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

Potrebna  
dolgoročna vizija
Je slovensko šolstvo na razpotju, 
je Bela knjiga začetek prenove ali 
le politično orodje, ki ima s prakso 
(pre)malo skupnega, kakšno šolo 
želimo ponuditi otrokom? To je 
bilo le nekaj vsebinskih izhodišč 
na srečanju ravnateljev.

5

GORENJSKA

Kaj kopljejo  
v asfaltni bazi
Gorenjska gradbena družba zaradi 
zaprtja sanira asfaltno bazo v Pod
rebru. Ali so med odvoženim ma
terialom tudi mineralne surovine 
in ali ima podjetje zanje pridoblje
no rudarsko pravico? Zgodba oči
tno še ni zaključena.

6

GORENJSKA

Splavili čolne  
na jezeru Črnava
Po jezeru Črnava v Preddvoru bo 
spet možno čolnariti. V nedeljo so 
na prireditvi, ki sta jo pripravila 
Zavod za turizem Preddvor in za
vod Gibaj in zmagaj, splavili tri 
nove čolne. S tem so počastili tudi 
60. obletnico nastanka jezera.

7

KRONIKA

Dokaze tožilstva  
vrnili v spis
Višje sodišče v Ljubljani je odloči
lo, da je bila elektronska kore
spondenca med nekdanjim vod
stvom jeseniške bolnišnice in pod
jetjem ISS pridobljena na zakonit 
način, zato jo tožilstvo lahko upo
rabi kot dokaz.

12

VREME

Danes bo oblačno in de-
ževno. Jutri in v četrtek 
bo dopoldne razmeroma 
sončno, popoldne pa bo 
nastala kakšna ploha.

9/19 °C
jutri: spremenljivo oblačno

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Volivci, ki so na dan 
splošnega glasovanja odso
tni, lahko predčasno glasu
jejo na posebnem volišču 
na sedežu okrajne volilne 
komisije, vendar ne prej kot 
pet dni pred dnevom glaso
vanja in ne pozneje kot dva 
dni pred dnevom glasova
nja. Za volitve v Evropski 
parlament, ki bodo v nede
ljo, se predčasno glasovanje 
začenja danes, 21. maja, gla
sovati pa bo mogoče tudi ju
tri in pojutrišnjem, 22. in 23. 
maja. Volivci lahko glasuje
jo predčasno samo na tisti 
okrajni volilni komisiji, na 
območju katere so vpisani v 
volilni imenik (na upravni 
enoti, kjer imajo prijavljeno 
stalno prebivališče). Jutri, 

22. maja, pa je pomemben 
datum za volivce, ki jih na 
dan glasovanja ne bo doma 
in ne bodo mogli glasova
ti v okraju stalnega prebiva
lišča. Če želijo glasovati na 
volišču v drugem kraju (vo
lišču brez krajevne pristoj
nosti Omnia), morajo to ju
tri sporočiti okrajni volilni 
komisiji, na območju kate
re so vpisani v volilni ime
nik. Enako morajo to sporo
čiti volivci, ki zaradi bolezni 
ne bodo mogli na volišče in 
bi želeli glasovati pred vo
lilnim odborom na svojem 
domu. Volijo lahko tudi vo
livci, ki sicer nimajo stalne
ga prebivališča na območju 
Slovenije, vendar bodo na 
dan glasovanja v Sloveniji 
in želijo tu tudi glasovati. 

Že danes predčasno 
glasovanje 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V družbi LTH 
Castings so odprli visoko
tehnološko orodjarno na 
Trati. Gre za do sedaj naj
večjo investicijo tega pod
jetja, za katero so se odloči
li zaradi razvoja proizvodnje 
na tehnološko najvišjo ra
ven in zaradi večanja obse
ga poslovanja. Skupina LTH  
Castings, ki v Sloveniji poslu
je na treh lokacijah, v Ljub
ljani, Škofji Loki in na Tra
ti, hčerinski družbi pa ima 
na Hrvaškem in v Severni 
Makedoniji, sodi med najve
čje evropske visokotehnolo
ške tlačne livarne aluminija, 

z lastno orodjarno. Izdeluje 
sestavne dele za avtomobil
sko industrijo in sodeluje z 
najuglednejšimi svetovnimi 
avtomobilskimi proizvajal
ci, med njimi sta tudi Merce
desBenz in BMW.

Orodjarna na Trati je da
nes največja in najsodobnej
ša v Sloveniji. Leta 2014 je 
začel delovati prvi del objek
ta, leta 2018 pa so dogradi
li še drugi del, ki je v upora
bi od konca leta. Celotna in
vesticija je vredna več kot 50 
milijonov evrov, sicer pa so 
v zadnjih desetih letih v stro
je, opremo in prostore vložili 
280 milijonov evrov, od tega 
samo v zadnjih treh letih 134 

milijonov evrov, sporočajo iz 
skupine LTH Castings. Na 
Trati prevladuje orodjarska 
dejavnost, orodjarna pa se s 
svojim razvojnim oddelkom 
in oddelkom orodjarske teh
nologije uvršča med najso
dobnejše v Evropi. V orod
jarni je skupno 213 zaposle
nih, od tega jih je v proizvo
dnem delu 145 in v razvoj
nem delu 68. V Sloveniji si
cer LTH Castings zaposluje 
dva tisoč, skupaj s hčerinski
ma družbama pa več kot tri 
tisoč ljudi. Skupni prihodki 
skupine LTH Castings so v 
letu 2018 obsegali 321 mili
jonov evrov.

Velika naložba v novo orodjarno
V škofjeloškem podjetju LTH Castings so končali petdeset milijonov evrov 
vredno naložbo v visoko tehnološko orodjarno na Trati. 

Nova orodjarna LTH Castings na Trati / Foto: LTH Castings

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – Vlada je na 
četrtkovi seji potrdila Aneks 
1 k Splošnemu dogovoru 
v zdravstvu za pogodbeno 
leto 2019, po katerem bodo 
zdravniki družinske medi
cine lahko odklanjali nove 
paciente, ko dosežejo 1895 
glavarinskih količnikov ozi
roma laikom bolj razumlji
vo – ko dosežejo 1383 opre
deljenih pacientov. Zdravni
ki, ki že imajo več opredelje
nih pacientov od tega, paci
entov ne bodo izpisovali, je 
zagotovila vodja družinske 
medicine v Zdravstvenem 
domu (ZD) Kranj Tatjana 
Kitić Jaklič. Potrdila je tudi, 
da bodo zdravniki družinske 

medicine, ki bi se jim prve
ga junija iztekel dvomesečni 
odpovedni rok, odpovedni 

rok podaljšali do 15. sep
tembra z izjemo dveh zdrav
nic, ki nepreklicno odhajata 

zaradi izgorelosti. To je nji
hova varovalka, da bo vlada 
sprejela tudi Aneks 2, kar 
naj bi se po besedah minis
tra za zdravje Aleša Šabedra 
zgodilo predvidoma julija. 
»Sprejem Aneksa 1 je pozi
tivni korak v pravo smer, ki 
daje upanje na spremembe 
na bolje. Vendar pa Aneks 1 
sam po sebi ni dovolj, ker ne 
prinaša finančnih učinkov. 
Te bo prinesel šele Aneks 2, 
ki bo zagotovil, da bodo timi 
družinske medicine za potr
jenih 1895 glavarinskih ko
ličnikov na tim tudi stood
stotno plačani, in kar je več 
od opredeljenih glavarin
skih količnikov, nagrajeni,« 
je pojasnila Kitić Jakličeva.

Zamrznili so odpovedi
Dvaindvajset zdravnikov družinske medicine v Zdravstvenem domu Kranj je podaljšalo odpovedni rok do 
15. septembra, dve zdravnici odhajata nepreklicno. Vlada je potrdila Aneks 1, ki je prvi korak v pravo smer. 

Družinski zdravniki bodo lahko odklanjali nove paciente, ko 
dosežejo 1383 opredeljenih pacientov. /Foto: Tina Dokl 43. stran
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Knjigo prejme VIDA JEKOVEC iz Križ.
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KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Bianca iz podjetja Candy – način  
intuitivnega pranja

Letos je podjetje Candy z linijo pralnih strojev Bianca ponovno 
dokazalo, da je korak pred časom in zna odlično vnaprej oce-
niti potrebe in želje sodobnega človeka. Tako so trgu predsta-
vili linijo pralnih strojev Bianca, s katero se lahko s pomočjo 
aplikacije Simply-Fi pogovarjate celo na daljavo. Pralni stroj 
vam bo tako svetoval, kako odstraniti trdovratne madeže, gle-

de na tkanino in njeno 
umazanost bo samos-
tojno izbral program 
pranja, zapomnil si bo 
naše pralne navade, 
opravil pregled stroja 
in samodejno poskr-
bel za vzdrževanje. S 
pralnim strojem Bianca 
se boste lahko dobe-
sedno pogovorili in ga 
povprašali za številne 
nasvete za odstranje-
vanje madežev. Več 
informacij najdete na 
www.candy.si.

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili majico podjetja 
Candy. Nagradno vprašanje: Naštejte vsaj tri lastnosti pral-
nega stroja Bianca. Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
srede, 29. maja 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 10. maja 2019, prejmejo 
promocijsko zgoščenko Sebi Hilda Kravanja iz Bohinjske Bis-
trice, Anja Stare iz Cerkelj in Branko Udovč iz Kranja.
Nagrajencem čestitamo!

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Čeprav Violeta Bulc 
na letošnjih volitvah v Evrop-
ski parlament ne sodelu-
je kot kandidatka, pa z nav-
zočnostjo na predvolilnih 
dogodkih podpira kandida-
te svoje stranke SMC. Tudi 
obisk v Kranju z adrenalin-
skim spustom v kanjon Ko-
kre in ogledom muzeja je bil 
namenjen temu. 

Kot je ob obisku v Kra-
nju povedala Violeta Bulc, v 
predvolilnem obdobju zlasti 
želi ljudem približati Evrop-
sko unijo, njene institucije 
in pristojnosti, da bodo razu-
meli, kaj je smisel tega pove-
zovanja in uvideli prednos-
ti, ki jih prinaša članstvo v tej 
povezavi. Priznati pa je tre-
ba tudi šibkosti, kjer bo pot-
rebna večja aktivnost. Vesela 
je, da se ljudje odzivajo, saj 
v tem času želi predvsem, da 
se udeležijo volitev. »Hkrati 
z veseljem podpiram SMC 
in njenega enkratnega kan-
didata Miho Rebolja, špor-
tnika s srcem in dušo, Slo-
venca in Evropejca, ki pred-
stavlja vse tiste vrednote, ki 
jih tudi jaz zastopam na nivo-
ju EU,« je povedala evropska 
komisarka. Na naše vpraša-
nje, kaj lahko Evropska unija 
naredi za Slovenijo in za in-
terese naših državljanov, pa 
odgovarja: »Za Slovenijo je 
EU okolje, ki zagotavlja mir, 
ki za Slovenijo kot velikega 
izvoznika predstavlja veliko 
tržišče, EU pomeni skupne 
standarde na področju var-
nosti, hrane, kakovosti živ-
ljenja. Ne smemo tudi poza-
biti, da je Evropa drugo naj-
večje svetovno gospodarstvo. 
Hkrati pa je pomembno tudi 
to, da na evropskem nivoju 
skušamo uresničevati tisto, 

kar članice EU prepoznavajo 
kot skupni interes. Najnovej-
ši skupni interes je skupna 
evropska obrambna politika. 
Sicer pa so nam skupne pro-
metne povezave, kar je zelo 
pomembno ob dejstvu, da je 
logistika ena ključnih kon-
kurenčnih prednosti sveta, 
zato v to področje tudi toli-
ko vlagamo. Močno se po-
vezujemo na področju zna-
nosti, raziskav in razvoja: tu 

sem zelo ponosna na sloven-
ske time, ki se izkazujejo ne 
le na evropski, temveč na glo-
balni ravni. Skupen nam je 
odnos do mladine, program 
Erasmus je eden najuspe-
šnejših, kar smo jih lansirali 
v EU. Zdaj se začenja obliko-
vati nova ideja, da podoben 
program naredimo tudi za 
starejšo generacije. Prilož-
nosti je še veliko, tu sem veli-
ka optimistka.« 

Med osmerico kandidatov 
na volitvah v Evropski parla-
ment je tudi Miha Rebolj, ki 
o bližnjih evropskih volitvah 
pravi: »Tudi sam sem zelo 
zainteresiran in vabim drža-
vljane, da se udeležijo voli-
tev v Evropski parlament, saj 
ocenjujem, da so te volitve 
prelomne za nadaljnji razvoj 
Evrope. Menim, da mora biti 
Evropa močna in stabilna za 
nas in za generacije za nami, 
da bodo tudi naši otroci uži-
vali v miru, v solidarnosti, 
spoštovanju človekovih pra-
vic, v prostem pretoku blaga, 
storitev in ljudi. Zavzemam 
se za zmago teh vrednot na 
evropskih volitvah.« 

SMC in njene kandidate 
na evropskih volitvah, med 
njimi tudi gorenjskega kan-
didata Miho Rebolja, pa je 
med drugimi prišla podpret 
tudi poslanka v državnem 
zboru Mateja Udovč. 

Komisarka se je spustila po žici
Evropska komisarja Violeta Bulc je v družbi gorenjskega kandidata SMC na evropskih volitvah Mihe 
Rebolja in še nekaterih članov stranke obiskala Kranj. Jamarji so jih po žici spustili v kanjon Kokre, 
zatem so si ogledali tudi razstave v gradu Khislstein.

Evropska komisarka Violeta Bulc s kandidatom za evroposlanca Miho Reboljem in 
poslanko državnega zbora Matejo Udovč pred spustom v kanjon Kokre / Foto: Gorazd Kavčič

Minuli konec tedna se je na Gorenjskem vrstilo več 
dogodkov pred evropskimi volitvami. Tudi včeraj 
popoldne so pri nas gostovali nekateri politiki: 
včeraj v poslanski pisarni SMC v Kranju predsednik 
Miro Cerar, na okrogli mizi o sodstvu v Kamniku 
evropska poslanka SDS Romana Tomc, ki je skupaj 
s kandidatko Alenko Forte in poslancem državnega 
zbora Markom Pogačnikom sodelovala tudi na 
pogovornem večeru v Tržiču, v Domžalah pa se je 
mudil volilni kombi NSi s kandidatko Ivo Dimic. 

Suzana P. Kovačič

Tržič – Pogovor v Mestni ka-
varni Tržič je vodil dr. Kle-
men Belhar, vodja skupine 
Zagon, ki je del podporni-
kov liste Povežimo se, ki so 
programsko sorodni evrop-
skim zelenim. Zgojzniko-
va je po izobrazbi profeso-
rica matematike in pedago-
gike, v zadnjih letih najbolj 
znana kot aktivistka v akciji 
Očistimo Slovenijo, za kar je 

bila nominirana in zatem iz-
brana za Slovenko leta. Rav-
no ta nominacija, ki govori 
v korist okoljevarstvu, jo je 
spodbudila k razmisleku, da 
je nastopil čas še za kaj dru-
gega, za vstop v evropsko po-
litiko zelenih. Prepričana je, 
da je migrantska problema-
tika enako kritična kot okolj-
ska, le da se o okoljski pre-
malo govori. Verjame v pri-
hodnost Evropske unije, 
kako bi se sicer Slovenija 

sama pogovarjala s svetov-
nimi velesilami za zaprtimi 
mejami? Glavne ukrepe vidi 
v takojšnjem izvajanju do-
govora Pariškega sporazu-
ma o podnebnih spremem-
bah z omejitvijo fosilnih go-
riv in uvajanjem obnovljivih 
virov energije, kar mora biti 
prihodnost evropske ener-
getske politike. Opozarja, da 
je naša potrošnja nenormal-
na in poziva k ukrepom po-
novne uporabe. »V Društvu 

Ekologi brez meja smo zves-
ti načelu, da bomo vsakič 
znova poskušali nakazova-
ti rešitve, kajti že en zgled 
vleče drugega.« Pereča pro-
blematika ostajajo odpad-
ki, rešitev po mnenju Urše 
Zgojznik niso sežigalnice, 
ker se v njih kuri nekaj, kar 
smo vzeli iz narave, pa va-
njo nismo vrnili po naravni 
poti. Kot pravi, ima Evrop-
ska unija številne sklade, ki 
podpirajo okoljevarstvene 

projekte, od državnih orga-
nov pa je odvisno, kako us-
pešni so pri črpanju denar-
ja. Skozi osebne izkušnje – 
društvo Ekologi brez meja 
je prek projektov povezano s 
pristojnimi ministrstvi – od 

državnih organov pričakuje 
več kulture civilnega dialo-
ga. Kot še poudarja, so samo 
še skupne poti v prihodnost, 
zato je tudi diskurz, ali bodo 
raje delovna mesta ali oko-
ljevarstvo, zastarel.

