
GORENJSKA

Jezersko prva  
gorniška vas
Jezersko je prvi slovenski kraj, ki je 
postal član mednarodne mreže 
Gorniških vasi, v katero je bilo do
slej vključenih 25 krajev v Avstriji, 
Bavarski, Italiji in južni Tirolski. 
Minuli konec tedna je tudi uradno 
vstopil v to družino.
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GORENJSKA

Obvoznica bo  
občasno zaprta 
Država bo junija začela izvajati sa
nacijo pobočja Starega gradu, 
zato bo kamniška obvoznica do 
oktobra občasno zaprta za pro
met. Obvoza za tovorna vozila, 
avtobuse in kombije med enourni
mi popolnimi zaporami ne bo.
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ŠPORT

Triglav v kvalifikacije
Državni nogometni prvak je ljub
ljanska Olimpija, Domžale so tre
tje. Nogometaši Triglava se bodo 
za mesto v prvi ligi pomerili z Dra
vo. Zarica Kranj se seli v tretjo 
ligo, kjer so prvaki postali nogo
metaši Bleda in se bodo borili za 
vstop v drugo ligo.
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RAZVEDRILO

Obujali dijaška leta
»Gremo v razred, ne smemo za
mujati.« To je nekaj, kar se v pet
desetih letih zagotovo ni spreme
nilo. Gimnazijo Franceta Prešerna 
Kranj so obiskali dijaki, ki so ma
turirali leta 1968 na tedanji srednji 
ekonomski šoli. Posedli so se v 
klopi in obudili spomine ...
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VREME

Danes, jutri in v četrtek 
bo spremenljivo oblačno 
in nestanovitno vreme. 
Dopoldne bo suho, popol-
dne bodo nastajale nevihte.

12/26 °C
jutri: spremenljivo oblačno
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71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Sloveniji je 
okoli 3500 kupcev tehnič
nih in specialnih plinov, ki 
jih proizvaja nemško pod
jetje Messer. Dobavljajo jih 
uporabnikom v različnih pa
nogah, kot so predelava je
kla in kovin, kemijska, živil
ska in farmacevtska indus
trija, avtomobilska industri
ja in elektronika, medicina, 
raziskave ter ekološka teh
nologija. Kisikarna je izje
mno pomembna za sloven
sko gospodarstvo in ob tako 
velikem povpraševanju po 
kisiku in drugih tehničnih 
plinih je zadovoljstvo nad 

uspešnim zaključkom pro
jekta izrazil tudi general
ni direktor Messer Sloveni
ja Valentin Ilievski. Gradnja 
obrata na 9500 m2 zemljišča 
je stala približno 20 milijo
nov evrov.

 Slovesnega odprtja naj
večje investicije družbe Me
sser se je udeležil tudi glav
ni direktor skupine Stefan 
Messer in med drugim de
jal, da je njihovo podjetje, 
ki je staro že 120 let, v Slo
veniji prisotno 25 let, zado
vljen pa je, da predstav lja 
eno od gonilnih sil indus
trijskega razvoja Slovenije. 
Minister za gospodarski ra
zvoj in tehnologijo Zdravko 

Počivalšek je v svojem na
govoru pozdravil razvoj
no naravnanost podjetja in 
skupine Messer Sloveni
ja, ki je z novim obratom v 
Slovenijo prinesla tudi pri
bližno 20 novih delovnih 
mest. »Vsak, ki želi investi
rati v Sloveniji, domač in tuj 
investitor, mora imeti tudi 
spodbudno in prijazno po
slovno okolje. Tega se za
vedamo, na vašem primeru 
smo se marsičesa naučili in 
verjamem, da smo že v na
daljevanju naredili kar ne
kaj korakov naprej na tem 
področ ju,« je ob tem dejal 
minister.

Odprli prvo kisikarno v Sloveniji
V industrijski coni na Trati je podjetje Messer odprlo prvo kisikarno v Sloveniji, 
obrat za pridelavo tehničnih plinov. Vanjo so vložili 20 milijonov evrov.

V Škofji Loki so slovesno odprli prvo Messerjevo kisikarno v Sloveniji. / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Domžale – Prebivalci Štu
de, Male Loke in sosednjih 
vasi nedaleč od Domžal so 
se v teh dneh organizirali v 
civilno iniciativo, saj opo
zarjajo na smrad in kopiče
nje v bale stisnjenih sme
ti na zemljišču v neposre
dni bližini bioplinarne in 
čistilne naprave. Skrbi jih 
predvsem samovžig, do če
sar je na Publikusovi depo
niji v Suhadolah v zadnjem 
času prišlo že dvakrat, zato 
so organizirali tudi požarno 
stražo. Obvestili so pristoj
ne občinske in inšpekcijske 
službe ter policijo. 

V Študi ogorčeni zaradi odpadkov
V bližini čistilne naprave v Domžalah je zrasla skladovnica plastičnih bal, v katerih pa ni seno, pač pa 
smeti. Gre za zemljišče, ki ga je kupilo podjetje Publikus, šlo pa naj bi za odpadke z Male Mežakle. 
Krajani so se organizirali v civilno iniciativo, s stanjem so nezadovoljni tudi na občini.

V balah v neposredni bližini bioplinarne v Študi so odpadki, ki naj bi jih podjetje Publikus 
vozilo z deponije na Mali Mežakli.47. stran

46. stran

Simon Šubic

Kranj – Irski sklad Kylin Pri
mer Fund je v drugem kro
gu dokapitalizacije kranj
skega Lona, ki se je iztekel 
v petek, kupil vse razpolož
ljive delnice, s čimer je pri
dobil skoraj šestnajstodsto
tni delež, so včeraj potrdili 
iz Lona, ki je sicer že nekaj 
časa v postopku preimeno
vanja iz hranilnice v banko. 

Po poročanju Dela naj bi 
se irski sklad z nekaterimi 
lastniki že dogovoril tudi 
za odkup njihovih deležev, 
tako da bi lahko postal v 
kratkem celo polovični las
tnik Lona. 

Potem ko so v prvem kro
gu dokapitalizacije obstoječi 
delničarji Lona vplačali oko
li 21.600 delnic od celotne 
emisije 40 tisoč delnic, so v 
drugem krogu potencialnim 
strateškim lastnikom ponu
dili še preostalih 18.400 no
vih delnic po ceni 105 evrov. 
Interes za vpis preostalih no
vih delnic naj bi izrazilo ne
kaj večjih vlagateljev iz Slo
venije in Evrope, skrbni pre
gled pa je ta mesec poleg ir
skega sklada Kylin Primer 
Fund opravil tudi Petrol, ki 
ga je menda zanimal vsaj 
75odstotni delež Lona, a je 
očitno vsaj za zdaj od načr
tov odstopil. 

V Lon vstopil irski sklad
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Knjigo prejme MARJANA PETEK iz Lesc.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenca

V nagradni igri, ki je bila objavljena 18. maja 2018, prejme 
dve vstopnici za predstavo Đurologija Majda Pipan iz Kranja.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 22. maja 2018, prejme dve 
vstopnici za predstavo Tvoj bodoči bivši mož Uroš Ropret iz 
Šenčurja. Nagrajencema čestitamo!

Glasbeno popotovanje v čas neandertalca

V četrtek, 7. junija 2018, bo Simfonični orkester RTV Slovenija 
letošnjo abonmajsko sezono Kromatike kronal z večerom, 
ki se bo nekoliko razlikoval od ustaljene koncertne prakse. 
Na rekonstrukcijo najstarejšega glasbila na svetu bo skladbo 
Baba, katere avtor je Žiga Stanič, zaigral slovenski klarinetist 
Boštjan Gombač. Koncert bo ob 19.30 v Gallusovi dvorani Can-
karjevega doma. Najstarejše glasbilo na svetu, ki ga poznata 
glasbena in arheološka stroka, je koščena piščal, ki jo je izdelal 
neandertalec pred približno šestdeset tisoč leti. Najdena je 
bila v jamskem najdišču Divje babe, danes pa je na ogled v 
Narodnem muzeju Slovenije. Rekonstrukcijo piščali je izdelal 
Ljuben Dimkaroski in jo poimenoval tidldibab.

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa le-
seno repliko neandertalčeve piščali ter družinsko vstopnico za 
obisk Narodnega muzeja Slovenije. V žrebu boste sodelovali, 
če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Iz kosti katere živali 
je bila izdelana neandertalčeva piščal? Odgovore s svojimi 
podatki pošljite do srede, 6. junija 2018, na naslov: Gorenjski 
glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Danica Zavrl Žlebir, 
Jasna Paladin

Kranj – Na volitvah nasto-
pa 1631 kandidatov na 26 
listah. Med njimi je 56 od-
stotkov moških in 44 od-
stotkov žensk. Povprečna 
starost kandidatov je 50,63 
leta, največ kandidatov (38 
odstotkov) je starih od 46 do 
61 let. Najmlajši kandidat je 
še ne 19-letni Luka Požar (z 
Liste novinarja Bojana Po-
žarja), najstarejša kandidat-
ka je leta 1929 rojena Emi-
lija Trbič iz Piratske stranke 
Slovenije. Kandidati so vseh 
izobrazbenih ravni, največ-
ji delež (32,70) je med nji-
mi visokošolsko izobraže-
nih. Te statistične podatke 
je zbrala Državna volilna 
komisija (DVK).

Že danes predčasno 
glasovanje

Prejšnji teden je DVK raz-
poslala volilna gradiva, vo-
livke in volivci smo na dom 
dobili javno objavljene se-
zname potrjenih list kandi-
datov za volitve poslancev v 
državni zbor za volilne eno-
te, v katerih volimo, prav 
tako tudi osebno naslovlje-
na vabila na nedeljske voli-
tve. Volišča se bodo v nede-
ljo odprla ob 7. uri zjutraj in 
zaprla ob 19. uri. Nekateri 
bodo lahko volili že danes, 
jutri in pojutrišnjem, 29., 
30. in 31. maja, prav tako od 
7. do 19. ure. Pomemben 

pa je še en datum, sreda, 
30. maja. Do takrat mora-
mo namreč okrajni volilni 
komisiji na sedežu uprav-
ne enote sporočiti, če se ne 
moremo udeležiti glasova-
nja na volišču, pač pa bi že-
leli voliti na svojem domu. 
Prav tako moramo do jut-
ri tudi sporočiti, če nas na 
dan volitev ne bo doma in 
bi namesto na volišču v kra-
ju bivanja želeli voliti na po-
sebnih voliščih na obmo-
čju drugih volilnih okrajev 
(OMNIA). 

Medtem pa stranke in lis-
te nadaljujejo predvolilno 
kampanjo. Na Gorenjskem 
so se konec tedna predsta-
vili kandidati Levice (Bled, 
Radovljica, Kamnik in 
Domžale), Desusova trojka 
Erjavec, Vilfan in Dončič je 
v Tržiču metala na koš, vče-
raj se je na poti po Sloveni-
ji v Radovljici, Železnikih, 
Cerknem in Idriji (tudi ta 
dva kraja sodita h gorenjski 
volilni enoti) ustavil avto-
bus s kandidati Liste Marja-
na Šarca. V Radovljici je bil 
včeraj tudi kandidat Pirat-
ske stranke Jure Trbič. Kan-
didatke in kandidate sreču-
jemo tudi na drugih dogod-
kih. Na hiši ob Zbiljskem 
jezeru, kjer je med letoma 
1996 in 2003 prebival Jože 
Pučnik, so odkrili spomin-
sko ploščo, navzoča sta bila 
tudi predsednik SDS Janez 
Janša in kandidat za poslan-
ca Leon Merjasec. 

Združena levica in Sloga 
pred Heliosom

Janko Veber, predsednik 
stranke Sloga in poslanec 
Državnega zbora RS, je s ko-
alicijskim partnerjem Zdru-
žena levica in Sloga, Fran-
cem Žnidaršičem, predse-
dnikom Združene levice, 
v petek pred tovarno Heli-
os na Količevem sklical no-
vinarsko konferenco, na ka-
teri so izpostavili »spome-
nik sramote slovenskemu 
gospodarstvu«. Poudarila 
sta, da smo bili državljani s 
prodajo Heliosa opeharje-
ni za 430 milijonov evrov, 
in napovedala novo poglav-
je lastniškega prestrukturi-
ranja, v katerem bosta Zdru-
žena levica in Sloga naredi-
li vse, da bi skupno premo-
ženje ponovno prevzeli v 
upravljanje njihovi dejanski 
lastniki in njihovi potomci.

Ta teden bodo stranke in 
liste še pospešile svoje aktiv-
nosti. Tako bo denimo Levica 
danes, 29. maja, s svojo stoj-
nico v Kranju, 30. maja v Ra-
dovljici, 29., 30. in 31. maja v 
Škofji Loki, 1. junija pa bo v 
Škofji Loki ob 18. uri na Trgu 
pod gradom javna tribuna 
Prekarnost, stanovanja, mla-
dinsko organiziranje. 

Z videom nagovarjajo 
mlade volivce

Kandidati nas lahko pre-
pričujejo še do polnoči v 
petek, 1. junija, ko bo pred 

dnem glasovanja nastopil 
volilni molk. Poleg kandida-
tov pa nas prepričujejo tudi 
drugi. Naj bomo aktivni dr-
žavljani in naj gremo na voli-
tve, namreč. Ker je volilna ab-
stinenca največja med mla-
dimi, Mladinski svet Slove-
nije s kampanjo pod sloga-
nom s sloganom Manj pozi-
raj, več participiraj! nagovar-
ja prav to generacijo. Mladi 
slovenski vplivneži, med nji-
mi tudi Dunking Devils, Pi-
žama, Ciril Komotar in Lepa 
afna, so posneli spletni vi-
deo, ki kroži po spletu. Go-
renjski rojak, komik in pre-
vajalec Boštjan Gorenc - Pi-
žama pravi takole: »Politiki 
z nižanjem ravni javnega di-
skurza državljanom uspeš-
no gabijo politično udejstvo-
vanje. Tudi sam sem se že 
zalotil, da načrtno tišam po-
litični šum, čeprav se zave-
dam, da je to nespametno. 
Z zmanjševanjem zanima-
nja ljudi za politiko in niz-
ko udeležbo se uspešno oh-
ranja status quo vladajočih 
elit, dogajanje pa lahko raz-
burkamo samo, če stopimo 
do volišča in obkrožimo tis-
tega, za katerega menimo, 
da bo najbolje zastopal naše 
interese. Še bolj pa, če seve-
da kandidiramo kar sami. 
Za te volitve smo za slednje 
že prepozni, a še vedno se 
tvoj glas lahko sliši z obkro-
ženo številko na volilnem li-
stiču. Ne dovoli, da drugi od-
ločajo namesto tebe!«

Manj kot teden do volitev
Do predčasnih parlamentarnih volitev ni več daleč: splošno glasovanje bo v nedeljo, 3. junija, od danes 
do četrtka pa poteka predčasno glasovanje.

Urša Peternel

Jesenice – Občina Žirov-
nica toži Razvojno agenci-
jo Zgornje Gorenjske (RA-
GOR) za 34 tisoč evrov. Žu-
pan Občine Žirovnica Leo-
pold Pogačar tožbe, dokler 
potekajo postopki na sodi-
šču, ni želel podrobno ko-
mentirati. »Lahko potr-
dim le, da gre za našo tož-
bo za izplačilo sredstev v 
upravljanju RAGOR-ja,« je 
dejal Pogačar. 

Direktor RAGOR-ja Ste-
vo Ščavničar pa je razloge 
za tožbo predstavil jeseni-
škim občinskim svetnikom 
na zadnji seji občinskega 
sveta. Kot je dejal, je Obči-
na Žirovnica iz ustanovitelj-
stva javnega zavoda RAGOR 

izstopila leta 2009. »Lani 
pa je vložila zahtevo, da ji 
izplačamo njen vstopni de-
lež in sorazmerni delež raz-
like med prihodki in odhod-
ki. Zahtevku smo nasproto-
vali, saj naj bi v skladu z do-
govorom pet občin ustano-
viteljic vstopni delež name-
nilo prvemu letu delovanja 
agencije, medtem ko se raz-
lika med prihodki in odhod-
ki lahko porabi izključno za 
razvoj. Občina Žirovnica se 
s tem ni strinjala, dogovor ni 
bil mogoč, zahtevek smo za-
vrnili, na predlog izvršbe pa 
smo se pritožili,« je pojasnil 
Ščavničar. Zadeva se je zdaj 
znašla na sodišču, nasled-
nji narok je v petek, odloči-
tev pa naj bi bila znana v pri-
hodnjih mesecih.

Občina Žirovnica toži 
razvojno agencijo RAGOR Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Na kandidatni listi 
Piratov v prvi volilni eno-
ti je šest kandidatk in kan-
didatov: Jure Trbič kot nosi-
lec liste, Ana Debeljak, Luka 
Arvaj, Emilija Trbič, Mateja 
Blatnik Konc in Domen Bo-
gataj. Moška trojica je včeraj 
v Kranju skupaj s še neka-
terimi člani kranjske stran-
kine celice predstavila svoj 
program. Ključna poudar-
ka sta dva: boj proti korupci-
ji, ki prežema vso družbo, s 
sistemsko zaščito žvižgačev, 
ki opozarjajo na neetična in 
nezakonita dejanja; ter mi-
nistrstvo za informacijsko 
družbo, saj je sedanja gene-
racija dolžna ujeti sedanji 
trenutek. Pirati so namreč 
gibanje, ki je vzklilo ravno 
zaradi težav in posledic di-
gitalne dobe. Tudi njihova 

komunikacija poteka prete-
žno po spletu, o internetu pa 
sicer menijo, da ne sme pos-
tati digitalni reklamni pano 
globalnih podjetij, pač pa os-
tati pospeševalnik razvoja, 
kulture, znanosti, gospodar-
stva, družbe. Med sedmimi 
ključnimi poudarki Piratov 
najdemo tudi transparen-
tnost na vseh ravneh države, 
ki zahteva možnost, da ljud-
je lahko pridejo do informa-
cij in informacije do ljudi. 

Kot pravijo sogovorni-
ki, so Pirati vključujoči, kar 
kaže tudi njihova zelo ra-
znoliko sestavljena lista. Iz-
ključujejo le nekompeten-
tne in tiste, ki kršijo človeko-
ve pravice. Vsi njihovi kan-
didati in kandidatke so pre-
verjeni. Pomembno se jim 
tudi zdi, da politikom ne 
verjamemo, temveč jih pre-
verjamo. »Smo vključujoči, 

spoštljivi, združujemo mod-
rost starejših in inovativno-
st mlajših, stavimo na tran-
sparentnost in jo tudi živi-
mo, pripravljeni smo spre-
meniti svet,« pravijo sogo-
vorniki, ki menijo, da politi-
ke tudi ni brez participacije, 

aktivnega državljanstva, ki 
se med drugim kaže tudi v 
tem, da gremo na volitve. 
Dodajajo tudi, da imajo Pi-
rati podporo Evropskih zele-
nih in so prepričani, da so re-
snični predstavniki Zelenih 
v naši državi. 

Pirati pripravljeni spremeniti svet
Svoje kandidate in program je v Kranju predstavila Piratska stranka Slovenije.

Trije od šestih kandidatov Piratov na Gorenjskem (od leve): 
Domen Bogataj, Jure Trbič in Luka Arvaj /Foto: Gorazd Kavčič
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Nedavno je na Gospo-
darskem razstavišču 
potekalo tekmovanje 

dijaških podjetij, ki ga je že 
petič organiziral Zavod za 
spodbujanje podjetnosti mla-
dih. Zaradi pridevnika dijaški 
bi dogodek kdo utegnil vzeti 
zlahka, a številne ideje mla-
dih podjetnikov so zrele za 
trg, pravzaprav so nekatere že 
pritegnile prve kupce. Lansko-
letni zmagovalec denimo svoj 
izdelek danes prodaja tudi na 
tujem, uspešen je bil na plat-
formi množičnega financira-
nja Kickstarter, razvija pa že 
nove poslovne ideje. Sodeč po 
nagradah, ki so jih prejeli, se 
svetla prihodnost obeta tudi 
letošnjim zmagovalcem, ki so 
komisijo prepričali z lebde-
čimi lesenimi posodicami za 
rože. Zanimivo pri tem pa 
je, da tako lanski kot letošnji 
zmagovalci prihajajo iz ško-
fjeloškega šolskega centra, ki 
je na tekmovanju sodeloval 
še z dvema ekipama mladih 
podjetnikov. Morda gre za na-
ključje, a kot poudarja koor-
dinator programa Anton Ko-
kalj, k razmahu zanimanja 
za podjetništvo med mladimi 
veliko prispeva stimulativno 
okolje, ki ga marsikje – tudi v 
Škofji Loki – ustvarjajo entu-
ziastični mentorji na šolah, ki 
v mladih znajo prebuditi za-
nimanje za podjetništvo.

Takšni programi pa ne 
spodbujajo le podjetnosti med 
mladimi, temveč krepijo krea-
tivnost, samoiniciativnost in 

spodbujajo k timskemu delu. 
Veščine, ki pridejo prav tudi, če 
se kasneje odločijo za kariero 
na katerem drugem področju.

Med mladimi je čutiti željo, 
da sami poskrbijo za svojo pri-
hodnost. Tovrstni programi pa 
jim pomagajo razvijati kom-
petence, s katerimi lahko ideje 
nekoč tudi uresničijo. Zato je 
razumljiva želja Jožice Rejec, 
nekdanje uspešne direktorice 
Domela in danes predsednice 
Zavoda za spodbujanje pod-
jetnosti mladih, da bi država 
prepoznala koristnost tovr-
stnih programov in bi se kot 
ponekod drugod v Evropi, tudi 
v slovenskem šolskem sistemu 
uveljavil ustrezen program po-
učevanja podjetništva.

Glede na to, da imamo v 
Sloveniji 83 odstotkov družin-
sko vodenih malih in mikro 
podjetij, ki zaposlujejo sedem-
deset odstotkov delovno aktiv-
nega prebivalstva, je razvijanje 
stimulativnega podpornega 
okolja zanje, ena od ključnih 
nalog države, če želi poskrbeti 
za blaginjo svojih državljanov. 

Ker se v prihodnjih letih na-
poveduje ohladitev rasti gospo-
darstva, bo po nedeljskih voli-
tvah še toliko bolj pomembno, 
ali bo naslednja vlada znala 
spodbuditi in motivirati mlade 
k podjetništvu in ustvariti oko-
lje, ki jim bo omogočalo varno 
prihodnost. 

So vas kandidati za poslan-
ce prepričali s svojimi argu-
menti v iztekajoči se predvolil-
ni kampanji?

Komu pripada prihodnost?

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Simon Šubic

Brdo pri Kranju – »Elektroe-
nergetska stroka ima v Slo-
veniji dolgo tradicijo, visok 
nivo kvalitete ter ugled v sve-
tu,« je na praznovanju 65-le-
tnice delovanja mednaro-
dnega sveta za velike elek-
troenergetske sisteme (CIG-
RE) v Sloveniji in 25. obletni-
ce ustanovitve nacionalnega 
komiteja tega mednarodne-
ga nevladnega strokovnega 
združenja, ki je minuli petek 
potekalo na Brdu pri Kranju, 
poudaril Marko Hrast, pred-
sednik slovenskega združe-
nja elektroenergetikov CIG-
RE in CIRED. Ob ustanovi-
tvi nacionalnega komiteja 
CIGRE v Sloveniji so si za-
dali nalogo krepiti inženir-
sko stroko v duhu neodvi-
snega inženirskega mišlje-
nja in izražanja, po 25 letih 
pa so že zakorakali v zrelo 
dobo razmišljanja in preš-
li obdobje, ko lahko na stro-
kovnjake vplivajo dejavniki, 
ki nimajo veliko skupnega s 
strokovnostjo, je dejal. 

Elektroenergetika je s hi-
trimi koraki vstopila v po-
polnoma novo obdobje – v 
obdobje obnovljivih virov, 

razpršenih virov proizvo-
dnje električne energije, ele-
ktrifikacije prometa, ogreva-
nja s toplotnimi črpalkami 
ipd., ki zahteva popolnoma 
nov koncept elektroenerget-
skega sistema, je poudaril 
Hrast. »Glavni izziv za stro-
ko bo predvsem, kako ohra-
niti izredno visok nivo zane-
sljivosti, razpoložljivosti in 
kvalitete električne energi-
je, ki smo jih dosegli pri na-
črtovanju, gradnji, obratova-
nju in vzdrževanju sistema 
v preteklosti,« je še poudaril. 

Državni sekretar na mi-
nistrstvu za infrastrukturo 

Klemen Potisek je opozo-
ril, da oskrba z električno 
energijo v Sloveniji predsta-
vlja skoraj četrtino oskrbe z 
energijo v končni rabi, pri 
čemer je Slovenija deseta na 
svetu po zanesljivosti, traj-
nosti in dostopnosti do ele-
ktrične energije, po zaneslji-
vosti celo na drugem mestu. 
»Zanesljivost oskrbe in pri-
merjalno nizke cene elek-
trične energije, ki so vir kon-
kurenčnosti gospodarstva, 
pa niso dane same od sebe, 
temveč so rezultat desetle-
tij pravih strokovnih odloči-
tev,« je dejal. Ali bo oskrba z 

elektriko še naprej ostala za-
nesljiva, kakovostna in dos-
topna, pa je v veliki meri od-
visno predvsem od strokov-
njakov, inženirjev in tehni-
kov, ki so povezani v CIG-
RE. »Projekcije kažejo, da 
bo treba ne le nadomesti-
ti šoštanjsko in krško elek-
trarno, temveč proizvesti še 
več elektrike, kot jo proizve-
demo danes, saj kaže, da bo 
elektrika postala nova nafta. 
Tako mednarodna agencija 
za energijo,« je še dejal. 

Rektor Univerze v Ljublja-
ni Igor Papič pa je povedal, 
da bo prihodnji razvoj ele-
ktroenergetskega sistema 
tehnično zelo zahtevna na-
loga, zato bodo morale biti 
nove generacije inženirjev, 
ki bodo načrtovale sistem v 
prihodnje, še boljše in ino-
vativnejše kot dosedanje. 
Pri izpolnjevanju te nalo-
ge bodo morale ključno na-
logo opraviti tudi univerze 
oziroma fakultete. »Skrbi 
pa me trenuten odnos mla-
dih do študija naravoslov-
ja in tehnike. Interes je eno-
stavno premajhen. Študij je 
zahteven in brez pomoči go-
spodarstva pri promociji teh 
smeri ne bo šlo,« je opozoril. 

Elektrika bo postala nova nafta
Slovensko elektroenergetiko čaka v prihodnosti zahteven izziv, kako vsaj ohraniti zdajšnji nivo 
zanesljivosti, razpoložljivosti in kvalitete električne energije. 

Marko Hrast, predsednik slovenskega združenja 
elektroenergetikov CIGRE in CIRED / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Sveti Duh – Tehnološki na-
predek, predvsem avtoma-
tizacija in digitalizacija sku-
paj z globalizacijskimi proce-
si, pred nove izzive postavlja 
tudi slovensko podeželje. 
Tako kot drugod po Evropi 
se namreč vse več prebival-
cev izseljuje v mesta. A kot je 
prepričan evropski poslanec, 
nekdanji predsednik Sloven-
ske ljudske stranke Franc 
Bogovič, ima Slovenija in 
tudi na tem področju veliko 
priložnosti, prednost pa lah-
ko predstavljata ravno naša 
majhnost in diverzifikacija.

Bogovič je na četrtkovem 
omizju pri Svetem Duhu, 
ki ga je vodila kandidatka za 
poslanko na listi SLS Dar-
ja Jamnik, predstavil kon-
cept pametnih vasi. Evropski 
parlament je namreč že lani 
septembra na predlog evrop-
skih poslancev Franca Bogo-
viča in Tiborja Szanyija potr-
dil pripravljalni ukrep v viši-
ni 3,3 milijona evrov, ki bo na-
menjen razvoju pametnih re-
šitev za evropsko podeželje.

Lastne izkušnje z uvaja-
njem inovativnih pristopov 
na podeželju so predstavili 
tudi drugi člani omizja. Ma-
tej Demšar s kmečkega tu-
rizma Cvetje v jeseni je pred-
nosti spletnih platform za 
ponudnike turističnih sto-
ritev izkoristil za privablja-
nje gostov na Visoko. Matjaž 
Kosmačin pa si skozi plat-
formo SunContract priza-
deva za večjo samooskrbo z 
električno energijo, s čimer 
se bo po njegovem povečala 
tudi transparentnost na trgu. 
Po njegovem bi lahko tudi 
na podeželju bolje izkoristi-
li potencial sončne energije.

Marko Zevnik, direktor 
Zavoda Sopotnik, z brezplač-
nimi prevozi v devetih slo-
venskih občinah omogoča 
prevoze starostnikom na po-
deželju, kjer javni prevoz ni 
tako razvejan kot v mestih, s 
čimer skrbi za daljšo samo-
stojnost in večjo socialno 
vključenost starostnikov.

Peter Svetina, strokovni di-
rektor Zavoda Grunt, ki de-
luje na kmetiji Zadrgal v Ko-
mendi, je predstavil njihovo 

izkušnjo z zaposlovanjem 
najtežje zaposljivih invali-
dov na podeželju. Zavod tre-
nutno nudi zaposlitev za ne-
določen čas petim najtežje 
zaposljivim osebam.

