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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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AKTUALNO

Vodičani znova  
na cesto
Dvesto protestnikov je v Vodicah 
znova opozorilo na nevzdržne 
prometne razmere in pristojne po-
zvalo k ukrepanju. »Protest je naš 
odgovor na ignoranco države,« je 
povedal Branko Bogovič, pred-
stavnik civilne iniciative.

2

KMETIJSTVO

Osem kmetij prejelo 
znak kakovosti
Na razstavi Dobrote slovenskih 
kmetij so podelili priznanja za naj-
bolje ocenjene prehranske izdelke. 
Osem gorenjskih kmetij je za izde-
lek prejelo znak kakovosti, to je 
najvišje priznanje za prehranske 
izdelke s kmetij.

7

KRONIKA

So požar na  
deponiji podtaknili?
V četrtek zvečer je pri sortirnici na 
deponiji Mala Mežakla zagorel del 
shranjenih odpadkov. Vzrok poža-
ra še ugotavljajo, pojavljajo pa se 
ugibanja, da je bil podtaknjen. 
Krajani, ki živijo v bližini deponije, 
zahtevajo odgovore.

14

RAZVEDRILO

Otoček sredi jezera
Vreme se je najprej kisalo, a kljub 
vetru je nekaj sonca v kasnejših 
dopoldanskih urah na Bled priva-
bilo precej ljubiteljev narodno-za-
bavne glasbe. V nedeljo je namreč 
Bled gostil že peto srečanje har-
monikaric in harmonikarjev ob 
Blejskem jezeru.

20

VREME

Danes popoldne bodo  
nastajale krajevne plohe. 
Jutri bo več koprenaste 
oblačnosti. V četrtek bo 
deloma jasno in suho.

9/14 °C
jutri: delno oblačno

Ana Šubic

Sorica – »Lepo, samo naredi-
te jo kmalu,« je eden od So-
ričanov minuli četrtek dejal 
predstavnikom državne di-
rekcije za infrastrukturo in 
projektantom, ki so v vas pri-
šli predstavit načrte za nada-
ljevanje obnove regionalne 
ceste v Sorico, ki jo gradijo 
že od leta 2007. Razpis za iz-
vajalca za vse tri manjkajoče 
etape – cesto pod vasjo Sori-
ca do krajevne table, križišče 
v Podroštu in odsek od kri-
žišča do obnovljene ceste – 
je že odprt. Kot je napovedal 
vodja sektorja za investicije 

v ceste na direkciji Tomaž 
Willenpart, je odpiranje po-
nudb načrtovano za 6. ju-
nij. »Z nekaj sreče na jav-
nem razpisu bi letos začeli z 
gradnjo in jo končali konec 
prihodnjega leta. V primeru 
vloženih revizijskih zahtev-
kov na izbor izvajalca pa se 
bo podpis pogodbe verjetno 
zamaknil v pozno jesen, ko 
ni več smiselno začeti z deli 
in bomo raje počakali do po-
mladi,« je dejal. Investicija 
je na osnovi projektne doku-
mentacije ocenjena na okoli 
3,5 milijona evrov.

Država je v desetih le-
tih obnovila približno dve 

tretjini od slabih štirih kilo-
metrov ceste v Sorico, ki bo 
z zadnjimi tremi etapami v 
skupni dolžini 1,4 km ven-
darle obnovljena v celoti. 
Projektanti so jim podrobno 
predstavili načrtovane ure-
ditve na vsaki etapi, nejevo-
ljo domačinov pa so povzro-
čili predvsem z novo uredi-
tvijo križišča v Podroštu, saj 
cesta v Sorico ne bo več pred-
nostna. Za to so se odločili 
zaradi večje varnosti in dej-
stva, da je regionalna cesta 
proti Podbrdu tranzitna in 
višjega ranga od ceste v So-
rico, ki je turistična.

V Sorici nezadovoljni zaradi križišča
Soričani upajo, da se bo gradnja regionalne ceste v njihovo vas nadaljevala 
še letos. Nezadovoljni so z načrtovano ureditvijo križišča v Podroštu, saj bo 
po novem prednostna cesta tista proti Petrovemu Brdu.

Po predstavitvi projektov gradnje ceste v Sorico so se predstavniki direkcije za ceste skupaj 
z domačini odpravili na teren, da so dorekli še nekaj manjših podrobnosti.45. stran

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Minu-
li petek je bila Bohinjska 
Bistrica povsem v zname-
nju trajnostne mobilnosti 
in Alpske konvencije. Do-
gajanje ob počastitvi osme-
ga dneva Alpske konvencije 
so začeli s posvetom na temo 
trajnostne mobilnosti kot 
gradnika zelenega gospo-
darstva Od Bohinjske proge 
do razvoja v Alpah, na kate-
rem so predstavili šesto po-
ročilo o stanju Alp. Dogodka 
se je udeležila tudi ministri-
ca za okolje in prostor Irena 
Majcen, ki je poudarila po-
men zelenega in krožnega 
gospodarstva. 

S Klodičem v trajnostno mobilnost
Ob dnevu Alpske konvencije je v petek krstno vožnjo opravil spominski vagon inženirja Maksa Klodiča, 
predtem je bil v Bohinju posvet o trajnostni mobilnosti, na katerem so predstavili poročilo o stanju Alp.

Na slavnostni predaji vagona Maksa Klodiča

Suzana P. Kovačič

Begunje – Damijanu Per-
netu, specialistu psihia-
tru, se izteka drugi mandat 
na mestu direktorja Psihia-
trične bolnišnice Begunje, 
ki pa ga z odstopom prej-
šnji teden zaključuje neko-
liko prej. Včeraj je povedal, 
da se za tretji mandat niti ne 
bi potegoval in da je bila že 

nekaj časa njegova želja več 
delati s pacienti. Njegov na-
slednji korak v karieri bo za-
poslitev v Psihiatrični bolni-
šnici v Ljubljani. Trenutno 
mu v begunjski bolnišnici 
teče dvomesečni odpovedni 
rok, in kot je še dejal, poteka 
izbor za vršilca dolžnosti di-
rektorja za čas do imenova-
nja novega za polni mandat 
na podlagi javnega razpisa. 

Perne odhaja v Ljubljano

Damijan Perne se vrača k delu s pacienti. 44. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARIJA DRAGINC iz Križ.

AKTUALNO info@g-glas.si

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Artbeaters in Big Band RTV Slovenija

V SiTi Teatru v Ljubljani bo 26. maja 2017 na sporedu zadnji 
koncert v sklopu abonmajskega cikla BigBand@SiTi. Tokrat 
bo džezovski korpus Big Band RTV Slovenija nastopil z mlado 
džezovsko zasedbo Artbeaters, ki je požela veliko strokovnih 
in javnih pohval. Za zadnji koncertni večer abonmaja so prip-
ravili  avtorsko poslastico. Predstavili bodo skladbe s svoje-
ga zadnjega albuma Artbeaters: Life Compass On! Avtorske 
skladbe članov zasedbe Petra Ugrina, Marka Čepaka in Aleša 
Ogrina bodo dobile novo preobleko. Orkestracijo in aranžmaje 
razširjenih bigbandovskih skladb so pripravili Jaka Pucihar,  
Tadej Tomšič in Aleš Avbelj, dirigiral pa bo Peter Ugrin.

RTV Slovenija podarja trem naročnikom Gorenjskega glasa 
zgoščenko Glasbene produkcije RTV Slovenija. V žrebu boste 
sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Kdo 
bo dirigent na koncertu Big Banda RTV Slovenija in zasedbe 
Artbeaters? Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponede-
ljka, 29. maja 2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 
4000 Kranj ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 16. maja 2017, prejme vsto-
pnico za koncert Nine Pušlar: Saša Bernik iz Zgornje Besnice. 
Nagrajenki čestitamo!
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Matevž Pintar

Ker je Bohinjska Bela 
majhen kraj, je v naši an-
keti sodelovalo le 32 nje-
nih prebivalcev. V grafih je 
tako poleg odstotkov prika-
zano tudi število posame-
znih odgovorov. Krajani, 
ki so vključeni v društva, 
igrajo pomembno vlogo 
v razvoju turizma, saj se 
vključujejo v pripravo pri-
reditev in v različne ostale 
turistične projekte. Sode-
lujoče smo vprašali, ali so 

člani katerega izmed dru-
štev. Na Bohinjski Beli je 
veliko naravnih znameni-
tosti in možnosti za špor-
tne aktivnosti. Zanimalo 
nas je, ali so dane možnos-
ti dovolj izkoriščene. Vpra-
šali smo jih tudi, ali meni-
jo, da je dovolj dobro poskr-
bljeno za varnost pešcev, 
kolesarjev in drugih udele-
žencev v prometu.

Kar 23 sodelujočih, kar 
predstavlja skoraj tri četrti-
ne, je članov katerega izmed 
društev. Le devet vprašanih 

ni včlanjenih v nobenega iz-
med društev v kraju.

Sedem vprašanih je 
prepričanih, da so naravne 
znamenitosti in dane mož-
nosti za športne aktivno-
sti dovolj izkoriščene, 18 jih 
meni, da so le delno izkori-
ščene, šest jih je odgovorilo, 
da sploh niso izkoriščene in 
eden nam na to vprašanje ni 
znal odgovoriti.

Da je v kraju dobro poskr-
bljeno za varnost peščev, ko-
lesarjev in drugih udeležen-
cev v prometu, je prepričanih 

13 sodelujočih, 14 jih meni, 
da bi lahko storili več na tem 
področju, pet pa jih je mne-
nja, da za varnost ni dobro 
poskrbljeno.

Vsem, ki ste z nami sode-
lovali in na Gorenjski glas še 
niste naročeni, smo ponudi-
li brezplačno 14-dnevno pre-
jemanje časopisa. Če bi se 
želeli pridružiti krogu na-
ročnikov in si ob tem izbrati 
tudi lepo darilo, nas pokliči-
te v kontaktni center invalid-
skega podjetja v Škofjo Loko 
na številko 04/51 16 440.

O naravnih znamenitostih in možnostih  
za športne aktivnosti na Bohinjski Beli

Aleš Senožetnik

Vodice – »Protest je naš 
odgovor na ignoranco dr-
žavnih organov,« je pove-
dal Branko Bogovič, pred-
stavnik civilne iniciative. 
Vodičani namreč v dob-
rem mesecu od aprilske-
ga prvega protestnega sho-
da niso prejeli nobenega 
odziva pristojnih. Tako se 
je v četrtek med popoldan-
sko prometno konico zbra-
lo okoli dvesto krajanov, ki 
so s transparenti in preha-
janjem cestišča motili pro-
met in pozivali k čimprej-
šnji izgradnji obvoznice.

Med deset tisoč vozi-
li, ki vsakodnevno pelje-
jo po glavni cesti skozi na-
selje, je tudi 1700 tovornja-
kov, ki večinoma dostavlja-
jo tovor v industrijsko cono 
v Komendi. »Ljudje so vse 
prevečkrat izigrani. Grad-
nji industrijske cone v Ko-
mendi naši občani niso na-
sprotovali tudi zaradi oblju-
be o obvoznici, ki bo pro-
met speljala mimo naselja. 
Cona je danes že skoraj pol-
na, obvoznice pa ni še nik-
jer,« je povedal vodiški žu-
pan Aco Franc Šuštar, ki se 
nadeja, da bo kmalu sklican 

tudi sestanek s pristojnimi 
ministri ter da bo razrešena 
pritožba Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov, ki se je 
pritožil nad dokončano ko-
masacijo, s katero je občina 
zagotovila tudi že koridor za 
traso obvoznice.

Med protestniki je bilo 
opaziti tudi precej šolarjev, 
ki vsak dan hodijo po tej pro-
metni cesti. »Za varnost šo-
larjev bo veliko storjenega 

že z dvigom prehoda za 
pešce na višino pločnika 
in semaforizacijo, saj je to 
za nas najnevarnejša točka 
poti,« je povedal ravnatelj 
Osnovne šole Vodice Jure 
Grilc.

Semaforizacijo, dvig pre-
hoda za pešce in še neka-
tere druge ukrepe, o kate-
rih so se pristojni dogovo-
rili na izrednem sestanku, 
na katerem je bila prisotna 

tudi Ljiljana Herga z Direk-
cije Republike Slovenije za 
infrastrukturo, naj bi iz-
vedli še pred začetkom no-
vega šolskega leta.

A kot poudarjajo Vodiča-
ni vključno z županom Šu-
štarjem, je trajna rešitev 
problematike le izgradnja 
obvoznice. Zato že prihod-
nji mesec 20. junija zjut-
raj pripravljajo nov protes-
tni shod.

Vodičani znova na cesto
Približno dvesto protestnikov je na Kamniški cesti v Vodicah znova opozorilo na nevzdržne prometne 
razmere in pristojne pozvalo k ukrepanju.

Na drugem protestnem shodu v Vodicah se je zbralo okoli dvesto ljudi.

Kamnik – Slovenska filantropija in članice Slovenske mreže 
prostovoljnih organizacij so v sredo, 18. maja, sedemnajstim 
občinam podelile naziv prostovoljstvu prijazna občina in med 
njimi je znova, tako kot že lansko leto, tudi Občina Kamnik. V 
obrazložitvi so podeljevalci zapisali: »Občina Kamnik prejme 
naziv prostovoljstvu prijazno mesto za nov dnevni center za 
mlajše invalidne osebe, za vzpostavitev Večgeneracijskega 
centra Kamnik, ki povezuje več generacij v skupnosti, za delo-
vanje Dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem zdrav-
ju Štacjon, za programe za aktivacijo starejših in prostovoljsko 
pomoč zanje, za uspešne programe na medgeneracijskem 
področju in za podporo filma z medgeneracijsko tematiko, 
ki je nastal v okviru Zavoda Oreli.«

Kamnik spet prostovoljstvu prijazno mesto

Brezje – Leta 2010, ko je Zveza društev slepih in slabovidnih 
Slovenije praznovala 90-letnico delovanja, je bil prvič organizi-
ran zahvalni dan slepih in slabovidnih. Na ta način so se javno 
zahvalili ustanoviteljem zveze, sodelavcem, spremljevalcem 
in podpornikom, ki pomagajo ljudem brez vida. Že naslednje 
leto so zahvalni maši dodali še kulturni program, v katerem 
lahko slepi in slabovidni pokažejo svoje talente. Leta 2015 so 
dodali še razstavo njihovih likovnih in literarnih del. Zahvalni 
dan, organiziran pred tednom slepih in slabovidnih v začetku 
junija, je tako postal tradicionalen. Letošnji, že 8. po vrsti, bo v 
soboto, 27. maja, na Brezjah. Mašo bo ob 11.15 daroval ljubljan-
ski nadškof metropolit Stanislav Zore. V kulturnem programu 
bodo sodelovali organist Tone Potočnik, sopranistka Francka 
Šenk in basist France Tušek. Po maši in kulturnem programu 
bo prijateljsko srečanje. 

Slepi in slabovidni na Brezjah
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Potem je več možnosti, da 
pride do rešitve, bi lahko 
zapisali. Dober primer 

sodelovanja županov je pet žu-
panov s Škofjeloškega in Med-
vod. Imajo skupne interese in 
skupaj močnejši nastopajo za 
čim hitrejše reševanje proble-
mov, ki se tičejo njihovih občin. 
Sodelujejo, ne glede na to, da 
ne prihajajo iz istih strank. 
Župana Žirov Janeza Žaklja 
je predlagala N.Si, župana 
Gorenje vasi - Poljan Milana 
Čadeža SDS, župana Žele-
znikov Antona Luznarja SLS, 
župana Škofje Loke Miho Je-
šeta in župana Medvod Nejca 
Smoleta pa skupini volivcev.

Njihovo sodelovanje se je iz-
kazalo za uspešno že pri reše-
vanju prometne problematike 
pri Mednu. Skupaj so nastopili 
in sestankovali s pristojnim 
ministrom, tako da se je na 
zadnje le dobil denar za dol-
goročno rešitev obnove mostu, 
ki je bil dolgo časa polovično 
zaprt za promet. Še enkrat 
več se je izkazalo, da je skupi-
na močnejša od posameznika, 
ne nazadnje je skupni nastop 
županov tudi jasen signal, 
da gre za problematiko, ki je 
pomembna za širšo skupnost 
in da ne gre za ozke interese. 
Cestna problematika je tista, ki 
omenjene župane povezuje še 
naprej. S pristojnim ministrom 
se od rešitve v Mednu še sreča-
jo na sestankih. Promet s tega 
dela Gorenjske proti prestolnici 
potrebuje nadaljnje rešitve. Žu-
pani skupaj z ministrstvom iš-

čejo ustrezne in tudi finančno 
še vzdržne.

Njihovo povezovanje se sedaj 
širi še na področje vzgoje in 
izobraževanja. V Škofji Loki 
deluje OŠ Jela Janežiča, ki 
ima že več kot sedemdesetle-
tno tradicijo. Odgovorna je za 
vzgojo in izobraževanje otrok 
in mladostnikov s posebnimi 
potrebami na območju občin 
s Škofjeloškega. Šola je posta-
la premajhna. Učencev imajo 
vsako leto več. Letos jih šolo 
obiskuje 108. Zaradi prostor-
ske stiske načrtujejo dogradi-
tev stavbe. Nadgradnja za eno 
nadstropje naj bi po ocenah 
stala okrog milijona evrov. In 
ker OŠ Jela Janežiča obiskuje 
kar precej otrok iz medvoške 
občine, si občine ustanovitelji-
ce želijo tudi finančne pomoči 
Medvod. V tem primeru bo 
verjetno potrebna spremem-
ba ustanoviteljskega odloka, 
saj medvoška občina ni med 
ustanoviteljicami šole. Denar 
za gradnjo bodo skušali prido-
biti tudi pri državi, ne samo 
iz lastnih proračunov. In pri 
prepričevanju, da gre za pot-
rebno in racionalno gradnjo, 
bodo uporabili že preizkušen 
recept: pet županov bo več do-
seglo kot en sam.

Kjer je volja, je tudi pot. Po-
vezovanje je možno. Ko bi se 
to preneslo še v občinske sve-
te in tudi na državno raven, 
potem bi bilo v svetniških in 
poslanskih klopeh več sloge in 
uspešnih projektov – za dobro 
vseh državljanov.

Ko župani stopijo skupaj

KOMENTAR
Maja Bertoncelj

Marjana Ahačič

Radovljica – Spremljanje 
umirajočega je na videz ena 
najtežjih stvari, zato mnogi 
mislijo, da tega ne bi zmog-
li, iz izkušenj vedo povedati 
v društvu Hospic, ki na Go-
renjskem deluje že petnajst 
let. »A to ni res, spremljanje 
terminalnega bolnika zmo-
re vsakdo, saj umirajoči s 
svojim odnosom do življe-
nja, ki ga zapušča, spremlje-
valca bogati. Pomembno je, 
da bolnike podpremo v nji-
hovem dostojanstvu življe-
nja in tudi smrti,« poudar-
ja Mira Stušek, predsednica 
društva, ki gorenjski odbor 
društva Hospic vodi že de-
set let, odkar je nadomesti-
la prvo predsednico Štefko 
Ferbežar. »Seveda je izred-
no težko izpustiti človeka, 
ki ga imamo radi. Tolaži pa 
nas lahko misel, da smo zanj 
storili vse, kar smo lahko: da 
smo dovolili, da do konca 
sam odloča o sebi glede hra-
ne, obleke, jemanja zdravil, 
sprejemanja obiskov, dru-
ženja in drugega. Da smo 
znali upoštevati, da bolnik 
izpušča neskončno več kot 
mi, to je svoje zdravje, dra-
ge ljudi, moč, delovne nalo-
ge, prosto gibanje in nazad-
nje življenje.«

V toku življenja se mora-
mo zavedati, da bomo slej ko 
prej ostali sami, še poudarja-
jo, zato se moramo tudi uči-
ti biti sam. »Če bomo znali 
biti sami, bomo kakovostno 
živeli tudi odnose z drugimi. 

Če nismo pripravljeni, da 
bomo v starosti, če ne prej, 
ostali sami, in se nismo nau-
čili sprejeti samote kot neče-
sa pozitivnega, bomo lahko 
zelo zagrenili življenje sebi 
in ljudem okrog sebe. In 
končno: umreti bomo mora-
li sami, čeprav bomo morda 
imeli ob sebi prijazne spre-
mljevalce.«

O takih in podobnih temah 
se pogovarjajo na predava-
njih in predstavitvah Sloven-
skega društva Hospic. S tem 
detabuizirajo smrt in želi-
jo tistim, ki se srečajo z nji-
hovim strokovnim osebjem 
ali prostovoljkami, približati 
misel, da je umiranje sestav-
ni del vsakega življenja. V 
Podvinu na dogodkih, ki jim 

rečejo Hospickafe, prireja-
jo srečanja z znanimi oseb-
nostmi in drugimi, ki pode-
lijo svoje boleče izkušnje ob 
izgubah najdražjih. 

V petnajstih letih delova-
nja na Gorenjskem so se za-
menjale številne prostovolj-
ke, vodenje je pred dese-
tletjem prevzela Mira Stu-
šek, velik zagon je društvo 
dobilo, ko so lahko zaposli-
li strokovno delavko. V tem 
obdobju so na Gorenjskem 
spremljali okrog 250 umi-
rajočih, podpirali 380 njiho-
vih svojcev, se pogovarjali s 
300 žalujočimi, poslali na ta-
bor 15 žalujočih otrok. Ima-
jo redne mesečne sestanke 
za žalujoče odrasle v Rado-
vljici in Kranju, organizirajo 

delavnice za otroke in prip-
ravljajo predstavitve svojega 
delovanja. 

»Ljudem je težko odpreti 
vrata v najtežjem času, to je 
ob bolezni, umiranju in ža-
lovanju. A tisti, ki so to stori-
li, so spoznali, da medicin-
ska sestra, socialna delav-
ka in tudi prostovoljke zna-
jo ublažiti stisko in poma-
gati svojcu, da brez strahu 
sprejme umirajočega v do-
mačo nego.« 

Gorenjska izpostava 
društva Hospic je bila usta-
novljena 9. maja 2002 na Je-
senica, ustanovilo jo je nekaj 
slušateljic prvega in drugega 
šolanja novih prostovoljcev 
na Jesenicah pod vodstvom 
Štefke Ferbežar.

Petnajst let društva Hospic
Pred petnajstimi leti je bilo tudi na Gorenjskem ustanovljeno društvo Hospic. Društvo je obletnico 
obeležilo s predavanjem o podpori svojcem v času bolezni in umiranja najbližjih ter v času žalovanja.

Mira Stušek, predsednica gorenjskega odbora društva Hospic, na srečanju, s katerim so 
obeležili petnajstletnico delovanja društva. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Sokolskem 
domu so odprli tudi foto-
grafsko razstavo obrtnikov 
in podjetnikov, danes pa se 
strokovni del podjetniške-
ga tedna nadaljuje s preda-
vanjem Ko vas obišče davč-
ni inšpektor. Jutri bodo stro-
kovnjaki Razvojne agen-
cije Sora, ki je ob Območ-
ni obrtno-podjetniški zbor-
nici Škofja Loka tudi orga-
nizatorka srečanja, sveto-
vali podjetnikom začetni-
kom pod naslovom Gremo 
mi na svoje. Osrednji dogo-
dek pa je po besedah Jurija 
Bernika (Razvojna agenci-
ja Sora) in Jožeta Missona, 
predsednika območne obr-
tno-podjetniške zbornice, 

odprtje razstave izdelkov di-
jakov Šolskega centra Škofja 
Loka (odprta bo do 4. junija) 
in podelitev nagrad jutri ob 
18. uri v škofjeloškem Sokol-
skem domu.

»Gre za šolo z dobrimi 
programi, kar se vidi na vsa-
koletni končni razstavi, ki 
jo pojmujemo tudi kot pro-
mocijo poklicev na podro-
čju strojništva in lesarstva, 
za katera izobražuje. Vese-
li smo, da je vpisa vse več, 
kar kaže na zanimanje za te 
poklice,« ugotavljata sogo-
vornika, ki sta pred začet-
kom Tedna obrti in podje-
tništva na Loškem predsta-
vila njegov program. Ob 
tem tudi pričakujejo, da 
se bodo razstave udeležili 
obrtniki in podjetniki, ki bi 

lahko tu črpali nabor kadrov 
za svoja podjetja. Na šolski 
center, ki zgledno sodeluje 
z zbornico in v tem smislu 
predstavlja zgled dobre pra-
kse v Sloveniji, so ponosni 
tudi župani vseh štirih ob-
čin. Ob predstavitvi obr-
tno-podjetniškega tedna so 
župani občin Škofja Loka, 
Žiri in Gorenja vas - Polja-
ne Miha Ješe, Janez Žakelj 
in Milan Čadež ter podžu-
pan občine Železniki Ma-
tej Šubic spregovorili tudi 
o tem, kako občine spodbu-
jajo razvoj podjetništva. Go-
spodarstvo v teh občinah je 
v dobri kondiciji, nekatera 
podjetja izrazito izstopajo, 
to pa je pogoj tudi za kako-
vost življenja prebivalcev, 
kar potrjuje tudi nedavna 

raziskava o kvaliteti življe-
nja, ki je ravno štiri obči-
ne na Škofjeloškem uvrsti-
la med prvih pet v Sloveniji.

Kaj se do konca tedna še 
obeta v programu tedna 
obrti in podjetništva? Jut-
ri odpirata vrata soposlovni 
center Lokomotiva v Ško-
fji Loki in kreativni cen-
ter Mizarnica v Žireh, va-
bijo tudi na predstavitev in 
ogled podjetja Lesko v Ži-
reh kot obrtniškega vzo-
ra leta 2016. V petek zve-
čer pa bo strokovno vode-
nje po muzeju v Železnikih 
na temo Obrtniška tradicija 
v Železnikih do današnjih 
dni. Ob koncu bodo udele-
ženci obiskali še dogodek 
24 ur klekljanja v tamkaj-
šnjem kulturnem domu. 

Poteka teden obrti in podjetništva
Z včerajšnjim strokovnim predavanjem Kako bančnik vidi obrt in družinsko podjetništvo se je na 
Škofjeloškem začel tradicionalni Teden obrti in podjetništva.
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Ker ima vsakdo 
                svoje cilje

V podjetju Vivea Gesundheitshotel Bad 
Eisenkappel/Železna Kapla zaposlimo

sodelavca v strežbi (m/ž)
(polni delovni čas, 40 ur na teden, 5 dni)

Zato vam ponujamo:
w   atraktivne ugodnosti in popuste v in izven podjetja
w   zdravstveni paket „Body & Soul“
w   prispevek k stroškom otroškega varstva
w   učinkovite možnosti nadaljnjega izobraževanja
w   premije za uspeh in različne družabne 
    prireditve

Od vas pa želimo:
w   imate željo delati v strežbi 
w   zaključeno poklicno izobrazbo oz. delovne izkušnje
w   spretnost v komuniciranju in simpatičen značaj
w   radi delate v timu, a se odločate samostojno 
    in smiselno
w   dobro znanje nemščine, pisno in ustno

Nudimo redno plačo, višjo od kolektivne pogodbe, 
14 x letno. 