Slovenka leta kandidira za poslanko
Gostja nedavnega pogovornega večera Zakaj iz okoljskega aktivizma v politiko je bila Urša Zgojznik, 
nosilka liste Povežimo se, predsednica društva Ekologi brez meja, Slovenka leta in kandidatka za 
poslanko v Evropskem parlamentu.

Pogovor z Uršo Zgojznik v Tržiču 
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Snovik – Organizator letošnjega tradicionalnega srečanja upo-
kojencev Gorenjske je poleg Pokrajinske zveze društev upoko-
jencev Gorenjske tudi Društvo upokojencev Kamnik, zato se 
bodo upokojenci zbrali v Snoviku, in sicer v četrtek, 6. junija. 
Srečanje se bo pod velikim šotorom pred termami začelo ob 10. 
uri. Prijave zbirajo v društvih upokojencev, kjer bodo udeleženci 
predhodno prejeli bon za osem evrov, ki je vstopnica na priredit-
veni prostor. V ceno bona je vključena tudi prehrana. Poskrbljeno 
bo tudi za kulturni program in živo glasno s skupino Špica.

Gorenjski upokojenci se bodo zbrali v Snoviku
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Te dni v Sloveniji poteka 
teden vseživljenjskega 
učenja. Tudi na Go-

renjskem se vrstijo različne 
prireditve, ki spodbujajo uče-
nje in druženje, skupaj jih 
bo do konca junija kar okoli 
sto osemdeset. Teden se je 
namreč z začetnih nekaj dni 
pred 24 leti razširil na skoraj 
dva meseca, prireditve pa po-
tekajo pod geslom Slovenija, 
učeča se dežela. 

Različne okrogle mize, de-
lavnice, predavanja, svetova-
nja in še kaj na Gorenjskem 
povezuje Ljudska univerza 
Kranj, ki prav letos praznuje 
šestdeset let delovanja. Preveč 
bi bilo naštevati, kaj vse ima v 
programu izobraževanja ljud-
ska univerza, dejstvo pa je, da 
je dva meseca dolg teden vseži-
vljenjskega učenja namenjen 
tudi temu, da nas spomni, 
kako pomembno je, da nikoli 
ne pozabimo na učenje.

Učiti se začnemo prak-
tično ob rojstvu, veliko vlogo 
ima zlasti učenje v šolah, od 
osnovnih do univerz. Tudi ko 
se usposobimo za poklic, se ve-
činoma zavedamo, da učenja 
še zdaleč ni konec, saj se svet 
spreminja hitreje, kot marsik-
daj lahko dojemamo.

In če so spremembe edina 
stalnica, potem je življenje 
pravzaprav eno samo učenje. 
Tako sem pred kratkim z odob-
ravanjem prisluhnila znanki, 
ki mi je, potem ko je že nekaj 
časa upokojena, povedala, da 
se uči dveh novih tujih jezi-
kov. Ne zato, ker bi to znanje 

potrebovala, ampak zato, ker 
vsakič, ko se nauči novo besedo 
in si jo tudi zapomni, pri tem 
resnično uživa.

Ob tem sem se spomnila 
besed ene od letošnjih nagra-
jenk ob tednu vseživljenjskega 
učenja Mirjane Debeljak, ki 
se zadnja leta veliko ukvarja 
s poučevanjem. Tudi s pouče-
vanjem tako imenovanih ran-
ljivih skupin, tistih, ki jih je 
življenje prikrajšalo za vid ali 
kaj drugega. S kakšno ljubez-
nijo jih uči, s kakšno ljubezni-
jo uživa v poučevanju in kako 
na koncu najbolj uživa sama, 
saj je ugotovila, da se ob uče-
nju drugih vsaj toliko nauči 
tudi sama. 

»Več ko se učimo, bolj ugo-
tavljamo, kako malo znamo,« 
med drugim razmišlja De-
beljakova in tisti, ki si življe-
nja tudi po končani formalni 
izobrazbi ne predstavljamo 
brez učenja, smo prepričani, 
kako prav ima. Vseživljenjsko 
učenje namreč še malo ne po-
meni, da se učimo zgolj novih 
jezikov, morda izpolnjujemo v 
kuharskih spretnostih ali spo-
znavanju novih računalniških 
veščin. Pomeni predvsem, da 
postajamo močnejši, morda 
samozavestnejši in ne nazad-
nje tudi bolj srečni. Ker ne le 
otrokom, temveč tudi odraslim 
nova znanja vedno znova pri-
našajo veliko zadovoljstvo. 

Zato je učenje tudi vseži-
vljenjski navdih. Ne le ob tednu 
vseživljenjskega učenja, ki nas 
vsako leto znova spomni, da se 
učimo tako rekoč do smrti.

Učenje za življenje

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

Suzana P. Kovačič

Kranj – V prostorih kranjske 
občine je bila v četrtek raz-
prava o razmerah v Zdra-
vstvenem domu (ZD) Kranj 
s soočenjem mnenj v zvezi 
z odpovedjo pogodb družin-
skih zdravnikov. Sodelova-
li so družinski zdravnici Ta-
tjana Primožič in Nana Far-
tek, vodja zdravstvene nege 
v ZD Kranj Jože Prestor, 
direktor Osnovnega zdra-
vstva Gorenjske Jože Veter-
nik, Nevenka Lekše iz zdru-
ženja ZaNas, poslanec Levi-
ce in predsednik Odbora za 
zdravstvo v državnem zbo-
ru dr. Franc Trček, nekdanji 
zdravstveni minister prof. 
dr. Dušan Keber in direkto-
rica kranjske območne eno-
te ZZZS Nataša Čarman Ko-
renjak. Razpravo je vodil po-
slanec Levice Miha Kordiš, 
s poudarkom, da je zdravje 
treba vrniti v naročje javne-
ga zdravstva. Ali gre za de-
jansko preobremenjenost 
zdravnikov ali pa je v pri-
tisku privatizacije javnega 
zdravstva vendarle zrno res-
nice? Tatjana Primožič je 
bila odločna, da je očitek po-
polnoma neutemeljen, da 
so na problematiko preobre-
menjenosti in pomanjkanja 
zdravnikov ter preobilico 
administrativnih opravil že 

dolgo opozarjali. Nano Far-
tek bolijo očitki, da so zdrav-
niki leni in da delajo prema-
lo. »Razlog za odpovedi je 
grmadenje vsega, kar se je 
na družinsko medicino pri-
lepilo,« je poudarila. 

ZD Kranj je s skoraj štiris-
to zaposlenimi eden večjih 
zdravstvenih domov pri nas, 
Jože Prestor je opozoril, da 
kljub širjenju dejavnosti ne 
dohajajo potreb uporabni-
kov, najšibkejše je ravno po-
dročje družinske medicine 
in pediatrije. Jože Veternik 
je zanikal, da je cilj ravna-
nja zdravnikov v Kranju pri-
vatizacija, kajti od skupaj 35 
timov družinske medicine 
ima samo eden koncesijo. 
Opozoril je, da v Sloveniji še 
nismo imeli daljše politike 

zdravstvenega varstva, ker 
so se ministri za zdravje me-
njali na manj kot dve leti, pri-
marno zdravstvo pa do pred 
nekaj leti ni bilo prioriteta.

Nevenka Lekše je poudari-
la, da se v primarnem zdra-
vstvu premalo opozarja na 
pravico pacientov do dosto-
pnosti do zdravstvenih sto-
ritev in dejstvo, da nekate-
ri sploh nimajo izbranega 
osebnega zdravnika ali pa 
jim je onemogočena mož-
nost izbire. Franc Trček je 
prepričan, da nekdo na po-
dročju zdravstvene politi-
ke v preteklosti ni dokon-
čal domače naloge, zdrav-
nikom pa očital predvsem, 
da so prepozno povzdignili 
glas. In da mladi, tudi mladi 
zdravniki danes razmišljajo 

bolj pragmatično, njim je trg 
cel svet. 

Dušan Keber je prepričan, 
da obstajajo notranje rezerve 
v vsakem sistemu, da je šte-
vilo zdravnikov politična od-
ločitev in da smo si državlja-
ni zahoteli boljše zdravstvo, 
ki pa je kronično podfinan-
cirano. Dodal je: »Pred pet-
desetimi leti so že mene uči-
li na fakulteti, da bo osnovno 
zdravstvo propadlo ... Medi-
cinska fakulteta mora pove-
čati ugled osnovnega zdra-
vstva, da se bodo družinski 
zdravniki v njem počutili po-
nosne.« Nataša Čarman Ko-
renjak pa je menila, da gre 
za cel nabor odprtih vpra-
šanj, ki jih razkriva kranjska 
situacija, kar kaže, kako so-
odvisni s(m)o.

Bolijo očitki, da smo leni
Razpravo o aktualnih razmerah na področju družinske medicine v Zdravstvenem domu Kranj je vodil 
poslanec Levice Miha Kordiš z iztočnico, ali gre za dejansko preobremenjenost zdravnikov ali pa je v 
pritisku privatizacije javnega zdravstva vendarle zrno resnice.

Sodelujoči na razpravi o razmerah na področju družinske medicine tudi v Zdravstvenem 
domu Kranj / Foto: Tina Dokl

»Nova orodjarna na Tra-
ti predstavlja center orodjar-
skega znanja. Med sodob-
nejšo strojno opremo, ki jo 
uporabljajo, sodijo npr. stro-
ji za 3D-tiskanje kovin, na-
predni sistemi za tridimen-
zionalne meritve na podla-
gi primerjave realnih mode-
lov (CT-rentgen, optični sis-
temi, ATOS) in druga orod-
jarska tehnologija. Poleg 
tega je v prostorih na Trati 
tudi oddelek mehanske ob-
delave zahtevnih izdelkov, 
ki dopolnjuje oddelek iz 
Škofje Loke. Avtomobilska 

industrija zahteva kakovo-
stne in zanesljive poslovne 
partnerje, ki nenehno vlaga-
jo v razvoj, poudarjajo v pod-
jetju. Andrej Kranjec, di-
rektor LTH Castings, je ob 
tem povedal: »Z investicijo 
v novo lokacijo na Trati smo 
vzpostavili tehnološko do-
vršen obrat za izdelavo oro-
dij, ki so osnova za visoko-
kakovostne ulitke. Zaneslji-
vost, razvojna naravnanost 
ter opremljenost s sodob-
no tehnologijo so jamstvo, 
da so naši izdelki lahko že 
danes in seveda tudi v pri-
hodnosti del avtomobilov v 
Evropi in po svetu.«

Velika naložba v novo 
orodjarno
31. stran

To namero volivci sporoči-
jo okrajni volilni komisiji, na 
območju katere uresničuje-
jo svojo volilno pravico, ali 
Državni volilni komisiji.

Do petka, 24. maja, opol-
noči, poteka še volilna kam-
panja, nato nastopi volilni 
molk. V nedeljo, 26. maja, pa 
bomo lahko osem poslancev 
iz Slovenije za Evropski par-
lament volili od 7. do 19. ure.

Predčasno glasovanje
31. stran

Kot je še dodala Tatjana 
Kitić jaklič, bodo V ZD Kranj 
po vsej verjetnosti ohranili 
na novo vzpostavljeni aku-
tni ambulanti, ker z obsto-
ječimi ambulantami zdrav-
niki vseh nadomeščanj ne 
bodo mogli zagotoviti. V ZD 
Kranj je 34 družinskih am-
bulant, vendar dve zdravnici 
odhajata, še pet zdravnikov 
oziroma zdravnic ima daljšo 
odsotnost zaradi bolniških 
in porodniških dopustov. 
In kaj Kitić Jakličeva svetu-
je pacientom, ki so še brez 

izbranega osebnega zdrav-
nika? »V tem primeru sve-
tujem, da se obrnejo na tiste 
bližnje zdravstvene domo-
ve, ki še vpisujejo, zaenkrat 
je to možno v Škofji Loki in 
Tržiču. V Kranju to trenu-
tno ni mogoče zaradi preo-
bremenjenosti in prezase-
denosti družinskih timov. 
Tako bo, vse dokler se situ-
acija ne bo popravila. Kdaj 
se bo, pa je težko napoveda-
ti.« Družinski zdravniki tudi 
od zdravstvene zavarovalni-
ce pričakujejo, da jih bo raz-
bremenila administrativnih 
opravil.

Zamrznili so odpovedi
31. stran

Ljubljana – Minister za zdravje Aleš Šabeder je v petek podpisal 
soglasje k dokumentu Poklicne kompetence in aktivnosti v dejav-
nosti zdravstvene nege. Kot je pojasnil, dokument pomembno 
opredeljuje, kaj kdo dela in za kaj je kdo pristojen in odgovoren 
v zdravstveni negi. »Jasna navodila in zadolžitve med posame-
znimi poklici so osnova za dobro, kakovostno in varno oskrbo 
pacientov. Hkrati pa tudi zaščita za zaposlene v zdravstveni 
negi.« Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slo-
venije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Slovenije Monika Ažman je ob tem izrazila 
ponos in veselje, saj dokument podpira razvoj zdravstvene nege 
tudi v prihodnje in obenem ohranja avtonomijo stroke.

Dokument podpira razvoj zdravstvene nege
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Občina Škofja LokaOBČINA RADOVLJICA

6 muzejev in 23 vrhov

Nova Gorenjska muzejsko-planinska 
transverzala in vodnik

Enotna
vstopnica

z zakladi po muzejih in  
planinskih točkah ter … sledljivčki! 

Nagradne  igre 

Geolov
maj 2019

–
maj 2020

Kranjska sivka je 
naša naravna 

dediščina
Smučanje je  
raj na zemlji

Prva Slovenca 
na Everestu

Gora velikanov 
Lubnik

Na planincah 
luštno biti

Planinski
raj

Medobčinski 
muzej Kamnik

Loški muzej 
Škofja Loka

Gorenjski 
muzej

Tržiški 
muzej

Čebelarski muzej Slovenski  
planinski muzej
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Maša Likosar

Srednja vas v Bohinju – Obe-
ležje, za postavitev katere-
ga je dalo pobudo Območ-
no združenje veteranov voj-
ne za Slovenijo Zgornja Go-
renjska, je namenjeno spo-
minu na osamosvojitveno 
dogajanje, v katerem so pri-
padniki voda vojaške poli-
cije 22. brigade Teritorial-
ne obrambe zavzeli vojaški 
objekt JLA na Rudnem po-
lju in enoto JLA prisili v pre-
dajo. »Tridesetega junija 
leta 1991 smo dobili nalogo, 
da gremo v zavzetje vojašni-
ce na Pokljuki, kjer je bil te-
daj logistični in šolski center 
JLA. Nismo imeli podatkov, 
koliko vojakov je tam name-
ščenih, in pričakovali smo 
najhujše. Bili smo previdni 
in smo najprej razorožili ter 
zajeli stražarja, sledili so po-
ziv vojakom in starešinam 
k predaji ter trda pogajanja 
s poveljujočim vodnikom. 
Odločil sem se, da jim damo 
uro časa, da pripravijo voja-
šnico na predajo, v naspro-
tnem primeru bi uporabili 
silo. Po eni uri se je poveljnik 
strinjal s predajo, podpisali 
smo prevzem orožja, streli-
va in vojašnice, ki je bila od 
tedaj naprej v rokah Terito-
rialne obrambe Slovenije,« 

je povedal tedanji poveljnik 
voda vojaške policije 22. bri-
gade Teritorialne obrambe 
Zvone Mulej.