Da tehnološki razvoj in di-
gitalizacija ponujata veliko 
priložnost za podeželje, se 
strinja tudi dr. Marijan Po-
gačnik, direktor Biotehni-
škega centra Naklo. »Zave-
damo se, da moramo mlade 
pritegniti na to pot, za kar se 
pri nas tudi trudimo. Mladi 

imajo veliko idej tudi za ra-
zvoj podeželja in treba jih je 
spodbujati,« je povedal Po-
gačnik.

»Slovenija lahko posta-
ne vodilna na področju uve-
ljavljanja novih tehnologij 
na podeželju. Dobre pra-
kse, ki že obstajajo, je treba 
le prenesti na vasi. Včasih 
smo Slovenci preveč pesimi-
stični, imamo veliko pamet-
nih ljudi in na tem področju 
lahko marsikaj dosežemo,« 
je prepričan Bogovič.

Podeželje pred velikimi izzivi
Po besedah evropskega poslanca Franca Bogoviča lahko Slovenija postane vodilna na področju 
uvajanja novih tehnologij na podeželju.

Evropski poslanec Franc Bogovič je na omizju pri Svetem 
Duhu predstavil koncept pametnih vasi.
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predstava

Grajsko 
parkirišče 

2.6. 
20:30

1.6. 
20:30 NA GRADU 

10:00  16:00  Uprizoritve mečevanje vitezi 
11:00              Lutkovna predstava za otroke 

LAMBERGARJEV TABOR
12:00     13:00     14:00     15:00  
Viteški turnir, šola mečevanja, lokostrelci 

TRŽNICA
Rokodelci in obrtniki, otroške igre, vrtiljak, 
kulinarika, nastopi glasbenih skupin,  
srednjeveški ples, glumači in ulični umetniki

Zavod za kulturo Bled, www.blejski-grad.si
T: +386 4 5729 782, E: blejski-grad@zkbled.si

Marjana Ahačič

Rateče – Gradbena dela za 
novo kolesarsko stezo in 
pešpot med Ratečami in Pla-
nico so se sredi maja vendar-
le začela. Po pogodbi, ki jo je 
z Direkcijo RS za infrastruk-
turo sredi januarja podpisa-
la Gorenjska gradbena druž-
ba, bi se sicer morala zače-
ti že konec januarja, projekt 
pa naj bi bil zaključen do sre-
dine junija, a je letošnja dol-
ga in s snegom bogata zima 
gradnjo nekoliko zavlekla. 

Kolesarska steza s pešpo-
tjo ob cesti v Planico je, kot je 
poudaril podžupan Kranjske 
Gore Bogdan Janša, eden naj-
bolj pričakovanih projektov v 
tem delu Gorenjske. »Ko ko-
lesarji pridejo iz smeri Kranj-
ske Gore proti Ratečam, se 
znajdejo na nevarni in zelo 
prometni cesti proti Plani-
ci, enako je veljalo za pešce,« 

dosedanje razmere za obisk 
Planice opisuje podžupan 
Janša. »Nova kolesarska po-
vezava bo tudi ob velikih pri-
reditvah velikega pomena, saj 
bo omogočila tudi interven-
cijskim vozilom, da v dolino 

nemoteno dostopajo in izsto-
pajo iz nje.« Zemljišča za ko-
lesarsko pot je odkupila Obči-
na Kranjska Gora, ki je zanje 
namenila 840 tisoč evrov.

Z začetkom gradnje so za-
dovoljni tudi v Nordijskem 

centru Planica, kjer iz leta 
v leto narašča število obi-
skovalcev, ki se v dolino pod 
Poncami odpravijo s kole-
som. Lani avgusta so jih tako 
na eno od sončnih sobot naš-
teli več kot dva tisoč.

Gradijo kolesarsko stezo
Sredi meseca so vendarle začeli graditi kolesarsko povezavo med Ratečami in Planico. Vedno 
bolj obremenjena cestna povezava je bila nevarna za pešce in kolesarje, pot potrebujejo tudi za 
intervencijska vozila.

V Ratečah se veselijo nove kolesarske povezave do Planice, ki je med kolesarji in pohodniki 
iz leta v leto bolj priljubljena.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Pod gradom Neuha-
us je v soboto tudi uradno 
zaživel nov športni park, 
dela so potekala od lanske-
ga septembra. Projekt, ki je 
občino stal 52 tisoč evrov, je 
potrdila kranjska enota Za-
voda za varstvo kulturne de-
diščine. V športnem parku 
so fitnes na prostem, kom-
binirano igralo za najmlajše 

in urejene klopi za poči-
tek. Odprtje so pospre-
mili s številnimi z aktiv-
nostmi na prostem. »Z iz-
gradnjo tega igrišča doka-
zujemo, da nam je za kom-
pleks starega gradu Neuha-
us, katerega najslavnejši la-
stnik je bil grof Radetzky, 
še kako mar. Občina Tržič 
je že pridobila konservator-
ski načrt za njegovo obno-
vo. Pričakujemo, da bodo v 

naslednji finančni perspek-
tivi namenjena tudi evrop-
ska sredstva za sanacijo te 
kulturne dediščine. Že le-
tos načrtujemo rekonstruk-
cijo ceste iz mestnega jedra 

na sam grad, v letu 2019 pa 
popolno rekonstrukcijo sto-
pnišča, ki vodi do šole, tako 
da se gradu Neuhaus obeta-
jo lepši časi,« je napovedal 
tržiški župan Borut Sajovic.

Nov športni park
Pod gradom Neuhaus v Tržiču je zaživel nov 
športni park, občina je vanj vložila 52 tisoč evrov. 
Občina ima načrte tudi z obnovo gradu.

Nov športni park v Tržiču

Urša Peternel

Jesenice – »Hočemo, da bol-
nišnica ostane na Jeseni-
cah!« To je stališče jeseni-
ških občinskih svetnikov in 
Občine Jesenice, ki so ga ob-
likovali ob nedavni predsta-
vitvi strategije razvoja Splo-
šne bolnišnice Jesenice. 
Direktor bolnišnice Janez 
Poklukar je ob predstavitvi 
dejal, da lokacija bolnišnice 
za stroko ni pomembna, da 
pa širitev na sedanji lokaci-
ji na Jesenicah ni več možna. 

Direktorica občinske 
uprave Občine Jesenice Va-
lentina Gorišek je na seji 
občinskega sveta na Jese-
nicah prejšnji četrtek de-
jala, da so tako na ministr-
stvo za zdravje kot predse-
dniku vlade že pred časom 
posredovali dopis z uteme-
ljitvijo, zakaj je prav, da bol-
nišnica ostane na Jeseni-
cah. Občina Jesenice je za 

gradnjo nove regijske bol-
nišnice brezplačno ponu-
dila 35 tisoč kvadratnih me-
trov komunalno opremlje-
nega zemljišča na Hruši-
ci, prav tako je obljubila op-
rostitev plačila komunal-
nega prispevka. V neposre-
dni bližini zemljišča sta av-
tocesta in regionalna cesta, 
prav tako je dovolj prostora 
za pristajanje helikopterjev. 

»Bolnišnice ne damo, 
prostor za gradnjo nove bol-
nišnice v jeseniški občini 
imamo in hočemo, da bol-
nišnica na Jesenicah osta-
ne!« so se strinjali tudi ob-
činski svetniki. Poziv bodo 
še enkrat posredovali na mi-
nistrstvo, četudi se zaveda-
jo, da v tem iztekajočem se 
mandatu sestanka pri mi-
nistrici v odstopu verjetno 
ne morejo pričakovati, prav 
tako pa tudi ne kakršnekoli 
odločitve glede lokacije nove 
gorenjske bolnišnice.

Jeseničani 
bolnišnice ne dajo
Občina Jesenice se ne strinja, da bi novo 
gorenjsko bolnišnico gradili kje drugje. Za gradnjo 
brezplačno ponujajo 35 tisoč kvadratnih metrov 
zemljišča na Hrušici.

Radovljica – Potem ko se prvotni načrti o velikem lesnopre-
delovalnem obratu javno-zasebnega partnerstva v Radovljici 
niso uresničili, je v petek odpadla že druga dražba za prodajo 
zemljišča, na katerem naj bi obrat stal. Kljub nižji ceni kot prvič 
namreč varščine za sodelovanje na dražbi ni vplačal noben 
potencialni kupec. Predmet javne dražbe je bil kompleks ze-
mljišč na območju gramoznice Graben za lesnopredelovalno 
dejavnost v skupni izmeri skoraj petdeset tisoč kvadratnih me-
trov. Zemljišče je komunalno neopremljeno, izklicna cena za 
celotno zemljišče pa je znašala 1,29 milijona evrov brez DDV. 
Podobno zanimanja za nakup zemljišča ni bilo tudi pred prvo 
napovedano dražbo februarja letos, ko je bila izklicna cena za 
celotno zemljišče 1,4 milijona evrov. Idejo o gradnji velikega 
lesnopredelovalnega obrata in ob njem še objekta za daljinsko 
ogrevanje celotnega mesta na biomaso je pred dobrima dve-
ma letoma predstavil radovljiški župan Ciril Globočnik. Obrat 
bi po njegovem poskrbel za to, da lesa iz gorenjskih gozdov 
ne bi bilo več treba po nizkih cenah prodajati v tujino, pač pa 
bi ga lahko predelovali v Radovljici. 

Že drugič brez uspeha na dražbi

Suzana P. Kovačič

Tržič – Zemljiški pravdni 
spor, ki sega v leto 1997, bo 
Občina Tržič s soglasjem tr-
žiških občinskih svetnikov 
lahko zaključila s poravna-
vo. Občina Tržič bo obča-
nu Alojzu Zabretu plačala 
sedemdeset tisoč evrov in 
še 14 tisoč evrov pravdnih 
stroškov. Za kaj je šlo? Ob-
čina Tržič je leta 1997 ob re-
konstrukciji ceste na relaciji 
Pristava–Tržič posegla v ze-
mljišče v lasti Alojza Zabre-
ta. Dogovorili so se, da Zab-
ret ne bo terjal odškodnine 
za izgubljeno zemljišče in 
podrti kozolec, ampak bo 

za nadomestilo dobil del ze-
mljišč, parkirišč ob tovarni 
Rog v Križah. Pogodbo sta 
sklenila Alojz Zabret in ta-
kratni župan Pavel Rupar, 
z aneksom k pogodbi se je 
občina potem tudi zavezala 
k odmeri zemljišča. Izkaza-
lo se je, da občina z nepre-
mičninami, ki so bile pred-
met pogodbe, ne more ve-
ljavno razpolagati, Geodet-
ska uprava je zahtevo obči-
ne za odmero parkirišč na 
parcelah zavrgla in Alojz 
Zabret ni mogel pridobi-
ti lastninske pravice. Leta 
2004 je Zabret občini pos-
lal zahtevo za izpolnitev po-
godbenih obveznosti, in ker 

do tega ni prišlo, je leto kas-
neje vložil tožbo za odško-
dnino v vrednosti zemljišč. 
Štiristopenjsko sojenje se 
je vleklo, in kot sta svetni-
kom na zadnji seji občinske-
ga sveta pojasnila odvetnika 
obeh vpletenih strank, vse 
do leta 2015 tudi ni bilo od-
ločitve, ki bi bila podlaga, da 
se stranki poravnata. Po zad-
nji prvostopni sodbi nalože-
na obveznost Občine Tržič 
je na konec aprila 2018 zna-
šala 126.860,18 evra. Župan 
Borut Sajovic je menil, da je 
bolj smiselno in za občino 
bistveno ceneje, da z Aloj-
zom Zabretom sklenejo po-
ravnavo.

Občina sklenila poravnavo
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Projekt Med-O-Vita na partnerskih območjih 
poteka od decembra lani. Projektno partner-
stvo povezuje lokalne akcijske skupine LAS s 
CILjem, LAS Mežiške doline, LAG Vzhodna Istra 
in LAS loškega pogorja, znotraj njih pa čebelar-
je, čebelarska društva in druge vključene or-
ganizacije. Na Škofjeloškem se z vsebino Med-
-O-Vita povezujejo Čebelarsko društvo Ško-
fja Loka, Loški muzej Škofja Loka, Društvo So-
žitje – društvo za pomoč osebam z motnjami 
v duševnem razvoju in Razvojna agencija Sora. 
Mednarodno srečanje čebelarjev, ki je 19. maja 
potekalo v Škofji Loki in Brodeh, je zaokrožilo 
prvo fazo projekta in predstavilo glavne rezul-
tate, ki smo jih dosegli na Škofjeloškem. Sreča-
nje je bilo pomembno tudi zato, ker je potekalo 
dan pred prvim svetovnim dnevom čebel in je s 
svojo strokovno ter bogato vsebino prispevalo 
k obeležitvi tega pomembnega dne. 
Skozi aktivnosti projekta, ki bo potekal do kon-
ca oktobra 2019, želimo predstaviti čebelarstvo 
skozi turistični produkt, ki bo predstavil kranj-
sko čebelo, slovensko čebelarstvo ter pomen 
čebelarstva za ohranjanje okolja in biodiverzi-
tete. 
Na srečanju v Škofji Loki se je zbralo okoli 150 
domačih in tujih čebelarjev ter obiskovalcev, za 
katere so partnerji LAS loškega pogorja pripra-
vili bogat program. Po uvodnih pozdravih, do-
brodošlici obiskovalcem in nastopu folklor-
ne skupine Društva Sožitje je sledil strokovni 
del srečanja. Predsednik Čebelarskega društva 

Škofja Loka Aleš Demšar je predstavil delo 
društva skozi 115 let delovanja, kustosinja Lo-
škega muzeja Škofja Loka Mojca Šifrer Bulovec 
je predstavila tradicionalno poslikavo panjskih 
končnic in izdelavo medenega peciva na Škof-
jeloškem, predstavnik Čebelarske zveze Slove-
nije Janez Markič pa je govoril o pomembnos-
ti ozaveščanja javnosti o ohranjanju čebel s po-
udarkom na razglasitvi 20. maja za svetovni 
dan čebel. Ob 12. uri so partnerji projekta sku-
paj z županom Občine Škofja Loka mag. Mi-
hom Ješetom uradno odprli novo učno čebe-
larsko pot. Udeleženci so po kosilu in druženju 
odšli še v Škofjo Loko, kjer so si ogledali staro 
mestno jedro, obiskali Rokodelski center DUO 
Škofja Loka in se srečali z mojstrico rezbarjenja 
modelov za medeno pecivo oziroma mali kru-
hek Petro Plestenjak Podlogar.  

Učna pot kranjske sivke v Brodeh
Glavna aktivnost prve faze projekta je bila 
vzpostavitev učne čebelarske poti, pri čemer 
sta sodelovala Loški muzej Škofja Loka in Čebe-
larsko društvo (ČD) Škofja Loka. Nova čebelar-
ska učna pot, ki so jo avtorji poimenovali Učna 
pot kranjske sivke, je od 19. maja tudi uradno 
odprta. Približno pol ure trajajoča pot se zač-
ne na dvorišču Doma čebelarjev Škofja Loka v 
Brodeh, namenjena pa je predvsem mlajši po-
pulaciji obiskovalcev, ki jih privlači zanimivo in 
skrivnostno življenje čebel. Seveda je pot zani-
miva tudi za starejšo publiko, saj ponuja števil-
ne zanimivosti, ki jih večina gotovo še ne pozna. 

Pot poteka v okolici Doma čebelarjev in obsega 
deset stojišč, na katerih se obiskovalci seznani-
jo z zgodovino čebelarjenja, spoznajo naravna 
bivališča čebel, različne vrste panjev in dva če-
belnjaka. Seznanijo se z medovitimi rastlinami, 
čebelami samotarkami in spoznajo člane dru-
žine kranjske sivke. V spremstvu čebelarjev iz 
ČD Škofja Loka pa obiskovalci izvedo še mno-
go več o življenju čebel in delu čebelarjev. In-
formacijske table so dopolnjene s številnimi 
eksponati, nekateri od njih so naseljeni s čebe-
ljimi družinami, izdelali pa so jih člani ČD Ško-
fja Loka. Videti je mogoče naravno in umetno 

duplo, stari čebelnjak s panji kranjiči, slamnati 
koš, nakladne in AŽ-panje ter posebno gnezdil-
nico za čebele samotarke. Opazovalni panj po-
nuja možnost varnega opazovanja življenja in 
dela čebelje družine, pobočje, zasajeno z različ-
nimi rastlinami, pa spoznavanje za čebele po-
membnih medovitih rastlin. 
Prvi del projekta je zahteval veliko dela in truda, 
ki sta se ob pozitivnih rezultatih seveda izplača-
la, ti pa dajejo motivacijo za nadaljnje vsebine. 
Vse bralce vabimo, da obiščejo Učno pot kranj-
ske sivke in spremljajo nadaljnje aktivnosti pro-
jekta Med-O-Vita. Naj medi!

PROJEKT SODELOVANJA MED-O-VITA – Čebele nas povezujejo

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 - 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Trak je prerezan, Čebelarska pot odprta.
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Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Skupaj s Planin
sko zvezo Slovenije, ki je ko
ordinirala ta projekt, so se na 
Jezerskem tako zavezali traj
nostnemu turizmu. Medna
rodna mreža Gorniške vasi 
(Bergsteigerdörfer) združu
je kraje, ki svoj turizem raz
vijajo na temeljih gorniš
ke tradicije, predvsem pa 
osnovnih gorniških dejav
nosti, brez velike turistič
ne infrastrukture in s traj
nostnim pristopom. Gor
niške vasi tako izpolnjujejo 
tudi cilje Alpske konvenci
je, ki stremi k trajnostnemu 
razvoju v celotnem alpskem 
prostoru. Že Julius Kugy je 
alpski svet videl kot celoto, 
ki ga niso ovirale meje, je na 
slovesnosti spomnila Kar
men Karničar, ki je povezo
vala prireditev, na kateri se 
je zvrstilo več govornikov, 
z glasbo pa so ga povezali 
člani Cerkvenega pevskega 

zbora Jezersko in trije mla
di inštrumentalisti, bratran
ci Smrtnik. 

Aktivnosti za vključitev 
med Gorske vasi so se na 
Jezerskem skupaj s Planin
sko zvezo Slovenije zače
le pred tremi leti, ko naj bi 
se prva dva slovenska kraja, 
Jezersko in Luče, vključila v 
to mrežo, kamor je bilo Je
zersko maja lani tudi spreje
to, je v pozdravnem nagovo
ru navedel župan občine Je
zersko Jurij Rebolj. »Da Je
zersko v preteklosti ni razvi
lo obsežne turistične in dru
ge infrastrukture, smo dol
go časa šteli za pomanjklji
vost. Danes pa nam je jasno, 
da nam je brez velikih ho
telskih kompleksov in ostale 
turistične infrastrukture us
pelo ohraniti okolje, ki nam 
je v ponos, hkrati pa omo
goča kakovosten življenjski 
slog. S sprejeto strategijo ra
zvoja Jezerskega smo se za
vezali, da bomo spodbujali 

tako trajnostni razvoj kraja 
kot tudi trajnostno naravna
ni turizem,« je dejal župan 
in poudaril, da se s cilji Alp
ske konvencije in Gorniških 
vasi sklada tudi občinska 
strategija razvoja turizma.

Podpredsednik Planin
ske zveze Slovenije Miro Er
žen je izrazil zadovoljstvo, 
da lahko Jezersko pozdra
vi v mreži Gorniških vasi, ki 
podpira gorniški turizem, to 
pa bo med drugim povečalo 
tudi prepoznavnost Sloveni
je na svetovnem turističnem 
zemljevidu. Z razvojem tu
rizma se pojavljajo tudi ne
gativni vplivi, ki so jih drža
ve alpskega loka s podpisom 
Alpske konvencije želele v 
največji mogoči meri omeji
ti, Gorniške vasi pa s svojim 
konceptom in prakso trajno
stnega turizma podpirajo ta 
načela. Na prireditvi je bila 
navzoča tudi ministrica za 
okolje Irena Majcen, ki je po
udarila, da so Gorniške vasi 

primer uspešnega preno
sa dobre prakse: »Izkušnje 
mehkega turizma, usmer
jenega v pohodništvo, doživ
ljanje narave in krajine, ki 
ne spreminja prostora z ve
liko infrastrukturo, a vseeno 
nudi lokalnim skupnostim 
možnosti dohodka in pre
živetja v gorskem območju, 
ki so ga zastavili v Avstriji, 
so spodbudile tudi prvo slo
vensko občino, da se vklju
či v družino gorniških vasi. 
Zelo sem vesela, da je Ob
čina Jezersko, kjer so naj
večje bogastvo gore, izbra
la to razvojno vizijo in se za
vezala, da jo bo uresničeva
la s svojimi lokalnimi par
tnerji in prebivalstvom, Pla
ninski zvezi Slovenije pa 
gre zasluga, da je svoje pos
lanstvo prepoznala v spod
bujanju povezovanja gorni
štva z lokalnim razvojem.« 
Da gre za odličen projekt 
trajnostnega razvoja turiz
ma, je menila tudi državna 

sekretarka na ministrstvu 
za gospodarski razvoj in teh
nologijo Eva Štravs Podlo
gar, sklada pa se tudi z na
cionalno strategijo trajno
stne rasti slovenskega turiz
ma in udejanja vizijo razvo
ja slovenskega turizma, ki 
je zelena, aktivna in zdrava 
destinacija za petzvezdična 
doživetja. O duhu pripadno
sti turizmu, ki sloni na giba
nju v gorskem svetu, razvo
ju brez velike tehnične infra
strukture, z odgovornim od
nosom do narave in spošto
vanjem kulturne in narav
ne dediščine kraja, je govoril 
tudi generalni sekretar Alp
ske konvencije Marcus Rei
terer. Da bi uspešno zaživel, 

potrebuje podporo države, 
predvsem pa domačega pre
bivalstva in lokalne oblasti. 

Slovesnega dogodka na 
Jezerskem so se poleg ome
njenih udeležili tudi pod
predsednik Planinske zveze 
Nemčije Rudi Erlacher, vod
ja projekta Gorniške vasi pri 
Planinski zvezi Avstrije Lili
ana Dagostin in predsedni
ca Cipre International Kat
harina Conradin. Župan Ju
rij Rebolj in predsednik Pla
ninske zveze Slovenije Jože 
Rovan pa sta na koncu zave
zo k trajnostnemu turizmu 
potrdila s slovesnim podpi
som. Partnerji v projektu so 
tudi turistični ponudniki na 
Jezerskem.

Jezersko prva gorniška vas
Jezersko je prvi slovenski kraj, ki je postal član mednarodne mreže Gorniških vasi, v katero je bilo doslej 
vključenih 25 krajev v Avstriji, Bavarski, Italiji in južni Tirolski. Minuli konec tedna je s slovesnostjo v 
okviru Dneva Alpske konvencije tudi uradno vstopil v to družino.  

Predsednik planinske zveze Jože Rovan in župan Jurij Rebolj 
sta potrdila zavezo k trajnostnemu turizmu./ Foto: Tina Dokl
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Postanite donator  
osnovni šoli v svojem kraju  
z nakupom slikanice Pomisli

Slikanica Pomisli seje mir v svetu in je  
s priloženimi gradivi odličen učni pripomoček  
za najmlajše. Podjetja in podjetniki, vabljeni  
k nakupu po posebni donatorski ceni.

Več: www.amnesty.si/pomisli
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Podpredsednik skupi-
ne Messer za jugovzho-
dno Evropo in izvršni direk-
tor Messer Tehnogas Ernst 
Bode pa je poudaril pomen 
dobrega sodelovanja s po-
slovnimi partnerji in znotraj 
skupine Messer, ki je bilo 
ključno za uspešen zaklju-
ček projekta. 

Velik porabnik kisika v 
proizvodnji je tudi podje-
tje Knauf Insulation. Direk-
tor Tomaž Lanišek pritrju-
je, da so tudi največji »kri-
vec« za to, da je Messer ki-
sikarno zgradil prav v njiho-
vi soseščini na Trati. Odkar 
so del proizvodnje posodo-
bili in s prejšnjega energen-
ta, koksa, prešli na plin, so 
se njihove potrebe po kisi-
ku povečale. Podobno načr-
tujejo tudi posodobitev osta-
lih linij. Kisik so jim doslej 
dovažale cisterne, odslej ga 
dobivajo po ceveh in s tem 

odpade velik del obreme-
njujočega transportnega 
prometa na tem območju, 
kar koristi tako Knaufu kot 
lokalnemu okolju, je prepri-
čan Lanišek. Na slovesnosti 
ob odprtju je bil navzoč tudi 
župan občine Škofja Loka 
Miha Ješe. »Vsako novo pod-
jetje in delovno mesto je za 
nas dragoceno, zato sem ve-
sel tudi te nove tovarne, ki bo 
dala našemu okolju dodano 
vrednost,«je dejal župan. 
Vesel je tudi vpliva na izbolj-
šanje zraka v občini, kjer so 
konec minulega leta začeli 
s sistematičnim merjenjem 
kakovosti zraka. Občinski 
svet v Škofji Loki je v minu-
lih letih potrjeval prostorske 
načrte v zvezi z gradnjo kisi-
karne na Trati, ob tem pa iz-
postavil tudi problem obvo-
zne ceste. Župan Ješe v zve-
zi s tem pravi, da v občini še 
naprej iščejo najboljšo mož-
nost kot vpadnico na to ob-
močje.

Odprli prvo 
kisikarno v Sloveniji
31. stran

Mateja Rant

Bled – Čiščenja Blejskega je-
zera in njegovih brežin se je 
v soboto lotilo 95 potapljačev 
iz 15 različnih klubov iz Slo-
venije in Italije. Pridružilo 
se jim je tudi deset ribičev iz 
Ribiške družine Bled. Sku-
paj so iz jezera znosili velike 
količine odpadkov vseh vrst, 
obenem pa so ob tej prilož-
nosti znova odstranjevali tu-
jerodne školjke potujoče tri-
kotničarke. 

Čeprav jezero čistijo vsa-
ko leto, zato odpadkov ni nič 
manj, z obžalovanjem ugo-
tavlja predsednik DPD Bled 
Janez Andrejc. Tudi letos se 
jih je nabralo za poln zaboj-
nik. »Osredotočili smo se 
predvsem na odpadke, ki 
nastajajo na novo in jih je 
videti celo z brega, torej do 
globine okrog sedmih me-
trov,« je razložil in dodal, da 
je med odpadki še vedno og-
romno plastenk, pločevink 
in plastičnih vrečk, medtem 
ko so v preteklih letih naš-
li tudi kakšen avtomobilski 

akumulator in pnevmatike. 
»Upam, da smo to dokonč-
no odstranili iz jezera,« pra-
vi Andrejc, ki poudarja, da 
imajo pri domačinih veliko 
podporo, prav tako pri ob-
čini ter vseh blejskih hote-
lih in restavracijah. Čistili so 
kar na 26 lokacijah ob celot-
ni obali jezera in otoka. Tako 
kot že nekaj let zapored so 
tudi letos precej pozornosti 
namenili še invazivni potu-
joči trikotničarki, ki jo člani 
DPD sicer redno vsak teden 
odstranjujejo iz jezera, saj je 
ni mogoče iztrebiti.

Glede na to, da organizi-
rano vsako leto čistijo jezero 
že četrt stoletja, so se letos 
vsem, ki pri akciji sodeluje-
jo od vsega začetka, zahvali-
li s podelitvijo posebnih pri-
znanj. Prejeli so jih Ribiška 
družina Bled, Občina Bled, 
javno podjetje Infrastruk-
tura, Športno rekreacijsko 
društvo Lokvanj Bled, pota-
pljaški klub M3 Novo mes-
to, Potapljaški klub ProDive 
Maribor in Društvo za pod-
vodne dejavnosti Kranj.

Odpadkov še vedno preveč
V Društvu za podvodne dejavnosti (DPD) Bled so minulo soboto izvedli tradicionalno akcijo čiščenja 
dna in obrežja Blejskega jezera, letos že 25. leto zapored.

Potapljači so že 25. leto zapored čistili Blejsko jezero. 
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Maša Likosar

Kranj – V Mestni knjižni-
ci Kranj je na ogled razsta-
va z naslovom Med nami in 
z nami, ki je ob svetovnem 
dnevu beguncev z likovnimi 
deli naslovila apel na obisko-
valce za vključujoč pogovor o 
dojemanju beguncev in mi-
grantov in o pomenu večkul-
turnosti kot obogatitvi druž-
be. Razstave v sklopu projek-
ta že tretje leto zapored or-
ganizira Inštitut za afriške 
študije skupaj s partnerski-
ma organizacijama Dru-
štvom za razvoj in povezo-
vanje družbenih ved in kul-
tur ODNOS ter Javnim zavo-
dom Cene Štupar – Centrom 
za izobraževanje Ljubljana. 