Veselimo se vaše vloge: 
g. Stefan Hirschmann, s.hirschmann@vivea-hotels.com
Vellach 9  .  A-9135 Bad Eisenkappel/Železna Kapla
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»Ministrstvo skrbi za iz
vajanje Alpske konvenci
je, teme pa se iz leta v leto 
spreminjajo, letos je to Traj
nostna mobilnost. Tu je go
vora predvsem o železniški 
in kolesarski infrastrukturi, 
Julijske Alpe so znane tudi 
po pešpoteh in kot take pra
vi prostor za pogovor o traj
nostni mobilnosti. Zatika se 
pri zagotavljanju sredstev,« 
je dejala ministrica Majcno
va. Kot je dodal gostitelj do
godka direktor Turizma Bo

hinj Klemen Langus, je Bo
hinj paradni konj v Julijskih 
Alpah, kar dokazujejo tudi 
številna povabila, da bi nje
gove primere dobre prakse 
prenesli v druge kraje. »Ju
lijske Alpe so že predlani 
sprejele načrt razvoja, kjer je 
eden od produktov tudi traj
nostna mobilnost, ki jo raz
vijajo tudi kolegi v Posočju 
in Zgornjesavski dolini, a 
čaka nas še kar nekaj dela.« 
Langus ocenjuje, da so lahko 
ponosni na opravljeno delo.

Ob začetku osmega dne
va Alpske konvencije so 

namenu predali tudi prenov
ljen železniški vagon, ki bo 
postal stalni del sestave bo
hinjskega avtovlaka, ki redno 
povezuje Bohinjsko Bistrico 
z Mostom na Soči in Novo 
Gorico. Vagon je opremljen 
tudi kot stalna razstava v spo
min na inženirja Maksa Klo
diča, ki je pomagal pri gradnji 
Bohinjskega predora. Predor 
je prava inženirsko tehnična 
poslastica, saj je bil načrto
van z izjemno natančnostjo, 
ki presega natančnost olim
pijskih prvakov v streljanju. 
Kot je poudarila Marjana Ži
bert, direktorica Gorenjske
ga muzeja, ki je pripravil 
razstavo o Maksu Klodiču, je 
bil ta poseben človek. »Z ve
seljem smo pristopili k temu 
projektu, saj gre za združitev 
zgodbe o gradnji Bohinjske
ga predora in pa zgodbe o in
ženirju Klodiču. Zapustil je 
zapise in dokumente, po ka
terih smo lahko pripravili 
razstavo. Predor je bil izko
pan večinoma ročno, nagaja
la jim je voda, a kljub temu so 
ga izkopali z neverjetno na
tančnostjo,« je dejala Žiber
tova in dodala, »Maks Klo
dič je bil izjemno zanimiva 
osebnost, rojen na Primor
skem, po dokončanem šo
lanju leta 1902 je bil preme
ščen na to gradbišče. Bil je 
človek mnogih talentov. Na
črtoval je tudi zobato žele
znico do vrha Triglava. Klo
dičeva pot pa se je nadaljeva
la, udeležen je bil pri praktič
no vseh železniških projek
tih Kraljevine Jugoslavije.«

S Klodičem v trajnostno 
mobilnost
31. stran

Vilma Stanovnik

Kranj – »Danes celostno za
okrožujemo Goodyearovo 
sedemletno okoljsko zgod
bo. Skupaj smo dosegli iz
jemen premik na področju 
ozaveščanja o pomembnos
ti ogljičnega odtisa, to pa še 
zlasti med mladimi. Ta se iz
raža ne v le spremenjenem 
načinu razmišljanja, tem
več tudi v vsakodnevnih na
vadah in ravnanju z okoljem 
ter ustvarjalnosti. Napredna 
miselnost bo vodila v nove 
tehnologije, ki jih bodo v pri
hodne razvijale prav genera
cije danes še vas mladih,« 
je številne zbrane pozdravil 
glavni direktor družbe Go
odyear Dunlop Sava Tires 

Matej Zavrl in dodal, da ver
jamejo, da bo okoljevarstven 
duh na šolah živel naprej ter 
da bodo šole in partnerske 
organizacije v svojem rit
mu nadaljevale s širjenjem 
sporočila o pomembnos
ti zmanjševanja ogljičnega 
odtisa na mlajše generacije. 

Prav družba Goodye
ar Dunlop Sava Tires je na
mreč pred sedmimi leti pod 
svoje okrilje prevzela ozave
ščevalno kampanjo Pozor(!)
ni za okolje, z letošnjim šol
skim letom pa se kampanja 
zaključuje. 

Zaključno srečanje, ki je 
minuli petek potekalo na 
starem bazenu v Kranju, vo
dil ga je komik in prevajalec 
Boštjan Gorenc  Pižama, 

udeležili pa so se ga tudi šte
vilni gostje, je bilo zato le
tos nekaj posebnega, saj so 
predstavili zbornik okolj
skih praks dijakov EKOp
raktik, razglasili letošnjo 
zmagovalno šolo, si ogledali 
kratke EKOfilme dijakov ter 
podelili nagrade in prizna
nja vsem, ki so aktivno sou
stvarjali projekt. 

V letošnjem šolskem letu 
je kampanji uspelo združi
ti 63 partnerskih organiza
cij, med njimi 33 srednjih 
šol z okoli 16 tisoč dijaki. Di
jaki so morali posneli EKO
film in z njim prepričati naj
večje število svojih podpor
nikov. Najbolje so se odreza
li dijaki s treh šol finalistk: 
Gimnazije Celje – Center, 

Gimnazije Moste in Gimna
zije Slovenj Gradec. Zadnja 
je bila na zaključnem dogod
ku razglašena kot zmagoval
na šola letošnjega EKOtek
movanja.

»Želim si, da ne bi toliko 
onesnaževali narave in da bi 
bilo okolje za naše otroke ve
liko bolj čisto kot je danes. 
Prav se mi zdi, da smo se 
tega začeli zavedati in da to 
skušamo spremeniti. Prav 
zato se mi zdijo takšne kam
panje zelo pomembne,« je 
ob zaključnem druženju po
vedal Anže Balantič iz Du
pelj, dijak strokovne gimna
zije Šolskega centra Kranj, 
ki je kot ena izmed šol sode
lovala v kampanji Pozor(!)ni 
za okolje.

Mladim je mar za okolje
V Kranju se je minuli petek zaključila sedemletna kampanja Pozor(!)ni za okolje, sodelujoči pa 
verjamejo, da bo okoljevarstveni duh živel še naprej.

S prireditvijo v Kranju se je zaključila letošnja in obenem sedemletna kampanja Pozor(!)ni za okolje.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Javni zavod 
Osnovne šole Matije valjav
ca Preddvor je skupen obe
ma občinama, zato so se 
tokrat odločili za skupno 
zasedanje. Točko, poveza
no s predstavitvijo kandida
tov, je ob navzočnosti obeh 
županov, Mirana Zadnikar
ja (Preddvor) in Jurija Re
bolja (Jezersko), svetnikov 
obeh občin in njunih pred
stavnic v svetu zavoda vo
dila predsednica slednjega 
Mojca Velkavrh Žižek. Kan
didati Tadej Braček, Matija 
Horvat in Bogdan Sušnik 
so se predstavili s petminu
tnim uvodom, nato pa so 
jim navzoči naslovili vrsto 

vprašanj. Prvi je še brez rav
nateljskih izkušenj, druga 
dva sta oba že bila ravnate
lja, Hrovat v kranjski osnov
ni šoli Matije Čopa, Sušnik 
pa v Cerkljah. Sušnik je bil 
na povabilo ministrstva za 
izobraževanje pred mese
ci imenovan za v. d. ravna
telja v preddvorski šoli, ker 
v rednem postopku organi 
zavoda niso našli notranje
ga kandidata. Sedaj je bil ob
javljen razpis in nanj so se 
oglasili trije kandidati.

Kandidati so odgovar
jali na vprašanja, kako se 
bo šola pod njihovim vod
stvom povezovala z občina
ma ustanoviteljicama, kako 
za to nalogo motivirati uči
telje, kako vidijo položaj 

malih podružničnih šol, 
kako bi reševal konflikte in 
nesoglasja v kolektivu (za 
preddvorsko šolo značilne v 
zadnjih letih), pa tudi o na
govarjanju sponzorjev za 
pomoč socialno šibkejšim 
učencem, o podaljšanem 
bivanju, o šolski prehrani iz 
lokalnega okolja, o kakovo
sti šole, ki se med drugim 
kaže v rezultatih zunanjega 
preverjanja znanja, o vklju
čevanju otrok s posebnimi 
potrebami v osnovno šolo ... 
Po predstavitvi v občinskih 
svetih so trojico kandidatov 
spoznali tudi predstavni
ki staršev, po njihovem na
stopu na svetu zavoda pa se 
bo ta organ odločil o najpri
mernejšem kandidatu. 

Občinska sveta bosta o kan
didatih pripravila mnenje, 
ki pa pri odločanju ni obve
zujoče. Toda tri predstav
nice občin v svetu zavoda – 
Mojca Velkavrh Žižek, Ivka 
Sodnik (Preddvor) in Mojca 
Markič (Jezersko) – so po
udarile, da jim je mnenje 
občinskih svetnikov pri tej 
odločitvi zelo pomembno 
in jim bo olajšalo odloči
tev pri glasovanju. Svetni
ki so se do kandidatov tudi 
že opredelili. Preddvorski 
so soglasno izrazili podpo
ro Bogdanu Sušniku, jezer
skih šest navzočih pa je svo
je glasove porazdelilo med 
Hrovata in Sušnika, a se je 
tudi tu tehtnica prevesila na 
Sušnikovo stran. 

Spoznali so kandidate za ravnatelja
Občinska sveta Preddvora in Jezerskega sta na skupnem zasedanju prisluhnila trem kandidatom za 
ravnatelja Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor. O njih morajo podati mnenje, preden bo odločal svet 
zavoda.

Prenovljeni železniški 
vagon je namenjen 
kolesarjem (v njem 
je prostora za trideset 
koles) in tudi preostalim 
potnikom, v njem pa je 
tudi muzejska razstava o 
Maksu Klodiču.
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Potujte v EU brez 
dodatnih stroškov!
Samo pri A1 lahko vse govorne pakete uporabljate v tujini enako kot doma, 
brez preračunavanj in brez dodatnih stroškov.
 
Vse klice, sporočila in ves prenos podatkov, ki jih vključuje vaš paket, lahko 
od 15. 6. dalje uporabljate v kar 31 državah EU/EEA.

A1.si
A1 Slovenija, d. d. izvaja storitve v skladu s Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev, ki so na voljo na 
www.A1.si in na A1 prodajnih mestih. Več info na 040404040. A1 Slovenija, d. d., Šmartinska 134b, Ljubljana

 A domačini trdijo, da je 
cesta v Sorico precej bolj pro-
metna kot cesta proti Petro-
vemu Brdu, sploh poleti za-
radi vozil v oz. iz smeri Bo-
hinja. Matej Pintar, pred-
sednik Krajevne skupnosti 
Sorica, ki je zaradi nezado-
voljstva z novim križiščem 
na direkcijo poslala več dopi-
sov, je tako opozoril, da štet-
je prometa, izvedeno v letu 
2013, ne odraža dejanskega 
stanja. Kot pravi, je bila ces-
ta proti Petrovemu Brdu tak-
rat res bolj obremenjena, a 
zaradi zaprte davške ceste in 
dotrajanosti ceste v Sorico, 
zaradi katere so se domači-
ni raje vozili po lokalni cesti 
skozi Soriški potok. Doma-
čini so tudi izrazili dvom gle-
de varnosti in preglednosti, 
skrbi jih, kako bodo v zim-
skih razmerah speljevali v 
strm klanec.

Kot je pojasnil Willenpart, 
se skladno s predpisi vedno 
cesta nižje kategorije nave-
zuje na cesto višje kategori-
je. »Že rang cest ne dopuš-
ča drugačne ureditve, niti 
prometna varnost in tudi ne 
tehnična rešitev. Če bi obr-
nili potek, to pomeni poseg v 
Soro verjetno s premostitve-
nim objektom, kar je neraci-
onalno, verjetno bi bila pod 
vprašajem tudi pridobitev 

soglasja direkcije za vode. 
Vendar ne bi želel prejudi-
cirati, ker je stroka ugotovi-
la, da obstaja druga, optimal-
nejša rešitev, in mislim, da 
za krajane zelo dobra. Načr-
tovano je pravokotno križ-
išče ceste iz Sorice na regi-
onalno cesto Podbrdo–Že-
lezniki,« je pojasnil in zago-
tovil, da bo tudi preglednost 
bistveno boljša. Za kakršne 
koli večje spremembe pro-
jekta je sicer prepozno oz. bi 
morali ustaviti razpis.

Cesto bodo sicer razširi-
li na pet metrov, tako kot 
na že urejenih odsekih. Na 
840-metrskem odseku pod 
vasjo bo zaradi širitve kar 
460 metrov podpornih in 
opornih konstrukcij, zah-
tevna bo tudi gradnja na spo-
dnjem, 570-metrskem od-
seku od križišča do obnov-
ljene ceste. Župan Železni-
kov Anton Luznar je pouda-
ril željo krajanov, da bi le-
tos skušali zgraditi vsaj ces-
to pod vasjo in jo preplastiti 
vsaj z grobim asfaltom. Wil-
lenpart pravi, da je to odvis-
no predvsem od tega, kdaj 
bo podpisana pogodba z iz-
vajalcem. Dela bodo sicer ve-
činoma potekala ob popolni 
zapori, so se pa na sestanku 
dogovorili, da bo tudi v času 
gradnje zagotovljen dostop 
do lesnega obrata in ne bo 
oviran prevoz šolskih otrok. 

V Sorici nezadovoljni 
zaradi križišča
31. stran

Po rekonstrukciji križišča v Podroštu cesta v Sorico ne bo 
več prednostna, ampak se bo pravokotno navezovala na 
regionalno cesto proti Podbrdu.

Urša Peternel

Jesenice – Občina Jesenice bo 
po novem koncesionarju Al-
petour Potovalna agencija za 
vsakega prepeljanega potni-
ka v javnem mestnem prome-
tu plačevala 0,93 evra subven-
cije. Doslej je subvencija zna-
šala 0,55 evra. Sklep o tem so 
potrdili jeseniški občinski sve-
tniki na četrtkovi seji občinske-
ga sveta, potem ko so se sezna-
nili tudi s poročilom o izvaja-
nju koncesionirane dejavno-
sti javnega mestnega potni-
škega prometa. Na Jesenicah 
javni mestni promet deluje 

kot izbirna gospodarska jav-
na služba, ki jo – skupaj s šol-
skimi prevozi – že deveto leto 
izvaja družba Alpetour Poto-
valna agencija. Kot je poveda-
la Damijana Marn iz podjetja, 
se je v lanskem letu število pre-
peljanih potnikov povečalo za 
en odstotek, a predvsem zara-
di večjega števila prepeljanih 

osnovnošolcev. Z osmimi av-
tobusi in enim kombiniranim 
vozilom (v povprečju so vozi-
la stara pet let) so lani prepe-
ljali nekaj več kot 370 tisoč po-
tnikov, večino na liniji Hruši-
ca Belo Polje–Koroška Bela–
Blejska Dobrava. Prihodki 
koncesionarja so lani znaša-
li 677 tisoč evrov, obračunali 

so si zmerni dobiček v višini 
6000 evrov, presežek pa v vi-
šini 29.500 evrov. Kot je pove-
dala Marnova, pa imajo v os-
mih letih pri izvajanju konce-
sionirane dejavnosti na Jeseni-
cah kumulativno še vedno 59 
tisoč evrov primanjkljaja. 

Občina Jesenice bo za sub-
vencijo letos predvidoma na-
menila 474 tisoč evrov, kar je 
toliko kot lani, saj je obenem 
prišlo do drugačnega nači-
na financiranja šolskih pre-
vozov. Ob tem velja omeni-
ti, da povečanja cene vozov-
nic (ta znaša 1,30 evra) za ob-
čane ne bo.

Višja subvencija za mestni promet
Na Jesenicah bo po novem občina za vsako prodano vozovnico za mestni potniški promet namenila 
subvencijo v višini 0,93 evra.

Jasna Paladin

Kamnik – Otroški Veroni-
kin festival, ki ga bo Zavod 
za turizem, šport in kultu-
ro Kamnik v sodelovanju 
s kamniškimi vzgojno-iz-
obraževalnimi ustanova-
mi letos pripravil že osmič, 
bo prvič potekal dva dni - v 
petek, 26., in v soboto. 27. 
maja. Nova je tudi lokaci-
ja, saj se prizorišče iz sre-
dišča mesta seli v Keršman-
čev park. Rdeča nit letošnje-
ga festivala bo slogan Vse 
izmišljeno novo – je po-
zabljeno staro. Petkovo do-
gajanje bo že tradicionalno 

namenjeno glasbenim in 
gledališkim nastopom, do-
poldne med 9.30 in 11.30, 
popoldne pa med 15. in 18. 
uro. V soboto bo dogajanje 
pestro od 11. do 18. ure. Ob 
robu kulturnega dogajanja 
bodo otroci lahko spoznali 
številne športne klube v Ka-
mniku in zamenjali svoje 
slikanice, stripe ali otroške 
knjige, ki so jih že prebrali, 
s tistimi, ki jih še niso. Oba 
dneva bodo otroci prejeli zlo-
ženko festivala z zemljevi-
dom, na katerem bodo zbi-
rali žige. Tisti, ki bodo zbrali 
vse žige, bodo prejeli poseb-
no Veronikino nagrado.

Veronikin festival dva dni

Družbi Alpetour Potovalna agencija se je konec 
lanskega leta koncesijska pogodba iztekla, na javni 
razpis pa se je ponovno prijavila kot edini ponudnik. V 
novo koncesijsko pogodbo bodo vključene spremembe 
glede višine subvencije in plačila šolskih prevozov.
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BREZPLAČEN PREVOZ ZA UPOKOJENCE*
PO VSEJ SLOVENIJI, BREZ
 OMEJITVE KILOMETROV!

   POSVET PRI ZDRAVNIKU
   + STORITVE ZA KREPITEV ZDRAVJA*

SAMO ŠE NEKAJ DNI
POLETNE POČITNICE

50 % UGODNEJE**

Brezplačna številka: 080 22 10
info@terme-dobrna.si, www.terme-dobrna.si

POMLADNI ODDIH
do 23. 06. 2017

 ✓ WELL bon v višini 5,00 €,
 ✓ MEDICO bon v višini 5,00 €,
 ✓ brezplačen vstop v fitnes,
 ✓ plesni večeri z živo glasbo, vsak petek in soboto.

1 x polpenzion + neomejeno kopanje

že od 37,90 € oseba / noč, min. 2 noči

 ✓ BREZPLAČNI PREVOZ od vašega doma    
 do Term Dobrna in nazaj,

 ✓ 1 x posvet pri zdravniku + zdravstvene storitve,
 ✓ aktivnosti in družabni večeri,
 ✓ brez doplačila za enoposteljno sobo.

5 x polpenzion + neomejeno kopanje

že od 205,00 € oseba / 5 noči

LEPO JE BITI UPOKOJENEC*
do 30. 12. 2017

NA ODDIH ŠE 
PRED POLETJEM
TERME DOBRNA

FIRST MINUTE POLETJE - 50% popust**
od 23. 06. do 03. 09. 2017, first minute velja za rezervacije
in predplačilo do 26. 05. 2017

 ✓ do 2 OTROKA BIVATA BREZPLAČNO,
 ✓ otroški počitniški klub: vodne igre, aktivnosti  

 v naravi, mini disko in družinski pohodi,
 ✓ WELL bon v višini 5,00 €,
 ✓ sladko presenečenje,
 ✓ plesni večeri z živo glasbo, dogodki in koncerti v parku...

1 x polpenzion + neomejeno kopanje

že od 74,00 € 37,00 € oseba / noč, min. 2 noči

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

Samo Lesjak

Kranj – Razstavo je pripra-
vila avtorica Katarina Rus 
Krušelj iz Slamnikarske-
ga muzeja Domžale sku-
paj z avtorjem knjige o Ada-
mu Ravbarju, Mirom Erzi-
nom iz Šenčurja. V knjigi, 
ki je tudi del razstave, se av-
tor loteva pogledov velikok-
rat zamolčanega in zanika-
nega slovenskega plemstva 
v razburljivem 16. stole-
tju. Takrat so imela namreč 
plemstva pomembno vlo-
go v političnem, gospodar-
skem, kulturnem in druž-
benem razvoju posame-
znih dežel. Vsekakor so ple-
miči Ravbarji (nem. Rau-
ber) odločilno posegli v tok 
zgodovinskih dogodkov v 
15. in 16. stoletju na nekda-
njem Kranjskem. Po ohra-
njenih zapisih in legendah 
je bil Adam Ravbar značilen 
predstavnik svojega stanu 

in časa, vojak in posestnik v 
enem, ki se je v največji vo-
jaški preizkušnji svoje dobe 
tako častno odrezal, da se je 
njegovo ime zapisalo v slo-
vensko zgodovino. Odločil-
no je prispeval k zmagi nad 
Turki v bitki pri Sisku 22. 
junija 1593.

Po besedah avtorice raz-
stave se je poskus rekon-
strukcije biografskega orisa 
viteza Adama Ravbarja, či-
gar glavna rezidenca je bil 
sicer grad Kravjek pri Mu-
ljavi, a se je največ zadrževal 
na gradu Krumperk v bliži-
ni Domžal, izkazal kot pre-
cej težavno delo. Literatura 
največkrat navaja, da so bili 
plemiči Ravbarji lastniki po-
sestva Krumperk od 16. do 
17. stoletja. Razmeroma kra-
tek čas, a odločilen za dana-
šnjo podobo renesančnega 
dvorca v Gorjuši pri Dom-
žalah, ki je ohranjen še da-
nes. Ravbar je umrl leta 1595 

na Kravjeku in bil pokopan 
v družinski grobnici v farni 
cerkvi sv. Kozme in Damja-
na na Krki na Dolenjskem. 
Vsekakor bi nadaljnje rodo-
slovno raziskovanje dopri-
neslo k še popolnejšemu 
življenjepisu viteza Adama 
Ravbarja. Na razstavi, ki je 
bila prvič na ogled pred tre-
mi leti v Slamnikarskem 

muzeju Domžale v sku-
pnem sodelovanju s Komi-
sijo za turizem na Občini 
Domžale in Kulturnim do-
mom Franca Bernika Dom-
žale, je na pregleden, sliko-
vit in poučen način predsta-
vljeno predvsem njegovo 
delovanje pa tudi rodoslov-
na skica plemiške družine 
Ravbar na Kranjskem.

Vitez dežele Kranjske
V avli Gorenjskega glasa je do konca maja na ogled pregledna razstava o srednjeveškem vitezu, 
plemiču Adamu Ravbarju – prav plemstvo je imelo v takratnem času na Kranjskem pomembno  
vlogo na vseh družbenih nivojih.   

Avtorica zanimive pregledne razstave Katarina Rus Krušelj 
in avtor knjige o Adamu Ravbarju Miro Erzin / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja je občinske-
mu svetu Škofja Loka pre-
dlagala imena letošnjih ob-
činskih nagrajencev. Skleni-
li so, da letos podelijo po dva 
srebrna in bronasta grba ob-
čine in naslov častnega ob-
čana. Najvišje priznanje ob-
čine bo tako ob letošnjem 
občinskem prazniku junija 
prejel ugledni violončelist 
Miloš Mlejnik za izredno 
delovanje na glasbenem po-
dročju in pomemben prispe-
vek k ugledu občine v širšem 
družbenem prostoru. Srebr-
na grba so namenili Mariji 
Bogataj, ki kot fizioterapevtka 
že dolgo predano dela na po-
dročju razvojno nevrološke 
obravnave, in Mihaelu Potoč-
niku za nesebično, pošteno in 
dosledno delo v KS Bukovica - 
Bukovščica. Bronasta grba pa 

bosta prejela Marinkina knji-
žnica pri Društvu upokojen-
cev Škofja Loka za uspešno 
delo v korist starejših in Raj-
ko Krmelj za skrbno delo pri 
tradicionalnem postavljanju 
jaslic pri Grebenarju. Nekaj 
svetnikov je izrazilo pomislek 
o dodelitvi naslova častni ob-
čan, češ ali je Mlejnik dovolj 
storil za razvoj Škofje Loke 
in ali ne bi bilo zadostno pri-
znanje zlati grb občine. Sve-
tnik Viktor Zadnik se je pos-
tavil v bran uglednemu Lo-
čanu, vrhunskemu svetovno 
priznanemu glasbeniku. Zla-
tega grba letos ne bodo pode-
lili, je bilo pa zanj nominira-
no Muzejsko društvo Škofja 
Loka. Nekateri svetniki so iz-
razili razočaranje, ker komisi-
ja predloga ni izglasovala, in 
znova obudili razmišljanje, 
da bi občinski svet lahko spre-
menil sklep komisije. Toda 
pravilnik tega ne omogoča, so 
pojasnili na seji.

Mlejnik bo častni občan
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Kmetijstvo in gozdarstvo

Cveto Zaplotnik

Kranj – V nedeljo so na Ptu-
ju zaprli 28. državno razsta-
vo Dobrote slovenskih kme-
tij, na kateri so predstavi-
li na ocenjevanjih nagraje-
ne dobrote. Na slovesnosti 
ob odprtju razstave sta zbra-
ne nagovorila tudi predsed-
nik države Borut Pahor in 
minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano Dejan 
Židan. Predsednik Pahor je 
dejal, da je prihodnost slo-
venskega podeželja v odlični 
in raznoliki ponudbi. Minis-
ter Židan pa je poudaril, da 
pri vprašanju samooskrbe 
ne gre le za prehransko var-
nost, ampak tudi za obstoj 
podeželja. 

Na razstavi so podelili tudi 
zlata, srebrna in bronasta 
priznanja za najbolje ocen-
jene izdelke in znake kako-
vosti za izdelke, ki so na treh 
zaporednih razstavah pre-
jeli zlato priznanje. S širše-
ga gorenjskega območja je 
osem kmetij prejelo znak 
kakovosti za devet izdel-
kov. Dragica Štirn s Suhe 
pri Predosljah ga je dobila 
za dva izdelka, za zelenjavni 
namaz Bučko in za domačo 
marmelado »bučka s poma-
rančo«, Andreja Bogataj s 
Spodnjega Brnika za jagod-
no marmelado, Janko Jeglič 
iz Podbrezij za Matijovčev 
jabolčni čips, Tilka Bogataj 

iz Gorenje vasi za sir Pre-
tovč, Gregor Ovsenik iz Pre-
doselj za skuto iz senene-
ga mleka, Barbara Toman z 
Brega pri Žirovnici za doma-
če maslo, Jurij Demšar iz 
Martinj Vrha za Seloncov 
sir in Tatjana Koželj iz Zgor-
njih Stranj za sir trnič. 

Ocenjevalne komisije so v 
petnajstih prehranskih sku-
pinah ocenile skupno 1191 
izdelkov, ki so jih na ocenje-
vanje dale kmetije iz Slove-
nije in iz zamejstva. Ocenje-
vanja so potekala v aprilu in 
maju, nazadnje so komisije 
ocenile še mlečne in krušne 
izdelke. 

