdesetih letih prejšnje-
ga stoletja, kasneje odkupili 

sosednji dom strojne skup-
nosti in dvignili ostrešje, 
da so pridobili večnamen-
sko dvorano. Lani so se loti-
li energetske sanacije objek-
ta, uredili odvodnjavanje, 
zamenjali okna in vrata, na-
redili novo fasado in prebar-
vali stolp – tako je gasilski 
dom visoki jubilej dočakal v 
polnem sijaju. Stalno poso-
dabljajo gasilsko opremo, ki 
je danes vse zahtevnejša, saj 
imajo gasilci vse bolj različ-
ne intervencije, ne več samo 
požare.

Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Virmaše - Sv. Duh ima 
84 aktivnih članov, med nji-
mi je dobrih trideset ope-
rativcev, ki so usposobljeni 
za intervencije. V društvu 
je tudi nekaj članic in med 
njimi so tri operativne gasil-
ke. Društvo ima zelo aktiven 
podmladek, mladi gasilke in 
gasilci sodelujejo na različ-
nih gasilskih tekmovanjih. 

Ob visokem jubileju so 
najprizadevnejšim pode-
lili deset društvenih pri-
znanj, 15 priznanj so prejela 

gasilska društva in podjetja, 
med njimi je bilo tudi prija-
teljsko Prostovoljno gasil-
sko društvo Muć iz okolice 
Splita na Hrvaškem. Najza-
služnejšim so podelili pet 
značk, Gasilska zveza Ško-
fja Loka pa je podelila devet 
priznanj. 

Sto let gasilstva v Virmašah
Prostovoljno gasilsko društvo Virmaše - Sv. Duh je v nedeljo proslavilo stoletnico društva, ki zelo uspešno deluje in odlično skrbi 
za podmladek. Visoki jubilej je pričakalo s prenovljenim gasilskim domom.

Igor Juričan je uspešen 
predsednik društva že 
petnajst let.

Ob stoletnici je zgledna skrb za podmladek najboljši obet za prihodnost društva.

Jasna Paladin

Kamnik – Strategijo in lokal-
ni načrt hodljivosti so v okvi-
ru evropskega projekta Ci-
tyWalk, v katerem je bil Ka-
mnik pilotna občina, izde-
lali v društvu za varstvo Alp 
CIPRA Slovenija. V zadnjih 
mesecih so izvedli več delav-
nic, na katere so povabili jav-
nost, izvedli so tudi anketo 
ter podrobno analizo stanja, 
na podlagi rezultatov, želja 
in skladno z že sprejeto Ce-
lostno prometno strategijo 
pa so določili več konkretnih 
ukrepov, in sicer 24 splošnih, 
29 na področju hoje, 11 na 
področju kolesarjenja, prav 
tako 11 na področju javnega 
potniškega prometa in šest 
na področju osebnih vozil.

»V tem trenutku se morda 
ta dokument zdi vizionarski, 
a brez takšnih stvari do ciljev 

pač ne gre. S sprejetjem do-
kumenta se občina zavezu-
je, da prepoznava trajnostno 
mobilnost kot steber mobil-
nosti v mestu, uresničevanje 
ukrepov pa bo odvisno od po-
litično-ekonomskega kon-
teksta. Opozarjam pa, da ne 
gre le za nove stroške, saj jih 
je večina že 'vgnezdenih' na 
drugih postavkah. Naš na-
men namreč ni, da breme-
nimo občinski proračun,« je 
svetnike pred obravnavo sku-
šal prepričati Matej Ogrin iz 
CIPRE Slovenije. Po njegovi 
oceni bi za izvajanje ukrepov 
letno potrebovali okoli 200 
tisoč evrov, projekt pa je lah-
ko priložnost tudi za dve ali 
tri nova delovna mesta. 

Predlagani ukrepi so tako 
splošni kot konkretni. »Da-
našnje stanje glede pogojev 
pešačenja in kolesarjenja v 
Kamniku ni slabo, smo pa 

med procesom priprave Stra-
tegije hodljivosti ugotovili, 
da manjka povezanost ukre-
pov, tudi sodelovanje med dr-
žavno in občinsko ravnijo, ter 
trajna zaveza na lokalni rav-
ni, da se nadaljujejo tako ure-
janje prometa kot tudi priza-
devanja za oživitev mestne-
ga jedra. Os za hojo in kole-
sarjenje je že vzpostavljena 
ob Kamniški Bistrici in pred-
stavlja pomemben koridor 
življenja, doživljanja proste-
ga časa in povezovanja v Ka-
mniku. Zato smo omenjeni 
koridor vključili tudi v lokal-
ni načrt hodljivosti, ki je do-
kument, ki vsebuje jasne uk-
repe, kako v izbranem ko-
ridorju zagotoviti še boljše 
pogoje za hojo in kolesarje-
nje. S sprejetjem lokalnega 
načrta hodljivosti lahko Ka-
mnik v nekaj letih temelji-
to izboljša pogoje za hojo in 

kolesarjenje po izbranem ko-
ridorju, hkrati pa s Strategijo 
hodljivosti dobi instrument 
za dolgoročno skrb urejanja 
prometa v pešcem prijazno 
mesto, kjer se uspešno raz-
vijajo vsi sistemi trajnostne 
mobilnosti,« je še povedal 
Ogrin. 

Svetniki so v razpravi izra-
zili bojazen, da gre za še eno 
od številnih strategij, da si v 
obdobju, ko je treba zgraditi 
novo osnovno šolo in obno-
viti na kilometre občinskih 
cest, občina ne more privo-
ščiti še dodatnih stroškov, da 
je premalo govora o izboljša-
vi javnega potniškega prome-
ta in da si ukrepe za večjo var-
nost pešcev in kolesarjev, še 
posebej šolarjev, želijo tudi 
v Tuhinjski dolini in drugod 
na podeželju občine. A kljub 
pomislekom so dokument 
soglasno potrdili.

Pešcem prijazen Kamnik
Kamnik je poleg Ptuja edino mesto v Sloveniji, ki ima sprejeto strategijo hodljivosti in lokalni načrt 
hodljivosti. Svetniki so dokumenta soglasno sprejeli, a se tudi vprašali, ali gre za še eno strategijo,  
ki bo končala v predalu in – zakaj se ukrepi omejujejo le na mesto, in ne tudi na podeželje.



8 Gorenjski glas
torek, 4. junija 2019KULTURA igor.kavcic@g-glas.si

Igor Kavčič

Kamnik – V Galeriji Miha 
Maleš, ki deluje v okviru 
Medobčinskega muzeja Ka-
mnik, je bilo v četrtek zelo 
živahno. Na razstavo doma-
čina, ta čas zagotovo najbolj 
prepoznavnega kamniške-
ga slikarja Dušana Sterleta, 
je prišlo veliko ljudi. »Du-
šan je Kamničan, ki razmi-
šlja s svojo glavo in vedno 
znova opozarja na anomali-
je, ki se dogajajo v družbi,« 
je o prepoznavnem kamni-
škem umetniku in kultur-
niku v nagovoru dejal župan 
Matej Slapar: »Njegove sli-
ke krasijo marsikateri kam-
niški dom in podjetje.«

Na razstavi je na ogled več 
kot sedemdeset del iz boga-
tega Sterletovega opusa. Na 
ogled so tako velika platna 
iz njegovega zgodnjega ob-
dobja kot njegove likovne 
impresija na aktualni pros-
tor in čas novega tisočletja. 
»Mislim, da se nihče izmed 
nas razen njegovih ožjih ko-
legov in družine ne zaveda, 
kako širok je njegov opus, 
zaradi česar je bilo težko 
izbrati dela, ki bi Dušanovo 
slikarstvo orisala kolikor to-
liko dobro. V ospredje sem 
tako postavila človeka, figu-
ro, ki je stalnica v njegovem 
ustvarjanju, temu se posve-
ča tudi v svojem razmišlja-
nju – o človeku, o dobrem in 
slabem v njem, o odnosih, 
o odmevih bivanja,« je po-
vedala kustosinja razstave, 
umetnostna zgodovinarka 
Saša Bučan, o njegovem li-
kovnem svetu pa nam je pri-
povedoval Dušan Sterle.

Kako ste iz svojega bogate-
ga likovnega opusa odbra-
li dela, ki jih vidimo na tej 

obsežni razstavi, na ogled 
je namreč več kot sedemde-
set del? 

»Dolgo časa sem bil v dile-
mi, naj razstavim ali ne. Na 
srečo je bila kustosinja Saša 
Bučan dovolj vztrajna, spod-
bujali pa so me tudi domači, 
naj vendarle predstavim svo-
ja dela, da imam kaj pokaza-
ti. Šla sva v moj depo in sku-
paj pripravila izbor del, ki so 
danes tu na ogled. Mislim, 
da je izbor dober, izognila pa 
sva se nekaterim še bolj pro-
vokativnim, lahko bi celo re-
kel motivno grobim slikam, 
ki so direktna kritika druž-
be in odslikava stanja duha 
časa, v katerem živimo. Mo-
goče bodo predstavljene 
kdaj drugič.«

Po nekaj uvodnih platnih iz 
vašega zgodnjega obdobja 
sedemdesetih let prejšnje-
ga stoletja v prehodu pravza-
prav vstopimo v vaš atelje, tu 
so miza in na njej barve, čo-
piči, knjige, na stolu delovna 
halja in po stenah slike raz-
ličnih motivov, formatov in 
tehnik ... 

»To je moj inkubator, va-
lilnica, v njem se vse doga-
ja, zato je postavitev del tako 
raznolika. S tem nisem želel 
opozarjati na svoj likovni ra-
zvoj, nasprotno – skozi slike 
predstavljam svoja različna 
gledanja na umetnost, ne le 
v idejnem, ampak tudi teh-
nološkem smislu. Rad eks-
perimentiram, raziskujem, 
zanimiva mi je vsaka pika, 
črta, lisa ... Umetnost je za-
pletena in raznolika, kar jo 
tudi žene naprej. 

Na umetnost pa gledam 
tudi z druge plati, ne le, da 
je vse lepo in krasno. Poka-
zati je treba tudi drugo plat 
življenja, tisto, ki nas na neki 

način ugonablja, nas tlači. 
Pred tako umetnostjo obi-
čajno bežimo, ker se bojimo 
resnice.«

Likovnost ali zgodba, ki jo 
kot angažiran umetnik ved-
no znova želite povedati? 

»Likovni teoretiki, analiti-
ki, kustosi pravijo, da ume-
tnik ustvarja iz sebe, pri tem 
pa pozabljajo na to, kaj gre 
v umetnika. Ob tem se poja-
vijo določena občutja, nekaj, 
kar doživljaš, kar te prizade-
ne. Poglejte, kaj vse se v sve-
tu dogaja. V civiliziranem 
svetu 21. stoletja se dogajajo 
stvari, ki se ne bi smele. Zato 
ob svoji siceršnji likovnosti 
pripovedujem tudi zgodbe.«

Predstavljate tudi zaokro-
žene cikle, kot je ta z lutko. 
»Modele« srečujemo tudi po 
razstavi ...

»Sam sem izdelal te lut-
ke. Že od malega sem ved-
no želel nekaj animirati, pre-
mikati in so mi bile zelo bli-
zu lutke. Na stara leta so se ti 
občutki vrnili. Iz štirih lutk 
sem želel narediti animaci-
jo, a mi je za to potem, pove-
dano iskreno, zmanjkalo vo-
lje. Namesto animacije sem 
jih potem začel slikati.«

Kot zaokrožen cikel, čeprav 
imamo občutek, da je v več-
nem nastajanju, prav tako 
deluje serija slik v osre-
dnjem prostoru.

»To so razni izseki iz živ-
ljenja, od ''šlogaric'' do ljudi 
na ulici, na sprehodu, med 
pogovorom, stoječih ob og-
raji … Bučanova je bila kar 
pogumna, da je ta dela pos-
tavila v dveh vrstah.«

Ali na slikah lahko prepo-
znamo tudi Kamničane, 

znane ljudi ali pa sosede, na-
ključne obraze?

»V razstavljeni seriji ne, 
imam pa serijo kakih 150 
portretov Kamničanov, ki 
sem jih naslikal ali narisal 
že pred leti. Slikal sem jih 
po Kamniku, marsikoga pa 
sem tudi vprašal, ali bi imel 
uro časa, da bi prišel k meni 
v atelje. Večina je bila za to, 
od klošarja do župana, žu-
pnik pa je odklonil.«

To potrjuje, da veljate za zelo 
delavnega slikarja ...

»Lahko bi temu tako re-
kel. Od mladih let sem bil 
delaven, do upokojitve sem 
bil oblikovalec pri časopi-
su Delo. Sicer pa je likovno 
ustvarjanje zame kot neka-
kšna zasvojenost. Kot poln 
balon, ki mora počiti, ali 
ko se kaj nabere v človeku, 
mora to iti ven, da se bolje 
počutiš, da ti je lažje. Sicer 
manj govorim in več razmi-
šljam, predvsem pa je likov-
ni jezik tisti, s katerim se naj-
bolje izražam. Če dva, tri dni 
ne delam, sem nervozen, te-
čen. Žena takrat točno ve, 
kaj mi manjka. Takrat grem 
v atelje. Najraje delam pro-
ti večeru, ko se dan nekako 
umiri.«

Ko se sprehodite po razsta-
vi ...

»... sem zadovoljen, da je 
izpadla tako, kot je. Seveda 
pa bi rad še veliko naredil, 
če mi bo le zdravje dopušča-
lo. Še se razvijam in enkrat 
želim priti do konca, če se v 
umetnosti temu sploh lahko 
tako reče. Še vedno me zani-
majo tako figure in realizem 
kot abstrakcija. V mislih 
imam nove monotipije, ki bi 
jih rad povezal z okoljem, s 
svetom, v katerem živimo.«

Duh časa po Sterletu
V Galeriji Miha Maleš v Kamniku so v sredo odprli razstavo likovnih del Dušana Sterleta z naslovom  
Pod drobnogledom časa. Izjemen obisk da vedeti, da gre za zelo priljubljenega kamniškega slikarja.

Dušan Sterle na razstavi in hkrati v svojem ateljeju / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Poljane – V letošnjem letu 
Združenje umetnikov Škofja 
Loka praznuje štirideset let 
od ustanovitve, ob tem pa so 
v društvu našteli tudi že dvaj-
set Kolonij Iveta Šubica, na 
katerih se za tri dni, običajno 
na začetku junija, zberejo do-
mači ustvarjalci, pogosto pa 
v goste povabijo tudi nekate-
re kolege umetnike iz širše-
ga gorenjskega in slovenske-
ga prostora.

Kolonija zadnja leta pote-
ka v Šubičevi hiši v Poljanah, 
leto obletnic pa je zaznamo-
valo tudi tokratno temo, ki je 
ustvarjalcem tri dni dajala 
navdih za delo. Stota obletni-
ca prve objave Tavčarjeve Vi-
soške kronike je tako avtor-
jem ponudila zares bogato 
paleto motivov. Udeležence 
kolonije je spodbudila tudi 
izvedba nekaj motivov iz 
Visoške kronike gledališke 
ekipe domačega Kulturnega 
društva dr. Ivan Tavčar, ki jo 
bodo ta petek zvečer premi-
erno uprizorili v poljanskem 
Kulturnem domu. 

Sobotni večer so zazna-
movali z glasbo in literaturo 

Schwarzkoblerice. Spozna-
vali so ilustracije Iveta Šubi-
ca, ki jih je naredil za Viso-
ško Kroniko, večer pa je glas-
beno popestril Trio Trinajsta 
struna v sestavi Lojze Mrak 
(kitara), Milan Kalan (škaf 
bas) in Kristina Rupar (ki-
tara) ter Društvo ljubiteljev 
glasbene umetnosti Came-
rata Carniola z mentorjem 
Denisom Kokaljem. Letošnji 
udeleženci kolonije so bili: 
Maja Šubic, Barbara Dem-
šar, Rado Dagarin, Breda 

Šturm, Anja Fabiani, Irena 
Dimovska, Boge Dimovski, 
Matjaž Bertoncelj, Tit Nešo-
vić, Iztok Sitar, Matej Pleste-
njak, Petra Plestenjak, Janez 
Plestenjak, Marjan Prevo-
dnik, Nejč Slapar, Mirna Pa-
vlovec, Katja Bogataj, Agata 
Trojar in Agata Pavlovec.

Udeleženci so na koloni-
ji ustvarjena dela javnosti 
predstavili v nedeljo popol-
dan, dogodek pa so popestri-
li mladi glasbeniki tria kitar 
Allcupown (Petra Pokorn, 
Maja in Marlenka Zore Po-
korn) ter saksofonist Jakob 
Žorž. Dela bodo predstavi-
li tudi na obsežnejši razstavi 
3. julija v Sokolskem domu.

Visoko v likovnem
V Šubičevi hiši v Poljanah nad Škofjo Loko je 
potekala dvajseta Kolonija Iveta Šubica, tokrat na 
temo Visoške kronike.

Del udeležencev letošnje kolonije na Šubičevih stopnicah    
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Kranj – Danes, v torek, 4. junija, ob 19. uri bo v Mali galeriji 
Likovnega društva Kranj odprtje razstave akademske umetni-
ce Biserke Komac. Svoja dela bo predstavila pod naslovom 
Abstraktni učinki. Avtorico bo predstavil akademski umetnik 
Darko Slavec, ob odprtju razstave pa bodo podelili tudi pri-
znanje nekdanjemu direktorju Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine OE Kranj Milošu Ekarju za njegovo sodelovanje z 
Likovnim društvom Kranj.

Abstraktni utrinki Biserke Komac
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Kranj – Petindvajseti Medna-
rodni atletski miting Kranj – 
Memorial Vučko je v soboto 
na kranjski stadion privabil 
številne atlete, od najmlaj-
ših kategorij do članov. Med 
njimi so bila tudi nekatera že 
uveljavljena imena sloven-
ske atletike.

»To je največje tekmova-
nje v naši državi, ne samo 
na Gorenjskem. Prijetno 
vzdušje in dobra organiza-
cija vsako leto privabita tek-
movalce iz Slovenije in tudi 
iz sosednjih držav. To je tis-
to, k čemur smo vedno stre-
meli. Imamo več kot de-
vetsto prijavljenih atletinj 
in atletov, kar pomeni okrog 
dva tisoč nastopov. Po 25 le-
tih smo ohranili miting, ka-
terega pobudnik je bil pokoj-
ni Dobrivoje Vučković. Zelo 
me veseli, da vidim mlade 
tekmovalce, ki dobijo velike 
medalje, praktične nagrade 
... To je zanje velika vzpod-
buda, da vztrajajo v atletiki,« 
je povedal Tomaž Kukovica, 
predsednik Atletskega klu-
ba Triglav Kranj, ki je bil or-
ganizator tekmovanja. 

Gledalci so videli zani-
mive obračune tako v tekih 
kot v tehničnih disciplinah. 
Prvo ime mitinga je bila 
Maja Mihalinec (Mass), ki 

je v teku na dvesto metrov s 
časom 23,08 sekunde le za 
šest stotink zaostala za med-
narodno normo za svetovno 
prvenstvo v Dohi. Varovan-
ka trenerja Srđana Đorđe-
vića je bila najhitrejša tudi 
v teku na sto metrov (11,66). 
Obakrat je bila druga Anita 
Horvat (Velenje), sicer slo-
venska rekorderka na štiris-
to metrov. »Zelo sem zado-
voljna s svojima nastopoma, 
še posebno v teku na dves-
to metrov, v katerem sem se 

približala normi za svetovno 
prvenstvo v Dohi. Upam, da 
jo bom kmalu tudi odtekla. 
Čisto na začetku sezone sem 
že v dobri formi in za letos 
imam visoka pričakovanja. 
Miting v Kranju je odličen. 
Lepo je videti, da se zbere 
toliko mladih atletov, da jih 
pridejo podpirat tudi starši. 
Rezultati so dobri, prav tako 
tudi pogoji. Želim si, da se 
ta energija prenese tudi na 
ostale mitinge v Sloveniji,« 
je povedala Maja Mihalinec. 