Razstava v kranjski Mestni 
knjižnici prikazuje najbolj-
ša likovna dela z natečaja, ki 
so jih ustvarili osnovnošol-
ci od drugega do devetega ra-
zreda iz osnovnih šol po vsej 
Sloveniji, nastala pa so ob nji-
hovem neposrednem sreča-
nju in pogovoru s prosilkami 

in prosilci za mednarodno 
zaščito ter osebami s statu-
som mednarodne zaščite. 
Slike odpirajo pogled otrok 
na obravnavano tematiko ter 
poudarjajo pomembnost ne-
posrednega stika z oseba-
mi z begunsko izkušnjo ter 

pomembnost lokalne skup-
nosti za njihovo vključeva-
nje. Hana Alhadi iz IAš pra-
vi, da je glavni namen projek-
ta ozaveščanje slovenske šir-
še javnosti o položaju oseb z 
begunsko in migrantsko iz-
kušnjo v slovenski družbi, o 

skupnih izzivih vključevanja 
in integracije na lokalnem, 
državnem in mednarodnem 
kontekstu, o dobrih praksah, 
izkoriščanju priložnosti, ki 
jih prinašajo migranti, ter o 
poteh do solidarnega in kva-
litetnega sobivanja.

Begunci med nami in z nami

Razstavo so si ogledali predstavniki občine Kranj, Urada RS za oskrbo in integracijo 
migrantov, društva Odnos in Inštituta za afriške študije. / Foto: Maša Likosar

Tržič – Občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli osnutek 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej. Obstoječi 
odlok je še iz leta 2011, vmes se je že spremenila zakonodaja, 
ki ureja delovanje javnih zavodov na področju kulture. Župan 
Borut Sajovic je povedal, da se z novim odlokom podrobneje 
definira dejavnost Tržiškega muzeja, ki je v tem času pridobil 
tudi kar nekaj novih zbirk, na novo je določena prodaja vsto-
pnic za kulturne dogodke, podrobneje so opredeljene naloge 
direktorja, pristojnosti sveta zavoda in ustanovitelja. V osnu-
tek novega odloka je dodano, da je Tržiški muzej marca 2013 
prejel pooblastilo Vlade Republike Slovenije za opravljanje 
državne javne službe muzejev. Svetniki so osnutek sprejeli.

V postopku nov odlok za Tržiški muzej

Lesce – Območna gospodarska zbornica za Gorenjsko bo v 
četrtek na slovesnosti v Čebelarskem razvojno-izobraževal-
nem centru Gorenjske v Lescah podelila nagrade najboljšim 
gorenjskim inovacijam. Po besedah direktorice zbornice Ja-
dranke Švarc so gorenjska podjetja tudi letos prijavila veliko 
zelo zanimivih inovativnih izdelkov in rešitev. 

V Lescah bodo nagradili najboljše inovatorje

Zbilje – Turistično društvo Zbilje bo v sodelovanju s Turistično 
zvezo Slovenije pripravilo v soboto, 2. junija, ob Zbiljskem je-
zeru 23. srečanje predstavnikov turističnih društev iz obvodnih 
krajev. Na srečanju bodo med drugim v okviru natečaja Moja 
reka.si podelili nagrade trem finalistom, razglasili zmagovalca 
letošnjega natečaja in ambasadorja natečaja za leto 2019.

Srečanje turističnih delavcev iz obvodnih krajev
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Holidaycheck priznanje za vrhunski hotel
A-9551 Bodensdorf • Gerlitzen Alpe/Osojščica

Zaposlimo

snažilke/sobarice m/ž
(Reinigungskräfte/Stubenmädchen)

Pogoj je znanje nemščine. Delo poteka 5 oz. 6. dni na teden, 40 
oz. 48 ur. Po želji vam nudimo tudi možnost bivanja oz. možnost 

prevoza z drugimi sodelavci na relaciji Jesenice - Gerlitzen/
Osojščica - Jesenice. Plača najmanj po kolektivni pogodbi, 

odvisno od kvalifikacije in delovnega časa tudi več. 
G. dir. Andreas Feichter se veseli vašega klica ali sporočila:
tel.: 0043 (0) 4248 2880 • e-pošta: af@hotel-feuerberg.at

Dodatne informacije najdete na: hotel-feuerberg.at

Za delo na avstrijskem Koroškem takoj zaposlimo

šoferja tovornih vozil m/ž
(Kraftfahrer/innen)

Pogoj je vozniško dovoljenje kategorije C + E. V idealnem 
primeru imate najmanj 2 leti delovnih izkušenj. Potrebno je 
znanje nemščine. Nudimo vam plačo po kolektivni pogodbi 
(stroka prevoz tovora) + dnevnice. V primeru ustrezne kva-
lifikacije vam plačamo tudi več. Pričetek delovnega razmer-
ja takoj. Veselimo se vaše vloge na:

Hr. Gerhard Schmid
+43 (0) 3135/500-8081 ali

 gerhard.schmid@frikus.com
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Holidaycheck priznanje za vrhunski hotel
A-9551 Bodensdorf • Gerlitzen Alpe/Osojščica

Zaposlimo

snažilke/sobarice m/ž
(Reinigungskräfte/Stubenmädchen)

Pogoj je znanje nemščine. Delo poteka 5 oz. 6. dni na teden, 40 
oz. 48 ur. Po želji vam nudimo tudi možnost bivanja oz. možnost 

prevoza z drugimi sodelavci na relaciji Jesenice - Gerlitzen/
Osojščica - Jesenice. Plača najmanj po kolektivni pogodbi, 

odvisno od kvalifikacije in delovnega časa tudi več. 
G. dir. Andreas Feichter se veseli vašega klica ali sporočila:
tel.: 0043 (0) 4248 2880 • e-pošta: af@hotel-feuerberg.at

Dodatne informacije najdete na: hotel-feuerberg.at

Za delo na avstrijskem Koroškem takoj zaposlimo

šoferja tovornih vozil m/ž
(Kraftfahrer/innen)

Pogoj je vozniško dovoljenje kategorije C + E. V idealnem 
primeru imate najmanj 2 leti delovnih izkušenj. Potrebno je 
znanje nemščine. Nudimo vam plačo po kolektivni pogodbi 
(stroka prevoz tovora) + dnevnice. V primeru ustrezne kva-
lifikacije vam plačamo tudi več. Pričetek delovnega razmer-
ja takoj. Veselimo se vaše vloge na:

Hr. Gerhard Schmid
+43 (0) 3135/500-8081 ali

 gerhard.schmid@frikus.com

www.frikus.com

Predvsem pa si domačini 
želijo, da bi odpadke prene-
hali dovažati in da bi že pripe-
ljane bale čim prej odstranili.

V izjavi za javnost je pod-
jetje Publikus zapisalo, da 
so zemljišče v Študi kupi-
li, ker želijo tam zgraditi go-
spodarsko infrastrukturo, 
kar naj bi dovoljevalo potr-
dilo o namenski rabi zem-
ljišča. Ker naložba še ni za-
snovana, so se odločili, da 
tam uredijo začasno skladi-
ščenje bal lahkih frakcij. Šlo 
naj bi za nenevarne materi-
ale, ki so jih, da bi prepreči-
li kakršne koli nezaželene iz-
puste v okolje, dodatno ovili 
v folije. Dodajajo še, da so se 
zaradi zaskrbljenosti obča-
nov odločili, da bodo dovoze 
bal začasno ustavili, dokler 
se ne uskladijo z inšpektora-
tom in krajevno skupnostjo, 
ter zanikajo, da nameravajo 
zgraditi sežigalnico odpad-
kov. »Ponovno poudarjamo, 
da gre za popolnoma nene-
varen material, ki je z vidika 

preprečevanja kakršnih koli 
morebitnih emisij v oko-
lje še dodatno ovit v folijo. 
S tem so v celoti preprečeni 
stik padavinskih voda z od-
padki in posledično nasta-
nek izcednih voda, izhajanje 
morebitnih emisij vonjav v 
okolje in raznašanje odpad-
kov v okolje zaradi vetra. Mo-
rebitno možnost samovžiga 
lahko zaradi strukture ma-
teriala popolnoma izključi-
mo. Bale smo nameravali na 
omenjeni parceli zgolj zača-
sno skladiščiti za čas do nji-
hove dokončne energetske 
izrabe,« so še zapisali v ob-
vestilu za javnost.

Lokacijo so si v teh dneh že 
ogledali kmetijski, okoljski 
in požarni inšpektor, na ob-
čini pa opozarjajo tudi na ne-
primeren dostop, saj most v 
bližini ni primeren za težke 
tovornjake. 

Problematiko odlaganja 
odpadkov v Študi in more-
bitne ukrepe bo župan Toni 
Dragar predstavil na novi-
narski konferenci, ki jo je 
sklical za četrtek, 31. maja.

V Študi ogorčeni 
zaradi odpadkov
31. stran

Jasna Paladin

Kamnik – V Kamniku je pole-
ti pričakovati več gneče na ce-
stah, saj bo zaradi zapor pro-
met onemogočen ali močno 
oviran na dveh prometnih ce-
stah, kar bodo občutili tudi 
vozniki od drugod.

Direkcija Republike Slo-
venije za infrastrukturo se 
bo od junija do predvidoma 
oktobra lotila sanacije pobo-
čja Starega gradu, saj podrto 
drevje nad obvoznico in ska-
le predstavljajo vedno več-
jo nevarnost za udeležence 
v cestnem prometu. Zaradi 
zahtevnih del pa bo cestišče 
treba občasno popolnoma 
zapreti za promet.

Občasne popolne zapore 
obvoznice se bodo izvajale v 
treh fazah, in sicer bo juni-
ja popolna zapora za promet 
ob sobotah in nedeljah od 6. 
do 7. ure in od 13. do 14. ure. 
Julija in avgusta bo popolna 
zapora od ponedeljka do ne-
delje (predvidoma vsak dan 
oz. odvisno od vremena in 
poteka del) od 5. do 6. ure, 
od 9. do 10. ure, od 12. do 
13. ure in od 18.30 do 19.30. 

Septembra in oktobra pa bo 
popolna zapora znova le ob 
sobotah in nedeljah od 6. do 
7. ure in od 13. do 14. ure.

Obvozov za tovorna vozi-
la, avtobuse in kombije ne bo 
mogoče izvesti. Za osebna vo-
zila iz smeri Tuhinjske doli-
ne bo obvoz potekal v smeri 
Nevlje pri gasilskem domu–
Mamutov most–Neveljska 
pot–samostan Mekinje–Can-
karjeva cesta–krožišče Fuži-
ne–Medvedova ulica–Glavni 
trg–Šutna–Ljubljanska ces-
ta–kamniška obvoznica.

Za osebna vozila iz Kamni-
ka v Tuhinjsko dolino pa bo 
obvoz urejen v smeri krožišče 
na obvoznici pri bencinskem 
servisu OMV–Ljubljanska 
cesta–Šolska ulica–obvozni-
ca do Maistrovega mostu–
Tomšičeva ulica–Medvedova 
ulica–krožišče Fužine–Can-
karjeva cesta–Prašnikarjev 
drevored–Neveljska pot–Ma-
mutov most–Nevlje pri gasil-
skem domu.

Zaradi varnosti je v me-
secu juniju predvidena po-
polna zapora Maistrovega 
mostu za smer Kamnik–
Tuhinjska dolina, in sicer v 

smeri Usnjarska cesta pri tr-
govini Spar–Trg svobode–
Prešernova ulica do Glav-
nega trga. Za potrebe grad-
bišča in dostave materiala se 
bodo na kamniški obvozni-
ci izvajale tudi občasne del-
ne zapore v smeri Kamnik–
Tuhinjska dolina, pri čemer 
bo izvajalec zagotavljal fizič-
no usmerjanje vozil. 

»Na obvozih pričakuje-
mo povečan promet in ob-
časne zastoje, zato bo na kri-
tičnih mestih potekalo fizič-
no usmerjanje prometa ter 
nadzor policije. Prav tako pri-
čakujemo kolone tovornih 

vozil, avtobusov in kombijev 
na kamniški obvoznici, zato 
bo potekalo fizično usmerja-
nje osebnih vozil in nadzor 
policije,« sporočajo z občine.

Od začetka junija pa vse 
do začetka septembra se bo 
nadaljevala tudi obnova sre-
dišča mesta, in sicer bo obči-
na letos obnovila Maistrovo 
ulico od pošte do Malograj-
skega dvora in del Glavne-
ga trga. Območje gradbišča 
bo zaprto za promet. Obvoz 
bo urejen preko Cankarjeve 
ceste in Šutne. Enosmerni 
promet po Tomšičevi bo po-
tekal nemoteno.

Obvoznica bo občasno zaprta 
Direkcija RS za infrastrukturo bo junija začela izvajati sanacijo pobočja Starega gradu, zaradi česar 
bo kamniška obvoznica do oktobra občasno popolnoma zaprta za promet. Obvoza za tovorna vozila, 
avtobuse in kombije med enournimi popolnimi zaporami ne bo.

Kamniška obvoznica bo občasno zaprta zaradi sanacije 
pobočja Starega gradu.

Popolna zapora na obvoznici bo julija in avgusta 
veljala vsak dan od 5. do 6. ure, od 9. do 10. ure, od 
12. do 13. ure in od 18.30 do 19.30. Obvozov za tovorna 
vozila, avtobuse in kombije ne bo mogoče izvesti.

Aleš Senožetnik

Mengeš – Pred Kulturnim 
domom Mengeš je v sobo-
to potekala slovesnost ob 

odkritju pomnika sloven-
skemu narodu za upor pro-
ti agresorju v letih 1990 
in 1991. Pomnik so ob 
spremljavi častne straže 

in veteranskih organizacij 
odkrili predsednik države 
Borut Pahor, mengeški žu-
pan Franc Jerič ter predse-
dnik pokrajinskega odbora 
Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo Ljubljana okolica 
Janez Gregorič.

Slavnostni govornik Bo-
rut Pahor se je ob tem 
v svojem govoru izrazil 
zaskrbljenost zaradi pog-
labljanja sporov pri razla-
gi tedanjih dogodkov pred 
osamosvojitvijo, med njo 
in v času po njej. Kot je po-
udaril, se razlage postav-
ljajo ena proti drugi do te 
mere, da se utegne zgoditi, 
da bomo zanamcem zapus-
tili dediščino, ki ne bo dosti 
drugačna od tiste, ki smo jo 
sami dobili v roke glede do-
godkov med drugo svetov-
no vojno in po njej. 

Zato je izrekel poziv, naj 
storimo vse, kar je mogoče, 

da v demokratični družbi, 
kjer ima vsak pravico do 
lastnega mnenja, ohrani-
mo relativno enoten pog-
led na to, kaj se je dogaja-
lo pred dobrega četrt sto-
letja in s tem omogočimo 
»svojim otrokom in vnu-
kom, da bi ponosno gleda-
li nazaj, brez senc ali dvo-
mov o tem, kaj se je zares 
zgodilo«.

Pomembno vprašanje, ki 
se ob tem zastavlja, je, kaj 
storiti na znanstveni, stro-
kovni in tudi politični ravni, 
da bi ohranili enotnost, ki je 
vladala v času osamosvaja-
nja, in da bi ne bile razlage 
tako nasprotujoče si in ostre, 
je dodal Pahor.

Podobnih misli je bil tudi 
Janez Gregorič, ki je pouda-
ril, da lastitev zaslug za osa-
mosvojitev Slovenije ni pri-
merna, saj je zanjo zaslužen 
celoten narod.

Za enoten pogled na osamosvojitev
Ob odkritju pomnika slovenskemu narodu za upor proti agresorju v Mengšu je slavnostni govornik 
predsednik republike Borut Pahor pozval k poenotenju razlag dogodkov ob osamosvajanju Slovenije.

Borut Pahor je izrazil zaskrbljenost zaradi poglabljanja 
sporov pri razlagi osamosvojitvenega dogajanja.

Kranj – Lokalna akcijska skupina Za mesto in vas je objavila 
drugi javni poziv za izbor projektov, katerih rezultati prispeva-
jo k uresničevanju razvojnih ciljev na območju občin Domžale, 
Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Okvirna višina 
razpoložljivih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj 
znaša slabih 608 tisoč evrov. Delavnice s predstavitvijo jav-
nega poziva bodo v začetku junija potekale v vseh občinah, 
prijavitelji pa projekte lahko prijavijo do 28. septembra.

Šeststo tisočakov za razvoj podeželja
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Člani Slikarskega kluba iz Škofje Loke: Ivana, Franc, 
Marta S., Stana, Ana, Minča, Marta Č., Mija in Ma-
rija smo pod vodstvom akademske slikarke Aga-
te Pavlovec slikali živali, ker so kot take okras trav-
nika, hiše in človeka. Najprej smo se vsi lotili konja, 
ki je velikokrat navdih slikarjev, kiparjev in fotogra-
fov, saj njegova gladka, lesketava, mehko zaoblje-
na, bleščeča lepota telesa in gibov jemlje dih. Po-
tem pa so prišle na vrsto majhne, velike, ljubke, ne-
varne, dlakave, pernate, popolne in elegantne … 

Odprtje slikarske razstave bo v torek, 5. junija 
2018, ob 18. uri v avli Gorenjskega glasa v Kranju.

Živalskega oglašanja pa ne bo slišati. 
Razstavni prostor bodo napolnili ubrani glasovi 
pevcev ŠKOFJELOŠKEGA OKTETA.

Razstavo si lahko ogledate do petka, 29. 6. 2018. w
w
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MAVRIČNI ŽIVALSKI SVET

Igor Kavčič

Kranj – Kranjski fotograf 
Vasja Doberlet, član Foto-
grafskega društva Janez Pu-
har Kranj, je pred nedavnim 
ob petdesetletnici fotograf-
skega ustvarjanja v Medna-
rodnem razstaviščnem cen-
tru FIAP v Atenah pripravil 
fotografsko razstavo. Ta je 
bila hkrati tudi uvod v med-
narodno fotografsko delav-
nico, ki so jo organizirali v 
grški nacionalni fotografski 
zvezi. Odprtja razstave so 
se poleg mnogih grških fo-
tografov udeležili tudi neka-
teri visoki predstavniki Med-
narodne fotografske zveze 
FIAP ter nacionalnih zvez. 
Kranjski fotograf je zbranim 
na predavanju predstavil Ja-
neza Puharja in tradicional-
ne mednarodne razstave 

Miniature, ki jih organizi-
ra kranjsko društvo in so po 
svojem formatu v svetu ne-
navadne in unikatne.

Fotografije je Dober-
let predstavil v dveh sklo-
pih dveh različnih forma-
tov. »Prvi sklop s temo Lju-
bezen kamnov je sestavljalo 
15 fotografij miniatur, dru-
gi sklop pa so bile fotografi-
je na temo Avto-refleksi. Na 
ogled sem postavil 27 foto-
grafij formata trideset krat 
štirideset centimetrov,« je 
povedal Vasja Doberlet. Pri 
Avto-refleksih gre delno za 
fotografije iz zbirke, ki je av-
torju prinesla mojstrski na-
slov pri FIAP, delno so njena 
nadgradnja, saj avtor temo 
refleksij na pločevini parki-
ranih avtomobilov še ved-
no obdeluje. Del fotografij je 
Vasja Doberlet predstavil že 

v Galeriji Mestne hiše v Kra-
nju, ko so razstavo ob njego-
vi sedemdesetletnici orga-
nizirali v Gorenjskem mu-
zeju. Temo Ljubezen kam-
nov tvorijo podobe – aluzije 
v kamnih pod strunjanski-
mi klifi. Razstavo slik v veli-
kem formatu je lani postavil 
v solinarskem muzeju v Se-
čovljah, tokrat pa je fotogra-
fije pomanjšal. Grškim fo-
tografom je predstavil tudi 
mednarodne FIAP razsta-
ve v Kranju. Na predavanju 
je spregovoril tudi o Janezu 
Puharju, prvem slovenskem 
fotografu in izumitelju foto-
grafije na steklo. »Ker mno-
ge fotografske enciklopedije 
Janeza Puharja ne omenjajo, 
sem želel izkoristiti prilož-
nost in med grškimi fotogra-
fi vzbuditi vedenje o njem,« 
je še povedal Doberlet.

O Puharju in Miniaturah
Fotograf Vasja Doberlet je v Atenah razstavljal in predaval o mednarodnih 
razstavah Miniature v Kranju ter našem prvem fotografu Janezu Puharju.

Z zaključka enournega predavanja o Miniaturah in Janezu Puharju / Foto: arhiv Vasje Doberleta

Igor Kavčič

Kranj – Letošnjo razstavno 
sezono v razstavišču Zava-
rovalnice Triglav odpira aka-
demska slikarka in magistra 
umetnosti Brina Torkar, ro-
jena na Jesenicah, trenutno 
pa živi in ustvarja v Ljublja-
ni. Leta 2007 je diplomira-
la na Akademiji za likovno 
umetnost v Ljubljani, kjer je 
pred dvema letoma magistri-
rala. Izobraževala se je tudi 
na akademiji za umetnost in 
oblikovanje National College 
of Art and Design v Dublinu 
na Irskem. Prejela je več na-
grad in priznanj, med dru-
gim tudi študentsko Prešer-
novo nagrado. Že osmo leto 
svoj ustvarjalni čas namenja 
tudi poučevanju v svoji slikar-
ski šoli. V likovnem razisko-
vanju se ta čas usmerja v sli-
karstvo, ki govori o povezano-
sti vseh ljudi v ljubezni, med-
sebojnem spoštovanju, pove-
zanosti z izvorom ter zdra-
vljenju kolektivne duše člo-
veštva in posredno naše ma-
tere Gaje.

Tokrat se predstavlja z ok-
rog 15 deli – slikami v tehni-
ki akril na platnu – iz cikla Ta 
zemlja je sveta, ki je nastajal v 
zadnjih mesecih. Torkarjeva 

nas popelje v motivni svet 
zunaj človeških omejitev, v 
katerih se prepletata lepo-
ta in mir nedotaknjene na-
rave. Ta je umetnici neiz-
črpen vir navdiha. »Motivi-
ka gozda me zanima že dlje 
časa, a me mogoče ni prev-
zela v taki intenzivnosti kot 
tokrat, ko gre za neko notra-
njo željo po osvoboditvi. Na-
rava je najboljša zdraviteljica 
tako človekove kot kolektivne 
duše. Kot umetnica zato ču-
tim željo po vračanju k nara-
vi, prvinskosti, preprostosti 
in hkrati zavedanju, da ima-
mo samo eno zemljo. Ume-
tniki podoživljamo to tran-
scendenco in smo neke vrste 
prevajalci trenutnega duha 
časa,« je povedala Brina Tor-
kar, pri čemer je treba pouda-
riti, da svoj umetniški navdih 
črpa tudi iz šamanizma. »V 
šamanističnem odnosu do 
sveta je človek kot neločljivi 
del narave predan in povezan 
z njo, hkrati pa predstavlja 
tudi neki način zdravljenja 
in duhovnega vodenja. Vse 
to pa lahko povežemo s prev-
ladujočim motivom krajine, 
v katero je zavita tako simbo-
lična pripoved kot tudi njen 
romantični pridih,« je k raz-
stavljenim delom zapisala 

umetnostna zgodovinarka 
Melita Ažman.

Krajine Brine Torkar nas 
navdajajo s svobodo – naj 
jo začutimo s čapljami, ki 
nad gorami letijo v modro 
nebo, ali pa ob goli ženski fi-
guri, ki pleše sredi zgošče-
nega gozda. »Ženska podo-
ba je kot rdeča nit ali točka, 
na katero se umetnica ved-
no vrne in smo je vajeni že 
iz zgodnejših del. Plešoča ži-
vahna in vedno gola spomi-
nja na ekstatično razgiba-
ni lik ter lahko nastopa sa-
mostojno ali v skupini. Go-
lota telesa se navezuje na pr-
vobitno stanje človeka, ko je 
vse očitno in nič ni zastrto, 
hkrati pa s tem poudarja du-
hovno in naravno šibkost, 
medtem ko je ples kot govo-
rica in proslavljanje, sprosti-
tev ter osvoboditev,« dodaja 
Ažmanova. Torkarjeva je sli-
ke z motivi v gozdu naslovila 
Padajoče časovne linije, saj 
gre pri tem, kot pravi, tudi 
za zavedanje, da ne obstaja-
ta preteklost in prihodnost, 
ampak smo vseskozi v seda-
njem trenutku. Na odprtju je 
v glasbenem programu z in-
dijanskimi pesmimi nasto-
pil Žiga Miklavc. Razstava 
bo na ogled do konca junija.

Slike s svete zemlje
V avli Območne enote Zavarovalnice Triglav je na ogled razstava del 
akademske slikarke Brine Torkar z naslovom Ta zemlja je sveta.

Brina Torkar se predstavlja s slikami iz najnovejšega cikla Ta zemlja je sveta. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Člani Likovnega 
društva Mengeš se v Galeriji 
Bala predstavljajo z razstavo 
likovnih del z naslovom Stol. 
Naslov je sicer preprost, a li-
kovne rešitve tega vsakda-
njega dela pohištva so dru-
gačne, posebne, drzne. 
Šestnajst avtorjev je vsak 
svoje videnje enega najbolj 
uporabljanih delov pohištva 
na velikem platnu izrazilo na 

svoj način in v svobodni teh-
niki. Na odprtju razstave je 
prisotne pozdravil vodja ga-
lerije Gregor Grašič iz kranj-
ske izpostave JSKD, predse-
dnica društva Leonida Goro-
pevšek pa je predstavila dru-
štvo in razstavljena likovna 
dela. V glasbenem progra-
mu sta nastopila Anastazija 
in Miran Juvan. Razstava bo 
na ogled do 11. junija od po-
nedeljka do petka med 16. in 
18. uro.

Razstava Stol v Bali
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Kovor – V Kovorju 23. in 24. 
junija pripravljajo Festival 
ljubiteljskega igranega filma. 
Organizatorji sporočajo, da 
je čas za prijave filmov na 
festival še do 30. maja. »Ker 
vemo, koliko truda in ljubez-
ni je vložene v nastanek fil-
ma in kako malo priložnosti 
izven spletnega okolja imajo 
ljubiteljski filmski ustvarjalci 
za predstavitev svojih filmov, 
smo pripravili #FLIF, na ka-
terega ustvarjalci brezplačno 
prijavijo svoj film,« sporoča-
jo organizatorji. Gledalci si 
bodo v poletnih dneh in no-
čeh filme lahko ogledali tako 
na prostem kot v dvorani. 
Strokovna komisija v sestavi 
Irenej Vid Bošnjak (režiser), 
Aljoša Korenčan (direktor 
fotografije) in Maja Martina 
Merljak (igralka) bo med pris-
pelimi filmi podelila nagrade 
najboljšim. Več informacij 
na spletni strani http://www.
kamp-avantura.si/projekti-2/
filmski-festival-flif/, po elek-
tronski pošti ali telefonu 040 
534 316 (Tjaša Kokalj).

Prihaja festival 
ljubiteljskega filma
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Trata – Balinarji Trate so na povratnem srečanju četrtfina-
la evropskega klubskega pokala proti italijanski La Perosini 
gladko izgubili z 20:2. Potem ko so slovenski državni prvaki 
na prvem srečanju na Trati z italijanskim tekmecem remizi-
rali (11:11), so za morebitno pot na zaključni turnir četverice 
v Chieriju 9. in 20. junija potrebovali najmanj remi, ki bi jih 
popeljal v dodatno razigravanje. A La Perosina jim ni dopustila 
niti kančka upanja in se je zasluženo uvrstila v polfinale, kjer 
bodo nastopili še italijanska BRB Ivrea, francoski Saint Vulbas 
in hrvaški Zrinjevac. 

Trata v Italiji daleč od zmage

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Medtem ko so 
rokometaši Celja Pivovarne 
Laško v zadnjem krogu Lige 
NLB za prvaka z zmago pro-
ti Gorenju Velenje (30 : 24) 
potrdili 22. naslov državnih 
prvakov, je edina gorenjska 
ekipa med rokometnimi 
prvoligaši Urbanscape Loka 
v domači dvorani na Podnu 
gostila Krko. Tekma je odlo-
čala o končnem petem mes-
tu, po borbeni in ves čas ize-
načeni igri pa so na koncu 
s 24 : 22 (9 : 10) slavili do-
mači rokometaši. V ekipi se 
je s kar sedmimi zadetki iz-
kazal Grega Jamnik. »Vsa-
ko leto je naš cilj obstanek 
v prvi ligi. Vendar se fantje 
ne damo, smo prava druž-
ba, dihamo druga za dru-
gega in rezultat tega je tudi 
ponovitev lanskega petega 
mesta, kar je za naše moštvo 
izvrsten rezultat,« je po tek-
mi povedal Gregor Jamnik. 

Škofjeloška ekipa je mla-
da, vsako leto jo zapusti kdo 
od perspektivnih igralcev. 
Letos je to 22-letni Aleks 

Kavčič, ki ima že reprezen-
tančne izkušnje. »Nepopi-
sno lepo je bilo igrati pred 
domačo publiko. Vedno se 
bom rad spominjal igra-
nja za škofjeloško moštvo 
in upam, da se kdaj tudi še 
vrnem,« je povedal Aleks 
Kavčič, ki je že marca pod-
pisal pogodbo z velenjskim 

Gorenjem. »Gorenje je nova 
stopnička v karieri in upam, 
da bom šel lahko še kakšno 
stopničko više,« je dodal 
Kavčič, ki si želi tudi še kdaj 
nastopati za reprezentanco.