Sedem mlečnih izdelkov 
z najvišjo oceno

Kmetije so na ocenjevan-
je dale čez dvesto mlečnih 
izdelkov, ocenjevalna komi-
sija je 47 dodelila najvišjo 
možno oceno, dvajset točk, 
in s tem tudi zlato priznan-
je. Med najbolje ocenjeni-
mi je tudi sedem izdelkov 
z gorenjskih kmetij. Kmeti-
ja Pr' Leskovc (Tilka Boga-
taj) iz Gorenje vasi je preje-
la najvišjo možno oceno za 
kislo kravje mleko, kmeti-
ja Černivec (Tomaž Černi-
vec) iz Zgornjih Jarš za slad-
ko skuto, kmetija Dolenc 
(Nina Dolenc) iz Vrbenj za 
domačo skuto, kmetija Pri 
Španc (Tatjana Koželj) iz 

Zgornjih Stranj za sir trnič, 
kmetij Pr' Krč (Andreja Mar-
kič) iz Bašlja za skuto, kmeti-
ja Pr' Anžk iz Gorenje vasi za 
skuto in kmetija Pr' Beravs 
(Barbara Toman) z Brega pri 
Žirovnici za domači jogurt. 
Kmetija Pr' Leskovc je poleg 
tega prejela še zlati priznan-
ji za sir Janez in sir Pretovč, 
kmetija Pr' Krč še zlati pri-
znanji za navadni jogurt in 
za sir z drobnjakom, kme-
tija Dolenc zlato priznanje 
za domačo kislo smetano, 
srebrni priznanji za doma-
če surovo maslo in za doma-
či mladi sir z zelišči ter bro-
nasto priznanje za doma-
či jogurt, kmetija Pr' Beravs 
še zlato za domače maslo in 
bronasto za domačo skuto, 
kmetija Černivec srebrno za 
domači jogurt in kmetija Pr' 
Anžk še bronasto priznan-
je za domače maslo. Kmeti-
ja Pr' Selonc (Jurij Demšar) 
iz Martinj Vrha je prejela 
zlato priznanje za Seloncev 
sir, kmetija Odems (Gregor 
Ovsenik) iz Predoselj zlato 
za skuto iz senenega mle-
ka in bronasto priznanje za 
navadni jogurt iz senene-
ga mleka, kmetija Pr' Pran-
garčk (Monika Ravnik) z 
Broda pri Bohinjski Bistrici 
zlato za poltrdi sir Gabrčk, 
mlekarstvo Podjed z Olšev-
ka srebrno priznanje za sad-
ni jogurt, kmetija Pr' Kle-
menak (Katarina Zupan) iz 

Radovne srebrno priznanje 
za poltrdi sir Klemen, kmeti-
ja Pr' Tarman (Angelca Hle-
banja) iz Loga pri Kranjski 
Gori pa bronasto priznanje 
za skuto.

Kmetiji Pr' Kajet tri zlata 
priznanja

Poglejmo še gorenjske 
dobitnike priznanj za kruš-
ne izdelke! Kmetija Pr' Kajet 
(Bernardka Hribar) iz Kališa 
pri Stahovici je dobila zlata 
priznanja za buhteljne, jane-
ževe upognjence in breskvi-
ce, kmetija Pr' Anžič (Matej 
Štrajhar) s Tučne pri Kamni-
ku zlato priznanje za doma-
če krofe in srebrno za črni 
pšenični kruh, kmetija Pr' 
Lešnk (Urška Šranc) z Bel-
ce zlato za Lešnkov kruh, 
kmetija Zamuda (Majda 
Možina) iz Dolenčic zlato za 
potico z nadevom iz suhih 
hrušk, kmetija Podrošt (Pol-
dka Okorn) iz Spodnje Sori-
ce zlato za rženi kruh, Ivan-
ka Brodar s Hudega pri 
Radomljah srebrno prizna-
nje za špehovko-ocvirkov-
co in bronasta za bezgovo 
potico, korenčkovo potico z 
ingverjem in krofe, kmetija 
Pr' Babnk (Anica Logonder) 
iz Crngroba bronasto za pol-
beli kruh in kmetija Pr' Ber-
gant (Anton Verlič) iz Smle-
dnika bronasto priznanje za 
črn kruh.

Osem gorenjskih kmetij 
prejelo znak kakovosti
Na razstavi Dobrote slovenskih kmetij so podelili priznanja kmetijam za najbolje ocenjene prehranske 
izdelke. Osem gorenjskih kmetij je za izdelek prejelo znak kakovosti, to je najvišje priznanje za 
prehranske izdelke s kmetij.

Cveto Zaplotnik

Kranj – V soboto, 20. maja, 
je minilo 283 let od rojs-
tva Antona Janša z Brezni-
ce pri Žirovnici, ki velja za 
začetnika sodobnega čebe-
larstva in je bil v tistem času 
eden najboljših poznavalcev 
čebel. Slovenska država si 
na pobudo Čebelarske zve-
ze Slovenije prizadeva, da bi 
20. maj razglasili za svetov-
ni dan čebel. »Smo na dob-
ri poti, da to dosežemo,« je 
ob obletnici Janševega rojs-
tva dejal minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
Dejan Židan in dodal: »Pre-
ko kranjske sivke nas bo 
spoznal ves svet, ki nam že 
sedaj daje polno podporo in 

spoštovanje, da smo čebelo 
dvignili tako visoko na dru-
žbeni lestvici.« Pobuda Slo-
venije je zdaj sredi urad-
ne obravnave, Organizacija 
združenih narodov za pre-
hrano in kmetijstvo (FAO) 
naj bi jo dokončno podpr-
la na ministrski konferenci 
julija letos, OZN pa na gene-
ralni skupščini decembra 
letos. Že pred začetkom ura-
dne obravnave v OZN so jo 
soglasno podprle nacional-
ne čebelarske zveze na kon-
gresu Apimondie v Južni 
Koreji. Pomembna promo-
cija slovenskega čebelars-
tva v svetu je tudi interakti-
vni razstavni paviljon Čebel-
ji svet, ki so ga že predstavili 
v Rimu, Bruslju in Berlinu.

Minister Židan:  
»Smo na dobri poti ...«

Iščemo nove 
sodelavce!

GRAPAK A1 d.o.o., Strahinj 155, 4202 Naklo

Medse vabimo SERVISERJA KMETIJSKE MEHANIZACIJE 
in PRODAJALCA REZERVNIH DELOV.
V našem podjetju visoko cenimo znanje, zato boste deležni 
kvalitetnih izobraževanj. Imeli boste možnost osebnega in 
strokovnega razvoja. Vaše novo, urejeno in sproščeno delovno 
okolje bodo soustvarjali mladi in dinamični sodelavci. Za svoje 
delo boste pošteno in redno plačani ter primerno stimulativno delo boste pošteno in redno plačani ter primerno stimulativno 
nagrajeni. Delovno mesto je v Strahinju 155, 4202 Naklo.
Izpolnjujete naslednje pogoje?
· vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju servisiranja 
  kmetijske mehanizacije
· pasivno znanje tujega jezika (nemščina in/ali angleščina),
· vozniški izpit B kategorije,
· natančnost, sposobnost timskega dela, komunikativnost, · natančnost, sposobnost timskega dela, komunikativnost, 
  urejenost, inovativnost, delovna vztrajnost
Če jih, potem se nam čimprej oglasite!
Prijava na razpis
Navdušite nas z življenjepisom in opisom vaših izkušenj. 
Življenjepis pošljite na e-naslov: andreja@grapak.com
Za več informacij pokličite: 04 2772700
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Če jih, potem se nam čimprej oglasite!
Prijava na razpis
Navdušite nas z življenjepisom in opisom vaših izkušenj. 
Življenjepis pošljite na e-naslov: andreja@grapak.com
Za več informacij pokličite: 04 2772700
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Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
  novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner, Lamborghini, Landini, Same, 
 Steyer, Massey Ferguson, Fendt, Deutz, Hurlimann, Carraro,
  rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS, plugi (tuji proizvajalci),
  ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva, filtre, 
 svetlobno opremo …,
  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodaja in popravilo kardanov, rezervni deli za kardane,
  prodaja nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti, 
  prodaja traktorjev ZETOR.

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

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

AKCIJA  
MOTORNIH OLJ
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PESTRA PONUDBA 

VRHUNSKA KVALITETA 
UGODNE CENE 

 

Akcijska 

ponudba 
www.ko-net.si 

SERVIS MOTORNIH ŽAG 

 
TRGOVINA Z GOZDARSKO OPREMO 

KO-NET d.o.o. 
Beleharjeva 15, 4208 Šenčur 

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

 

                         KUPON ZA 20% POPUST PRI NAKUPU  
                            BREMENSKIH TRAKOV IZ ZALOGE 

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

NAKUP  BREMENSKIH TRAKOV IZ ZALOGE. VELJA DO 31.5.2017 OZ. DO RAZPRODAJE ZALOG. 

POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO.  

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Škofji Loki 
so v stavbi Loške mlekar-
ne pod Pepetovim klancem 
odprli Mlečni butik, ki se je 
tja preselil z nekdanje loka-
cije na drugi strani ceste na 
Studencu. V na novo preure-
jenih prostorih je že od mar-
ca, ima več prostora in tudi 
večjo ponudbo. Obsežnej-
ši je Domači kotiček s ponu-
dbo dobrot kmetov iz loške-
ga okoliša in ponudbo osta-
lih lastnih blagovnih znamk. 

Tako so na voljo večja izbira 
mlečnih izdelkov Loške mle-
karne, lokalnih ponudnikov 
in mesnih dobrot Arvaj ter 
Mesnin Bohinja pa tudi sve-
žega mesa Loških mesnin, 
sadja in pekovskih izdelkov, 
ne manjka pa niti splošna 
živilska ponudba in sprem-
ljevalni program. V obnovo 
so po besedah Mitje Vodnjo-
va, direktorja Loške zadruge, 
vložili 150 tisoč evrov. 

Posebnost trgovine je Mle-
karski kotiček s postavitvi-
jo stalne razstave, kjer si pod 

imenom Od »loke« do sira 
obiskovalci lahko ogledajo 
stare mlekarske rekvizite za 
izdelavo mlečnih izdelkov. 
Loška mlekarna ima dolgo-
letno tradicijo in je mlekarna 
z najdaljšim neprekinjenim 
delovanjem na Slovenskem. 
Mlekarska zadruga je bila 
ustanovljena že leta 1899, v 
začetku prejšnjega stoletja pa 

je nekaj let delovala tudi speci-
alna kmetijska šola za mlekar-
stvo, prva v takratni kraljevini 
Jugoslaviji, je ob odprtju pove-
dala etnologinja Mojca Šifer 
Bulovec. Mlečni butik name-
ravajo v sodelovanju s Turis-
tičnim društvom Škofja Loka 
vpeljali tudi v več turističnih 
škofjeloških poti in tu ponu-
dili lokalno hrano. Ob odprtju 

Mlečnega butika sta poleg 
direktorja Mitje Vodnjova 
spregovorila tudi župan obči-
ne Škofja Loka Miha Ješe in 
predsednik upravnega odbo-
ra zadruge Zdravko Bogataj. 
Obiskovalcem so postregli z 
jedmi iz svoje ponudbe, čla-
ni Prosvetnega društva Soto-
čje pa so skuhali značilno loš-
ko jed, medlo. 

Mlečni butik se je preselil
Marca se je Mlečni butik Loških mlekarn s Studenca, kjer je bil od leta 1995, preselil čez cesto, v stavbo Loških mlekarn, minuli 
teden so ga slovesno odprli.

Mitja Vodnjov (na levi) s sodelavkama Cilko Lukančič Valič in Marijo Hafner ter županom 
Miho Ješetom in predsednikom zadruge Zdravkom Bogatajem / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Kmetijska gospo-
darstva, ki so ob aprilski 
pozebi utrpela škodo, lahko 
uveljavljajo primer višje sile. 
Pri neposrednih plačilih jo je 
možno uveljavljati le pri pod-
pori za strna žita, za zeleno 
komponento le v primeru, če 
so posevki popolnoma uniče-
ni, ni je pa možno uveljavljati 
pri podpori za zelenjadnice. 
Za gospodarstva, ki so vklju-
čena v ukrep za kmetijsko 
okoljska in podnebna plačila 
(Kopop) in v ekološko kmeto-
vanje, je prijava višje sile smi-
selna, če je pozeba prizadela 
več kot 30 odstotkov kme-
tijskih površin in gospodar-
stva ne bodo mogla izpolniti 
obveznosti, ki so jih sprejela 
z vključitvijo v ukrep.

Uveljavljanje primera 
višje sile po pozebi

Megales – vaš partner pri odkupu, poseku in prevozu lesa.

  

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

   Izvajamo sečnjo in spravilo lesa  
z gozdarsko žičnico.

   Ugodne cene in dobri plačilni pogoji.

Strahinj 120 - NAKLO, tel.: 04/25 76 440, gsm: 031/306 290

TRGOVINA 
MLEČNI 

BUTIK
Tel.: 04 / 51 24 368    E - pošta: mlecnibutik@loska-zadruga.si 

TRGOVINA 
MLEČNI 

BUTIK
Tel.: 04 / 51 24 368    E - pošta: mlecnibutik@loska-zadruga.si 

TRGOVINA 
MLEČNI 

BUTIK
Tel.: 04 / 51 24 368    E - pošta: mlecnibutik@loska-zadruga.si 

TRGOVINA 
MLEČNI 

BUTIK
Tel.: 04 / 51 24 368    E - pošta: mlecnibutik@loska-zadruga.si 
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• UGODNE GOTOVINSKE IN 
NAMENSKE KREDITE

• KREDIT ZA VZREJO ŽIVALI

Kmetovalci, za vas smo pripravili
posebno ponudbo po vaši meri:

Novo  v Deželni banki Slovenije!

Mi znamo z ljudmi.

•  PAKET ZA DOPOLNILNO 
DEJAVNOST NA KMETIJI, ki 
kmetovalcem omogoca cenovno bolj 
ugodno bancno poslovanje.

•  UGODEN KREDIT ZA NAKUP 
TRAKTORSKIH PRIKLJUCKOV 
z rocnostjo od 1 leta do 3 let in 
nespremenljivo ali spremenljivo 
obrestno mero.

•  PAKET »KREDIT + ZAVAROVANJE« 
- do 31. 5. 2014 vam ob sklenitvi 
kateregakoli kredita za kmetijsko 
dejavnost nudimo 15 % popust pri 
kmetijskem zavarovanju posevkov in 
plodov ter 0,10 o. t. nizjo obrestno 
mero kredita za kmetovalce. 

•  DBS OSEBNI RAÈUNI  •  KREDITI  •  LIMITI  •  MOBILNA BANKA mDBS  •  PLAÈILNE KARTICE  
•  VARÈEVANJA  •  PREDPLAÈNIŠKA KARTICA  •  VSE BANÈNE STORITVE ZA KMETOVALCE, 

PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE TER DRUŠTVA
•  ELEKTRONSKA BANKA DBS net  •  UGODNO PLAÈEVANJE POLOŽNIC

Veè informacij na telefonski številki 04 2010 183,
v 83 poslovalnicah DBS in na www.dbs.si. 

UNIVERZALNA PONUDBA DEŽELNE BANKE SLOVENIJE

• UGODNE SEZONSKE  
KREDITE

• PAKET MLADI PREVZEMNIK

Kranj – Kmetijska gospodarstva, ki na prostem pridelujejo 
posebne kulture, morajo do 31. maja oddati v elektronski 
sistem agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja zbirno 
vlogo in hkrati tudi vlogo za prijavo površin posebnih kultur. 
Za površino posebnih kultur se šteje površina na prostem, 
na kateri celotno rastno dobo raste ena vrsta zelenjadnice 
oziroma zelišča, površina, na kateri je do konca rastne dobe 
do 30. septembra po prvi zelenjadnici posejana vsaj še ena 
zelenjadnica, površina, na kateri rastejo jagode, ali površina, 
na kateri rastejo mešane rastline za rejo polžev. Vlogo lahko 
oddajo v elektronski sistem agencije sami ali s pomočjo kme-
tijskih svetovalcev. 

Vloga za posebne kulture do konca maja

Cveto Zaplotnik

Kranj – S temo tedna Znan-
je za gozd želijo izpostaviti 
dosedanje uspehe razvojne-
ga dela na področju gozdar-
stva in opozoriti na pomen 
znanja, razvoja in raziskav za 
prihodnost slovenskih goz-
dov. Osrednji dogodek je pra-
znovanje 70-letnice Gozdar-
skega inštituta Slovenije in s 
tem tudi 70-letnice načrtnega 
raziskovalnega in razvojnega 

dela v gozdarstvu. Danes, 
v torek, bo na sedežu inšti-
tuta v Ljubljani znanstveno 
srečanje Gozd in les. Jutri, 
v sredo, bo dan odprtih vrat 
inštituta in zavoda za gozdo-
ve, na katerem bodo obisko-
valce povabili v Gozd ekspe-
rimentov: spoznavali bodo 
gozd, delali poskuse v labora-
torijih, stopali po medvedjih 
stopinjah, »skuhali« vreme, 
uživali v družbi gozdnih veli-
kanov – dreves in gozdnim 

živalim prešteli zobe; v Gale-
riji Inštituta za gozdno lesno 
gospodarstvo pa bodo odprli 
retrospektivno razstavo liko-
vnih del. V četrtek, 25. maja, 
bo osrednja slovesnost ob 
70-letnici gozdarskega inšti-
tuta, ob tej priložnosti bodo 
tudi odprli prenovljeno prit-
ličje stavbe inštituta.

Zavod za gozdove in goz-
darski inštitut pripravljata 
ob tednu gozdov v sodelovan-
ju z drugimi organizacijami 

s področja gozdarstva in var-
stva narave še več drugih 
dogodkov, skupno se jih bo 
ob koncu maja in v prvih 
dneh junija zvrstilo več kot 
šestdeset. Nekaj jih bo tudi 
na Gorenjskem. V četrtek bo 
literarni večer na Jelovici, v 
petek bodo na Bledu odprli 
razstavo likovnih del učen-
cev osnovnih šol, v soboto, 3. 
junija, pa bo v Mojstrani še 
ogled ostalin Savske linije iz 
prve svetovne vojne. 

Teden gozdov: znanje za gozd 
Že več kot štirideset let poteka zadnji teden v maju teden gozdov. Letos je tema tedna Znanje za gozd.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Strokovne službe 
Kmetijsko gozdarske zborni-
ce Slovenije so pripravile pre-
dlog zakona o ukrepih za var-
stvo gozdov in odpravo pos-
ledic škode zaradi podlubni-
kov, s katerim želijo spodbu-
diti sanacijo škode in hkrati 
preprečiti nadaljnje širjenje 

lubadarja. Predlog zakona so 
že predstavili ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, uskladili pa naj bi ga 
tudi z zavodom za gozdove. 
Kot poudarjajo na zbornici, 
naj bi interventni zakon veljal 
v času čezmerne razmnožitve 
lubadarja oziroma vse dotlej, 
dokler se delež sanitarne seč-
nje smreke ne bi znižal pod 

določeno mejo. Zakon pred-
videva več ukrepov, med dru-
gim prednostno obravnavan-
je vlog za izdajo dovoljenj in 
soglasij, izdajanje dovoljenj 
za gradnjo gozdnih promet-
nic brez predhodnega prido-
bivanja projektnih pogojev in 
soglasij, cenejše in enostav-
nejše zapiranje javnih cest pri 
spravilu lesa ob cesti, omejitev 

letne sečnje iglavcev, mož-
nost prodaje lesa na panju, 
dodatne preventivno-varstve-
ne ukrepe, vzpostavitev goz-
darske svetovalne službe na 
zbornici, oprostitev davka od 
katastrskega dohodka priza-
detih gozdov za trideset let in 
dodatno povračilo trošarine 
pri nakupu pogonskega gori-
va za gozdarsko mehanizaci-
jo. Denar za izvedbo ukrepov 
naj bi zagotovili iz proračun-
ske rezerve in iz sredstev pris-
tojnih ministrstev. 

Predlagajo interventni zakon

Prodajalne:

MEDVODE, 
Cesta ob Sori 11  
T: 01/3613-300

VODICE, 
Kamniška cesta 8 

T: 01/8324-011

VIŽMARJE, 
Tacenska cesta 67 

T: 01/5124-666

DOBRUNJE, 
Cesta II. Grupe odredov 43 

T: 01/5471-684, G: 041/321-543

Odpiralni čas: 
od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure,

ob sobotah od 8. do 13. ure.
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   SADIKE TRAJNIC  
IN ENOLETNIC

   BALKONSKO CVETJE  
IN STRUKTURNE  
RASTLINE

   GNOJILA  
S PODALJŠANIM  
DELOVANJEM

   SADIKE ZELENJAVE, 
DIŠAVNIC

VSE ZA VRT  
IN POLJE

Opravljamo tudi  
optimizacijo moči na mehansko  
in elektronsko krmiljenih traktorjih in 
kombajnih vseh znamk, diagnostiko 
in kalibracijo modulov z licenčnim 
multibrand AGV testerjem!

Večja moč in navor,  
do 15 % manjša poraba!
Ugodne cene in hitra izvedba.

MERITVE MOČI TRAKTORJEV  
in KOMBAJNOV do 800kW  
z najsodobnejšim mobilnim 
kardanskim dinamometrom  
v Sloveniji!

info@powertuning.si

www.agrotehnika.si

 

 

 

 

 

 

  

  

AGROTEHNIKA v ŠENČURJU JE URADNI PRODAJALEC                 
                 STROJEV SIP, ROBUST, TAJFUN
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DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 16. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-pošta: agrotehnika.retra@gmail.com
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Igor Kavčič

Kranj – Zavarovalnica Tri-
glav je že dolga leta ena sve-
tlih izjem, ki nekajkrat na 
leto svoje poslovne prosto-
re, natančneje osrednjo 
avlo, oplemeniti z razstavo 
del katerega slovenskih li-
kovnih umetnikov. V četr-
tek so tako odprli že štiride-
seto razstavo doslej in prvo 
letos. S poslikanimi svetlob-
nimi objekti in nekaj grafi-
kami se predstavlja akadem-
ska slikarka srednje genera-
cije Andreja Eržen, ki živi in 
ustvarja v Kranju in v Gori-
čanah pri Medvodah. Likov-
no ustvarjalnost Erženove 
zaznamujejo risbe in slike 
kot tudi grafike in animacije 
ter svetlobni objekti, poseb-
no v zadnjih letih pa rada po-
sega po prostorskih instala-
cijah. Lahko bi rekli, da se v 
njeni likovni pisavi vseskozi 
prepleta klasična likovnost 
s sodobnimi umetniškimi 
prijemi, povezanimi s teh-
nološkimi postopki. Tudi na 
tokratni razstavi.

Erženova je imela sicer v 
načrtu prostorsko postavi-
tev, a se je zaradi same spe-
cifike prostora odločila za 
svetlobne objekte, ki jim je 
v kontrast dodala tri grafike, 
gre za tehniko litografije, iz 
svojega zgodnjega ustvar-
jalnega obdobja. »Nekoliko 
sem se prilagodila željam 
ponudnikov razstavnega 

prostora in pripravila dela 
v močnejših barvnih kon-
trastih, ki obiskovalcu na 
eni strani prinašajo optimi-
zem, na drugi pa ga pomirja-
jo. Vsak tak prostor ima tudi 
neko duhovno vrednost,« iz-
bor del na razstavi pojasnju-
je Erženova. Na vprašanje, 
ali v motivih predstavlja tudi 
nekatere zgodbe, s katerimi 
je intimno povezana, pa do-
daja: »Seveda gre za spomi-
ne, a ti hkrati orisujejo tudi 
neko stanje; na sliki je lah-
ko upodobljen nočni mir, ki 
spodbuja meditacijo, spet 
slika na gugalnici z otroški-
mi nožicami v zraku, ki aso-
ciira na trenutek, ko člove-
ka ponese, mogoče slika če-
šenj, poletja, otroške igre ...« 

Ali kot je zapisala umetno-
stna zgodovinarka Meli-
ta Ažman, da se v teh delih 
srečamo z motiviko iz vsak-
danjega življenja. Predsta-
va idealiziranega sveta je 
prežeta z močnimi barvni-
mi kontrasti ter pravljično 
krajinsko motiviko, v katero 
so vpete tako živali kot ljud-
je. Kot je povedala umetni-
ca, svetlobne objekte okro-
gle »škatle« s poslikanimi 
pokrovi iz pleksi stekla, ki ga 
z notranje strani osvetljuje 
luč, dela zadnjih sedem let. 
Zanje pravi, da so bolj naiv-
ne kot kritične slike. 

Drugi del razstavljenih sve-
tlobnih objektov je drugačen, 
črno-bel, ekspresiven. Po-
udarja odnos med realnim 

in abstraktnim, a v ospred-
je postavlja človeka. Če pov-
zamemo Ažmanovo: moti-
vi prikazujejo prehodnost ži-
vljenjskih obdobij, ki naše 
misli preusmerjajo na posa-
mezna občutja in strasti v na-
šem življenju. Tu so še grafi-
ke, ki so popoln kontrast sve-
tlobnim objektom, a jih po-
vezuje krog, v katerem avto-
rica skriva asociacijo na svet. 
»Rada eksperimentiram. Ne 
bi mogla celo življenje ustvar-
jati ene in iste forme, se izra-
žati v le enem likovnem me-
diju. Sicer vedno vztrajam v 
nekih svojih osnovah, a sem 
rada vedno znova drugačna,« 
še dodaja Andreja Eržen. 
Razstava bo na Zavarovalnici 
Triglav odprta do 20. junija.

Tako drugačna vsakdanjost
V avli Zavarovalnice Triglav v Kranju je na ogled razstava likovnih del akademske slikarke Andreje Eržen, 
ki se v zadnjih letih vse bolj uveljavlja s poslikanimi svetlobnimi objekti.

Andreja Eržen deluje med klasično likovnostjo in sodobnimi umetniškimi praksami. 

Jasna Paladin

Studenec – »Potrudili smo 
se, da je program letošnjega 
festivala odličen in da bodo 
obiskovalci dobili tisto, kar 
od nas že pričakujejo. Smo 
ljubiteljsko gledališče, z de-
narjem gre na tesno, a z dob-
ro voljo in širokim srcem se 
da,« je ob začetku letošnje-
ga festivala pestro dogajanje 
na Studencu – na enem red-
kih velikih poletnih odrov s 
streho v tem delu Slovenije 
– napovedal predsednik Kul-
turnega društva Miran Jarc 
Škocjan Lojze Stražar.

Prvi dogodek festivala, 
koncert nekdanjih članov 
Komornega zbora Domža-
le, ki ga je odprl kulturni mi-
nister Anton Peršak, se je 
minulo nedeljo sicer odvil v 
bližnji cerkvi sv. Lenarta na 
Krtini, kjer so organizatorji 

našli odličen ambient za 
manjše zasedbe, zato bo tam 
tudi koncert Slovenskega ci-
trarskega kvarteta ta petek, 
26. maja. Nadaljnje dogaja-
nje festivala pa se seli na veli-
ki oder poletnega gledališča 

na Studencu. Tam bo 2. ju-
nija najprej uprizoritev pri-
ljubljenega muzikla Mam-
ma Mia!, ki oživlja glasbeno 
zapuščino legendarne sku-
pine Abba, a je že skorajda 
razprodan. V soboto, 17. ju-
nija, bodo gostili muzikal 
Veronika Deseniška z dom-
žalsko pevko Evo Černe v 
glavni vlogi, 24. junija pa na 
studenški oder prihaja ope-
ra SNG Opere in baleta Lju-
bljana Nabucco s skoraj sto 
nastopajočimi.