Kot je dejala, je v Kranj prišla 
predvsem zato, ker so na sta-
dionu v gorenjski prestolni-
ci še posebej za tek na dves-
to metrov običajno dobri po-
goji in ker na začetku sezo-
ne takšne tekme potrebuje 
za dober trening. 

Za gorenjske ljubitelje atle-
tike je bil zanimiv tudi obra-
čun v teku na štiristo metrov, 
kjer je v članski konkurenci 
s časom 46,79 zmagal Lovro 
Mesec Košir, sicer član lju-
bljanskega Massa, pred Jure-
tom Grkmanom (Kamnik), 
tretji pa je bil Rok Ferlan (Tri-
glav). Veliko atletinj in atle-
tov se je veselilo novih oseb-
nih mejnikov, najbolj na-
smejanih obrazov pa so bili 
najmlajši, ki jim vsaka me-
dalja ogromno pomeni. Da 
bodo vrh krojili tudi v član-
ski konkurenci, jih čaka še 
veliko treningov. »V atletiki 
je treba delati na široki bazi, 
da dobiš športnika, ki izsto-
pa, ki se prebije med najbolj-
še tekmovalce, med kateri-
mi je bila na primer iz naše-
ga kluba Brigita Langerholc. 
Takšni športniki so vedno 
vzor mlajšim. V kranjskem 
Triglavu slovimo tudi po 
dobrih trenerjih z veliko zna-
nja in smo eden najmočnej-
ših klubov v državi. Ne skrbi 
nas, da bi rezultati izostali,« 
je zaključil Kukovica.

Atletski miting s tradicijo
Prvo ime mednarodnega atletskega mitinga v Kranju, ki poteka v spomin na Dobrivoja Vučkovića, je 
bila Maja Mihalinec, ki je zmagala tako v teku na sto kot na dvesto metrov in se približala normi za 
svetovno prvenstvo. Medalj so se razveselili tudi številni mladi, ki šele dobro začenjajo svojo atletsko pot.

Maja Mihalinec je bila najhitrejša tako v teku na sto kot  
na dvesto metrov. Obakrat je bila druga Anita Horvat  
(v ozadju). / Foto: Maja Bertoncelj

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Športna dvora-
na Poden v Škofji Loki je bila 
pretekli konec tedna v zname-
nju športnih plezalcev. Po-
merili so se na tekmi držav-
nega prvenstva v težavnosti. 

Najzanimivejši je bil fina-
le v članski konkurenci. Med 
moškimi si je v domači steni 
zmago priplezal Martin Ber-
gant iz kluba organizatorja 

PK Škofja Loka, drugi je 
bil Jernej Kruder (ŠPO Ce-
lje), tretji pa Anže Peharc 
(AO Kranj). Domen Škofic 
(ŠPO Radovljica) je tekmo-
vanje končal tik pod stopnič-
kami. V ženski konkurenci 
na vrhu nič novega. Zmaga-
la je Janja Garnbret (Šaleški 
AO), najboljša plezalka na 
svetu. Za njo sta se uvrstili 
Mia Krampl (AO Kranj) in 
Mina Markovič (ŠPK Plus). 

V Škofji Loki zmaga 
domačemu plezalcu
Janja Garnbret in Martin Bergant sta zmagovalca 
tekme za državno prvenstvo v težavnosti.

Martin Bergant je zmagal pred domačimi navijači. 

Fo
to

: P
ri

m
ož

 P
ič

ul
in

Škofja Loka – Rokometaši so odigrali tekme zadnjega kroga 
v Ligi NLB za prvaka. Ekipa Urbanscape Loka je gostovala pri 
Kopru in remizirala z 22 : 22 (11 : 11). »Hitro smo bili v pred-
nosti, nato pa je Koper nekako uspel vzpostaviti ravnotežje. 
V drugem polčasu se je igralo gol za gol in mislim, da končni 
rezultat ustreza dogajanju na igrišču,« je po tekmi povedal 
Robert Beguš, trener moštva Urbanscape Loka. Ločani so 
osvojili končno šesto mesto. Prvak je Celje Pivovarna Laško.

Sezono končali na šestem mestu

»Nisem pričakoval, da bi 
lahko oblekel rožnato maji-
co. Ko jo je dobil kolega v eki-
pi, sem rekel, da sedaj pa res 
ne bo nič. Nato se je ponudi-
la priložnost in sem jo izko-
ristil. Voziti v rožnati majici 

je bil zame eden najlepših 
trenutkov, odkar kolesarim. 
Zelo sem zadovoljen,« je de-
jal Jan Polanc. 

Zelo je bil zadovoljen tudi 
njegov oče in trener Marko 
Polanc, ki si je v živo ogledal 
šest etap letošnjega Gira in 
ga vzpodbujal. »Sam ima v 

sebi toliko energije, da gre 
vedno do konca svojih spo-
sobnosti ali še dlje. Pono-
sen sem nanj. Ko je oble-
kel rožnato majico, sem mu 
dejal, naj jo skuša obdrža-
ti, kolikor časa jo bo lahko. 
V 102 izvedbah Gira je bilo 
175 nosilcev rožnate majice 

in eden izmed njih je sedaj 
tudi Jan. To nekaj šteje. Po 
zmagah v dveh etapah na 
Giru (prvi v letu 2015 in dru-
gi dve leti kasneje) je naredil 
korak naprej. Sanje nas, ko-
lesarjev, so bile včasih, da bi 
sploh prišli na Giro, kaj šele, 
da bi oblekli rožnato maji-
co. To je velika stvar in dob-
ra vzpodbuda za še kaj več 
za naprej. Je v najboljših ko-
lesarskih letih,« je povedal 
Marko Polanc. Medtem ko 
je Jan prejemal številna da-
rila in čestitke, je veliko da-
rilo domačim gasilcem po-
daril tudi Marko: original-
no rožnato majico z Jano-
vim podpisom. »S ponosom 
bo visela v našem gasilskem 
domu,« je pojasnil Klemen 
Sedlar, ki se je zahvalil vsem, 
ki so sodelovali pri pripravi 
sprejema: »Jan Polanc si za-
služi takšen sprejem. Naj 
ljudje vedo, da je od tukaj. 
To je zgodovina.« Pri orga-
nizaciji sprejema je poma-
gala tudi Mateja Šprohar, Ja-
novo dekle, ki je o njem pri-
povedovalo le v superlativih: 

»Je izredno vztrajen, močen 
in pogumen. Ima srce, ki je 
izjemno veliko in je v njem 
prostora za vse dobre ljudi. 
To, kar je naredil na letoš-
njem Giru, je fenomenalno, 
enkratno in enostavno pre-
več čustveno.«

Dirka po Italiji je bila le-
tos v znamenju številnih 
slovenskih navijačev. Zara-
di incidenta (pomoč Rogliču 
na vzponu in oviranje ene-
ga izmed kolesarjev) se je o 
njih govorilo tudi v negativ-
nem smislu. »Lepo je bilo vi-
deti toliko slovenskih navija-
čev, toliko slovenskih zastav. 

Po drugi strani pa sem bil v 
določenih trenutkih nad ne-
katerimi zelo razočaran. Na-
vijati je treba za kolesarstvo, 
za vse kolesarje, ne samo za 
enega. Nas je dva milijona, 
kolesarjev imamo peščico 
in treba je podpirati od prve-
ga do zadnjega vse, ne samo 
takrat, ko so uspehi, in ne le 
tistega, ki naredi rezultat,« 
je komentiral Marko Polanc. 
Slovenske kolesarske juna-
ke (Primoža Rogliča, Jana 
Polanca in Tadeja Pogačar-
ja, ki je zmagal na Dirki po 
Kaliforniji) so sprejeli tudi 
včeraj v Ljubljani.

Rožnati Britof sprejel Jana Polanca
31. stran

Med številnimi slovenskimi navijači so bili v petek tudi kolesarji ekipe Gorenjskega glasa, ki 
so dan prej zadnji, ciljni vzpon te zahtevne etape tudi prekolesarili. / Foto: Grega Flajnik

Rogla, Polde, Bole: pisanje na cestišče v podporo našim 
kolesarjem / Foto: Grega Flajnik
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T e h n i š k i  k o T i č e k

Alenka Potočnik Zadrgal 

Zaščita domačega brezžičnega omrežja (2. del)

Zdaj je vaše omrežje za-
ščiteno z geslom. Vendar 
pa to ni dovolj, če napada-
lec pride v vaš usmerjeval-
nik in vam lahko spreme-
ni vse, tudi geslo omrež-
ja. V usmerjevalnik je eno-
stavno priti, saj ima sploš-
no znani IP-naslov (npr. 
192.168.1.1) ter splošno 
znano uporabniško ime in 
geslo (admin). Zato je nuj-
no, da usmerjevalnik za-
ščitite s spremembo gesla 
usmerjevalnika. V usmer-
jevalniku izberete opcijo 
Administration in Mana-
gement, kjer določite us-
merjevalniku novo geslo. 

Priporočljiva je izbira tež-
ko uganljivega gesla.

Poleg treh omenjenih 
osnovnih zaščit lahko v us-
merjevalniku določite tudi 
največje število uporabni-
kov. Dovolite dostop le upo-
rabnikom s točno določe-
nim MAC-naslovom, zavr-
nete dostop za uporabnike s 
točno določenim MAC-nas-
lovom, izberete čas, v kate-
rem lahko dostopate do sple-
ta, usmerjevalniku spreme-
nite IP-naslov, vklopite po-
žarni zid …

Kje je lahko še kaj narobe?
Morda ne znate priti v us-

merjevalnik, ker IP ni več 

tovarniško določen – IP va-
šega usmerjevalnika je obi-
čajno vaš privzeti prehod 
(default gateway). Tega 

najdete na svoji omrežni 
kartici ali z ukazom »ipcon-
fig«: v ukazni vrstici svoje-
ga računalnika pritisnete 

tipko Windows in tipko R, 
vpišete »cmd« in pritisne-
te enter. Ko se vam odpre 
okno, vtipkate ukaz »ipcon-
fig« in poiščete privzeti pre-
hod (default gateway).

Če pozabite geslo, lahko 
nastavitve usmerjevalnika 
povrnete na tovarniške tako, 
da resetirate usmerjevalnik 
s pritiskom na gumb reset za 
od deset do trideset sekund, 
odvisno od znamke usmer-
jevalnika. V tem primeru po-
novno zaščitite svoje omrež-
je in usmerjevalnik.

Zdaj je vaše brezžično 
omrežje delujoče in varnej-
še. Srečno!

Jelena Justin

Poletje se očitno počasi 
le bliža. Upajmo, da bo dol-
go in vroče, saj je dežja pad-
lo že več kot dovolj. Kam iti, 
da bi doživeli vonj po morju 
in se naužili toplih, morskih 
sončnih žarkov? Ja, današnji 
opis postreže z vsem tem. 

Zapeljemo se na sloven-
sko obalo in v krožišču pred 
Strunjanom zavijemo des-
no proti Strunjanu. Na ma-
kadamskem parkirišču par-
kiramo in se po cesti spreho-
dimo do Hotela Svoboda – 
Terme Krka. Hodimo mimo 
teniških igrišč. Na koncu 
igrišč je plačljivo parkirišče 
z rampo. Zavijemo levo, 
mimo rampe, ko tik pred 
hotelom opazimo na ploč-
niku Knafelčevo markaci-
jo, ki označuje začetek naše 
poti. Gremo v smeri Pomja-
na oz. po Evropski pešpoti 

E6. Pot se povzpne med 
oljčnim drevjem, ko nas v 
zmernem vzponu pripelje 
do ograje, ki varuje celot-
no pot, ki poteka po samem 
robu. Globoko pod nami je 
morje. Ponekod ožja in zo-
pet širša kolovozna pot nas 
vodi mimo različnih infor-
macijskih tabel, ki nam raz-
ložijo favno in floro okolice, 
kjer se sprehajamo. Kma-
lu dosežemo beli Strunjan-
ski križ, ki se nahaja nad Me-
sečevim zalivom, od njega 
pa je lep razgled na morje, 
ob jasnem vremenu se vidi 
celo Triglav. Na spletni stra-
ni Parka Strunjan je zapisa-
no: »Ustno izročilo pravi, da 
se je tukaj, na 15. avgusta, tj. 
dan Marijinega vnebovzetja, 
pred mnogimi leti zgodil ču-
dež. Divjal je strašen vihar in 
ladje na morju bi zlahka po-
tonile, če se ne bi vrhu kli-
fa nad Mesečevim zalivom 

prikazala Marija. Morje se je 
takoj umirilo, vihar ponehal, 
mornarji pa niso bili pogub-
ljeni. Domačini so v zahva-
lo postavili križ, še danes pa 
pripovedujejo o stopinjah in 
solzah, vtisnjenih v kamen, 
kjer je Marija jokala, da bi 
rešila mornarje. Še dolgo 
zatem so mimovozeče lad-
je trobile v zahvalo Mariji.« 

Od križa nadaljujemo 
naprej po lepo urejeni ste-
zi nad morjem. Približuje-
mo se Strunjanskemu kli-
fu. To je najvišji flišni klif 
ob vzhodni jadranski oba-
li. Visok je osemdeset me-
trov. Fliš je mehka kameni-
na, za katero je značilno iz-
menjavanje plasti peščenja-
ka, laporja in karbonatnega 
turbidita. Morje ga konstan-
tno izpodjeda, vremenske 
razmere pa povzročajo ero-
zijo v zgornjih plasteh. Pos-
ledica delovanja narave so 

geomorfološki pojavi; spod-
moli, mikrotektonski prelo-
mi, nalomljeni skalni bloki 
ter poševne plasti peščenja-
ka. Ob vznožju klifa je pro-
dna terasa.

Globoko pod nami je 
Mesečev zaliv, ki je prava 
poslastica za potapljače, saj 
je na morskem dnu ogrom-
no zanimivega. Najdejo se 

celo do meter veliki leščur-
ji, ki so zaščiteni. 

Po poti nadaljujemo do 
asfaltirane ceste, po kateri 
se povzpnemo do križišča, 
kjer so številni oljčni nasa-
di. Med oljčnimi nasadi se 
povzpnemo do vrha Roneka 
in pogledamo še v smeri pro-
ti Izoli. Dostop do Roneka je 
seveda mogoč tudi z izolske 

strani, a se mi zdi iz Strunja-
na precej lepši.

Na izhodišče se vrnemo 
po poti vzpona in uživa-
mo tople sončne žarke ter 
morski zrak. 

Nadmorska višina: 116 m
Višinska razlika: 100 m
Trajanje: 2 uri
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Ronek (116 n. m.)

Sprehod nad morjem
Lep sprehod z razgledom na Strunjanski klif in Mesečev zaliv.

Začetek označene poti pri hotelu / Foto: Jelena Justin Beli križ nad Strunjanom, razgledna točka / Foto: Jelena Justin

Strunjanski klif je s poti odlično viden. / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Brezje – Brezjanski tek se je 
lani pridružil seriji Gorenj-
ska, moj planet. V soboto do-
poldan je potekal v šesti iz-
vedbi in je bil letošnji tretji 
tek po vrsti v omenjeni seri-
ji. Njegovi značilnosti sta, da 
trasa poteka v okolici sloven-
skega romarskega središča 
in da je posvečen ultramara-
tonki Ruth Podgornik Reš.

Start in cilj teka sta bila v 
neposredni bližini brezjan-
ske bazilike, začel pa se je 
z molitvijo. Po 6,2 kilome-
tra je bil z naskokom naj-
hitrejši v cilju Janez Mu-
lej (AK Radovljica), ki je na 
tem teku nastopil prvič. Naj-
bolj se mu je približal Mar-
ko Florjanič (ŠD Suhadole), 
tretji pa je bil Marjan Robič. 
»Danes je bila zelo dobra 
konkurenca. Vesel sem, da 
so fantje prišli, kljub temu 
da je tek kratek in je v tem 

obdobju veliko tekov. Tra-
sa je kar težka. Je zanimivo, 
lepo. Za užitek gremo sedaj 
odteč še en krog,« je povedal 
Janez Mulej, državni prvak v 
polmaratonu, in imel v mis-
lih že novo tekmo: nočni tek 
v Medvodah na deset kilo-
metrov še isti dan. V ženski 
konkurenci je drugo leto za-
pored zmagala Nives Skube 
(AD Olimpik), druga je bila 
Marjeta Jerala (Let's dance), 

tretja pa Anja Zima. »Prišla 
sem, da odtečem po najbolj-
ših močeh – tako kot na vsak 
tek. Trasa je kar zahtevna. Z 
letošnjimi rezultati sem za-
dovoljna. Poznajo se trenin-
gi, treba pa je biti vztrajen. 
Ne gre kar čez noč,« je deja-
la Nives Skube. 

Po prvi tretjini letošnje se-
rije Gorenjska, moj planet 
sta vodilna Marko Florjanič 
in Nives Skube. Naslednji 
tek bo 21. junija Radol'ška 
10ka.

Tekači na Brezjah
Znani so najboljši na tretjem izmed devetih tekov 
v letošnji seriji Gorenjska, moj planet.

Janez Mulej in Nives Skube, najhitrejša na letošnjem 
Brezjanskem teku

Maja Bertoncelj

Kranjska Gora – Pony, legen-
da na dveh kolesih, še ved-
no navdušuje. Dokaz za to je 
tudi prireditev Red Bull Goni 
Pony, na kateri so se ljubite-
lji športa, rekreacije, druže-
nja že peto leto zapored s po-
niji iz Kranjske Gore poda-
li na Vršič. Zagotovo ni eno-
stavno, najhitrejši pa to zmo-
rejo v zares kratkem času.

Letos so znova padali re-
kordi – v več pogledih. Na 
startu je bilo rekordnih 1320 
kolesark in kolesarjev iz os-
mih držav. Pred njimi je bilo 
13,5 kilometrov in 24 serpen-
tin. Izboljšana sta bila ča-
sovna mejnika tako v ženski 
kot v moški konkurenci. Za 
to sta poskrbela gorski kole-
sar Luka Tavčar in amater-
ska cestna kolesarka Laura 
Šimenc. Oba Gorenjca. Tav-
čarju se je ura ustavila pri šti-
ridesetih minutah in 54 se-
kundah, s čimer je rekordno 
znamko krepko izboljšal. Mi-
nuto in dve sekundi je bil za 
njim gorski tekač in Luka 
Kovačič, tri minute in 23 se-
kund zadaj pa lani najhitrej-
ši atlet Luka Ljubič. Tavčar, 
27-letni Žirovec, je na prire-
ditvi s kolesi znamke Pony na 
Vršič gonil prvič, potem ko so 
mu serpentine dobro znane 
iz Juriša na Vršič s cestnimi 

kolesi, na katerem je bil dvak-
rat drugi. »Danes je bilo težje 
kot s prestavami, a se po dru-
gi strani vmes malo spoči-
ješ. Je pa za vse enako. Že vsa 
leta sem spremljal dogodek, 
a sem imel vedno kaj druge-
ga, tako da mi ni uspelo pri-
ti. Letos me je še dekle nago-
vorilo, pa še kolo sem imel na 
voljo,« je dejal.

Pri ženskah se je pod 
novo zmago in izboljša-
njem lastnega rekorda pod-
pisala Laura Šimenc (51:11). 

Najhitrejša je bila že tret-
je leto zapored. Druga je 
bila gorska tekačica Barbara 
Trunkelj, ki se je v tem izzi-
vu poskusila prvič, tretja pa 
stara znanka Tamara Grm. 
»Bilo je najteže doslej, a je 
šlo. Uživala sem, kljub temu 
da sem težko prekolesarila 
strme dele in trikrat tudi ho-
dila. Za drugo leto vem, kaj 
moram še izboljšati,« je de-
jala kolesarka iz Stražišča. 