»Naša ekipa ima večinoma 
domače igralce, na žalost pa 
nam večji in bogatejši klubi 
vsako leto vzamejo kakšnega 

od njih. Na srečo imamo 
kvalitetno rokometno šolo in 
vsako leto dobimo nove mla-
de igralce. Žal pa bomo Kav-
čiča težko nadomestili,« je 
povedal trener Robert Beguš, 
ki ljubitelje rokometa vabi na 
novo tekmo v Športno dvora-
no Poden, kjer se bodo danes 
na prijateljski tekmi pomeri-
li z reprezentanco Južne Ko-
reje. »Želimo si, da bi prišlo 
vsaj toliko navijačev kot da-
nes, saj bo zanimivo pogle-
dati obračun z udeleženko 
olimpijskih iger in svetovne-
ga prvenstva Južno Korejo, ki 
se pripravlja za azijske igre. 
Mislim, da si bo moč ogledati 
vrhunski rokomet,« je še po-
vedal Beguš in za zaključek 
sezone povabil še na prazno-
vanje šestdesetletnice kluba, 
ki bo v dvorani na Podnu to 
soboto. Na dnevu rokome-
ta, ki se bo začel ob 9. uri, se 
bodo predstavili igralci vseh 
starostnih skupin, zaključil 
pa se bo s tekmo članske eki-
pe Rokometno društvo Ur-
banscape Loka, ki se bo po-
merila s selekcijo najboljših 
igralcev Lige NLB.

Prvenstvo so zaključili z zmago
Škofjeloški rokometaši so na zadnji tekmi Lige NLB premagali Krko in se veselili končnega  
petega mesta. Danes se bodo na prijateljski tekmi pomerili z reprezentanco Južne Koreje,  
v soboto pa bo Rokometno društvo Urbanscape Loka z Dnevom rokometa proslavilo šestdeset  
let organiziranega igranja rokometa v Škofji Loki. 

Aleks Kavčič se je od domačih navijačev poslovil z odlično 
igro in petimi zadetki. / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Marinček,  
Maja Bertoncelj

Kranj – V nedeljo je bilo ko-
nec tekmovanj v letošnji prvi 
slovenski nogometni ligi. 
Zadnji krog je postregel s 
pravo dramo za naslov držav-
nega prvaka, ki ga je po re-
miju z Domžalami na koncu 
osvojila Olimpija. Maribor je 

podprvak, Domžale so tretje.
Tekmo v Domžalah si je ogle-
dalo kar 3500 gledalcev, do-
mačine je v vodstvo v 67. mi-
nuti popeljal Lovro Bizjak, po 
strelu z bele točke je v osem-
deseti minuti na končnih 1 : 
1 izenačil Rok Kronaveter in 
poskrbel za veliko slavje Lju-
bljančanov. Če za Domžalča-
na tekma z vidika uvrstitve na 

lestvici ni bila pomembna, 
pa je bilo drugače za kranjski 
Triglav. Z zmago v gosteh pri 
Rudarju  (0 : 1, strelec za Tri-
glav je bil Luka Majcen v 86. 
minuti) so na lestvici obdrža-
li deveto mesto, ki jih vodi v 
dodatne kvalifikacije za prvo 
ligo, kjer se bodo pomerili z 
Dravo, drugouvrščeno ekipo 
v drugi slovenski nogometni 

ligi. Prva tekma bo v soboto, 
2. junija, na Ptuju, povratna 
pa v sredo, 6. junija, v Kranju.

Končana je tudi sezona 
v drugi slovenski nogome-
tni ligi. Nogometašem Zari-
ce Kranj se ni izšlo. Na zad-
nji tekmi so doma s kar 0 : 
5 izgubili z Muro, prvakom 
lige in se selijo v tretjo ligo. 
Roltek Dob je v gosteh z 1 : 2 
premagal Rogaško, nogome-
taši Kalcerja Radomlje pa so 
doma s Krko igrali neodloče-
no 1 : 1. Kalcer je sezono kon-
čal na četrtem mestu, Dob na 
desetem, Zarica pa na pet-
najsto med šestnajstimi eki-
pami. 

Tudi nogometaši v tret-
ji slovenski nogometni ligi 
– center so konec tedna od-
igrali tekme zadnjega kro-
ga. Sezono je na vrhu lestvi-
ce končala ekipa Bled Hirter, 
ki jo čakajo kvalifikacij za 
popolnitev druge sloven-
ske nogometne lige. Tinex 
Šenčur je osvojil šesto mes-
to, Komenda sedmo, Sava 
Kranj osmo, SIJ Acroni Jese-
nice deveto, Šobec Lesce tri-
najsto in Bohinj zadnje, šti-
rinajsto mesto.

Triglav v kvalifikacije
Nogometaši Triglava se bodo za mesto v prvi slovenski ligi pomerili z Dravo. Zarica Kranj se seli  
v tretjo ligo, kjer so prvaki postali nogometaši Bleda in se bodo borili za vstop v drugo ligo.

Ali bomo tudi v prihodnji sezoni v prvi ligi lahko spremljali dvoboje dveh gorenjskih ekip 
Domžal in Triglava, bo znano kmalu. Igralci Domžal (v rumenih dresih) so sezono končali 
na tretjem mestu, Kranjčane (v bordo dresih) čakajo dodatne kvalifikacije. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V nedeljo se je v Kranju s finalnimi tekmami končal tri-
dnevni vaterpolski mednarodni turnir Tristar 2018, namenjen 
vaterpolistom, rojenim leta 2002 in mlajšim. Povabilu so se 
odzvali štirje klubi iz sosednje Hrvaške (VK Jug iz Dubrovnika, 
VK Jadran iz Splita, KPK Korčula in VK Madveščak iz Zagreba), 
klub iz Srbije (VK Crvena zvezda), klub iz Španije (CN Sant 
Andera) in reprezentanca Slovenije brez igralcev Triglava, ki 
so bili v svoji ekipi. Turnir so dobili mladi vaterpolisti VK Jug 
Dubrovnik, ki so z 12 : 6 premagali VK Crvena zvezda. Igralci 
AVK Triglav so bili četrti, potem ko so na tekmi za tretje mesto 
izgubili s KPK Korčula (7 : 9). 

Triglavovi vaterpolisti četrti na turnirju Tristar

Kranj – V nedeljo se je končala 101. izvedba kolesarske dirke po 
Italiji, ki jo je dobil Britanec Chris Froome. Letošnji Giro bo ostal 
v lepem spominu tudi Mateju Mohoriču iz Podblice, kolesarju 
moštva Bahrain Merida, ki je dobil deseto, najdaljšo etapo. S 
tem je potrdil, da je, kot pravi, v tej sezoni naredil velik korak 
naprej. Njegov gorenjski in klubski kolega Grega Bole pa je od-
lično nastopil na osemdnevni dirki po Japonski. Osvojil je dve 
etapni zmagi in modro majico najboljšega kolesarja po točkah. 
Blejec je v skupnem seštevku dirke končal na petem mestu.

Bole iz Japonske z modro majico

Grega Bole je na dirki po Japonski osvojil dve etapni zmagi 
in modro majico najboljšega po točkah. 
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Kranj – Imst je bil med 25. in 27. majem prizorišče mladinske-
ga evropskega prvenstva v športnem plezanju v disciplinah 
težavnost in hitrost, medtem ko bo balvanski del na začetku 
septembra v Bruslju. Slovenska izbrana vrsta se je znova iz-
kazala v težavnosti, kjer je imela sedem finalistov, osvojila tri 
medalje, dve sta šli tudi na Gorenjsko. V kategoriji kadetov 
(do 18 let) je navdušil Luka Potočar (ŠPO PD Radovljica), ki 
je s srebrno medaljo priplezal do uspeha kariere, potem ko 
je bil leta 2016 med starejšimi dečki četrti na mladinskem 
svetovnem prvenstvu. Njegova klubska kolegica Vita Lukan 
se je veselila bronaste medalje, letos prvič v kategoriji mla-
dink (do 20 let), potem ko je med kadetinjami v težavnosti 
osvojila naslov mladinske evropske prvakinje 2017 in bron na 
mladinskem svetovnem prvenstvu 2016.

Srebro za Potočarja, bron za Lukanovo

Žiri – V Žireh je bil v soboto skakalni praznik, katerega vrhunec 
je bila tekma vseh generacij. Predstavili so se tako najmlajši 
kot člani in veterani. Pri članih in članicah sta bila na večerni 
tekmi suvereno najboljša Ema Klinec in Tomaž Naglič.

Večerna tekma Klinčevi in Nagliču

Kamnik – Odbojkarje kamniškega Calcita Volleyja bo odslej 
vodil Aleš Hribar, dosedanji pomočnik Gašperja Ribiča, ki je 
pred dnevi sporočil, da se umika iz trenerskih vod. »Vesel 
sem, da sem od vodstva kluba dobil zaupanje. Dolgo sem si 
želel postati trener članske ekipe in vesel sem, da je do tega 
prišlo v matičnem klubu,« je dejal Hribar.

Calcit Volley z novim trenerjem
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Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 74 )Nedotakljivi čas
Nikoli nimam časa zase. 

Zveni znano? Občutek, da 
imate oziroma morate ime-
ti čas za vse druge, za vas ga 
pa zmanjka ali ga ni toliko, 
kot bi želeli?

Skrajni čas torej, da se te-
meljito pogovorite s seboj, 
zakaj je tako. Jaz namreč tr-
dim, da je to ena največjih 
brezzveznosti, v katero smo 
se pustili ujeti ali prepričati, 
jo sprejeli. Če to potrebujete, 
je seveda lahko tudi tako. Kot 
vam drago. 

Ves čas na tem svetu je 
naš. Hišo imamo, službo, 
obleko. V službi nas lahko že 
jutri odpustijo, hiša pa zgo-
ri skupaj z obleko. Ostaneš 
sam, edino, kar ti takrat os-
tane, je tvoj čas. 

Čas je torej že naš! Komu 
ga podarjamo, da ga za nas 
zmanjka? Vemo, zakaj? Ker 

to drugi pričakujejo ali ker to 
hočemo sami? 

Potrebujemo tudi čas 
samo zase! Nedotakljivi čas, 
ki je samo naš. Ki ga uživa-
mo brez občutka krivde, da 
s tem svoje bližnje ali kogar-
koli za kaj prikrajšamo. 

Vzemite papir in svinč-
nik in zapišite, kako nava-
dno poteka vaš dan. Seštej-
te. Ure in minute.

Jutro. Prhanje, telovadba 
(ali pač še ne, he he), zajtrk 
... In kar sledi v vaši dnevni 
rutini. Odhod v službo, če še 
delate, ali pa vsi neodložljivi 
opravki in opravila, ki sledi-
jo. Potem kosilo. Upam, da 
ga imate, da ga ne »prešpri-
cate«? Popoldne, večer. Kar-
koli, kadarkoli pač delate. Ča-
sovno ovrednotite in zapišite. 

Koliko časa ostane vam? 
Samo za vas? Zares samo 

za vas, da delate, kar želite. 
Četudi ne delate prav nič. 
Samo sedite v svojem zapi-
ku in ste. Sedite na bližnjem 
štoru in uživate. Samo diha-
te. Brez misli, brez hitenja. 
Veliko, srednje, malo. Rav-
no prav? Premalo? Nič? 

Potrebujemo čas zase. 
Da se začutimo, da zazna-
mo, kaj želimo. Da izsto-
pimo iz tempa, v katerem 
vsak dan hitimo sem ter tja. 
Malo zase, veliko za druge. 
Namesto njih. Njim v po-
moč. 

Če nimamo časa samo 
zase, se nam lahko zgodi, da 
sčasoma postanemo neiz-
polnjeni, nezadovoljni. Po-
javi se občutek, da vse dela-
mo samo za druge. Izčrpa-
mo se. Nezadovoljni nismo 
v veselje ne sebi ne svojim 
bližnjim. Vsi izgubljamo. 

Ujamemo se v »nimam 
časa vrtiljak«. Ko se zdi, da 
je stvari, ki jih moramo op-
raviti, vedno več in več in ni-
mamo možnosti izstopiti iz 
tega norega tempa. 

Zato nujno vsak od nas 
potrebuje čas samo in iz-
ključno samo zase. Naš 
nedotakljivi čas. Šele ko 

ustvarimo praznino, pra-
zen prostor in čas, šele tak-
rat dopustimo in omogoči-
mo, da se nam pričnejo do-
gajati nove stvari, ideje. Ima-
mo čas, da smo sami s seboj 
in razmišljamo, začutimo 
sebe, kdo smo, kam gremo, 
kam želimo iti, kaj želimo 
narediti.

Jelena Justin

Pred leti, ko smo preči-
li Pohorje, sem zapisala, da 
mi je bila okolica Lovrenških 
jezer najlepši del Pohorja. 
Po dolgih letih sem se vrni-
la in obiskala to visoko bar-
je, ki leži med Roglo in Rib-
niškim Pohorjem. Gremo 
skupaj, velja? 

Zapeljemo se proti Mari-
boru in avtocesto zapusti-
mo v Slovenskih Konjicah, 
kjer v krožišču nadaljuje-
mo na izvozu proti Zrečam. 
Od Zreč dalje sledimo cesti 
proti Rogli. Pri smučarskem 
središču nadaljujemo desno 

proti Koči na Pesku. Malce 
izgubimo višino, ko zagle-
damo Kočo na Pesku. Parki-
ramo na primernem mestu. 

Od Koče na Pesku se spre-
hodimo po asfaltirani ces-
ti do mašinžage, kjer se iz-
tekajo rogelska smučišča. 
Pri umetnem jezeru zavije-
mo levo, se malce povzpne-
mo, prečimo leseno brv čez 
potoček in se začnemo vzpe-
njati proti vsaj meni najlep-
šemu delu Pohorja, Lovren-
škim jezerom. Sledi prib-
ližno 30 minut ponekod 
strmega vzpona skozi gozd. 
Lahko sledimo kolovozni 
poti, a meni je ljubša tista 

vzporedna, ki poteka nad ko-
lovozom, skromna stezica, 
ki je pravzaprav markirana, 
a trume izletnikov večinoma 
hodijo po kolovozu. Ko dose-
žemo odprt travnik z nekaj 
drevesi, pot zavije levo in se 
strmo povzpne. Dosežemo 
kolovozno cesto, pot, kjer je 
pozimi speljana tekaška pro-
ga. Z leve strani se nam prid-
ruži cesta od hotela Planja. 
Zavijemo desno in sledimo 
omenjeni poti. Cesta pote-
ka skoraj vodoravno, vmes 
gremo celo malce navzdol, 
pa se spet povzpnemo. Ko 
prečimo manjši potoček, 
se pot strmeje povzpne. 

Dosežemo redkejši gozd, 
kjer dosežemo stezico, ki 
pride od Ribniške koče. Na-
daljujemo desno in že smo 
pri razglednem stolpu, s ka-
terega je lep razgled od zgo-
raj na Lovrenška jezera. 

Območje je visoko barje, 
na katerem je več majhnih 
jezerc (barjanskih oken), ki 
so barju prinesla ime Lo-
vrenška jezera. Tla so nepre-
pustna in jezerca se ob-
navljajo po deževju, saj ni-
majo površinskega prito-
ka vode. Njihova površina 
meri 22 ha. Barje leži na sle-
menu Planinka na nadmor-
ski višini okoli 1520 metrov. 

Nastalo je kot mineralno 
močvirje na valoviti nepre-
pustni geološki podlagi. S 
kopičenjem šote se je pos-
topoma spremenilo v visoko 
barje. Njegova starost naj bi 
bila okrog 8000 let, tako da 
naj bi nastalo po koncu zad-
nje ledene dobe. Plast šote je 
v osrednjih delih globoka do 
290 centimetrov. 

Lepo urejena pot po le-
senih brveh nas privede v 

osrčje barja. Barje predstavlja 
življenjski prostor redkih ra-
stlinskih in živalskih vrst. 

Ker imamo avto pri Koči 
na Pesku, se moramo vrni-
ti tja, zato sestopimo po poti 
vzpona, lahko pa naredimo 
krožno turo preko Rogle. 

Nadmorska višina: 1520 m
Višinska razlika: 200 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Lovrenška jezera (1520 m)

Najlepši del Pohorja ...
… je sicer povsem subjektivno mnenje, a vedno znova bom to potrdila. Visoko barje med Roglo  
in Ribniškim Pohorjem, kjer se sprehajalna pot. Hoja po močvirju je prepovedana.

Pogled od zgoraj na leseno pot, ki vodi čez barje do jezerc. / Foto: Jelena Justin Eno od Lovrenških jezerc / Foto: Jelena Justin

Lokvanji krasijo jezerca visokega barja. / Foto: Jelena Justin
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Vilma Stanovnik

Kranjska Gora – Prelepo 
sončno vreme je v soboto do-
poldne v Kranjski Gori poz-
dravilo številne kolesarje, ki 
so se odločili, da se udeleži-

jo četrtega tekmovanja Red 
Bull Goni Pony, vzpona z 
dvajsetpalčnimi kolesi brez 
prestav iz Kranjske Gore na 
prelaz Vršič. Zabavno je bilo 
že ob tehničnem pregledu 
in predstavitvi udeležencev, 
ki jih je bilo letos rekordnih 
1060. Med njimi je bila tok-
rat skoraj petina iz tujine, 
največ iz sosednjih držav. 
Najhitrejša zabeležena časa 
vzpona sta dosegla lanska 
zmagovalka Laura Šimenc 
med ženskami z 48 minuta-
mi in 48 sekundami in Luka 

Ljubič med moškimi, ki je za 
vzpon porabil s 43 minut in 
27 sekund. Nagradi za naj-
boljšo retro opravo sta osvo-
jila »pin-up bejba« Patricija 
Goričan in »kmet v škornjih 
in s kokoško na prtljažniku« 

Gašper Laza, največ pa smo 
videli Kekcev. Najboljša eki-
pa Pony parade so bili smu-
čarji iz SK Vuzenica s kom-
binezoni, smučarskimi čev-
lji in smučmi vred. 

Ker je večja skupina ude-
ležencev startala pred var-
nostnim avtomobilom, ki bi 
mu morali slediti do leteče-
ga štarta pri hotelu Lek, pri-
reditelji niso podelili nagrad 
za prve tri uvrščene v katego-
rijah žensk in moških. Sicer 
pa so bili zmagovalci vsi, ki so 
s poniji osvojili Vršič.

Na Vršič s ponyji
Že sredi sobotnega dopoldneva je bila Kranjska 
Gora polna kolesarjev, več kot tisoč pa se jih je  
s poniji vseh starosti povzpelo na Vršič. 

Proti Vršiču je hitel vsak s svojim »poni stilom«. 
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Maša Likosar

Kranj – Ljubitelji kolesarstva 
so se na Scottovem kolesar-
skem dnevu v Kranju lahko 
udeležili enega izmed treh 
maratonov. Najmlajši so se 
zapeljali po ulicah starega 
mestnega jedra na kilometer 
dolgem otroškem maratonu. 
Kolesarji z daljšim stažem pa 
so se podali na 12-kilometrski 
mali ali 47-kilometrski veliki 
družinski maraton. Kolesar-
ski dan je tudi družbeno od-
govorna prireditev z dobro-
delno noto, saj je vsak udele-
ženec maratona prejel simbo-
lično medaljo, ki so jih izde-
lali varovanci Centra Korak iz 
Kranja. 

Celodnevno dogajanje je 
poleg osrednjih maratonov 
ponujalo pester spremljevalni 

in animacijski program. Obi-
skovalci so lahko preizkusili 
Scottova kolesa, se preizkusili 

na »pump tracku« oz. spret-
nostnem poligonu, otroke sta 
zabavala kuža Pazi in škrat 
Kranček, pridružili so se sta-
rodobni kolesarji, na sreče-
lovu pa so obiskovalci lahko 
osvojili Scottovo kolo. S svo-
jim obiskom je ljubitelje ko-
les počastil tudi slovenski pro-
fesionalni kolesar Luka Mez-
gec. Direktor Kolesarske-
ga kluba Kranj Matevž Zev-
nik pravi, da so vsi trije ma-
ratoni namenjeni rekreativ-
nim kolesarjem z dušo: »Mi 
ne tekmujemo, ne dirkamo 
in ne prehitevamo, vozimo 
po svojih zmožnostih, ključ-
na sta zabava in druženje.« 
Vseh prijavljenih kolesarjev 
je bilo več kot tristo.

Dan maratonov za kolesarje z dušo
Kolesarski klub Kranj je četrtič organiziral Scottov kolesarski dan. Zvezde dogodka so bila kolesa.

Več kot tristo kolesarjev se je podalo na enega izmed treh 
maratonov. / Foto: Primož Pičulin

Maja Bertoncelj

Predoslje – Dobrodelnost in 
rekreacija sta si v soboto že 
osemnajstič podala roki na 
Županovem teku. Po Brdu 
je teklo ali hodilo 770 udele-
žencev.

Tekaški del programa so 
začeli udeleženci rekreacij-
skega teka na 1400 metrov, 
med katerimi je bil tudi vo-
diški župan Aco Franc Šu-
štar, nadaljevali tekači tek-
movalnega teka na deset ki-
lometrov, za konec pa so 
tekli še otroci. Najhitrejši na 
1400 metrov so bili pri žen-
skah Klara Mali, Teja Zadra-
vec in Neža Dolenc, pri moš-
kih Matic Meglič, Denis Gu-
zelj in Tim Zadravec, na de-
set kilometrov pa pri žen-
skah Anja Mandeljc, Do-
minika Ahačič in Nina Kle-
menčič, pri moških pa Žiga 
Koprivnik, Marko Florjančič 
in Uroš Bertoncelj.

Vsa zbrana sredstva Žu-
panovega teka gredo v do-
brodelne namene, Funda-
ciji Vincenca Drakslerja, le-
tos za razvoj socialnih pro-
gramov, zaposlovanje ter 
nakup opreme in orodja 
za delavnice zaposlitvene-
ga centra fundacije. Zbra-
li so skoraj 29 tisoč evrov. 
Kot vsa leta doslej je z dvaj-
set tisoč evri največja donaci-
ja gospoda Drakslerja, okoli 
4500 evrov je drugih dona-
cij in približno toliko denar-
ja tudi od startnin. Gospo-
da Drakslerja tokrat na teku 
ni bilo, je pa bil častni gost 
prireditve prof. dr. Ralph 
Blum, predsednik švicar-
ske fundacije. »Zelo sem ve-
sel in hvaležen, ker imamo 

v Kranju takšnega dobrotni-
ka, gospoda Vincenca Dra-
kslerja, ki je doslej za soci-
alne namene Kranju dal že 

okrog dva milijona evrov. To 
je lepo sporočilo, ne samo za 
Kranj, tudi za Slovenijo, da 
se z dobrodelnostjo da zelo 

veliko narediti. Šport je po-
vezovalni člen. Tekov je da-
nes veliko, a udeležba na Žu-
panovem teku je kljub temu 
dobra. Vesel sem, da gre za 
tradicionalni tek, letos že 
osemnajsti, da je dobrode-
len, da je to postal dogodek, 
ki ni namenjen le tistim, ki 
so tekaško dobro pripravlje-
ni, temveč ljudje pridejo tudi 
na sprehod, druženje ... Vse 
skupaj je preraslo v medge-
neracijski dogodek in upam, 
da bo tako in še boljše tudi 
v prihodnje,« je zadovoljen 
župan Kranja Boštjan Trilar.

Da je Županov tek medge-
neracijski dogodek, dokazu-
je podatek, da je bil najstarej-
ši udeleženec 87-letni Miro-
slav Rant, najmlajša prijav-
ljena udeleženka pa komaj 
trimesečna Zala.

Županov tek je polnoleten
Sredstva, zbrana na Županovem teku, na katerem je letos sodelovalo 770 tekačic in tekačev, so v celoti 
namenjena Fundaciji Vincenca Drakslerja. Zbrali so skoraj 29 tisoč evrov. 

Županov tek je medgeneracijski dogodek. Tone Bradač iz 
Kranja (v sredini) je bil na vseh doslej. »Pridem predvsem 
zaradi dobrodelnosti. Zadnja tri leta z vozičkom peljem 
ženo, včasih je tudi sama tekla,« je dejal. / Foto: Maja Bertoncelj

Najhitrejši trije moški in ženske na 1400 metrov in na deset kilometrov v družbi 
prirediteljev in predstavnikov fundacije / Foto: Maja Bertoncelj

Cerklje – V soboto in nedeljo je potekal Krvavec trail vikend. 
Udeleženci so se najprej pomerili na Vertikal km, ki ga je po 
pričakovanjih dobil Luka Kovačič (Dynafit), ki je od spodnje 
postaje gondole do vrha Zvoha potreboval 49 minut in 50 
sekund, kar je nov rekord. Drugi je bil Simon Alič (ŠD Nanos, 
50:54), tretji pa Luka Mihelič (KGT Papež, 53:34). Kot trinajsta 
absolutno je v cilj pritekla prva ženska Mojca Koligar (Hoka 
one one, KGT Papež, 1;01:30). Druga je bila Urša Trobec (KGT 
Papež, 1;12:04), tretja pa Alenka Pavc (Team Pavc, 1;14:17). 
Nedeljski Sky run na 11 kilometrov sta dobila Boštjan Kern 
(1;08:36) in Mojca Koligar (1;19:18), na 21 kilometrov pa Luka 
Kovačič (2;23:17) in Ajda Radinja (3;17:17). Skupna zmagovalca 
Krvavec trail vikenda sta Luka Kovačič in Mojca Koligar.

Luka in Mojca skupna zmagovalca

Mojca Koligar in Luka Kovačič sta skupna zmagovalca 
letošnjega Krvavec trail vikenda. / Foto: arhiv organizatorjev
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Simon Šubic

Škofja Loka – Škofjeločani so 
imeli minulo soboto lepo pri-
ložnost, da so si na travniku 
pod Loškim gradom in v graj-
skem drevoredu lahko ogle-
dali tekmovanje gorskih reše-
valcev v nudenju prve pomo-
či, vrhunec dneva pa je bila 
prikazna vaja reševanja s po-
močjo helikopterja Sloven-
ske vojske. »Gorski reševal-
ci delujemo na terenih, kjer 
nas splošna javnost ne more 
spremljati, zato smo že pred 
leti začeli prakso, da na dne-
vih slovenskih gorskih reše-
valcev ljudem predstavimo, 
kaj in kako delamo. Prva leta 
so ti dnevi potekali v urbanih 
okoljih, kasneje smo jih pre-
selili v učni center na Jezer-
skem, ki pa ni najbolj po-
srečena lokacija. Mislim na-
mreč, da je prav, da naše delo 
čim bolj približamo ne samo 
javnosti, ampak tudi našim 
donatorjem in podpornikom 
ter tudi lokalnim skupnos-
tim, ki vsak na svoj način pri-
spevajo k boljšemu delova-
nju Gorske reševalne zveze 
Slovenije in njenih društev,« 
je povedal novi predsednik 
Gorske reševalne zveze Slo-
venije Janez Resman.

Načelnik postaje GRS 
Škofja Loka in gorski reševa-
lec inštruktor Pavle Podob-
nik je bil zadovoljen, ker so 
društvu omogočili, da pra-
znovanje 40-letnice združi-
jo z organizacijo dneva slo-
venskih gorskih reševalcev. 
»Naše društvo ima sicer tre-
nutno 42 članov, med njimi 
nas ima 33 licenco za gorske-
ga reševalca. V svoji sredi-
ni imamo tudi dva gorska 

reševalca letalca, zdravni-
ke in medicinske tehnike 
in tudi vodnika reševalne-
ga psa. Skušamo pridobi-
vati tudi nove člane, trenu-
tno imamo tri kandidate za 
gorskega reševalca, med nji-
mi sta tudi zdravnica in pri-
padnica gorske enote polici-
je. Tega smo zelo veseli,« je 
povedal Podobnik. 

Škofjeloška postaja GRS 
je bila sicer ustanovljena na 
občnem zboru članov 8. de-
cembra 1978, njen prvi na-
čelnik pa je postal Zvone Ko-
renjak. Postaja pokriva zelo 
razgibano in veliko obmo-
čje porečja Sore ter Selške 
in Poljanske Sore, ki sega 
od Porezna in Soriške pla-
nine do Ratitovca, zajema 
tudi Blegoš s sosedi, se nad 
Dražgošami dotika Jelovice, 
prek Planice in Križne gore 
pa sega v ravnino Soriške-
ga polja. »Smo med manj 
obremenjenimi postajami 
GRS, saj imamo vsako leto 
v povprečju okoli petnajst 

reševalnih akcij. Lani smo 
jih na primer izvedli re-
kordnih 21. Največ je planin-
skih nesreč, kjer prednjačita 
predvsem Ratitovec in Lub-
nik. Kar precej imamo tudi 
nesreč pri delu v gozdu, kjer 
so poškodbe običajno še po-
sebej težke,« je razložil Po-
dobnik. 

V tekmovanju nudenja 
prve pomoči so sodelovale 
petčlanske ekipe iz trinaj-
stih postaj in društev GRS, 
ki so »morale« pomagati po-
nesrečenim pri udaru strele, 
padcu s konja, padcu kolesar-
ja in bolezni srca, preizkusili 
pa so se tudi v žimarjenju na 
drevo pri reševanju padalca. 
Največ znanja je pokazala 
ekipa GRS Kranj pred ekipa-
ma iz Škofje Loke in Kamni-
ka. Ob koncu dneva so v svo-
je vrste sprejeli tudi dvajset 
novih članov iz osmih dru-
štev, ki so opravili zahtevne 
izpite za gorskega reševalca, 
in dva nova inštruktorja gor-
skih reševalcev. 