Obiskovalci poletnega gle-
dališča na Studencu pa vsa-
ko leto najtežje pričakujejo 
gledališko predstavo doma-
čega društva, ki bo letos zno-
va polna petja. Režiser Alojz 
Stražar je 115 let po tem, ko je 
zgodbo napisal Fran Saleški 
Finžgar, priredil nekoliko 
resnejše delo Divji lovec. 
A tudi letos naj humornih 

vložkov ne bi manjkalo. »S 
predstavo želimo vzbuditi 
spomin na pisatelja, ki mu 
je bilo mar za slovenskega 
človeka, slovensko ljudsko 
pesem in slovensko besedo, 
ki jo je visoko cenil in spoš-
toval. Spet bomo potrkali 
na vest gledalcev in opom-
nili, kako nesmiselno se je 
pehati za denarjem. Gledal-
ci nam sicer pogosto prigo-
varjajo, da imajo najraje ko-
medije, a kot ljudsko gleda-
lišče ne želimo zanemarja-
ti neizmerne pestrosti ljud-
skega izročila,« pravi Lojze 
Stražar, ki je glavni vlogi le-
tos zaupal Ani Plahutnik in 
Primožu Krtu. V predsta-
vi, ki jo opisujejo kot ljube-
zensko igro s petjem, bo si-
cer nastopilo več kot sedem-
deset igralcev. Premiera bo 
21. julija, ponovili pa jo bodo 
še enajstkrat.

Na Studenec prihaja Divji lovec
V nedeljo se je začel že 17. Kulturni poletni festival Studenec, katerega vrhunec bo znova gledališka 
predstava domačega društva. 

Predsednik Kulturnega 
društva Miran Jarc Škocjan 
in režiser domačih predstav 
Lojze Stražar
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Igor Kavčič

Kranj – V Makedonskem 
kulturnem centru v Kranju 
so v soboto odprli že tradici-
onalne 25. Dneve sv. Cirila 
in Metoda. Po nastopu Me-
šanega pevskega zbora Bi-
ljana iz Ljubljane so ob ju-
bileju podelili priznanja 
dolgoletnim podpornikom 
društva, odprli pa so tudi 
razstavo grafik Nine Zelen-
ko. Predstavlja se z izborom 
grafičnih del v mešani tehni-
ki visokega in globokega ti-
ska, barvne jedkanice. »Nje-
ni grafični listi malega for-
mata so vsebinsko pripove-
dni, ustvarjalni in intimni. 
Naslanja se na osebne izku-
šnje in umetnostno zgodo-
vinsko prakso. Njen misel-
ni svet je raznovrsten, izje-
mno slikovit, poln nadre-
alističnih prizorov, po če-
mer je večstranska umetni-
ca Nina Zelenko prepoznav-
na,« je med drugim zapisal 
Boge Dimovski, muzejski 
svetnik in vodja galerijske-
ga dela v okviru Kulturne-
ga društva sv. Cirila in Me-
toda, da umetnica upodablja 
resnične in fantazijske mo-
tive, ki kažejo na velike vse-
bine, neokrnjeno, rajsko, 

pravljično naravo, v kate-
ro vključuje rastlinski, po-
deželski istrsko-kraški svet, 
arhitekturne in naravne ve-
dute, z vsemi podrobnostmi 
kot so vrtovi, drevesa, vasi, 
vaške cerkve, kot tudi upo-
dobitve predmestij, priobal-
nega motiva ter organskih 
oblik morskih naplavin, kot 
so školjke, trava, ptice, ribe, 
skratka živi svet v svojem na-
ravnem okolju.

Do nedelje bodo v okviru 
25. Dnevov sv. Cirila in Me-
toda v kulturnem centru po-
tekale se številne športne in 
kulturne prireditve. Že da-
nes ob 20. uri bo projekcija 
makedonskih filmov, v pe-
tek, 26. maja, ob 19.30 uri 
bo Metodi Zlatkov predaval 
na temo Makedonski izvirni 
glasbeni instrumenti. Nas-
lednji dan, v soboto, bo ob 
16.30 na sporedu videopro-
jekcija Lutkovna predstava 
Človek ptica, sledil bo kviz 
znanja učencev dopolnilne-
ga makedonskega jezika na 
temo makedonskega jezika, 
zgodovine in kulture, ob 19. 
uri pa bo celovečerni kon-
cert makedonskih folklor-
nih skupin in pevskih zbo-
rov Slovenije. Večer se bo 
zaključil s plesom.

Grafike Zelenkove v MKC
V okviru petindvajsetih Dnevov sv. Cirila in 
Metoda so v soboto odprli tudi razstavo grafik 
Nine Zelenko.

Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali grafike Nine 
Zelenko. / Foto: Irena Jeras Dimovska

Kamnik – V rojstni hiši Rudolfa Maistra bo jutri, v sredo, 24. 
maja, ob 19. uri Maistrov večer s predavanjem dr. Vlaste Stav-
bar na temo Majniška deklaracija 1917 in deklaracijsko giba-
nje. Prihodnji teden, 30. maja, bo minilo sto let, odkar je v 
dunajskem parlamentu v imenu južnoslovanskih poslancev, 
združenih v Jugoslovanski klub, dr. Anton Korošec prebral 
Majniško deklaracijo. Dogodek, ki v javnosti najprej ni imel 
večjega odmeva, je proti koncu prve svetovne vojne prerasel 
v množično deklaracijsko gibanje. Deklaracija, v kateri so se 
Slovenci z drugimi južnoslovanskimi narodi monarhije izrekli 
za združitev v samostojno državo pod habsburškim žezlom, 
je pomemben mejnik v zgodovini združevanja Slovencev, Hr-
vatov in Srbov v skupno državo. Predavateljica dr. Vlasta Stav-
bar, tudi avtorica monografije, ki bo o tej temi izšla jeseni, bo 
spregovorila o političnem dogajanju v zadnjih letih habsburške 
monarhije in pričakovanjih Slovencev glede nastajajoče države. 
Pa tudi o tem, kako se je jeseni 1917 začelo množično, sponta-
no izjavljanje Slovencev za Majniško deklaracijo s številnimi 
izjavami občinskih odborov, z zbiranjem osebnih in društvenih 
podpisov zanjo, spomladi 1918 pa z velikimi deklaracijskimi 
shodi, imenovanimi tabori. Predstavila bo utrip množic in raz-
položenje ljudi v spontanem množičnem gibanju – vsenarodni 
manifestaciji, kar je deklaracijsko gibanje tudi bilo.

Večer o Majniški deklaraciji
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Suhi treningi so zelo koristni

Hokejisti kranjskega Triglava 
že mesec dni opravljajo suhe 
treninge pod vodstvom 
trenerjev vseh selekcij. 
Treningi potekajo tako v 
fitnesu v Ledeni dvorani Zlato 
polje kot v telovadnicah in 
športnih objektih v okolici 
dvorane, kjer domujejo 
kranjski hokejisti.  
In zakaj so potrebni ti 
treningi? Na njih so pridobivali 
motorične kot fizične 
sposobnosti. Brez takih 
treningov je prav težko nato 
v mesecu septembru stopili v 
drsalke in se podati na ledeno 
ploskev, saj te lahko izda 
kondicija, ki se pridobi prav na 
takih suhih treningih. 

Suhe treninge bodo hokejisti 
kranjskega Triglava opravljali 
v dveh delih. Prvi del poteka 
od začetka maja pa vse do 
zaključka šolskega leta, torej 
do konca junija. Sledil bo 
enomesečni premor, ki ga 
bodo vse generacije izkoristile 
za obisk morskih ali podobnih 
plaž. Trener Gorazd Drinovec 
pa poudarja, da bi bilo dobro, 
da bi tudi v enomesečnem 
odmoru hokejisti nekaj časa 
namenili telesni pripravljenosti, 
saj se bo s suhimi treningi 
nadaljevalo že prvi delovni dan 
v mesecu avgustu. 
V avgustu naj bi mlajše 
kategorije odšle na 
enotedenske priprava na ledu 

na Češko, kar je že nekajletna 
praksa kranjskih hokejistov. 
Pripravo ledene ploskve v 
Ledeni dvorani Zlato polje 

naj bi začeli v drugi polovici 
meseca avgusta, treningi na 
njej pa se bodo začeli konec 
avgusta.      

Pod budnim očesom trenerja (Arhiv HK Triglav)

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Moštvo Urban-
scape Loka je na petkovi tek-
mi v domači dvorani na Pod-
nu dokazalo, da si je v letoš-
nji sezoni, namesto boja za 
obstanek v ligi še kako zaslu-
ženo priborilo igranje v ligi za 
prvaka. Tri kroge pred kon-
cem prvenstva so namreč gos-
tili ekipo Gorenja iz Velenja 
in jo premagali s skoraj never-
jetno prednostjo osmih golov. 

Ločani so bili boljši od za-
četka do konca srečanja, že 
po prvem polčasu pa so vo-
dili z 10 : 7. Tudi v drugem 
delu tekme so nadaljevali z 
borbeno igro in trdo obram-
bo, slovitejše tekmece pa so 
premagovali tudi v napadu 
ter si zaslužili tudi enajst 
sedemmetrovk. Goste je v 
obup spravljal tudi domači 
vratar Aljaž Panjtar. Na kri-
lih njegovih obramb so Lo-
čani na koncu povsem strli 
goste iz Velenja, saj so jih 
premagali kar s 24 : 16.

»Bila je res neverjetna tek-
ma. Vedeli smo, da imamo 
možnosti, da premagamo 
Velenje, še malo pa si nismo 
predstavljali, da bomo zma-
gali s tako razliko. Vendar 
smo si res želeli zmage, bo-
rili smo se od prve do zadnje 
minute,« je bil po tekmi na-
smejan Aljaž Panjtar, med-
tem ko so gostje s sklonjeni-
mi glavami zapuščali igrišče.

»Dolgo časa sem že v klu-
bu, a to je zagotovo najtežji 

poraz, ki sem ga doživel. Ne 
najdem razloga. Skozi celo-
ten teden smo dobro treni-
rali, na parketu dvorane Po-
den pa je naša igra povsem 
razpadla,« je po tekmi pove-
dal trener gostov Borut Pla-
skan, ki se je skupaj z eki-
po zavedal, da so si močno 
priprli vrata za naslov dr-
žavnih prvakov, saj pred za-
dnjima dvema tekmama za 
tekmeci iz Celja, ki so v pe-
tek premagali Koper 2013 z 
rezultatom 37 : 32, zaostaja-
jo za štiri točke. Moštvo iz 
Šaleške doline lahko v bor-
bi za lovoriko ostane le, če 
bodo pivovarji v četrtek iz-
gubili na gostovanju pri 

Krki. V tem primeru bo o 
naslovu prvaka odločal der-
bi v 10. krogu lige za prva-
ka, ko bo Gorenje Velenje 
gostovalo pri Zlatorogu.

So pa dva kroga pred kon-
cem prvenstva še kako zado-
voljni v ekipi gorenjskih ro-
kometnih prvoligašev, saj so 
s 35 točkami trdno na petem 
mestu v državi. Konec tedna 
bodo Ločani gostovali v Rib-
nici, za zaključek sezone pa 
jih na domačem igrišču čaka 
tekma s Krko.

»Na obeh tekmah želi-
mo zmagati. Tako kot da-
nes bomo igrali povsem 
neobremenjeno, z borbe-
nostjo pa lahko premagamo 

oba nasprotnika,« napove-
duje škofjeloški strateg Sini-
ša Markota, ki se v novi se-
zoni sicer seli v Ribnico, lo-
ško ekipo pa bo prevzel Ro-
bert Beguš. »Odločitev je 
bila zelo težka. Z enim od 
članov uprave kluba sva ime-
la manjši nesporazum, nato 
pa se je ta odločil, da je bo-
lje, da odidem. Tako sem 
prisiljen oditi v Ribnico, Be-
guš pa od tam prihaja v Ško-
fjo Loko. Toda takšno je pač 
življenje profesionalcev. Za-
gotovo pa bom težko zapus-
til mlado škofjeloško ekipo, 
saj smo skupaj naredili ve-
liko dobrega,« je še povedal 
trener Siniša Markota.

Ločani nadigrali Velenjčane
V rokometnem obračunu lige za prvaka je škofjeloška ekipa Urbanscape Loka povsem nadigrala 
favorizirano moštvo Gorenja, Velenjčani pa so si s porazom zapravili realne možnosti, da bi se  
v zadnjih dveh krogih s Celjem Pivovarno Laško še lahko borili za naslov prvakov.

Rokometaši Gorenja Velenja so težko ustavljali razpoložene igralce ekipe Urbanscape Loka, 
tudi znova odličnega Aleksa Kavčiča, ki je dosegel štiri zadetke. / Foto: Andrej Tarfila

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Balinarji Trate 
iz Škofje Loke, aktualni slo-
venski državni prvaki, so v 
soboto nastopili na prvi če-
trtfinalni tekmi v evropskem 
pokalu. 

Srečanje v Pazinu na Hr-
vaškem se ni izšlo po njiho-
vih željah, saj so domačinom 
morali priznati premoč z 12 
: 10. Odločitev je padla šele 
v končnici, v kateri so boljšo 
predstavo prikazali domači-
ni. Balinarji Trate so po uvo-
dnem porazu v štafeti nani-
zali kar osem zaporednih 
točk in s tem šokirali polne 
tribune balinarske dvora-
ne v Pazinu. Tadej Premru 
in Uroš Vehar sta bila uspe-
šna v igri v krog, Damjan 

Sofronievski in Miha Tom-
še pa v natančnem zbija-
nju. Sledili sta zmagi Benja-
mina Guština in Slovenca v 
dresu Pazina Davida Širclja 
v hitrostnem zbijanju, tako 
da so se domačini pred za-
dnjim delom tekme pribli-
žali na 6 : 8, v zadnjih klasič-
nih igrah pa izkoristili pred-
nost domačih igrišč in upri-
zorili popoln preobrat – za 
končnih 12 : 10 v korist tret-
jeuvrščene zasedbe hrvaške-
ga prvenstva.

Povratna tekma bo to so-
boto, 27. maja, v Škofji Loki. 
Začela se bo ob 14. uri. Če bo 
zmagala Trata, bo o potniku 
na zaključni turnir najboljše 
četverice odločala dodatna 
igra bližanja v krog in zbija-
nja balina.

Slovenski prvaki 
izgubili v Pazinu
Balinarji Trate so v Pazinu tesno izgubili prvo 
tekmo četrtfinala evropskega pokala.

Balinarji Trate (na sliki Uroš Vehar na tekmi v Pazinu) 
bodo povratno četrtfinalno tekmo odigrali to soboto na 
domačem balinišču. / Foto: Simon Maljevac

Jože Marinček

Kranj – Zaključujejo se tek-
movanja v slovenskih nogo-
metnih ligah. V prvi so Dom-
žale igrale neodločeno z Alu-
minijem (0 : 0) in so na le-
stvici zdrsnile na četrto mes-
to, Kalcer Radomlje je doma 
presenetljivo remiziral z Ma-
riborom (1 : 1).

Zmagovalci druge lige, no-
gometaši kranjskega Trigla-
va, so v predzadnjem kro-
gu iztržili točko na tekmi z 
Ankaranom Hrvatini (3 : 3). 
Za Triglav so zadeli Kristjan 
Arh Česen, Dino Suljevič in 
Nejc Križaj. Drugoligaški 
status si je zagotovila Zarica 
Kranj, ki je Krko premagala z 
0 : 3. Zadeli so Blaž Poljanec, 
Žiga Istenič in Tilen Mlakar. 
Pravo slavje se v Kranju obe-
ta v petek, ko bo Triglav igral 
z Roltekom Dob (ob 17. uri) 
in prejel pokal za prvaka dru-
ge lige. Tekme predzadnjega 
kroga so odigrali tudi nogo-
metaši v 3. slovenski nogo-
metni ligi center. Rezultati 

gorenjskih ekip: AŠK Bravo 
– Šobec Lesce 11 : 0, Zagor-
je – Bled Hirter 0 : 2, Veleso-
vo – Jevnica 1 : 3, Rudar – Sava 
Kranj 4 : 0, Komenda – Tinex 
Šenčur 2 : 0. 

Tekme 20. kroga so odigra-
li v gorenjski nogometni ligi. 
Rezultati v skupini od prve-
ga do šestega mesta: JuRen-
tA Bitnje – Žiri 1 : 0, Visoko – 
Bohinj 2 : 1 in SIJ Acroni Je-
senice – Naklo 2 : 0. Rezul-
tata v skupini za uvrstitev od 
sedmega do 14. mesta: Niko 
Železniki – Preddvor 5 : 0 in 
Zarica Kranj B – Britof 0 : 1. V 
skupini za uvrstitev od 7. do 
14. mesta bodo danes ob 18. 
uri tekmo 22. kroga igrali no-
gometaši Škofje Loke in Nika 
Železniki, jutri pa bo zaosta-
la tekma 20. kroga med Pole-
tom in Jecom Sport DLN (ob 
18. uri). V skupini za uvrsti-
tev od prvega do šestega mes-
ta bodo jutri tekme 21. kro-
ga: Žiri – SIJ Acroni Jeseni-
ce, Bohinj – JuRentA Bitnje 
(začetek ob 17.30) in Naklo – 
Visoko (ob 18. uri). 

Zarica ostaja drugoligaš
Kranj – Kolesar KK Kranj Nik Čemažar je z mladinsko repre-
zentanco tekmoval na etapni dirki za pokal narodov v Franciji. 
Na dvodnevni dirki s tremi preizkušnjami Trophee Centre 
Morbihan je najboljšo uvrstitev dosegel na prvi sobotni etapi, 
ko je zaostal le za zmagovalcem, domačinom Lecamus-Lam-
bertom. Nedeljski kronometer je zaključil na devetem mestu, 
nato pa popoldansko etapo končal v glavnini, kar je zadoščalo 
za končno tretje mesto v skupni razvrstitvi.

Stopničke Čemažarja v Franciji

Ljubljana – Na gala prireditvi Večer šampionov Smučarske 
zveze Slovenije so se v četrtek zbrali športniki in športnice 
največje panožne zveze v državi. Najboljšim v pretekli zimi so 
podelili kipce in plakete bloških smučarjev. Prejeli so jih tudi 
Gorenjci: deskar na snegu Žan Košir, smučarski skakalci Do-
men Prevc, Peter Prevc in Ema Klinec ter smučarska tekačica 
Anamarija Lampič. Podeljena so bila tudi posebna priznanja 
SZS za dosežke na mladinskih svetovnih prvenstvih.

Večer zimskih šampionov
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Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 2 1 )Čist’ iz sebe sem
Se vam kdaj zgodi, da ste 

»čist' iz sebe«? Da so vaše 
odločitve »k'r neki«.

Na mentalnih treningih 
klienti v zadnjem času po-
gosto izjavijo, da so »čist' iz 
sebe«. Da sploh ne morejo 
sprejemati ustreznih odloči-
tev. Da ne vedo, kaj naj na-
redijo. Potem se, ker je tre-
ba, »k'r neki« odločijo. Zača-
ran krog.

Ko smo »ven iz sebe« (s po-
zornostjo, z energijo, z misli-
mi) in se ne čutimo, ko nismo 
povezani s seboj na nivoju te-
lesnih občutkov, potem spre-
jemamo odločitve »iz sebe«, 
z umom, egom. To so veli-
kokrat tiste odločitve, za kate-
re čutimo, da jim nekaj manj-
ka, da bi bile bolj »naše«.

Um ima čudovito spo-
sobnost vizualiziranja, fan-
taziranja, napletanja in 

zapletanja. Telo je pa tisti 
»nevtralni organ«, ki nam 
z občutki, ki jih začutimo v 
njem, pove, ali je to tisto pra-
vo za nas ali ne. Ne verjame-
te? Preizkusite sami.

Se vam je že kdaj zgodi-
lo, da ste se v mislih odločali 

med več opcijami in so se 
vam vse zdele kar v redu? 
Bolj ko ste razmišljali o 
njih, manj vam je bilo jas-
no, za katero naj se odloči-
te. Se spomnite, kaj ste na-
redili? Kako ste se odločali? 
Naslednjič, ko boste spet 

pred odločitvijo, poskusite 
naslednje:

Če ste se do sedaj vedno le 
v mislih odločali, kaj storiti, 
sedaj dodajte svojim odločit-
vam še občutke v telesu. 

Vživite se s telesnimi ob-
čutki v vse situacije, med ka-
terimi se odločate. Začuti-
te jih. Če imate tri situacije, 
med katerimi se odločate, se 
bo verjetno zgodilo tole: ko 
boste sebe začutili in zaznali 
v prvi od njih, vas bo mogoče 
neprijetno stisnilo v želodcu. 
Zapomnite si občutke. V dru-
gi vam bo zaigralo srce. Bo-
dite pozorni na občutke. Ob 
tretji boste sicer čutiti nekaj 
topline, a pomešane s tesno-
bo v pljučih. Čutite, kaj je naj-
bolje za vas? Je zdaj bolj jas-
no, o čem govorim? 

Ko začutimo na nivoju 
telesnih občutkov, kako bi 

nam bilo v vsaki od situacij, 
je verjetno takoj jasno, za ka-
tero bi se odločili. Seveda za 
tisto, v kateri nas preplavijo 
prijetni in pozitivni občutki, 
nam zaigra srce. 

Ko smo »v sebi« in ko pre-
verjamo odločitve še skozi 
telesne občutke, se začnejo 
dogajati tiste prave, »naše« 
odločitve, ki jih zares čuti-
mo in za katerimi stojimo, 
saj jih zaznamo v fizični re-
alnosti, ne samo v oblakih 
misli in energij. Tam nekje, 
»čist' iz sebe«.

Ko se boste naslednjič od-
ločali, poskusite začutiti svo-
jo odločitev, ne le razmišlja-
ti o njej. Pa sporočite, kako 
je bilo, ko ste bili »čist' pr' 
seb’«.

Mavrično-pravljične, pra-
ve odločitve vam/nam že-
lim.

Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Jelena Justin

Za današnji izlet se bomo 
odpravili proti Spodnji Idri-
ji in se nad dolino reke Idrij-
ce povzpeli na Jelenk, hrib, ki 
dominira nad mestom. Naj-
krajša pot do Spodnje Idrije 
za nas, Kranjčane, je mimo 
Škofje Loke do Žirov, potem 
pa čez hrib v dolino. Ko pri-
demo do glavne ceste, zavije-
mo desno in čez dober kilo-
meter smo v Spodnji Idriji, 
kjer v križišču zavijemo levo 
proti vasi Kanomlja. Na des-
ni strani zagledamo veliko 
parkirišče tovarne Rotomati-
ka, kjer ob dela prostih dne-
vih lahko parkiramo. Za za-
četek čez pokriti most preč-
kamo Kanomljico in nada-
ljujemo mimo tovarne po as-
faltirani cesti, ki zavija desno 
mimo hiš. Malce po klanč-
ku navzgor na skali zagleda-
mo markacijo, ki nas usme-
ri levo. Oooo, stopničke, in že 

smo na travniku, preko kate-
rega se začnemo strmo vzpe-
njati. Markirana pot hitro pri-
dobiva višino. Dosežemo za-
puščeno kmetijo, kjer stopi-
mo na kolovoz, nadaljuje-
mo levo in ob toplarju zavi-
jemo desno in nadaljujemo 
po strmini navzgor, ki ne po-
pusti. V tem delu se tudi za-
čenja podrto drevje in višje v 
gozdu nas na sečnjo dreves 
opozori tudi tabla. Ko stopi-
mo na razriti kolovoz, je pred 
nami razpotje: levo gre na je-
lenk lahka pot, desno pa zelo 
zahtevna pot čez Kendove 
Robe. Ja, ja, gremo desno. Po 
kolovozu nadaljujemo des-
no in ko ta zavije levo v kla-
nec, se po slabo vidni stezi-
ci povzpnemo na gozdni rob, 
na greben. V tem delu je za-
radi podrtega drevja in s tem 
podrtih markacij potrebne 
malce previdnosti. Ko smo 
na grebenu, je pot lepo sle-
dljiva. Hodimo povsem po 

robu in pod nami se pokaže 
dolina reke Idrijce, nasproti 
pa greben Sivke oz. Sivk. Pot 
je zelo ozka, na naši desni pa 
velika gozdna strmina, zato 
previdno, da ne pride do zdr-
sa. Prečimo pobočje, strmi-
na je zmerna, nato pa pride-
mo do varoval, do jeklenice, 
kakršne še nisem videla, saj 
je ovita v gumeni ovoj. Pot po-
staja vse bolj strma, ponekod 
tudi izpostavljena. Še okoli 
ovinka, nato pa nekaj korakov 
po zagruščeni grapi navzgor, 
ko zagledamo vpisno skrinji-
co in jeklenico, ki se požene 
vertikalno navzgor. Nad prvo 
vertikalo stopimo na razgled-
ni balkonček s skalo, nato pa 
sledi tehnično najzahtevnej-
ši del, kjer delo olajšajo sko-
be. Na vrhu Kendovih rob je 
klopca z razgledom na Spo-
dnjo Idrijo. Nad divjim sve-
tom sem bila navdušena. Pri-
poročila bi, da za ta del poti 
uporabljate čelado, sploh če 
vas bo na turi več!

Pot zapusti greben in se 
skozi gozd povzpne do kme-
tije Kenda. Smerokaz nas 
usmeri na kolovoz, ki se celo 
malce spusti, nato pa se str-
mo dviga proti vrhu Jelenka. 
Tik pred vrhom je ogromna 
skala, pred katero zavijemo 
desno in že smo na vrhu, ki 
pa žal ne ponudi razgleda za-
radi okoliškega gozda. 

Smerokaz nas opozori, da 
je do razgledišča 10 minut. 
Spustimo se po drugi stra-
ni travnika mimo opuščene 

kmetije, ko dosežemo kolo-
voz, po katerem se povzpne-
mo v gozd. Hm … iskre-
no priznam, da sem zgreši-
la razgledišče in nadaljevala 
kar po stezi skozi gozd. Iz-
gubila sem nekaj višine in 
pod seboj zagledala kmeti-
jo, ki smo jo prej dosegli čez 
Kendove robe. Ko kolovoz 

zavije desno, gremo mi levo, 
na razgledno skalo, s katere 
se nam odpre lep pogled pro-
ti Cerkljanskemu hribovju. 

Z vrha sestopimo po kolovo-
zu do kmetije, kjer nas smero-
kaz usmeri desno v gozd. Str-
mo začnemo sestopati. Malce 
pozornosti je nujne na delu, 
kjer še vedno poteka sečnja 

dreves. Na razpotju, kjer smo 
prej zavili desno na Kendove 
robe, zašpilimo današnjo klo-
baso in od tam sestopamo po 
poti vzpona. 