Zbrane je nagovoril tudi 
predsednik Območnega 
združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Zgornja Go-
renjska Janez Koselj, ki se je 
zahvalil vsem, ki so podprli 
njihovo pobudo, predvsem 
pa ministru za obrambo 
Karlu Erjavcu, slavnostne-
mu govorniku slovesno-
sti ob odkritju spominske-
ga obeležja. »Zadovoljen 
sem, da smo danes odkrili to 

spominsko obeležje in mis-
lim, da je prav, da ga ima-
mo, ker se včasih zdi, da smo 
svojo državo dobili kar tako. 
Ne smemo pozabiti na vse 
žrtve, na družinske člane, ki 
so ostali brez svojih bližnjih, 
tudi zaradi dogodkov v času 
vojne za Slovenijo. Teh ča-
sov se moramo spominjati s 
ponosom,« je dejal Karl Er-
javec in dodal: »Na Rudnem 
polju so bili napeti dnevi po-
gajanj in spopadov. Zahvala 
gre usposobljenim poveljni-
kom, kot je Zvone Mulej in 
drugim borcem, ki so s svojo 

preudarnostjo dosegli, da ni 
prišlo do najhujšega.«

Slovesnosti ob odkritju 
obeležja, ki bo večno spo-
minjalo na enega od do-
godkov novejše zgodovine, 
na enega od vrste dogod-
kov v komaj rojeni državi, 
dogodkov za ohranitev sa-
mostojnosti zadnjega juni-
ja leta 1991, so se udeleži-
li številni predstavniki zvez 
vojnih veteranov, bohinjski 
župan Jože Sodja, blejski 
župan Janez Fajfar in po-
slanec v Evropskem parla-
mentu Igor Šoltes. 

Spomin na osamosvojitev
V soboto je pred Vojaškim objektom Rudolfa Badjure na Rudnem polju na Pokljuki potekala slovesnost 
ob odkritju spominskega obeležja. Slavnostni govornik je bil minister za obrambo Karl Erjavec.

Pred Vojaškim objektom Rudolfa Badjure so odkrili spominsko obeležje v čast pripadnikom 
voda vojaške policije 22. brigade Teritorialne obrambe. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Bled – Več kot 150 potaplja-
čev je na šestindvajsetih lo-
kacijah okoli Blejskega je-
zera v soboto odstranjevalo 
odpadke iz jezera in tujero-
dne školjke potujoče triko-
tničarke. Iz jezera so prines-
li več kot šest kubičnih me-
trov odpadkov, med kateri-
mi je tudi tokrat prevlado-
vala predvsem plastična in 
druga embalaža. Pri čišče-
nju brežin so jim na pomoč 
priskočili mladi taborniki, v 
okviru svoje družbeno odgo-
vorne kampanje Razmišljaj 
EKO logično, v sklopu kate-
re si prizadevajo za manjšo 
potrošnjo lahkih plastičnih 
vrečk in trajnostno razmi-
šljanje, pa je akcijo podprlo 
tudi podjetje Spar Slovenija.

Predsednika DPD Bled Ja-
neza Andrejca veseli, da se 
akciji vsako leto pridruži več 
udeležencev. »S skupnimi 

močmi lahko naredimo ne-
kaj dobrega za okolje,« je 
poudaril in dodal, da vsa-
ka tako uspešno opravlje-
na čistilna akcija predsta-
vlja majhno zmago z veli-
kim pomenom. Akciji čišče-
nja jezerskega dna se je le-
tos pridružil tudi državni se-
kretar na ministrstvu za oko-
lje in prostor Marko Maver. 

Zaveda se, da tovrstne akci-
je niso dovolj, da bi dosegli 
dobro stanje Blejskega jeze-
ra, ampak je za to potrebno 
tudi ozaveščanje ljudi. »Blej-
sko jezero je preobremenje-
no, vplivov nanj je veliko, od 
kmetijstva do turizma, zave-
dati pa se je treba, da je glav-
ni razlog še vedno človek,« 
je poudaril in dodal, da jih 

zato čaka še veliko dela. Pri 
pripravi ukrepov za kratko-
ročno izboljšanje stanja je-
zera bodo po njegovih be-
sedah še naprej sodelovali z 
občino, skupaj bodo pripra-
vili tudi načrt za dolgoročno 
upravljanje Blejskega jeze-
ra. Veliko težavo predstavlja 
tudi vnos hranil v jezero za-
radi krapolova, pri čemer po 
besedah Marka Mavra raču-
najo tudi na sodelovanje mi-
nistrstva za kmetijstvo. 

Ne glede na to, da potaplja-
či čistilno akcijo na Bledu 
pripravijo vsako leto, ni od-
padkov pod vodo nič manj, 
je ugotavljal Marko Gajić iz 
DPD Bled. »Tudi če bi danes 
nehali smetiti, bi imeli vsaj 
še za deset let dela. Pod vodo 
je še vedno ogromno plasti-
ke,« je opozoril in ob tem 
pozval vse občane in obisko-
valce Bleda, naj smeti ne me-
čejo v vodo. »V vodnem kro-
gu se nam vse vrne, čeprav 
mogoče ne čisto takoj.« 
Blejski potapljači ob fizič-
nem odstranjevanju odpad-
kov iz vode redno vsak teden 
skrbijo tudi za odstranjeva-
nje invazivne potujoče triko-
tničarke. »Če ne bi bilo blej-
skih potapljačev, bi se popu-
lacija hitro razširila, tako pa 
ostaja pod nadzorom,« je po-
jasnil Gajić.

Še vedno preveč plastike
V Društvu za podvodne dejavnosti (DPD) Bled so minulo soboto v 
sodelovanju z Ribiško družino Bled, Občino Bled in javnim podjetjem 
Infrastruktura Bled pripravili tradicionalno, že 26. akcijo čiščenja dna in 
obrežja Blejskega jezera.

V DPD Bled so minulo soboto pripravili tradicionalno, že 
26. akcijo čiščenja dna in obrežja Blejskega jezera. 

Marjana Ahačič

Radovljica, Bled – Predse-
dnica Nacionalnega sveta 
Švicarske konfederacije Ma-
rina Carobbio Guscetti, ki je 
v teh dneh na povabilo pred-
sednika Državnega zbora 
Dejana Židana na uradnem 
obisku v Sloveniji, je v ne-
deljo obiskala Bled in Ra-
dovljico. Na Bledu sta si Ca-
robbio Guscettijeva in Židan 
najprej ogledala Osnovno 
šolo prof. dr. Josipa Plemlja 
– šolo s toplotnim siste-
mom, prenovljenim v okvi-
ru projekta REAAL (Obno-
vljivi viri energije v alpskem 
prostoru) in s pomočjo švi-
carskega prispevka, nato pa 
še Blejski grad z muzejem. 
Sledil je ogled Čebelarske-
ga muzeja v Radovljici, kjer 
sta goste pozdravila radovlji-
ški župan Ciril Globočnik 
in predsednik Čebelarske 

zveze Slovenije (ČZS) Bo-
štjan Noč. Predsednica Ma-
rina Carobbio Guscetti je iz-
razila zadovoljstvo, da bo v 
Sloveniji prav na svetovni 
dan čebel, in pohvalila pri-
zadevanja, ki jih Slovenija 
usmerja v delo na področju 
zaščite čebel. »Signal, ki ste 
ga javnosti poslali s svetov-
nim dnevom čebel, je zelo 
pomemben.« Predsednik 
ČZS Boštjan Noč je pouda-
ril dobro sodelovanje sloven-
skih čebelarjev s švicarski-
mi in poudaril, da tudi ura-
dni obiski na najvišji rav-
ni krepijo sodelovanje med 
med čebelarji obeh dežel. 
V ponedeljek je Marina Ca-
robbio Guscetti prisostvova-
la okrogli mizi ob svetovnem 
dnevu čebel, v predsedniški 
palači pa sta jo ločeno spre-
jela predsednik države Bo-
rut Pahor in predsednik vla-
de Marjan Šarec.

Predsednika parlamentov 
obiskala Gorenjsko

Predsednica spodnjega doma švicarskega parlamenta 
Marina Carobbio Guscetti je v družbi predsednika 
državnega zbora Dejana Židana obiskala Čebelarski muzej 
v Radovljici. / Foto: Gorazd Kavčič
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Postani varnejši 
voznik! 

Preizkusi se 
na naprednem 
simulatorju vožnje.

Kranj, 24. maj,
Planet Tuš Kranj
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Mateja Rant

Zgornji Brnik – Je slovensko 
šolstvo na razpotju, je Bela 
knjiga začetek prenove ali 
le politično orodje, ki ima s 
prakso (pre)malo skupnega, 
in kakšno šolo želimo ponu-
diti slovenskim otrokom je 
bilo le nekaj vsebinskih iz-
hodišč, o katerih so na sre-
čanju razpravljali uveljavlje-
ni slovenski strokovnjaki in 
ravnatelji. V sklopu sreča-
nja so pripravili tudi okrog-
lo mizo z naslovom Preno-
ve šolstva: tri korake naprej, 
dva koraka nazaj?, na kateri 
so med drugim spregovorili 
o razmerju med stroko, pra-
kso in politiko na področju 
šolstva. Udeleženci so tudi 
poudarili, da šolstvo potre-
buje dolgoročno vizijo, pri 
čemer pa je treba graditi na 
dosedanjih izkušnjah.

Največji dosežek na po-
dročju izobraževanja v zad-
njih treh desetletjih je po 

mnenju ravnateljice Osnov-
ne šole Danile Kumar Mojce 
Mihelič v tem, da je šola da-
nes manj uniformirana in si 
učitelji lahko privoščijo več 
svobode, največji problem 
pa sta po njenem vdor laične 
javnosti v šolo in pretirana 
birokratizacija. »Politika je 

tista, ki bi nam lahko izborila 
moč in status v tej državi, saj 
daje glas tako teoretikom kot 
praktikom na področju šol-
stva,« je njen pogled na ide-
alno razmerje med stroko, 
prakso in politiko. Ravnate-
ljica Osnovne šole Podbrdo 
Polona Kenda je opozorila 

na problem centralizaci-
je, ki ga občutijo na pode-
želju, ravnateljica Osnov-
ne šole Toneta Čufarja Ma-
ribor Špela Drstvenšek pa je 
kot težavo izpostavila pred-
vsem vstop prava in množi-
ce predpisov v šolstvo. Sis-
tem bi moral biti po njenem 

prepričanju dovolj prožen, 
da bi se lahko prilagodil spe-
cifikam otroka in šole. Da 
bi se šolski sistem razvijal 
v pravo smer, je po njenem 
treba poskrbeti, da so odlo-
čitve dovolj strokovno pod-
prte in obenem izvedljive.

Največji napredek je bil po 
mnenju direktorja republi-
škega zavoda za šolstvo Vin-
ka Logaja dosežen pred tri-
desetimi leti, ko so postavi-
li šolski sistem, ki je v tem 
obdobju postal mednarodno 
primerljiv. Obenem pa je po 
njegovem privilegij v sloven-
skem šolskem prostoru, da 
se ohranja močan stik med 
razvojnim delom na nacio-
nalni ravni in izvedbenim 
delom v šolah. Kot največjo 
nevarnost je izpostavil vdor 
vseh politik v šolsko politi-
ko, kar je za sam šolski sis-
tem nevarno. »Problem je, 
če šolski prostor nima jas-
ne strategije,« je opozoril. 
Izredni profesor za podro-
čje sociologije vzgoje na Pe-
dagoški fakulteti Univerze v 
Ljubljani Slavko Gaber je za 
zamujeno priložnost ozna-
čil, da nismo sposobni kon-
sistentno spremljati in nad-
grajevati stvari, zaradi če-
sar se boji, da smo že padli 
pregloboko. Psiholog in do-
cent na Univerzi na Primor-
skem Kristjan Lešnik Musek 

pa pogreša močno šolsko po-
litiko z jasno idejo in jasno 
vizijo. »Za to pa je potreben 
sorazmerno visok družbeni 
konsenz, kakšno državo ho-
čemo in kakšno družbo si 
želimo v prihodnje. Politika 
naj ve, kaj hoče od tega siste-
ma, potem pa ga pusti, da za-
živi in gre svojo pot.« Akade-
miki bi po njegovem morali 
včasih poslušati tudi mnenja 
v »strelskih jarkih« oziroma 
ljudi s terena. Težavo vidi 
tudi v birokratizaciji. »Več 
se ukvarjamo s stvarmi kot 
ljudmi, to je rak rana siste-
ma. Zato naši otroci ne ma-
rajo šole in imajo odpor do 
posameznih predmetov.«

Redna profesorica na od-
delku za pedagogiko in an-
dragogiko na Filozofski fa-
kulteti Univerze v Ljublja-
ni Mojca Kovač Šebart je po-
udarila, da lahko odpor do 
šole izvira tudi v šoli sami, 
sploh če nam vse predsta-
vlja pretiran napor, namesto 
da bi krepili pozitivno samo-
podobo. Predsednik Zdru-
ženja ravnateljic in ravna-
teljev osnovnega in glasbe-
nega šolstva Slovenije Gre-
gor Pečan pa je še opozoril, 
da pri nas kontrolni meha-
nizem za nadziranje šol ne 
deluje, saj inšpekcija prever-
ja samo upravni del šole, pe-
dagoški del pa je ne zanima.

Potrebna dolgoročna vizija
Ravnatelji osnovnih šol so se minuli petek zbrali na šestem letnem srečanju, ki ga je pod naslovom 
Bela knjiga včeraj, danes in jutri pripravila Mladinska knjiga v sodelovanju z Združenjem ravnateljic in 
ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije.

V sklopu srečanja ravnateljev so pripravili tudi okroglo mizo z naslovom »Prenove šolstva: 
tri korake naprej, dva koraka nazaj?«.

Jože Košnjek

Strahinj – Sedem dijakov in 
dijakinj treh koroških kme-
tijskih strokovnih šol, in si-
cer Drauhofen in Litzelhof 
z okolice Špitala ob Dravi in 
Ehrental iz okolice Celov-
ca, je pred kratkim konča-
lo petdnevno bivanje v Bio-
tehniškem centru v Strahi-
nju. Na sklepnem srečanju 
so se mladi Korošci Michel-
le Marie, Natalie, Nadia, 
Aleksandra, Mathias, Mar-
tin in Gerd poslovili od svo-
jih gostiteljev, tudi dijakov 

Biotehniškega centra Ane 
Poklukar iz Žej, Petre Po-
gačnik iz Dolenje vasi, Lo-
vra Benedičiča iz Lipnice 
pri Kropi in Andraža Tiš-
lerja ter Tineta Gregorca s 
Podbrezij, pri katerih so Ko-
rošci stanovali. 

Dekleta in fantje z obeh 
strani meje so povedali ne-
kaj vtisov s tokratne izme-
njave. Med Korošci ni bilo 
nikakršnega dvoma ali stra-
hu pred potjo v Strahinj ozi-
roma v Slovenijo. Posebej 
so bili navdušeni nad pri-
jaznostjo Slovencev, nad 

načinom peke in okusnostjo 
potice in domačega kruha, 
nad običaji in postavljanjem 
mlaja ob rojstnem dnevu 
in nad naravnimi lepotami 
naše dežele, saj so skupaj 
z gostitelji obiskali kar ne-
kaj slovenskih krajev. V Do-
brovniku so jih navdušile or-
hideje in sploh naše znanje 
pri ravnanju z rožami. Zani-
malo jih je delo v gozdu, še 
posebej fante iz Litzelhofa, 
kjer dajejo v učnem progra-
mu posebno pozornost goz-
darstvu, v hlevu, mlekarni in 
sadovnjaku. 

Navdušeni nad potico
Na Biotehniškem centru Naklo v Strahinju že deseto leto poteka sodelovanje 
s kmetijskimi šolami na Koroškem, katerega del je tudi izmenjava dijakov.

Dijaki s Koroškega in njihovi gostitelji na zaključku letošnje izmenjave 
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Sozialhilfeverband Feldkirchen
V domu za upokojence, Seniorenwohnheim Lindl na avstr. Ko-
roškem, 9560 Trg na Koroškem / Feldkirchen, takoj zaposlimo

diplomiranega bolničarja-negovalca m/ž 
oz. diplomirano medicinsko sestro m/ž

(dipl. Gesundheits- und KrankenplegerIn)
Mesečna plača po uradno predpisani stopnji SWÖ pribl. 