Gorski reševalci pod gradom
Tradicionalni dan slovenskih gorskih reševalcev, ki ga sicer praznujejo 16. junija, je minulo soboto 
potekal v Škofji Loki, kjer so ga združili s praznovanjem 40-letnice društva GRS Škofja Loka. 

Škofjeločani so v soboto zagotovo z največjim zanimanjem spremljali prikaz reševanja 
ponesrečencev s pomočjo helikopterja Slovenske vojske. / Foto: Primož Pičulin

Ekipe iz trinajstih postaj in društev GRS so se pomerile tudi 
v nudenju prve pomoči. / Foto: Primož Pičulin

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti 
so zadnji konec tedna iz 
prometa spet izločili več-
je število voznikov, ki so 
se kljub vinjenosti usedli 
za volan, k sreči pa ti vsaj 
niso povzročili hujših ne-
sreč. V soboto so policisti 
izvedli tudi osemurni po-
ostren nadzor, v katerem 
so preverjali psihofizično 
stanje udeležencev v pro-
metu. Med več kot dvesto 

kontroliranimi in preizku-
šenimi vozniki je bilo šti-
rinajst takih, pri katerih 
so ugotovili prekoračeno 
največjo dovoljeno stopnjo 
0,24 mg/l alkohola. 

V sobotnem poostrenem 
nadzoru je preizkus alko-
holiziranosti pri devetih 
voznikih pokazal rezul-
tat do 0,52 mg/l alkohola v 
krvi, petim pa nad to stop-
njo, pri čemer je bila najviš-
ja ugotovljena stopnja 0,89 
mg/l alkohola, je sporočil 

Bojan Kos s Policijske upra-
ve Kranj. 

S pijanimi vozniki pa so 
imeli gorenjski policisti mi-
nuli konec tedna veliko dela 
tudi izven poostrenega nad-
zora. Kranjski policisti so 
tako pri rednem delu obrav-
navali pet vinjenih vozni-
kov, tržiški, jeseniški, blej-
ski in prometni policisti pa 
so iz prometa izločili še vsi 
po enega.

Kot navaja Kos, je bilo 
pestro tudi pri obravnavi 

prekrškov zaradi voženj 
brez veljavnih vozniških do-
voljenj, zaradi česar so poli-
cisti v zadnjih treh dneh za-
segli tri vozila. V enem pri-
meru se je voznik celo laž-
no predstavljal z osebnimi 
podatki svojega prijatelja. V 
tem stanju je voznik prevozil 
tudi rdečo luč na semaforju. 
Poleg tega, da sploh nima ve-
ljavnega vozniškega dovolje-
nja in je vozil s kar 1,11 mg/l 
alkohola, je za nameček v 
takem stanju prepeljal tudi 

rdečo luč. V drugem prime-
ru zasega vozila pa so blej-
ski policisti v petek zvečer 
na območju Bohinja obrav-
navali voznika, ki je brez 

veljavnega vozniškega do-
voljenja in pod vplivom al-
kohola (0.81 mg/l) povzro-
čil prometno nesrečo z ma-
terialno škodo, je dodal Kos. 

Nekateri spet »napihali« preveč
V osemurnem poostrenem nadzoru so gorenjski policisti v soboto v prometu zasačili štirinajst vinjenih 
voznikov, ob tem pa so minuli konec tedna zaradi alkoholiziranosti iz prometa izločili še devet voznikov.

V sobotnem poostrenem nadzoru je na alkotestu »padlo« 
štirinajst od več kot dvesto kontroliranih voznikov (slika je 
simbolična). / Foto: Tina Dokl

Jesenice – Jeseniški policisti so v nedeljo ustavili voznika, ki je 
med drugim s tovorom močno preobremenil svoje tovorno 
vozilo. Skupno težo je namreč prekoračil za več kot 80 odstot-
kov, ugotovili pa so tudi druge kršitve v povezavi z obveznimi 
počitki, uporabo tahografa ter nepravilno naloženim in pritr-
jenim tovorom. Tovorno vozilo so izločili iz prometa, voznika 
pa zdaj obravnavajo v prekrškovnem postopku. 

Tovornjak se je šibil pod preveliko težo

Kranj – V petek zvečer so policisti na Kidričevi cesti v Kranju 
na podlagi prejete prijave obravnavali dve osebi, ki sta osu-
mljeni tatvine žlebov z objekta. Policisti ju zaradi suma tatvine 
obravnavajo v predkazenskem postopku.

Kradla žlebove 

Domžale, Zbilje – Tudi domžalski in medvoški policisti so 
zadnji konec tedna ustavili vinjena voznika. V Domžalah so 
v soboto popoldne zaradi nezanesljive vožnje obravnavali 
voznico, ki je imela 0,85 mg/l alkohola v izdihanem zraku. 
Medvoški policisti pa so v nedeljo popoldne prav tako zaradi 
nezanesljive vožnje v Zbiljah ustavili voznika, za katerega se je 
izkazalo, da je kar precej pijan (1,19 mg/l). Obema voznikoma, 
ki ju v nadaljevanju čaka prekrškovni postopek, so prepovedali 
nadaljnjo vožnjo in odvzeli vozniški dovoljenji.

»Izdala« ju je nezanesljiva vožnja

Kranj – Gorenjski policisti, ki so v zadnjem mesecu obravna-
vali že več hujših gorskih nesreč, tudi dve smrtni, opozarjajo 
obiskovalce gora, naj bodo previdni, predvsem pa naj se pri-
lagodijo razmeram na terenu. Ponekod je lahko tudi zdaj še 
vedno sneg, na nekaterih območjih pa je nevarnost padca ali 
kotaljenja kamenja, dodajajo. Gorenjske gore so maja vzele 
dve človeški življenji. V začetku meseca so policisti obravna-
vali smrtno nesrečo v Triglavski severni steni, sredi meseca 
pa na območju Storžiča. Ta mesec pa se je v gorah zgodilo 
še nekaj hujših nesreč, navaja Bojan Kos s Policijske uprave 
Kranj. Pri sestopu z Lubnika si je planinec pri zdrsu zlomil 
nogo, podobne posledice sta imela tudi planinca pri sestopu 
s Svetega Lovrenca nad Zabreznico in z Male Osojnice. Kota-
ljenje kamenja po pobočju med planino Prevala in Roblekovim 
domom pa je povzročilo hujšo poškodbo noge planinke. 

Ta mesec več hudih gorskih nesreč

Kranj – Zadnji konec tedna so bili precej aktivni tudi vlomilci. 
Gorenjski policisti so namreč obravnavali štiri vlome v objekte 
in pet vlomov v avtomobile. Med drugim je nekdo v petek 
zvečer vlomil v stanovanjsko hišo v Predosljah, iz katere pa 
je storilca lastnik še pravočasno prepodil. V soboto ponoči je 
vlomilec iz objekta v Šenčurju odnesel denar in cigarete, iz sta-
novanjske hiše v Britofu pa nekaj nakita in denarja. V soboto 
zvečer je nekdo na makadamski poti ob ograji brniškega leta-
lišča razbil steklo avtomobila, v katerem je našel denarnico, 
na Spodnjem Plavžu pa so odtujili avtomobilski del. V soboto 
ponoči so policisti obravnavali tudi tri vlome v avtomobile na 
avtocestnih počivališčih. V vseh treh so ukradli denar.

Vlamljali v objekte in avtomobile

KRATKE NOVICE



Janez Kuhar

P
riči sta bili sin Žan
ko in hčerka Mari
jana, sveto mašo 
je daroval šenčur
ski župnik Urban 

Kokalj, slavljenca in zbrane 
pa je s petjem presenetil Sta
ne Vidmar. 

Amalija se je rodila v Šen
čurju pred 81 leti, Ivan pa 
pred 85 leti na Šenturški 
Gori. Oba izhajata iz delav
skih družin. Spoznala sta se 
v Šenčurju. Amalija je bila 
zaposlena v kranjski Plani
ki, kasneje pa je bila tajnica 
na osnovni šoli v Šenčurju; 
mož Ivan pa se je izučil za 
orodjarja v kranjski Iskri. Po 
služenju vojaškega roka se je 
leta 1958 zaposlil v Puškarni 
v Kranju, kasneje pa je postal 
samostojni obrtnik. 

Pred poroko sta Reberniko
va že imela sina Žanka Ivana, 
ki se je rodil leta 1953. Poro
ka je morala zaradi Ivano
ve vojaščine počakati dolgih 
pet let, da so potem lahko v 
troje začeli novo skupno živ
ljenjsko pot. Zakonca Reber
nik sta sklenila zakonsko zve
zo 10. maja 1958, tudi takrat 
v župnijski cerkvi sv. Jurija v 
Šenčurju. Kasneje sta se sinu 
Žanku pridružili še hčerki 
Marijana in Barbara. 

Ni jim bilo v življenju vse 
lepo, a tisto naj po me m  b   n
ejše so vedno imeli, pravi 

Am alija: zdravje in pridne 
otroke. Otroci so doštudi
rali in imajo že svoje druži
ne. Tako se je z leti družina 
povečala z vnuki in pravnu
ki. Rebernikova imata šest 
vnukinj in vnukov, Marjan
co, Primoža, Jureta, Luka, 
Mateja in Žana, ter štiri pra
vnuke, Karla, Nika, Bora in 
Piko, petega pa pričakuje
jo junija. Ob hiši v Mačah 
imata ribnik in hišnega lju
bljenčka, nemškega ovčar
ja Orija. Vključena sta v šte
vilna društva in organizaci
je v domačem kraju in oko
lici. Med drugim je bil Ivan 
ustanovni član Turistične
ga društva Šenčur, ob šti
ridesetletnici društva pa je 
postal njegov častni pred
sednik. Bil je tudi pobudnik 
prve napeljave telefonskega 
omrežja v Šenčurju in Sre
dnji vasi. Že šestdeset let sta 

zakonca Rebernik tudi naro
čnika Gorenjskega glasa.

Po slovesnosti v župnijski 
cerkvi v Šenčurju je sledilo 
družinsko kosilo v Gostilni 
Ančka. Slavljenec Ivan je ob 
praznovanju dejal: »Ve ste, 
midva sva si to, da bova za 
vse življenje ostala skupaj v 
dobrem in slabem, v zdrav
ju in bolezni, obljubila pred 
šestdesetimi leti – in tega 
sva se vedno držala. Tole je 
le lepa zahvala za lepih šest
deset skupnih let, za pridne 
otroke in zdravje. Resnično: 
najbolj si želiva le zdravja!« 

BISERNA ZAKONCA 
REBERNIK
V soboto, 12. maja, sta se s slovesnostjo  
v župnijski cerkvi sv. Jurija v Šenčurju zakonca 
Amalija in Ivan Rebernik, ki sedaj živita v Mačah 
pri Preddvoru, zahvalila Bogu in Mariji za šest 
desetletij skupnega življenja. 

Na fotografiji s slavljencema Amalijo in Ivanom: za njima 
stojijo (od leve) hčerka Barbara, sin Žanko in hčerka 
Marijana, za njimi pa pevec Stane Vidmar in šenčurski 
župnik Urban Kokalj. / Foto: osebni arhiv

Alenka Brun

R
ibje fantazije je na 
podlagi istoimen
ske glasbene zbir
ke za flavto in kla
vir skladatelja Coli

na Cowlesa pred leti napi
sala učenka flavte Glasbene 
šole Kranj Selena Podgor
šek. Že takrat so učenci flav
te učiteljice Katje Stare prav
ljico tudi izvedli, tokrat pa so 
njeni ustvarjalci skladbe iz 
zbirke priredili vsako pose
bej za svoj inštrument. Med 
drugimi za kljunasto flav
to, evfonij, fagot, klarinet, 
saksofon, trobento ... Tako 
so glasbo ob spremljavi kla
virja na predstavi (oziroma 
dveh predstavah) tistega dne 
v živo izvajali učenci Glasbe
ne šole Kranj; skozi celotno 
pravljično dogajanje je obis
kovalce popeljala pripovedo
valka Nadja Strajnar Zadnik; 
učenci baletnega oddelka pa 
so si dogodek izbrali za svoj 
letni nastop. Nekatere ples
no  baletne koreografije Rib
jih fantazij so bile skupinske, 

nekatere solistične. V vlogi 
mentorice, koreografinje in 
režiserke se je dobro znašla 
učiteljica baleta na Glasbeni 
šoli Kranj Daša Skrt. 

V Ribjih fantazijah je sko
zi enajst glasbenobaletnih 
slik, epizod in s pomočjo pri
povedovalke občinstvo sledilo 
zgodbi raziskovalca Jacque
sa Cousteauja, dogajanju pod 
morsko gladino in nad njo. 
Z domiselno in barvito kos
tumografijo, pod katero se 
je poleg Daše Skrt podpisala 

tudi Mojca Zadnikar, so Ribje 
fantazije resnično pritegnile. 

Letni nastop baletnega 
oddelka Glasbene šole Ško
fja Loka je bil nekaj dni kas
neje, baletno pravljico Zvez
dica Zaspanka, ki je nastala 
po predlogi Ježkove zname
nite pravljice, pa je gostil Loš
ki oder. Tu se pod projekt pod
pisuje učiteljica baleta in vod
ja baletnega oddelka Glasbe
ne šole Škofja Loka Ana Ter
kov Snyder. »Z našo postavi
tvijo Zvezdice Zaspanke smo 

gledalce želeli opomniti na 
misel, da je v življenju ved
no bolje gledati navzgor kot 
v tla in da sanje lahko premi
kajo meje, kakor odprto srce 
lahko premika še tako tež
ke kamne, ki človeka omeju
jejo, da bi srčno zadihal.« To 
je mentorica, koreografin
ja in režiserka letnega nasto
pa učencev Baletnega oddel
ka Glasbene šole Škofja Loka 
sporočila gledalcem tudi v 
svojem uvodnem nagovo
ru pred začetkom predstave.  
Podobno kot v Kranju so tudi 
tu nastopili učenci in učenke 
plesnih pripravnic in baleta, 
tako da se jih je na odru zvr
stilo kar 54. Za kostumografi
jo je poleg Ana Terkov Snyder 
poskrbela še Romi Hren, 
za scenografijo pa Derek 
Snyder. Zvezdica Zaspanka 
je imela tri dejanja. Prvo so 
naslovili Med oblaki, drugo 
Na nebu in tretje Na zemlji. V 
četrtem, finalnem dejanju pa 
so na oder prišli vsi sodelujo
či. V vlogi Zvezdice Zaspan
ke smo lahko spremljali Ester 
Šinkovec, učenko plesne pri
pravnice 3, zgodbo pa je pripo
vedoval Luka Vehar.

MORJE IN NOČNO NEBO
Baletna oddelka glasbenih šol Kranj in Škofja Loka sta se na odru Prešernovega gledališča in Loškega 
odra predstavila vsak s svojim zaključnim letnim nastopom: z glasbeno-baletno pravljico Ribje fantazije 
in baletno pravljico Zvezdica Zaspanka.

Prizor iz baletne pravljice Zvezdica Zaspanka / Foto: Andrej Tarfila

V Ribjih fantazijah občinstvo skozi oči raziskovalca Jacquesa vidi in doživlja vse, kar je 
doživel sam – od mladih hobotnic (na fotografiji) in jastogov do veščeca brez bodic. / Foto: A. B.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Suzana P. Kovačič

P
rvo Fit olimpija-
do na OŠ Škof-
ja Loka-Mesto je s 
himno Fit olimpi-
jade napovedala fit 

ambasadorka Nuša Deren-
da. Občinstvo je pozdravi-
lo tekmovalce od prvega do 
petega razreda, ki so na Fit 
olimpijadi zastopali različ-
ne države, od Grčije, kjer so 
se olimpijske igre začele, do 
daljnih Avstralije, Brazilije 
in Indije ter Slovenije. Vsak 
razred je kaj povedal tudi o 
sebi. So dobri prijatelji, vedo-
željni, edinstveni in raznoli-
ki, kdaj nagajivi, a tudi mar-
ljivi. Radi se učijo, najljubši 
pa so pogosto odmori. Giba-
nje jim veliko pomeni, zdra-
va malica, še posebno mle-
čna, prav tako. Kot je pove-
dala ravnateljica OŠ Škof-
ja Loka-Mesto Doris Kužel, 
so se vse leto pripravljali na 
Fit olimpijado, učenci so se 
urili v spretnostih gibanja, 
razvijanju motorike, med-
sebojnem sodelovanju tudi 

pod mentorstvom učencev 
iz višjih razredov. Seveda so 
v pravem olimpijskem duhu 
razvili olimpijsko zastavo in 
prinesli olimpijski ogenj, 
ob katerem je olimpijsko 
zaprisego povedal deveto-
šolec Taj Dolenec. Sledil je 
prvi žvižg in Fit olimpijada 
se je začela. Učenci so tek-
movali v desetih olimpijskih 

disciplinah. Fit olimpija-
do je vodila in povezova-
la Barbara Konda, avtori-
ca Mednarodnega projek-
ta FIT Slovenija™ in dire-
ktorica Zavoda FIT. Župan 
Miha Ješe je udeležencem 
zaželel veliko dobrega dru-
ženja, nič poškodb in fair 
play. Dogodek se je zaklju-
čil z zaključno slovesnostjo, 

podelitvijo kolajn za vse 
sodelujoče učence – v duhu 
gesla, da je važno sodelova-
ti, ne zmagati – in spušča-
njem zastave. Fit olimpijce 
so z obiskom nagradili tudi 
športniki iz največjih olim-
pijskih tekmovanj Nataša 
Bokal, Domen Prevc, Nika 
Križnar, Tone Kosmač, Jure 
Hafner in Ivo Čarman.

FIT OLIMPIJADA
Učenci in učitelji Osnovne šole Škofja Loka-Mesto so sobotno dopoldne preživeli v olimpijskem duhu 
in gibanju za zdravje. Dogodek bi strnili v tri besede: sodelovanje, gibanje, zabava.

Vsak razred je zastopal eno državo, 4. c Grčijo. / Foto: Primož Pičulin

Učenci od prvega do petega razreda so se pomerili v 
desetih olimpijskih disciplinah. / Foto: Primož Pičulin

Kam le čas beži

Kam le čas beži ...
Danes otrok,
jutri že starec.
Danes jočem,
jutri se smejem.
Kam le čas beži ...
Danes zaljubljena,
jutri osamljena.
Danes srečna,
jutri žalostna.
Kam le čas beži,
vsem se nam mudi.
Danes sem,
jutri me lahko več ni.

Simona

Res je, kot pravi Simonina pesem. Čas beži, ne vpraša, le 
beži naprej in se nikoli ne ustavi. Zato moramo vsak tre-
nutek preživeti čim lepše. Želim vam veliko sonca. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov  
pes mi.mla dih@gma il.com ali na naslov 
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.

PESMI MLADIH

Alenka Brun

P
earl Harbor je Nejc 
Poljanec videl dva-
krat, a nanj kot 
posebna zname-
nitost, ki jo pozna 

tako rekoč ves svet, ni nare-
dil posebnega vtisa. Letos pa 
je bil njegov obisk morda za 
odtenek bolj zanimiv od prej-
šnjega. Tokrat je namreč spo-
znal enega redkih preživelih 
znamenitega napada na opo-
rišče leta 1941. »Robert Lee, 
96-letna legenda, je ena še 
zadnjih preživelih prič napa-
da na Pearl Harbor. Ob napa-
du je bil star dvajset let, še 
civilist, kasneje pa se je pri-
družil vojski,« razlaga Nejc. 
In ker je Robert res videl vse, 
ga je bilo zanimivo poslušati. 
Nekatere stvari je tako Nejc 
izvedel iz prve roke. »To je 
bilo pa res zanimivo in celo 
to je vedel, kje je Slovenija. 
Američani namreč še vedno 
ne poznajo Slovenije, in tudi 
če jim poveš, da je to dežela, 
od koder prihaja njihova prva 

dama, večina še vedno ne ve, 
o kateri deželi govorimo.«

Zamenja temo in sme-
je vpraša, ali mi je že pove-
dal zgodbo o lažnem rake-
tnem napadu. Odkimam, 
on nadaljuje: »Sprožil se je 
lažni alarm in uradna raz-
laga je bila, da je nekdo v 
komunikacijskem centru 

pritisnil napačen gumb. 
Vsi, ki smo bili na Hava-
jih, smo dobili na mobil-
ne telefone SMS-sporočila 
v obliki opozorila, da je pro-
ti Havajem usmerjena rake-
ta in je treba poiskati zaklo-
nišče – in da to ni vaja. In 
kmalu so bila opozorila pov-
sod: na svetlobnih napisih, 

nad avtocesto, v dvigalih, 
na televiziji ... Bilo je vide-
ti, kot da gre za severnoko-
rejski napad. In res je pose-
ben občutek, ko pomisliš, da 
si v hotelu, od Pearl Harbor-
ja oddaljenem deset kilome-
trov, in imaš, če bi bila izstre-
litev iz Severne Koreje uspe-
šna, slabih petnajst minut – 
v tem času bi namreč rake-
ta dosegla Havaje – da se 
nekam skriješ, če povem po 
domače. Seveda je nastala 
panika. Po 38 minutah smo 
potem dobili preklic izred-
nega stanja. V tem času se je 
kar nekaj trgovin zaprlo, lju-
dje so bili precej zbegani ...« 
razlaga Nejc. In kaj je on sto-
ril? »Rekel sem si, da je mor-
da bolje, da sem kje zunaj ... 
Hotel tako ali tako ni imel 
zaklonišča in sem si šel pač 
kupit zajtrk.«

Nejcu je na Havajih sicer 
strašno všeč narava, tam 
pa vseeno ne bi živel. Sme-
je doda, da imamo Ameriko 
doma. Za zdaj tudi ne razmi-
šlja o tem, da bi jih ponovno 
obiskal, saj ima še ogromno 

drugih načrtov. Vleče ga v 
Iran, rad bi videl Galapaš-
ke otoke, Ekvador, Jordanijo 
… To so njegove želje, cilji. 
Kako pa je z »budžetom« za 
vsa ta načrtovana potovan-
ja? »Ne zapravljam za drage 
avtomobile, ne kupujem dra-
gih oblačil, ne ponočujem in 
ob koncih tedna ne hodim 
po gostilnah – raje potujem. 

In z vsem spoštovanjem, a 
tudi poleti ne grem za dva 
tedna v Poreč na dopust ali 
pa na Hvar za en teden, tem-
več dopust porabim za tovr-
stna potovanja. Poleti zara-
di službe pravzaprav skoraj 
nimam dopusta, tako da je 
to moj dopust enkrat letno 
in takrat nekam, kamor me 
res vleče.« (Konec)

Rajsko otočje v Tihem oceanu: Havaji (5)

ZNAMENITO PRISTANIŠČE IN LAŽNI ALARM

Nejc v družbi ene zadnjih preživelih prič napada na Pearl 
Harbor Roberta Leeja, ki šteje 96 let. / Foto: osebni arhiv

Narava je lepa, a na Havajih Nejc vseeno ne bi živel.
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Kulturno umetniško društvo 
»Pod lipo« Adergas v soorganizaciji z  

Občino Cerklje na Gorenjskem, 
 

v okviru praznovanja svoje 
osemdesetletnice vabi na koncerta 

KVATROPIRCI IN MJAV 
petek, 8. junij ob 20.30 
 

PRIFARSKI MUZIKANTI 
sobota, 16. junij ob 20.30 
 
Oba koncerta bosta izvedena na prostem, 
na stopnišču pred cerkvijo v Adergasu.  
 

Predprodaja kart:  
TIC Cerklje na Gorenjskem 
 

INFO: www.kudpodlipo.si 
info@kudpodlipo.si 

Občina Cerklje 
na Gorenjskem 
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V soboto, 12. maja 2018, so se poročili: v Kranju Andraž 
Kejžar in Pia Gerden, v Gradu Janez Kepic in Jerica Trefalt, 
na Zgornji Beli Dejan Zoran in Urša Aljančič. Na Bledu 
sta se 16. maja 2018 poročila Tomaž Koščak in Anama-
rija Mrak, 19. maja 2018 pa so se poročili: v Radovljici 
Roman Zorman in Damjana Ažman, v Kranju Željko Rajić 
in Anđelka Antić ter Aleš Grašič in Petra Zaletel, v Pred-
dvoru Peter Bukvič in Tjaša Štular ter Matija Klinc in Ana 
Dušak, na Zgornji Beli Janez Meglič in Mateja Hladnik, na 
Šmarjetni gori Simon Andrejek in Maja Vocovnik, na Jese-
nicah Andrej Lobnik in Mojca Pagon ter Andraž Lavtižar 
in Maruša Renko, v Škofji Loki Anže Koželj in Meta Košir, 
na Visokem pri Poljanah pa Žiga Bogataj in Marta Krajnik.

Mladoporočenci

Samo Lesjak

G
lasbena prire-
ditev je napol-
nila srca občin-
stva z mlado-
stno energijo 

nastopajočih, zaradi kate-
rih Tržič ostaja ne le mes-
to dobrih misli in želja, 
temveč tudi mesto izvrst-
nih mladih glasbenikov – 
tako pevk in pevcev kot tudi 
instrumentalistov.

Klara Jazbec je upravičeno 
ponosna na pesem Milijon 
in ena, ki je bila lani druga 
najbolj predvajana domača 
pesem. Polfinalistka tekmo-
vanja Slovenija ima talent je 
sedaj pred podpisom pogod-
be z ameriško glasbeno zalo-
žbo in pripravljena na nove 
izzive. Džezovski kitarist 

Jure Slapar nastopa v različ-
nih zasedbah tako doma kot 
na tujem, lani je kot solist 
nastopil z Big Bandom RTV 
Slovenija, svoje izobraže-
vanje pa želi nadaljevati na 
priznani glasbeni akademi-
ji. Tudi multiinstrumenta-
list Primož Lah občinstva 
nikoli ne pusti ravnodušne-
ga, za svoj trud in dosežke pa 
je že prejel priznanje doma-
če občine. Lana Petrovič je 
osemnajstletna pianistka, ki 
se navdušeno posveča vokal-
nemu džezu, njeno doživ-
ljanje glasbe je zelo osebno, 
neposredno in iskreno. Vio-
linistka z lepim glasom Lara 
Primožič sedaj študira na 
Konservatoriju za glasbo in 
balet v Ljubljani, zelo veliko 
pa ji pomeni nastop s Sim-
foničnim orkestrom v Can-
karjevem domu. Emo Soklič 

je za glasbo navdušil oče, ki 
igra v ansamblu Zarja, Ema 
pa obiskuje drugi letnik 
kranjske Gimnazije, kjer 
poje v zelo uspešnem dekli-
škem zboru. Stiven Rahman 
je glasbeno pot začel z igra-
njem kitare pri sedmih letih, 
nato pa se je odločil za solo 
petje – kombinacija, ki ji 
ostaja zvest še danes. Vivien 
Isabel Herak Hadaš je med 
drugim nastopila v znanem 
muzikalu Moje pesmi, moje 
sanje, zadnji dve leti pa se 
izobražuje na Dunaju. Fla-
vtistki in pevki Neži Čadež 
glasba predstavlja izhod iz 
vsakdanjega sveta in obvez-
nosti, v Cankarjevem domu 
pa je nastopila v okviru Veli-
kega božičnega koncer-
ta Gimnazije Kranj. Nika 
Meglič je udeleženka mno-
gih mednarodnih glasbenih 

tekmovanj, njeni vzorni-
ki pa so vsi, ki iščejo nove 
načine izvajanja skladb in v 
njih preprosto uživajo. Ema 
Meglič po zaključeni tržiški 
glasbeni šoli svojo ljubezen 
do glasbe izraža skozi pisan-
je avtorskih skladb za klavir 
in priredbami skladb za raz-
lične zbore in zasedbe.

Poleg izvrstnih posame-
znikov pa so občinstvo nav-
dušili tudi Pihalni orkes-
ter Tržič, razigrane plesalke 
KUD Leyli, plesalci Plesnega 
studia Špela, ansambel Zar-
ja, otroški in mladinski pev-
ski zbori OŠ Tržič, OŠ Križe 
in OŠ Bistrica, otroški pev-
ski zbor Vrtca Tržič – eno-
ta Križe ter plesalci in dekla-
matorji OŠ Tržič. Glasba je 
univerzalni jezik, ki povezu-
je vse ljudi – s temi besedami 
je Ema Meglič povzela zanos 
vseh nastopajočih, ki živijo 
svoje glasbene sanje, kar so 
dokazali tudi tokrat.

TO SMO MI, TRŽIČANI
V Dvorani tržiških olimpijcev so se izkazali mladi tržiški glasbeniki, ki z odličnimi nastopi opozarjajo 
nase tudi izven svoje regije.

Mladi domači pevke in pevci so navdušili občinstvo v Dvorani tržiških olimpijcev. 