Nadmorska višina: 1107 m
Višinska razlika: 830 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Jelenk (1107 m)

Vse, kar imajo veliki
Strmina nad Spodnjo Idrijo, ki ima res vse, kar imajo veliki: že omenjeno 
strmino, izpostavljenost, skobe, jeklenico in vpisno skrinjico na sredi. 
zahtevnega dela poti.

Jelenk nad Spodnjo Idrijo / Foto: Jelena Justin

Izpostavljen vzpon čez Kendove robe / Foto: Jelena Justin

Vrh pa žal ne ponudi nobenega razgleda. / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Žirovnica – Tek pod svobod-
nim soncem v Žirovnici je 
v šesti izvedbi prvič potekal 
pod okriljem tekaške serije 
Gorenjska, moj planet. Na 
sobotno dopoldne se je na 
startu zbralo več kot 150 te-
kačic in tekačev, od tega 95 
na 10,7 kilometra dolgi pro-
gi, mladina pa je tekmova-
la na krajših razdaljah. Or-
ganizator Zavod za turi-
zem in kulturo Žirovnica je 

pripravil tudi netekmovalni 
tek za predšolske otroke.

Prvi imeni tekaškega pra-
znika v Žirovnici sta bila blej-
ska smučarska tekačica Ka-
tja Višnar in njen zaročenec, 
prav tako smučarski tekač Ola 
Vigen Hattestad z Norveške. 
Tekmo sta vzela za dober tre-
ning v pripravah na novo se-
zono, del katerih vsako leto 
naredita tudi v Sloveniji. Ka-
tja je bila v ženski konkurenci 
suvereno najhitrejša (46:31), 
druga je bila Andreja Možina 
(52:05), tretja pa Nives Sku-
be (52:12). Ola je osvojil dru-
go mesto (37:51), saj ga je pre-
hitel član AK Radovljica Ja-
nez Mulej z Blejske Dobrave 
(37:34), odličen tekač rekreati-
vec. Absolutno tretji v cilju je 
bil Uroš Rozman (38:58, AD 
Olimpik). 

Kot poudarjajo organiza-
torji, je Tek pod svobodnim 
soncem, poimenovan po ro-
manu našega pisatelja Frana 
Saleškega Finžgarja, po svo-
ji vsebini in zasnovi nekoli-
ko drugačen od številnih te-
kaških prireditev. Združu-
je kulturne vsebine z naj-
bolj razširjeno obliko rekre-
ativne dejavnosti Sloven-
cev. Proga poteka po Poti 

kulturne dediščine Žirovni-
ca, ki je najstarejša slovenska 
tematska pot. Tek je letos po-
tekal prav na rojstni dan An-
tona Janše. S tem so na akti-
ven način podprli razglasi-
tev svetovnega dneva čebel. 
Dogajanje v Žirovnici je bilo 
tudi v znamenju pestrega 

spremljevalnega programa, 
ki ga je z glasbo popestril tudi 
Aleksander Mežek.

V tekaški povezavi Gorenj-
ska, moj planet letos prvič po-
teka točkovanje v skupni raz-
vrstitvi. Po treh tekih (Tržič, 
Trzin, Žirovnica) sta v vodstvu 
Urban Žitnik in Darja Dacar.

Mulej preprečil dvojno 
družinsko slavje
Zmagovalca šestega Teka pod svobodnim soncem sta Katja Višnar in Janez Mulej, ki je prehitel  
celo Olo Vigna Hattestada. 

Janez Mulej (v ospredju) 
je bil hitrejši tudi od 
norveškega smučarskega 
tekača Ole Vigna 
Hattestada. / Foto: Boštjan Snoj

Najhitrejši trije v ženski in moški konkurenci / Foto: Boštjan Snoj

Tekaška serija Gorenjska, moj planet se bo nadaljevala 
že ta konec tedna z 19. Visoškim tekom. Potekal bo 
v soboto, 27. maja, s startom otroških kategorij ob 
10. uri in odraslih ob 10.30. Glavnina tekmovanja se 
odvija v okolici kmečkega dvorca Visoko pri Poljanah 
nad Škofjo Loko, kjer bosta start in cilj vseh tekov. 
Organizator je ŠD Poljane.

Maja Bertoncelj

Kranjska Gora – Slovenija bo 
od 22. do 25. junija prvič go-
stila večdnevno gorskokole-
sarsko tekmovanje v disci-
plini enduro Trans Julius, 
v okviru katerega je v sobo-
to potekal Dan za trening 
in odprtje prve gorskoko-

lesarske poti enoslednice v 
Kranjski Gori, imenovane 
Robe Twist. Gorski kolesar-
ji iz Slovenije, Avstrije in Ita-
lije so bili nad novo kranjs-
kogorsko pridobitvijo nav-
dušeni.

»Robe Twist je prvi po-
memben korak k vzposta-
vitvi urejene in vzdrževa-
ne mreže gorskokolesar-
skih tras enoslednic na po-
dročju Kranjske Gore, ki se 
z njim želi gorskokolesar-

ski skupnosti predstaviti kot 
še bolj privlačna destinaci-
ja,« je med drugim pove-
dal Žiga Židan, eden od ne-
pogrešljivih členov za reali-
zacijo nove gorskokolesar-
ske poti Robe Twist. Dne-
va za trening se je kot po-
seben gost udeležil Harald 
Maier, pobudnik Gorskoko-
lesarskega kongresa Avstri-
je, ki je bil prav tako navdu-
šen: »Enoslednice so najno-
vejši hit v gorskem kolesar-
jenju in tudi gorskokolesar-
ski parki vse več razvijajo t. 

i. enduro oz. vsegorske ko-
lesarske poti. Razlog je tudi 
v tem, da so te primerne za 
širši spekter uporabnikov, 
tako po starosti kot po izku-
šnjah.« Tisti, ki so jo preiz-
kusili na dnevu za trening, 
so pohvalili ekipo gradite-
ljev in njihovega vodjo Mar-
ka Šimenca. 

Začetna točka nove gor-
skokolesarske poti je pri 
TIC Kranjska Gora na nad-
morski višini 810 metrov, 
od koder se povzpnete na 
vrh spusta Robe Twist (1548 
metrov), dolžina poti pa je 
18,5 kilometra. Od začetka 
pot pelje skozi dolino Stan 
mimo Podkorena proti Ko-
renskemu sedlu, kjer nekaj 
prej zavije desno na gozdno 
cesto, ki z zmernim naklo-
nom vodi po južni strani za-

hodnega dela karavanške-
ga grebena. Malo pred Jure-
ževo planino se pot odcepi 
levo, od koder je do začetka 
spusta samo še deset minut. 
V spustu bodo uživali tako 
izkušeni gorski kolesarji kot 
tudi tisti, ki jim je vožnja po 
enoslednicah še izziv. Pot se 
konča pri gostišču Srnjak na 
Galeršah. Spust do izhodi-
šča v Kranjski Gori je po ma-
kadamski cesti. Na sami tra-
si in na vstopih so informa-
tivni tabli s pravili obnašanja 
ter opozorilne tablice.

Hit v gorskem 
kolesarjenju
V Kranjski Gori so odprli prvo gorskokolesarsko 
pot enoslednico, imenovano Robe Twist.

Trening na novi gorskokolesarski poti enoslednici 
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Kranj – Ekipi članov ŠD Freeapproved je v petek uspel podvig. 
S kombinacijo različnih športnih disciplin – cestno in gorsko 
kolesarjenje, trail tek, jadralno padalstvo, kajakaštvo, jamsko 
plezanje in pohodništvo – ji je uspelo v enem kosu premagati 
razdaljo med najnižjo in najvišjo točko v Sloveniji. V podvigu, ki 
so ga poimenovali Od 0 do 2864, je štafeta dvanajstih posame-
znikov (Rok Potočnik, Marko Stražar, Bor Šumrada, Jani Rutar, 
Barbara Novak, Gregor Čolnik, Marko Albreht, Matej Pobežin, 
Luka Kramarič, Jaka Ortar, Nejc Štebe in Matevž Blaznik) za pot, 
ki se je ob 2.30 ponoči začela v Piranu pri svetilniku, in končala 
ob 19.20 na Triglavu, potrebovala manj kot 17 ur. 

V manj kot sedemnajstih urah iz Pirana na Triglav

Začetna točka nove gorskokolesarske poti je pri TIC 
Kranjska Gora na nadmorski višini 810 metrov, od 
koder se povzpnete na vrh spusta Robe Twist (1548 
metrov), dolžina poti pa je 18,5 kilometra.

Maja Bertoncelj

Kranj – V okviru Tedna mla-
dih v Kranju je v petek pote-
kal drugi Ponytlon, tekmova-
nje s ponyji v Mohorjev kla-
nec. Tekmovalo jih je 14. Po-
merili so se v vzponu s ponyji, 
v drugi disciplini, ki so jo poi-
menovali Spravi ga gor, pa je 
bilo treba kolo spraviti na vrh 
klanca na kakršenkoli način, 
le brez pomoči pedalov.

To je bil nekakšen uvod v 
dirko s ponyji na Vršič, kjer 
pa je udeležencev precej več. 
»Za enkrat za naš Ponytlon 
še ni takšnega zanimanja kot 
za Vršič, a za začetek smo za-
dovoljni. Letos jih je prišlo 14, 
približno toliko kot lani. Naša 
želja seveda je, da bi jih bilo v 
prihodnje več,« je v imenu or-
ganizatorjev, Kluba študentov 
Kranj, povedal Maks Božič, 
ki se je na tekmi v Mohorjev 

klanec preizkusil tudi sam in 
zmagal v disciplini Spravi ga 
gor. Ponyja je nesel. »Čeprav 
je kratek, pa je vzpon v Mo-
horjev klanec naporen. V cilju 
sem bil zelo utrujen, iz sebe 
sem za zmago iztisnil zadnje 
atome moči,« je dejal.

Med tistimi, ki so ponyja go-
nili, je bil najhitrejši Maj Štirn, 
slovenski reprezentant in dr-
žavni prvak v smučanju pro-
stega sloga. »Danes sem se 

sploh prvič usedel na ponyja. 
Izposodil sem si ga od prija-
telja. Sem premlad, da bi bilo 
to kolo moje mladosti. Zad-
njih deset metrov je bilo zelo 
napornih, a mi ni žal, da sem 
se tik pred zdajci odločil pre-
izkusiti še na takšni tekmi. Če 
bom doma, bom šel morda še 
na Vršič,« je povedal Kranjčan.

Dirka s ponyji na Vršič bo 
3. junija, tekmovalce pa čaka 
13,5 kilometra dolg klanec. 

Ponytlon na Mohorjevem klancu

Spravi ga gor – kakorkoli, le brez pomoči pedalov. Najhitreje je to uspelo Maksu Božiču.
 

Drugi Ponytlon je dobil 
Maj Štirn, ki je ponyja gonil 
sploh prvič. Je premlad, 
da bi bilo to kolo njegove 
mladosti. / Foto: Maja Bertoncelj
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Kranj – Medtem ko so v petek 
na sojenju Jeseničanoma 
Sandi Alibabić in Mirzanu 
Jakupiju zaradi smrti dve-
letne deklice julija lani ob-
dolženčevo nekdanjo ženo 
in socialno delavko z Jese-
nic zaslišali za zaprtimi vra-
ti, je javnost lahko prisluhni-
la pričanju Sabihe Alibabić, 
mame obdolžene, ki je pove-
dala, da je pokojno vnukinjo 
zadnjič videla marca lani, 
potem pa je niso več spus-
tili v stanovanje. Naslednjič 
bodo zaslišali tudi dekličine-
ga očeta, s katerim se je ob-
dolžena Alibabićeva razšla, 
ko se je začelo njeno razmer-
je z Jakupijem.

Sabiha Alibabić je razlo-
žila, da je novega hčerkine-
ga partnerja spoznala ko-
nec decembra 2015, ko je 
Sanda začela živeti z njim, 
s seboj pa je pripeljala tudi 
dve od štirih hčera. Ko jih je 
prvič obiskala, v stanovanju 
ni bilo ničesar, niti pohištva 
ne, spali so kar na tleh, zato 

jim je sama priskrbela poste-
ljo in hrano, kasneje pa tudi 
omaro in kavč, je pojasnila. 
»19. marca so prišli k meni 
na obisk za rojstni dan, od 
takrat naprej pa skoraj nis-
mo več imeli stikov, izloči-
li so me iz svojega življenja. 
Jakupi ni hotel, da bi hodila 
na obisk. Večkrat sem priš-
la k vratom stanovanja, pa 
me ni spustil notri. Po tele-
fonu sem govorila s Sando 

in slišala Arino. Zvenela je 
povsem v redu,« je povedala 
priča. Na njene besede se je 
odzval Jakupi s trditvijo, da 
je v resnici Sanda odločala, 
kdo bo stopil v stanovanje in 
kdo ne. Nazadnje jih je Sabi-
ha obiskala le nekaj dni pred 
tem, ko so Arino iz stanova-
nja odpeljali reševalci. Tedaj 
ji je vrata odprla Sanda, ki je 
dejala, da vnukinje ne more 
videti, ker že spi. 

Po babičinih besedah je 
bila vnukinja povsem obi-
čajen, živahen otrok, ob 
tem pa je zanikala Jakupije-
ve navedbe, da bi Arina pot-
rebovala posebno skrb in da 
se je v jezi pogosto butala z 
glavo. Tudi poškodb na njej 
ni opazila, samo enkrat je 
na čelu opazila buško, za ka-
tero pa so ji razložili, da jo je 
dobila pri padcu s trampo-
lina. Po njenem mnenju je 
Sanda do najmlajše hčerki-
ce gojila normalen odnos, 
tudi Jakupija ni nikoli vide-
la, da bi bil do deklice nasi-
len. Se jo je pa želel znebiti 
oziroma jo dati v posvojitev, 
je pristavila. Čeprav ji San-
da ni nikoli dejala, da se Ja-
kupija boji, pa Sabiha vsee-
no meni, da je bila hčerka 
podvržena njegovim priti-
skom. Ob tem je priča do-
dala, da se po Jesenicah go-
vori, da naj bi Jakupi iz pri-
pora grozil njej in otrokom, 
da jih bo pobil, ker so mu 
uničili življenje.

Sojenje se bo nadaljevalo 
29. maja. 

Vnukinje ni videla od marca
Sojenje Sandi Alibabić in Mirzanu Jakupiju, ki naj bi bila odgovorna za smrt dveletne Sandine hčerke 
Arine julija lani, so v petek na Okrožnem sodišču v Kranju nadaljevali z zaslišanjem prič. 

Obdolženi Mirzan Jakupi je na sodišču zanikal navedbe 
babice umrle deklice, da naj bi ji on prepovedoval obiske.  
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Andraž Sodja

Jesenice – Minuli četrtek ob 
20.20 so zagorele bale odpa-
dnega materiala na deponi-
ji Mala Mežaklja na Jeseni-
cah v skupni velikosti okoli 
osemsto kubičnih metrov. 
Ob požaru se je z deponije 
valil gost bel dim z vonjem 
po zažgani plastiki, ki je med 
prebivalci Jesenic povzro-
čil precej zaskrbljenosti. Po-
žar so pogasili gasilci GARS 
Jesenice, PGD Jesenice in 
Hrušica s pomočjo strojev 
na deponiji, ki so odstra-
njevali material. Gašenje so 

zaključili šele okoli polčetrte 
ure zjutraj. 

Zagorele so bale plastič-
nih odpadkov, ki so čakali 
na prevoz v Avstrijo. Vzrok 
požara policisti še ugotavlja-
jo, pojavljajo pa se ugibanja, 
da bi bil požar lahko podta-
knjen. Tako sumijo tudi v 
družbi Ekogor, upravljavcu 
Centra za ravnanje z odpad-
ki na Mali Mežakli, kjer pra-
vijo, da bale stisnjenih pla-
stičnih delcev ne bi mogle 
zagoreti same od sebe. S Po-
licijske uprave Kranj so vče-
raj sporočili, da tudi sami 
preverjajo sum, da bi bil 

požar lahko podtaknjen, in v 
zvezi s tem vodijo postopek.

Kmalu po dogodku so se 
odzvali tudi prebivalci pod 
deponijo, ki že vrsto let opo-
zarjajo na problematiko 
smradu z deponije. Kot je 
poudarila Tina Rajhman, je 
ta požar že peti od leta 1997, 
odkar obratuje odlagališče, 
in drugi v zadnjih dveh letih. 
»Dejstvo, da je tokrat zago-
rel nepospravljen kup sme-
ti, na katerega opozarjamo 
že dlje časa, samo dodatno 
poudarja, da trenutna situ-
acija ni ustrezna, očitno pa 
je tudi nevarna za prebivalce 

tik pod deponijo. Poudar-
jam tudi, da smrad z deponi-
je in današnji zadušljivi dim 
ob požaru škodujeta zdrav-
ju nenehno izpostavljenih 
prebivalcev pod deponijo,« 
je opozorila. Prebivalci zah-
tevajo konkreten opis vzro-
ka, ki je privedel do požara, 
opis intervencije in posledic 
požara in umik smeti z roba 
gozda, je še dodala. 

V Ekogorju oziroma nje-
govem lastniku Publicusu so 
vzrok smradu začasno skla-
diščeni odpadki. Od febru-
arja izvajajo biološko obde-
lavo skladiščene težke frakci-
je, prekladanje v bokse za bi-
ostabilizacijo pa zahteva od-
krivanje skladiščenega kupa 
in boksov, kar povzroča po-
večane emisije smradu, ki 
so ob višjih temperaturah 
še izrazitejše. Do zdaj so si-
cer obdelali že več kot polovi-
co skladiščenih količin težke 
frakcije. Dodaten vir smradu 
lahko predstavlja tudi zača-
sno skladiščena lahka frakci-
ja na lokaciji centra, so doda-
li v Ekogorju, ki ima tudi do-
voljenje za izvoz odpadkov v 
tujino na termično izrabo, s 
prevzemnikom odpadkov pa 
še potekajo dogovori o dina-
miki prevzemanja.

So požar na deponiji podtaknili?
V četrtek zvečer je pri sortirnici na deponiji Mala Mežakla zagorel del shranjenih odpadkov.  
Krajani, ki živijo pod deponijo, zahtevajo odgovore. Sumijo, da je bil požar podtaknjen.

Na Mali Mežakli je zagorelo v četrtek zvečer. / Foto: Andraž Sodja

Lesce – Radovljiški policisti so v petek zvečer v Lescah obrav-
navali moška, ki sta imela pri sebi snovi, ki zelo verjetno sodijo 
med prepovedano drogo. Tako naj bi zasegli manjšo količino 
droge konoplja, spid in halucinogene gobice. V soboto so 
policisti manjšo količino prepovedane droge, najverjetneje 
konoplje, dvakrat zasegli še na Bledu. Proti vsem osebam zdaj 
vodijo ustrezne postopke. 

Več zasegov drog

Škofja Loka – V nedeljo popoldne je zagorelo v stanovanju 
bloka v Škofji Loki in v ogledu ugotovili, da je zagorela omara. 
V požaru, ki so ga pogasili prostovoljni gasilci iz Škofje Loke 
in Stare Loke, ni bil nihče poškodovan, ena oseba pa je pot-
rebovala pomoč zaradi vdihanega dima. 

Zgorela omara

Medno – Včeraj nekaj po polnoči je v Mednem mednarodni 
potniški vlak, ki je peljal iz Ljubljane proti Medvodam, povozil 
pešca, ki je takrat stopil na železniške tire. Moški je umrl na 
kraju dogodka. Glede na zbrana obvestila ne gre za nesrečo, 
so sporočili policisti, ki so včeraj dopoldne identiteto umrlega 
še ugotavljali.

Vlak povozil pešca

Simon Šubic

Kamnik – Ljubljanski krimi-
nalisti so v zvezi z ropom, 
ki se je prejšnji teden zgo-
dil pred kamniško pošto, 
eni osebi odvzeli prostost 
in jo zaradi utemeljenih su-
mov storitve kaznivega deja-
nja ropa privedli k preisko-
valnemu sodniku. Ta je zo-
per domnevnega roparja od-
redil hišni pripor. »Preiska-
va kaznivega dejanja še po-
teka, zaradi interesa preiska-
ve in morebitnih nadaljnjih 
postopkov policistov vam 
več informacij ta trenutek 

ne moremo posredovati,« so 
pojasnili na Policijski upravi 
Ljubljana. 

Rop se je zgodil v sredo 
okoli 19. ure pri pošti na 
Duplici. Storilec je tam pris-
topil do službenega vozila, 
v katerem je bil uslužbenec 
pošte. Od njega je z grožnja-
mi, ki jih je podkrepil s pi-
štolo, zahteval gotovino, na-
kar je iz vozila vzel pošiljko. 
Po dejanju je storilec stekel 
po Groharjevi ulici, nato pa 
izginil. »Med begom je upo-
rabil strelno orožje. Poško-
dovan ni bil nihče,« so raz-
ložili na PU Ljubljana. 

Osumljencu za oborožen 
rop odredili hišni pripor

Kranj, Radovljica – Gorenjski policisti so v minulih dneh obrav-
navali dve prijavi o sumu nedovoljenega pobiranja prostovolj-
nih prispevkov. V Kranju naj bi jih pred trgovskim centrom za 
gluhoneme osebe zbirali dve osebi, v Radovljici pa sta prav 
tako dve osebi prispevke domnevno zbirali za invalide. V zvezi 
z drugim dogodkom so policisti v Radovljici izsledili državljana 
Romunije in zoper njiju uvedli prekrškovni postopek. Če ne 
želite biti žrtev takšne zlorabe, potem se pred izročitvijo de-
narnega ali drugačnega prispevka prepričajte, da ima zbiralec 
prispevkov pri sebi ustrezno dovoljenje upravne enote, izro-
čene prispevke pa morajo evidentirati v overjenih, žigosanih 
in podpisanih nabiralnih listih. Pobiralca lahko prosite tudi 
za njegove podatke.

Pobiranje prispevkov ali goljufija?

Kranj – Gorenjski policisti so zadnji konec tedna obravnavali 
večje število voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola. Iz 
prometa so izločili dvajset voznikov, ki so jim izmerili od 0,30 
mg/l do 1,03 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Eden od njih ni 
bil samo vinjen (0,45 mg/l), ampak je »padel« tudi na testu za 
prepovedane droge. Med vinjenimi je bil tudi motorist (0,47 
mg/l), ki je ob tem prevažal potnika brez čelade. Enega vozni-
ka so zaradi alkohola s ceste umaknili že pol osmih zjutraj, v 
dopoldanskih urah pa so obravnavali voznico, ki so ji izmerili 
1,03 mg/l alkohola v izdihanem zraku. 

Kar dvajset vinjenih

Kranj – Kriminalci niso počivali niti zadnje dni. V petek popol-
dne je tako neznani storilec na Polici pri Naklem iz odklenje-
nega tovornega vozila odnesel denarnico, v soboto popoldne 
je nepridiprav v Preddvoru razbil steklo na vratih vozila in iz 
njega odtujil torbico, v Tržiču pa je domačin v soboto zve-
čer kljukal po vratih stanovanj, zato so zaskrbljeni stanovalci 
poklicali policiste. Ti so potrdili, da je takšno ravnanje lahko 
tudi okoliščina, ki običajno vodi v izvrševanje kaznivih dejanj.

Izginili denarnica in torbica 



Andraž Sodja

K
ot je običaj, se v maju 
v Planini pod Goli-
co poklonijo milijon-
om narcis oziroma 
ključavnic, ki se raz-

cvetijo na tamkajšnjih travni-
kih, s prireditvijo, izberejo pa 
tudi najlepšo in najspretnej-
šo med narcisami, miss nar-
cis. Tako je bilo seveda tudi 
letos – kljub nekoliko slabše-
mu vremenu, ki pa ni pokvari-
lo izvrstnega vzdušja na prire-
ditvenem prostoru. Organiza-
torji dogodka, Turistično druš-
tvo Golica, so pripravili pester 
zabavni, v sodelovanju z Zavo-
dom za šport Jesenice pa tudi 
športni program z jurišem za 
osvajalce Španovega vrha. Za 
najmlajše so poskrbeli z nasto-
pom čarovnika Tonija, za pre-
ostale obiskovalce pa s skupi-
nama Daniels band in Ansam-
blom Svetlin, ki so za zabavo 
skrbeli do poznih večernih ur. 
Tradicionalno pa so za lento 
najlepše in najspretnejše med 

narcisami, za laskavi naslov z 
eno najdaljših tradicij, poleg 
glasov obiskovalcev dekle-
ta morala pokazati tudi nekaj 
spretnosti. Letos so pripravili: 
šaljivo predstavitev kandidatk 
z žrebanjem listkov z domači-
mi besedami, ki so jih morale 
vkomponirati v svojo predsta-
vitev na odru, sestavljanje ses-
tavljanke z motivom narcise 
in pa uspešno samopromoci-
jo med obiskovalci in pridobi-
vanje glasov. 

Največ glasov je uspelo zbra-
ti domačinki, 21-letni Nini 
Smolej, ki je tako postala že 
53. miss narcis, kar pomeni, 
da je ta laskavi naziv le enajst 
let mlajši od naslova miss uni-
verse. Kot je ob podelitvi len-
te povedala Nina Smolej, je 
zelo vesela, da so ji obiskovalci 
namenili največ glasov: »Zelo 
sem vesela, kljub temu da ni 
bilo veliko protikandidatk. 
Bilo je zabavno, super pa je 
tudi zato, ker sem domačinka, 
poznam tradicijo te prireditve 
in mi ta naziv pomeni še večjo 
nagrado.«

LENTA SE VRAČA 
DOMOV
Lenta miss narcis se iz Novega mesta vrača v 
Planino pod Golico, saj je triinpetdeseta miss narcis 
postala enaindvajsetletna domačinka Nina Smolej.

Miss Narcis 2017 Nina Smolej iz Planine pod Golico

Alenka Brun

P
o smrti Josipa Bro-
za - Tita je v vsaki 
izmed šestih jugo-
slovanskih republik 
in dveh avtonom-

nih pokrajinah po eno mesto 
nosilo Titovo ime. Štiri mesta 
– Titograd, Titova Korenica, 
Titovo Užice in Titov Veles 
– so imela to čast že takoj po 
drugi svetovni vojni, druga – 
Titovo Velenje, Titov Drvar, 
Titova Mitrovica in Titov 
Vrbas – pa so se večinoma 
preimenovala v letu 1981. Z 
razpadom države so pridev-
nik Titov postopno izgubila. 
Danes so ta mesta v sedmih 
različnih državah.

Zgodbe osmih Titovih me-
st spoznamo skozi pripoved 
iskrivih sogovornikov, ki se 
humorno, včasih pa tudi nos-
talgično spominjajo obdobja 
pod Titovim imenom. Pou-
darjajo, da so bila ta mesta 
pogosto privilegirana, da so 
bila izbrana prav zaradi levi-
čarskih idej, delavskega zna-
čaja, industrializacije, urba-
nizacije in sodobnosti. Bila 
so vzorčna mesta socialisti-
čne države. Mnoge zgodbe 
so tragične, saj je malo mest, 
ki se jih ni dotaknila vojna v 
nekdanji Jugoslaviji.