Red Bull Goni Pony je v 
prvi vrsti zabava. Zanimivost 

so retro oblačila udeležen-
cev, pri katerih domišljija 
ne pozna meja. Komisija je 
za udeleženko z najboljšim 
retro slogom izbrala »blo-
ndinko s Harvarda« Simo-
no Zupanc, med moškimi 
pa »mariborskega Dončiča« 
Aleksandra Zmaherja. Naj-
boljša skupina so »dlakavi 
aerobičarji z Reke« oziroma 
Reyholm Team, ki so v četr-
tek v 15 urah in pol na kole-
sih Pony prikolesarili z Reke 
do Kranjske Gore.

Ponyja gnala rekordno hitro
Tudi letos so na prireditvi Red Bull Goni Pony padali rekordi. Časovnega sta postavila Gorenjca Luka 
Tavčar in Laura Šimenc.

Luka Tavčar iz Žirov se je dogodka udeležil prvič. Bil je najhitrejši in postavil nov rekordni 
čas: 40 minut in 54 sekund. / Foto: Siniša Kanižaj/Red Bull Content Pool 

Maja Bertoncelj

Medvode – V Medvodah je 
od petka do nedelje potekal 
festival Medvode v gibanju. 
»Gibanje je čudovita popot-
nica za vse življenje in os-
taja osrednji moto našega 

festivala,« pravijo v Javnem 
zavodu Sotočje Medvode, ki 
je festival organiziral tretje 
leto zapored.

Tako z izvedbo kot ude-
ležbo so bili zelo zadovolj-
ni. Začelo se je v petek z 
mini olimpijado, na kateri 

se je 735 otrok iz medvoških 
osnovnih šol in vrtca spo-
padlo s 33 gibalnimi izzi-
vi. Glavno dogajanje je bilo 
v soboto, ko so bila tekmo-
vanja v tenisu, odbojki na 
mivki, prstometu, na teka-
ških rolkah, potekal je Svet 

rolanja in teki otrok, tek s 
pasjimi ljubljenčki, vrhu-
nec pa je bil tretji Nočni 
tek Medvode s skoraj tris-
to udeleženci. Na deset ki-
lometrov je zmagal Janez 
Mulej, za katerega je bila to 
prva zmaga v Medvodah in 
druga v enem dnevu, dru-
gi je bil Jure Gaber, tretji 
pa Franci Volkar. V ženski 
konkurenci je z desetimi ki-
lometri tretjič zapored naj-
hitreje opravila Neja Krši-
nar pred Bredo Škedelj in 
Ano Vrečar. Na 5,6 kilo-
metra so bili pri moških 
najhitrejši trije Matic Pla-
znik, Anže Gros in Andrej 
Mikelj, med ženskami pa 
Hana Mazi Jamnik, Nika 
Mazi in Dominika Ahačič.

Festival Medvode v giba-
nju se je zaključil v nedeljo 
s kolesarskim vzponom na 
Katarino. »Festival je uspel. 
Vsako leto je več udeležen-
cev, kar je potrdilo, da dela-
mo dobro. Vesela sem tudi 
dobrega odziva prostovolj-
cev, ki nam pomagajo. Samo 
na nočnem teku jih sodeluje 
okrog 180,« je povedala Ines 
Iskra, vodja festivala iz Jav-
nega zavoda Sotočje. Poleg 
gibanja je bil to v Medvodah 
tudi konec tedna zabave, ku-
linarike in druženja.

Medvode tri dni v gibanju
Najštevilnejša udeležba je bila na mini olimpijadi, na kateri je sodelovalo kar 
735 otrok, vrhunec pa je bil nočni tek s skoraj tristo udeleženci.

Na tretjem nočnem teku je v Medvodah teklo skoraj tristo tekačic in tekačev.

Medvode – V sklopu festivala Medvode v gibanju je od petka 
od 19. ure do sobote do 19. ure potekal 24-urni dobrodelni 
glasbeno-tekaški maraton. Glavni tekač Bogomir Dolenc je 
vseh 24 ur tekel na krožni progi v središču Medvod, v tem 
času pa so se mu pridružili tudi številni drugi tekači in z njim 
odtekli poljubno število krogov. Vsa sredstva, zbrana s prosto-
voljnimi prispevki (startnino), bodo namenjena ustanovi Mali 
vitez. Pred njim je že nov, še večji projekt. Od 31. avgusta do 
11. septembra bo za male viteze tekel okrog Slovenije.

Ves dan tekli za male viteze

Bogomir Dolenc (v ospredju) je v Medvodah 24 ur tekel za 
male vizete. Pridružili so se mu še drugi tekači.
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Simon Šubic

Prisojnik – Na območju Pri-
sojnika so v nedeljo zjut-
raj našli mrtvo pogrešano 
avstrijsko planinko, ki je v 
soboto zvečer najverjetne-
je zdrsnila na snežni podla-
gi in padla čez višji skakal-
ni skok, so sporočili s Poli-
cijske uprave Kranj. Pokoj-
no je z gore odpeljal vojaški 

helikopter z ekipo za reše-
vanje v gorah in policistom 
gorske enote. 

»Gre za zelo zahtevno ob-
močje, kjer je ne glede na le-
tni čas zaradi varnosti nuj-
na uporaba samovaroval-
nega kompleta in čelade, v 
zimskih razmerah, kakršne 
so trenutno na gori, pa tudi 
zimska oprema,« so sporoči-
li s Policijske uprave Kranj.

Usodno zdrsnila na snegu

Simon Šubic

Kranj – V nedeljo so gorenj-
ski policisti obravnavali tudi 
dve nesreči kolesarjev in 
nesrečo motorista. Na Ži-
rovskem Vrhu je kolesar pa-
del med zaviranjem, v Bi-
tnjah pa je trčil v prometni 
znak in si je poškodoval gla-
vo. Ker je kazal znake alko-
holiziranosti, so mu policisti 
odredili strokovni pregled. 
Motorist pa je bil v prometni 
nesreči udeležen zvečer, ko 
je na Belci med nepravilnim 
prehitevanjem trčil v osebni 
avtomobil s počitniško pri-
kolico, katere voznik je pri-
peljal nasproti. Motorist se 
je po podatkih policije hudo 
poškodoval. 

Na Agenciji za varnost 
prometa (AVP) opozarjajo, 
da so motoristi in kolesarji 
poleg pešcev najbolj ranljive 
skupine udeležencev v pro-
metu, zato tako njih kot tudi 

vse voznike pozivajo k pre-
vidnosti. »Na cestah bodi-
te kar najbolj pozorni, saj je 
za nastanek nesreče dovolj 
že na videz neznatna človeš-
ka napaka. Ne uporabljajte 
mobilnega telefona, ne vozi-
te pod vplivom alkohola, hit-
rost prilagodite omejitvam 
in razmeram na cesti, po-
skrbite, da bodo vsi potniki 
v vozilu vedno pripeti z var-
nostnim pasom. V promet 
se podajte s strpno in previ-
dno vožnjo in z zavedanjem, 
da smo za varnost v prometu 
soodgovorni vsi,« sporočajo. 

Tudi gorenjski policisti 
kolesarje in motoriste opo-
zarjajo na večjo stopnjo sa-
mokontrole, previdnosti in 
zavedanja, da imajo razme-
roma velik vpliv na svojo var-
nost v prometu. Tveganju za 
nesreče lahko najbolj učin-
kovito znižajo predvsem z 
upoštevanjem prometnih 
pravil.

Na ceste so se spet vrnili 
kolesarji in motoristi

Simon Šubic

Kranj – Kranjski krimina-
listi poizvedujejo za tremi 
moškimi, ki so v soboto po-
zno popoldan oropali lastni-
ka stanovanja na Valjavčevi 
ulici v Kranju. Po prvih po-
datkih gre za mlajše moške, 
stare med 25 in 30 let, s krat-
kimi lasmi. Visoki naj bi bili 
okoli 180 centimetrov. 

S Policijske uprave Kranj 
so pojasnili, da so trije 

neznani moški z zakritimi 
obrazi v soboto okoli 18.15 
pozvonili na vratih oškodo-
vancev. Ko sta jih odprla, so 
storilci hitro vstopili v stano-
vanje. Medtem ko sta dva ro-
parja zadrževala lastnika, je 
tretji pregledal stanovanje 
ter odtujil za nekaj sto evrov 
gotovine, nakit, telefon in 
bančne kartice. Oškodovan-
ca nista potrebovala zdrav-
niške pomoči, so še razložili 
na PU Kranj.  

Roparji pozvonili na vratih

Simon Šubic

Tržič, Jesenice – Gorenjski 
policisti so v nedeljo obrav-
navali dva primera ugrizov 
psov. Dopoldne jih je pokli-
cal Tržičan in prijavil, da je 
njegovega psa poškodoval 
drug pes, ki je bil brez nad-
zora. Prijavo o ugrizu psa so 
popoldan prejeli tudi z Je-
senic. »Poškodovani so bili 
samo psi. V prijavah poli-
cisti vodijo postopke,« je 

sporočil Bojan Kos, tiskovni 
predstavnik Policijske upra-
ve Kranj.  

Policisti opozarjajo, da 
mora skrbnik psa na jav-
nem mestu zagotoviti fizič-
no varstvo psa tako, da je pes 
na povodcu. Če gre za nevar-
nega psa, mora imeti tudi 
nagobčnik. Pes tudi ne sme 
imeti možnosti sam zapu-
stiti dvorišča oziroma hiše, 
so še pojasnili na Policijski 
upravi Kranj.

Obravnavali dva ugriza

Simon Šubic

Radovljica – Gorenjski kri-
minalisti nadaljujejo prei-
skavo okoliščin nedeljske 
nesreče raft čolna na reki 
Savi med Šobcem in Glo-
bokim, v kateri se je smr-
tno poškodovala 34-letna In-
dijka. Neuradno naj bi šlo 
za čoln podjetja Funturist z 
Bleda, kjer za zdaj izjav o ne-
sreči ne dajejo.

Po ugotovitvah krimina-
listov je do prevrnitve čol-
na, na katerem je bilo poleg 
dveh slovenskih vodičev še 
osem turistov, prišlo po tr-
čenju v skalo na t. i. »S« za-
voju. »Postopek še ni kon-
čan, pristojni pa preverja-
jo vse segmente organizaci-
je in izvedbe spusta,« je raz-
ložil Bojan Kos s Policijske 
uprave Kranj. 

V nedeljo okoli poldneva 
se je v bližini Radovljice med 
spustom po reki Savi prevr-
nil čoln slovenskega podje-
tja z osmimi tujimi državlja-
ni in dvema slovenskima vo-
dičema. »Okoliščine kaže-
jo, da se je čoln prevrnil po 
trčenju v skalo na tako ime-
novanem »S« zavoju. Iz reke 
se eni turistki ni uspelo rešiti 
in jo je tok reke odnesel nap-
rej,« je pojasnil Kos. Nižje na 
reki, pri vasi Mišači, sta 34-le-
tno Indijko neodzivno iz vode 
spravila dva krajana in jo do 
prihoda gasilcev, policije ter 
reševalcev oživljala. S heli-
kopterjem so jo odpeljali v lju-
bljanski klinični center, kjer 
je nekaj ur kasneje umrla. 

Ostale potnike, ki so se op-
rijeli skal, je iz struge rešilo 
več kot petdeset kranjskih 
poklicnih gasilcev ter pro-
stovoljnih gasilcev z Bleda, 
Radovljice in Mošenj ter po-
tapljačev Podvodno reševal-
ne postaje Bled. S čolnom so 
jih prepeljali na breg, kjer so 
jih oskrbeli reševalci nujne 
medicinske pomoči iz Ra-
dovljice in z Bleda. Vodja in-
tervencije Andrej Polajnar 
iz Gasilsko reševalne služ-
be Kranj je razložil, da naj bi 
pomoč poklicala priča nes-
reče, ki je videla, kako je tok 
reke odnesel nesrečno In-
dijko. »Pri mostu v Posavcu 
smo vstavili čoln v vodo, dva 
gasilca pa sta šla ustrezno 

zavarovana po reki do brzic. 
Medtem smo dobili infor-
macijo, da naj bi žensko že 
potegnili iz vode. Dva pripa-
dnika naše enote in eden iz 
Radovljice smo se odpravili 
na lokacijo. Tam smo našli 
žensko in gasilce iz Radovlji-
ce, ki so izvajali temeljne po-
stopke oživljanja. Kot smo 
izvedeli kasneje, naj bi jo iz 
vode potegnila občan in an-
gleško govoreči gospod, ki 
sta sledila toku reke in prišla 
do lokacije, kjer sta jo ujela,« 
je povedal Polajnar. »Ženska 
ni kazala znakov življenja. 
Okoli dve uri smo se trudili 
z oživljanjem in medicinsko 
oskrbo, potem so jo s heli-
kopterjem prepeljali v UKC 

Ljubljana. Gospa je imela 
na sebi neoprensko obleko 
in reševalni jopič. Verjetno 
je imela tudi čelado, a je na 
mestu oživljanja ob njej ni-
sem videl,« je še dodal. Osta-
lih sedem potnikov na čolnu 
so s skal na kopno rešili blej-
ski gasilci. 

Po neuradnih podatkih 
naj bi bil v nesreči udeležen 
čoln blejskega podjetja Fun-
turist, kjer pa nesreče niso 
želeli komentirati. »Za zdaj 
ne dajemo izjav, povemo 
pa, da aktivno sodelujemo 
z vsemi udeleženimi s pou-
darkom na pomoči svojcem 
oškodovanke,« so nam vče-
raj odgovorili na zastavljena 
vprašanja. 

V nesreči z raftom na Savi 
umrla indijska turistka 
Trčenje ob skalo med spustom s čolnom po reki Savi med Šobcem in Globokim je bilo v nedeljo 
usodno za 34-letno Indijko. Ostali potniki so se po prevrnitvi čolna oprijeli skal. 

V reševanju ponesrečenih raftarjev in vodičev so sodelovali kranjski poklicni gasilci, 
prostovoljni gasilci z Bleda, Radovljice in Mošenj ter blejski potapljači reševalci. Fotografija 
je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Tržič – Ogromno dela so v če-
trtek imeli gorenjski policisti 
z voznico, ki je nenavadno 
počasi vozila po gorenjski av-
tocesti in se na njihove znake 
ni ustavila. Pot so ji zato mo-
rali prekrižati s sredstvom za 
prisilno ustavljanje vozil oz. 
t. i. stingerjem. 

Gorenjski policisti so v 
četrtek popoldan na podla-
gi prijave, da se po avtoce-
sti v smeri Jesenic po polž-
je pelje avtomobil, dlje časa 
ustavljali voznico, ki ni upo-
števala znakov za ustavi-
tev, so razložili na Policij-
ski upravi Kranj. Med prik-
ljučkoma Kranj zahod (Nak-
lo) in Tržič je s kombinaci-
jo pospeševanja in zaviranja 

vozila s hitrostjo med štiri-
deset in sto dvajset kilome-
trov na uro, med vijuganjem 
pa je za vožnjo uporabljala 
tudi odstavni pas. Z avtoce-
ste se je izključila v Podtabo-
ru, v Tržiču pa so jo policisti 
ustavili šele z namestitvijo t. 
i. stingerja. 

»V dogodku ni bil nih-
če poškodovan, material-
na škoda pa je nastala samo 
na avtomobilu voznice, ki je 
odklonila preizkus alkoho-
liziranosti in strokovni pre-
gled zaradi suma vožnje 
pod vplivom prepovedanih 
substanc. Po postopku poli-
cistov jo je prevzela zdravni-
ška služba. S prekrški bodo 
policisti seznanili pristojno 
okrajno sodišče,« so pojas-
nili na PU Kranj. 

Ustavil jo je šele »stinger«
Simon Šubic

Radovljica – Neznana storil-
ca sta v četrtek pozno zve-
čer na avtocesti pri Rado-
vljici okradla tuja državlja-
na, ki sta tedaj na avtomobi-
lu menjavala pnevmatiko. Iz 
nahrbtnika sta jima odtujila 
več stvari. 

Oškodovanca sta se pred 
tem ustavila na avtoce-
stnem počivališču, predrtje 

pnevmatike pa sta ugotovi-
la med nadaljevanjem vo-
žnje, so sporočili policisti. 
Kot poudarjajo, se taka oko-
liščina pogosto pojavlja pri 
avtocestnih tatvinah. Storil-
ci namreč na počivališču ali 
bencinski črpalki preluknja-
jo pnevmatiko in se kasneje, 
ko se oškodovanci ustavijo 
zaradi izpraznjene pnevma-
tike, pripeljejo za njimi in iz-
vedejo tatvino. 

Tatvina na avtocesti

Škofja Loka – Gorenjski policisti so v soboto obravnavali dve pri-
javi nedovoljenega zbiranja prostovoljnih prispevkov na javnem 
kraju. V Škofji Loki so policisti za dejanje obravnavali državljana 
Romunije, medtem ko sta v Kranju prispevke na nedovoljen 
način zbirala dva Romuna. Zoper vse so uvedli prekrškovne 
postopke zaradi kršitve predpisov o javnem redu in miru. 

Dve prijavi nedovoljenega zbiranja prispevkov



logotip pozitiv

V soboto,  8.  junija 2019
Start pred supermarketom Mercator  

na Kokrici pri Kranju ob 9. uri 

Daljša trasa pohoda je dolga 14 km, krajša 7 km.
Vsak udeleženec pohoda prejme spominsko majico, 

dnevnik poti, ob poti okrepčila, na cilju malico  
in pijačo. NA CILJU ŽREBANJE STARTNIH ŠTEVILK – 

GLAVNA NAGRADA KOLO SCOTT 
Startnina: 10 EUR. Člani AMD Kranj imajo s predloženo 

člansko izkaznico 20 % popusta.

Informacije: 041 879 312 ali na www.tdkokrica.si /  
tdkokrica@gmail.com, 040 469 834 ali na www. visitkranj.si / 

 info@visitkranj.si
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Alenka Brun

K
aravano domačih 
pivovarn je ponov-
no gostil Škofjelo-
ški grad – in to že 
šestič. Točili so fes-

tivalsko pivo, ki so ga tokrat 
poimenovali Jupi, predsta-
vljali in pobirali prostovo-
ljne prispevke za poseben 
dogodek Ol In oziroma eki-
pno tekmovanje domačih 
pivovarjev, ki bo 22. junija 
Pri rdeči ostrigi, konec juni-
ja pa se bo Karavana ustavi-
la tudi v Kranju. Nekatere 
med pivovarji smo na Kara-
vani srečali prvič, a že takoj 
naslednji dan še v Radov-
ljici, na festivalu piva Oku-
si piva Radovljica. Organi-
zacije pivskih okusov se je 
lotila domača ekipa, idej-
na očeta festivala pa sta bila 
Aleš Beton in Anže Lan-
gus Petrović. In ker je šlo 

organizatorjem tudi vreme 
na roko, se je park v bliži-
ni starega radovljiškega jed-
ra hitro polnil. Poleg števil-
nih okusov domačih piv so 
si obiskovalci lahko napolni-
li želodčke s ponudbo »stre-
et food« Okusov Radol'ce, 
kot gosta pa so medse pova-
bili še Jožeta Godca iz Pen-
ziona in gostilne Resje z 

Nemškega Rovta v Bohin-
ju. Za glasbeno razpolože-
nje so zvečer skrbeli znani 
King Foo ter blejski Doors 
Highway; povezovalni del 
so zaupali Nejcu Šmitu, in 
ker je bil zvečer veliki fina-
le Lige prvakov, so poskrbe-
li tudi za nogometne navdu-
šence. Za prvič lahko reče-
mo le, da je festival več kot 

uspel, s čimer se je strinjala 
tudi nevesta, ki se je v opol-
danskih urah odločila, da se 
z ženinom in pričami oglasi-
jo na pivu.