Glasba najde pot: Vivien 
Isabel Herak Hadaš 
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Kranj – Na Maistrovem trgu pred lokalom Kavka se je 
odvil razgiban, svež in igriv festival Kavka Maja, ki je 
tudi letos s pestro glasbeno ponudbo poživil kranjsko 
mestno jedro. Trio Brine Vogelnik se je na uvodnem kon-
certu festivala predstavil v povsem sveži sestavi. Brini 
Vogelnik in kitaristu Luku Ropretu, ki z njo sodeluje že 
vrsto let, se je s harmoniko in klavirjem pridružil preka-
ljeni glasbenik Joži Šalej. Petkov večer je utripal v zvokih 
zasedbe Koala Voice, ki je tokrat navdušila v akustični 
različici. Sobotno dopoldne je pripadlo džezovskim 
ritmom bobnarja Iztoka Repovža, saksofonista Ceneta 
Resnika ter kitarista Marka Čepaka, ki se je nadaljevalo s 
prijetnim popoldanskim pozibavanjem ob glasbi doma-
čih DJ-jev. Festival, ki postaja tradicionalen, so obogatili 
še nedeljski kolesarski izlet ter program za najmlajše: 
lutkovna predstava Petre Stare in Andreja Štularja ter 
glasbena delavnica Urške Košir, vodje glasbenih uric pri 
Treh ptičicah.

Cvetoča in igriva Kavka Maja

Wolkenfabrik pred Kavko: skupina Koala Voice še naprej 
aktivno raziskuje glasbeno kreiranje oblakov, tokrat v 
akustični različici. / Foto: Zoran Kozina

Minuli teden se je na 
Gorenjskem rodilo 39 
novorojenčkov. V Kranju 
je prvič zajokalo 11 dečkov 
in 10 deklic. Najtežji in naj-
lažji sta bila dečka – prve-
mu je tehtnica pokazala 
3920, drugemu pa 2410 
gramov. Na Jesenicah se 
je rodilo 11 deklic in 7 deč-
kov. Najlažja je bila dekli-
ca, ki je ob rojstvu tehtala 
2390 gramov, najtežjemu 
dečku pa je babica nate-
htala 4140 gramov.

Novorojenčki

Kranj – V petek, 1. junija, bo ob 20. uri na odru Letnega gle-
dališča Khislstein nastopila zasedba Big Foot Mama, ki 
bo predstavila povsem svež album Plameni v raju. Album 
vsebuje trinajst skladb, ki nihajo med rokenrolom in poe-
zijo, med udarnimi kitarskimi rifi in epskimi baladami in 
odslikavajo zgodbe iz vsakdanjega življenja, večno dina-
miko med svetlimi in temnimi stranmi človeških odnosov 
– med problemi in užitki, med željami in realnostjo.

Big Foot Mama v Khislu

Kranj – V petek, 1. junija, se bo ob 17. uri s plesnimi mini-
aturami v Stolpu Škrlovec začel festival sodobne odrske 
umetnosti Kalejdoskop v organizaciji KD Qulenium. Ob 
19. uri sledi plesna predstava Biti jaz Ane Romih, ob 22. uri 
pa predstava Lažna dojka. V soboto, 2. junija, bo ob 10.30 
na Češnjevem vrtu gledališka pravljica za plesalko in igral-
ca Izgubljeni glasek; ob 17. uri v Prešernovem gledališču 
plesne miniature Gibotron; ob 20. uri plesno-lutkovna 
predstava Z distance Petre Stare in Ane Romih v Stolpu 
Škrlovec. Trainstaion Subart bo gostil koncerta Novem-
ber Might Be Fine (petek) in Vasko3 (sobota).

Prihaja Kalejdoskop

Besnica – V soboto, 2. 
junija, bodo na gasilski 
veselici pod velikim šoto-
rom na igrišču pri šoli od 
19. ure naprej za dobro 
vzdušje skrbeli Modrijani.

Modrijani v Besnici
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Alemars, s. p., vedeževanje 
Tanja  090 43 77

Cena minute je 1,69 EUR + DDV. 
Alemars vedeževanje, Dolinšek Tanja s.p., Trboje 33, Kranj

Suzana P. Kovačič

P
rišel je čas, ko nam 
je zadnjič zazvonil 
šolski zvonec. Šti-
ri leta smo nabira-
li znanje, se veseli-

li šolskih dni, velikokrat pa s 
strahom pričakovali sniden-
ja z vami (profesorji, op. a.). 
Šolske naloge, enice, petice, 
domače naloge – vsak dan isto. 
Pritoževali smo se nad enolič-
nostjo šolskih dni, uspešno in 

manj uspešno plonkali razne 
naloge, se vadili v sufliranju 
in vzdihovali pod vašo stro-
gostjo. Pa nam ne zameri-
te. Res smo jo marsikaj poš-
teno zagodli, toda ne iz hudo-
bije. Mladi, kot smo, ljubimo 
naglico in spremembe, umir-
jenost nam je kar nekam tuja. 
Kljub vsemu vam prizna-
mo, da ste nas naučili mno-
gočesa ...« Takole je 4. a raz-
red Ekonomske srednje šole 
Kranj maja leta 1968 nagovo-
ril profesorje, originalni zapis 

je po petdesetih letih čustve-
no obudila njihova sošolka 
Mira Grm, pobudnica srečan-
ja. Sošolci so se srečali v petek 
v prostorih sedanje Gimnazi-
je Franceta Prešerna Kranj, 
in kot je poudarila nekdanja 
dolgoletna ravnateljica Mari-
ja Simčič, so na šoli sloves te 
generacije uspešnih dijakov 
v takšni ali drugačni obliki 
uspešno nadaljevali. 

Pred petdesetimi leti je bila 
ekonomska šola v starem delu 
Kranja. Učilnice so bile mrz-
le, centralnega gretja ni bilo 
in hišnik se je trudil in kuril 
v peči v vsaki učilnici. Bilo je 
moderno, da so imeli names-
to šolskih torb knjige in zvez-
ke povezane z elastiko. »Naša 
res odlična šola se je imeno-
vala samostan, ker smo dekle-
ta morala nositi črne halje. To 
nič ni škodilo, saj so se zakrile 
socialne razlike,« se spominja 
Mira Grm, ki je med nepozab-
ne spomine dodala tudi matu-
rantski izlet po nekdanji Jugo-
slaviji; avtobus, hrano iz kon-
zerv, nočitve v dijaških domo-
vih in odlično družbo.

Srečanja so se udeleži-
li profesorji Vera Žnidaršič, 
Ana Marinšek, Anton Podpe-
čan in pa Milan Ahačič, prije-
tno presenečen nad darilom 
– karikaturo iz leta 1963 in 
pesmijo Ne čakaj na maj, ki 

sta jo zapeli sedanji dijakinji 
Ana Skumvač in Brina Sitar. 
Profesor geografije Ahačič je 
vedno govoril dijakom: »Daj-
mo, dajmo, bolje bo treba, ne 
čakajte na maj ...« A je tudi 
on presenetil svoje nekdanje 
dijake; pred petdesetimi leti 
so imeli pripete nageljčke, 
zdaj pa jim jih je on prinesel 
in dodal še nekaj sodobnega 
cvetja, da se preteklost lepo 
poveže s sedanjostjo. »Bili ste 
eden najboljših razredov na 
šoli. Želim, da bi bili na šoli 

na letošnje maturante ponos-
ni tako, kot sem bil jaz na svo-
je,« je dejal, potem pa se pos-
tavil v pravo držo profesorja in 
ne samo za jubilante – ampak 
tudi za nekaj sedanjih dijakov 
in profesorjev – imel pouk sta-
re šole. Današnjim mladim je 
položil na srce: »Če padeš, ni 
važno kolikokrat, važno je, da 
se pobereš.« Srečanje je bil 
čudovit preplet izkušenj in 
modrosti generacije 1968 z 
mladostno energijo dijakov 
leta 2018. 

V nagovoru je ravnateljica 
Gimnazije Franceta Prešer-
na Mirjana Bizjak predstavi-
la šolo, ki je bila najdlje znana 
kot ekonomska šola, progra-
mi so se spreminjali, od leta 
2012 je samostojna gimnazi-
ja. »Časi se spreminjajo, vred-
note na šoli ostajajo enake. To 
so spoštovanje, odgovornost, 
skrb za drugega, pomoč, pod-
jetnost in inovativnost,« je 
povzela. Kulturni program 
so glasbeno obogatili sedanji 
dijaki, a tudi njihovi petdeset 
let starejši kolegi so imeli pri-
pravljeno pesmarico, v rime 
odete opise profesorjev. Sle-
dil je ogled šole pod vodstvom 
prof. Irene Rahutina in enako 
kot leta 1968 sprevod do Pre-
šernovega spomenika, vmes 
postanek pred staro šolo v 
Tomšičevi, kjer so zapeli Gau-
deamus, ter druženje ob kosi-
lu. Spomini so večni, če jih le 
znamo obuditi, je dejal prof. 
Ahačič. In spomini na dijaška 
leta so vsekakor lepi, je pove-
dal 4. a razred iz leta 1968.

OBUJALI DIJAŠKA LETA
»Gremo v razred, ne smemo zamujati.« To je nekaj, kar se v petdesetih 
letih zagotovo ni spremenilo. Gimnazijo Franceta Prešerna Kranj so obiskali 
dijaki, ki so maturirali leta 1968 na tedanji srednji ekonomski šoli. Posedli so 
se v šolske klopi in obudili spomine ...

Sošolke in sošolci, ki so maturirali leta 1968, in nekaj profesorjev / Foto: Tina Dokl

Prof. Milan Ahačič je cvetje predal pobudnici srečanja Miri 
Grm. Po en cvet za vsako dijakinjo in dijaka. / Foto: Tina Dokl

Kot nekoč v šolskih klopeh ... / Foto: Tina Dokl

»Pomoč«
Draga Tanja, vedno in z za
nimanjem prebiram vaše od
govore. Prosim, da poveste, 
kako bo z zdravjem in ali bosta 
sinova imela družine in otro
ke. Posebno me skrbi za mlaj
šega, ali mu uspe? Hvala in lep 
pozdrav.
Pri nikomer od vas pri zdra-
vju ne vidim nič posebnega. 
Vse bo v redu in skrbi niso 
potrebne. Res ste precej 
obremenjeni in stalno nekaj 
premišljujete in ste v skrbeh, 
ampak to je vse prehodno. 
Tudi v vaši družini bo posi-
jalo sonce. Vsekakor si bosta 
oba sinova ustvarila družino. 
Eden prej, drugi malo kasne-
je. Skupaj vidim tri vnuke. 
Letošnje in naslednje leto 
sta prelomni za te dogodke. 
Mlajši bo uspel v svojih ide-
jah. Nudite mu podporo, saj 
mu to veliko pomeni. Verja-
mem, da zelo težko čakate 

spremembe, a zagotavljam 
vam, da zagotovo pridejo. 
Lep pozdrav.

»Pomlad 72«
Pozdravljeni, prav lepo vas 
prosim, da mi poveste, kaj bo 
s srednjo hčerko v šoli in kasne
je. Najlepša hvala.
Kot prva se ji je odprla kar-
ta Sreča, zato ne smete biti 
toliko v skrbeh. Sreča jo bo 
spremljala tudi kasneje v 
življenju. Trenutno je nje-
no življenje malce napeto, 
ampak se bo vse lepo uredi-
lo. Po poti gre v pravo smer 
in zaveda se, česa si želi. V 
mislih ima kar nekaj pro-
jektov. Je precej čustvena, 
in kadar se za kaj odloča, ne 
vklopi takoj razuma, ampak 
najprej srce. To ne pomeni, 
da je to narobe, takšna pač je. 
Kasneje v življenju bo znala 
sprejemati prave odločitve in 
sama zrelost ji prinese tudi 

spoznanje, da je treba upoš-
tevati razum. Čeprav tega ne 
pokaže, ji vaša podpora veli-
ko pomeni. Srečno.

»Sočutje«
Prosim za nasvet glede hiše, 
kjer prebivam. Kako bo z ope
racijo, bo potrebnih več pose
gov? S partnerjem sva v nape
tem obdobju, kaj bo z nama? 
Razhod ali poroka?
Do naslednjega poletja bos-
te resno premislili, ali hočete 
še živeti v tej hiši, in lahko 
se zgodi, da se odločite za 
selitev, kar vam tudi svetu-
jem. Operacija bo uspešna 
in ne vidim več posegov. V 
vajinem razmerju prihaja 
do pozitivnih sprememb, 
zato razhod ne pride v poš-
tev. Imata se rada, a zadnje 
čase sta oba pod stresom, 
kar seveda negativno vpliva 
na vajin odnos. Prav kmalu 
skupaj prideta do zaključka 

in odločitve. Vse bo dobro. 
Lep pozdrav.

»Nujno vprašanje«
Zopet smo se znašli v hudi 
stiski. Ker ste vedno tako pozi
tivni, se tudi sedaj obračam 
na vas. Zanima me, ali bodo 
zdravniki odkrili diagnozo pri 
moji mami in se bo pozdravi
la. Smo v zelo velikih skrbeh. 
Hvala lepa in upam, da naj
dete kaj lepega in kakšno tola
žilno besedo.
Vem, še predobro vem, da 
je mama ena sama. Zdrav-
niki bodo odkrili diagnozo 
in z zdravjem vaše mami bo 
končno šlo na bolje. Treba bo 
nekaj časa, ampak na koncu 
so lepi rezultati. Tudi ko nam 
je najtežje, je treba verjeti v 
dobro in iz tega črpati upa-
nje, ki je v takih trenutkih naj-
pomembnejše. V mislih sem 
z vami in pošiljam najlepše 
želje. Srečno.

Danes imamo pismo bralca 
pod šifro Nova služba. Izbral 
si je sedem kart, vprašanje 
je, ali dobi novo zaposlitev. 
Karte so Težave, Otrok, Pot, 
Sovražnik, Vdovec, Upanje, 
Sporočilo. Prva karta Teža-
ve prinaša strah pred novim 
začetkom, strah, ki si ga ne 
zna razložiti in ne utemelji-
ti. Že naslednja karta Otrok 
potrdi, da vsekakor gre za 
nov začetek na področju slu-
žbe. V tej kombinaciji izbra-
nih kart sicer res ni nobene 
uradne karte, ki bi potrdila, 
da gre za službene zadeve, a 
vseeno, saj je podano vpra-
šanje tisto, ki usmerja. Karta 
Pot ima lahko veliko pome-
nov, čeprav na prvi pogled ne 
deluje tako. In če jo poveže-
mo z naslednjo karto Sovraž-
nik, ki v tem primeru ni niti 
malo negativna, dobimo raz-
lago, da je nova služba pove-
zana z avtoprevozništvom, 
in sicer na dolge razdalje, 
zelo veliko tujine. Kajti v kar-
ti Pot se skrivajo prevozno 
sredstvo in daljše poti, v kar-
ti Sovražnik pa tuje okolje. V 
karti Vdovec lahko najdemo 

sam čas, kdaj se bo to zgo-
dilo – in to bo v jesenskem 
času. Ne bo obkrožen z ljud-
mi, saj bo deloval sam oziro-
ma v prevoznem sredstvu ne 
bo potnikov. Predvidevam, 
da govorimo o tovornjaku in 
določenem tovoru. Upanje 
prinaša izpolnitev želje in da 
bo čisto vse šlo po načrtu, ki 
je sicer že zastavljen. Zadnja 
karta Sporočilo prinaša gle-
de tega dobre novice in seve-
da podpis pogodbe o novem 
delovnem razmerju. Srečno! 
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite 
tri, pet ali sedem poljubnih 
kart ali pa karte za druge sis-
teme, ki ste jih že do sedaj 
spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

TANJIN KOTIČEK
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Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si

1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila 
VW POLO, 2. nagrada: enodnevna uporaba 
avtomobila VW GOLF, 3. nagrada: poklanja 
Gorenjski glas 

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z 
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) 
pošljite do srede, 13. junija 2018, na Gorenjski 
glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Rešitve 
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega gla-
sa pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

Praznujte z nami!
Ponosni smo, da je novi Volkswagen Polo zmagovalec izbora 
Slovenski avto leta 2018. Praznujte z nami in izkoristite 
privlačno ponudbo. Novi Polo s serijskim sistemom Front Assist 
s funkcijo zaznavanja pešcev je zdaj na voljo že za 10.990 EUR*. 
Naj se praznovanje začne!

www.volkswagen.si

Emisije CO2: 134−98 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,9−3,8 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije 
NOX: 0,0661−0,0131 g/km. Število delcev: 0,00992−0,0000 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. *Akcija vključuje BON avto leta v 
višini 500 EUR z DDV in BON za financiranje in zavarovanje, ki predstavlja bonus v obliki znižanja maloprodajne 
cene vozila v vrednosti 500 EUR z DDV in velja v primeru hkratnega financiranja/najema vozila preko družbe 
Porsche Leasing SLO d.o.o. ali Porsche Kredit in Leasing SLO, d.o.o. in sklenitvijo VW zavarovanja (permanentni 
kasko Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno zavarovanje Zavarovalnica 
Sava d.d.), pod pogoji akcije VWPOLOBON18 (več na www.porscheleasing.si). Akcija traja do 30. 06. 2018.

Novi Polo je  
slovenski avto leta.

Zdaj že za 

10.990 EUR!*

VW_Dilerski_Polo_2018_AvtoLeta_137x198.indd   1 28/02/2018   13:25
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Pevka Avril Lavigne (33) ima novega par-
tnerja, ki zagotovo ni skater, kot poje v eni 
izmed svojih uspešnic. Videva se s Phil-
lipom Sarofimom, sinom teksaškega 
bilijonarja Fayeza Sarofima, ki ima v lasti 
eno izmed največjih naložbenih podjetij 

v Združenih državah. Par je bil prvič skupaj opažen pred 
tremi meseci v eni izmed restavracij v Los Angelesu. Za 
Avril sta že dva neuspešna zakona – z Deryckom Whibley-
jem in Chadom Kroegerjem.

Avril v objemu sina teksaškega bilijonarja

Član skupine Oasis Liam Gallagher (45) je 
oče štirih otrok, vendar dveh izmed njih 
do danes še ni videl. Pred dnevi je prvič 
po naključju spoznal enaindvajsetletno 
Molly, medtem ko za šestletno Gemmo 
pravi, da je zanjo bolje, da ima samo 

mamo, ter jima kljub vsemu sporoča, da je tu zanju, če bi 
ga potrebovali. Objavil je črno-belo fotografijo, na kateri 
je skupaj z Molly in sinovoma Lennonom (18) in Genejem 
(16) v zaodrju koncerta Rolling Stones v Londonu.

Liam Gallagher prvič videl hčerko

Igralka  in komičarka Julia Louis-Dreyfus 
(57)  bo prejela ameriško nagrado Mar-
ka Twaina.  Nagrada je poimenovana 
po slovitem avtorju dela Prigode Toma 
Sawyerja. Prva nagrada je bila leta 1998 
podeljena Richardu Pryorju. Igralka je 

znana po vlogah Elaine Benes v seriji Seinfeld in Seline 
Meyer v seriji Podpredsednica. Nagrado bo prejela 21. 
oktobra v washingtonskem Centru John F. Kennedyja.

Julia bo prejela nagrado Marka Twaina

Francesca Eastwood, štiriindvajset-
letna hčerka igralca Clinta Eastwoo-
da in igralke Frances Fisher, bo pos-
tala mamica. To bo zanjo in njenega 
partnerja, igralca Alexandra Wraitha, 
prvi otrok. “S Francesco sva presreč-

na, da lahko deliva to veselo novico. Navdušena sva nad 
vsem, kar prihaja,” je dejal bodoči očka. Francesca je ena 
izmed sedmih otrok, ki jih ima igralec iz različnih zvez.

Clint Eastwood bo dedek

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

D
rugo sezono se 
je na televizij
skem plesnem 
parketu zavrtelo 
dvanajst parov. 

Ocenjevalno žirijo so sestav
ljali Andrej Škufca, Katari
na Venturini, Nika Ambro
žič Urbas in Lado Bizovi
čar. Tudi letos so ustvarjal
ci oddaje voditeljstvo zau
pali Petru Polesu in Tari 
Zupančič, v nedeljski final
ni oddaji pa so se za plesni 
globus pomerili trije pari: 
pevec Gašper Rifelj s sople
salko Majo Geršak, igralka 
Gorka Berden s soplesalcem 
Andrejem Rebulo ter simpa
tična svetlolaska, ki je pred 
zadnjo oddajo spremenila 
pričesko in postala ognjevita 

rdečelaska, plezalka Natali
ja Gros, ki se je po plesnem 
parketu druge sezone vrte
la s plesalcem Mihom Pera
tom. 

Najprej so pari odplesa
li svoj »popravni izpit«, kot 
so ga poimenovali sodniki 
– torej ples, ki so ga v prete
klih oddajah odplesali naj
slabše. Sodniškim ocenam 
so dodali oceno gledalcev 
in v superfinale sta se uvrs
tila dva para. Tu se je vloga 
sodnikov zaključila, zmago
valca je na koncu izglasova
lo ljudstvo. 

Gašper in Maja sta tako 
za »popravca« plesala slow
fox ter si priplesala desetice. 
Potem sta nastopila Natali
ja in Miha s sambo, sledi
la pa sta še Gorka in Andrej 
z angleškim valčkom. Po 
točkah sodnikov sta bila 

Natalija in Miha na tretjem 
mestu, a ko so prišteli še gla
sove ljudstva, sta se poleg 
Gašperja in Maje uvrstila 
v superfinale. Tu pa je par 
lahko plesal ples po lastni 
izbiri: Natalija in Miha sta 
zaplesala argentinski tan
go, Gašper in Maja pa sta 
se odločila za sodobni ples. 
Popolnoma različni toč
ki, a vsaka po svoje izjem
na. Seveda pa je plesni glo
bus lahko osvojil le en par in 
letos je to uspelo Nataliji in 
Mihu, ki je menil, da bosta 
občutke verjetno lahko str
nila šele naslednji dan, saj 
je bila zmaga tisti trenutek 
prijeten šok. Ne bi si mogel 
želeti boljše soplesalke, kot 
jo je imel – in enako je o ple
salcu razmišljala tudi Nata
lija. »Ujela sva se na ples
nem parketu in prijateljsko, 

uživala vsak trenutek. Seve
da so bili ti tudi naporni, a 
sva jih rešila in nadgradi
la. Iz oddaje odhajam izpol
njena tako plesno kot sicer, 
osvobojena nekaterih pred
sodkov iz preteklosti, sre
čna in zadovoljna. To je 
zame res ena velika zma
ga. Upam in želim si, da z 
Mihom odpleševa še kakšen 
ples, ustvariva kakšno novo 
koreografijo, sicer pa se vse
kakor vpišem v kakšen tečaj 
argentinskega tanga. Ples je 
in ostaja moja strast.« Vede
la je, da bo enkrat prišel čas, 
ko bo šla dalje, obrnila nov 
list v knjigi življenja, zače
la novo poglavje. In to se je 
zgodilo. Njen nova pričes
ka, transformacija zunanjo
sti pa je le odraz njenih no
tranjih sprememb, še pove 
letošnja zmagovalka.

ZVEZDE SO ODPLESALE
Zaključila se je druga sezona priljubljenega plesnega spektakla – oddaje Zvezde plešejo, ki smo jo lahko 
ob nedeljah zvečer spremljali na Pop TV. Zmagovalca letošnje sezone sta postala Natalija Gros in Miha 
Perat, kar pomeni, da je šel veliki plesni globus tudi na Gorenjsko in da ga je letos osvojila ženska.

Natalija in Miha sta za »popravca« plesala sambo.Tara Zupančič: priprave na snemanje; zadnjič v tej sezoni

Gorke in Andreja angleški valček ni popeljal v superfinale. Sodobna plesna čutnost Maje in Gašperja v superfinalu

V finalni oddaji Zvezde plešejo so se oglasili tudi preostali 
tekmovalci druge sezone.

Plesni globus je v roke zmagovalnega para predal sodnik 
Andrej Škufca.

Plesni globus letošnjih plesnih zvezd je šel v roke 
Nataliji Gros in njenemu soplesalcu Mihi Peratu. 
Natalija je precej razpeta med Škofjo Loko in Ljubljano. 
Plesna izkušnja jo je obogatila, poskrbela pa tudi za 
njeno preobrazbo: 33-letna Gorenjka je tako v zadnji 
oddaji na plesni parket stopila kot rdečelaska. / 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

Piškoti za deževne dni
Takšno vreme, kot je zad-

nje obdobje, zna na nas vpli-
vati skorajda depresivno, 
saj ni dneva brez deževne 
plohe. Zakaj se ne bi razve-
drili in spekli nekaj piško-
tov? Med peko nam ne bo 
treba gledati skozi okno ža-
lostnega vremena, bližnji pa 
se tudi ne bodo pritoževali 
nad sveže pečenimi piškoti.

Za pripravo maslenih 
brizganih piškotov potre-
bujemo: pol kg gladke bele 
moke, 350 g masla, 100 g 
sladkorja v prahu, 2 jajci, pol 
pecilnega praška, 1 vaniljev 
sladkor, 2 žlici mleka, mar-
melado za nadev.

Moko presejemo in ji 
primešamo pecilni pra-
šek. V posodo narežemo 

zmehčano maslo in ga z 
mešalnikom penasto ume-
šamo. Med stalnim meša-
njem mu postopoma doda-
jamo sladkor v prahu, vani-
ljev sladkor in sol. Dodamo 
še jajci in dve žlici mleka. 
Nato med mešanjem doda-
jamo še moko, ki smo jo po-
mešali s pecilnim praškom. 
S pripravljenim testom na-
polnimo testomat z zvez-
dastim nastavkom ali dre-
sirno vrečko, če testomata 
nimamo. Piškote brizgamo 
na pekač, prekrit s peki pa-
pirjem. Pečemo v pečici na 
180 °C približno 10 minut 
oz. toliko dolgo, da se piškoti 
zlato rjavo zapečejo. Pečene 
piškote ohladimo in jih na 
spodnji strani namažemo z 

marmelado ter jih zlepimo 
po dva skupaj. Po želji potre-
semo s sladkorjem v prahu.

Nasvet: Pomembno je, da 
so nekaj ur pred peko vse 
sestavine na sobni tempe-
raturi. 

Za kakavove rogljičke s ko-
kosom potrebujemo: 350 g 
moke, 300 g masla, 1 jajce, 1 
žlico kakava, 100 g sladkorja 

v prahu, 1 vaniljev sladkor, 
ščepec soli. Za preliv: 150 g 
jedilne čokolade, 50 g masla, 
1 skodelico kokosove moke.

Moko presejemo ter ji pri-
mešamo kakav, sladkor, va-
niljev sladkor in ščepec soli. 
Dodamo na koščke nareza-
no maslo in jajce. Vse skupaj 
zgnetemo v testo, ki naj poči-
va v hladilniku 30 minut. Iz 

ohlajenega testa oblikujemo 
rogljičke, ki jih polagamo na 
pekač, prekrit s peki papir-
jem. Rogljičke pečemo v pe-
čici, ogreti na 180 °C, 10 mi-
nut. Za preliv nad vodno ko-
peljo raztopimo čokolado in 
maslo. Konice piškotov po-
makamo v raztopljen čoko-
ladni preliv in jih nato pova-
ljamo po kokosovi moki.

Govedina da moč

Maščobe v mesu določajo njegovo kalorično vrednost. Sto 
gramov puste govedine ima 119 kalorij, mastne ovčetine 414, 
mastne svinjine 536. Že leta se borimo proti premastnim mes-
ninam, odstranjujemo kožo s piščanca, režemo loj z govedine, 
mast s svinjine ... Od nekdaj velja, da velik kos govedine, šim-
basa, bočnika, od križa ali vratu, da odlično juho. Krava mora 
biti stara in zdrava, v juhi pa mozgova kost in rezina jeter ter 
vsa jušna zelenjava. Juha naj rahlo vre uro in pol do dve uri, 
potem jo ohladimo, za čez noč postavimo v hladilnik, da se 
vsa maščoba strdi in nabere na vrhu. To poberemo in zavr-
žemo, v precejeno juho pa zakuhamo rezance, jo obarvamo 
s paradižnikovo mezgo in vsi so zadovoljni. Danes je narasla 
poraba mladega pitanega goveda, to je meso 14–15 mesecev 
starih in na poseben način pitanih bikcev, ki tehtajo 450–500 kg. 
Goveje meso je vir polnovrednih beljakovin, premore celo nekaj 
vitaminov in vsebuje ogromno prepotrebnih rudninskih snovi. 

Sočni golaž iz bočnika

Za 4 osebe potrebujemo: 40 dag govejega bočnika, 5 dag 
maščobe, 30 dag čebule, golaževe začimbe (1 lovorov list, 
četrt žličke majarona, četrt žličke kumine, 2 stroka česna), 1 
dag suhe pekoče paprike, sol, žličko paradižnikove mezge, 1 
droben olupljen krompir ali 2 dag moke, 0,5 dl rdečega vina.
Na maščobi prepražimo sesekljano čebulo, dodamo začimbe 
(česen stremo, kumino sesekljamo), papriko, paradižnikovo 
mezgo in prilijemo nekaj žlic vina ali kisa za lepo barvo. Solimo 
in dušimo. Dodamo meso z nekoliko vode in vse skupaj duši-
mo do mehkega. Med dušenjem po potrebi prilivamo vodo, 
da se ne prismodi. Dodamo tudi drobno nariban krompir ali 
golaž potresemo z moko, jo prepražimo in primerno zalije-
mo. Pokuhamo in omako pretlačimo. Nekateri vežejo golaž 
s temnim prežganjem in ga ne pretlačijo, temveč dušijo tako 
dolgo, da se čebula popolnoma razpusti. Za še bolj sočen go-
laž uporabimo 50 dag čebule in samo 1 dag moke za zgostitev.