Pogovarjali smo se s sce-
naristom, režiserjem in mo-
ntažerjem dokumentarca 
Am  irjem Muratovićem, ki 
se je podpisal že pod kar lepo 
bero dokumentarcev.

Film so skoraj v celoti pos-
neli jeseni leta 2014. Sledi-
li so dolgi meseci v montaži, 
ko je dobival končno podo-
bo, želijo pa si, da bi ga poleg 
Slovencev videli tudi gledal-
ci v vsaj nekaterih od sedmih 

držav, v katerih je bil film 
posnet.

Kaj je tisto, kar vas vleče k 
snemanju dokumentarnega 
filma, in zakaj Titova mesta?

»Velenje je edino sloven-
sko mesto, ki je imelo to čast, 
da je poimenovano po Titu. 
Tam je še vedno osrednji trg 
s Titovim imenom, imajo 
spomenik, za katerega pra-
vijo, da je največji Titov spo-
menik na svetu. SFR Jugo-
slavija je imela šest repub-
lik in dve avtonomni pokra-
jini in le osem mest je ime-
lo Tita v imenu. Zanimalo 
me je, ali imajo tudi druga 
mesta Titovo ulico ali trg, ali 
imajo spomenik. Zakaj so 
prav ta mesta poimenovana 
po maršalu in predsedniku: 
ali zato, ker so bila razvita, 
sodobna, industrijska mes-
ta, ali pa so to mesta, kjer so 
pod površjem tlela medetni-
čna nasprotja. Ampak to je 
le del zgodbe. Ključno je, kaj 
se je v teh mestih v tridesetih 
letih spremenilo. To so por-
treti osmih mest, vendar jih 
doživljamo skozi pripovedi 

njihovih prebivalcev. Pri 
dokumentarnem filmu me 
vselej pritegnejo pričevanja, 
posamezniki, ki sestavlja-
jo našo skupno zgodovino. 
Intimne zgodbe, ki se doti-
kajo nas vseh.«

Kaj vas je med nastajanjem 
filma najbolj fasciniralo?

»Predvsem smo bili pre-
senečeni, kako so nas spre-
jeli v teh krajih. Če smo rekli, 
da snemamo film o Titovih 
mestih, se je vsem zdelo 
zanimivo, sprožil se jim je 
plaz spominov. Imeli so pri-
jatelje v drugih nekoč Tito-
vih mestih, hodili so na sre-
čanja, na delovne akcije.«

Ljudje pogovorno še upora
bljajo izraze kot Titograd, 
Titov Drvar, Titova Mitrovi
ca ...? Velenjčani z veseljem 
povedo, da je bilo nekoč to 
Titovo Velenje, recimo?

»Ta imena uporabljajo 
zgolj še v šali. Napisi so zble-
deli, tu in tam na kakšni stav-
bi še srečaš prejšnje ime. Po 
naključju smo še našli pro-
metni znak z napisom Titovo 

Užice. Velenjčani pa so mor-
da edini, ki se zavedajo, da je 
tudi to obdobje del zgodovi-
ne in dediščine. Zato ima-
jo v Muzeju Velenje shran-
jeno tablo Titovo Velenje pa 
številne Titove slike, ki so 
nas včasih spremljale v ura-
dih, šolah. In v Velenju so se 
začeli zavedati, da je to lahko 
turistično privlačno in orga-
nizirajo vodene oglede po 
''Titovem Velenju''. V Uži-
cah pa imajo tematski hos-
tel, ki obuja obdobje Užiške 
republike iz leta 1941.«

Kako vaši sogovorniki v do
kumentarcu vidijo pretekl o st, 
sedanjost, prihodnost, sebe. 
Imajo svoje mnenje o nekda
njih sosednjih republikah? 
Kaj je zanje obljubljena deže
la – obstaja sploh ta izraz? 
Hrepenijo po Jugoslaviji?

»V filmu res enkrat ome-
nijo besedno zvezo ''oblju-
bljena dežela'', ta izraz pa 
je namenjen Evropski uni-
ji. Številne nekdanje jugos-
lovanske republike si želijo 
pridružiti tej naši skupnos-
ti, a se hkrati bojijo, da bodo 
s tem izgubile dušo. Vendar 
le redki hrepenijo po Jugos-
laviji. Pogrešajo pa izmenja-
vo idej, umetnosti, znanos-
ti; pogrešajo prijateljstva, ki 
so se stkala. Prostor, ki smo 
ga nekoč brezskrbno prečka-
li, je danes prepreden z meja-
mi, bodečimi žicami, pone-
kod pa neprehoden zara-
di minskih polj. In prav voj-
na je tista, ki je nepopravlji-
vo uničila življenja teh ljudi. 
Za deset, dvajset let se je čas 
ustavil, nastala je nerazum-
ljiva praznina v glavah, raz-
mišljanju. In tudi ta mesta 
so se – z redkimi izjemami – 
izpraznila.«

BILA SO TITOVA MESTA
Dokumentarec o usodi osmih mest nekdanje Jugoslavije v dveh delih opazuje, kako se je v minulih 
desetletjih preoblikoval nekoč sicer skupni prostor. Prvi del si na prvem programu Televizije Slovenija 
lahko premierno ogledate že danes zvečer ob 21. uri, drugega pa naslednji torek. 

Amir Muratović tokrat raziskuje Titova mesta.
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Lesce – V soboto, 27. maja, bo ob 20. uri pod velikim šoto-
rom na letališču v Lescah potekal veliki koncert pevk Tanje 
Žagar in Severine. Za ogrevanje bo poskrbel DJ Ney.

Tanja Žagar in Severina v Lescah

Kranj – V soboto, 27. maja, bo ob 21. uri v Klubaru koncert 
skupine Ikos Band.

Spomin na dan mladosti

Kranj – Od 25. do 28. maja bo na Maistrovem trgu pred 
lokalom Kavka potekal festival Kavka Maja z mnogimi 
raznovrstnimi koncerti in družabnimi dogodki, spremlje-
valni program Čebelica Maja pa bo namenjen najmlajšim. 

Festival Kavka Maja 
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Alenka Brun

N
emčija je 
tokratni GTM 
German Tra-
vel Mart ozi-
roma nem-

ški sejem, ki je namenjen 
tujim turističnim agen-
tom in novinarjem, gostila 
že triinštiridesetič – med 7. 

in 9. majem v mestu Nür-
nberg. Pri izvedbi je sode-
loval tudi Bavarska, so nas 
pa na šaljiv način opozori-
li, da Nürnberg v bistvu spa-
da pod frankovsko upravno 
regijo, tako da nam ne bi v 
pogovornem jeziku ušlo, da 
imajo Bavarci odlično pivo 
in klobase, saj je najboljše 
pivo v Nürnbergu frankov-
sko – in klobase tudi ...

Letos je bilo celotno doga-
janje na GTM prežeto z zele-
no noto, kar pomeni, da so 
udeleženci sejma uporabljali 
tramvaj – spoznali smo tudi 
znamenitega mestnega »old-
tajmerja« in se peljali po zgo-
dovinski liniji – ter podzem-
no železnico in večino turisti-
čnih ogledov opravili peš. 

Nürnberg je ravno v času 
sejma pripravljal še poseb-
no noč kulture in umetnos-
ti, ki jo imenujejo Die Bla-
ue Nacht oziroma Modra 
noč. To je bila njihova že 
18. po vrsti, poleg tristo raz-
ličnih dogodkov pa je pose-
bna značilnost noči tudi 
igra svetlobe: različne pro-
jekcije na stene nürnber-
ških znamenitih stavb, kot 
sta obzidje mogočnega gra-
du in grad, ki se dviguje 

nad starim delom mesta 
in je njegov simbol že več 
kot tisočletje. Trg pod gra-
dom se ponaša s hišami iz 
srednjega veka, je pa zani-
miv tudi glavni trg z mes-
tno hišo, Marijino cerkvi-
jo in gotskim, tako ime-
novanim lepim vodnja-
kom. Trg predstavlja sre-
dišče mesta in je prizoriš-
če številnih dogajanj. Obi-
ščete lahko tudi hišo slav-
nega renesančnega slikarja 

Albrechta Dürerja. Imajo 
muzej igrač, saj ljudje mes-
to še vedno radi povezuje-
jo s tradicijo ročno izdela-
nih igrač. Pa tudi z zname-
nitimi nürnberškimi pro-
cesi, ki so se tu zgodili med 
letoma 1945 in 1949. Mes-
to je namreč igralo pomem-
bno vlogo v času nacistične 
Nemčije, še danes pa so tu 
vidni primeri nacistične 
arhitekture.

(Nadaljevanje prihodnjič)

Nürnberg (1)

MODRA NOČ

Projekcije so bile na temo znamenite Odiseje.

Lepi vodnjak, ki kraljuje trgu ...Albrecht Dürer ima po 
očetovi strani madžarske 
korenine, ni bil pa samo 
slikar in grafik, temveč tudi 
matematik in teoretik.

Mateja Rant

G
ibanje nas 
povezu-
je v mavrični 
direndaj je bil 
moto družen-

ja, ki so ga pretekli teden za 
otroke in njihove starše pri-
pravili v Kranjskih vrtcih. Z 
Mavričnim direndajem so 
po besedah pomočnice rav-
nateljice za vrtec Najdihoj-
ca Margarete Kutnjak začeli 
pred več kot dvajsetimi leti, s 
čimer želijo prispevati k pre-
poznavnosti Kranjskih vrt-
cev in krepiti povezanost z 
lokalnim okoljem. K ustvar-
janju, oblikovanju, skupne-
mu raziskovanju in igri tako 
poskušajo povabiti čim več 
otrok, ki že obiskujejo vrtec, 
predvsem pa tiste, ki niso 
vključeni v vrtec. 

Izjemno dobro obiskane 
so bile zlasti ustvarjalne dela-
vnice na Pungertu, v okviru 
katerih so otroci in starši pod 
vodstvom strokovnih delavk 
iz Kranjskih vrtcev ustvar-
jali predvsem iz odpadnih 
materialov in jim s tem vda-
hnili ponovno uporabnost. 

V plastenki so si tako lahko 
ustvarili mini vrtiček, iz kar-
tonskih škatel so izdelova-
li stopnice in hodili po njih, 
iz tulcev so nastale lutke, iz 
slamic pa glasbila. Skupaj so 
lahko ustvarjali kar v enajst-
ih delavnicah. Na koncu so 
jim dijaki Srednje šole Jese-
nice pripravili še preseneče-
nje v obliki igrice o petelinu 
in njegovi izgubljeni suknji-
ci. Veselo in pisano je bilo 

tudi dan kasneje na nogo-
metnem igrišču v Kokrš-
kem logu, ko so se ob zani-
mivih gibalnih preizkuš-
njah otroci in starši izvrstno 
zabavali. Otroci so ob vlečen-
ju vrvi, skokih z vrečo, pleza-
nju skozi pajkovo mrežo in 
podobnih gibalnih nalogah 
razvijali in krepili motorič-
ne sposobnosti, predvsem 
moč, koordinacijo in rav-
notežje. Za konec so starši, 

otroci in vzgojiteljice skleni-
li krog in preverili še svojo 
gibljivost, ko so se ob drža-
nju za roke poskušali bolj ali 
manj spretno splaziti skozi 
plastične obroče, ki so tako 
krožili po živi verigi odraslih 
in otrok. »Gibanje nas pove-
zuje in osrečuje, z njim kre-
pimo svoje zdravje in prido-
bivamo zdrave življenjske 
navade,« je ob tem poudari-
la Margareta Kutnjak.

MAVRIČNI DIRENDAJ
V Kranjskih vrtcih so minulo sredo na Pungertu pripravili delavnice za otroke in starše, dan kasneje pa 
so se lahko družili še na športnem popoldnevu v Kokrškem logu.

Presenečenje ob koncu delavnic – igrica o petelinu, ki je izgubil suknjico. / Foto: Tina Dokl

Na športnem popoldnevu so otroke čakale številne 
zanimive gibalne preizkušnje.

Sonce je posijalo
in me ogrelo,
me objelo
s toplimi rokami.

Vstalo je sonce,
vstala sem jaz.
Vstalo je novo jutro,
iz lepega sna nastal je dan.

Minil je dan,
sonce šlo je na zabavo
k oblakom svojim bratom.

Jaz in dan
odšla sva v sanje.
Prišla je noč.

Tako je vsak dan,
pride sonce,
nastane dan.
Pride noč, odide dan.

In tako 
zopet naprej.
Vedno samo naprej.
Manca

Dan

PESMI MLADIH

Prav res je tako. Začne se z jutrom, soncem, ki nas pogre-
je, in zaključi z nočjo in snom, ki nas popelje v čudežne 
dežele, dokler nas jutro ponovno ne zbudi. 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.
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sudoku_LAZJI_17_41
NALOGA

6 5 4 1
2 6 7 5

7 9 6
1 2 3 8

8 6
2 1 3 8

7 2 9
3 6 8 4

5 3 7

sudoku_LAZJI_17_41

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_17_41
NALOGA

3 1 4 8
6 2 8

7 2 6
9 7 2 8 3

2 7 8 3 5
9 4 7

5 1 9
3 1 8

sudoku_TEŽJI_17_41

REŠITEV

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

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_TEŽJI_17_41
NALOGA

3148
628

726
97283

27835
947

519
318

sudoku_TEŽJI_17_41

REŠITEV

312468759
456179238
879235164
965742813
183956427
247813695
698524371
531687942
724391586

sudoku_LAZJI_17_41
NALOGA

6541
2675

796
1238

86
2138

729
3684

537

sudoku_LAZJI_17_41

REŠITEV

654781293
891236754
723495861
567142938
348957612
219368547
175623489
936874125
482519376

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 24. 5.
19.00, 21.20 PIRATI S KARIBOV: 
SALAZARJEVO MAŠČEVANJE
16.50 OSMI POTNIK: ZAVEZA
20.15 KRALJ ARTUR: LEGENDA O MEČU
17.30, 20.00 VARUHI GALAKSIJE, 
2. DEJANJE
16.20 DIP: RAZISKOVALEC GLOBIN
18.00 KAKO BITI LATINO LJUBIMEC
15.00 MALI ŠEF, sinhro.
15.10 LEPOTICA IN ZVER

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 24. 5.
19.30 PIRATI S KARIBOV: SALAZARJEVO 
MAŠČEVANJE 
20.30 PIRATI S KARIBOV: SALAZARJEVO 
MAŠČEVANJE, 3D
17.50, 20.15 OSMI POTNIK: ZAVEZA
16.00 9. ŽIVLJENJE LOUISA DRAXA
18.30 KRALJ ARTUR: 
LEGENDA O MEČU, 3D
17.30, 21.00 KRALJ ARTUR: 
LEGENDA O MEČU

20.50 VARUHI GALAKSIJE, 2. DEJANJE
17.40 VARUHI GALAKSIJE, 2. DEJANJE, 3D
15.40 DIP: RAZISKOVALEC GLOBIN, sinhro.
15.50 PASJI SMISEL ŽIVLJENJA
18.10 HITRI IN DRZNI 8
16.30 MALI ŠEF, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 23. 5.
20.00 POPOLNA BLAŽENOST

Sobota, 27. 5.
16.30 DIP: RAZISKOVALEC GLOBIN, 
sinhro.
18.15 PIRATI S KARIBOV: SALAZARJEVO 
MAŠČEVANJE 
21.00 100 METROV

Nedelja, 28. 5.
17.00 DIP: RAZISKOVALEC GLOBIN, 
sinhro.
19.00 100 METROV
21.00 PIRATI S KARIBOV: SALAZARJEVO 
MAŠČEVANJE 

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 24. maja
10.00 Vinko Möderndorfer: JAZ, BATMAN (v dvorani PGK)

Četrtek, 25. maja
20.00 KRANJ, MESTO NA SKALI (v dvorani PGK)
20.00 F. M. Dostojevski: KROTKO DEKLE (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 23. maja
9.30 Svetlana Makarovič: COPRNICA ZOFKA

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
23. 5. 

11/25 °C

Nedelja 
28. 5.

12/25 °C

Sreda 
24. 5. 

Četrtek
25. 5. 

Petek
26. 5. 

Sobota
27. 5.

12/26 °C 13/25 °C 10/25 °C 9/24 °C

Ponedeljek 
29. 5.

Torek
30. 5.

Sreda
31. 5.

Četrtek
1. 6.

12/26 °C 12/27 °C 11/24 °C 11/25 °C

tedenski koledar
     vzhod zahod 

23. 5. tor. Željko 5.21 20.37

24. 5. sre. Suzana 5.20 20.38

25. 5. čet. Gregor 5.19 20.39

26. 5. pet. Zdenko 5.19 20.40

27. 5. sob. Janez 5.18 20.41

28. 5. ned. Avguštin 5.17 20.42

29. 5. pon. Magdalena 5.16 20.43

Rezultati 41. kroga  
– 21. maja 2017

10, 12, 14, 17, 19, 23, 35 
in 32

Loto PLUS:
10, 13, 19, 23, 27, 33, 39 

in 3
Lotko: 0 9 1 8 7 9

Sklad 42. kroga za 
Sedmico: 330.000 EUR

Sklad 42. kroga za PLUS: 
1.035.000 EUR

Sklad 42. kroga za Lotka: 
270.000 EUR

LOTO

Samo Lesjak

A
gencija Media 
butik je v sode-
lovanju z Obči-
no Preddvor 
izpeljala jubi-

lejno, že 10. prireditev 
Vikend zabave. Že četrt-
kov dalmatinski večer je bil 
potrditev, da si ljudje želi-
jo tovrstnih zabavnih pri-
reditev. Tomislav Bralić in 
klapa Intrade so navdušili 
poln šotor obiskovalcev in 
se tudi sami izjemno dobro 
počutili v objemu Storžiča. 

Več kot dve uri so odmevale 
največje uspešnice zadar-
ske klape, ki je ena najbolj 

priljubljenih klapskih sku-
pin na Hrvaškem, znana pa 
po vsej Evropi.

Petkov večer so zazna-
movali Modrijani, ljubljen-
ci slovenskega občinstva in 
najbolj popularna sloven-
ska narodno-zabavna zased-
ba, in tudi tokrat dokazali, da 
jim energije ne manjka. Tri-
dnevni glasbeni dogodek je v 
soboto sklenil nastop Marka 
Vozlja in Mojstrov ter Djom-
lo, ki so kljub manjšim šte-
vilom obiskovalcev pustili 
dober vtis.

»Zadovoljen in ponosen 
sem, da nam že deset let 
uspeva pripeljati v Preddvor 

množico obiskovalcev od 
blizu in daleč. Na ta način 
dodajamo svoj delček k pro-
mociji kraja. Ob desetletni-
ci smo pripravili še bogatej-
ši program in upam, da so 
bili obiskovalci s slišanim 
zadovoljni. Časa za poči-
tek ne bo, saj so naše mis-
li že usmerjene v jesen, na 
prireditev Pirfest – Pred-
dvor 2017, ki bo prav tako 
pod šotorom na dvorišču 
Jelovice, 15. in 16. septem-
bra,« je po uspešno izpelja-
nem Vikendu zabave pove-
dal Boštjan Avsec, direk-
tor organizacijske Agencije 
Media butik.

JUBILEJNI VIKEND ZABAVE
Minuli konec tedna je bilo v objemu Storžiča glasbe na pretek. V Preddvoru so se pod velikim šotorom 
v treh večerih Vikenda zabave zvrstile številne glasbene zasedbe, tudi priljubljeni Modrijani.

Modrijani so na Vikendu zabave ponovno navdušili zbrano množico. / Foto: Media butik

Pevski dvojec Marko Vozelj in Djolma / Foto: Media butik
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Škofja Loka – V soboto, 
27. maja, ob 21. uri bo na 
Škofjeloškem gradu kon-
cert Nine Pušlar. 

Koncert Nine Pušlar
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Alenka Brun

P
isalo se je leto 1967, 
ko sta se Mirtova 
vzela. Civilno sta se 
poročila v Kranju, 
cerkveno na Brez-

jah. Povprašamo ju, ali sta 
imela v tistih časih kaj »ohce-
ti«. Da kar doma, povesta, 
potem pa se smeje spomnita 
svojega »poročnega potovan-
ja«, ki je bilo pravzaprav bolj 
izlet: obiskala sta Vogel, kjer 
sta si privoščila kosilo in kavo.

Martin je doma iz Bres-
tanice pri Krškem. Doma 
je bilo devet otrok, danes so 
živi še štirje. Njegov oče je bil 
rudar. »Druge zaposlitve ni 
bilo,« razlaga Martin, ki sta 

ga življenje in želja po zapos-
litvi pripeljala na Gorenjsko. 

Učil se je za dimnikarja, 
potem pleskarja. Ko je šel v 
uk, je imel šestnajst let. Pa 
je prišlo tako, da je podjet-
je, v katerem je delal, pro-
padlo – in ponovno je iskal 
priložnost za novo zaposli-
tev. Dobil jo je v Tržiču. Naj-
prej je delal v BPT-ju, potem 
je naredil šoferski izpit in na 
koncu je upokojitev dočakal 
v tržiškem Peku, kjer je kot 
voznik delal dobrih 25 let.

Marija, rojena Borič, pa je 
otroštvo preživela v naselju 
Brinje na Hrvaškem. S Trži-
čem, kamor se je preselila, 
ko je imela 17 let, je povezana 
po mamini strani. Tudi njo 
je v mesto na Gorenjskem 

pripeljala želja po službi, je 
imela pa tu tudi ožje sorod-
stvo. Zaposlila se je pri zase-
bniku, kjer so delali otroške 
čeveljčke – pri Bohincu, upo-
kojitev pa je ravno tako kot 
soprog dočakala v Peku. 

Mirtova imata tri otroke in 
šest vnukov. Martin, ki jih 
šteje 73, pove, da letos pra-
znovanjem ni videti konca: 
onadva sta praznovala petde-
seto obletnico poroke, sopro-
ga bo dopolnila sedemdeset 
let, sin Silvo bo star petdeset 
in vnuk Blaž dvajset. O vnu-
kih in otrocih pripoveduje-
ta z žarom v očeh. Zgodb ne 
zmanjka. Na otroke sta sploh 
ponosna. Sicer živijo drugje, 
a se odlično razumejo.

In kaj počneta Mirtova v 
prostem času? Martin ima 
nekaj malega vinograda na 
Štajerskem in doma je treba 
kaj postoriti okoli hiše in pri 
hiši. Marija kuha, ne zmanjka 
ji pospravljanja, včasih je veli-
ko »merkala« vnuke, pove. 

Zlato poroko sta Mirto-
va praznovala v krogu širših 
sorodnikov in prijateljev. 
Zanimivo je vabilo, ki so ga 
prejeli povabljeni, saj je spi-
sano v verzih – za kar je pos-
krbela njuna hči. 

Na svoj praznik sta šla sla-
vljenca najprej k maši na 
Brezje, veselo druženje ob 
zlati poroki pa se je tudi ob 
zvokih harmonike nadalje-
valo pri Bovavcu v Strahinju.

ŽIVAHNO LETO PRAZNOVANJ 
ZAKONCEV MIRT
Martin in Marija Mirt iz Tržiča sta 29. aprila letos praznovala zlato poroko. Martin ima triinsedemdeset 
let, Marija jih bo letos sedemdeset, da pa bo leto res živahno z okroglimi številkami, se družini obeta 
še obisk abrahama, eden od vnukov pa bo dopolnil dvajset let. 

Marija in Martin Mirt leta 1967 ...

... in danes, ko sta praznovala že petdeseto obletnico poroke. 

V Kranju sta se 3. maja 2017 poročila Jože Pogelšek in Silva 
Likar, na Zgornjem Brniku 6. maja 2017 Tim Perko in Mari-
ja Stojić, 13. maja 2017 pa v Dvorjah Tomaž Zaletel in Tjaša 
Dolinšek, v Gradu pa Luka Grobljar in Alenka Lipovšek.

Mladoporočenci

Na poti iz Kranja do Kamnika smo opazili številne 
mlaje, plakate in posebej za slavljence izdelane 
napise, številke, ki pripovedujejo zgodbe, da nekdo 
praznuje. Najbolj pa nam je padel v oči plakat v Kranju, 
pravzaprav na Primskovem, v križišču, kjer se srečajo 
Jezerska in Likozarjeva cesta ter Cesta Staneta Žagarja: 
prijeten nasmeh znanega Kranjčana, uspešnega 
športnika Marka Milića, in simpatičen napis pod 
portretom z voščilom ob štiridesetem rojstnem dnevu: 
»Vse najboljše!« Štirideset jih je dopolnil 7. maja. 

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 47 novih 
prebivalcev. V Kranju se je rodilo 14 deklic in 16 dečkov. 
Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 2980 gramov, najtežji 
pa je bil deček s 4500 grami. Na Jesenicah se je rodilo 7 
deklic in 10 dečkov. Najtežja je bila deklica, ki je tehtala 
3770 gramov, najlažja pa prav tako deklica, ki ji je tehtnica 
pokazala 2480 gramov.

Novorojenčki

Ponovili bomo sistem, in 
sicer križ iz 36 kart. Spraševa-
lec premeša karte in jih enkrat 
proti sebi preloži. Vedeževa-
lec ji preloži obratno in jih 
začne polagati po vrstnem 
redu. Prva karta in samo ta 
se odpre v centru na sredi-
ni z licem navzgor, na isto 
mesto se položi še ena, sedaj 
z licem navzdol, nato nasled-
nja nad prvi, druga pod prvi, 
tretja karta se položi na levo 
stran kart, ki sta v sredini, in 
četrta gre na desno stran. S 
tem polaganjem nadaljuje-
mo, dokler vseh 36 kart ne 
zmanjka. Na vsakem mestu 
imamo tako po sedem kart, 
le v sredini jih je osem. Prva 
karta, ki jo imamo položeno 
z licem navzgor, ima velik 
pomen in nas usmerja čez 
celo sliko. Tudi ko se ne more-
mo dokončno odločiti, nam 
je v pomoč. Sredinske karte 
nam povejo o trenutnem sta-
nju osebe, ki sprašuje. Karte 
pod sredino nam pokažejo 
minule dogodke, ki še vedno 
vplivajo. Sedem kart na levi 
strani nam razkrije naša čus-
tva ali pa srčno osebo. Karte 

na desni strani nam povejo 
poslovno ali finančno priho-
dnost. In seveda karte nad 
sredino napovedujejo bližnjo 
prihodnost. Ta sistem nam 
pride prav, kadar nimamo 
točno zastavljenega vprašan-
ja in nas zanima bolj splošen 
pregled dogodkov in kaj vse 
se lahko pričakuje. Ko imamo 
odprte vse karte, povežemo 
tisto, kar nas najbolj zani-
ma, in se osredotočimo na 
določeno zadevo. Naslednjič 
bomo pogledali položene 
karte in ji tudi razložili. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom ''šola vedeževanja'' 
in svojo šifro pošljite tri, pet 
ali sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih že do sedaj spoznali. 
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Spominčice«
Vedno rada preberem vaše 
odgovore v Gorenjskem gla-
su, saj iz njih veje vaš pozitivni 
odnos do življenja in mnogim 
s svojimi besedami daste voljo 
in optimizem. Tudi meni ste 
že večkrat odgovarjali, zdaj 
si ponovno želim vaš pogled v 
karte glede zdravja in sreče za 
mojo družino oziroma karkoli 
tako na splošno. Imejte okoli 
sebe same pozitivne ljudi in 
veliko razlogov za veselje.
Hvala vam za vse prijazne 
besede. Po naravi ste zelo 
pozitivna oseba in v vsaki 
stvari najprej vidite dobro. 
Ljudje se ob vas dobro poču-
tijo in z okolico bi imeli le v 
ekstremnih primerih lahko 
težave. Res je tako, kot pra-
vite že sami, da vas brezpo-
selnost trenutno ne moti, 
ker imate misli drugod. Proti 

koncu leta se vam obeta zapo-
slitev, in to v svojem poklicu. 
Samo upokojitev imate prej, 
kot si mislite. Načeloma pri 
nobenem otroku ne vidim 
posebnih težav, ne pri zdra-
vju in ne pri medsebojnem 
razumevanju v družini. Drugi 
otrok je precej obremenjen, a 
kot je videti, je to le prehodno 
obdobje, malo je tudi skrbi 
zaradi prihoda novega člana, 
a to prinese samo sonce med 
vse vas. Starejši je nemirne-
ga duha, ustaliti se ne more, 
ker še ni pravega občutka, 
da je cilj dosežen. Trenutna 
zveza še traja, a vprašanje je, 
kako dolgo. Naslednje leto je 
videti tisto pravo zvezo, kjer 
se ustali in ustvari družino, 
dom. Pri enem od partnerjev 
otrok je videti zelo velike in 
dobre poslovne spremembe. 
Obeta se tudi neka selitev in 

s tem izpolnjena želja. Vaše-
ga moža tarejo neke skrbi, a 
kot vidim brez potrebe, saj bo 
vse v redu. V vaši družini je 
kar nekaj različnih karakter-
jev, pogledov na svet, a znate 
se prilagajati eden drugemu. 
V trenutkih, kadar pa ni tako, 
ne bodite žalostni, saj vas 
imajo vsi radi. Lepo vas poz-
dravljam in vam želim vse 
dobro.