2.569,62 evrov bruto (plus dodatki, ki so odvisni od delovne 
dobe). Po potrebi vam nudimo brezplačno bivanje. 

Potrebno je znanje nemščine in nostrifikacija. 
Delovni urnik po možnosti v treh zaporednih dneh. 

Dodatne informacije o razpisanem delovnem mestu:
tel. 0043 4276 4100 12 oz. 0043 4276 3077 680

Veselimo se vaše vloge na:
Sozialhilfeverband Feldkirchen

Milesistrasse 10, A-9560 Feldkirchen / Trg na Koroškem
g.freithofnig@gdevb.at

Holidaycheck priznanje za vrhunski hotel
A-9551 Bodensdorf • Gerlitzen Alpe / Osojščica

Zaposlimo

čistilke / sobarice m/ž
(Reinigungskräfte / Stubenmädchen)

Pogoj je znanje nemščine. Delo poteka 5 oz. 6 dni na teden, 40 oz. 48 ur. Pričetek dela 17. 
06. 2019. Delo v poletni in zimski sezoni - pribl. 10 mesecev na leto. Po želji vam nudimo tudi 

možnost prevoza z drugimi sodelavci na relaciji Jesenice - Gerlitzen / Osojščica - Jesenice. 

kuharja m/ž (Chef de Partie)
Delo poteka 5 oz. 6 dni na teden. Po potrebi vam nudimo tudi brezplačno bivanje. Plača 

najmanj po kolektivni pogodbi, odvisno od kvalifikacije in delovnega časa tudi več. 

G. dir. Andreas Feichter se veseli vašega klica ali sporočila:
tel.: 0043 4248 2880 • e-pošta: af@feuerberg.at

Dodatne informacije najdete na: www.feuerberg.at

Ana Šubic

Srednje Bitnje – Letos mi-
neva štiristo let od blagoslo-
vitve cerkve sv. Uršule v Sre-
dnjih Bitnjah, ki sodi pod 
okrilje župnije Kranj-Šmar-
tin. Visok jubilej so počasti-
li minulo nedeljo s slovesno 
mašo, ki jo je vodil ljubljan-
ski pomožni škof Franc Šu-
štar ob somaševanju šmar-
tinskega župnika Bojana Li-
karja in duhovnega pomoč-
nika Stanislava Dolšaka. 

V uvodu je zbrane v cerkvi 
sredi Sorškega polja nagovo-
ril tajnik župnijskega pasto-
ralnega sveta Niko Primc, ki 
je ob njeni 400-letnici pou-
daril, da je častitljiva doba 
odraz globoke vere njiho-
vih prednikov, ki so v težkih 
okoliščinah postavljali svo-
ja svetišča. Dodal je, da žu-
pnija Kranj-Šmartin vzdržu-
je poleg župnijske cerkve v 
Stražišču še pet podružnič-
nih cerkva.

Cerkev sv. Uršule so zgra-
dili na lokaciji lesene pred-
hodnice. Slednjo je zara-
di dotrajanosti v začetku 17. 
stoletja župnik Jurij Kramar-
šek dal podreti. Temeljni ka-
men za novo cerkev je 26. av-
gusta 1612 položil in blagos-
lovil škof Tomaž Hren, ki je 

5. maja 1619 na veliki slove-
snosti cerkev posvetil v čast 
sv. Uršule, zavetnice mladi-
ne, učiteljic in vzgojiteljic pa 
tudi priprošnjice za dober 
zakon in mirno smrt.

Škof Franc Šuštar je v ne-
deljski pridigi med drugim 
dejal, da lahko občuduje-
mo vero ljudi, ki so pred šti-
rimi stoletji zgradili cerkev, 
kot tudi vero vseh tistih, ki so 
nekoč in še danes vzdržuje-
jo biser sredi Sorškega polja. 

Dotaknil se je tudi zavetnice 
cerkve, mučenke iz 4. sto-
letja, ki je skupaj s skupino 
devic za vero zastavila svo-
je življenje. »Veselje in hva-
ležnost, ki jo občutimo ob 
400-letnici, nas tudi zave-
zujeta, da bi tudi danes tako 
močno pričevali za vero, kot 
sv. Uršula in njene device ter 
ljudje, ki so cerkev gradili in 
jo vzdrževali.«

Župnik Bojan Likar se 
je Šuštarju, sicer sošolcu z 

gimnazije, zahvalil, da jih je 
tako toplo nagovoril. »Ohra-
nimo njegove bogate misli 
v srcih pa tudi kot kažipot za 
naprej, za prihodnjih štiristo 
let,« je Likar dejal vernikom. 
Ob koncu slovesnega bogo-
služja je spregovoril še klju-
čar Tadej Porenta. »To pra-
znovanje nas tudi zavezuje, 
da bomo mi in prihodnji ro-
dovi živeli iz bogatih duhov-
nih korenin, iz katerih smo 
zrasli.«

Štiristo let bisera na Sorškem polju
V Srednjih Bitnjah so minulo nedeljo praznovali štiristoto obletnico blagoslovitve cerkve sv. Uršule.

Slovesno mašo je vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar ob somaševanju 
šmartinskega župnika Bojana Likarja in duhovnega pomočnika Stanislava Dolšaka. 
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Suzana P. Kovačič

Naklo – V uredništvo smo 
prejeli obvestilo, da naj bi 
Gorenjska gradbena druž-
ba (GGD) pri sanaciji as-
faltne baze v zaselku Podre-
ber v Naklem z nedavnimi 
izkopi odvažala tudi ogro-
mne količine mineralne 
surovine, za kar naj podje-
tje ne bi imelo rudarskega 
dovoljenja. Mineralne su-
rovine naj bi odložili v bliž-
nji Gramoznici Bistrica. Di-
rektor GGD Stanislav Re-
mic je povedal: »Sanacija 
asfaltne baze poteka skla-
dno s predhodno sprejetimi 
prostorskimi akti in prido-
bljenimi okoljevarstvenimi 
in upravnimi dovoljenji. Na 
podlagi gradbenega dovo-
ljenja za rušitev smo odstra-
nili objekte asfaltne baze in 
začeli zemeljska dela za sa-
nacijo: pripravo temeljnih 
tal in zasipom s predhod-
no pripravo ustreznega za-
sipnega materiala.«

Na inšpektoratu za infra-
strukturo so pojasnili, da iz 
rudarske knjige izhaja, da je 
v občini Naklo rudarska pra-
vica GGD podeljena za izko-
riščanje mineralne surovine 
samo v Gramoznici Bistri-
ca. Tudi rudarski inšpektor 
je pri ogledu asfaltne baze (v 
zapiranju) v Podrebru ugo-
tovil, da se z lokacije odvaža-
jo mineralne surovine in da 
za predmetno zemljišče ni 
izdelanih prostorskih aktov, 
namenjenih rudarstvu. Za-
deva je zdaj v reševanju na 
republiškem inšpektoratu 
za okolje in prostor, kjer še 
ne morejo napovedati, kdaj 
bodo uvedli inšpekcijski po-
stopek. Kot so pojasnili, se 
vsaka prijava uvršča po kri-
terijih, ki jih določata grad-
beni zakon in interni akt in-
špektorata; prednost imajo 
prijave, iz katerih je razbra-
ti, da je ogroženo zdravje in 
življenje ljudi, javna varnost 
ali premoženje večje vred-
nosti. 

Predstavnik za odnose z 
javnostmi na Policijski upra-
vi Kranj Bojan Kos je na novi-
narsko vprašanje, ali je polici-
ja seznanjena z domnevnim 
nelegalnim odvozom mine-
ralnih surovin, dejal: »V okvi-
ru pristojnosti preverjamo 
prijavo domnevnih sumov 
nepravilnosti pri ravnanju z 
materialom na območju Kra-
nja. Postopek poteka.« 

Pretirano prašenje rešili

Nakelski župan Ivan Meg-
lič je povedal, da je imel pred 
kratkim sestanek s skupino 
občanov, ki so opozorili na 
pretirano prašenje pri sanaci-
ji asfaltne baze. »Ta problem 
smo z GGD že rešili,« je zatr-
dil župan in dodal, da je bil 
na začetku prejšnjega tedna 
tudi na ogledu Gramoznice 
Bistrica, kamor GGD odva-
ža material, in da je Gramo-
znica zgledno urejena. »Če 
bodo občani menili, da se 
problemi še pojavljajo, bom 

sklical sestanek z njimi in in-
vestitorjem. Tako opuščena 
asfaltna baza kot gramozni-
ca sta v zasebni lasti in obči-
na na njunem območju nima 
pristojnosti ukrepanja v taki 
meri, kot bi ga imela, če bi 
bila njena last,« je še pojasnil.

GGD bi morala temeljito 
izboljšati informiranje

Za mnenje v zvezi s pote-
kom sanacije smo vprašali 
tudi soseda asfaltne baze (v 
zapiranju) Zdravka Konjar-
ja, kajti ravno najbližji sosed-
je so najbolj občutili posledi-
ce njenega delovanja. »Kar 
godi mi, ko slišim, da se se-
daj pritožujejo ljudje zaradi 
prahu, hrupa in prometa, ker 
se prej, ko je tovarna asfalta 
polno delovala in je bilo za-
res hudo, skorajda niso več 
pritoževali in so bili na stanje 
nekako navajeni. Stanje ni 
dobro, je pa zgodba z zanes-
ljivim koncem. Bilo bi prav, 
da bi GGD povedala, koliko 

časa bo prevažala material 
in kdaj bo jama dokončno 
zasuta. GGD je za odstrani-
tev baze izbrala specializira-
nega izvajalca in ta je odstra-
nil objekte in zaključil dela. 
Vzporedno s tem pa GGD 
odvaža pesek, ki je pod od-
stranjenimi objekti, in hkra-
ti zasipava drugo stran jame, 
kjer verjetno ni več peska. 
Obnašajo se pač kot lastniki, 
ki hočejo maksimalno izko-
ristiti svojo lastnino, in celo 
verjamem, da so za to pri-
dobili ustrezna dovoljenja. 

Sokrajan mi je povedal, da 
bodo izkopali ves pesek do ni-
voja podtalnice iz reke Save. 
Ljudje govorijo vse mogoče, 
zato bi GGD morala teme-
ljito izboljšati informiranje 
... Če ne mi, ''ta stari'', bodo 
pa naši otroci in vnuki doča-
kali dokončno ukinitev hru-
pa, smradu prahu in drugih 
''priboljškov'' asfaltne baze 
in seveda tudi nove sosede v 
tristo novozgrajenih stano-
vanjih. Ampak je to druga 
zgodba, ki bo prinesla čisto 
nove probleme.«

Kaj kopljejo v asfaltni bazi
Gorenjska gradbena družba zaradi zaprtja sanira asfaltno bazo v Podrebru. Ali so med odvoženim 
materialom tudi mineralne surovine in ali ima podjetje zanje pridobljeno rudarsko pravico? Nakelski 
župan Ivan Meglič pa je povedal, da se je sestal s skupino občanov, ki so opozorili na pretirano 
prašenje pri sanaciji asfaltne baze. Kot kaže, zgodba z asfaltno bazo v Podrebru še ni zaključena ...

Zadeva je v reševanju na inšpektoratu za okolje in prostor.

Žiri – Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Škofja Loka, 
obvešča, da bo v sredo, 22., in v četrtek, 23. maja, v Žireh 
krvodajalska akcija. Akcija bo potekala od sedmih zjutraj 
do enih popoldne v Poslovni stavbi IKA, Strojarska ulica 
16, Žiri.

Krvodajalska akcija v Žireh
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Radi delamo dobro

MERCATOR PODPRL 70 LOKALNIH DRUŠTEV PO SLOVENIJI 
Mercator je ob svoji 70-letnici podprl tudi številna lokalna društva po vsej Sloveniji  
in jim namenil skupaj 91.000 evrov. 

V svojem donatorskem projektu Radi delamo dobro je Mercator aprila v 70 svojih trgovinah povabil kupce, naj glasujejo za 
tisto društvo v svojem kraju, ki si najbolj zasluži denarno podporo. Izbrali so večinoma take Mercatorjeve trgovine, ki so po-
membne ne le za preskrbo, ampak tudi kot dnevno družabno stičišče krajank in krajanov. 
Z območja Gorenjske so v projektu Radi delamo dobro sodelovale tudi Mercatorjeve trgovine na Bledu, v Tržiču, Zgornjih Gor-
jah, Šenčurju, Srednji vasi v Bohinju, v Podnartu, na Jesenicah, v Mojstrani, Žireh in Gorenji vasi. V času od 1. do 30. aprila 2019 
so kupci tudi v teh Mercatorjevih trgovinah s svojimi glasovi odločali, katera od sodelujočih društev bodo prejela Mercatorje-
ve donacije. Društva, ki so v akciji prejela največ glasov kupcev, so tako prejela Mercatorjeve donacije po 1000 evrov, drugo- in 
tretjeuvrščena pa manjše nagrade. V letošnji Mercatorjevi akciji Radi delamo dobro so največ glasov kupcev prejela prostovolj-
na gasilska društva, športna in kulturna društva. Mercator je projekt Radi delamo dobro v svojih trgovinah prvič izvajal aprila 
2014, med lokalna društva pa je v tem projektu do zdaj razdelil skoraj 460 tisoč evrov.

Aleš Senožetnik

Moste pri Komendi – V so-
boto je bil na povabilo Usta-
nove Petra Pavla Glavarja 
Peter Svetina v vlogi varu-
ha človekovih pravic gost v 
domači občini Komenda. V 
osnovno šoli v Mostah se je 
s predsednikom ustanove 
Štefanom Petkovškom po-
govarjal o svojem delu in pri-
stojnostih varuha.

»V prvih treh mesecih sem 
se predvsem spoznaval z de-
lom v hiši. Institut Varuha 
človekovih pravic ima na-
mreč petdeset zaposlenih, 
kar se morda na prvi pogled 
zdi veliko, a dela je ogromno. 
Vsak dan v povprečju prejme-
mo štirideset pobud. Ob pri-
javi pa je treba natančno pre-
veriti zakonodajo in ugotovi-
ti, ali so bile v posameznem 
primeru dejansko kršene člo-
vekove pravice ali ne,« je po-
vedal novi ombudsman, ki je 
ob tem poudaril, da ime prija-
vitelja vsakokrat ostane tajno.

Lani je varuh izdal 83 pri-
poročil, ki so njegovo naj-
večje orožje, saj drugih pri-
stojnosti ta institut nima. 
A kot pravi Svetina, nam 
na tem področju zavida 

marsikatera evropska drža-
va, saj slovenski varuh lah-
ko začne postopke na lastno 
pobudo, kar je v evropskem 
merilu redkost. »Čeprav 
imamo marsikatere stva-
ri dobro urejene in na po-
dročju varovanja človeko-
vih pravic nikakor nismo 
na repu Evropske unije, pa 
je prav, da ostanemo kritič-
ni in poskušamo stvari še 
izboljšati,« dodaja Svetina. 

Čeprav poudarja, da ni 
vsakokrat, ko posameznik 
meni, da mu je bila kršena 
človekova pravica, ni tudi res 
tako, pa meni, da se mora-
mo svojih pravic zavedati in 
se jim ne smemo zavestno 
odpovedovati: »Zelo sem 
kritičen do tega, da se ljud-
je v imenu varnosti ali hva-
ležnosti odpovedo delu svo-
jih človekovih pravic. S tem 
si delamo medvedjo uslugo, 
hkrati pa teptamo prizadeva-
nja vseh, ki so se v preteklo-
sti borili zanje.«

Poleg pravic pa obstaja-
jo tudi dolžnosti, zato varuh 
človekovih pravic ob začetku 
svojega šestletnega mandata 
svetuje: »Moje pravice sega-
jo le tako daleč, da ne pose-
gam v pravice drugega.«

Ne odpovedujmo 
se pravicam
Naše pravice segajo le tako daleč, da ne 
posegajo v pravice drugega, poudarja varuh 
človekovih pravic Peter Svetina.