Zasledili smo še tole: 8. 
junija vas s festivalom piva 
in kulinarike pričakuje-
jo v Vodicah, 14. junija pa 
v Kamniku na Kamniškem 
festivalu piva.

FESTIVALI ZA PIVSKE 
GURMANE
Eden od njih je bil na Gorenjskem v petek, drugi v soboto, še najmanj dva prihajata. Govorimo o 
festivalih t. i. kraft piva, ki mu na tovrstnih prireditvah največkrat delata družbo tudi glasba in hrana.

Očeta radovljiškega festivala piva Aleš Beton in Anže 
Langus Petrović / Foto: Tina Dokl

Brata Nejc in Alan Majeršič (pivovarna Castra) iz 
Ajdovščine smo srečali že na Karavani, sodelovala sta tudi 
na radovljiškem festivalu piva. / Foto: Tina Dokl

Na Karavani domačih pivovarn je za hrano skrbela ekipa 
Kaosa okusov: Janko Kržišnik, Rožle Žan Brelih in Nejc Košir. 

Nasmejana predstavnika Racona oziroma žirovske pivovarne 
Crazy Duck v mestnem parku: Anže Račič in Anže Vilman 

Jože Godec je tokrat gostoval 
v družbi Okusov Radol'ce. 

Vesela poročna druščina se je odločila, da pokuka tudi 
na radovljiške Okuse piva. Nevesta si je izborila poseben 
»prevoz« po peščeni podlagi ... / Foto: A. B.

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo štiride-
set novorojenčkov. V Kranju se je rodilo 12 deklic in 10 
dečkov. Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 2515 gramov, 
najtežji pa deček, ki se mu je kazalec na tehtnici ustavil pri 
4370 gramih. Na Jesenicah je prvič zajokalo 9 dečkov in 
9 deklic. Najtežja in najlažja sta bili tokrat deklici – prvi je 
tehtnica pokazala 4190, drugi pa 2130 gramov.

Novorojenčki

Fo
to

: A
. B

.

Fo
to

: A
. B

.

Fo
to

: A
.B

.



14 TOREK_04. 06. 2019

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

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Alenka Brun

F
ranjo Pogačnik, 
podpredsednik 
društva za aktivno 
preživljanje proste-
ga časa Ejga in šef 

Jurček puba v Begunjah, 
pravi, da je pri njih vedno 
živahno. 

V nedeljo je tako nogome-
tna zelenica pred lokalom 
gostila zanimiv dogodek, 
družabno igro v živo – igro 

človek, ne jezi se, pri kate-
ri so bile figure ljudje. »Kar 
186 različnih tekmovalcev 
se je zvrstilo v sedmih letih, 
kar igramo človek, ne jezi se. 
Vedno imamo finalno igro v 
nedeljo, tako da smo sončno 
nedeljo sedaj čakali od zače-
tka aprila, ko se je turnir zak-
ljučil,« razlaga Pogačnik, ki 
se mimogrede spomni, da 
lani je bilo z lepimi nedel-
jami še slabše, čeprav letos 
res dežuje kar naprej. Nada-
ljuje: »Štirideset igralcev in 

igralk se je vsak torek med 
šesto in deseto uro ''poti-
lo'' in pridno zbiralo toč-
ke za uvrstitev med najbolj-
še. Prva štiri mesta namreč 
prinašajo udeležbo na final-
nem turnirju.« Na ta način 
so se družili in tekmovali kar 
deset tednov.

V finalnem obračunu so se 
potem v živo in na velikem 
igralnem platnu (osem krat 
osem metrov) pomerili štir-
je najboljši z največ osvoje-
nimi točkami na predtekmo-
vanjih. Tokrat je bila zasedba 
moška – in sicer smo v finalu 
igre človek, ne jezi se sprem-
ljali: Davorja Krajnca iz Ljub-
nega, Anžeta Polca in Cveta 
Kneževića iz Begunj ter Luka-
sa Šolarja iz Zapuž. Vsak 
je sestavil in s seboj pripel-
jal ekipo štirih živih figuric, 
tako da je celotna ekipa štela 
pet članov. Davorjevi so bili 
rdeči, Anžetovi zeleni, Cve-
tovi so imeli rumene kapice 
in majice, Lukasova ekipa pa 
je bila ekipa črnih. Zmaga je 
šla na koncu v roke rumenih s 
Cvetom Kneževićem na čelu, 
sicer letos tudi najstarejših 
med štirimi finalisti. Se je pa 

med finalisti znašel tudi naj-
mlajši tekmovalec – to je bil 
Lukas Šolar.

Finalni obračun je z zele-
nice in pred Jurček pubom 
spremljalo veliko navijačev, 
lačen in žejen ni bil nihče, za 

glasbo pa je poskrbel gorenj-
ski Duo 2 s pevko Suzano 
Rednjak, ki prihaja iz Dobr-
ne. V Jurček pubu bo ponov-
no sproščeno že v nedeljo, saj 
jih bo obiskal Matjaž Javšnik 
s svojim Striptizom. 

ČLOVEK, NE JEZI SE – V ŽIVO

Človek, ne jezi s človeškimi figuricami

Franjo Pogačnik

Finalist in vodja rumene ekipe, ki je na koncu zmagala: 
Cveto Knežević (na sredini, z rdečo kocko)

Duo 2 in pevka Suzana Rednjak

 

Nekoč se vrne.
Postavi se 
na svoje pravo mesto.

Ogledalo se 
razbije na tisoč koščkov.
Ni problem, 
se kupi novo.

Srce se rani
razpade na milijon koščkov.
Ni problem,
vedno se zaceli.

Nekoč se vrne,
lahko v drugi obliki,
a vedno na pravo mesto.

Srce

PESMI MLADIH

 Venesa

V srcu se vedno skrivajo zakladi. Zakladi besed, solz in 
sreče. Srce vedno vstane, nikoli ne kloni. Bije in bije z 
zavedanjem, da je vse minljivo, le ljubezen ne. Želim 
veliko sonca na pravem mestu. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

Mateja Rant

P
renočevanje v šoli 
si je 24 učencev 
podružnične šole 
Kokrica prislužilo 
za nagrado za svojo 

prijaznost in dobrosrčnost, 
s katero lepšajo in bogati-
jo šolski vsakdan, je pojas-
nila učiteljica Petra Jenko. 
»Znajo pomagati in prislu-
hniti, pozdravijo, pridržijo 
vrata, posodijo šilček, škarje 
ali zvezek, mirno počakajo v 
vrsti ali na svojo besedo. To 
so prijazna srca, ki ne silijo v 
ospredje in ne iščejo pozor-
nosti za vsako ceno,« je pou-
darila in dodala, da si prav 
zato zaslužijo, da bi bili več-
krat opaženi in pohvaljeni.

V šolo so učenci prišli že 
v petek zgodaj popoldne in 
se peš odpravili proti kranj-
skemu bazenu, kjer so se v 
družbi animatorjev Zavo-
da za šport Kranj zabava-
li ob igranju mini vaterpo-
la in iskanju obročev na dnu 
bazena, svoje spretnosti so 
preskusili v hoji v napihljivi 

žogi po vodi, nato pa pred 
poletjem preverili še svoje 
plavalne sposobnosti. Sonč-
no popoldne in prazno igri-
šče pred šolo so nato izkori-
stili za spoznavanje in dru-
ženje ob športnih igrah, za 
večerjo pa so si privoščili 
pice. Po večerji jih je obis-
kala učiteljica Dunja Jezer-
šek, ki jim je predstavila 
nepozabne dogodivščine iz 
Afrike. Večer se je končal z 
zabavo v pižamah, je pojas-
nila Petra Jenko in dodala, 

da po dnevu, polnem dogo-
divščin, ni bilo prav nič tež-
ko zaspati na blazinah v veli-
kih učilnicah. Naslednje 
jutro jih je čakala delavnica, 
v okviru katere so razmišlja-
li o lastnostih in vrlinah, ki 
bi morale graditi našo oseb-
nost. Svoje misli so zapisa-
li na table in jih obesili na 
ograjo ob šoli. »Tako bodo 
vse mimoidoče opominja-
le, da ni vseeno, kakšni smo 
drug do drugega, ker dobro 
srce nekaj velja!«  

Nad prenočevanjem v 
šoli so bili otroci navduše-
ni. »Vsi smo bili prijatelji,« 
je razložila Zala, Gaja pa je 
najbolj uživala na bazenu 
in predavanju o Afriki. Nej-
ca je navdušilo igranje vater-
pola na bazenu, Hana pa si 
bo noč v šoli zapomnila tudi 
po »žuranju« v telovadnici. 
»Spat smo šli šele po deseti 
uri,« je še dodala. To pa jih 
ni ustavilo, da ne bi nekate-
ri zjutraj vstali že pred šesto 
uro, jo je dopolnil Izak.

NOČ PREŽIVELI V ŠOLI
Za učence od prvega do petega razreda podružnične šole Kokrica OŠ Franceta Prešerna Kranj so sredi 
maja pripravili zabavno prenočevanje v šoli.

Učenci podružnične šole Kokrica so eno noč v maju preživeli v šoli. / Foto: arhiv šole

V okviru prenočevanja v šoli so se odpravili tudi na bazen. 
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e T

Dne 18. maja 2019 sta se v Radovljici poročila Anže Košir 
in Darja Vajs; na Bledu sta se 18. maja 2019 poročila Zoran 
Vučkovski in Alma Vučkovski, 25. maja 2019 pa: Miha 
Kürner in Anja Korošec, Anže Stenovec in Tjaša Korošec, 
Andrej Weithauser in Teja Kleindienst, Iztok Ameršek in 
Alenka Pogačar, Peter Nadlišek in Gabrijela Oblak. V sobo-
to, 25. maja 2019, so se poročili tudi: v Mošnjah Janez Selak 
in Maja Ostanek; v Kranju: David Praprotnik in Mersija Djo-
gić, Damijan Repinc in Marina Škunca ter Jure Stružnik in 
Jelka Lombar; v Preddvoru Robert Zorko in Izza Pomlad; v 
Gradu Jure Bohinc in Špela Hribar; na Brdu pri Kranju: Uroš 
Gracar in Sara Gorjanc ter David Dobrijević in Valerija Bran-
kovič; v Vopovljah: Miha Šimenc in Vanja Mesec ter Alen 
Rebič in Andreja Markovič; na Zgornji Beli Blaž Bošnak in 
Nika Košir; v Kranjski Gori Matjaž Kunčič in Maja Šulin; na 
Jesenicah Dragan Tonić in Vesna Šučur, Zvonimir Stubičar 
in Nataša Vidic; v Mojstrani Roman Baloh in Katarina Kun-
šič; v Planici pa Anže Zajc in Marija Maruša Ermenc.

Mladoporočenci

Preganjanje Judov
Četrtega junija leta 1903 

je Rusija z dekretom omeji-
la Judom lastninske pravice. 
To je bil samo drobec v okvi-
ru preganjanja Judov v zgo-
dovini človeštva.

Judi ali Židi so potomci 
izraelitskega Judovega rodu. 
Z Mojzesom so se narodno-
stno in versko ozavestili in 
okoli leta 1000 pr. n. št. poli-
tično združili v skupni izra-
elitski državi pod vodstvom 
kraljev Savla, Davida in 
Salomona. Zaradi notranjih 
bojev je država kmalu raz-
padla v južno državo Judejo 
(glavno mesto Jeruzalem) in 
severno državo Izrael (glav-
no mesto Samarija). 

Leta 161 pr. n. št. je zno-
va nastala samostojna drža-
va Judeja, ki pa je leta 63 pr. 
n. št. postala rimska provin-
ca. Po vstajah je bil leta 135 
Jeruzalem popolnoma raz-
rušen, Jude pa so preselili v 
Španijo in druge oddaljene 

dele rimskega cesarstva. V 
zgodnjem srednjem veku 
Judov večinoma niso prega-
njali. To se je začelo v začet-
ku križarskih vojn, zlasti pa 
po izbruhih epidemij in gos-
podarskih krizah v evrop-
skih deželah, ko so jih celo 
pobijali. 

Ob koncu 15. stoletja so vse 
Jude izgnali iz Francije, Špa-
nije in Portugalske. Odseli-
li so se predvsem v Italijo, 
severno Afriko ter trgovska 
mesta Amsterdam, London 
in Hamburg. V nemškem 
cesarstvu so Jude pobijali že 
v 11. stoletju. Poleg tega jim 
je bilo prepovedano oprav-
ljati skoraj vse meščanske 
poklice. 

Ob epidemijah kuge v letih 
1348–1351 so se v vsej Evro-
pi vrstili pogromi. Vzhodni 
Judi so bili vse do 19. stole-
tja nenehno žrtve zatiranj in 
zasledovanj, zato so se zače-
li množično odseljevati v 

ZDA. Z razsvetljenstvom se 
je začela postopna emanci-
pacija Judov, nadaljevala se 
je v 19. stoletju in se končala z 
uzakonitvijo enakopravnosti 
Judov leta 1858 v Veliki Bri-
taniji, 1871 v Nemčiji, 1874 v 
Švici, 1876 v Španiji in 1917 
v Rusiji. Posledica emanci-
pacije je bila po eni strani 
nagla asimilacija z okoljem 
(pogost prestop v krščans-
tvo), po drugi pa pomemben 
prispevek k evropski kultu-
ri, zlasti v znanosti in ume-
tnosti. Ob koncu 19. stoletja 
se je začelo judovsko gibanje 
sionizem, uperjeno proti asi-
milaciji. Prizadevalo si je za 
združitev Judov in vrnitev v 
Palestino. 

Med nacizmom so se v 
Nemčiji in državah pod 
nacistično okupacijo zače-
li sramotitve, razlastitev in 
zasledovanje Judov in kon-
čno sistematično iztrebljen-
je. Ustanovitev države Izrael 

leta 1948 je za Jude pome-
nila začetek novega obdobja 
njihove zgodovine. Danes je 

v svetu 18 milijonov Judov, 
od tega jih približno 5,8 mili-
jona živi v ZDA.

Anekdote slavnih
•   Angleškega bankirja po imenu Sair so obdolžili, da 

je hotel ugrabiti britanskega kralja Jurija III. in ga 
odpeljati v Filadelfijo. Mož se je na sodni obravnavi 
branil: »Vaša obtožba, gospodje, je res zelo smešna. 
Prav dobro si predstavljam, da bi kralj lahko korist-
no uporabil bankirja, ne morem pa si misliti, kaj naj 
bi bankir počel s kraljem.«

•   Zdravnik je rekel nemškemu kanclerju Konradu 
Adenauerju, da ga ne more narediti mlajšega. 
Adenauer je odgovoril: »Od vas pričakujem, da me 
ohranite čim starejšega.«

Smeh ni greh
•   Ko stojita fant in dekle do kolen v morju, fant vpra-

ša: »Ali lahko pridem zvečer v tvoj šotor?« Dekle: 
»Lahko, samo pojdi takoj malo globlje v vodo, da ne 
bodo vsi videli, kako zelo si to želiš.«

•   Zdravnik: »Opozarjam vas na pitje kave. Kava je 
strup, ki deluje izredno počasi ...«

 Bolnik: »Res je. Pijem jo že osemdeset let.«

Samo Lesjak

F
olklorno skupino 
Podkuca, ki delu-
je pod okriljem KD 
Dobrava Naklo, je 
predstavila mento-

rica in umetniška vodja Špe-
la Eržen. Sestavlja jo sedem 
starostnih skupin: FS Trden 
most iz Dupelj, FS Konji-
čki, ki jo sestavljajo učenci 
od prvega do petega razre-
da, ter tri pevske in dve god-
čevski skupini. Vključujejo 
več kot sto deset članov, na 
tokratnem nastopu so neka-
tere skupine združile moči, 
občinstvo pa je uživalo tudi 
v odrskih postavitvah otro-
ških skupin, s katerima so 
se predstavili tudi na obmo-
čnem srečanju. Skozi raz-
giban program in usklaje-
na oblačila so nastopajoči 

prikazali enotnost in pove-
zanost skupin, obenem pa 
je občinstvo z bučnim apla-
vzom nagradilo opazen raz-
voj tehnike in metodike ple-
sa, zaslužen aplavz pa je ob 
koncu prejela tudi marljiva 
mentorica Špela Eržen.

Naslednje leto bo za FS 
Podkuca jubilejno, saj bodo 

praznovali že dvajset let delo-
vanja, tudi v tokratni sezoni pa 
so blesteli: pevske skupine so 
na območnem srečanju pev-
cev ljudskih pesmi in godcev 
ljudskih viž prejele dve sre-
brni in zlato priznanje, godci 
mladinske skupine pa srebr-
no priznanje; na območnem 
srečanju otroških folklornih 

skupin sta dve skupini dose-
gli srebrno priznanje, starejša 
otroška pa se je odlično bori-
la in le za las zgrešila državni 
nivo, s tem da je treba opozori-
ti na dejstvo, da so letošnji tek-
movalni kriteriji še strožji kot 
pretekla leta. Starejša otroš-
ka skupina je v tem šolskem 
letu izredno napredovala na 
plesnem področju – v začet-
ku maja so prikazali odlično 
plesno znanje, z veseljem pa 
so se odzvali povabilu otroš-
ke in mladinske FS iz Banja-
luke in tako bodo sredi junija 
z združenimi močmi otroš-
ke, mladinske in odrasle sku-
pine nastopili v BiH. Aktivni 
so bili tudi odrasli, ki so nas-
topili na Prešernovem smen-
ju v Kranju in na paradi Ted-
na ljubiteljske kulture v sode-
lovanju s folklorno skupino 
DU Naklo.

OBJEM POLETJU
Majski koncert folklornih skupin FS Podkuca v dvorani Kulturnega doma Janeza Filipiča v Naklem je 
ponovno obogatil regijsko folklorno-kulturno dejavnost. 

Mladi folkloristi, ki že pet in več let sodelujejo pri folklori, so prejeli posebna priznanja s 
strani državne institucije Javnega sklada za kulturne dejavnosti. / Foto: arhiv prireditve (Božena Legat)

Folklorna skupina Konjički je navdušila občinstvo v dvorani Kulturnega doma Janeza Filipiča. 

Kranj – Pevec Tilen Lotrič, ki je zablestel v šovu Slovenija 
ima talent, se je s svojimi nastopi trdno zasidral v srca 
mnogih poslušalcev, kar je dokazal tudi na tokratnem 
koncertu v avditoriju gradu Khislstein ob sodelovanju šte-
vilnih glasbenih gostov ter stalne spremljevalne zasedbe 
Diamanti.

Tilen Lotrič navdušil v Khislu

Tržič – V sredo, 5. junija, bo ob 19. uri v Kulturnem centru 
Letni koncert učenk in učencev Glasbene šole Tržič.

Letni koncert Glasbene šole Tržič

Tilen Lotrič in Manca Zupan Foto: Primož Pičulin
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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 975w
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»Maj«

Zopet se vam oglašam, ker 
imam nekaj težav in jih ne 
znam rešiti sama. Zanima 
me zdravje, služba, ali bom 
zdržala tempo, ter mož – ali 
se bo kaj spremenil, na bolje 
seveda. Kako bo z denar-
jem, bom kam šla? Rada bi 
tudi, da mi poveste za zdra-
vje nekoga, ki mi kar veliko 
pomeni. Upam, da boste še 
naprej odgovarjali in bo vaša 
rubrika še dolgo obstajala. 
Veliko zdravja vam želim.