Goveji biftek na žaru

Za 4 osebe potrebujemo: 1 kg govejega fileja v kosu, 1 žličko 
gorčice, 1 dl olja, sol in poper iz mlinčka.
Goveji file očistimo žilic in kožic. Narežemo ga na 3 do 4 cm 
debele zrezke, ne smejo biti pretanki. Vsak zrezek pritisnemo 
z dlanjo, ne smemo ga tolči s kladivom za meso. Začinimo jih 
s soljo in poprom, namažemo z gorčico in prelijemo z malo 
olja. Tako pripravljene kose pustimo stati vsaj pol ure, če pa 
jih ne mislimo uporabiti takoj, jih postavimo v hladilnik. 
Pripravljeni biftek položimo na vroč žar in pečemo na vsaki 
strani približno 3 minute. Kako dolgo ga bomo še pekli, je 
odvisno od tega, kakšen biftek hočemo: zelo pečen, srednje 
pečen ali v sredi še krvav. Nikoli ga ne pečemo dlje kot 10 
minut. Obračamo ga z dvema žlicama, ne prebadamo z vili-
cami. Na pečeni biftek položimo kocko masla, da se po njem 
raztopi. Meso ponudimo s pečenim krompirjem, solato itd.

Mojca Logar

Teden dni sem preživela v 
Belgiji, kjer skupaj z nemško 
in belgijsko šolo izvajamo pro-
jekt »skils4life«. Lahko bi pre-
vedli veščine za prihodnost, 
za življenje. Danes vsi pou-
darjajo, da so najpomembnej-
še mehke veščine. Moramo se 
znati pogovarjati, delovati v 
timu, moramo se učiti reševa-
ti probleme ali izzive, komu-
nikacija in sodelovanje. Na 
koncu poudari, zapomnite 
si še nekaj, nenehno se učite. 
Učite se česarkoli, trenirajte 
svoje možgane, to je naša edi-
na dolžnost. Peljali so nas gle-
dat proizvodnjo tovornjakov 
Volvo v Gentu. Sprehajamo se 
po proizvodnji, opazujemo ta-
ble, kjer beležijo, koliko je kdo 
obremenjen. Imajo tri krajše 
odmore, v katerih se sestaja-
jo delavci različnih delovnih 
procesov in debatirajo, kako bi 
lahko izboljšali učinkovitost. 
Na napake ne opozarja nadre-
jeni, pač pa sodelavec, kolega. 
Oni najbolj vidijo izboljšave, 
priložnosti …. Na koncu ima-
mo razgovor s kadrovikom in 
pravi, najpomembnejše zna-
nje za delo v naši proizvodnji 
ni tehniško ali računalniško 
znanje, kar bi morda priča-
kovali, pač pa vaša osebnost. 
Ali se znate prilagajati, zna-
te komunicirati, vidite rešitve 
v težavah, niste samovšečni, 
kjer bi se morali podrejati le 
vašim pogledom. Kako smo 
bili presenečeni nad temi 
zahtevami. Med operaterji v 
proizvodnji so bili sami mladi. 
Kje so starejši delavci, radove-
dno sprašujemo. Po krizi, ko 
so morali odpustiti precej ope-
raterjev, so na novo zaposlo-
vali le mlajše. Po normativih 

Evropske unije so ljudje, stari 
nad 45 let, opredeljeni kot sta-
rejši delavci. Glavni v prodaji 
so »mladi zajci«, tako so jih 
poimenovali. Z napredova-
njem po lestvici mednje lahko 
pride tudi »star lisjak«, ven-
dar je več mlajših. Pokazali 
so nam delo evropske komisije 
in zopet usklajevanje, skupaj, 
dogovarjanje, nič sam, vsi se 
morajo strinjati, in to je dolgo-
trajen postopek. Dijaki so nato 
pripravili svoj življenjepis in 
prošnjo za namišljeno službo. 
Razgovor z njimi je opravila 
tamkajšnja ravnateljica. Šole 
v Belgiji so mnogo slabše opre-
mljene kot naše, dijaki in za-
posleni so raznobarvni in zelo 
različnih narodnosti. Sliši se 
zelo lepo, je pa tudi zelo na-
porno. Flamci in Valonci so si 
nasprotujoči kot psi in mački. 
Ne bi si mislila, da je to res 
tako prisotno. Partnerska šola 
se nahaja v f lamskem delu, 
ki je trenutno v boljšem go-
spodarskem stanju. Bruselj je 
francosko govoreča prestolnica 
sredi f lamske večine. Neradi 
hodijo tja. Vprašala sem jih, 
ali imajo radi kralja. Ne, govo-
ri francosko, odgovorijo kratko 
brez premišljevanja. Umetna 
tvorba, ki je nastala 1831 na 
prigovarjanje velesil, se zdi, da 
danes nima pravih korenin, 
zgodovinskega spomina in 
tradicije. Če je tu nastala EU, 
se lahko zgodi, da se bo prav 
tukaj tudi razkrojila. 

Torej učenje, spoznavanje, 
kdo sem, in sposobnost delova-
nja v skupini. Če je to težava, 
si omislimo samostojno delo, 
kjer bomo odvisni le od sebe … 
Malo je danes takšnih služb …

Znanje za prihodnost

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

V soboto smo mlad par 
pospremili na njuno skupno 
življenjsko pot. Civilno poroko 
sta imela v čudovitem in idilič-
nem okolju ob jezeru Jasna v 
Kranjski Gori. Lepo vreme ter 
pogledi na vršace so še osmis-
lili njuno in naše veselje. Po-
roka je bila dolgo načrtovana, 
mladoporočenca sta vložila 
veliko svojega truda, želja in 
upanja, da bo to njun lep in 
poseben dan. Ostali smo se z 
njima veselili. Predvsem smo 
jima želeli, da je to šele začetek 
najlepšega dela skupnega živ-
ljenja. Mnogi starejši zakonci 
se nasmihajo in pripomnijo 
kakšno (svojo) modrost: ja, ja, 
to je šele začetek, no, bosta že 
videla, nevihte, oblaki, tem-
ni dnevi, prepiri, skrbi … Bolj 
prikrito kot naglas želijo pove-
dati, da vsak dan ni poročni 
dan. Pozabijo pa povedati, da 
ravno iz lepote poročnega dne 
in iz moči skupne zaobljube 
mož in žena lahko vse življe-
nje črpata moč, upanje in po-
gum za rast njunega odnosa. 
Pozabijo povedati, da imata 
samo onadva škarje in platno 
v rokah. To je njuna največja 
moč. Onadva lahko odločata, 
kaj bosta naredila s svojim za-
konskim zadovoljstvom. Vemo 
samo to, da če ne bosta nič na-
redila, se bo njuno zadovoljstvo 
z leti zmanjševalo. Ti prišepe-
tovalci pozabijo povedati, kako 
nujno se je v zakonu povezati 
preko ranljivosti. Zato mlado-
poročencem le povejmo resni-
co, da je ravno ranljivost vstop 
v srečno skupno življenje. V 
ranljivosti si upamo povedati, 
kdaj smo prestrašeni, žalostni, 
jezni, razočarani, neslišani. 
Vsi tisti, ki radi svetujejo, ne 

povedo, naj se o problemih po-
govarjamo, naj jih ne pometa-
mo pod preprogo. In vsi ti tudi 
ne povedo, da je sramotenje in 
poniževanje zakonca zelo uni-
čujoče za zakonski odnos. 

Zagovorniki pozitivne psiho-
logije zelo poudarjajo, da mora 
biti v zakonu veliko ljubezni, 
smeha, sonca in svetlobe, dob-
rote, pozitivnih emocij, ki bodo 
uničile negativna čustva (kar 
seveda ni res), da ne smemo 
misliti na težke trenutke in naj 
jih kar vržemo stran. Preveč 
enostavno, kajneda.

Zato je bolj koristno sveto-
vati mladim zakoncem, naj 
se od prvega dne skupnega 
življenja trudijo investirati v 
zakonski odnos le najboljši 
del sebe. Res je, da to ne pri-
de samo od sebe. Moramo se 
potruditi poiskati najboljši 
del sebe. Tako osrečimo sebe 
in zakonca. Povejmo mladim 
zakoncem, da mora vsak za-
konski odnos skozi fazo zo-
renja, kjer so prepiri obvezni. 
Vprašanje je le, koliko časa 
preživimo v prepirih, ko smo 
brez stika. To so lahko kratka 
obdobja. Povejmo jim, da so 
otroci le posledica zakonskega 
odnosa in da je lahko vzgaja-
ti, ko smo usklajeni. Povejmo 
jim, da je osebnostna rast laž-
ja v paru. Lepše je, ko se dva 
skupaj trudita in pomagata 
drug drugemu. Z izkušnjami, 
ki jih imamo, le pomagajmo 
mlademu paru. Največ jima 
bomo pomagali, če ne bomo 
preveč svetovali, temveč bolj 
delili svoje izkušnje, napake in 
ju opogumljali.

Večni da!

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Organizator :
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IZLET /  OD 24. DO 26.  AVGUSTA 2018

CENA: 249 €
(ob prijavi 40 gostov)

Švica in vožnja z vlakom  
Bernina Express

Švica je v vsakem letnem času zelo priljubljen cilj svetovnih popotnikov, smučarjev in pohod
nikov. Vsaka dolina je svet zase, vsako jezero obkrožajo drugačne silhuete, vsaka gora je obli
kovana po drugačnem navdihu. 

1. dan: Najprej se bomo odpeljali do polotoka Sirmione, ki se nahaja na jugu 
Gardskega jezera. Po ogledu bomo nadaljevali do jezera Iseo ali Sebino, ki je 
stičišče alpskega severa in mediteranskega juga. Nato se bomo vozili po dolini 
Camonica, ki je uvrščena na seznam Unescove kulturne dediščine. 2. dan: Po  
zajtrku se bomo z vlakom vozili po slavni železniški progi Bernina Express, ki je 
uvrščena na Unescov seznam. Celotna trasa proge je edinstvena: povezuje mesta 
Tirano, St. Moritz, Davos in Chur, vodi čez 196 mostov, skozi 55 tunelov ter čez sli
koviti gorski prelaz Bernina. Izstopili bomo v St. Moritzu in se sprehodili po mestu. 
3. dan: Po zajtrku se bomo odpeljali do mesta Bellinzona, nad katerim se dvigu
jejo tri mogočne trdnjave, iz katerih so varovali vstop v dolino. Za konec si bomo 
ogledali še čokoladnico Alprose, ki je največja proizvajalka švicarske čokolade. Na 
poti proti domu se bomo ustavili še v Luganu, pomembnem švicarskem turistič
nem središču, ki leži ob istoimenskem jezeru.

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, dva polpenziona v hotelih turistične kategorije v dvo-
posteljni sobi na območju Vaduza in Tirana, vožnjo z vlakom Bernina Express na relaciji Tirano–St. Moritz, 
ogled čokoladnice, turistično vodenje, organizacijo ter DDV. 

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične 
poslovalnice:  Kranj – 04/ 20 13 220, Škofja Loka – 04/ 51 70 
305, Radovljica – 04/ 53 20 445; Jesenice – 04/ 58 09 755,  
Ljubljana – 04/23 08 505, Domžale – 01/ 72 20 016,  
Tržič – 04/ 59 63 280 
 ali pišite na turizem@alpetour.si.   

Podbrezje – Na nogometnem igrišču Pod farovžem v Podbrez-
jah bo v petek, 1. junija, ob 17. uri tradicionalna dobrodelna 
nogometna tekma med člani slovenske hokejske reprezentan-
ce in člani FC Podbrezje. Udeležbo so že potrdili Rok Tičar, 
Robert Sabolič, Jan Urbas, Anže Kuralt, Matic Podlipnik, An-
drej Hebar, Blaž Gregorc, Ken Ograjenšek, Klemen Pretnar, 
Andrej Tavželj ... Ves dobiček od prodaje unikatnih majic s 
podpisi reprezentantov in izkupiček od dobrodelne dražbe 
reprezentančnega dresa Anžeta Kuralta bodo namenili ljudem 
v socialni stiski. Po tekmi organizator, društvo TVD Partizan, 
vabi na druženje v prireditvenem šotoru.

Dobrodelna nogometna tekma v Podbrezjah

Jože Košnjek

Strahinj – Septembra lani so 
tri srednje šole s slovenskim 
učnim jezikom iz treh de-
žel oziroma držav – Državni 
znanstveni licej France Pre-
šeren iz Bazovice pri Trstu, 
Zvezna gimnazija za Sloven-
ce v Celovcu in Srednja šole 
Biotehniškega centra iz Stra-
hinja – začele uresničevati 
mednarodni projekt iz pro-
grama Erasmus+ z naslo-
vom SLAVIT (Slovenija, Av-
strija, Italija) z naslovom Slo-
vensko naravoslovje treh de-
žel. Trajal bo do novembra 
leta 2019. Odločitev zanj je 
bila premišljena in tudi ute-
meljena z željami dijakov, 
učiteljev in njihovih staršev 
po aktivni naravoslovni de-
javnosti, po laboratorijskem 
in terenskem delu, po med-
narodni dejavnosti, po po-
vezovanju z matičnim naro-
dom in po učenju in znanju 
slovenščine, ki so jih zapisa-
li v posebni anketi. V projekt 
so vključene številne dejav-
nosti in raznoliki načini so-
delovanja, glavne pa so dija-
ške izmenjave na temo nara-
voslovja, varovanja narave, 
trajnostnega razvoja in pove-
zovanja teorije z delom v la-
boratoriju in v naravi. 

Pred kratkim se je v Bioteh-
niškem centru Naklo v Strahi-
nju končala prva dvotedenska 
izmenjava, v katero je bilo 
vključenih po šest dijakinj in 
dijakov iz Celovca in Trsta ter 

12 dijakinj in dijakov iz Stra-
hinja, ki so bili tudi gostitelji 
vrstnikov iz partnerskih šol. 
Tema izmenjave je bila Voda 
in hrana za trajnostni razvoj. 
Dijakinje in dijaki so v dese-
tih šolskih dneh ustvarjali v 
naravoslovnih delavnicah in 
preživeli noč v naravi v Udin 
borštu, se urili v izdelovanju 
jogurta, preverjali svoja spoz-
nanja v laboratoriju, anali-
zirali vodo v šolskem ribni-
ku in reševali številne naloge 
s področja fizike, matemati-
ke in naravoslovja. Strokovne 
izraze so zapisovali v sloven-
ščini, nemščini, italijanšči-
ni in angleščini in tako zače-
li sestavljati večjezični slovar 
izrazov, nastajati pa je začel 

tudi vodnik za učitelje. Vsak 
od udeležencev je na sklepni 
slovesnosti prejel tudi kari-
erno mapo, v katero bo lahko 
zapisoval prelomne dogodke 
v svojem izobraževalnem in 
poklicnem življenju. Seveda 
pa so dijakinje in dijaki med 
seboj tkali prijateljske vezi, se 
pogovarjali v slovenščini in 
spoznavali Slovenijo. V dese-
tih šolskih dneh, od katerih 
so bili štirje namenjeni pou-
ku, šest pa praktičnemu in te-
renskemu delu, jim je uspelo 
sestaviti pevski zbor, ki je pre-
senetil na sklepni prireditvi 
izmenjave, in narisati logotip 
projekta.

Ravnateljice sodelujočih 
šol Loredana Guštin (Trst), 

Za lka Kuchling (Celovec) in 
Andreja Ahčin (Strahinj), 
koordinatorke projekta na 
šolah Irena Pecchiar, Irina 
Kert in Bernarda Božnar ter 
direktor Biotehniškega cen-
tra Naklo dr. Marijan Pogač-
nik so po prvi od treh dijaških 
izmenjav (naslednja bo okto-
bra v Celovcu) prepričani v 
končni uspeh projekta, ki je 
edini mednarodni Erasmu-
sov čezmejni projekt, v kate-
rem je povezovalni jezik slo-
venščina. Že sedaj moramo 
razmišljati, kako bomo sode-
lovali po koncu tega projek-
ta, saj se nam bo takšno delo 
z mladimi bogato obrestova-
lo, je poudaril direktor dr. Po-
gačnik. 

Dijaki iz treh dežel o vodi in 
hrani za trajnostni razvoj
V Strahinju se je pred nedavnim končala prva dijaška izmenjava iz mednarodnega projekta  
Slavit – Slovensko v naravoslovje treh dežel.

Udeleženci prve dijaške izmenjave v okviru projekta Slavit skupaj z vodstvi šol in 
koordinatorkami projekta na sklepnem srečanju v Strahinju
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desetdnevna vremenska napoved

Torek
29. 5.

14/27 °C

Nedelja 
3. 6.

11/25 °C

Sreda 
30. 5.

Četrtek
31. 5. 

Petek
1. 6. 

Sobota
2. 6.

15/28 °C 15/26°C 13/25 °C 12/23 °C

Ponedeljek 
4. 6.

Torek
5. 6.

Sreda
6. 6.

Četrtek
7. 6.

12/25 °C 12/26 °C 12/25 °C 13/24 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

sudoku_LAZJI_18_43
NALOGA

7 1 9
2 8 5 3

9 6 5 1
9 5 3 1 4

4 7 3 8
8 3 4 6 9

6 2 4 7
3 1 5 9

4 8 6

sudoku_LAZJI_18_43

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_43
NALOGA

9 6 4 5
7 6

5 2
8 2 6 4

9 6 4 5 1 8
4 3 8 7

2 7
1 3

3 6 9

sudoku_TEZJI_18_43

REŠITEV

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

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. Sestavila: P. F.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_43
NALOGA

9645
76

52
8264

964518
4387

27
13

369

sudoku_TEZJI_18_43

REŠITEV

968142753
247953618
153687429
875216934
396475182
412398567
629534871
581729346
734861295

sudoku_LAZJI_18_43
NALOGA

719
2853

9651
95314

4738
83469

6247
3159

486

sudoku_LAZJI_18_43

REŠITEV

765341928
421798653
839652471
956283147
147965382
283417569
698124735
312576894
574839216

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 30. 5.
18.10, 20.40 SOLO: ZGODBA VOJNE ZVEZD
16.00, 20.15 DEADPOOL 2
18.20 FANTASTIČNA ŽENSKA
15.40 MAŠČEVALCI: BREZMEJNA VOJNA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 30. 5.
15.50, 18.30, 21.10 SOLO: 
ZGODBA VOJNE ZVEZD
17.20, 20.00 SOLO: ZGODBA VOJNE 
ZVEZD, 3D
15.40, 18.00, 20.20 DEADPOOL 2
16.50 FANTASTIČNA ŽENSKA
20.40 MOJ LAŽNI MOŽ
16.00 JAMSKI ČLOVEK, sinhro.
21.00 MAŠČEVALCI: BREZMEJNA VOJNA

17.50 MAŠČEVALCI: 
BREZMEJNA VOJNA, 3D
18.50 POČUTIM SE LEPO

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Četrtek, 31. 5.
20.00 LBJ

Petek, 1. 6.
18.00 TRI SEKUNDE
20.30 KLUB ZADOVOLJNIH ŽENSK

Sobota, 2. 6.
16.00 ZAČARANI PRINC, sinhro.
18.00 KLUB ZADOVOLJNIH ŽENSK
20.00 LBJ

Nedelja, 3. 6.
16.00 ZAČARANI PRINC, sinhro.
18.00 ZEMLJA: NEPOZABEN DAN
20.00 TRI SEKUNDE

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 29. maja
20.00  Tadeusz Slobodzianek: NAŠ RAZRED

Sreda, 30. maja
11.00  Ela Peroci, Desa Muck: MUCA COPATARICA (v dvorani PGK)

Četrtek, 31. maja
10.00, 11.15  Ela Peroci, Desa Muck: MUCA COPATARICA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Tokrat bo naš izlet čebelarsko obarvan. Pot nas bo vodila v Slovenj Gra-
dec, kjer deluje edini evropski medičar in svečar s tradicijo iz leta 1757. 
Prikazali nam bodo, kako izdelujejo sveče in lectova srca. Vmes boste 
lahko pokusili ekološke medenjake, brezalkoholno staroslovansko pi-
jačo in medeno žganje. Nato se bomo odpeljali na Kope, kjer nam bodo 
v humorističnem šovu prikazali, kako so včasih opravljali  
gozdarska opravila s starimi orodji. Vmes bo tudi „holcerska“ 
malica – pohorski lonec. Domov se bomo odpeljali skozi Sa-
vinjsko dolino in se ustavili v Mozirju, kjer nam bo čebelar 
prikazal, kako vzgaja čebele, spoznali boste, katere rastline 
dajo največ medu, nekaj izdelkov boste lahko tudi pokusili.

Vabljeni.

Cena izleta je 34 evrov in vključuje:  
prevoz, ogled izdelave medenih sveč in lectovih src, hudomušno  
predstavitev gozdarskih opravil, obisk čebelarja, degustacijo medu, kosilo in DDV.

Odhod avtobusa: ob 6.30 z AP Radovljica, ob 6.55 z AP Creina Kranj, 
ob 7.05 z AP Mercator Primskovo, ob 7.25 z AP Škofja Loka. 
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite  
osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si. 

Koroška in čebelice
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IZLET / 13. junija 2018

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

29. 5. tor. Magdalena 5.17 20.43

30. 5. sre. Ivana 5.16 20.44 

31. 5. čet. Angela 5.15 20.44           

1. 6. pet. Fortunat 5.15 20.45

2. 6. sob. Erazem 5.14 20.46

3. 6. ned. Pavla 5.13 20.47

4. 6. pon. Franc 5.13 20.48

Jasna Paladin,  
Aleš Senožetnik

Kamnik – Kamnik je te dni v 
znamenju cvetja, saj se je v 
petek začela Igra rož, prire-
ditev, ki jo organizirajo Za-
vod za turizem, šport in kul-
turo Kamnik, Sekcija cvetli-
čarjev in vrtnarjev pri Obr-
tno-podjetniški zbornici in 
Arboretum Volčji Potok.

Obiskovalci so od petka do 
nedelje (ponovno pa spet ta 
konec tedna) lahko okušali 
jedi iz cvetja, ki so jih ponu-
jali kamniški gostinci, opa-
zovali slikarje pri ustvarja-
nju cvetličnih motivov, obi-
skali stojnice rokodelcev ali 
pa si ogledali razstavo čebe-
larjev, predvsem pa so lahko 
opazovali spretne cvetličar-
je pri njihovem ustvarjanju.

Vrhunec večdnevne prire-
ditve je bilo namreč držav-
no prvenstvo cvetličarjev. 
»Iz kakšnega cvetja bomo 
ustvarjali, smo izvedeli šele 
na dan prireditve, vsi smo 
dobili enako količino, lokaci-
je smo izžrebali, nato pa gle-
de na to izbrali konstrukcije 

in ustvarili aranžmaje,« so 
nam, tik preden jih je ploha 
nekoliko odgnala od dela, 
razlagali cvetličarji iz sed-
mih ekip, ki so pred por-
tali nekaterih stavb v sre-
dišču mesta ustvarjali na 
temo Mesto pod Alpami. V 
soboto so bili nato na vrsti 

poročni šopki, prosto veza-
ni šopki in pogrinjki za dva, 
njihovo delo pa je ocenjeva-
la mednarodna komisija, ki 
je v soboto zvečer razglasila 
zmagovalca, ki bo Slovenijo 
leta 2020 zastopal na evrop-
skem prvenstvu v Katovi-
cah na Poljskem. Državna 

prvakinja je postala Jasmi-
na Zupančič Dežman iz lju-
bljanske Cvetličarne Em-
poria, drugo mesto je osvo-
jil Matjaž Beguš iz kranj-
ske cvetličarne Kalika, tret-
je pa Brigita Klinar iz Šole 
za hortikulturo in vizualne 
umetnosti Celje.

Kamnik se je razcvetel
V središču mesta so minuli konec tedna ustvarjali cvetličarji, ki so se potegovali za naslove državnih 
prvakov. Prireditev Igra rož pa se bo z različnimi dogodki, povezanimi s cvetjem, odvijala še vse do 
nedelje, 3. junija.

Takole so cvetličarji okrasili portal vrat Rojstne hiše Rudolfa Maistra na Šutni. / Foto: Jasna Paladin

Šmartno – V Domu starejših Taber v Šmartnem pri Cerkljah 
so nedavno predali v uporabo urejene knjižne regale v devetih 
dnevnih prostorih za bivanje. Kot je v nagovoru povedal Zdrav-
ko Kastelic, se je knjižni fond zbiral dve leti in so vsa knjižna 
dela sproti popisali, niso pa jih tematsko uredili. Sedaj bo za 
branje stanovalcem na voljo v devetih dnevnih prostorih za 
bivanje skupaj 4430 knjig, prejetih kot donacija Domu Taber. 
To nalogo sta letos prostovoljno prevzela stanovalca, zakonca 
Lidija in Ivo Puc. Zdravko Kastelic se jima je zahvalil za uspeš-
no izpeljano nalogo, pa tudi Franciju Šternu, ki se je kasneje 
priključil urejanju knjižnice. Zahvalil se je tudi glasbenikom in 
vsem drugim, ki so nastopili v kulturnem programu.

V Domu Taber odprli urejeno knjižnico
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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 Bleiweisovi cesti 4 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. 

delavnica
TAČKOVA URICA
Društvo Tačke pomagačke 
torek, 29. 5., ob 17. uri, v dvorani

Mestna knjižnica Kranj • prireditve@mkk.si • www.mkk.si
• prijava na e-obveščanje: http://info.mkk.si • portal za 
otroke: www.modripes.si • spletni leksikon: www.gorenjci.si
Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.

pravljična urica
PRAVLJIČNA SREDICA
Bojan Pretnar
sreda, 30. 5., ob 17.30, v pravljični sobi

predavanje
ZEMLJA VODA SEME
Anton Komat
torek, 29. 5., ob 19. uri, v dvorani
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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

Pogovori z umetniki: Peter Gaber
Škofja Loka – Naslednji v ciklu pogovornih večerov z ume-
tniki bo jutri, v sredo, 30. maja, ob 19. uri v Galeriji France-
ta Miheliča v Kašči na Spodnjem trgu. Pogovor bo tekel s 
Petrom Gabrom, predstavnikom mlajše generacije slikarjev.

Prenova soseske Planina
Kranj – Mestna občina Kranj vabi v četrtek, 31. maja, ob 17. 
uri na Glavni trg 1, nasproti vodnjaka, kjer se bo ob 17. uri 
začela predstavitev projektov v okviru prenove soseske Pla-
nina.

Tacitova Germanija in ideja o večvrednosti ras
Tržič – V četrtek, 31. maja, bo v Pollakovem salonu Tržiškega 
muzeja ob 18. uri muzejski večer z naslovom Tacitova Ger-
manija in ideja o večvrednosti ras, kjer bo dr. Verena Vidrih 
Perko predavala o knjigi Tacitova Germanija, ki je nastala v 
času Rimskega cesarstva, v njej pa so Germani opisani kot 
visokorasli, modrooki in plemeniti divjaki. 

Sprejem Pretnarjevih nagrajencev
Tržič – Svečani dogodek sprejema letošnjih Pretnarjevih 
nagrajencev Petra Kuharja in Lenke Kuhar Daňhelove bo v 
petek, 1. junija, ob 19. uri v večnamenskem prostoru Knjižni-
ce dr. Toneta Pretnarja. Pogovor z nagrajencema bo vodila 
direktorica knjižnice Marinka Kenk Tomazin, Maja Tekavec 
bo prebirala njuno poezijo, Lana Petrovič pa dogodek glas-
beno popestrila s svojimi avtorskimi skladbami.

Poletje na Stari Savi
Jesenice – V okviru prireditev pod skupnim naslovom Po-
letje na Stari Savi bo v petek, 1. junija, ob 18.30 koncert 
Harmonikarskega orkestra Glasbene šole (GŠ) Jesenice, v 
soboto, 2. junija, bo ob 19.30 koncert Simfoničnega orke-
stra GŠ Jesenice, v nedeljo, 3. junija, bo ob 10. uri gledališka 
predstava – zaključna produkcija gledališke šole pri Gledali-
šču Toneta Čufarja Jesenice z naslovom Cirkuška, ob 10.30 
pa glasbeno-folklorni nastop CSU na poti pripravljajo gostje 
iz Avstrije. V torek, 5. junija, bo ob 16. uri baletna predstava 
Petruška baletnega oddelka GŠ Jesenice, 16. junija pa se bo 
ob 18. uri začela Poletna muzejska noč z razstavo in Odme-
vom, ob 20. uri bo zadnje javno vodstvo po železarskem 
muzeju pred obnovo Ruardove graščine, ob 21. uri potopi-
sno predavanje pod zvezdami z degustacijo piva, ob 22. uri 
pa Odmev: Samuel Blues in Bufetkarja. 