Peter Svetina v pogovoru s Štefanom Petkovškom

Kranj – Pred nedavnim so v Osijeku potekali četrti Dnevi Slo-
venije v Slavoniji. V programu je bilo več strokovnih srečanj na 
temo obnovljivih virov energije, kulturni prispevek pa sta dali 
razstavi o bogati kulturni dediščini Slovenije z naslovom I Feel 
Sovenija. I Feel Culture. (Čutim Slovenijo. Čutim kulturo) ter 
razstava o prvem slovenskem fotografu in izumitelju Janezu 
Puharju. Ob tej priložnosti je župan Matjaž Rakovec kot prvi 
predstavnik kranjske občine v vseh letih pobratenja obiskal 
Osijek, se srečal z namestnico župana Osijeka Žano Gamoš 
in sodeloval v razpravah o izkušnjah Kranja na področju obno-
vljivih virov energije. Župan Matjaž Rakovec je napovedal tudi 
kandidaturo Kranja za evropsko prestolnico kulture leta 2025. 
Prav tako sta se župan Rakovec in namestnica osiješkega žu-
pana Gamoševa dogovorila, da bosta občini in mesti okrepili 
sodelovanje na področju kulture ter tudi na področjih turizma 
in športa. Osijek in Kranj sta sicer pobratena že od leta 1965.

Kranj so predstavili v Osijeku

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Čeprav so izza 
hribov grozili deževni obla-
ki, pa se je lepo vreme v ne-
deljo obdržalo dovolj dolgo, 
da je organizatorjem uspela 
prireditev ob jezeru Črnava. 
Tam se je zbralo veliko ljudi 
in spremljalo vnovično spla-
vitev čolnov na jezeru. Več 
let namreč po jezeru ni bila 
mogoča plovba, lani pa so za-
čeli »obujati spečo Trnuljči-
co«, kot je dejala direktorica 
Zavoda za turizem Preddvor 
Ernesta Koprivc. Lani so na-
mreč uredili privez, kakršen 
je nekoč že bil, v nedeljo pa 
so k pomolu privezali tri nove 
čolne, izdelane v Bohinju. 
Vmes je občinski svet spre-
jel tudi odlok o plovbnem re-
žimu, občina, ki si prizadeva 
za ureditev zahodne obale je-
zera, pa pridobiva tudi vod-
ne pravice. Kaže, da bo jeze-
ro Črnava, ki so ga »zgradi-
li« pred natanko šestdeseti-
mi leti, znova ponujalo mož-
nosti za rekreacijo in razvoj 
turizma v tem kraju.

Enega od treh čolnov je 
k jezeru pripeljala konjska 
vprega. Županu Roku Ro-
bleku so plovilo pomagali 
raztovoriti občinski svetni-
ki, po jezeru pa je zaplulo s 
prvima potnikoma. Županu 

je na plovbi družbo dela-
la Ernesta Koprivc, za nji-
ma pa je po jezeru zavesla-
lo še več navdušenih čolnar-
jev. Še prej je čolnom pode-
lil blagoslov duhovnik s so-
sednjega Trstenika Blaž Cu-
derman. Na hotelski tera-
si je vse dopoldne potekal 
program, ki so ga najprej 
oblikovali domače pevke 
in folkloristi, vodil pa Josip 
Ekar, za njimi pa več znanih 
slovenskih glasbenikov, ki 
so s svojim nastopom pod-
prli dobrodelni dogodek v 

organizaciji zavoda Gibaj in 
zmagaj s pobudnico prosto-
voljko Anito Kopač. Imeno-
vali so ga Veslanje za otro-
ške sanje. Izkupiček od do-
brodelnega dogodka, ki je 
polega nastopov glasbeni-
kov, standup komikov, ude-
ležencev televizijskih šo-
vov, otroških animatorjev in 
drugih sodelujočih vključe-
val tudi dobrodelno veslanje 
po jezeru, srečelov in proda-
jo športnih dresov, bodo na-
menili organizaciji otroške-
ga tabora Gibaj in zmagaj.    

Splavili čolne na jezeru Črnava
Po več letih je mogoče po jezeru Črnava v Preddvoru znova čolnariti. V nedeljo so namreč na prireditvi, 
ki jo je Zavod za turizem Preddvor pripravil skupaj z zavodom Gibaj in zmagaj, splavili tri nove čolne.  
S tem so počastili tudi šestdeseto obletnico nastanka jezera.

Prva sta po jezeru Črnava zaplula župan Rok Roblek in direktorica zavoda za turizem 
Ernesta Koprivc. / Foto: Tina Dokl 
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Več let po jezeru ni bila mogoča plovba, lani pa so 
»spečo Trnuljčico« začeli prebujati. Lani so namreč 
uredili privez, v nedeljo so k pomolu privezali tri nove 
čolne, vmes je občinski svet sprejel odlok o plovbnem 
režimu, občina pa si prizadeva tudi za ureditev 
zahodne obale jezera.
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MC Medicor

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

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

VISOSKA 
KRONIKA

IVAN TAVČAR – JERNEJ LORENCI

prodaja vstopnic

Organizator: 
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Igor Kavčič

Železniki – Nedeljski večer v 
Športni dvorani Železniki je 
bil nekaj posebnega – ne le 
za Železnike, ampak za ce-
lotno Selško dolino in šir-
še. Vznemirjenje je vzbujal 
že sam pogled na razproda-
no dvorano, saj so bili naj-
boljši sedeži oddani že pol 
ure pred dogodkom. Ne, ni 
šlo za koncert narodno-za-
bavnega ansambla ''mod-
rozvenečega'' imena, niti ne 
za dogodek, povezan z na-
šimi športnimi junaki, kar 
običajno privablja množice 
tako v mestu kot na podeže-
lju. Bil je večer opernih arij. 
Organizator, stalni član an-
sambla SNG Opera in balet 
Ljubljana baritonist Anton 
Habjan, domačin po rodu iz 
Dražgoš, je koncertu nadel 
preprost naslov Veliki kon-
cert. Upravičeno.

Približno uro in pol dolg 
koncert so plemenitili trije 
čudoviti glasovi, poleg Hab-
jana se je v domače kraje 
vrnil tudi priznani tenorist 
Janez Lotrič, na odru pa se 
jima je pridružila še mezzo-
sopranistka Irena Yebuah 
Tiran. Odlična podpora pev-
cem je bil simfonični orke-
ster Cantabile z dirigentom 
Marjanom Grdadolnikom, 
kot solistka je nastopila še 
violinistka Manca Rupnik, z 
orglicami pa nas je navdušil 
Miro Božič. 

Po uvodnih taktih orke-
stra je z arijo iz Donizetti-
jeve opere Ljubezenski na-
poj večer odprl gostitelj in 
na oder povabil Yebbuah Ti-
ranovo, ki je za uvod zapela 
arijo iz Puccinijeve La Bohe-
me. »Dober večer, dober dan 

...« je Habjanu dih vzel pog-
led v polno dvorano. Sledil je 
prvi vrh koncerta z duetom 
iz Mozartove opere Don Gi-
ovanni. Na velikem ekranu 
smo sočasno lahko prebrali 
prevedena besedila, ki so jih 
v jezikih skladateljev – itali-
janskem, nemškem in fran-
coskem – peli pevci. Nasled-
nji vrhunec je bil že sam pri-
hod Janeza Lotriča na oder, 
ki je prejel glasno odobrava-
nje dvorane. Da, Lotrič je še 
vedno Železnikar. Zapel je 
arijo iz Gorenjskega slavčka, 
dvorano pa je skupaj s Hab-
janom na noge dvignil z due-
tom Janka in Kecala iz Sme-
tanove opere Prodana neves-
ta. »Vem za mladenko, ta je 
bogata, ta je bogata …« Hab-
jan pevskemu kolegu Lotri-
ču dogovarja žensko. 

Ko je na oder pristopil še 
en gost – Miro Božič z orgli-
cami – sta s Habjanom iz-
vedla tisto iz Dražgoš, na 

melodijo Santa Lucia je v 
refrenu zapela vsa dvorana: 
»... varuj nam dragi dom 
vsem Dražgošanom ...« 
Pevce je orkester razbre-
menil z znamenitim Čar-
dašem Vittoria Montija in 
odlično solistko violinistko 
Manco Rupnik ter Božičevi-
mi orglicami. Večer vrhun-
cev se je nadaljeval z nesmr-
tno arijo Nessun dorma iz 
Puccinijevega Trubadurja 
in navdušujočim Lotriče-
vim polnokrvnim glasom. 
Z izjemno zahtevno ari-
jo iz Gounodove opere Fa-
ust mu je z vrhunsko izved-
bo odgovoril Habjan. Vsem 
znani ariji Carmen in Esca-
milja iz Bizetove opere Car-
men sta bili odličen uvod v 
dva dueta v zaključku, ko 
nas je Habjan najprej s so-
pevko popeljal v Leharjevo 
opereto Vesela vdova, nato 
pa še z rojakom v zaključno 
O sole mio.

»Nisem verjel, da boste 
res vsi prišli, po tihem pa 
sem upal,« je ob zaključ-
ku dejal Anton Habjan in v 
dobrodelne namene za pro-
jekt Hobotnica, v katerem 
prostovoljke kvačkajo male 
hobotnice za nedonošenč-
ke, od prodanih vstopnic 
podaril osemsto evrov. Kot 
vsak pravi koncert se je tudi 
tokratni večer zaključil z ne-
kaj dodatki. Redko ali pa ni-
koli videno: celotna dvorana 
je na »la la la« zapela čudo-
vit Šoštakovičev Valček, go-
stitelj je s kolegi iz operne-
ga zbora zapel pesem Gore-
njci ljudje smo veseli iz Go-
renjskega slavčka, za stoječe 
ovacije pa so na koncu z ari-
jo Brindisi iz Verdijeve Tra-
viate poskrbeli vsi trije oper-
ni pevci: Anton Habjan, Ja-
nez Lotrič in Irena Yebuah 
Tiran. Popoln večer, za kate-
rega velja reči: vidimo se pri-
hodnje leto.

Operni večer presežkov
Na oder Velikega koncerta v Železnikih je operni pevec Anton Habjan povabil pevska kolega Janeza 
Lotriča in Ireno Yebuah Tiran ter glasbene goste. Skrbno izbran program arij in odlične izvedbe so 
navdušili do zadnjega sedeža polno dvorano.

Vrhunski večer so z arijo iz Verdijeve Traviate zaključili Anton Habjan, Irena Yebuah Tiran in 
Janez Lotrič. / Foto: Tina Dokl

Ljubljana – V Prvem preddverju Cankarjevega doma je na 
ogled razstava slikarke Agata Pavlovec iz Škofje Loke. Po iz-
boru likovnega kritika Damirja Globočnika je na ogled skupina 
slikarskih kompozicij, ki prikazujejo lebdeče krožne oblike v 
barvnem prostoru. Te se trudijo vsrkati naš pogled in pred-
stavljajo možnost prehoda iz enega prostora (nivoja bivanja, 
zavesti) v drugega. Avtorica se je namenoma odločila za so-
razmerno velik format platen, ki omogoča potopitev v sliko.

Platna Agate Pavlovec v Cankarjevem domu

Vsrkajoče osredotočanje: Agata Pavlovec v Cankarjevem 
domu / Foto: arhiv razstave (Nataša Šušteršič Plotajs)

Igor Kavčič

Kranj – Z razstavo v okvi-
ru praznovanja stote oble-
tnice rojstva slikarke in li-
kovne pedagoginje Alenke 
Gerlovič v Galeriji Prešer-
novih nagrajencev obeležu-
jejo tudi stoto razstavo, od-
kar galerija obstaja. Gerlovi-
čeva je nagrado Prešernove-
ga sklada prejela leta 1981 za 

likovni opus, v kranjski ga-
leriji pa je bila njena razsta-
va na ogled leta 2010. Takrat 
je galeriji podarila tudi opus 
slik, ki jih je ustvarila v letih 
od 1969 do 2005.

»Izbor iz te donacije pred-
stavljamo tudi na tokra-
tni razstavi. Gre predvsem 
za olja na platnu, ki jih je 
ustvarila potem, ko se je ko-
nec šestdesetih upokojila. 

V svojem slikarstvu je žele-
la ustvariti odsev pokrajine, 
v likovni tehniki pa je sprva 
uporabljala pesek, da bi do-
bila reliefnost, kasneje pa je 
ob slikanju z disperzijskimi 
barvami dodajala tudi poli-
vinil acetat. Ustvarila je šte-
vilne abstraktne krajine, od 
katerih so mnoge na ogled 
v prvem in drugem nad-
stropju galerije,« je pove-

dal umetniški vodja galeri-
je Marko Arnež in dodal, da 
predstavljajo tudi njeno zad-
nje olje, ki ga je ustvarila leta 
2005, kasneje pa se je ukvar-
jala predvsem z akvareli. 
Gerlovičeva je veliko potova-
la, blizu ji je bila Dalmacija 
z otoki, od koder so tudi nje-
ne številne abstraktne kraji-
ne. Razstava je na ogled vse 
do 5. junija.

V znamenju stotice
Štirje muzeji in dve galeriji ob stoti obletnici 
rojstva slikarke Alenke Gerlovič sodelujejo v 
projektu Likovni svet Alenke Gerlovič (1919–2010), 
tudi Galerija Prešernovih nagrajencev.

Vodja galerije Marko Arnež ob sliki O hoste (1973/74)
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Bled – V četrtek, 23. maja, ob 19. uri bo v Festivalni dvora-
ni predstavitev romana Nine Kosmač z naslovom Utvare. 
Predstavitev bo v dramski obliki z glasbo in plesom. V plesnih 
točkah bosta nastopila Sash Krasnov in Tina Erjavc. Dogodek 
bo vodil Matija Kunstelj, Anja Resman pa bo predstavljala 
Alino.

Utvare Nine Kosmač

Kranj – V kranjski enoti Zavarovalnice Triglav se bo v četrtek, 
23. maja, ob 19. uri z likovnimi deli predstavila akademska 
slikarka mlajše generacije Meta Šolar. Leta 2014 je diplomirala 
slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v 
Ljubljani, en semester je študirala tudi na UAS Nova na Fin-
skem. Poleg slikarstva se ukvarja tudi s stripom in ilustracijo 
(pretežno risbe in kolaž) in poučuje likovni pouk na Walfdorski 
šoli OE Gorenjska. Na ogled bo serija njenih novejših slik, v 
katerih se avtorica skozi osebno poetiko ukvarja z vprašanjem 
identitete v sodobnem svetu. Množične podobe, nečimrnost, 
ženske figure, ki se razblinjajo ali so zastrte z vzorci, so motivi 
na njenih slikarskih platnih. Razstavljena dela bo predstavila 
umetnostna zgodovinarka Anamarija Stibilja Šajn, večer pa 
bo s kitaro popestril Rok Drobun. Razstava bo odprta do 28. 
junija 2019. 

Lebdeče podobe Mete Šolar
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VSTOPNICE SO NA VOLJO NA PRODAJNIH MESTIH EVENTIMA 
EVENTIM.SI 

KONCERT NA PROSTEM SCHLOSSWIESE MOOSBURG, AVSTRIJA

 V ŽIVO 2019

UMBERTO 
TOZZI & BAND

SREDA, 14.08.2019
KONCERT NA PROSTEM, SCHLOSSWIESE, MOŽBERK / MOOSBURG, AVSTRIJA

VSTOP: 18.00  |  PREDSKUPINA: HIT ITALY, 20.00  |  ZAČETEK: 21.00
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Vilma Stanovnik

Kranj – S priložnostno slove-
snostjo so v Boksarskem klu-
bu Kranj minuli četrtek tudi 
uradno dobili nove prostore. 
Iz neprimernih na podstreš-
ju stavbe kranjskega zimske-
ga bazena so se namreč pred 
kratkim preselili v pritličje, 
koder so postavili ring, ure-
dili pa so tudi manjšo dvora-
no za fitnes in garderobo. »V 
Kranju so v okviru vojašnice 
vrsto let obljubljali dvorano, 
ki naj bi bila namenjena bo-
rilnim športom, od karateja 
in juda do boksa. To se ni ni-
koli zgodilo, zato so se klubi 
znašli vsak po svoje in iska-
li primerne prostore. Z na 
novo urejenimi prostori v pri-
tličju smo rešili problem bo-
ksarjev, kmalu pa bo na voljo 
prostor tudi za judoiste. Po-
membno pri tem je, da smo 
ta objekt sedaj namenili iz-
ključno potrebam klubov in 
občanov,« je povedal direktor 
Zavoda za šport Kranj Bran-
ko Fartek, kranjski župan 

Matjaž Rakovec pa je ob novi 
pridobitvi poudaril, da ima 
boks v Kranju tradicijo in 
uspehe prav po zaslugi neu-
mornega predsednika in tre-
nerja Duška Čaviča. »Upam, 
da se boste boksarji v novih 
prostorih dobro počutili in da 
bomo kdaj dočakali tudi dan, 
ko bo v Kranju dvorana, na-
menjena tudi borilnim špor-
tom,« je še dodal Rakovec, 
nato pa sprejel Čavičev izziv 

in si nadel boksarske rokavi-
ce – pa čeprav le za občutek v 
ringu in fotografijo. 