»Strelicija«
Pozdravljeni, zanima me pri-
hodnost v zvezi s partnerjem, 
prihodnost otrok in zdravje. 
Iskreno se vam zahvaljujem in 
vas prisrčno pozdravljam.
Morda se zadnje čase poču-
tite malo osamljeno in ima-
te občutek, da se vse odvija 
prepočasi. Ne vidim vam 
nič slabega, je pa res, da ste 
obremenjeni in zaradi tega 

včasih pomislite na najslab-
še. Čisto preprosto bi lahko 
rekla, da ste utrujeni. Utru-
jeni od vsega. Partner ima 
določene skrbi, ki se v nekaj 
mesecih uredijo. Ima odprte 
neke zadeve, lahko gre za 
poslovne, na katere ne more 
vplivati in lahko le čaka na 
razplet. Pri vas vidim, da hre-
penite po več, a tudi vi sami 
se kar nekako prilagodite in 
potem se nič ne spremeni. 
Oba otroka sta v tem letu na 
prelomnici, veliko se jima bo 
dogajalo, tako na čustvenem 
področju kot poklicno. Ni 
treba, da vas skrbi. Mama 
ima zdravstvene te gobe, 
ki se nekako sproti urejajo. 
Videti ima uradna pota, ali 
v smislu zdravnikov ali pa 
pravno. Vsekakor potrebu-
je pomoč tretje osebe. Lep 
pozdrav in srečno.
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NAGRADNA KRIŽANKA
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1. nagrada: letna vstopnica za mestni bazen Pod skalco
2. nagrada: košarica kamniških dobrot
3. nagrada: komplet knjižnih nagrad o Kamniku in okolici

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil čenih polj  
in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 7. junija 2017, 
na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve  
lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov
no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

Gorniški filmski večer
na Starem gradu

Šerpa - Spor na Everestu
(zmagovalec 11. festivala gorniškega filma)

petek, 23. junij 2017, ob 21:30

Ste že slišali za šokantni prepir med evropskimi 
plezalci in jeznimi šerpami? Vabljeni, da skupaj 
z nami postanete del zgodbe, ki jo je zaznamovala 
ena največjih tragedij na Everestu.

VSTOP
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Taylor Swift (27) je našla ljube-
zen v leto mlajšem britanskem 
igralcu Joeju Alwynu. »Med nji-
ma je zelo resno. Toda po tem, 
kar se je zgodilo s Tomom Hid-
dlestonom, ki je želel pevko na 

vsak način javno izpostaviti, onadva želita ohraniti zase-
bnost,« je povedal vir za The Sun. Par, ki se videva že 
več mesecev, se po londonskih ulicah sprehaja močno 
zamaskiran. Pevka je bila lani v zvezi s Tomom tri mesece.

Taylor Swift spet zaljubljena

Umrl je oče pevcev Nicka Car-
terja (37) in Arona Carterja (29). 
Star je bil petinšestdeset let. »S 
strtim srcem sporočam, da je 
sinoči umrl najin oče Robert. 
Prosimo za zasebnost v teh tež-

kih trenutkih,« je zapisal Nick. »Šokiran sem, tako sem ga 
imel rad,« pa je pod zadnjo skupno fotografijo z očetom 
zapisal Aron. Družina se je pred petimi leti morala soočiti 
s tragično smrtjo njune sestre, petindvajsetletne Leslie, ki 
je umrla zaradi zasvojenosti z zdravili.

Umrl oče Nicka in Arona Carterja

»Če sem popolnoma iskren, to ni zvrst 
glasbe, ki bi jo sam poslušal,« je kritiziral 
nov, rokersko obarvan album nekdanjega 
kolega iz skupine One Direction Harryja 
Stylesa Liam Payne (23), ki pravi, da kljub 
vsemu ve, da je Harry naredil najboljše, 

kar si je zadal. »Če sem pošten, vem, da tudi moja zvrst ne 
bi bila všeč njemu, saj nikoli ni maral hip hopa,«je priznal 
Payne. Styles je album izdal dvanajstega maja, medtem 
ko bomo na Liamov album morali še malce počakati.

Liam Payne ne posluša roka

Neznanec je vdrl v dom manekenke, 
reperke in igralke Amber Rose (33). Vsilji-
vec ni odnesel dragocenih predmetov, v 
hišo je vlomil in v njej preživel štiri ure, 
medtem ko so pevka, njen sin, njena 
mama, pomočnik in telesni stražar mirno 

spali, nato pa zapustil hišo. Rose je zjutraj odkrila razbito 
steklo na oknu v kuhinji in šele iz posnetkov videonadzor-
ne kamere odkrila dokaze o vsiljivcu, ki pa ni vzel ničesar.

Vsiljivec vdrl v dom Amber Rose

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

V
erjetno je bila res 
slaba vremen-
ska napoved tis-
ta, ki na sreča-
nje ni privabila 

množice ljubiteljev harmo-
nik, česar smo bili vajeni iz 
preteklih let. Vseeno se je ob 
jezerski obali pod Promena-
do zbralo lepo število ljudi ter 
več sto harmonikarjev in har-
monikaric iz vse Slovenije, 
tudi iz tujine. Izkazalo se je, 
da so njihovi največji »selfie« 
oboževalci japonski turisti. 
Predvsem so se želeli slikati 
z najmlajšimi. Tako so imele 
tri mlade harmonikarice kar 

nekaj minut trajajoče foto-
grafiranje: prav vsak od turi-
stov iz manjše skupine se je 
želel fotografirati z osemle-
tno Petro Juvan iz Nasovč 
ter 17-letno Klaro in 13-letno 
Lucijo Jenko iz Češnjevka, ko 
so dekleta razpotegnila meh. 
Špelo Magerl iz Zreč sta na 
srečanje pospremila starša. 
Špela igra diatonično har-
moniko tretje leto, predvsem 
jo zanimajo slovenski nape-
vi, oče pa doda, da v času treh 
let njen repertoar obsega že 
skoraj šestdeset pesmi. Bre-
da Gubler in njen Fritz, ki je 
sicer po rodu Švicar, druga-
če pa sta iz okolice Radomelj, 
sta na srečanju nastopila 
skupaj s skupino Fiumicello: 

Breda na harmoniki, Fritz z 
lesenimi žlicami. 

Kot vsako leto so se tudi 
letos na odru Blejske prome-
nade zvrstili različni nasto-
pi: od treh članov sicer deset-
članske družine Lazar z Jag-
njenice pri Radečah – 11-let-
ni Matija na harmoniki, 
sedemletni Matevž in devet-
letna Petra pa sta zraven 
zapela; do Briških harmoni-
karjev, harmonikarjev Klu-
ba Kumše, pa Društva Mirna 
Peč, skupine Cerar, harmo-
nikarjev iz Izole, Mengša … 
Točno opoldne pa je ob jeze-
ru zadonela skupna melo-
dija Otoček sredi jezera. Tu 
so člani ansambla Slovenski 
pozdravi s svojim igranjem 

pomagali harmonikam ob 
jezeru.

Sledilo je še skupinsko sli-
kanje, ki je bilo v znamenju 
znamenite pesmi Čebelar, 
razglasili so najstarejšega in 
najmlajšega harmonikarja, 
podelili lepo število nagrad. 
Dogodek je pospremila tudi 
povorka. Celotno dogajanje 
sta spretno povezovala Niko 
Rakovec in Majči Bobnar; 
srečanje pa so v popoldan-
skem delu zaključili z nas-
topom Jožica Svete in njeni 
Primorci ter Veseli Begunj-
čani. Organizatorji so pova-
bili že na šesto srečanje in 
glasno namignili, da bo dru-
go leto nastopil tudi Ansam-
bel Saša Avsenika.

OTOČEK SREDI JEZERA
Vreme se je najprej kisalo, a kljub vetru je nekaj sonca v kasnejših dopoldanskih urah na Bled 
privabilo precej ljubiteljev narodno-zabavne glasbe. V nedeljo je namreč Bled gostil že peto srečanje 
harmonikaric in harmonikarjev ob Blejskem jezeru.

Vsakič, ko se srečajo s harmonikami, so veseli: Anton 
Pustovrh, Ivan Gorenc, Henrik Lamovšek in znameniti 
harmonikar z brki Janez Grilc.

Prireditev je bila dobro organizirana. Ogrevanje harmonik 
se je začelo že v jutranjih urah pred Festivalno dvorano 
Bled, kjer smo lahko slišali več melodij hkrati.

Harmonikarske zvezdnice: Petra, Klara in Lucija Prava vesela godca: Breda in Fritz Gubler

Letošnje peto srečanje harmonikaric in harmonikarjev ob Blejskem jezeru je pospremilo tudi gasilsko fotografiranje ob 
zvokih znane melodije Čebelar.

Tanja Fabčič se je primožila v Podnanos, kjer s 
soprogom Tomažem peljeta naprej družinsko 
vinogradniško tradicijo. Njuna vina smo lahko nedavno 
pokušali na Okusih Vipavske, kjer je obiskovalce najbolj 
zanimala malvazija. / 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

Janez Logar

Včasih so bila dela in opra-
vila precej jasno razdeljena. 
Moški so opravljali težaška 
dela, služili denar, skrbeli za 
hišo in preživetje. Mnogi naši 
očetje, dedki in pradedki so šli 
delat v tujino, nekateri celo v 
Ameriko. Vrnili so se s težko 
prisluženim premoženjem. 
Kako so živeli v tujini, ne 
vemo, doma pa so včasih na 
njih skoraj pozabili in so se 
vrnili domov v precej hladne 
odnose. Takrat verjetno niti 
niso veliko razmišljali o od-
nosih, saj so morali preživeti. 
Ženske so bile doma. Skrbele 
so za gospodinjstva, otroke in 
starejše sorodnike. Takrat se 
niso mogli toliko ukvarjati z 
dobrim in slabim počutjem. 
Celo za zelo slabe odnose so 
menile, da to paše pač k življe-
nju. Moški so s svojo grobostjo 
in fizično močjo imeli prevla-
do, ženske so morale zaradi 
preživetja mnogo potrpeti in 
pretrpeti. Gotovo pa nas veliko 
pozna vsaj kakšen starejši par, 
kjer je bilo preprosto videti, da 
se imata rada ne glede na vse 
težave, ki sta jih preživela.

Danes je drugače. Verjetno 
se moški sami od sebe ne bi 
kar odpovedali moči, ki so jo 
imeli zelo dolgo. Neverjetno 
je, vendar si je sodobni moški 
sam izbral manjšo moč. Smo 
pač na takšnem nivoju razvo-
ja družbe, da si želimo kvali-
tetnejšega življenja. Želimo si 
dobrih odnosov doma, v službi 
in v družbi. Sami izbiramo 
prijatelje, vedno lažje tudi služ-
be. Če mladim služba ni všeč, 
jo zamenjajo. Gredo v tujino. 
Zakaj si današnji moški sam 
koplje grob? Ogromno dela, ve-

liko je odsoten od doma, doma 
ga (nekaj časa) čakajo žena 
in otroci, nato si organizirajo 
življenje brez njega, čeprav ga 
potrebujejo kot »sponzorja«. V 
takšnih zakonih običajno pre-
pozno ugotovijo, da so se popol-
noma odtujili, otroci odidejo, 
onadva se pa ločita. Na koncu 
vsi trpijo, to si težko priznajo, 
ohranjajo pa ogromno jeze in 
zamer drug do drugega. Le 
tega ne vidijo, da so vsi izgubili.

Na drugi strani imamo 
ženske, ki so se ekonomsko osa-
mosvojile, niso pripravljene le 
rojevati in nočejo prenašati ne-
sočutnega moškega, ki se je od-
povedal njej in domu. Ženske 
so danes glede odnosov, pozor-
nosti, delitve dela in medseboj-
nega spoštovanja zahtevne. 
In moramo jim priznati, da 
imajo prav. Ni nikakršnega 
razloga, da bi bile v odnosu 
manj vredne, saj v družini in 
v družbi opravljajo enakovre-
dna dela. Kadar pa na ženski 
način opravljajo moška dela, 
se iztrošijo. Ločijo se, ostanejo 
same in na koncu tudi one ve-
liko trpijo in izgubijo.

Če si želimo povečati medse-
bojno srečo v skupnem bivanju, 
nam ne preostane drugega, kot 
da moški prevzamemo odgo-
vornost za svojo moškost in 
spoštujemo ženske, ženske pa, 
da se odločijo biti bolj ženske. 
Torej da vsak razvija tisto, kar 
nam je dala narava. Da to ce-
nimo vsak pri sebi in da ravno 
zaradi te naravne delitve drug 
drugemu priznavamo enako-
vredno vlogo v življenju.

Enakopravnost v zakonu
Mojca Logar

Zadnje čase sem pogosto v 
stiku z našimi zamejci. Na 
Tržaškem sem bila z dijaki, 
na Koroškem smo bili v soboto 
z zborom. V Šmihelu pri Pli-
berku so pripravili Večer Mari-
jinih pesmi in povabili so nas – 
torej Mysterium in oktet Suha, 
tamkajšnji zbor Gorotan in 
nastopila je še solistka Franc-
ka Šenk. Kulturno prosvetno 
društvo Gorotan deluje od leta 
1886 in je najstarejše društvo 
na Koroškem. Del društva je 
zbor, ki sicer redno poje pri 
mašah. Šteje 30 članov, ki so 
starejši, morda je imela naj-
mlajša kakih dvajset let. Zapeli 
so Marijine pesmi, povsem iste, 
kot jih prepevamo tudi v naših 
cerkvah.

Oktet Suha je na Koroškem 
prisoten že 35 let. Slovenska 
pesem je steber njihovega de-
lovanja, čeprav pojejo tudi 
vse druge zvrsti glasbe. Pojejo 
širom po svetu in domovini 
in so lep primer, kako kultu-
ra združuje in blaži še tako 
napete situacije v deželi, kjer 
so Slovenci manjšina. Enkrat 
bolj, drugič manj zaželena, 
vendar prisotna. Celo ustava 
jim jamči njihov obstoj in de-
lovanje, v realnem življenju pa 
je včasih precej drugače. Pevce 
okteta poznamo. Hitro steče 
pogovor in spomnim se zad-
njega srečanja, ko je eden med 
njimi dejal, samo jaz delam, 
vsi ostali so učitelji. Tokrat 
pravi, napredujemo, sedaj že 
dva delata, ostali smo še vedno 
učitelji. Učijo matematiko, ve-
rouk in razredni pouk, onadva, 
ki »delata«, pa sta računalni-
čar in arhitekt. Tudi v našem 
zboru je ena tretjina učiteljev, 

natančneje učiteljic in vzgoji-
teljic. Pevci okteta povedo, da 
je vernost v Avstriji največja 
na Koroškem, in pri Korošcih 
je pri Slovencih še nekoliko 
višja kot pri Avstrijcih. Je torej 
biti veren bolj napredno ali bolj 
nazadnjaško? Kdor se uradno 
izreče za katoličana ali prote-
stanta, letno prispeva en odsto-
tek svojega dohodka kot prispe-
vek za cerkev. Precej mlajših se 
temu odpoveduje. Prispevek je 
v Nemčiji štiri odstotke in pri 
mormonih osem odstotkov. 

Zapela je solistka Francka 
Šenk, ki je sedaj tudi nekoliko 
njihova, saj poučuje na Dežel-
nem konservatoriju za glasbo 
v Celovcu. Prevzela je umetni-
ško vodenje okteta Suha. Da 
je znanje cenjeno in zaželeno, 
kjer koli smo in ne pozna meja, 
se je takoj pokazalo, saj so 
Francko povsem sprejeli medse.

Mariji v čast smo torej pre-
pevali skladbe Griga, Rahma-
ninova, renesančno Ave Mario 
in Pavčičeve napeve za zbor in 
solistko. Ljudje so bili navdu-
šeni, pevci zadovoljni, majski 
večer smo posvetili glasbi, dru-
ženju, kaj še hočemo lepšega. 
Pevci se vedno razidemo v 
prepevanju ljudskih pesmi, ki 
jih včasih ne zmanjka, in čis-
to zadnje so običajno Žabe in 
Pleničke je prala. Ko je na vrsti 
Angelček, varuh moj, vemo, da 
je čas za odhod. Preko Jezer-
skega smo se vrnili domov, ko je 
bila že nedelja, naslednji dan. 

Vesela in ponosna sem, da se 
lahko kljub službi, družini in 
obveznostim udejstvujem tudi 
v glasbi in kulturi. Sem se tako 
dogovorila z Janezom …

Šmihel

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

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: goveja juha z rezanci, bifteki v pikantni oma-
ki, dušen riž z grahom, ledenka z drobnjakom, jagodna kupa; 
večerja: palačinke z mladimi zelišči, jogurt
Ponedeljek – kosilo: cvetačna juha, popečena kuhana govedi-
na, pražen krompir, jabolčni hren, zeljna solata s korenjem; 
večerja: polpete iz kosmičev in čebule, berivka
Torek – kosilo: zelenjavna juha, špinačna rižota, pražena pi-
ščančja jetrca, mešana solata; večerja: skutni cmoki z ostro 
moko, kompot
Sreda – kosilo: vampi po tržaško, polenta s parmezanom, 
radičeva solata z ocvirki; večerja: na oljčnem olju ali maslu 
popečena polenta, zelena solata ali jogurt
Četrtek – kosilo: piščančji paprikaš, krompirjevi njoki, berivka 
z drobnjakom, ocvrti bezgovi cvetovi; večerja: popečeni jaj-
čevci, toast, hruške
Petek – kosilo: kruhova juha s česnom, osličevi fileji po du-
najsko, pretlačen krompir s sladkim zeljem po dalmatinsko, 
nektarine; večerja: narastek iz rezancev s skuto, kompot
Sobota – kosilo: paradižnikov sok z dišavnicami, mešano 
meso na žaru, krompirjeva solata s kumaro, gorčica, kajmak, 
ajvar, lepinje; večerja: ostanki z žara, jabolčna pita, sadni sok

Pikantni bifteki

Potrebujemo: 4 goveje bifteke (po 150 g), 1 čebulo, 30 g masla, 
1 žlico olja, 1 žlico gorčice, 1 kozarček vinjaka ali žganja, 1 žlico 
kaper, pol feferona, sol. 

Na maslu in olju svetlo zarumenimo sesekljano čebulo. Zrezke 
namažemo z gorčico in jih z obeh strani na hitro popečemo. 
Nato jih pokapljamo z nasekljanimi kaprami in feferonom, 
osolimo in pustimo še 6 minut nad ognjem, da alkohol izhlapi. 
Ponudimo takoj!

Palačinke z mladimi zelišči

Za eno osebo zmešamo 2 jajci z 2 žlicama mleka in 2 žlicama 
moke, dodamo 2 žlici sesekljanih mladih rmanovih listov, 
ščep majarona, vejico lističev timijana, listič luštreka, bazilike, 
drobnjaka, melise ali mete (izberete tisto, kar imate najraje) 
in malo soli. Palačinko spečemo na maslu in jo namažemo z 
rahlo soljeno mešanico skute in kisle smetane. 

Krompirjevi njoki po domače

Potrebujemo 50 dag kuhanega krompirja, 2 rumenjaka, po-
per, majaron, sol, moko, po želji pa še žlico masla ali nari-
banega sira.

Iz navedenih sestavin napravimo testo, ki mu dodamo toliko 
moke, da iz njega z rokami oblikujemo njoke. Te polagamo 
v namaščen pekač ter po želji vsakega pokapljamo z razgre-
tim maslom in potresemo z naribanim sirom ter spečemo 
v pečici.

Sočne skutine rezine
Za pripravo skutinih re-

zin potrebujemo: za biskvit: 
5 jajc, 100 g sladkorja, 120 g 
moke, lupinico ene limone, 
pol žličke pecilnega praška; 
za kremo: 2,5 dl mleka, 150 
g sladkorja, 8 listov želatine, 
0,5 l sladke smetane, 0,5 kg 
skute; za namakanje in pre-
maz biskvita: 3 dl mleka, 3 žli-
ce ruma, 2 žlici marmelade; 
za sadni nadev: 0,5 kg poljub-
nega jagodičevja, 6 listov že-
latine, 3 žlice sladkorja.

Priprava biskvita: Moko po-
mešamo s pecilnim praškom 
in limonino lupinico. Rume-
njake ločimo od beljakov. Be-
ljake stepemo v sneg. Rume-
njake skupaj s sladkorjem pe-
nasto umešamo. Primeša-
mo polovico snega beljakov. 
Med stalnim mešanjem po 

žlici dodajamo moko. Nazad-
nje na rahlo vmešamo še pre-
ostali sneg. Pekač namastimo 
ali ga obložimo s pekipapri-
jem ter vanj vlijemo biskvitno 
maso. Pečemo v pečici, ogre-
ti na 180 °C, približno 20–30 
minut. Čas peke je odvisen od 
velikosti pekača. Biskvit je pe-
čen, ko se po vrhu pojavi zla-
to rjava skorjica, na zobotreb-
cu, ki ga zapičimo v testo, pa 
ne ostane nobenih sledi, ko 
ga izvlečemo. Biskvit ohladi-
mo in ga z dolgim nožem ali s 
pomočjo sukanca prerežemo 
na dva enako debela dela.

Priprava kreme: Mleko vli-
jemo v kozico in dodamo slad-
kor. Med mešanjem kuhamo, 
dokler se sladkor ne raztopi in 
mleko zavre. Želatino namo-
čimo za 5 minut v hladni vodi 

in jo ožamemo. Vmešamo 
jo v mleko in mešamo, dok-
ler se želatina ne raztopi. Vse 
skupaj nekoliko ohladimo in 
vmes večkrat premešamo. V 
drugo posodo stresemo sku-
to in ji premešamo nekoliko 
ohlajeno mešanico iz mleka. 
Nazadnje stepemo še sladko 
smetano. S pomočjo lopatke 
jo na rahlo vmešamo v mleč-
no-skutino kremo.

Sestavljanje rezin: Prvo 
plast biskvita postavimo na-
zaj v obod. Mleko pogrejemo 
in mu prilijemo rum. Biskvit 
namočimo s polovico te me-
šanice. Premažemo ga z žli-
co marmelade in nanj vlije-
mo polovico skutine kreme. 
Na to položimo drugi biskvit, 
ki ga ravno tako namočimo, 
premažemo z marmelado in 

prelijemo s skutino kremo. 
Vse skupaj postavimo v hla-
dilnik za vsaj dve uri. 

Priprava sadnega nadeva: 
Želatino namočimo v hlad-
ni vodi. Jagodičevje strese-
mo v kozico, mu prilijemo 
tri žlice hladne vode in ga 
posladkamo. Segrejemo, da 
zavre in kuhamo še približ-
no 10 minut, da se razpus-
ti. Odstavimo s štedilnika 

ter vmešamo ožeto želati-
no. Mešamo, dokler se žela-
tina ne raztopi. Nadev neko-
liko ohladimo in ga prelije-
mo čez rezine. Rezine pos-
tavimo v hladilnik še za 2 uri.

Nasvet: Isti recept lahko 
uporabimo za pripravo tor-
te, tako da uporabimo okro-
gel model. Biskvit lahko 
namočimo tudi s sadnim 
kompotom.
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Samostojni testni inženir m/ž (Kranj) 
Vaše naloge in odgovornosti: zasnova koncepta testiranja izdelkov in usklaje-
vanje rešitev, ki jih prinaša načrtovana strojna ali programska oprema v okvi-
ru tehničnega zahtevnika, izdelava testnih postopkov in avtomatskih testov, 
izvedba funkcijskega testiranja izdelkov (elektronskih naprav in programske 
opreme), verifikacija in ugotavljanje pomanjkljivosti izdelka ... Iskraemeco, d. 
d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 5. 6. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Konstrukter orodij za brizganje polimerov m/ž (Poljane nad Škofjo Loko) 
V podjetju Polycom Škofja Loka, d. o. o., iščemo kandidata za zaposlitev na delov-
nem mestu konstrukter orodij za brizganje polimerov. Delo je enoizmensko in ob-
sega dela, vezana na razvoj orodij in koordinacijo procesa izdelave. Polycom Škofja 
Loka, d. o. o., Poljane nad Škofjo Loko 76, 4223 Poljane nad Škofjo Loko. Prijave zbi-
ramo do 15. 6. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Regionalni vodja prodaje – partnerska prodaja m/ž (Kranj) 
Delovno mesto zajema predvsem načrtovanje in izvedbo prodajnih aktivnosti, re-
dne obiske pri ključnih kupcih, nadzor implementacije prodajnih aktivnosti na te-
renu, pripravo poročil uspešnosti prodajnih aktivnosti. Vaša naloga bo skrb za dol-
goročno dobre odnose s kupci in partnerji. Iskratel, d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 21. 6. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir C, C++ m/ž (Šenčur pri Kranju) 
V svoj tim vabimo izkušenega in samostojnega razvojnega inženirja C, C++, 
ki bo razvijal inovativne programske rešitve na področju igralništva. Zuum,  
d. o. o., Hrastje 52k, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 18. 6. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.
 