Če verjamete ali ne, ta rubri-
ka beleži devetnajsto leto. 
Hvala vsem vam, ki se obra-
čate name, da lahko poma-
gam. Osebno mislim, da 
je to največja vrednota. Da 
pomagam, če se le da. Ljudje 
smo si različni, a hkrati tako 
enaki. Veliko vas je, ki rubriko 
samo berete in se v zapiskih 
najdete, čeprav se osebno 

ne obrnete name. Vedno 
pomembnejše so lepe bese-
de. In seveda zdravje – če 
tega nimamo, nimamo niče-
sar. Tempo v službi boste 
zdržali, čeprav ne razumem, 
zakaj vam ne uspe upokoji-
tev. Moj nasvet je, da se v to 
smer čim bolj potrudite, saj 
vidim uspeh. Sami morate 
vložiti energijo v to, drugi 
je ne bodo. Pri zdravju vam 
vidim precejšnje izboljšanje, 
povem pa vam, da je veliko 
odvisno od stresa, in kot se 
zavedate, ga je pri vas kar 
veliko. Ali se bo mož spre-
menil? Ne čakajte na to, vi se 
začnite spreminjati. Imejte 
se radi, najprej sebe, potem 
vse druge. Tako je. On je iz 
dneva v dan drugačen, enkrat 
kar v redu, naslednji dan pa 
je spet vse postavljeno na 
glavo. Ampak načeloma se 
bo tudi on malo spremenil, 
že zato, ker bo vendarle opa-

zil, da ste tudi vi spremenje-
ni. Zaradi denarja ne skrbite, 
vse bo v redu. V drugi polo-
vici leta vidim neko manjšo 
družbo, kot nekakšen malo 
daljši izlet – in prav lepo se 
boste imeli. Nabrali si boste 
nove energije in se družili s 
pozitivnimi ljudmi. Glede 
osebe, za katero me sprašu-
jete za zdravje, žal ni v redu. 
Bodite z njo, še več se druži-
te kot sicer, to v tem trenutku 
največ pomeni. Hvala vam 
za lepe besede, želim vam 
vse dobro.

»Pravica«

Že sem vas prosila za pomoč, 
saj zelo zaupam vašim napo-
vedim. Prosim vas, če mi 
pogledate, kako se bo razreši-
la dediščina po sorodniku po 
moževi strani. Bo uspelo bra-
tu, ki je manipulator, ali nam, 
ki imamo rezervni načrt? 

Vem, da nimate čarobne 
paličice, toda vaš odgovor bi 
prišel zelo prav.
Vaš mož se bratu noče 
zoperstaviti in kar misli, da 
je vse tako prav, ker je bil pač 
skozi življenje tako navajen, 
da je vedno obveljala brato-
va volja. Zato je popolnoma 
prav, da ste naredili rezer-
vni načrt, in povem vam, 
da bo uspel. Brat ima zaradi 
pohlepa zamegljen vid in bo 
opazil šele, ko bo prepoz-
no. Seveda nikakor ni prav, 
da dela vse to in se hoče še 
dodatno okoristiti, čeprav 
se je, kot vidim, že v prete-
klosti veliko. Poleg njega je 
še ena oseba, lahko je žen-
ska, ki vse skupaj še podpi-
huje. Povsem vas podpiram 
in samo pojdite še v to smer, 
da mu prekrižate pot. Res 
je, nimam čudežne paličice, 
ampak tudi brez nje se da 
veliko narediti. Srečno.

Da vam ne postane dolgoča-
sno, bomo danes pogledali 
karte bralcev, ki se obračajo 
na to rubriko. Imamo karte 
bralke pod šifro 13675, zani-
ma jo ljubezen, kaj lahko pri-
čakuje od določene osebe. 
Karte so Zakon, Hiša, Vdova, 
Tat, Neiskrenost, Ljubezen 
in Otrok. So kar zapletene 
karte, ampak pojdimo lepo 
počasi. Prvi dve karti nam 
povesta, da sta obe osebi 
poročeni oziroma v vezi z 
drugo osebo. Se pravi, da bo 
treba najprej na tem podro-
čju nekaj narediti. Nekje kon-
čati in nekje spet začeti. Kar-
ta Vdova nam da podatek, da 
to naredita in se oba odločita 
za ta korak. Tat v tej situaciji 
odpira vrata, se pravi je ravno 
sedaj pravi čas za tako odlo-
čitev. Spremembe se bodo 
odvile zelo hitro in odlašanja 
ter iskanja odgovorov ne bo 
več. Karta Neiskrenost to le 
še bolj potrdi, izhodov je več, 
ne samo eden. Tudi kasneje 
ni videti nobenih zapletov na 
ta račun. Zadnji dve karti Lju-
bezen in Otrok pomenita, da 
prihaja vse in samo najlepše. 

Začetek nove zveze in ljube-
zni, lahko tudi še dojenček, 
zakaj ne? V karti Ljubezen 
je sklenjen krog, se pravi, da 
bo cilj dosežen in izpolnjena 
želja po skupnem življenju, 
čustva, in sicer tista prava, 
so prisotna na obeh straneh. 
Taka odločitev, da se nekje 
zaprejo vrata, se ne zgodi čez 
noč. Vsak zakaj ima svoj zato. 
Ni potrebe za slabo vest. Živ-
ljenje se dogaja tukaj in zdaj 
in za srečo mora vsak poskr-
beti sam. Ljubezen premaga 
vse ovire. Vedno. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih doslej že spoznali.
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Maša Likosar

G
eneraci-
ja 1955–1959 
Gimnazije 
Kranj je šte-
la nekaj več 

kot sedemdeset dijakov, ki 
so bili razdeljeni v tri razre-
de. Razrednik razreda A je 
bil Janez Šeme, razreda B 
Marija Žagar in razreda C 
Boris Rupnik. »Bili smo zad-
nja generacija, ki ni naredi-
la osem gimnazij, temveč 
smo zaradi reforme šols-
tva po narejeni sedmi gim-
naziji jeseni stopili v četr-
ti letnik višje gimnazije, kar 
nas je presenetilo,« je poja-
snil Matija Nadižar. Z nek-
danjo gimnazijko iz paralel-
ke Bredo Arnšek imata na 
gimnazijske čase lepe spo-
mine, obema pa se je predv-
sem vtisnilo v spomin doga-
janje pri predmetu predvoja-
ške vzgoje. »Mladost je bila 
norost. Nagajivi dijaki smo 
profesorju ukradli solzivec 
in z njim namazali kateder, 
kar profesorju seveda ni bilo 
všeč in je takoj, ko je opazil 
solzivec na katedru, zapus-
til razred,« nam je zaupala 
Breda Arnšek, Matija Nadi-
žar pa je dodal: »Obravna-
vali smo tudi eksploziva in 
demonstrirali, kako deluje. 
V prisotnosti profesorja smo 

zažgali detonator, ki je bil 
obrnjen v leseno klado. Dija-
ki smo se v tistem trenutku 
skrili pod klop, in ko je vrvi-
ca dogorela, se je detonator 
obrnil proti oknu in odneslo 
ga je naravnosti proti nekda-
njemu Kinu Storžič.«

Na šestdeseti obletnici 
mature se je pred Gimna-
zijo Kranj zbralo 34 nekda-
njih dijakov. Sprejel in poz-
dravil jih je ravnatelj Franc 
Rozman, ki jih je po kultur-
nem programu in pogostitvi 
popeljal na ogled šole. Nek-
danji dijaki so opazili, da se 
je prostorska ureditev neko-
liko spremenila in posodo-
bila, a kot je dejal ravnatelj: 

učitelj, kreda in tabla so kljub 
sodobni tehnologiji še ved-
no in vedno bodo del učnega 
procesa. »Nekoč smo vsto-
pali skozi drug vhod – tam, 
kjer danes vstopajo profe-
sorji, ne več dijaki,« je poja-
snila Arnškova in nadaljeva-
la: »Hčerka in vnukinja sta 
tudi nekdanji gimnazijki in 
po njima opažam, da nivo 
znanja pada. Mi smo ga pri-
dobili veliko več, kot jim ga 
nudijo danes.«

Nekdanji kranjski gimna-
zijci so ohranili medsebojne 
stike, saj se posamezni raz-
redi srečujejo vsaj enkrat na 
leto, celotna generacija pa na 
pet let. »Gimnazija Kranj mi 

je predstavljala drevo s kroš-
njo, v kateri je bilo ogromno 
splošnega znanja. Ko sem 
jo končal in odšel na fakul-
teto, se mi je bilo težko soo-
čiti z dejstvom, da ta krošnja 
ne bo več rasla na vse stra-
ni, temveč se bo iz nje izvi-
la le ena veja, ki bo obliko-
vala strokovno znanje. Sem 
pa prepričan, da tako kot se 
je bilo nam pred tolikimi 
leti težko odločiti za fakul-
teto in s tem za poklic, se je 
enako težko odločiti tudi tre-
nutnim generacijam.« je še 
povedal Matija Nadižar. Po 
ogledu Gimnazije Kranj so 
nekdanji sošolci druženje 
nadaljevali v Hotelu Creina.

DREVO SPLOŠNEGA ZNANJA
Ob šestdeseti obletnici mature so se nekdanji dijaki Gimnazije Kranj sprehodili po prostorih, kjer so 
nekoč tudi sami sedeli v šolskih klopeh, pridobivali znanje – in ne nazadnje tudi kakšno ušpičili.

Srečanje nekdanjih maturantov Gimnazije Kranj (generacije 1955–1959) ob šestdeseti 
obletnici mature. / Foto: Žan Žnidar

Na dan mladosti, 25. maja, se je planinska druščina zbra-
la pod smučiščem Stari vrh, kjer so počastili osemdeset 
let Jožeta Stanonika. Jože Stanonik je bil dobrega četrt 
stoletja predsednik delovnega in planinsko naprednega, 
ustvarjalnega Planinskega društva Škofja Loka. V obdobju 
njegovega predsedovanja so posodobili planinska domova 
na Blegošu in Lubniku, uredili funkcionalne prostore druš-
tva ter skrbeli za planinska usposabljanja planincev vseh 
generacij, še posebno mladih. Pod Jožetovim vodstvom 
so organizirali številne strokovne planinske izlete v domače 
in tuje gore. Stanonik je bil tudi vsestransko napreden dru-
žbeno usmerjen društveni delavec in visoko upoštevan ter 
cenjen občan Škofje Loke. V sedemdesetih letih prejšnje-
ga stoletja je bil izvoljen za predsednika Izvršnega sveta 
Občine Škofja Loka. Opravljal je tudi funkcijo predsednika 
Gorenjskega meddruštvenega planinskega odbora in bil 
en mandat podpredsednik Planinske zveze Slovenije.

Jubilej Jožeta Stanonika

Slavljencu Jožetu Stanoniku (zadaj desno) so čestitali 
planinski prijatelji Adi Vidmajer, Jože Melanšek, Danilo 
Škerbinek, Tomaž Banovec in Franci Ekar. / Foto: osebni arhiv
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Festival zgodovine:
sobota, 22. junij 2019, 9.00-22.00

Uvodni dogodek festivala:
Kulturni program s predstavo »Romuald – loški kapucin« /
Kapucinski samostan Škofja Loka / 21. 6. 2019 ob 19.00 
Glavni dogodki festivala:
Semenj bil je živ / Mestni trg, Cankarjev trg, Spodnji trg / 9.00–19.00 
Kulinarična ponudba / Mestni trg / 9.00–19.00 
Promenada meščanov v historičnih oblačilih / Spodnji trg,
Mestni trg / zbor na Spodnjem trgu ob 10.00 
Osrednji dogodek – dramska igra »Romuald – loški kapucin« /
Mestni trg, Spodnji trg / 11.00, 15.00, 18.00
Nastopi  glasbenih in plesnih skupin, historične skupine Aurum iz
češkega Tabora, razstava v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka /
Mestni trg, Trg pod gradom / 10.00–18.00 
Rokodelnice za otroke, dramske igre, jahanje ponija, viteški tabor /
Trg pod gradom / 10.00–18.00
Pri mojstrih rokodelcih – prikazi tradicionalnih rokodelskih veščin
in lokostrelstvo / Cankarjev trg – pred ateljejem Amuse / 10.00–18.00
Tekstilna ustvarjalnost kreativnega centra za tekstil Kreativnice /
Spodnji trg / 10.00–18.00
Pravljice za otroke / Vrt Občine Škofja Loka / 10.30–11.30, 11.30–12.30
Koncert baročnih sonat za flavto / Špitalska cerkev / 12.00–12.30
Brezplačno vodenje po Romualdovi poti / zbor pred
cerkvijo sv. Jakoba na Cankarjevem trgu / 13.00 
Brezplačno vodenje po Spodnjem trgu /
zbor pred Gledališčem Loški oder / 15.40
Večerni koncert orkestra ruskih ljudskih
inštrumentov Nekrasov / Mestni trg / 20.30
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1. nagrada: knjiga Aleksandra Kornhauser Frazer:  
Poti in srečanja
2. nagrada: knjiga Herman Gvardjančič: Risbe
3. nagrada: dve brezplačni vstopnici za Loški muzej 

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, 19.  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.



18

DRUŽABNA KRONIKA

TOREK_04. 06. 2019

Pevka Fergie (44) je dve leti po razhodu 
od moža Josha Duhamela (46) vložila 
zahtevek za ločitev. Par je septembra 
2017 po osmih letih poroke javno ozna-
nil novico, da se namerava uradno ločiti. 
Skupaj imata petletnega sina Axla. Fer-

gie, kot kaže, uživa samski stan, medtem ko je bil Josh 
nekaj časa v zvezi z igralko Eizo Gonzalez. Njuna pred-
stavnika nista komentirala novosti glede ločitve.

Fergie se uradno ločuje

Po javnem priznanju Ellen DeGeneres 
(61), da je bila kot najstnica spolno zlora-
bljena s strani očima, je spregovorila nje-
na mama. Ta voditeljici takrat ni verjela in 
z možem ostala poročena še osemnajst 
let. Od njega se je ločila, ker je preprosto 

prevečkrat spremenil zgodbo. Mama Betty živi z velikim 
obžalovanjem, ker hčerki ni verjela, in poziva vse, naj pri-
sluhnejo žrtvam, ki zberejo pogum za priznanje.

Mama obžaluje, ker ji ni verjela

Pevec R Kelly (52) se je soočil z novimi 
enajstimi obtožbami, ki ga bremenijo 
hujših spolnih zločinov. Grozi mu do tri-
deset let zapora. »Ne gre za nove prime-
re, temveč iste žrtve, ista dejstva, torej ne 
pričakujemo sprememb,« je bil optimi-

stičen njegov odvetnik. V preteklosti je pevca deset žensk 
obtožilo spolne zlorabe, na sodišču pa se je znašel tudi 
zaradi neplačevanja preživnine.

R Kellyju grozi do trideset let zapora

Elton John (72) je na enem izmed svojih 
koncertov izrazil razočaranje nad vsem, 
kar se v Veliki Britaniji dogaja glede brexi-
ta. »Sit sem britanskih politikov, sit sem 
vsega okoli brexita. Sem Evropejec in ne 
neumni imperialistični angleški idiot,« 

je množici povedal pevec. V kinih lahko gledamo njegov 
biografski film Rocketman, jeseni pa bo izdal tudi svojo 
avtobiografijo.

Elton John se sramuje svoje države

VRTIMO GLOBUS

Maša Likosar

B
esniškega tek-
movanja harmo-
nikarjev v igran-
ju na diatonično 
harmoniko, ki ga 

organizirata Krajevna sku-
pnost Besnica in Turistično 
društvo Besnica, se je tokrat 
udeležilo 39 harmonikarjev 
iz cele Slovenije. Začeli so 
ga s tradicionalnim nasto-
pom velikega harmonikar-
skega orkestra Besnica, ko 
so vsi tekmovalci v en meh 
zaigrali skladbo Na Goli-
ci. Tekmovalci so nastopili 
v šestih starostih skupinah, 
njihovo igranje pa je oceni-
la strokovna komisija v ses-
tavi Matjaž in Denis Kokalj, 

Jernej Hostnik in Tomaž 
Guček ter komisija občins-
tva, ki so jo sestavljali Maja 
Tekavec, Andreja Starman 
in Brane Žerjal, ki so izbra-
li najboljšega harmonikarja 
za nagrado občinstva. »Oce-
njevali smo tehnično zah-
tevnost skladbe, dinamiko, 
celosten nastop in tudi napa-
ke. Absolutni zmagovalec je 
navdušil s tehnično dovrše-
nostjo in stilnim ter karak-
ternim igranjem,« je poja-
snil predsednik strokovne 
komisije Matjaž Kokalj.

Z najvišjim številom točk 
je gorenjski harmonikar-
ski prvak za leto 2019 postal 
Primož Gnidovec. Gnidovec 
je zmagal tudi v svoji katego-
riji in na 11. Mednarodnem 
tekmovanju harmonikarjev 

za pokal Kranja in tako pos-
tal absolutni zmagovalec 28. 
Gorenjskega prvenstva har-
monikarjev. »Tokrat sem 
nastopil že devetič in letos 
mi je prvič uspelo postati tri-
kratni zmagovalec. Mislim, 
da sem prepričal z izborom 
skladb, igral sem filmsko 
orkestralno glasbo in tako 
dokazal, da se s harmoni-
ko da igrati več kot le narod-
no-zabavno glasbo,« je pove-
dal. Janez Fabijan, strokov-
ni vodja tekmovanja, je bil 
zadovoljen s tekmovanjem 
in nekoliko manj z udeležbo. 
Pojasnil je, da ima tekmova-
nje velik pomen za ohran-
janje tradicije in diatonične 
harmonike. Nagrado občin-
stva zlato voščensko TD Bes-
nica je prejel Jaka Marinšek. 

Izbrali pa so še trideset har-
monikarjev, ki so se uvrstili 
v polfinale 39. Zlate harmo-
nike Ljubečne. 

Dan pred tekmovanjem 
so pripravili bogat program 
za otroke. Soorganizator-
ki Mojca Trojar in Simona 
Ostović sta pojasnili, da so 
potekale brezplačne špor-
tne, plesne, ustvarjalne in 
gasilske delavnice, dija-
ki in profesorji Gimnazi-
je Kranj so pripravili pred-
stavitev bioloških in kemij-
skih eksperimentov, otro-
ci so si lahko poslikali obraz 
in si uredili pričesko v fri-
zerskem kotičku. Letošnja 
novost pa je bila opereta za 
otroke Rdeča kapica, ki sta jo 
uprizorila Klemen Torkar in 
Eva Černe.

TRIKRATNI ZMAGOVALEC
V nedeljo je v Besnici potekalo 28. Gorenjsko prvenstvo harmonikarjev v igranju na diatonično 
harmoniko in 11. Mednarodno tekmovanje harmonikarjev za pokal Kranja. Izbrali so še zmagovalca 
občinstva, ki je prejel zlato voščenko. Dan prej so pripravili bogat program, namenjen otrokom.

Mojca Trojar in Simona Ostović z maskotami Krančkom, 
Mamutom in Čebelico / Foto: Primož Pičulin 

Eva Černe in Klemen Torkar sta v soboto odigrala opereto 
za otroke Rdeča kapica. / Foto: Primož Pičulin

Na 28. Gorenjskem prvenstvu harmonikarjev se je predstavilo 39 tekmovalcev, ki so pred začetkom zaigrali pesem Na Golici. 