Priložnostnega odprtja se 
je udeležil tudi predsednik 
štajerske boksarske zveze 
Nani Matjašič, ki je Dušanu 
Čaviču v imenu profesional-
ne boksarske zveze ob odpr-
tju novih prostorov izročil 
priznanje za dolgoletno delo 
in hkrati obljubil, da bo Kranj 
kmalu gostil pomembno 

boksarsko tekmovanje.
»V minulem letu je deset 

naših tekmovalcev, ki so se 
udeležili državnega prven-
stva, osvojilo pet zlatih me-
dalj, tri srebrne in dve brona-
sti. Trenutno v klubu treni-
ra okoli dvajset tekmovalcev, 
ki so sposobni osvajali odlič-
ja na domačih in mednaro-
dnih tekmovanjih, med nji-
mi pa izstopa Tamara Gro-
šelj. Januarja je osvojila sre-
brno medaljo na svetovnem 
pokalu, ki ga je gostil Som-
bor. S takšnim uspehom si 
je priborila nastop na evrop-
skem prvenstvu v Romuniji. 
Žal pa Boksarska zveza Slo-
venije nima denarja in bo os-
tala doma,« je povedal Du-
šan Čavič, ki je v skoraj tride-
setih letih s svojimi varovan-
ci večkrat nastopal na evrop-
skih in svetovnih prvenstvih, 
stroške pa je vedno moral 
pokriti sam. »Če bomo dobi-
li sponzorje, bo še moč nasto-
pati po svetu, sicer bomo tek-
movali večinoma doma,« je 
dodal Čavič.

Boksarji v novih prostorih
V Boksarskem klubu Kranj so se pred kratkim preselili v na novo urejene prostore v pritličju zimskega 
bazena, kjer so končno dobili primerne pogoje za vadbo.

Ob odprtju novih prostorov je Dušan Čavič v ring zvabil 
tudi kranjskega župana Matjaža Rakovca. / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi 
slovenski nogometni ligi Te-
lekom so odigrali tekme 34. 
kroga. Kranjski Triglav je go-
stoval v Mariboru in gol pre-
jel že v prvem napadu. Kra-
njčani se niso predali in v 22. 
minuti je zadel Kristjan Arh 
Česen. V začetku drugega 
dela je bil strelec gola za Tri-
glav še David Tijanić, ki je z 
levico zadel za 1 : 2. Le minuto 
kasneje je sledila velika sod-
niška napaka, ki je oškodova-
la Kranjčane. Kazenski strel 
je kot darilo izkoristil Luka 
Zahovič, ki je nato zadel še 
za vodstvo Maribora s 3 : 2. V 
84. minuti se je v kazenskem 
prostoru dobro zašel kape-
tan Triglava Luka Majcen in z 
glavo matiral domačega vra-
tarja za končni izid 3 : 3. 

V Domžalah je domače 
moštvo na tekmi s Celjem 
dobilo prvi gol. Nato so vse 
moči usmerili v napad, a do 
spremembe izida ni priš-
lo. V 84. minuti je v kazen-
skem prostoru z roko igral 
Žan Zaletel in sodnik je po-
kazal na belo točko. Senijad 

Ibričić ni streljal na gol, tem-
več je žogo podal do Shamar-
ja Amara Nicholsona, ki jo je 
posla za hrbet gostujočega 
vratarja za končnih 1 : 1.

Tekme 35. kroga bodo 
nogometaši odigrali že jut-
ri. Triglav bo ob 16.55 v go-
renjskem obračunu gostil 
Domžale.

V soboto so igrali tudi v 
drugi SNL. Kalcer Radomlje 
je na domačem igrišču s 3 : 
1 premagal Rogaško, Roltek 
Dob pa je na gostovanju pri 
Iliriji 1911 izgubil z 2 : 0.

V tretji SNL – center so Go-
renjci dosegli naslednje re-
zultate: Žiri – Komenda 5 : 2, 
Tinex Šenčur – Svoboda Lju-
bljana 1 : 2, Sava Kranj – Arne 
Tabor 69 2 : 2, Bled Hirter – 
Brinje Grosuplje 3 : 1. 

Tekme dvajsetega kroga 
so v soboto odigrali nogo-
metaši v gorenjski nogome-
tni ligi. Rezultati: SIJ Acro-
ni Jesenice – Preddvor 2 : 0, 
Visoko – Bitnje dobrozasen-
ci.si 2 : 2, Velesovo – Šobec 
Lesce 1 : 5, Polet – Britof 1 : 
9 Bohinj  – Niko Železniki 3 
: 0 in Zarica Kranj – Škofja 
Loka 0 : 0. 

Triglavu točka v Mariboru

Trata – Balinarji Trate so v soboto na domačem igrišču brez 
pravega odpora izgubili prvo tekmo četrtfinala evropskega 
pokala proti francoskemu podprvaku Balaruc-les-Bainsu 
(7:15). Dobršen del domačega moštva – z redkimi izjemami 
– enostavno ni igral na pričakovanem nivoju. Razočaranja 
po težkem porazu ni mogel skriti niti vodja traške ekipe Silvo 
Korošak: »Izgubili smo tekmo, ki bi jo morali dobiti, kar brez 
kakršnekoli analize vemo vsi, tudi danes prisotni gledalci. S 
tako katastrofalno igro se v Evropi pač ne da zmagati. Manj-
kalo je veliko stvari, predvsem pa zagretosti. Ekipa ni dobro 
pripravljena, saj nekateri igralci zaradi različnih vzrokov v 
zadnjem mesecu niso zadosti trenirali, kar se je poznalo na 
njihovi samozavesti in samozaupanju.« Povratno srečanje 
v Franciji bo 1. junija. Če bi Trata na gostovanju zmagala, bi 
o napredovanju v polfinale odločalo dodatno razigravanje. 

Trata klonila brez pravega odpora

Balinarji Trate (v modrih dresih) so na prvi letošnji evropski 
tekmi razočarali. / Foto: Simon Šubic

Kranj – Minuli konec tedna 
je v Münchnu potekala peta 
tekma sezone svetovnega 
pokala v balvanskem ple-
zanju. Nov podvig je uspel 
Korošici Janji Garnbret, ki 
je s peto zaporedno zmago 
potrdila naslov zmagovalke 
svetovnega pokala v balvan-
skem plezanju. Odlično se je 
odrezala tudi 18-letna tekmo-
valka z Golnika Mia Krampl, 
ki je v svojem prvem finalu 
s tretjim mestom na tekmah 
najvišjega ranga prišla tudi 
do prvih stopničk v svetov-
nem pokalu. V ženskem pol-
finalu sta tik pod mejo finala 
na sedmem in osmem mes-
tu ostali Vita Lukan in Lučka 
Rakovec. Gregor Vezonik in 
Jernej Kruder sta tekmovanje 
sklenila na osmem oziroma 
11. mestu. Do konca prvega 
dela letošnje sezone svetov-
nega pokala v športnem ple-
zanju, ki je v celoti v zname-
nju balvanov, je še junijska 
tekma v Vailu, julija pa se bo 
začela sezona v težavnosti.

Garnbretova najboljša, 
Kramplova tretja

Komenda – Kolesar s Klanca pri Komendi Tadej Pogačar je 
minulo nedeljo postal zmagovalec dirke svetovne serije po 
Kaliforniji. To je za dvajsetletnega člana ekipe UAE Emirates 
največji uspeh in druga skupna zmaga med profesionalci.

Tadej Pogačar najboljši po Kaliforniji

Kranjska Gora – Slovenska moška odbojkarska reprezentanca 
se je minuli konec tedna zbrala v Kranjski Gori in začela pripra-
ve na letošnjo sezono, v kateri varovance novega selektorja 
Alberta Giulianija čakajo kar tri velika tekmovanja, kvalifikacije 
za Ligo narodov, kvalifikacije za olimpijske igre in domače 
evropsko prvenstvo. 

Odbojkarji zbrani v Kranjski Gori

Kranj – Vaterpolisti so odi-
grali prvo tekmo polfinala 
članskega državnega prven-
stva. V Kranju je ekipa Ka-
mnika Triglav premagala z 
rezultatom 12 : 8. Povratna 
tekma bo v soboto. V nede-
ljo so odigrali še polfinale in 
finale kadetskega državnega 
prvenstva, naslov prvakov pa 
so osvojili mladi vaterpolisti 
Triglava.

Zmaga Kamnika
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Vpliv razpršenih virov energije 
na tradicionalna omrežja

Električno omrež-
je predstavljata prenosno 
omrežje, v katero so pri-
ključene proizvodnje eno-
te večjih moči, in distribu-
cijsko oz. razdelilno omrež-
je, v katero je priključena 
večina porabnikov električ-
ne energije. 

Prenosno omrežje tvorijo 
medsebojno povezani vodi, 
ki obratujejo na visokonape-
tostnem nivoju in povezuje-
jo centre proizvodnje s cen-
tri porabe električne energi-
je. Glavna naloga prenosne-
ga omrežja je zagotavljanje 
dobave električne energije, 
ki mora biti neprekinjena in 
nasploh ustrezne kakovosti, 
kot je npr. vzdrževanje na-
zivne frekvence in električne 

napetosti. Sistemske stori-
tve, ki se izvajajo v preno-
snem omrežju, so: regulaci-
ja frekvence, regulacija nape-
tosti, zagotavljanje rezerv (za 
pokrivanje odstopanj), pokri-
vanje izgub v omrežju, vo-
denje obratovanja in zagon 
omrežja po razpadu. 

Tradicionalna distribu-
cijska omrežja se napaja-
jo iz prenosnega omrežja 
in energijo razdeljujejo po-
rabnikom; pretok električ-
ne energije je torej enosme-
ren, od centrov proizvodnje 
do porabnikov. Vodi, ki ses-
tavljajo takšna omrežja, so 
tako nadzemni kot kabelski. 
Tudi v distribucijskem 
omrežju se izvajajo sistem-
ske storitve, kot so vodenje, 

regulacija napetosti, pokri-
vanje izgub in zagon omrež-
ja po razpadu. 

Elektroenergetski sistem 
se razvija zaradi vse večjega 
pomena električne energije 
kot energetskega vira, razvoj 
sistema pa določa predvsem 
rast porabe te energije. Tra-
dicionalna struktura omrež-
ja se je začela spreminjati za-
radi več dejavnikov: narašča-
nja porabe električne energi-
je, liberalizacije trga z elek-
trično energijo, stremljenja 
k vključevanju okolju pri-
jaznih virov energije, bolj-
še dostopnosti novih tehno-
logij proizvodnje električne 
energije. 

Vse večje število razprše-
nih proizvodnih virov (RV) 

vpliva na obratovanje distri-
bucijskega omrežja. RV vpli-
vajo na pretoke moči, obre-
menitve vodov ter nape-
tostne razmere. Možnost re-
gulacije RV je navadno ome-
jena in večja vključenost teh 
virov v omrežje povzroča te-
žave pri nekaterih sistem-
skih storitvah, kot so regu-
lacija napetosti, zagotavlja-
nje selektivnosti zaščite, 
vzdrževanje kakovosti nape-
tosti. Navadno so RV odvis-
ni od naravnih dejavnikov, 
torej je njihova proizvodnja 
zelo spremenljiva. Nihanje 
proizvodnje električne ener-
gije otežuje izenačevanje po-
rabe in proizvodnje, ki pa je 
nujno za stabilno obratova-
nje električnega omrežja.

RV so navadno priključe-
ni v omrežje bližje porab-
niku kot centralna proizvo-
dnja, kar lahko pomeni niž-
je izgube pri prenosu in di-
stribuciji električne ener-
gije. V tradicionalnem ele-
ktroenergetskem sistemu 
se energija pretaka z nivoja 
višje napetosti proti nivoju 
nižje napetosti. Ob vključe-
nih RV v omrežju pa pretok 
energije oz. moči ni vedno 
enosmeren; če je proizvo-
dnja RV višja kot poraba, se 
pretok moči obrne, na kar 
pa tradicionalno omrežje 
ni pripravljeno. Za ohrani-
tev določene kakovosti ele-
ktrične energije je potrebna 
prilagoditev distribucijske-
ga omrežja.

Jelena Justin

Ko se križem kražem loti-
mo hribov Zasavsko-Posa-
vskega hribovja, bomo slej 
kot prej obiskali tudi Gola-
vo. Leži severno od Mrzli-
ce, nekako med Preboldom 
in Predmejo, prelazom, ki 
povezuje Zasavje in Savinj-
sko kotlino. Ti nizki hribčki 
so izjemno zanimivi, ker ne-
redko presenetijo s svojo str-
mino. Golava je ravno eden 
takih hribov. 

Za izhodišče si bomo 
izbrali vasico Matke. Po av-
tocesti se zapeljemo proti 
Celju, a jo zapustimo na iz-
vozu Šempeter. V vasi Šem-
peter zavijemo desno v sme-
ri vasi Šešče in nadaljuje-
mo do vasice Matke. Pelje-
mo skozi vas in nadaljujemo 

ob potoku do križišča, kjer 
zagledamo smerokaz za Go-
lavo. Peljemo še malce nap-
rej od turistične kmetije, 
kjer na desni strani zagleda-
mo kolovoz s smerokazom. 
Parkiramo. Vzpon začne-
mo po kolovozu in pot se 
že v spodnjem delu kar pre-
cej strmo povzpne. Pridemo 
nad ogromen travnik, kjer 
se nam odpre čudovit raz-
gled na Kamnik, ki smo ga 
obiskali pred kratkim. Sledi-
mo kolovozu, ko se levo od-
cepi stezica, ki z vsakim ko-
rakom in vsakim višinskim 
metrom strmejša. Strm 
vzpon nas pripelje na kolo-
voz, kjer je venček smeroka-
zov. Predlagam, da se odloči-
mo za Andrejevo pot, ki pe-
lje na Golavo. Nadaljujemo 
levo, po kolovozu, malce celo 

izgubimo višino. Kolovozna 
pot se spremeni v travnati 
kolovoz. V tem delu ni nobe-
nih markacij, z izjemo sme-
rokaza proti Mrzlici, ki mu 
tudi sledimo. Ko dosežemo 
manjše sedlo, se desno od-
cepi strma Andrejeva pot na 
Golavo. V spodnjem delu se 
pot vzpenja v okljukih, ko se 
približamo skalam, pa zagle-
damo celo jeklenico, ki nam 
pomaga, da se vzpnemo čez. 
Tudi skalno pobočje je str-
mo in na poti je mešanica 
zemlje, kamenja in korenin, 
zato je pot v mokrem nevar-
na za zdrs. Narejene so celo 
stopnice, še nekaj okljukov 
in že smo na vršnem pomo-
lu, na čigar levi strani zagle-
damo Blažev bivak na Go-
lavi. Razgled z vrha je pred-
vsem razgled na Mrzlico, saj 

je vrh skrit v gozdu. V biva-
ku je žig Zasavsko-Posavske 
pohodniške poti. Malce se 
nadihajo in spočijemo, nato 
pa začnemo sestopati. Gre-
mo po grebenu proti seve-
ru. Ponekod je potrebne ne-
kaj previdnosti, saj je gre-
ben ozek, spust pa kmalu 

občutimo, koliko je strm. Iz-
gubljamo višino, in ko dose-
žemo kolovoz, kjer je razpo-
tje, kjer smo pri vzponu za-
vili na Andrejevo pot, sedaj 
nadaljujemo naravnost, sko-
zi gozd. Tudi ta del vzpona 
nam pokaže svojo strmino, 
zato bodimo previdni. Pot 

nas iz gozda pripelje na kolo-
voz, kjer zavijemo desno in 
se vrnemo na izhodišče, kjer 
nas čaka jekleni konjiček.