Prodajalec svetovalec za oddelek orodja m/ž (Kranj) 
Vaš profil: IV. stopnja izobrazbe, poklicne izkušnje na področju navedenih blagov-
nih skupin, visoka stopnja ustrežljivosti/naravnanosti na potrebe kupca in izrazit 
smisel za prodajo, veselje do dela z ljudmi, veselje do timskega dela. Obi, d. o. o., 
Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 18. 6. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Vodja projektov za področje spletne trgovine – urednik m/ž (Naklo) 
Pričakujemo: najmanj VI. stopnjo izobrazbe ekonomske, organizacijske, tehnične 
smeri oz. druge ustrezne smeri, najmanj 3 leta delovnih izkušenj, želene izkušnje 
na področju uredništva in upravljanja spletnih vsebin, osnovno HTML in CSS znanje 

ter izkušnje z e-mail marketingom ... Merkur trgovina, d. d., Cesta na okroglo 7, 4202 
Naklo. Prijave zbiramo do 4. 6. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Direktor zavoda Turizem Bled m/ž (Bled) 
Na razpisano delovno mesto se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo zakonske 
in naslednje pogoje: univerzitetna izobrazba ali magisterij stroke (druga bolonjska 
stopnja), izkušnje na področju trženja in promocije, organizacijske sposobnosti, ak-
tivno znanje angleškega in nemškega jezika, delovne izkušnje s področja turizma. 
Turizem Bled, Ljubljanska 27, 4260 Bled. Prijave zbiramo do 5. 6. 2017. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Orodjar m/ž (Škofja Loka) 
Naloge in odgovornosti obsegajo: pripravljanje in nadzorovanje strojev in naprav 
(laser, rezkar, krivilne in rezalne naprave) za obratovanje v skladu s dokumentaci-
jo in navodili, izdelovanje izsekovalnega orodja ter klišejev ... EGP Embalažno gra-
fično podjetje, d. d., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 31. 5. 
2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Elektičar m/ž (Škofja Loka) 
Od kandidata pričakujemo: V. stopnjo izobrazbe elektrotehnične smeri (v poštev 
pridejo tudi smeri avtomatika, mehatronika in podobno), poznavanje električnih 
krmilnih sistemov, pnevmatskega krmiljenja sistemov, hidravličnih sistemov, ele-
ktričnih napeljav, ustreznih orodij in materialov, sposobnost branja električnih na-
črtov, vsaj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih. Kna-
uf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 31. 5. 2017. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Mizar m/ž (Zgoša, Begunje) 
Izbrani kandidat bo zadolžen za: montažo in vgradnjo pohištva v proizvodnji plo-
vil, izvajanje montažnih mizarskih, tesarskih in drugih tehničnih del . SVP AVIO, d. o. 
o., Sv. Peter 2, 6333 Sečovlje. Prijave zbiramo do 17. 6. 2017. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Samostojni projektant m/ž (Žiri) 
Vabimo vas, da se nam pridružite kot samostojni projektant. Delo: samostojno iz-
vajanje in kontroliranje procesov projektiranja hidravličnih naprav, opravljanje zelo 
zahtevnih del načrtovanja, projektiranja, analiziranja in razvoja hidravličnih naprav. 
Poclain Hydraulics, d. o. o., Industrijska ulica 2, 4226 Žiri. Prijave zbiramo do 2. 6. 
2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delo v proizvodnji m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Za doseganje visoko zastavljenih ciljev bomo potrebovali pomoč novih sodelav-
cev, zaželeni poklici so predvsem: mizar, lesarski tehnik, obdelovalec lesa, strojni 
tehnik, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, inštalater strojnih inštalacij, obliko-
valec kovin orodjar in tehnik mehatronik. Elan, d. o. o., Begunje 1, 4275 Begunje na 
Gorenjskem. Prijave zbiramo do 16. 6. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Dispečer m/ž (Kranj) 
Od vas pričakujemo: zaključen višješolski strokovni program elektrotehnične sme-
ri, 36 mesecev delovnih izkušenj, republiški preizkus znanja iz upravljanja z ele-
ktroenergetskimi napravami, poznavanje elektroenergetskih naprav in objektov, 
računalniško pismenost, vestnost in natančnost. Elektro Gorenjska, d. d., Ul. Mir-
ka Vadnova 3a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 29. 5. 2017. 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

TEDEN  
VSEŽIVLJENJSKEGA  
UČENJA
 vse do 30. junija 2017

Preko 130 priložnosti za pridobivanje znanj, spretnosti  
in veščin ter druženja. Vsi dogodki so BREZPLAČNI.  
Zato kar pogumno izkoristite čim več možnosti  
za lastno obogatitev!

Tedenski program na: www.luniverza.si
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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. 

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

PRIREDITVE
Kot gnezdo ptič ljubim Tržič 
Tržič – V Kurnikovi hiši bo v nedeljo, 28. maja, ob 19. uri 
predstavitev pesniške zbirke Vojteha Kurnika Kot gnezdo 
ptič ljubim Tržič. 

Podjetniški večer
Tržič – V četrtek, 25. maja, se bo ob 19.30 v kavarni Stara 
godba začel kreativni podjetniški večer z naslovom Od ga-
ražnega podjetja do vrhunskega proizvajalca, ki ga bosta 
vodila Peter Slatnar in Matej Slapar.  

Muzejski večer
Jesenice – Ob razstavi Živel 1. maj! Živel praznik dela! bo 
danes, v torek, 23. maja, ob 19. uri v Železarskem muzeju v 
Ruardovi graščini na Stari Savi muzejski večer.

Tretji Mavrični tek
Tržič – V petek, 26. maja, se bo v Tržiču ob 17. uri začel 
Mavrični tek za otroke. Po končanem teku so otroci vabljeni 
v Mavrično deželo, kjer bodo na njih čakale barvne delavnice 
ter barviti poskusi z Nani Barvite Pike, napihljivi mega tobo-
gan, barvno sladkanje ter igrarija-otročarija v svetu barv in 

zabave. Mavrični tek čez ovire za odrasle bo ob 18. uri, akcija 
Največji Mavrični oblak Slovenije pa bo ob 19.30. 

Lepšega kraja ni

Lom – Starejša otroška skupina Folklorne skupine Karavanke 
bo v soboto, 27. maja, ob 18. uri pripravila prireditev v dvora-
ni v Lomu. Kot gostje bodo nastopili člani Otroške folklorne 
skupine Destrnik.

Predstavitev knjige o Vojtehu Kurniku
Tržič – V nedeljo, 28. maja, bo ob 19. uri v Kurnikovi hiši 
predstavitev knjige o Vojtehu Kurniku. 

Za otroke
Preddvor – V prostorih TIC Preddvor bo v soboto, 27. maja, 
od 10. uri bralna urica z zgodbico Ko se kokoška zaljubi v 
petelina.

Jesenice – Danes, v torek, 23. maja, bodo nemške urice ob 
17. uri, jutri, v sredo, 24. maja, bodo ustvarjalne delavnice 
ob 17. uri, v četrtek, 25. maja, bo ura pravljic ob 17. uri, v če-
trtek, 25. maja, bo prireditev Lepo je biti bralec ter žrebanje 
nagrajencev knjižne uganke ob 18. uri, v petek, 26. maja, bo 
Brihtina pravljična dežela ob 10. uri.

Hrušica – V knjižnici bo v četrtek, 25. maja, ura pravljic z 
grofico ob 17. uri, žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa 
bo ob 17.45.

IZLETI

Na Kamniškega Dedca
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 3. junija, 
na planinski izlet v Kamniško-Savinjske Alpe, na Kamniškega 
Dedca, vrh na jugozahodnem začetku grebena Zeleniških 
Špic. Skupaj bo osem ur hoje. Pot je ponekod strma, vzpon 
na vrh je nekoliko zahteven. Odhod s posebnim avtobusom 
izpred Creine bo ob 5. uri. Informacije in prijave: v pisarni 
društva ob sredah med 17. in 18. uro ali Klemen Ručigaj, tel.: 
051 693 294, e-pošta: klemen.rucigaj@gmail.com.

PREDAVANJA

Energija bosanskih piramid
Škofja Loka – V Kašči bo v soboto, 27. maja, ob 19. uri pre-
davanje z naslovom Energija bosanskih piramid. Dr. Semir 
Osmanagić bo predstavil najnovejše energetske meritve na 
arheoloških objektih v dolini bosanskih piramid, nova od-
kritja in ugodno delovanje prisotnih energij za človekovo 
zdravje.

Od pogovora k dogovoru
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi danes, v torek, 23. maja, ob 16.30 na brezplač-
no predavanje Od pogovora k dogovoru. Predavanje bo 
vodila Nevenka Ropret, univ. dipl. soc. delavka, v prostorih 
Humane na Oldhamski 14 (pri Vodovodnem stolpu).

OBVESTILA

Medgeneracijske prireditve
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo danes, v torek, 
23. maja, ob 17.30 pogovor z naslovom Starševstvo – ni pa-
nike!, ob 18. uri bo predavanje o fibromialgiji, v petek, 26. 
maja, bo ob 18. uri igranje taroka. Na Občini Cerklje bo v 
četrtek, 25. maja, ob 9. uri Umovadba za starejše, v petek, 
26. maja, bo ob 10.15 v Domu Taber ustvarjalna medgenera-
cijska delavnica. V TIC-u v Preddvoru bo danes, v torek, 23. 
maja, ob 10.15 predavanje o astrologiji, II. del, jutri, v sredo, 
bo ob 13.30 v Domu starejših občanov Preddvor Brain Gym. 
V Domu krajanov Šenčur bo danes, v torek, 23. maja, ob 18. 
uri predavanje Moja nepremičnina – sreča ali breme? Jutri, 
v sredo, 24. maja, bo ob 9.30 pred Domom krajanov Šenčur 
start pohoda na Apnišče. Obvezne prijave za vse prireditve 
sprejemajo po telefonu številka 041 724 134 ali na e-naslovu 
mck-prijava@luniverza.si.

Učenje tehnik pravilnega dihanja in sproščanje  
s petjem
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 25. maja, ob 16. uri na brezplačno 
delavnico Učenje tehnik pravilnega dihanja in sproščanje s 
petjem. Delavnico bo vodila Tanja Mladenovič.

Eksperimentalna likovna delavnica
Jesenice – V Kosovi galeriji bo junija in julija pod vodstvom 
likovnice Lučke Šparovec potekala eksperimentalna likovna 
delavnica, na kateri se bo ustvarjalo v različnih slikarskih 
in risarskih tehnikah ter v grafični tehniki visokega tiska, 
udeleženci bodo spoznavali različne vrste papirja in druge 
umetniške materiale. Likovno znanje ni potrebno, prijavite 
pa se lahko do 5. junija v tajništvu Gornjesavskega muzeja 
Jesenice, tel.: 04 58 33 500 ali na e-naslovu info@gmj.si ali 
aljaz.pogacnik@gmj.si.

Raziskave lesa na etnološki dediščini  
Liznjekove domačije
Kranjska Gora – V četrtek, 25. maja, bo ob 10. uri v Liznjeko-
vi domačiji predstavitev rezultatov mednarodne poletne 
šole Raziskave lesa na etnološki dediščini Liznjekove doma-
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

V SPOMIN

Dragi Groše
roj. Belehar iz Kranja

24.  maja mineva eno leto, odkar si odšla od nas.

Iskrena hvala za vsako prižgano svečko vsem, ki skupaj z nami 
ohranjate spomin na našo nepozabno mamo. 

Vsi njeni
Kranj, 24. maja 2017

V 83. letu starosti nas je zapustila naša draga žena, mami, stara 
mama, prababica, sestra

Olga Rant
roj. 12. 4. 1935, iz Kranja

Poslovitev od drage pokojnice bo v četrtek, 25. maja 2017, ob 15. 
uri na kranjskem pokopališču. 
Žara bo od 11. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. 
Pogreb pa bo ob 16. uri pred grobnico družine Wurzbach  
v Preddvoru, v ožjem družinskem krogu. 

Žalujoči: mož Miro, otroci Tanja, Mateja, Robin, Iztok in Gorazd  
z družinami ter brat Milan

OSMRTNICA

V 83. letu starosti se je poslovil naš dragi 

Matevž Starman 
dipl. inž. stroj. 

Na zadnjo pot ga bomo pospremili v četrtek, 25. maja 2017, ob 16. uri na  
pokopališču Lipica pri Škofji Loki. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje  

v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: žena Minka, sinova Aleš in Igor z družinama,  
brat Franc in sestra Tončka z družinamaZapustila nas je

Olga Zupan
dolgoletna direktorica nekdanjega Zavoda za varstvo kulturne in naravne dediščine Kranj, 

danes območna enota Kranj

Bila je dobitnica Steletove nagrade za življenjsko delo in mentorica velikemu številu  
konservatorjev in restavratorjev. 

Od nje se bomo poslovili v sredo, 24. maja 2017, ob 10. uri izpred vežice  
sv. Nikolaja na ljubljanskih Žalah.

Žalujoči iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije

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.

NEPREMIČNINE
HIŠE
KUPIM ali najamem manjšo hišo v ob-
čini Bled, tel.: 040/700-761 17001747

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ŠKODA Silverline, registrirano do no-
vembra, vozna, tel.: 031/581-637 
 
 17001750

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

SUHE češnjeve plohe, tel.: 040/830-
453 17001749

KURIVO
PRODAM

SUHA, bukova in hrastova drva, stara 
3 leta, razžagana, in dostava na dom, 
tel.: 031/378-946 
 17001757

STANOVANJSKA  OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

DNEVNI regal (TV omarica, garderob-
na omara s predali), cena: 90 EUR, 
tel.: 051/222-774 
 17001695

PODARIM

ZAKONSKO posteljo, kompletno, tel.: 
051/603-995  
 17001746

OGREVANJE, HLAJENJE
PRODAM

160-LITRSKI bojler za centralno kurja-
vo, ugodno, 100 EUR, tel.: 031/302-
411 17001760

GLASBILA
PRODAM

2 LETI staro diatonično harmoniko 
Melodija, Be.Es.As, cena po dogovo-
ru, tel.: 031/302-411 
 17001761

ŠPORT, REKREACIJA
PRODAM

PONY EKSPRES, dobro ohranjen, 1. 
lastnik, letnik 1989, cena po dogovo-
ru, tel.: 030/377-527 17001759

TURIZEM
ODDAM

ZA letovanje oddam apartma v Barbari-
gi, tel.: 041/680-201, Sonja  
 17001752

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE Križev pot, 130 x 100 
cm. Izjemna tehnična in sporočilna 
vrednost, tel.: 040/567-544 
 17001605

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 17001758

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 
 17001220

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje 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 
 17001561

BARVANJE fasad, napuščev, sli-
kopleskarska dela, izolacijske fasade, 
ugodno. Allmont - Mladen Sedlanić, 
s.p., C. ob ribniku 26, Miklavž, tel.: 
070/348-899 17001575

BELJENJE, glajenje sten, barvanje og-
raj, vrat, fasad in napuščev, anti glivične 
premaze proti plesni ter dekorativne 
omete in opleske vam nudi Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909 17001529

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 17001523

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 17001560

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

PRILOŽNOST za mlajše upokojenke, 
da si z delom v telefonskem studiu za-
gotovite odličen honorar. Laval, d.o.o., 
Sp. Duplje 96, Duplje, tel.: 040/130-
054 17001739

ZAPOSLIMO monterja notranjih vrat, 
monterja steklenih ograj ter pomožne-
ga delavca za brušenje v proizvodnji 
notranjih vrat (m/ž). Lestur proizvodnja, 
d.o.o., Klanec 35a, Komenda, tel.: 
041/679-205, www.lestur-vrata.si 
 17001745

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

SILOKOMBAJN Potinger, tel.: 
031/692-315 17001754

KUPIM

TRAKTOR IMT, Deutz, Zetor, Ursus ali 
podobno, tel.: 041/235-349 17001733

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko tudi v okvari, tel.: 031/500-
933 17001531

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BREJO telico ali kravo po izbiri, tel.: 
041/416-241 
 17001748

BREJO telico simentalko in bika, 1 leto 
starega, 350 kg, okolica Kranja, tel.: 
031/692-315 
 17001753

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
bele, grahaste, purani, pripeljemo na 
dom, tel.: 041/710-113 17001511

TELIČKO ČB, staro 1 teden, AP kon-
trola, tel.: 041/418-616  
 17001756

ZAJČKE, mlade tudi z zajkljo, lahko 
pripustim, Naklo, tel.: 051/304-012 
 17001755

KUPIM

ODKUP živine za Avstrijo - Kogler. Pla-
čano v parih dneh – nove višje cene. 
Kogler Franz A., d.o.o., Parmova 53, 
Ljubljana, tel.: 064/130-081 
 17001510

OSTALO
PRODAM

BURSKEGA kozla, starega tri leta in 
pol, s papirji, in 2 kozi, stari 3 mesece, 
tel.: 031/652-451 17001751

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 17001512

RAZNO
PRODAM

SOD inox, cca 100 l, cena: 50 EUR, 
tel.: 040/377-559 
 17001694

č i j e .KONCERTI
Življenje je vrtiljak
Primskovo – Mešani pevski zbor Musica viva Kranj Primsko-
vo z zborovodjem Alešem Gorjancem vabi na letni koncert z 
naslovom Življenje je vrtiljak, ki bo v petek, 26. maja, ob 20. 
uri v Domu krajanov Primskovo. Predstavili bodo tudi svojo 
novo zgoščenko. Vstop bo prost. 

Jubilejni koncert Pihalnega orkestra Tržič
Tržič – Pihalni orkester Tržič letos obeležuje že 90-letnico 
svojega delovanja, ob tej priložnosti v soboto, 27. maja, v 
Dvorani tržiških olimpijcev pripravljajo jubilejni koncert. Go-
stje večera bodo klapa Mali grad in Trubaška skupina. 

Klavirski koncert
Radovljica – V okviru Nedeljske glasbene matineje bo v ne-
deljo, 28. maja, ob 11. uri v dvorani Glasbene šole Radovljica 
nastopil pianist Elia Cecino.

Koncert pevskih zborov
Radovljica – V Baročni dvorani Radovljiške graščine bo v so-
boto, 27. maja, ob 20. uri koncert, na katerem bosta nasto-
pila Mešana pevska skupina dr. France Prešeren Žirovnica in 
Mešani pevski zbor KUD Ina iz Zagreba.

RAZSTAVE
Likovna dela Irene Orel in Maruše Štibelj
Kranj – Odprtje razstave likovnih del Irene Orel in Maruše 
Štibelj bo v četrtek, 25. maja, ob 18. uri v Mestni knjižnici 
Kranj. Umetnici bo predstavila umetnostna zgodovinarka 
Melita Ažman.

Barvni motivi rib
Naklo – Likovno društvo Naklo vabi na odprtje razstave v 
Pavlinovo galerijo v Domu Janeza Filipiča jutri, v sredo, 24. 
maja, ob 20. uri. Razstavljeni barviti motivi rib so upodo-
bljeni v izvirni umetniški čipki, v sliki, fotografiji in v stekle-
ni skulpturi. Po odprtju bo za otroke delavnica za izdelavo 
mavrične ribice.

Risba-barva-prostor
Jesenice – V Kosovi graščini bo v četrtek, 25. maja, ob 19. uri 
odprtje likovne razstave Lučke Šparovec z naslovom Risba-
barva-prostor. Razstava bo na ogled do 31. julija.

Likovna razstava
Šenčur – Danes, v torek, 23. maja, bo ob 19. uri v Muzeju Obči-
ne Šenčur odprtje likovne razstave Izidorja Vrhovnika - Doreta 
in Jožeta Valenčiča. Razstava bo odprta do 11. junija 2017, ob 
torkih in petkih od 17. do 19. ure, ob nedeljah od 10. do 12. ure.
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Anketa

Hamide Thaqi, Jesenice:

»Dneva odprtih vrat smo se 
udeležili z družino in smo z 
vsem videnim zelo zadovolj-
ni, še posebej pa bi poudarila 
prijazen odnos do vseh obi-
skovalcev, zlasti do otrok.«

Milenko Marjanac, Kranj:

»Tovrstni dnevi so pomemb-
ni, saj se lahko vse generaci-
je, tudi mladi, seznanimo z 
delom naše vojske, obenem 
pa pridobimo marsikatero 
koristno informacijo o raz-
stavljenem orožju.«

Matevž Hreščak, enota 
logistične brigade, 
Ljubljana:

»Obiskovalcem smo predsta-
vili dinamične in statične 
enote vojske pa tudi ostale 
enote, s katerimi zelo uspeš-
no sodelujemo.«

Jaka Zupanc, Kranj:

»Vse mi je zelo všeč! Zelo 
je zanimivo, izvedel pa sem 
tudi marsikaj novega o vsak-
danjiku naših vojakov. Komaj 
čakam, da se s prijatelji po-
peljemo s tankom ali oklep-
nikom.« 

Samo Lesjak

Ob dnevu Slovenske vojske, 
15. maja, so tudi v kranjski 
vojašnici Petra Petriča orga-
nizirali Dan odprtih vrat, na 
katerem se je javnost lahko 
seznanila z vojaškim delom 
ter si ogledala njihovo orožje, 
opremo in vozila.

Foto: Matic Zorman

Vojašnica odprla 
svoja vrata

Tilen Perko, Tržič:

»Res solidna predstavitev 
tako vojske kot tudi policijskih 
enot ter gasilcev pa tudi ne-
katerih drugih skupin. Še po-
sebej spektakularna je vožnja 
s tankom, pred katero se vije 
dolga vrsta obiskovalcev.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes dopoldne bo sončno, popoldne pa bodo nastajale 
krajevne plohe in nevihte. Jutri bo več koprenaste oblačnos-
ti, popoldne in zvečer je možna kakšna ploha ali nevihta. V 
četrtek bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo in 
večinoma suho.

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

Vilma Stanovnik,  
Danica Z. Žlebir

Kranj, Škofja Loka – »Da-
nes je vaš dan. Preživite ga 
v družbi in dejanjih, ki vam 
bodo ostali za vedno v spo-
minu. Želim vam obilo sre-
če in zadovoljstva tudi v na-
daljnjem življenju. Vrnite 
se v Kranj, odprite podjetja, 
delajte v Kranju in skupaj 
bomo veliko naredili. Uži-
vajte, danes je Kranj vaš,« je 
zbrane maturante iz kranj-
skih srednjih šol in celot-
ne Gorenjske, ki so se zbra-
li na ulicah Kranja, pozdra-
vil kranjski podžupan Boris 
Vehovec.

Največ maturantov, kar 
228, je bilo iz Gimnazije 
Kranj, pridružili pa so se jim 

dijaki drugih srednjih šol do 
Jesenic ter zaplesali skupin-
sko četvorko. »Danes pra-
znuje mladost. Praznujete 

vi, z vami pa tudi vaši star-
ši in tudi mi vsi. Tudi sam se 
še spominjam, ko sem pred 
33 leti zapuščal tole stavbo 
in bil ponosen. Verjamem, 
da je vsak izmed vas pono-
sen na svojo šolo in da so vaši 
učitelji ponosni, ker ste že 
skoraj do konca opravili šti-
riletno šolo. Do sem ste priš-
li po različnih poteh in tudi 
naprej boste odšli po različ-
nih poteh. Da pa boste us-
pešni, boste morali sodelo-
vati vsaj tako kot danes,« je 
maturante nagovoril ravna-
telj Gimnazije Kranj Franc 
Rozman ter nato vsem zaže-
lel sreče na maturi.

»Danes je vaš dan, do zre-
losti vam manjka le še ma-
tura,« pa je maturante sredi 
Škofje Loke nagovoril tam-
kajšnji župan Miha Ješe in 
jim zaželel, da še naprej os-
tanejo prijatelji. Zavedajo 
naj se tudi, da so hodili na 
odlični šoli, na Gimnazijo 
in Šolski center Škofja Loka. 
Sprevodu in četvorki se je 
pridružilo 110 gimnazijcev 
in 70 dijakov šolskega cen-
tra, ki končujejo program 
strojnega in lesarskega teh-
nika. S prireditvijo so se pos-
lovili od srednješolskih let in 
ključe šol predali generaciji 
tretješolcev.

Dan mladosti in radosti
Minuli petek so gorenjski maturantje napolnili ulice Kranja in Škofje Loke, povsod pa se je začelo z 
osmrtnicami, sprevodom, predajo ključa ter svečano povorko in zaključilo s skupinsko četvorko.

Kranjske ulice so v petek napolnili maturanti, ki so zaplesali tudi skupinsko četvorko.

Letošnji maturantje so tudi v Škofji Loki predali ključe 
tretješolcem. / Foto: Gorazd Kavčič 
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Mateja Rant

Žiri – V podjetju Alpina so 
na slovesnosti pretekli pe-
tek zaznamovali sedemdese-
tletnico delovanja. Praznova-
nja so se udeležili tudi pred-
sednik državnega zbora Mi-
lan Brglez ter najuspešnej-
ša slovenska biatlonca Jakov 
Fak in Klemen Bauer, ki v so-
delovanju z Alpino že več let 
nizata izjemne športne uspe-
he na svetovnih tekmova-
njih. Praznovanje se je odvi-
jalo v zapuščeni industrijski 
hali, kjer bo v prihodnje za-
živela nova poslovalnice Al-
pine, ki bo, kot napoveduje-
jo v Alpini, združila »bogato 

čevljarsko tradicijo s sodob-
no nakupovalno izkušnjo«. 
V Alpini, ki ta čas združu-
je 1450 zaposlenih doma in 
po svetu, od tega 324 v ma-
tičnem podjetju v Žireh, že 
snujejo nove razvojne pro-
jekte. Prihodnost Alpine na-
mreč vidijo v inovativnih in 
oblikovno dovršenih izdel-
kih, ki bodo omogočili vstop 
na nova tuja tržišča. Poslova-
nje se izboljšuje, leto po pro-
testih pred tovarno pa v pod-
jetju ponovno vladata optimi-
zem in vera v uspeh, še ugota-
vljajo v Alpini, kar se jim zdi 
ključnega pomena za nadalj-
nji razvoj podjetja in izboljša-
nje poslovnih rezultatov.

V Alpini slovesno ob 
sedemdesetletnici

Ana Šubic

Selca – V župnijski cerkvi v 
Selcih je bil v nedeljo 5. Kre-
kov večer, ki sta ga priredi-
la domače Kulturno dru-
štvo dr. Janez Evangelist 
Krek in Župnija Selca. Tok-
rat so prikazali Kreka kot du-
hovnika. Program se je za-
čel s petjem večernic šeste 
velikonočne nedelje, v dru-
gem delu pa je sledil kon-
cert okteta Oremus z vme-
snimi vložki o Kreku kot 

duhovniku in mislimi o du-
hovništvu. Častni gost veče-
ra je bil nadškof Stanislav 
Zore, sicer tudi predsednik 
častnega odbora Krekovega 
leta, ki zajema sklop priredi-
tev v počastitev letošnje sto-
letnice Krekove smrti. K so-
delovanju v programu so po-
vabili tudi vse rojake iz sel-
ške župnije, ki delujejo v du-
hovnih poklicih, odzvati pa 
se je uspelo vsem devetim 
duhovnikom in dvema od 
sedmih redovnic.

Večer, posvečen Kreku kot 
duhovniku

Častni gost 5. Krekovega večera je bil nadškof Stanislav Zore. 
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