Matjaž Kokalj, prejemnik zlate voščenke Jaka Marinšek, 
Janez Fabijan in predsednik TD Besnica Miha Sušnik

Primož Gnidovec je postal absolutni zmagovalec 28. 
Gorenjskega prvenstva harmonikarjev. / Foto: Tina Dokl

Jeseničanko Sašo Berguš in Radovljičanko Laro Mlakar 
smo na festivalu Okusi piva Radovljica srečali pri 
blagajni, kjer sta skrbeli za kupone za pivo in bili v vlogi 
osebja info točke festivala. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Sam dež in veter in mraz. Kako naj kaj zraste na vrtu? Že pred 
dobrim mesecem posejana blitva je dobila prva dva lističa 
in tako je ostalo. Korenja pa še nikjer ni videti. Tisto, kar je v 
koritih in lončkih na okenskih policah, pa divja in se preteguje. 
Brez toplih gred tudi pri vrtičkarjih ne bo šlo več. Je pa v takih 
dneh še bolj treba kaj dobrega skuhati. Brez tega bi bili dnevi 
še daljši in še hladnejši.

Krompirjeva zloženka s slanino in jajci

Potrebujemo: 1 kg krompirja, 20 dag mesnate slanine, 2 veliki 
čebuli, malo olja, 1,25 dl sladke smetane, 4 jajca, 5 dag sira 
(ementalec), šopek drobnjaka, sol in poper.
Krompir v oblicah skuhamo v slani vodi, kuhanega pa odcedi-
mo, malce ohladimo, olupimo in narežemo na tanke rezine. 
Slanino narežemo na kockice, čebulo grobo sesekljamo. V 
ponvi opražimo slanino, da scvre nekaj maščobe, dodamo 
čebulo in jo svetlo opražimo. Posodo za narastke namastimo 
z oljem, na dno naložimo eno tretjino krompirja, posolimo, 
popopramo ter pokrijemo s polovico pražene slanine in če-
bule. Nanjo zložimo drugo tretjino krompirja, začinimo kot 
prej, pokrijemo s preostalo slanino in čebulo. Na vrh zložimo 
preostali krompir, ga začinimo ter prelijemo s smetano. Vsako 
jajce posebej ubijemo na krožniček, nato krožniček nagnemo, 
da jajce zdrsi na krompir. Ko so na krompirju vsa štiri jajca, 
tudi ta posolimo in popopramo. Nazadnje naribamo še sir in 
ga natresemo okoli rumenjakov. Posodo z zloženko potisne-
mo v pečico, ogreto na 170 stopinj Celzija in jo pustimo v njej 
dvajset do trideset minut. Prepečeno zloženko vzamemo iz 
pečice, potresemo s sesekljanim drobnjakom in ponudimo 
kar v posodi. Zraven gre najbolje zelena solata ali radič.

Ocvrta mortadela

Potrebujemo: 1 veliko 1 do 1,5 cm debelo rezino mortadele, za 
paniranje pa 2 jajci, 8 dag moke, 10 do 15 dag drobtin, olje za 
cvrtje, zelen peteršilj, 1 limono.
Rezino mortadele zrežemo na osem trikotnikov, povaljamo 
jih v moki, v stepenih jajcih in nazadnje v drobtinah ter v vro-
čem olju zlato rumeno ocvremo. Ponudimo obloženo s krhlji 
limone, vejicami peteršilja ter s krompirjevo solato s porom. 

Rozinovi štrukeljčki 

Potrebujemo: 30 dag moke, 2 dag kvasa, 1 rumenjak, sol, 1,25 
dl mlačnega mleka, 10 dag masla, 10 dag rozin, namočenih v 
rumu, 5 dag sladkorja, cimet.
V moko zlijemo vzhajan kvas in rumenjak, zmešamo, oso-
limo, prilijemo mlačno mleko in vse sestavine zamesimo v 
srednje gosto testo. Zdaj dodamo polovico raztopljenega 
masla, testo dobro zgnetemo in pustimo vzhajati na toplem. 
Ko vzhaja, ga razvaljamo, namažemo s preostankom masla, 
potrosimo z rozinami in sladkorjem, ki smo mu primešali 
cimet. Testo zvijemo v klobaso, jo razrežemo na štruklje, jih 
na koncih stisnemo in zložimo na namaščen ali s papirjem 
za peko obložen pekač. Ko znova vzhajajo (po 25 minutah), 
jih po vrhu pomažemo s stepenim beljakom in spečemo pri 
180 stopinjah Celzija.

Testenine z govejimi rezinami po azijsko
Testenine in govedina 

še zdaleč niso dolgočasne. 
Z dodatkom sojine omake 
in primernim postopkom 
priprave lahko naredimo 
okusno in zdravo jed.

Za pripravo testenin z go
vejimi rezinami potrebuje
mo: 400 g mlade govedine, 
1 papriko, 1 bučko, 1 korenje, 
2 stroka česna, sol in poper, 
4 žlice sojine omake, 3 žlice 
olivnega olja, 500 g špagetov 
ali tankih rezancev.

Zelenjavo očistimo ter jo 
narežemo na tanke trako
ve. Lahko si pomagamo z lu
pilcem krompirja, s katerim 
vso zelenjavo narežemo na 
rezance. Česen sesekljamo. 

Meso narežemo na tanke re
zine ter ga popramo in poso
limo.  V skodelici zmešamo 
4 žlice sojine omake in dve 
žlici vode. Testenine skuha
mo v rahlo osoljeni vodi ter 
jih odcedimo. Ponev moč
no segrejemo, prilijemo 
eno žlico olivnega olja ter na 
njem na hitro popečemo go
veje meso. Pečemo pri viso
ki temperaturi, le dve do tri 
minute. Meso nato prestavi
mo v skodelico ter jo pokrije
mo. V ponev prilijemo dru
go žlico olivnega olja in na 
njem prepražimo česen. Ko 
ta zadiši, dodamo preostalo 
zelenjavo in vse skupaj na 
hitro popečemo. Zelenjavo 

prestavimo na krožnik. Še 
zadnjič segrejemo ponev, 
prilijemo žlico olja ter do
damo kuhane testenine. 
Prelijemo z mešanico soji
ne omake in vode. Na hi tro 
prepražimo, da del vode iz
hlapi. K rezancem vmeša
mo prepraženo zelenjavo 
in pečeno meso. Vse skupaj 
dobro premešamo in na hi
tro pražimo še kakšno mi
nuto. Serviramo na krožni
ke in po želji postrežemo z 
rezino limone in sesekljani
mi arašidi.

Nasvet: Da bodo rezanci še 
bolj podobni azijskim, upo
rabimo kitajske ali riževe re
zance. Ker je sojina omaka 

zelo slana, moramo biti pri 
njeni uporabi previdni. Pri 
pripravi je pomembno, da 
najprej segrejemo ponev in 

nato prilijemo olje in hitro 
dodamo sestavine, saj tako 
preprečimo, da bi se olje 
pregrelo.

Mojca Logar

Zadnjič smo končali s kra-
som in kraškimi jamami. Po-
sebna lepota je naš alpski svet, 
kjer je glavna kamnina prav 
tako kot na Krasu apnenec. 
Večina tujcev obišče Julijske 
Alpe, kjer se okrog Bovca, 
Kranjske Gore in Bohinja tare 
ljudi. Meni je ljubše v Logarski 
dolini, v Karavankah, na Je-
zerskem ali na Veliki planini. 
Če lahko začutimo, okusimo 
ali si ogledamo karkoli v zve-
zi s planšarstvom, je zadetek 
v polno. 

Večina tujcev, ki se ustavijo 
v Sloveniji za dan ali dva ali le 
za nekaj ur, pozna Bled. Poleti 
se mu raje izognemo. Naših 42 
km obale je za severnjake ne-
kaj zelo posebnega. Tam imajo 
morja na pretek, pa je sloven-
ska obala z našimi antičnimi 
mesti nekaj posebnega. Ne mo-
rete zgrešiti, če tujce peljete v 
Piran ali v Izolo. In ko smo pri 
mestih, antična ob obali so na-
daljevala svojo zgodovino tudi 
v srednjem veku. Piran, Ptuj 
in Škofja Loka so tri najstarej-
ša mesta na Slovenskem. Tudi 
če izberete Kamnik, Radovlji-
co ali Kranj, boste lahko doži-
veli srednjeveški utrip. 

Če se že zapeljemo na oba-
lo, so soline vredne ogleda. To 
je tip pokrajine, ki jo je človek 
najbolj preoblikoval. Iz morja 
je naredil solna polja in tr-
govina s soljo je bila za naše 
ljudi in naš prostor nekaj ne-
nadomestljivega. Danes je bolj 
kot pridelava soli pomembno 
mokrišče kot habitat. Razno-
likost rastlinskih in živalskih 
vrst, ptic in drugih organiz-
mov je vrednota, ki jo želimo 
vsi ohranjati. Tam je res lepo. 
Pogled na morje daje človeku 
občutek neskončnosti obzor-
ja. Morje skrbi odplakne. Če 

gostom narava pomeni kaj 
več, potem so mrtvice Mure 
tudi posebno doživetje, in če 
cenijo raznolikost dvoživk, 
potem so te mrtvice vredne 
ogleda. Komur je bolj pri srcu 
tehniška dediščina, imamo 
na voljo več opuščenih rudni-
kov, ki so preurejeni v muzeje. 
Tak muzej je v Črni na Koro-
škem, pa v Velenju in Trbo-
vljah, najbogatejša zgodovina 
rudarjenja pa je v Idriji. V 
Idriji nasploh lahko preživite 
več dni in se čudite nad lepoto 
narave in tehnike, nad čipka-
mi in okušate žlikrofe. Naš 
nacionalni simbol je prav go-
tovo Planica, ogled velikanke 
je doživetje. Če so v domovi-
ni, od koder prihajajo gostje, 
smučarski skoki nacionalni 
šport, potem jo tudi zagotovo 
poznajo. Zelo izjemne so tudi 
naše reke in z njimi povezani 
vodni športi. Izognila bi se 
Soče, ker je preobremenjena. 
Nič manj posebne in lepe niso 
Krka, Kolpa, Kokra, Savinja. 
Lahko opazujemo lehnjako-
ve pragove, se preizkusimo v 
vodnih športih ali pa degusti-
ramo domače ribe. Nekaterim 
gostom bolj ustreza velnes, 
torej bodo zanje prava izbira 
zdravilišča. Med slovenskimi 
živalmi in rastlinami so po-
sebnost lipicanci ter človeška 
ribica v Postojnski jami. Zad-
nji »zmajčki«, torej mladiči 
človeške ribice, so se izlegli 
pred očmi javnosti. Štorkljo 
lahko letos opazujem celo na 
travnikih pred našo hišo, sicer 
pa se Velika in Mala Polana 
ponašata z laskavim nazivom 
evropska vas štorkelj. 

Nisem že izčrpala svojega 
seznama, torej zaključim pri-
hodnjič.

Znamenitosti Slovenije
Janez Logar

Naše telo ima edinstvene 
in posebne sposobnosti. Zave-
dam se, da je mnogim to težko 
brati, vendar se splača potru-
diti. Kdor želi. 

Pol resnice o svojem telesu 
najlažje izrazimo z beseda-
mi: »Naše telo si vse zapom-
ni.« Lepe, prijetne, radostne 
kot tudi neprijetne, težke in 
šokantne dogodke, ki smo 
jih doživeli. Modrost telesa 
je popolnoma drugačna kot 
modrost razuma. Razum 
želi vse razložiti, analizirati. 
Telo želi govoriti, sporočati, 
povedati, kaj nosi v sebi. Hoče 
nam povedati, česa je preveč 
in česa je premalo – vse z na-
menom, da bomo bolj srečni. 
Modrost telesa nam vedno 
želi dobro. Razum nas lahko 
zelo zapelje. Telo nam preko 
svojih reakcij (močnejši utrip 
srca, ščemenje v nosu, zamr-
znjenost nog ali rok, stiskanje 
v grlu, bolečina v lopaticah, 
vročica v licih, šumenje v 
ušesih, glavoboli in migrene, 
teža v želodcu ali na rame-
nih, tresenje notranjih orga-
nov, razne napetosti …) želi 
sporočiti mnogo več. Telo zna 
preko svojih reakcij sporočati, 
mi moramo znati te signale 
poslušati in predvsem slišati, 
katera čustvena blokada ali 
bolečina se skriva za posa-
meznimi telesnimi signali. 
Seveda se moramo prej umi-
riti, vzeti si čas za poslušanje 
lastnega telesa. Vendar če 
tega ne bomo počeli, nas bo 
telo z boleznimi in poškodba-
mi prisililo, da ga bomo sliša-
li. Žal pa se nato zelo pogosto 
osredotočamo le na simptome 
in vidne bolečine telesa. No-
čemo slišati, kaj je v telesu za 
temi obolenji, bolečinami. Ne 
vemo, skoraj je nedoumljivo, 

zakaj je družba razvila prave 
rituale za izogibanje umir-
jenosti. Mnogi ljudje imajo 
ves čas neprekinjeno prižgan 
radio ali televizijo. Povsod je 
hrup, vedno se mudi. Kot da 
se ne smemo poslušati, pa 
tako enostavno je. Če nas niso 
naučili, se naučimo sami. To 
nam koristi. Mi ga upravlja-
mo in mi imamo pravico pos-
lušati svoje telo, ga vzljubiti, 
biti z njim sočutni in zanj 
skrbeti. Drugi ljudje tega ne 
morejo narediti namesto nas. 
Ko se tako povežemo s svojim 
telesom, nikoli nismo sami. 
Mi in naše veličastno telo, ki 
v sebi skriva neizmerno in 
nepredstavljivo veliko količino 
informacij. Želi si, da ga raz-
bremenimo bolečin. Namesto 
da bi poslušali svoje telo, mu 
delamo veliko škode: zastrup-
ljamo ga s cigaretami, alkoho-
lom, pretiravamo s športom. 
Da bi utišali telo, podaljšuje-
mo delovnike – razmišljamo 
in garamo, preveč adrenalina 
in adrenalinskih aktivnosti, 
močne tablete utišajo notra-
nje signale, mamila nas od-
peljejo v prekletstvo bivanja in 
hkrati utišajo telo. Ko je priti-
ska po celem telesu preveč, po-
maga tudi fizična poškodba, 
npr. rezanje. Mnogi pretira-
vajo s hrano in povedo, da jim 
odleže, ko se prenajejo. Takrat 
telo začasno utihne. 

Telo pa nas roti. Poslušaj in 
sliši me. Lažje ti bo, ko me boš 
slišal. Odleglo ti bo. Imej me 
rad. Ogrejmo se končno na 
soncu, pojdimo na masažo, 
dovolimo si božanje. Naredi-
mo to in še kaj, preden bo pre-
pozno za naše zdravje.

Veličastno telo

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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desetdnevna vremenska napoved

Torek
4. 6.

13/25 °C

Nedelja 
9. 6.

13/25 °C

Sreda 
5. 6.

Četrtek
6. 6. 

Petek
7. 6. 

Sobota
8. 6.

13/26 °C 14/26 °C 15/26 °C 13/27 °C

Ponedeljek 
10. 6.

Torek
11. 6.

Sreda
12. 6.

Četrtek
13. 6.

13/25 °C 12/25 °C 12/24 °C 11/22 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 5. 6.
15.30 GODZILA 2: KRALJ POŠASTI
17.50, 20.00 ROCKETMAN
22.10 PRI MAMI

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 5. 6.
20.00 MOŽJE X: TEMNI FENIKS
17.30, 21.10 GODZILA 2: KRALJ PO-
ŠASTI
18.00, 20.00 ROCKETMAN
15.30, 20.20 PRI MAMI
15.30, 19.45 ALADIN
17.15 ALADIN, 3D
19.10 PREVARANTKI
17.00 POKEMON DETEKTIV PIKACHU

17.30 JOHN WICK 3: PARABELLUM
15.45 ČUDEŽNI PARK, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 7. 6.
20.00 STOTNIK

Sobota, 8. 6.
16.00 SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH LJUB-
LJENČKOV 2, sinhro.
18.00 BREZ DOTIKA
20.00 POŽIGANJE

Nedelja, 9. 6.
16.00 SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH LJUB-
LJENČKOV 2, 3D, sinhro.
18.00 BREZ DOTIKA
20.15 STOTNIK

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 5. junija, in četrtek, 6. junija
20.00 Thomas Bernhard: ZABAVA ZA BORISA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

  IZLET //  TOREK, 11. JUNIJA 2019

ZELIŠČA IN ZDRAVA PREHRANA

Odhodi avtobusa:  z AP Radovljica ob 6.50, z AP Creina Kranj ob 7.15, 
 z AP Mercator Primskovo ob 7.25, z AP Škofja Loka ob 7.45
Cena vključuje:   prevoz, ogled pridelave beluši, ogled zeliščnega vrta,  

predavanje,  kosilo, ogled GEOSS in DDV.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41  
ali pišite na narocnine@g-glas.si.  

GEOMETRIJSKO SREDIŠČE

PRIDELAVA BELUŠEV

Vabimo vas na »zeliščni« izlet. Najprej se bomo ustavili v Dorfarjah na Dolinarjevi 
domačiji pri enih večjih pridelovalcev zelenih belušev v Sloveniji. Povedali nam 
bodo, kakšne so koristi belušev in kako poteka njihova pridelava. Nato se bomo 
odpeljali v Dol pri Domžalah, kjer ima ga. Grošelj čudovit zeliščni vrt. Najprej si bomo 
v njeni družbi ogledali vrt, nato pa nam bo znana zeliščarka predavala na temo Zdra-
va prehrana in jaz. Po kosilu se bomo odpeljali še v geometrično središče Slovenije 
(GEOSS). Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

CENA: 32 €

ZELIŠČNI VRT SABINE GROŠELJ

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

4. 6. tor. Franc 5.13 20.48

5. 6. sre. Valerija 5.13 20.48 

6. 6. čet. Norbert 5.12 20.49 

7. 6. pet. Robert 5.12 20.50

8. 6. sob. Medard, dan Primoža Trubarja 5.12 20.51

9. 6. ned. Primož, binkošti 5.11 20.51

10. 6. pon. Marjeta 5.11 20.52

Mateja Rant

Visoko – Z ureditvijo kavar-
ne so končali obnovo pritlič-
ja, v katerem so zadnjih ne-
kaj let leto za letom dodajali 
nove vsebine, je ob odprtju 
poudaril župan Milan Čadež 
in dodal, da so zajetna grad-
bena dela opravili tudi v kle-
ti, kjer v prihodnje načrtuje-
jo še ureditev dvigala. Dela 
so bila skupaj vredna 340 ti-
soč evrov. 

Kavarna je svoja vrata od-
prla pred dvema tednoma, 
minuli teden so v njej gos-
tili tudi ministra za kulturo 
Zorana Pozniča. »Bil je nav-
dušen nad vsem, kar smo 
v dvorcu postorili v prete-
klih letih,« je razložil Čadež 
in dodal, da jih je ob tem 
seznanil, da so že odobrili 
sredstva tudi za obnovo stre-
he, in sicer bo na voljo prib-
ližno sto tisoč evrov. »Dela 
bomo predvidoma izvedli še 
letos, prihodnje leto pa nas 
čaka obnova fasade z vse-
mi restavratorskimi deli.« 
Tudi prostore kavarne so 
urejali v sodelovanju z zavo-
dom za kulturno dediščino. 

Damjana Pediček Terseglav 
iz kranjske območne enote 
omenjenega zavoda je po-
jasnila, da so žal nekdanjo 
opremo v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja iz dvor-
ca odstranili, zato so jo na-
domestili z replikami, da 
bi bil dvorec čim bolj vide-
ti kot nekoč. Verjame, da bo 
dvorec v prihodnosti zaživel 

v celoti. Pristojne namreč 
čaka še obnova prostorov v 
nadstropju, kjer bodo pred-
vidoma urejali sobe za gos-
te. Nove kavarne se je razve-
selila tudi direktorica zavo-
da Poljanska dolina Lucija 
Kavčič. Dvorec bo po njenih 
besedah zdaj lahko predsta-
vljal izhodišče za razisko-
vanje turistične ponudbe 

celotne Poljanske doline. V 
kavarni bodo poleg kave in 
drugih napitkov nudili tudi 
sladice, pri čemer so jih ne-
kaj že poimenovali po juna-
kih iz Tavčarjevega romana 
Cvetje v jeseni. Tako se bo 
mogoče posladkati s Preseč-
nikovo Meto ali Kosmovim 
Janezom, pa tudi s Tavčar-
jevo tortico.