 
Nadmorska višina: 834 m
Višinska razlika: 405 m
Trajanje: 2 uri in 15 minut
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Golava (834 n. m.)

Nizko, a strmo
Skromna višina, a precejšnja strmina. Na poti si pomagamo celo z jeklenico. 
Prikupen bivak, v katerem si na vrhu lahko oddahnemo.

Strma Andrejeva pot na Golavo / Foto: Jelena Justin

Blažev bivak na Golavi / Foto: Jelena Justin Razgled na Kamnik in Gozdnik s sestopnega grebena Golave / Foto: Jelena Justin
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žur pod šotorom s skupinama

25. maj 2019  ob  20h
Športni park Rovn, Selca
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žur pod šotorom s skupinama

25. maj 2019  ob  20h
Športni park Rovn, Selca

Maja Bertoncelj

Medvode – Na začetku mar-
ca je v Športni dvorani Med-
vode potekal Eurofit fest, 
ena največjih fitnes kon-
vencij v Evropi, ki je tudi do-

brodelno obarvana. V okvi-
ru projekta Ustvarimo tre-
nutek gibanja se organiza-
tor konvencije, to je društvo 
Bodifit, povezuje z lokal-
no skupnostjo in zbrana fi-
nančna sredstva nameni gi-
balno oviranim. 

Letos so pomagali sedem-
letni Brini Slivniker iz Vaš, 

ki se zaradi prezgodnjega 
rojstva bori s cerebralno pa-
ralizo. Sklepno dejanje festi-
vala je bilo 10. maja, na sve-
tovni dan gibanja. Brina je 
prejela donacijo v višini dob-
rih 3600 evrov. 

»Letos je potekal četrti Eu-
rofit fest, katerega namen je 
tudi povezovanje z lokalnim 
okoljem. Vesel sem, da je fe-
stival v teh letih tako zrasel in 
je predvsem programsko in 
konceptualno eden najmoč-
nejših na področju fitnesa v 
Evropi. To je zasluga celot-
ne ekipe, tako naše kot vseh 

tistih, ki nam pri tem poma-
gajo v medvoški občini. Do-
godek ima tudi dobrodelno 
noto. Sredstva vsako leto zbi-
ramo za nekoga, ki jih potre-
buje,« je ob predaji donaci-
je povedal organizator Mar-

ko Geršak iz društva Bodi-
fit. Bon je predal v roke Bri-
ni Slivniker iz Vaš, ki je priš-
la v družbi mame Špele So-
bočan. Družina se je pred 
kratkim vrnila iz Združe-
nih držav Amerike, kjer je 
bila Brina v letu 2016 trik-
rat operirana. Od takrat gre-
do enkrat letno na preglede 

in intenzivne terapije. »V 
Združenih državah Ameri-
ke smo bili skoraj dva me-
seca. Dobili smo mnenje in 
napotke od zdravnika in ce-
lotne ekipe, ki Brino sprem-
lja že od prve operacije. Vsak 
dan je imela terapije. Bilo je 
kar naporno, sploh ker je 
prvošolka in je zraven dela-
la še za šolo. Zelo smo zado-
voljni z njenim napredkom. 
Naredila je svoj prvi čisto sa-
mostojni korak. Dr. Park 
pravi, da nas glede na njen 
napredek lahko že zelo kma-
lu preseneti in naredi še kak-
šen samostojen korak več. 
Sama sebi je že dokazala, da 
zmore. Delo nadaljujemo 
doma. Od terapevtske ekipe 
smo dobili navodila na treh 
straneh,« je vesela njena 
mama Špela Sobočan. Kot 
je dodala, naj Brina operaci-
je ne bi več potrebovala, mo-
rajo pa paziti predvsem na 
njene kolke.

Njenega napredka in prve-
ga samostojnega koraka so 
bili zelo veseli tudi v POŠ 
Topol, ki jo Brina obisku-
je. Ob podelitvi donacije je 
bila prisotna tudi pedagoška 
vodja podružnice in ravna-
telj matične OŠ Preska. Or-
ganizatorjem se je zahvalil 
tudi medvoški župan Nejc 
Smole.

V Ameriki do prvega koraka
Na letošnjem Eurofit festu so v okviru dobrodelnega projekta zbrali dobrih 3600 evrov. Ena največjih 
fitnes konvencij v Evropi se je zaključila s predajo donacije Brini Slivniker iz Vaš, prvošolki s cerebralno 
paralizo, ki se je pred kratkim vrnila s pregleda in terapij v Združenih državah Amerike. 

Sklepno dejanje letošnjega Eurofit festa je bila predaja donacije Brini Slivniker. 

Maja Bertoncelj

Kopačnica – KBK trail letos 
praznuje jubilej. V soboto je 
potekal v deseti izvedbi. Na 
traso iz Kopačnice do Blego-
ša in nazaj se je podalo ok-
rog dvesto tekačev in tekačic. 

V moški konkurenci so 
bili najhitrejši trije absolu-
tno Mark Bogataj (Baghee-
ra Slovenija), ki je bil v cilju 
s časom 1;37:05, Elis Filipič 
(Endorfin, 1;37:37) in Denis 
Štenkler (TK Šmarnogorska 
naveza, 1;37:45), med ženska-
mi pa Ana Čufer (PGT/Salo-
mon, 1:45:37), Tina Klinar 
(KGT Papež, 1;50:41) in Vari-
neja Drašler (TK Šmarnogor-
ska naveza, 1;56:49).

Tek iz Kopačnice na Ble-
goš in nazaj je bil letos tret-
jič organiziran v trail razli-
čici, kar pomeni, da je bila 
trasa nekoliko daljša, hkra-
ti pa z manj napornimi 
vzponi in spusti. V Špor-
tnem društvu Marmor Ho-

tavlje, ki praznuje četrt sto-
letja delovanja, so z izved-
bo zadovoljni. Številni te-
kači se vračajo vsako leto in 
kar nekaj je takšnih, ki so 
bili na vseh dosedanjih iz-
vedbah.

KBK trail je bil hkrati prvi 
cvet Pušeljca gorskih tekov. 
Sledili bodo še Ratitovec, 
GM4O in Črna prst. Poleg 
tega je del programa Primor-
skih gorskih tekov.

Jubilejni KBK trail
Absolutna zmagovalca desetega teka iz Kopačnice 
na Blegoš in nazaj – v zadnjih treh letih v trail 
različici – sta Mark Bogataj in Ana Čufer.

Ana Čufer in Mark Bogataj, zmagovalca jubilejne desete 
izvedbe KBK traila / Foto: Arne Istenič, ŠD Marmor Hotavlje

Kamnik – V petek, 24. maja, 
bo v Kamniku potekal drugi 
Bodifitov tek na Stari grad. 
Start za odrasle bo ob 18. 
uri, za osnovnošolce pa ob 
12. uri, obakrat nad Zdra-
vstvenim domom Kamnik. 
Tek za odrasle bo potekal po 
tako imenovanih vlakah in bo 
dolg 3800 metrov. Zmagova-
lec lanske premierne izvedbe 
Dušan Globočnik je za traso 
potreboval 18 minut in 52 se-
kund. Organizatorji pravijo, 
da trasa ni zahtevna in je pri-
merna za vse tekače, ne le za 
ljubitelje gorskih tekov.

V Kamniku bodo tekli 
na Stari grad

Cerklje – Ta konec tedna bo potekal Krvavec trail vikend. V 
soboto, 25. maja, se bo začel s tekmo Zvoh vertikal in Mini 
vertikalom za osnovnošolce, končal pa v nedeljo, 26. maja, 
ko bo na vrsti Sky run na 21 ali 11 kilometrov. Potekal bo tudi 
pohod Krvavški krog na 11 kilometrov. Organizatorji so ŠD Divji 
zajci, RTC Krvavec in Intersport. Dvodnevna prireditev je zasno-
vana kot aktivno druženje tekačev in njihovih spremljevalcev 
v gorskem okolju z obilico aktivnosti, ki jih ponuja Krvavec.

Krvavec trail vikend

Maja Bertoncelj

Medvode – V sredo, 29. 
maja, bo svetovni dan mul-
tiple skleroze. To je kronič-
na avtoimuna bolezen cen-
tralnega živčnega sistema – 
možganov in hrbtenjače, ki 
lahko vodi tudi v trajno in-
validnost. Simptomi so ne-
predvidljivi.

Kljub bolezni se osebe z 
multiplo sklerozo ne vdajo. 
V okviru svojih zmožnosti 
se ukvarjajo tudi z rekreaci-
jo. »Gibanje ima za nas ve-
lik pomen pri zmanjšanju 
utrudljivosti, izboljšanju fi-
zične in psihične kondicije, 
zmanjšanju bolečin in spa-
stičnosti,« pravijo v Gorenj-
ski podružnici Združenja za 

multiplo sklerozo Slovenije. 
Dejavni so na več področjih 
in nudijo tudi možnost re-
kreacije. Pred kratkim smo 
jih obiskali na balinišču v 
Medvodah. S tamkajšnjimi 
balinarji so se dogovorili za 
treninge v zimskih mesecih, 
medtem ko v poletnem času 
trenirajo v Čirčah.

Pripravljajo se na tekmo-
vanja (pravila imajo prila-
gojena) in so tudi uspešni. 
Lani oktobra so nastopili na 
državnem tekmovanju. Mo-
ška ekipa je bila prva, ženska 
pa tretja. Kot pravijo, je res 
lep občutek, ko vidijo, da še 
vedno zmorejo tudi v giba-
nju – kljub bolezni. 

V gibanju tudi osebe 
z multiplo sklerozo
V njihovem izboru rekreacije je tudi balinanje.

Balinarji Gorenjske podružnice Združenja za multiplo sklerozo Slovenije / Foto: Tina Dokl

Radenci – Na maratonu v 
Radencih so se tekači in te-
kačice pomerili na državnem 
prvenstvu v polmaratonski 
razdalji. Med moškimi je na-
slov državnega prvaka osvo-
jil Gorenjec Janez Mulej (AK 
Radovljica) s časom 1;10:28. 
Tretji je bil še en Gorenjec, 
in sicer Primož Porenta 
(1;12:44). V ženski konkuren-
ci je bila tako najboljša člani-
ca AK Radovljica – Jasmina 
Pitamic Vojska (1;20:39). 

Državna prvaka iz 
radovljiškega kluba
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Simon Šubic

Ljubljana – V kazenskem po-
stopku, ki zoper nekdanje 
vodstvo Splošne bolnišnice 
Jesenice zaradi domnevno 
prirejenega razpisa za druž-
bo ISS Facility Services po-
teka na ljubljanskem okro-
žnem sodišču, je pred dnevi 
prišlo do preobrata. Višje so-
dišče v Ljubljani je namreč 
odločilo, da so bili ključni 
obremenilni dokazi tožilstva, 
vključno z elektronsko kore-
spondenco med zaposlenimi 
v bolnišnici in ISS, pridoblje-
ni zakonito in se bodo lahko 
uporabili na sojenju, je pred 
dnevi poročal Pop TV. Prvo-
stopenjsko sodišče je namreč 
dobršen del obremenilne 
dokumentacije na zahtevo 
obrambe izločilo iz dokazne-
ga gradiva, ker je ocenilo, da 
so bile obtoženim kršene člo-
vekove pravice. 

Kazenski postopek proti 
nekdanjemu direktorju bol-
nišnice Igorju Horvatu, nek-
danji pomočnici za področje 
zdravstvene nege Zdenki 
Kramar, nekdanjemu direk-
torju ISS Rudiju Zupanu, 
prokuristki ISS Franji Meža 

Nereks in vodji poslovne 
enote ISS v jeseniški bolni-
šnici Binki Dedić zaradi do-
mnevne zlorabe položaja in 
pomoči pri kaznivem deja-
nju je na ljubljanskem okro-
žnem sodišču stekel novem-
bra lani s predobravnavnimi 
naroki. Vsi obtoženi so za-
vrnili očitke tožilstva, da naj 
bi s spornim javnim razpi-
som in sklenitvijo pogodbe 
za izvajanje čiščenja bolni-
šničnih prostorov in recep-
torskih storitev oškodovali 

bolnišnico za slabih 835 ti-
soč evrov. Večmilijonski 
posel je bil aprila 2010 do-
deljen podjetju ISS Facility 
Services kot edinemu ponu-
dniku na javnem razpisu.

Okrožno sodišče v Lju-
bljani je ob začetku sojenja 
na zahtevo obrambe iz do-
kaznega spisa izločilo ele-
ktronsko korespondenco 
med zaposlenimi v bolnišni-
ci in ISS, ki jo je novo vodstvo 
bolnišnice pobralo s službe-
nega strežnika Kramarjeve. 

Sodišče je namreč pritrdi-
lo obrambi, da so bile s tem 
Kramarjevi kršene človeko-
ve pravice oziroma njena za-
sebnost. Kot je zdaj poročal 
Pop TV, so bili višji sodni-
ki drugačnega mnenja in so 
dokumentacijo, ki naj bi do-
kazovala, da je bil javni raz-
pis vnaprej dogovorjen, zno-
va vrnili v sodni spis.

Jeseniška bolnišnica je si-
cer od Horvata in Kramarje-
ve zaradi podobnih razlogov 
zahtevala 1,4 milijona evrov 
odškodnine, a je kranjski 
oddelek Delovnega in soci-
alnega sodišča v Ljubljani 
pred letom dni tožbeni zah-
tevek v celoti zavrnil z ugoto-
vitvijo, da razpisni postopek 
ni bil prirejen v korist ISS 
in da bolnišnica ni dokaza-
la, da bi ji zaradi sklenjene 
pogodbe dejansko nastala 
škoda. Sodba delovnega so-
dišča je januarja letos pos-
tala pravnomočna. Bolni-
šnica se z omenjeno sodbo 
ni sprijaznila, saj je njen po-
oblaščenec Urban Vrtačnik 
v zdajšnjem kazenskem po-
stopku že vložil premoženj-
skopravni zahtevek za 1,4 
milijona evrov.

Dokaze tožilstva vrnili v spis
Višje sodišče v Ljubljani je odločilo, da je bila elektronska korespondenca med nekdanjim vodstvom 
jeseniške bolnišnice in podjetjem ISS pridobljena na zakonit način, zato jo tožilstvo lahko uporabi kot 
dokaz v kazenskem postopku.

Matej Oštir iz specializiranega državnega tožilstva bo po 
odločitvi višjega sodišča za dokazovanje obtožbe spet lahko 
uporabil tudi elektronsko korespondenco med obtoženimi. 
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Loka pri Tržiču – Z dvorišča stanovanjske hiše na Loki pri 
Tržiču so neznanci v noči na soboto ukradli motorno kolo 
Honda Gold Wing 1800, črne mat barve in z registrsko oznako 
KR AH-63. Odtujen motor je bil izdelan leta 2007, na njem 
pa sta dodatno nameščena prtljažnik in ročaji za sopotnika. 

Z dvorišča odpeljali motor

Na Loki pri Tržiču so ukradli črno hondo gold wing. 
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Simon Šubic

Kranj – Po družbenih omrež-
jih je prejšnji teden zaokro-
žil posnetek, na katerem je 
videti mladeniča, ki je nek-
je na Gorenjskem z vso silo 
prek ograje v globino vrgel 
mačka. Zgodilo se je pono-
či, posnetek pa je slabe kako-
vosti, kljub vsemu se iz njega 
da razbrati, da je bilo njegovo 
kruto ravnanje pospremlje-
no s kriki in zgražanjem, ne-
kateri prisotni pa so pokaza-
li celo nekaj odobravanja ... S 
Policijske uprave (PU) Kranj 
so sporočili, da so njihovi po-
licisti sporno ravnanje z živa-
ljo že začeli preverjati. 