Gutenberški dnevi
Bistrica pri Tržiču – V soboto, 2. junija, se boste od 9. do 
17. ure na gradu Altgutenberg (Hudi grad) nad Bistrico pri 
Tržiču z gutenberškimi graščaki lahko vrnili v čas srednje-
ga veka. Vodeni ogledi bodo ob 10., 13. in 15. uri. Vstop bo 
prost.

V zavetju besede 2018
Mojstrana – V četrtek, 31. maja, se bo ob 16. uri v knjižnici v 
Mojstrani začelo regijsko srečanje literatov z naslovom V za-
vetju besede 2018. Brošuro Kekec and Pehta bo predstavila 
Dušica Kunaver, o pisatelju Josipu Vandotu in Kekcu pa bo 
spregovoril literarni zgodovinar in profesor Miran Hladnik.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje – V Medgeneracijskem centru Kranj bo danes, 
v torek, 29. maja, ob 17. uri tehnična prva pomoč – računal-
ništvo in telefonija, v četrtek, 31. maja, bo ob 17. uri srečanje 
Življenje z osebo z demenco, v petek, 1. junija, bodo ob 15. 
uri brezplačne inštrukcije angleškega in nemškega jezika. V 
Cerkljah bodo na TIC-u danes, v torek, 29. maja, in jutri, v 
sredo, 30. maja, obakrat ob 15. uri inštrukcije matematike za 
osnovnošolce. Obvezne prijave za vse dejavnosti na telefon 
041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 29. maja, 
nemške urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 30. maja bodo ustvar-
jalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 31. maja, bo ura pravljic 
ob 17. uri, prireditev Lepo je biti bralec, žrebanje nagrajencev 
knjižne uganke pa ob 18. uri.

Hrušica – V knjižnici bo v četrtek, 31. maja, ura pravljic z 
grofico ob 17. uri, žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa 
ob 17.45.

Slovenski Javornik – V Domu Julke in Albina Pibernika bodo 
danes, v torek, 29. maja, ustvarjalne delavnice ob 15. uri, žre-
banje nagrajencev knjižne uganke pa bo ob 16. uri.

IZLETI

Na Višarje
Jesenice – Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča 
člane, da že sprejema prijave za izlet na Višarje, ki bo v če-
trtek, dne 14. junija. Prijave z vplačili sprejemajo v prostorih 
društva v času uradnih ur – v torek od 10. do 12. in 16. do 
18. ure.

Na blejske griče s pogledi na jezero
Gozd - Martuljek – Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi 
v nedeljo, 3. junija, na pohod na blejske griče s pogledi na 
jezero (Ojstrico, malo in veliko Osojnico). Odhod bo ob 7.45 
izpred Penziona Špik v Gozdu - Martuljku. Odhod vlaka z Je-
senic bo ob 8.27. Čas celotne hoje bo dve do tri ure. Odhod 
vlaka z Bleda ob 13.06. Prijave sprejemata do petka, 6. juni-
ja, po telefonu Simona, 041 358 367, in Majda, 051 336 635.

Raziskovanje nočnega življenja – netopirji
Stara Fužina – V petek, 1. junija, bo ob 20. uri pred Centrom 
TNP v Stari Fužini zbor, od koder boste odšli do obale Bo-
hinjskega jezera in opazovali netopirje, ki se bodo takrat šele 
prebudili. Obvezne prijave na: triglavski-narodni-park@tnp.
gov.si ali 031 655 691.

Cvetoča Radovna
Zgornja Radovna – V soboto, 2. junija, se ob 11. uri izpred 
Pocarjeve domačije lahko odpravite na botanični sprehod 
po grbinastih travnikih in odprtje razstave Življenje pod Tri-
glavom. 

S kolesom do Olševka
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 31. maja, 
na kolesarjenje na relaciji Naklo–Britof–Olševek–Naklo. 
Štart bo ob 9. uri izpred Doma upokojencev Naklo.

OBVESTILA

Dan odprtih vrat v Hiši čez cesto
Milje – Na dnevu odprtih vrat, ki bo v Hiši čez Cesto na 
Miljah 11 v četrtek, 31. maja, od 10. do 12. ure in od 17. do 
19. ure, si lahko ogledate zbirko punčk, igrač, otroških vo-
zičkov, gospodinjskih pripomočkov in kmečkega orodja. Na 
ogled so tudi makete luna parkov, vlakov in avtosteze, na 
kateri lahko dirkate tudi vi. Ogled je namenjen otrokom in 
odraslim. Hkrati pa si lahko ogledate razstavo del, ki so bila 

Radovljica – V petek je območna organizacija Rdečega križa 
Radovljica na vrtu za Šarčevo vilo v Radovljici spet organizirala 
Tabor mladih članov Rdečega križa. Na taboru so svoje delo 
predstavili policisti Enote vodnikov službenih psov, Igor Boh 
in Mario Domjanič iz Državne enote za varstvo pred neeksplo-
diranimi ubojnimi sredstvi pa sta mlade poučila o nevarnosti 
petard in neeksplodiranih ubojnih sredstvih. Prostovoljke Kra-
jevne organizacije Rdečega križa Radovljica so predstavile delo 
v centralnem skladišču radovljiškega združenja, člani ekipe 
za prvo pomoč iz OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica pa 
temeljne postopke oživljanja in uporabo AED-ja ter oskrbo 
poškodb. Tabora se je udeležilo 122 otrok iz osnovnih šol 
občin Radovljica, Bled in Gorje. 

Tabor mladih članov Rdečega križa

Tabora se je udeležilo več kot sto otrok iz treh občin.

Jože Košnjek

Brezje – Letošnji praznik Ma
rije pomočnice kristjanov, ki 
mu pri nas rečemo kar pra
znik Marije Pomagaj, so pre
tekli teden v Marijinem na
rodnem svetišču na Brez
jah počastili zelo slovesno. V 
sredo zvečer je bil Večer slo
venskih narodnih izročil, ki 
je pod geslom 'Radi bodimo 
to, kar smo' s pomočjo Ra
dia Ognjišče povezal Sloven

ce doma in po svetu. Mašo 
je skupaj z več kot desetimi 
duhovniki, med katerimi sta 
bila tudi rektor brezjanske
ga svetišča dr. Robert Bahčič 
in glavni urednik Radia Og
njišče Franci Trstenjak, daro
val ljubljanski pomožni škof 
dr. Anton Jamnik. Po maši 
je bila procesija z lučkami in 
Marijino podobo po vasi. 

Na praznični dan, v četr
tek, 24. maja, je bila dopol
dne slovesna maša, ki jo je 
daroval mariborski nadškof 
Alojz Cvikl. Posebnost maše 
je bilo petje zbora Messiah 

College Concert Choir iz 
Pensilvanije, ki je med evrop
sko turnejo želel peti tudi na 
Brezjah. Nekaj pesmi je zbor 
zapel po maši pred baziliko. 
Zvečer je bila na trgu pred ba
ziliko pevska in glasbena pri
reditev, na kateri se je zbralo 
nad 2000 ljudi. Povezovala 
sta jo Bernarda Žarn in Jure 
Sešek. V programu, ki je bil 
oblikovan kot praznični po
klon Mariji Pomagaj z Bre
zij in je imel zato naslov 'Ma

rija prečista vseh milosti vir', 
so sodelovali pevci Irena Vrč
kovnik, Ivan Hudnik, Anita 
Kralj Pavkovič, Marko Fink, 
Manca Izmajlova, Marko Vo
zelj in Isaac Palma in tri glas
bene skupine: Gajst'n Band, 
Hišni ansambel Avsenik in 
Modrijani. Rektor Marijine
ga svetišča dr. Robert Bahčič 
je vsem nastopajočim, ki so 
se odpovedali honorarju, po
daril serafinski rožni venec. 
Brezjanski frančiškani so ga 
dali izdelati v počastitev 120. 
obletnice njihovega prihoda 
na Brezje. 

Praznična večera
Na predvečer četrtkovega praznika Marije 
Pomagaj je bil večer slovenskih narodnih izročil, 
na praznični dan pa slovesna maša in koncert.

Nastopajoči so za konec skupaj z občinstvom zapeli znano 
pesem Veš, o Marija. / Foto: Romarski urad Brezje
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Prodajalec/vodja logistike v trgovini, m/ž (Škofja Loka)
Vi doprinesete k predanosti in ... želite prodajati, postavite kupca na prvo mesto 
in jim ponudite nepozabno izkušnjo, skrbite, da je skladišče vedno 100-odsotno 
pripravljeno za kupce, izobražujete svoje sodelavce o procedurah, ki se nanašajo 
na skladišče ... JYSK, d. o. o., Tovarniška cesta 10a, 8250 Brežice. Prijave zbiramo do 
8. 6. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Posluževalec stroja, m/ž (Škofja Loka in Ljubljana)
Nudimo vam: dinamično, samostojno in fleksibilno delo, polno novih izzivov, izme-
njevanje znanja med obrati skupine, možnost dolgoročnega sodelovanja, kandida-
te iščemo za Obrat Ljubljana in Obrat Škofja Loka. LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 
4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 22. 6. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Orodjar-vzdrževalec, m/ž (Sovodenj)
Pričakujemo: poklicno/srednjo izobrazbo strojne smeri, izkušnje niso pogoj, ročna 
spretnost, delo v timu in timsko naravnanost ... Termopol, d. o. o., Koprivnik 50, 4225 
Sovodenj. Prijave zbiramo do 27. 6. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Kranj)
Pričakujemo: vozniško dovoljenje B-kategorije, tekoče znanje slovenskega jezi-
ka, osnovno znanje uporabe računalnika, zaželene so ustrezne izkušnje in izpit za 
upravljanje viličarja, zanesljivost, fleksibilnost in samoiniciativnost. Monsun, d. o. 
o., Poslovna cona A 23, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 24. 6. 2018. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Knjigovodja, m/ž (Kranj)
Vaše naloge in odgovornosti: dnevna skrb za pravilno evidentiranje DDV-ja ter me-
sečni obračun DDV-ja, priprava različnih poročil s področja, komunikacija z doba-
vitelji in kupci ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 24. 
6. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec-voznik, m/ž (Radovljica)
Zaposlimo na delovnem mestu vzdrževalec-voznik. Komunala Radovljica, d. o. o., 
Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica. Prijave zbiramo do 30. 5. 2018. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Tehnolog CNC-obdelav, m/ž (Škofja Loka)
Nudimo vam: dinamično, samostojno in fleksibilno delo, polno novih izzivov in v 
prijetnem kolektivu, odlične možnosti osebnega in strokovnega razvoja ter grad-
nje nadaljnje kariere, izmenjevanje znanja med obrati skupine, stimulativno plačilo 
... LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 22. 6. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtomehanik, m/ž (Šenčur)
Od novega sodelavca pričakujemo: III.–V. stopnjo izobrazbe, 2 leti delovnih 
izkušenj, delavnost in pozitivno naravnanost. Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna  
cona A 45, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 16. 6. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Tehnolog, m/ž (Cerklje na Gorenjskem)
Opis delovnega mesta: priprava tehnološke dokumentacije izdelkov, določitev 
potrebnih orodij, materiala za izdelavo proizvoda, zagotavljanje pravočasnosti iz-
vedbe projekta, vodenje stroškovnika po posameznih projektih ... Kovinc ključav-
ničarstvo, d. o. o., Lahovče 87, 4207 Cerklje pri Gorenjskem. Prijave zbiramo do 31. 
5. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir na področju dostopa (access), m/ž (Kranj)
Naloge: izobraževanje in študij novih tehnologij (SDN, NFV, ONOS, OPENSTACK), 
oblikovanje predlogov njihovega uvajanja, sodelovanje v arhitekturnih skupinah 
in projektnih timih, priprava tehničnih rešitev na svojem strokovnem področju ... 
Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 21. 6. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com. 

Voznik C- in E-kategorije, m/ž (Kranj)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: vozniško dovoljenje kategorije C in E ter koda 
95, najmanj 3 leta izkušenj v mednarodnem transportu, zaželeni izpit ADR, ni pa 
pogoj. Štempihar, d. o. o., Poslovna cona A12, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 8. 6. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

CNC-operater, m/ž (Begunje na Gorenjskem)
Opis delovnega mesta: priprava materiala za potrebe dela v procesu, podrob-
na priprava delovnega mesta in CNC-stroja, nadzorovanje pravilnosti delovanja 
CNC-stroja, osnovno tekoče vzdrževanje strojev in opreme, skrb za smotrno po-
rabo materiala in časa, manipulacija materiala na krajših razdaljah (posamezno 
ali v skupini), druga dela in naloge po nalogu nadrejenega. Elan, d. o. o., Begunje 
1, 4275 Begunje na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 10. 6. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Prodajalec s skrajšanim delovnim časom, m/ž (Kranj)
Vaš profil: zaključena IV. stopnja izobrazbe in ustrezne delovne izkušnje, vestnost, 
natančnost in zanesljivost pri delu, samoiniciativnost in kreativnost pri delu. Char-
les Voegele, d. o. o., Linhartova cesta 11a, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 22. 6. 
2018. 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

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

                        + poštnina

12 50
EUR

Strokovnjakinja s področja 
kmetijstva nam v uvodu 
predstavi zanimivosti 
o krompirju, njegovo 
zgodovino, prehranske 
lastnosti in uporabnost 
posameznih sort 
krompirja za kulinarične 
namene. Soavtor knjige 
ponudi paleto receptov 
za jedi s krompirjem 
ter nas navduši za 
pripravo manj znanih, 
tudi zahtevnejših 
krompirjevih jedi. Knjiga 
pa je bogata
tudi s klasičnimi recepti, 
med katerimi ne manjka 
niti vedno priljubljeni 
pražen krompir.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

KrompirDARJA KOCJAN AČKO
ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

158 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

Knjigi lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, ju naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Cena posamezne knjige je

                        + poštnina

49
EUR

Rezultati 42. kroga – 27. maja 2018
6, 11, 14, 17, 21, 28, 35 in 20

Loto PLUS: 1, 4, 5, 11, 14, 18, 35 in 8
Lotko: 7 2 4 1 5 4

Sklad 43. kroga za Sedmico: 2.500.000 EUR
Sklad 43. kroga za PLUS: 110.000 EUR
Sklad 43. kroga za Lotka: 390.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

GARSONJERO ali 1-sobno stano-
vanje, v pritličju ali bloku z dvigalom, 
Kranj z okolico, tel.: 059/016-701 
 18001745

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

PEUGEOT 207 1.4, letnik 2006, 
94.000 km, lepo ohranjen, cena po 
dogovoru, tel.: 031/341-379 
 18001779

AVTODELI IN OPREMA
KUPIM

2 PNEVMATIKI za prikolico, rabljeni, 
ohranjeni, 155/70/13, tel.: 031/600-
276  
 18001783

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 
 18001429

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

GRADBENI oder Krause in dodatke, 
tel.: 04/57-21-452 
 18001792

SUHA bukova, razžagana drva in 
njivsko prst, Gorje, tel.: 031/561-707 
 18001785

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18001793

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

PAJEK Sip spider, 3,5 mm, 4 vretena 
in samonakladalko Sip, tel.: 051/673-
752 18001794

TRAKTORSKO prikolico za prevoz 
živine in brane ter obračalnik, tel.: 
031/343-177 18001777

KUPIM

TRAKTOR Lamborghini, New Holand, 
Deutz, 70–90 km, do 3000 ur ali po-
dobni, tel.: 041/584-185 18001778

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 18001496

PRIDELKI
PRODAM

TRITIKALO in ječmen za krmo, tel.: 
041/347-258 18001784

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BREJO telico v 5. mesecu ali menjam 
za teličko ali bikca, starega 3 mesece, 
tel.: 04/57-25-521 18001786

ČB telico v 9. mesecu brejosti, A kon-
trola, tel.: 031/530-308 18001789

JARKICE, 22 tedenske, že nesejo. 
Cepljene proti 8 boleznim, iz lastne 
vzreje. Brezplačna dostava. Kmetija 
Šraj, Robert Šraj, Čadramska vas 19, 
Poljčane, tel.: 031/751-675 18001787

KOKOŠI za zakol ali za nadaljno rejo, 
cena 0,50 EUR/kos. Oman, Zminec 
12, tel.: 041/725-850 18001791

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste, pred nesnostjo, pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 18001495

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, 
tel.: 031/757-485 18001780

ZAJKLJE in zajce lisce, na voljo tudi 
meso, tel.: 051/712-764 18001782

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DELO dobi kuhinjska pomočnica in 
oseba za delo v strežbi. Nedelje pros-
to. Gostilna pri Slavki, Viktor Marin-
šek, s.p., Podbrezje 36, Naklo, tel.: 
041/740-691 18001788

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, 
petek nep rekinjeno od  
7. do 15. ure, sreda od  
7. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

ZAPOSLIMO samostojnega & izkuše-
nega kuharja/vodjo kuhinje. Nudimo 
stimulativno plačilo, dodatna izobra-
ževanja, po potrebi garsonjero. Hotel 
Be llevue, d.o.o., Šmarjetna Gora 6, 
Kranj, tel.: 04/27-00-071 18001525

MEGALES, d.o.o., Strahinj 120, Naklo 
– zaposlimo voznika gozdarskega tovor-
njaka z izpiti C in E kategorije, ponudbe 
pošljite na info@megales.si 18001712

ZAPOSLIM voznika kategorije C. 
Samo Slovenija. Razvoz Ljubljana - po 
Gorenjski. Danilo Lipar, s.p., Lahovče 
77, Cerklje, tel.: 041/618-417 18001796

ZAPOSLIMO samostojnega avtomeha-
nika. Danijel Žibert, s.p., Hladnikova ul. 
38, Križe, tel.: 031/361-313 18001736

ZAPOSLIMO voznika kamiona eno-
dnevnih prevozov po Sloveniji, izpit 
kategorije C (zaželena kat. E). Agro 
Mobil, d.o.o., Letališka 37, Šenčur. 
Prijave na 041/698-385, g. Boštjan 
Bertoncelj, tel.: bostjan.bertoncelj@
agromobil.si 18001740

ZAPOSLIMO voznika kategorije E. 
Vožnja vlačilca po EU. Agro Mobil, 
d.o.o., Letališka 37, Šenčur. Prijave na 
041/698-385, g. Boštjan Bertoncelj, 
bostjan.bertoncelj@agromobil.si 
 18001761

ZAPOSLIMO voznika tovornega vozila 
z dvigalom (kategorija ). Prednost ima-
jo kandidati iz okolice Komende. Pri-
jave pošljite na: zaposlitev@komteks.
si. Komteks, d.o.o., Loka 119, 4290 
Tržič 18001790

STORITVE
NUDIM

GRADBENA dela, adaptacije, fasade, 
notr. ometi. Sopaj Agim, s.p., Struževo 
7, Kranj, tel.: 041/589-597 18001743

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tudi manjša gradbena dela 
– z vašim ali našim materialom, Grad-
ton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, Kranj, 
041/222-741, www.gradton.si 18001502

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, no-
tranje 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 
 18001533

BELJENJE, sanacija plesni, glajenje in 
brušenje sten, dekorativni ometi in op-
leski, barvanje napuščev in fasad vam 
nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, 
Naklo, tel.: 031/392-909  
 18001522

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 18001501

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419  
 18001482

IŠČEM

IŠČEM starejšo gospo za družbo in 
pomoč očetu v gospodinjstvu, tel.: 
040/899-539 18001795

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 
 18001504

RAZNO
PRODAM

ŽAR peč na oglje, dimenzije 600 x 
400 x 250, z nogami, mreža rostfrei, 
tel.: 031/449-766 18001781

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

narejena na slikarskem srečanju. Za skupine je zaželena na-
java pri Dragici Markun, tel.: 031 68 10 73, e-naslov: dragica.
markun@gmail.com.

KONCERTI

Slovanski večer
Radovljica – Mešani pevski zbor Musica viva Kranj Primsko-
vo z zborovodjem Alešem Gorjancem vabi na koncert z nas-
lovom Slovanski večer, ki bo v petek, 1. junija, ob 20. uri v 
cerkvi sv. Petra v Radovljici.

Zvoki keltske zemlje
Škofja Loka – V petek, 1. junija, se bo ob 20. uri na Škofjelo-
škem gradu začel koncert Glasbenega društva Crescendo z 
gosti z naslovom Zvoki keltske zemlje.
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Anketa

Anja Mandeljc, Gorje:

»Na županovem teku sem 
bila že lani. Zastopam kranj-
ski TSK Triglav in prav je, da 
pridemo na takšno priredi-
tev. Dober trening, dobra 
družba in še za dober namen 
gre. Vesela sem tudi zmage.«

Denis Guzelj, Kranj:

»Danes imamo čas, in ker je 
to dobrodelni tek, smo se z 
družino odločili, da sodelu-
jemo. V rekreacijo je treba 
vključiti tudi otroke in triletni 
sin Nik je danes prvič prete-
kel 1400 metrov. Super.«

Slavko Sitar, Mošnje:

»Skoraj redno sem na Žu-
panovem teku. Zelo lepo je, 
da tudi rekreativci na takšen 
način prispevamo za dober 
namen. Poleg tega je tukaj 
dobra družba, srečaš prija-
telje. Glavno je priti v cilj.«

Sara Stroj, Kranj:

»V prvi vrsti sem prišla za-
radi sebe. Po poškodbi sem 
znova želela preskusiti svoje 
spodobnosti. Malce seveda 
gledaš tudi na čas. Županov 
tek je lepa prireditev, tudi za-
radi dobrodelne note.«

Maja Bertoncelj

Županov tek na Brdu je le-
tos potekal osemnajstič. 
Vsa zbrana sredstva gredo 
v dobrodelne namene, kar 
se zdi udeležencem posebej 
pomembno. Tudi zato pride-
jo in podprejo socialne pro-
grame Fundacije Vincenca 
Drakslerja.

Tekli za dober 
namen 

Janez Potočnik, Zg. Besnica:

»Na Županov tek pridem za 
dober namen. Prav se mi zdi, 
da se šport in dobrodelnost 
povezujeta. Super je, da pri-
de toliko ljudi. Trasa okrog 
Brda je lepa, tudi za trening 
jo večkrat pretečem.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

15/24 oC

13/22 oC
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21/28 oC
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14/25 oC

16/26 oC

15/27 oC

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

12/26 °C 12/25 °C13/25 °C

Danes, jutri in v četrtek bo spremenljivo oblačno in nesta-
novitno vreme. Dopoldne bo večinoma suho, sredi dneva in 
popoldne pa bodo nastajale nevihte.

Simon Šubic

Kranj – Nadzorni svet Elek-
tra Gorenjska je prejšnji te-
den za novega predsednika 
uprave družbe imenoval Iva-
na Šmona, dosedanjega izvr-
šnega direktorja za informa-
tiko in namestnika predse-
dnika uprave. Vodenje kranj-
skega elektrodistribucijske-
ga podjetja v naslednjem šti-
riletnem obdobju bo Šmon 
prevzel 15. junija. Dosedanji 
predsednik uprave Bojan Lu-
skovec, ki se namerava letos 
upokojiti, ostaja zaposlen v 
upravi podjetja, so sporočili 
iz Elektra Gorenjska.

Prva naloga novega pred-
sednika uprave bo sprejem 
nove strategije družbe, ki je 
že v procesu osvežitve in bo 
upoštevala nova izhodišča, 
ki so podana s cilji in priča-
kovanji Slovenskega držav-
nega holdinga, z novo pri-
hajajočo evropsko energet-
sko zakonodajo in novim 

regulatornim okvirom od 
2019 do 2021, ki je trenutno 
v javni obravnavi, so pojasni-
li v Elektru Gorenjska. 

V novi strategiji se bo 
družba osredotočala pred-
vsem na zagotavljanje ena-
kopravnega in zanesljive-
ga dostopa z nadstandar-
dno uporabniško izkušnjo, 
so dodali. Elektro Gorenjska 
se bo poleg kontinuiranega 
vlaganja in rednega vzdrže-
vanja infrastrukture moral 
v naslednjih štirih letih več 
osredotočiti tudi na inženi-
ring in izkoriščanje sinergij 
med družbami v skupini ter 
na novo vlogo distribucijske-
ga operaterja, ki naj bi pos-
tal nevtralen pobudnik trga 
prožnostnih storitev. V na-
črtu imajo tudi optimiza-
cijo poslovnih procesov in 
zmanjševanje stroškov po-
slovanja, posebno skrb pa 
bodo posvečali tudi zaposle-
nim, inovacijam, okolju in 
družbeni odgovornosti. 

Ivan Šmon od junija novi 
šef Elektra Gorenjska
Dolgoletni predsednik uprave Elektra Gorenjska 
Bojan Luskovec ostaja v upravi družbe.  

Maša Likosar

Železniki – Pot vrtca v Že-
leznikih se je začela leta 
1968 v eni od učilnic osnov-
ne šole. Prvo leto je bilo vanj 
vključenih le dvanajst otrok, 
danes v njihovi oskrbi dopol-
dneve preživlja 260 otrok, iz 
enega oddelka jih je nastalo 
14, iz šole so se preselili v 
novo stavbo in odprli še eno 
enoto v Selcih. 

Vodja vrtca Martina Mar-
kelj, ki je z vrtcem poveza-
na od samega začetka, obi-
skovala ga je kot otrok, dob-
rih trideset let pa že spremlja 
in soustvarja njegov razvoj, 
pravi, da je otrokom že v 
zgodnjih letih treba predsta-
vi alternative, kako zapolniti 
dolgčas, ki ga je s pametnimi 
napravami tako lahko preg-
nati, a ko te naprave prene-
hamo uporabljati, v nas os-
tane praznina. Vzgojiteljice 
se zato res trudijo otrokom 
vcepiti vrednote in spoštova-
nje, želijo jih naučiti gradi-
ti mostove prijateljstva, var-
nega bivanja, jim približati 
pomen zdravja in privzgo-
jiti navade aktivnega pre-
življanja časa, druženja in 
bivanja v naravi, zato tudi v 
okviru dodatnih dejavnosti 

ponujajo ritmično gimna-
stiko, športne urice, enota 
v Selcih ples in v Železni-
kih folkloro. Njihova priza-
devnost se je pokazala na 
prireditvi ob pol stoletja de-
lovanja vrtca, saj so otroci z 
nastopi pokazali, kako pra-
va igra vsako otroštvo res-
nično obogati in mu da po-
seben pečat.

Ravnatelju Osnovne šole 
Železniki Francu Rantu 
je v veselje, da otroci radi 

prihajajo v vrtec in da po-
nosno prikazujejo, kaj so 
se novega naučili. »Veliko 
nam pomenijo tudi pohvale 
in mnenja staršev. Vsi sku-
paj, otroci, starši in zaposle-
ni, smo skupnost, ki teme-
lji na izjemnem sodelova-
nju in medsebojnem spo-
štovanju; to je tudi jamstvo 
za nadaljnji uspešen razvoj 
vrtca.« 

Župan Anton Luz-
nar je poudaril povečano 

povpraševanje staršev po or-
ganiziranem varstvu otrok. 
»V naši občini se običajno 
rodi sedemdeset otrok na 
leto, lani pa jih je na svet pri-
jokalo kar 92. Skupaj z za-
poslenimi v vrtcu in šoli iš-
čemo možnosti za dodatne 
vrtčevske prostore v Selcih 
in Železnikih. Do začetka 
novega šolskega leta bomo 
skušali zagotoviti dodatne 
prostore za dva nova oddel-
ka.«

Prvo leto le dvanajst otrok 
V Železnikih so ob praznovanju petdesetletnice vrtca pripravili veliko rojstnodnevno zabavo s plesom, 
petjem, izštevanjem, torto velikanko, ki so jo iz papirja izdelali otroci ter nanjo prilepili svoje risbice. 
Napisali in zapeli so tudi himno vrtca. 

V Športni dvorani Železniki so se razlegali otroško petje, smeh in razigranost. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Občina Škofja Loka znova obvešča o zapori 
ceste, tokrat je od 21. maja do 14. septembra zaradi gradnje 
fekalne kanalizacije zaprta lokalna cesta na Kamnitnik. Po-
polna zapora bo na javni poti, ki iz smeri Partizanske ceste 
vodi na Kamnitnik. V prvi fazi bo popolna dolgotrajna za-
pora vzpostavljena na odseku javne ceste od hišne številke 
Kamnitnik 9 do Kamnitnik 18, v drugi na odseku javne ceste 
od hišne številke Kamnitnik 6 do Kamnitnik 9. Obvoz bo ure-
jen po sosednji nekategorizirani krožni cesti, ki se priključi 
na javno cesto na Kamnitniku pri hišni številki Kamnitnik 9. 
Občina uporabnike ceste prosi za razumevanje.

Zaradi gradnje kanalizacije zapora občinske ceste

Tržič – V Domu Petra Uzarja je konec tedna potekal tridnevni 
program izobraževanja na temo Več in še več o demenci: 
programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje de-
mence v slovenskem okolju. Program sofinancira ministrstvo 
za zdravje, nosilka pa Socialna zbornica Slovenije skupaj s 
partnerji. Namen programa je krepiti transfer znanja in ključ-
nih poklicnih kompetenc strokovnih delavcev in sodelavcev 
v verigi oskrbe za osebe z demenco v institucionalnih in do-
mačih okoljih. Izobraževanje in osveščanje za obvladovanje 
demence poteka v vseh slovenskih statističnih regijah. 

Več in še več o demenci