Na Tavčarjevo tortico
V dvorcu na Visokem so minuli petek tudi uradno odprli kavarno, s katero je zdaj v celoti zaživelo 
pritličje dvorca, do tretje gradbene faze so že obnovili tudi kletne prostore.

V pritličju dvorca Visoko je zaživela še kavarna.

Maja Bertoncelj

Medvode – Boršč, kotlet po ki-
jevsko, piroški, vareniki, salo 
... To so le nekatere ukrajin-
ske jedi, ki so znane po vsem 
svetu. O ukrajinski kulinariki 
je v torek tekla beseda v Knji-
žnici Medvode. Predstavila 
sta jo Inna Demchenko Fröh-
lich, Ukrajinka, ki z družino 
zadnja leta živi v Medvodah 
in je tudi članica Kulturne-
ga društva Ljubljana Kyiv, ter 
Jurij Atamanjuk, novinar iz 
Lvova v Ukrajini. Predavanje, 

na katerem so obiskovalci iz-
vedeli tudi marsikaj zanimi-
vega iz ukrajinske zgodovi-
ne – ne le kulinarične, je bilo 
v sklopu Dnevov ukrajinske 
kulture. »Ukrajinci smo zna-
ni tudi po dobri kulinariki. Pri 
nas se dobro je. Najbolj zna-
na jed pa je zagotovo boršč,« 
pravi Inna, ki v Sloveniji živi 
že več kot devet let in prek 
društva skrbi tudi za promo-
cijo ukrajinske kulture. Po 
predavanju so bile nekatere 
najbolj znane ukrajinske jedi 
na voljo tudi za degustacijo.

Ukrajinska kulinarika

Po koncu predavanja je sledila še degustacija ukrajinskih jedi.

Kamnik – Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik v sodelovanju s 
Turističnim društvom Motnik in Kulturnim društvom Motnik 
organizira že 8. Križnikov pravljični festival Jenkret je biv ..., ki 
bo med 5. in 8. junijem v Kamniku in Motniku in letos prinaša 
kar nekaj novosti. Eden bolj zanimivih dogodkov bo v četrtek 
ob 18. uri v mekinjskem samostanu, kjer bodo pravljice pri-
povedovali priseljenci. Otvoritveni pripovedovalski večer za 
odrasle bo v petek, 7. junija, ob 19. uri.

Začenja se Križnikov festival
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DOBROVO

Dobrovo bodo tudi letos preplavili kulinarika, domača 
obrt, stojnice, ples in glasba. Plesni ritmi in glas-

bene predstave bodo tako navzoči na celotnem 
prizorišču Dobrovega, pred briško domačijo in 

številnimi kulinaričnimi borgi ter tržnico s češn-
jami, domačimi izdelki in češnjevim pecivom Briških 

žen. Obeta se pester kulturni in zabavni program 
za vse generacije z razstavami, degustacijami in 

ustvarjalnimi delavnicami za otroke. Letos okrona-
mo novo Kraljico češenj. Le kdo bo?

praznikcesenj.si tic@brda.si #praznikcesenjPraznikCesenj

7.6. PRIFARSKI MUZIKANTI,
DVORIŠČE GRADU DOBROVO

Nakup vstopnic: eventim.si

7.6. NESESARI KAKALULU, DOBROVO

8.6. VELIKI ČEŠNJEV KONCERT

SIDDHARTA
Zaklonišče prepeva, Urban Vidmar, Plamen 

Nakup vstopnic: eventim.si

9.6. TRADICIONALNA POVORKA Z 
ETNOLOŠKIMI VOZOVI

9.6. KONCERT KONTRABANT

gorenjskig-259x191.indd   1 30/05/2019   09:55
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Danica Zavrl Žlebir

Železniki – Kakih šestdeset 
klekljaric in klekljarjev se 
je v 24 urah zvrstilo ob pun-
klju, na katerem so izdelova-
li letošnji vzorec čipke. Vsak 
kleklja nekaj časa, za njim 
drugi nadaljuje isti vzorec in 
tako naprej, dokler ne mine 
24 ur. Nato prenehajo klek-
ljati, odstrižejo »cvirn« in iz-
delano skupno čipko uokvi-
rijo. Izdelek bodo z naved-
bo vseh sodelujočih klek-
ljaric in klekljarjev razstavi-
li na 57. Čipkraskih dnevih 
v Železnikih, ki bodo letos 
od 26. do 30. junija. »Glavni 
motiv je druženje, sodelova-
nje in skupno ustvarjanje,« 
je povedal predsednik Turi-
stičnega društva Železniki 
Tomaž Weiffenbach. Letos 
so zraven dodali še en pun-
kelj, na katerega so kleklja-
li najosnovnejši vzorec, kiti-
co. Tega dela so se lotili tudi 
moški. Sicer pa Tomaž Wei-
ffenbach pravi, da kljekljanje 

ni izključno žensko opravi-
lo, o čemer priča tudi čipkar-
ska šola v Železnikih, kjer 
je vsako leto vpisanih nekaj 
fantov.

Tudi otroci, ki obiskujejo 
čipkarsko šolo, so sodelova-
li na dogodku 24 ur kleklja-
nja. Kot je povedala učenka 
Leja Debeljak, je letos v čip-
karski šoli (v Osnovni šoli 

Železniki in njenih podru-
žnicah) 130 učenk in učen-
cev, ki se te plemenite vešči-
ne učijo pod vodstvom učite-
ljice Irene Benedičič, njiho-
ve čipke pa nastajajo pod bla-
govno znamko Čipka dežele 
Kranjske. Vsako leto je vpi-
sanih pet do šest fantov. Prvo 
leto se klekljanja uči tudi 
petošolec Ambrož Kuhar. 

Pravi, da se doma ni nihče 
ukvarjal s čipkami, njega pa 
so zanimale in se je vpisal. 
Zdaj že zna izdelati kitico, ši-
roki ris, slepi ris, sukani ris, 
našteva tehnike, ki so za la-
ika neznanka. Na prireditvi 
sta klekljali tudi že bolj izku-
šeni Zoja Klemenčič in Tea 
Benedičič, obe sedmošolki, 
ki sta učenki čipkarske šole 

že od prvega razreda. Zoja 
se pripravlja na državno tek-
movanje, ki bo sredi junija v 
Idriji, kajti na šolskem čip-
karskem tekmovanju je do-
segla drugo mesto.

Dogodek so v soboto do-
poldne popestrili s prika-
zom domačih obrti, poleg 
domačega pa so sodelova-
la tudi okoliška turistična 
društva. Domače je razsta-
vljalo čipke in spominke, 
iz TD Davča so prišli s pri-
kazom trenja lanu, 90-letni 
Janez Primožič pa je poka-
zal, kako so nekoč vrtali le-
sene cevi za vodovod. Upo-
rabljali so jih še v šestdese-
tih letih prejšnjega stoletja, 
Janez pa to veščino obvlada 
že od rosne mladosti. Ciri-
la Šmid je na stojnici ponu-
jala medeni kruhek, Franc-
ka Megušar predpražnike 
iz koruznega ličja, Zdrav-
ko Markelj pa pletene koša-
re in koše, celo ptičnica je 
bila med pletenimi izdelki. 
Zanimive so bile tudi stare 
otroške igre: mlin, marjan-
ca, »frtavkanje«, ki so se jih 
v nočnih urah najbolj zavze-
to lotili odrasli. Sicer pa To-
maž Weiffenbach dodaja, 
da so letos domačine pova-
bili, naj doma poiščejo navi-
jalce klekljev, saj želijo te za-
nimive pripomočke razsta-
viti ob Čipkarskih dnevih.

Klekljali so štiriindvajset ur
Minuli petek in soboto so v Železnikih že četrtič po vrsti priredili 24 ur klekljanja in predstavitev starih 
obrti, kar je lep uvod v Čipkarske dneve ob koncu meseca.

Učenke iz Čipkarske šole Železniki z učiteljico Ireno Benedičič pri punklju na 24 ur klekljanja 
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Cerklje – V Borštnikovi mu-
zejski kovačiji so v organizaci-
ji Kulturnega društva Ignacija 
Borštnika Cerklje in ob sode-
lovanju članov Cehovskega 
društva kovačev Slovenije, ka-
terega član je tudi Dane No-
vak iz Borštnikove kovačije, 
izdelali ročno kovano železno 
ograjo, ki bo varovala potom-
ko najstarejše trte na svetu 
z mariborskega Lenta. Pri 
izdelovanju 4,7 metra dolge 
ročno kovane kovinske ograje 
je sodelovalo devet kovačev 
iz vse Slovenije, med njimi 
tudi Bruno Kalčič z Blejske 
Dobrave, svetovni podprvak 
v umetnostnem kovanju, ter 
domačina Janez Globočnik 
in Dane Novak. Večino ma-
teriala za ograjo so prispe-
vali kovači sami, za kar jih je 
Dane Novak dvakrat nagradil 
s krepko malico. Kot je pove-
dal Alojz Vrbnjak, predsednik 
Cehovskega društva kovačev 
Slovenije, s takšnimi srečanji 
spodbujajo mlade za kovaški 
poklic. Sedaj je v društvu ak-
tivnih štirideset članov. Le 
25 kovačev se še preživlja 
s kovaštvom, pa še ti pa so 
večinoma specializirani le za 
nekatera dela. Malo je še ta-
kih, ki znajo izdelati lemež in 
podkovati konja.

Kovali ograjo za zaščito 
vinske trte
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Inženir tehnologije – testiranje elektronskih vezij, m/ž (Kranj) 
Vaše naloge in odgovornosti: načrtovanje testnih naprav za testiranje opremljenih 
tiskanih vezij v proizvodnji s poudarkom na avtomatizaciji testnih postopkov in z 
uporabo aktualnih programsko-strojnih orodij, načrtovanje delov procesa izdela-
ve in sodelovanje pri prenosu novih izdelkov in razvoja v proizvodnjo tako v ma-
tičnem podjetju kot tudi v povezanih podjetjih ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalke, m/ž (Gorenjska)
Če si želite postati del mednarodne verige z dolgo tradicijo in uveljavljeno blagov-
no znamko, v kateri skupaj ustvarjamo prihodnost trgovinske panoge, vas vabimo, 
da se pridružite naši ekipi. Za sodelovanje pri doseganju ciljev in strategije podje-
tja Hofer iščemo sodelavca za delovno mesto prodajalec. Hofer trgovina, d. o. o., 
Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica. Prijave zbiramo do 30. 6. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Nadzornik proizvodnih objektov II, m/ž (Kranj in teren) 
Od vas pričakujemo: srednjo stopnjo izobrazbe elektrotehnične smeri, 60 me-
secev delovnih izkušenj, opravljen vozniški izpit B-kategorije. GEK Vzdrževanje, 
d. o. o., Stara cesta 3, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 21. 6. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Operater v proizvodnji, m/ž (Kranj) 
Od kandidatov pričakujemo: pripravljenost na delo v več izmenah (štiri izme-
ne), zaželene so izkušnje z delom v proizvodnji ter nočnim delom, osnovno zna-
nje slovenskega jezika, urejeno delovno dovoljenje. Goodyear Dunlop Sava Ti-
res, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 16. 6. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Obdelovalec kovin – CNC-operater, m/ž (Medvode) 
Opis delovnega mesta: upravljanje CNC-strojev na stružnih in rezkalnih centrih, iz-
delovanje izdelkov na CNC-obdelovalnih strojih po tehnični dokumentaciji, opra-
vljanje kontrole meritev na izdelkih. Brinox, d. o. o., Sora 21, 1215 Medvode. Prijave 
zbiramo do 15. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Svetovalec na vrtnem oddelku, m/ž (Kranj)
Iščete delo v dinamičnem timu? Vas veseli delo z ljudmi? Imate izkušnje s prodajo ali 
celo s področja poznavanja rastlin? Bi želeli postati del naše ekipe? Če ste na vpraša-
nja odgovorili pritrdilno, se prijavite na prosto delovno mesto svetovalca, razpisano 

za OBI center Kranj. OBI, d. o. o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo 
do 5. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomočnik kuharja, m/ž (Kranjska Gora) 
Naloge: pripravljanje enostavnih jedi iz penzionske ponudbe in pomoč pri prip-
ravi jedi po naročilu, čiščenje in priprava živil, ročno in strojno pomivanje bele in 
črne kuhinjske posode in jedilnega pribora, vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji 
in skladiščnih prostorih ... Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. 
Prijave zbiramo do 29. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Laboratorijski tehnik, m/ž (Kranj) 
Od vas pričakujemo: najmanj V. stopnjo izobrazbe strojne ali druge tehnične sme-
ri, poznavanje in izdelava tehnične dokumentacije, poznavanje orodij kakovosti, 
meroslovja in tehnik merjenja, preizkušanja ter kontrole ... ContiTech Slovenija, 
d. o. o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 22. 6. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Disponent – organizator prevozov, m/ž (Vodice) 
Zaposlimo visoko motivirano osebo za delo disponenta – organizatorja tran-
sporta v mednarodnem prometu. Kandidati z izkušnjami imajo prednost. Logi-
stika Jerman ml, d. o. o., Zapoge 40a, 1217 Vodice. Prijave zbiramo do 29. 6. 2019.  
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (Bled) 
Pričakujemo: vsaj IV. stopnjo izobrazbe gostinske, turistične ali druge ustrezne sme-
ri, aktivno znanje enega tujega jezika in pasivno znanje dveh tujih jezikov, samoi-
niciativnost, dinamičnost, komunikativnost, urejenost in sposobnost sodelovanja 
v timu. Sava turizem, d. d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 8. 6. 
2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni logist, m/ž (Žiri) 
Pričakujemo: visoko ali univerzitetno izobrazbo strojne, komercialne, ekonomske 
ali organizacijske smeri, aktivno znanje angleškega jezika, uporabo programske-
ga paketa MS Office, organiziranost, veselje do timskega dela, usmerjenost h kup-
cem. Poclain Hydraulics, d. o. o., Industrijska ulica 2, 4226 Žiri. Prijave zbiramo do 6. 
6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar-picopek, m/ž (Zbilje)
Pričakujemo: gostinsko izobrazbo, smer kuhar, poznavanje tehnik priprave  
jedi, najmanj 1 leto delovnih izkušenj na enakem/primerljivem delovnem mes-
tu, veselje do dela v kuhinji. Dotik gostinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohorske-
ga bataljona 34, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 27. 6. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Nabavni referent, m/ž (Škofja Loka) 
Opis delovnih nalog: zbiranje in obdelava ponudb, priprava in oddajanje naro-
čil, skrb za nemoteno dobavo naročenega blaga, vnos in obvladovanje podat-
kov v informacijskem sistemu, priprava mesečnih poročil. Sibo G., d. o. o., Kidri-
čeva cesta 99, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 14. 6. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, d.o.o., Verovškova ulica 55,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (1200+)  
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

MojeDelo.com

Copatki za novorojenčke Drage pletilje,  
na srečanje vas vabimo 
vsako prvo sredo  
v mesecu ob 16. uri na  
Nazorjevo ulico 1 v Kranju.

Do snidenja lep pozdrav!
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 21. 5. 2019 v 
Gorenjskem glasu,  je bilo podjetje Avtohiša Vrtač, d. o. o., iz 
Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upo-
raba avtomobila VW T-CROSS –ANI KLEMENČIČ, Kranj,  2. na-
grada: enodnevna uporaba avtomobila POLO – TONE BIZOVI-
ČAR, Gorenja vas, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – FILIP 
KNAFLIČ, Horjul.  Nagrajencem čestitamo!

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00, 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. 

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_19_44
NALOGA

674981

4613
31746

68953
2534

362819

sudoku_TEZJI_19_44

REŠITEV

657439821
193782645
824651397
538174962
749326518
261895734
982513476
415967283
376248159

sudoku_LAZJI_19_44
NALOGA

3859
6952

7824
64231

92
19785

9384
4176
5678

sudoku_LAZJI_19_44

REŠITEV

328456179
146379582
975821436
654283917
897615324
213947865
769538241
481792653
532164798

sudoku_LAZJI_19_44
NALOGA

3 8 5 9
6 9 5 2

7 8 2 4
6 4 2 3 1

9 2
1 9 7 8 5

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

sudoku_LAZJI_19_44

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_44
NALOGA

6 7 4 9 8 1

4 6 1 3
3 1 7 4 6

6 8 9 5 3
2 5 3 4

3 6 2 8 1 9

sudoku_TEZJI_19_44

REŠITEV

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

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. Sestavil: B. F.

delavnica
MIT O TEHNIKI
Mag. Marko Ogris
sreda, 5. 6., ob 12.30, dvorana

Mestna knjižnica Kranj • prireditve@mkk.si • mkk.si
• prijava na e-obveščanje: info.mkk.si • portal za otroke: 

modripes.si • spletni leksikon: gorenjci.si
Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.

miselne in družabne igre
IGRA GO
Razvijali boste veščine kombinatorike, 
vizualizacije in potrpežljivosti in se 
zabavali ob zanimivi družabni igri.
torek, 4. 6., mladinska soba

kviz 
KVIZ ZNANJA
Anže in Aljaž Božič, KŠK
četrtek, 6. 6., ob 19.00, dvorana
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov  
kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Brihtin dan
Jesenice – Iz Občinske knjižnice Jesenice vabijo mlade bral-
ce in njihove starše na Brihtin dan, ki bo v Kinu Železar v 
četrtek, 6. junija, ob 17. uri. Ob zaključku rednih dejavnosti 
bodo po prireditvi rednim obiskovalcem podelili diplome. S 
predstavo Klovnesa Sfrčkljana se bo predstavila Eva Škofič 
Maurer. Vstop bo prost.

Slovesnost ob osvoboditvi koncentracijskega 
taborišča pod Ljubeljem
Ljubelj – Občina Tržič, Koordinacijski odbor žrtev vojnega 
nasilja pri ZZB za vrednote NOB Slovenije in ZB za vrednote 
NOB Tržič vabijo na spominsko svečanost v počastitev 74. 
obletnice osvoboditve koncentracijskega taborišča pod Lju-
beljem. Svečanost bo v soboto, 8. junija, ob 11. uri, polaga-
nje vencev bo ob 10.45. Slavnostni govornik bo predsednik 
vlade Marjan Šarec. V kulturnem programu bodo sodelovali 
Godalni kvartet Glasbene šole Tržič, učenci Osnovne šole 
Križe ter orkester slovenske vojske.

V Hiši čez cesto
Milje – V petek, 7. junija, se bo ob 19.30 v Hiši čez cesto na 
Miljah spet prepevalo. Gostovale bodo ljudske pevke Klasek 
iz Izlak. Od 17. do 19. ure si lahko ogledate muzej punčk, 
igrač, otroških vozičkov, gospodinjskih pripomočkov, make-
te vlakov, cirkusa in luna parka.

Tekmovanje in gasilska veselica
Križe – V soboto, 8. junija, bo ob 14. uri na igrišču pred OŠ 
Križe tekmovanje v gasilsko-športnih disciplinah, ob 19. uri 
pa se bo dogajanje pred Osnovno šolo Križe nadaljevalo z 
veliko gasilsko veselico z Dejanom Vunjakom.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Preddvor – V Ljudski univerzi Kranj – medgeneracij-
skem centru Kranj se bodo odvijale naslednje brezplačne 
aktivnosti: 6. junija bo ob 14. uri osebno svetovanje Bacho-
ve esence, ob 17. uri Življenje z izgubo (Slovensko društvo 
hospic), prav tako ob 17. uri pa še predavanje Odpuščanje 
in osvobajanje od preteklosti; 7. junija bo ob 17. uri možno 
igranje taroka ali petje ljudski pesmi, ob 18. uri pa filmski 
večer s filmom Pri sedemnajstih (The Edge of Seventeen). V 
Preddvoru bo v sredah, 5. in 16. junija, ob 19. uri delavnica 
izdelave rož iz krep papirja. Za vse prireditve so obvezne 
prijave na telefon 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@
luniverza.si.

IZLETI

Na Piz Boe
Kranj – Planinsko društvo (PD) Iskra Kranj v sodelovanju s 
PD Železniki v soboto, 13. julija, vabi na Piz Boe, »najlažji 
dolomitski tritisočak«. Razgledi med potjo in z vrha so na 
Sassolungo, »kraljico Dolomitov« Marmolado, Tofane in 
ostale Dolomite. Kdor bo želel, si bo pot lahko skrajšal z 
žičnico. Pot je ponekod zmerno zahtevna in zahteva ne-
kaj kondicije. Vzpona je za do tri ure, skupne hoje bo pet 
ur. Odhod s posebnim avtobusom z avtobusne postaje 
izpred Mercatorjevega centra na Primskovem bo ob 3.30. 
Prijave in informacije pri vodnikih: prelovsek@gmail.com 
(Uroš Prelovšek); tel. 041 757 009 ali saso.kosnik@infonet.
si (Sašo Košnik). Ob prijavi nujno sporočite svoj kontaktni 
podatek.

Gamsova pot pod Storžičem
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v torek, 11. 
junija, pohod po Gamsovi poti pod Storžičem: brunarica TD 
Bašelj–zaselek Laško (Gamsov raj)–Dom pod Lovrencem–

Janez Kuhar

Dvorje – Humanitarno 
druš tvo Lions klub Brnik 
je ob koncu maja Pod Jen-
kovo lipo v Dvorjah organi-
ziralo tradicionalno dobro-
delno druženje Hodim, da 
pomagam, s katerim so zbi-
rali sredstva za rehabilitaci-
jo otrok s cerebralno parali-
zo, za učence s posebnimi 
potrebami Osnovne šole 
Helene Puhar v Kranju ter 
za pomoč otrokom z avtiz-
mom. Letos se je dogodkov 
udeležilo 230 pohodnikov, 

ki so lahko izbirali med raz-
lično dolgimi pohodi. Naj-
bolj množičen s sto udele-
ženci je bil družinski po-
hod na dva kilometra do 
gradu Strmol, kjer so naj-
mlajši med potjo tudi iska-
li zaklad. Med udeležen-
ci je bil tudi Janez Cetin iz 
Škofljice, ki je pripeljal na 
pohod in druženje z otroki 
terapevtske živali, med nji-
mi noja Franclna in pavico 
Panči. Dogodek sta obiska-
la tudi smučarski skakalec 
Peter Prevc in alpski smu-
čar Štefan Hadalin. 

Hodim, da pomagam
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

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. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

15
EUR

           + poštnina

11 90
EUR

www.gorenjskiglas.si

200 preprostih 
receptov za zelo 
zaposlenega 
kuharja: zdravi 
prigrizki,  
družinska kosila, 
hitro  
pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

Rezultati 44. kroga – 2. junija 2019
4, 13, 14, 15, 18, 27, 32 in 35

Loto PLUS: 6, 15, 26, 28, 35, 38, 39 in 29
Lotko: 0 9 1 4 1 3

Sklad 45. kroga za Sedmico: 2.510.000 EUR
Sklad 45. kroga za PLUS: 720.000 EUR
Sklad 45. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

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.

NEPREMIČNINE
POSESTI
PRODAM

GOZDNO parcelo, k.o. Voglje, na 
ravnini, 8.734 m2, 1,5 EUR/m2. Par-
cela je posekana in pomlajena, tel.: 
041/718-019 19001540

MOTORNA VOZILA
MOTORNA KOLESA
KUPIM

MOPED APN 6 - ATX, cena do 500 
EUR, registriran, tel.: 041/748-621 
 19001574

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

STREŠNA, magnetana nosilca za dva 
para smuči, 15 EUR, tel.: 031/253-
231 19001572

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 19001541

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

KVALITETNA hrastova ali bukova drva, 
metrska ali razžagana, možnost dosta-
ve, tel.: 041/200-665 19001578

SUHA bukova, hrastova, gabrova drva, 
razrezana, tel.: 031/330-425 19001532

STANOVANJSKA 
 OPREMA
VRTNA OPREMA
PRODAM

VRTNO garnituro, 2 m, novo, lično 
izdelano, že dobro pobarvano, lahko 
tudi za kmečko ali lovsko sobo, tel.: 
051/649-793 19001573

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sablje, 
čelade, uniforme, tel.: 051/740-430  
 19001576

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

DOBRO ohranjen pograd z vzmetnica-
ma, ugodno, tel.: 064/126-338  
 19001568

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
OČALA ceneje – vrednost vašega ze-
lenega recepta vam podvojimo do 101 
EUR! Optika Aleksandra, Qlandia, tel. 
051/731-721, www.optika.si 19001545

ŽIVALI IN RASTLINE
PRODAM

UGODNO prodam paradižnike in razne 
trajnice, tel.: 031/228-235 19001577

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

10 DNI staro teličko simentalko iz eko-
loške reje, tel.: 041/441-735  
 19001575

BIKCA ČB, starega 10 dni, tel.: 
041/774-253 19001579

KUPIM

ZAJKLJO kunko črno-belo, za pleme 
ali brejo, Križe, tel.: 051/819-044 
 19001569

PODARIM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113  
 19001559

OSTALO
PRODAM

2 KONJSKA boksa – konstrukci-
jo, cena 100 EUR, v Tunjicah, tel.: 
031/640-923 19001567

DROBILEC vrtnin Alko dynamic, lepo 
ohranjen, malo rabljen, 35 EUR, tel.: 
031/253-231 19001571

POSLOVNE  
PRILOŽNOSTI
KUPIM

DELUJOČE podjetje, d.o.o., različnih 
panog dejavnosti, ki je zaradi širitve po-
slovanja oz. upokojitve lastnika napro-
daj, tel.: 031/543-848, oljarica@ 
gmail.com 19001536

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO natakarja za super doho-
dek! Delovnik od 12. do 15. ure. Oka-
rina Etno, d.o.o., Koritenska cesta 18, 
Bled, tel.: 041/632-369 19001581

PIZZERIJA in restavracija Boccaccio 
nudi redno zaposlitev izkušenemu 
natakarju/-ici in kuharju/-ici za delo 
v restavraciji. Nudimo redno plačilo. 
Makarončki, d.o.o., Podgorica 21, LJ. 
Črnuče, tel.: 041/328-590 19001544

STORITVE
NUDIM

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 
 19001561

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 
 19001565

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 19001560

LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo – 
nudimo zaključana gradbena dela, 
urejanje dvorišč ter fasaderska dela, 
adaptacije stanovanj in hiš, suhomo-
nataža Knauf, dimniki, škarpe, ometi, 
izkopi ..., tel.: 041/583-163  
 19001566

NUDIMO vam rez živih mej. Branko 
Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 19, 
4000 Kranj, tel.: 040/993-406 
 19001580

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378  
 19001563

cerkev sv. Lovrenca–Srečotovi mlinčki–arheološko najdišče 
Gradišče–dolina Belca–brunarica TD Bašelj. Skupne zmer-
ne hoje bo do tri ure. Prevoz bo z osebnimi vozili. Informaci-
je in prijave zbira do ponedeljka, 10. junija, Franci Erzin, tel. 
041 875 812.

Pohod v dolino Tamar
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica v soboto, 8. junija, 
organizira za svoje člane pohod v dolino Tamar. Zbor po-
hodnikov bo ob 7. uri pred domom krajanov na Kokrici. V 
primeru slabega vremena bo pohod odpadel, lahko pa se 
udeležite pohoda po mamutovi poti, ki bo prav tako v sobo-
to, 8. junija, na Kokrici.

OBVESTILA

Zbiranje oblačil in higienskih pripomočkov za 
varno hišo
Kranj – Danes, v torek, 4. junija, ob 18. uri Sara Aranel, antro-
pologinja ter pedagoginja, organizira dobrodelno zbiranje 
oblačil in higienskih pripomočkov za varno hišo Teni v Ekva-
dorju. Dogodek bo v vrhnjem nadstropju Stolpa Pungert.

KONCERTI

Letni koncerti MPZ Triglav Lesce Bled
Bohinjska Bela, Ljubno, Bled, Radovljica – Moški pevski zbor 
Triglav Lesce Bled pod umetniškim vodstvom Mateje Prap-
rotnik vabi na enega izmed letnih koncertov slovenskih in 
dalmatinskih pesmi, ki bodo: v Domu krajanov na Bohinjski 
Beli v petek, 7. junija, ob 19.30; v dvorani športnega društva 
v Ljubnem v soboto, 8. junija, ob 19. uri; v dvorani Infocentra 
Triglavska roža na Bledu (TNP) v soboto, 15. junija, ob 19. 
uri; v Baročni dvorani Radovljiške graščine pa v nedeljo, 16. 
junija, ob 19. uri. Vstopnine ne bo.

Koncert ljudskih pevcev
Srednja vas – Ljudski pevci Hiše čez cesto Pr' Franč na Mi-
ljah prirejajo samostojni koncert, ki bo v nedeljo, 9. junija, 
ob 18. uri v cerkvi sv. Radegunde v Srednji vasi.

Ob petnajstletnici MePZ Lipnica
Kamna Gorica – Koncert ob 15. letnici Mešanega pevskega 
zbora Lipnica bo v petek, 7. junija, ob 19.30 v Domu krajanov 
v Kamni Gorici. Kot gostje bodo nastopili člani Gorenjskega 
okteta in Slavko Bohinc.

RAZSTAVE

Najine Benetke
Jesenice – V Fotogaleriji v avli Gledališča Toneta Čufarja bo 
v petek, 7. junija, ob 18. uri odprtje razstave fotografij Danile 
in Bogdana Briclja, ki sta v svoja objektiva ujela čarobnost 
Benetk.

O Dvorcu Neuhaus
Tržič – Tržiški muzej v četrtek, 6. junija, ob 18. uri vabi na 
odprtje razstave Pije Japelj, ki je svojo diplomsko posve-
tila Dvorcu Neuhaus, življenju na njem in različnim na-
membnostim tega objekta skozi čas. Posebna pozornost bo 
namenjena interaktivnemu spoznavanju tematike in razmi-
sleku o možnih usodah Neuhausa v prihodnosti. V kultur-
nem programu bodo nastopili Pevke in pevci ljudskih pesmi 
pri Kulturnem društvu folklorne skupine Karavanke, razsta-
vo pa bo odprl župan občine Tržič Borut Sajovic.

Bogdan Borčić – In principio erat Dachau
Jesenice – V četrtek, 6. junija, bo ob 19. uri v Galeriji Koso-
va graščina odprtje razstave del umetnika Bogdana Borčiča 
pod naslovom Bogdan Borčić – In principio erat Dachau. 
Predstavljeni bodo listi iz njegove grafične mape, ki je bila 
narejena po naročilu Muzeja spominskega obeležja kon-
centracijskega taborišča Dachau v samo sedmih izvodih. 
Borčić je bil v koncentracijskem taborišču Dachau žrtev 
sistematičnega terorja druge svetovne vojne. Njegova iz-
kušnja in posledično odprta vprašanja eksistencialno-hu-
manistične narave so v veliki večini njegovih del ostajala 
vseskozi prisotna, a so se izražala skozi simboliko likovnih 
elementov.
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Anketa

Bojan Čare, Kranj:

»Rad bi enkrat v živo videl 
dobre kolesarje. Včeraj smo 
kolesarili na zadnji klanec in 
lahko rečem, da so fantje res 
dobri. Vzdušje v živo je veli-
ko boljše kot po televiziji in 
dobro se zabavamo.«

Simon Bertoncelj, Golnik:

»Prišel sem podpret naše 
kolesarje in hkrati kolesarit 
po lepih kolesarskih cestah. 
Dvakrat sem prevozil zadnji 
klanec na etapi in ga dobro 
spoznal. Kolesarji, ki dirkajo, 
se res dobri.«

Aleksander Česnik, Golnik:

»Prijatelj mi je pripovedoval, 
kakšno doživetje je ogled 
etape velike kolesarke dirke. 
Prišel sem to doživet in res-
nično sem užival tako v kole-
sarjenju kot tudi spodbujanju 
Rogliča, Polanca in Boleta.«

Irena Zupančič, Jezersko:

»Dobra družba, lepo vreme 
in vsepovsod kolesarski nav-
dušenci, ki podpirajo profe-
sionalne kolesarje ... Tudi mi 
smo obesili transparente in 
napisali na cesto imena naših 
najboljših kolesarjev.«

Grega Flajnik

Naši kolesarji so povzroči-
li pravo navijaško evforijo. 
Zadnji konec tedna, ko so 
bili najbliže Sloveniji, jih je 
spremljalo več tisoč sloven-
skih navijačev. Tako rekoč 
na vsakem ovinku je bil naša 
zastava in napis Roglič, Po-
lanc, Bole. Nekaj navijačev 
smo vprašali, zakaj so prišli 
navijat tako daleč.

Navijači na Giru

Lili Božovič, Drulovka:

»Z možem redno obiskujeva 
večje kolesarske prireditve. Z 
avtodomom prideva že kak-
šen dan prej, prekolesariva 
klance in potem bodriva naše 
kolesarje. Uživam v spremlja-
nju dogajanja okrog Gira.«

info@g-glas.si
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Danes, jutri in v četrtek bo sončno in toplo. Popoldne bo 
nastajala kopasta oblačnost, možne bodo posamezne plohe 
ali nevihte.

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Zaradi sa
nacije podpornega zidu na 
cesti čez Vršič od 30. maja 
do predvidoma 6. julija ve
lja spremenjen prometni re
žim. Kot so sporočili z direk
cije za infrastrukturo, bo ces
ta v tem obdobju delno zapr
ta, promet pa bo tekel izme
nično enosmerno s sema
forji. Občasno bodo potreb
ne tudi kratkotrajne popolne 
zapore do največ ene ure.

Regionalne ceste Kranj
ska Gora–Ruska cesta–
Vršič, ki poteka čez 1.611 
metrov visoki prelaz Vršič 
(1611 metrov), je zaradi lege 
v gorskem svetu izpostavlje
na vrsti vremenskih vplivov, 

ogrožajo jo skalni podori, 
hudourniki, vetrolomi, usa
di in plazovi, kar vpliva tudi 
na oporne in podporne kon
strukcije. Podporni zid ob 
levem robu ceste je po na
vedbah direkcije dotrajan in 
zato potreben sanacije, ki pa 
je drugače kot ob delnih in 
občasno polnih zaporah ces
te ni možno izvesti.

Popolne zapore bodo izva
jali samo od ponedeljka do 
petka, ob koncih tedna, ko 
je promet običajno najgo
stejši, pa kratkotrajne popol
ne zapore niso predvidene. 
Za dokončanje gradbenih 
del bodo cesto zaprli za en 
dan, takrat pa bo urejen ob
voz čez Italijo oziroma mej
ni prehod Predel.

Spet zapore ceste 
čez Vršič
Zaradi obnove podpornih zidov bodo vse do 
prvega tedna v juliju delne, občasno pa tudi 
popolne zapore ceste čez prelaz Vršič.

Cesta čez Vršič bo v času obnove delno zaprta, kratkotrajne 
popolne zapore bodo izvajali ob delavnikih. / Foto: Tina Dokl

Zgornje Gorje – V nedeljo je v cerkvi sv. Jurija v Zgornjih Gor-
jah potekala tretja sveta maša za vse zdravstvene delavce in 
bolnike. Pobudo za mašo je dal direktor Splošne bolnišnice 
Jesenice Janez Poklukar, ki je dejal, se je slovensko zdravstvo 
znašlo v težki situaciji. »Zdravstvo je hudo bolno. Nemudo-
ma ga je treba pričeti pravilno zdraviti, brez populizma, brez 
manipulacij s podatki in odkrito do ljudi. Nobeno zdravljenje 
ne poteka brez bolečin, brez odpovedovanja in brez požrtvo-
valnosti oziroma prizadevanj za ozdravitev,« je dejal. Za glas-
beno spremljavo in petje med sveto mašo so poskrbeli ženski 
zbor Vivo in otroška skupina OtAnaBer. 

Molili za zdravstvene delavce in bolnike

Mateja Rant

Bled – Znotraj grajskega ob
zidja so se tako tudi letos 
predstavili spretni mečeval
ci, lokostrelci in plesalci ter 
grajska gospoda iz Slovenije 
in tujine. Po besedah Špele 
Repnik z Zavoda za kulturo 
Bled, ki upravlja Blejski grad, 
se je v dveh dneh predstavilo 
dvajset srednjeveških skupin 
iz Slovenije, Italije, Madžar
ske in Hrvaške. Skupaj s pro
dajalci na stojnicah in drugi
mi nastopajočimi se je tako 
po gradu in v njegovi okolici 
sprehajalo, plesalo in bojeva
lo okrog tristo kostumiranih 
posameznikov. V njihovih 
nastopih je po besedah Špe
le Repnik uživalo več kot šest 
tisoč obiskovalcev. »Med nji
mi je bilo veliko slovenskih 
obiskovalcev, kar nas zelo ve
seli.«

Na zgornji terasi gradu so 
meče večkrat prekrižali po
gumni vitezi, med katerimi 
je svoje spretnosti letos prvič 
prikazal tudi sokolar, član 
madžarske srednjeveške 
skupine. Na spodnji grajski 
terasi pa so se namesto plesu 
z meči raje posvetili plesom 
ob srednjeveški glasbi, za ka
tero je med drugim poskrbe
la domača glasbena skupina 

Gita. Zelo živahno je bilo še 
na srednjeveški tržnici, ki so 
jo letos zaradi prenove graj
skega parka združili s sred
njeveškim taborom, v kate
rem so si med napornimi 
mečevanji odpočili vitezi. Tu 
so pripravili tudi šolo meče
vanja in lokostrelstva ter se 
pomerili na viteških turnir
jih. Na tržnici so se s svojimi 
izdelki predstavljali doma
či rokodelci in obrtniki, v so
boto zvečer pa so za magično 

vzdušje poskrbeli s spekta
kularnim ognjenim šovom.

Grajski gostinec je tako 
kot prejšnja leta poskrbel, 
da ne obiskovalci ne nasto
pajoči niso bili lačni ali žejni, 
pri čemer so tudi gostinsko 
ponudbo prilagodili sred
njeveškemu vzdušju. Letos 
so tako pripravili velikanska 
nabodala. »V srednjem veku 
bi temu rekli nabodi na pali
co in speci,« se je posmeja
la Špela Repnik. Dobrodošla 

letošnja novost je bila, da so 
vso pijačo stregli v lonče
nih vrčkih, ki jih je priskr
bela prijateljska srednjeve
ška skupina iz Koprivnice. 
»Tako smo se znebili vse pla
stične in tudi papirnate em
balaže.« Ker se je omenjena 
novost izredno dobro obnes
la, naj bi v skupnem projek
tu s skupino iz Koprivnice v 
prihodnje izdelali tudi svoje 
vrčke, je še dodala Špela Re
pnik.

Vrnitev v srednji vek
V okviru 13. Srednjeveških dnevov so se za obzidjem Blejskega gradu minuli konec tedna ponovno 
zbrali pogumni vitezi in lepe gospodične tako iz plemstva kot meščanstva, za živahen utrip so 
poskrbeli še trgovci in rokodelci.

Na srednjeveški tržnici, ki so jo letos združili s srednjeveškim taborom, je bilo mogoče 
spremljati tudi viteške turnirje in prikaze bojevanja z meči.