»V tej zvezi je bilo spre-
jetih tudi več prijav. Opra-
vljeni so bili že prvi razgo-
vori in pridobljene določe-
ne informacije, na podlagi 
katerih bodo izvedeni še na-
daljnji ukrepi v smeri ugo-
tavljanja suma nezakonito-
sti, bodisi kaznivega dejanja 
po Kazenskem zakoniku ali 
prekrška po zakonu o zašči-
ti živali,« je pojasnil Bojan 
Kos, predstavnik za odnose 

z javnostmi PU Kranj. »Po-
licija tovrstne sume obrav-
nava z vso resnostjo in tudi 
v tem primeru bodo izvede-
ni in se že izvajajo vsi ukre-
pi, da se čim prej ugotovijo 
okoliščine ter vloga in odgo-
vornost oseb v dogodku,« je 
dodal. V Sloveniji je sicer za 
mučenje živali zagrožena 
denarna kazen oziroma za-
porna kazen do enega leta.

Na objavljen posnetek se 
je po poročanju Slovenskih 
novic preko družbenega 
omrežja že oglasil domnev-
ni storilec. Fant je zatrdil, da 
je posnetek star tri leta. »Res 
je, da to ni prav, in mi je zelo 
žal za to, kar sem naredil, 
vendar maček je preživel. 
Maček je prišel nazaj in mu 
ni bilo nič. Videti je, kot da bi 
ga vrgel v prepad, a je bilo vi-
soko dva metra in mačku ni 
bilo nič. Mi je pa zelo, zelo 
žal,« je zapisal. Na to se je 
odzvala bralka, ki je zatrdila, 
da globina nikakor ni bila le 
dva metra, posnetek pa naj 
bi nastal pred kratkim na ra-
dovljiški železniški postaji, 
in ne pred tremi leti.

Mačka z vso silo 
vrgel v globino
Policisti preverjajo, ali gre na nedavno 
objavljenem posnetku mladeniča, ki z vso silo 
vrže mačka v globino, za primer mučenja živali. 

Medvode – Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic 
so v nedeljo ob 16. uri zabeležili šibek potresni sunek. Po prvih 
podatkih je bilo žarišče potresa v bližini Medvod. Preliminarno 
ocenjena magnituda potresa je bila 0,9, intenziteta potresa v 
širšem nadžariščnem območju pa ni presegla tretje stopnje 
po 12-stopenjski evropski potresni lestvici. Potres so čutili 
posamezni prebivalci Medvod in Vodic.

Šibek potres v bližini Medvod

Simon Šubic

Puštal, Jama – V petek do-
poldan je v Puštalu moški 
pozvonil pri starejši občanki 
in se predstavil kot delavec 
elektro podjetja. Lastnica ga 
je spustila v stanovanjsko 
hišo in z njim govorila, med-
tem pa je skrivaj vstopil še 
drugi moški in začel pregle-
dovati hišo. Občanka je pos-
tala sumničava šele potem, 
ko je neznanca pospremila 

iz hiše in opazila, da ga v vo-
zilu čaka še ena oseba, ki je 
prej ni bilo. Lastniki za zdaj 
ne pogrešajo ničesar.

Nekaj ur kasneje, bilo je v 
petek opoldan, pa je nezna-
ni moški pozvonil pri obča-
nu v vasi Jama, ker pa vrat 
ni nihče odprl, je potem od-
šel. Čez krajši čas se je moš-
ki spet vrnil in si začel ogle-
dovati še okolico hiše. Ko so 
ga lastniki opazili na balko-
nu, je s kraja odšel.

Na podlagi prejetih opi-
sov moškega, ki so ju pre-
jeli od občanov, policisti do-
puščajo možnost, da je šlo v 
obeh primerih za isto osebo. 
V obeh primerih je namreč 
šlo za moškega s kozjo bra-
dico, starega okoli štirideset 
let, srednje postave in viso-
kega okoli 175 centimetrov. 
Nosil je kapo s šiltom, roka-
vice, modre hlače in džin-
sa in črno jakno. Uporabljal 
je večji osebni avtomobil 

srebrne ali sive barve lju-
bljanskega registrskega ob-
močja.

»V obeh primerih gre za 
okoliščine, ki se pojavljajo 
pri izvrševanju premoženj-
skih kaznivih dejanj. Nezna-
nih oseb ne spuščajte v sta-
novanja ali hiše, objekte za-
klepajte, okna ob odsotnosti 
zaprite in varujte svoje pre-
moženje. Sumljiva ravnanja 
takoj prijavite policiji na šte-
vilko 113,« svetujejo policisti. 

Si je hiši ogledoval isti moški?
Gorenjski policisti so v petek obravnavali prijavi sumljivih oseb, ki so se potikale po stanovanjskih hišah 
v Puštalu in na Jami. 

Dolenja Žetina – Na polju v Dolenji Žetini v Poljanski dolini 
sta sprehajalca v petek našla neeksplodirano ročno bombo 
italijanskega izvora iz obdobja druge svetovne vojne. Pripa-
dnika državne enote za neeksplodirana ubojna sredstva sta jo 
zaradi nevarnosti med prevozom na kraju uničila. 

Na polju našla ročno bombo

Lesce – Policisti so v Lescah ustavili državljana Romunije, 
ki sta uporabljala osebni avtomobil Volkswagen Passat bol-
garskih registrskih oznak. Pred dogodkom naj bi se v Tržiču 
izdajala za gluhonema in zbirala prostovoljne prispevke. 

Lažno sta se izdajala za gluhonema

Simon Šubic

Kranj – Kranjski policisti so 
pred dnevi odvzeli prostost 
moškemu, ki ga utemelje-
no sumijo, da je vlomil v sta-
novanjsko hišo na obmo-
čju Kranja. Vanjo je nasil-
no vstopil s poškodovanjem 
okna, ki je bilo odprto na zra-
čenje (na t. i. kip). Med pre-
gledovanjem prostorov ga 

je v hiši zalotil lastnik. Vlo-
milec je pobegnil, oškodo-
vanec pa je stekel za njim. 
Beg so opazili tudi policisti, 
ki so bili takrat naključno na 
tem območju. Osumljenca 
so prijeli slabo uro po vlo-
mu in ga pridržali. Kasneje 
so ga s kazensko ovadbo pri-
vedli k preiskovalnemu sod-
niku kranjskega sodišča, ki 
je zanj odredil pripor. 

Vlomilca ujeli in priprli

Škofja Loka – Škofjeloški policisti so se v četrtek pozno po-
poldan odzvali na prijavo, da vinjen občan grozi na javnem 
kraju, pri čemer bi lahko bil tudi oborožen s pištolo in nožem. 
Moški s kršitvami ni prenehal niti ob prihodu policistov, zato 
so ga pridržali do streznitve.  »Pištole moški ni imel, okoliščine 
pa kažejo, da je nož pred prihodom policistov že odvrgel. V 
prekrškovnem postopku ga obravnavajo zaradi kršitev javnega 
reda,« so sporočili s Policijske uprave Kranj. 

Grozil na javnem kraju



Alenka Brun

N
a svečanem 
odprtju Avto-
hiše Vrtač na 
Primskovem 
pri Kranju je 

za novo pridobitev direktor 
Porsche Slovenija Danilo 
Ferjančič uporabil tudi poi-
menovanje meka gorenjske 
mobilnosti. Dodal je, da se 
mu vsakič porodijo izjemni 
občutki in da je videl že mar-
sikaj, ampak po razsežnos-
tih, zahtevnosti in dimenzi-
jah je novi objekt na Prim-
skovem res nekaj posebnega.

Četrtek je bil namenjen 
svečanemu odprtju, na kate-
ro so bili povabljeni poslov-
ni partnerji in vsi, s kateri-
mi v avtohiši že dolga leta 
dobro sodelujejo. Začetek 
nove avtomobilske dogodiv-
ščine je povezovala simpa-
tična in nasmejana Bernar-
da Žarn. Prisotne je pozdra-
vil tudi kranjski župan Mat-
jaž Rakovec, uvod pa je seve-
da pripadal direktorju Avto-
hiše Vrtač Aleksandru Vrta-
ču, ki ob nagovoru čustev 

ni skrival. Za trud in angaž-
ma se je zahvalil vsem, ki so 
sodelovali pri uresničitvi nji-
hovih sanj, jim zaželel prije-
tno druženje ter čim več uži-
tka v novih prostorih.

Odprtje novega prodaj-
no-servisnega centra z loče-
nimi prodajnimi salo-
ni za Audi, Volkswagen, 

gospodarska vozila Volkswa-
gen, Škodo in Seat ter servi-
sno delavnico je pospremil 
tudi izjemen glasbeni pro-
gram. Začinile so ga operna 
diva in dekleta iz Magičnega 
gledališča Serpentes, zapela 
je skupina Perpetuum Jazzi-
le, vsak salon je v duhu tem-
peramenta avtomobilov pre-
vevala živa glasba. Servis 
je bil tokrat prostor, kjer je 
povabljene s svojim didžejev-
skim znanjem razvajal naj-
bolj znani frizer med gorenj-
skimi didžeji in didžej med 
gorenjskimi frizerji Sebas-
tjan Guček - DJ Seba. Nasto-
pili pa so še Flora Ema Lotrič, 
Nastja Gabor ter Boštjan Gra-
bnar na klaviaturah, v ženski 
didžejevski družbi saksofo-
nist Lovro Ravbar. Veselo 
razpoloženje se je v večernih 
urah preselilo na teraso nove-
ga objekta, kjer so zaposleni 
svojemu direktorju pripravili 

tudi sladko presenečenje, saj 
je nedavno praznoval okro-
glo obletnico: konec aprila 
je namreč Aleksander Vrtač 
srečal Abrahama.

Dan kasneje, v petek, pa 
so v Avtohiši Vrtač odprli 
vrata za vse, ki jih je zanima-
lo, kako je novi objekt vide-
ti tudi od znotraj. Obiskoval-
cev je bilo veliko, gostitelj je 
ponovno poskrbel za hrano, 
pijačo in živahno dogajanje. 
Otroke so na hoduljah zaba-
vali člani znane Čupakabre, 
oglasil se je čarovnik Grega, 
glasbeni oder je gostil Nata-
lijo Verboten, skupino Zaka 
pa ne, povezovanje pa so 
zaupali voditeljici in pevki 
Štajerki Maji Oderlap. 

Navdušenje povabljenih 
in obiskovalcev je bilo v obeh 
dneh več kot očitno, pohva-
le ob novi pridobitvi in tudi 
programu ob odprtju pa so 
kar deževale.

MEKA GORENJSKE 
MOBILNOSTI ODPRLA VRATA

Z rezanjem traku je bila Avtohiša Vrtač na novi lokaciji uradno odprta. Poleg direktorja 
Aleksandra Vrtača so pri rezanju sodelovali tudi oba direktorja Porsche Slovenija Martin 
Wienerroither in Danilo Ferjančič ter župan MO Kranj Matjaž Rakovec. 

Za hrano so na t. i. VIP-odprtju skrbeli Jezerškovi. Karmen 
Kozjek se spominjamo iz domačega MasterChefa, tokrat pa 
je veliko gostov z veseljem pokusilo počasi dušena goveja 
lička v temni omaki s prilogo.

Aleksandra Vrtača so njegovi zaposleni presenetili še s 
torto – konec aprila je namreč praznoval rojstni dan.

Prava zabava za otroke: Čupakabra 

Operna diva Magičnega gledališča Serpentes

Sebastjan Guček oziroma DJ Seba
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Počasno letalo, hiter vlak,
ribiška raketa seka oblak.
Potniško jadro, čoln za tri,
v njem pa sedijo črke: P-R-I.
Sivo nebo in mišji oblak,
imata pa smisla toliko kot žabji krak.

Zoja Višnar, 5. r., PŠ Ovsiše

Zelo sem vesela pesmi mladih pesnikov. Čestitke tebi, 
Zoja, in hvala takšni učiteljici, ki vzpodbuja otroke in deli 
njihove izdelke z nami, ki imamo radi pesmi. Meta

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

Narobe pesem

PESMI MLADIH

Mateja Rant

N
a frankofon-
skem festiva-
lu so učenci z 
glasbo, poezi-
jo in gledališki-

mi točkami predstavili svo-
je znanje francoskega jezi-
ka in poznavanje francoske 
kulture. Festival sta 18. leto 
zapored pripravila Osnov-
na šola (OŠ) Orehek Kranj 
in Slovensko društvo učite-
ljev francoščine v sodelova-
nju z Mestno občino Kranj, 
francoskim inštitutom v 
Sloveniji, zavodom za šols-
tvo, ministrstvom za izobra-
ževanje, znanost in šport ter 
Zavodom za turizem in kul-
turo Kranj. V okviru festiva-
la so za vse sodelujoče prip-
ravili tudi voden ogled mes-
ta in pokušino francoskih 
jedi, je razložila koordinato-
rica frankofonskega festiva-
la Katja Eržen Bratina.

Vršilka dolžnosti ravnate-
ljice OŠ Orehek Katja Kržan 
je v svojem nagovoru spo-
mnila, da se je vse začelo v 
šolskem letu 1999/2000, 
ko so v šoli prvič pripravili 

frankofonski dan. Danes 
je to preraslo v festival, ki 
je po besedah predsednice 
Slovenskega društva učite-
ljev francoščine Jacqueline 
Oven postal najpomembnej-
ši frankofonski dogodek v 
Sloveniji. »Tako na najlep-
ši način počastimo jezik, ki 
nas vse navdušuje,« je pou-
darila in dodala, da s tem 
obenem prispevajo k pro-
mociji in širitvi francoskega 

jezika. Energija in ustvarjal-
nost otrok na odru je navdu-
šila tudi francosko velepos-
lanico v Sloveniji Florence 
Ferrari, ki je festival sprem-
ljala prvič, a je z njegovo dol-
go tradicijo dobro seznanje-
na, je poudarila.

Osnovna šola Orehek je 
bila po besedah Katje Kržan 
prva šola v Sloveniji, ki je 
ponujala možnost zgodnje-
ga učenja francoskega jezika 

prek izbirnega predmeta in 
jezikovnih uric za najmlaj-
še, za kar ima največ zas-
lug nekdanja učiteljica Hil-
da Zalokar, ki še danes sode-
luje pri organizaciji franko-
fonskega festivala. Za priza-
devanja na področju zgod-
njega učenja tujega jezika si 
je šola v letu 2005 prislužila 
tudi dve priznanji, Kumer-
dejevo priznanje in Evrop-
sko jezikovno priznanje. 

RADI IMAJO FRANCOŠČINO
Na 18. Frankofonskem festivalu v Letnem gledališču Khislstein v Kranju se je zbralo več kot štiristo 
slovenskih osnovnošolcev, ki jih povezuje ljubezen do francoskega jezika.

Učenci OŠ Orehek so se predstavili s pesmico, ki so jo zapeli v treh jezikih – nemščini, 
francoščini in kitajščini. / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Brun

W
iesbaden 
je glav-
no mes-
to deže-
le Hessen 

v osrednji Nemčiji. Leži na 
desnem bregu reke Ren. V 
njegovi bližini je tudi mes-
to Mainz, kakih dobrih tri-
deset kilometrov stran pa 

Frankfurt ob Majni, ki je naj-
večje mesto v tej zvezni deže-
li. Wiesbaden je s frankfurt-
skega letališča zelo enostav-
no dosegljiv. Sedete na vlak 
oziroma S-Bahn (S8 ali S9) 
in se peljete do zadnje pos-
taje, torej Wiesbadna. 

Letos je Wiesbaden med 
12. in 14. majem gostil že 
45. GTM Germany Tra-
vel Mart, največji t. i. wor-
kshop za incoming turizem 

v Nemčiji – neke vrste dela-
vnico za predstavitev atrak-
tivnih turističnih storitev in 
ponudbe znotraj Nemčije za 
tiste, ki jo obiščejo ali neke 
vrste sejem, ki je v prvi vrs-
ti namenjen kupcem oziro-
ma turističnim agencijam 
zunaj Nemčije. 

Na GTM povabijo tudi 
turistične novinarje – z vse-
ga sveta. Zanje pripravijo 
vzporedni program. Letos je 

bilo po mednarodni tiskov-
ni konferenci v novem Kon-
gresnem centru RheinMain 
(RMCC) vseeno nekaj časa 
in so lahko pokukali med 
razstavljavce. Teh je bilo 
okoli tristo.

Na tiskovni konferenci je 
novinarje v uvodu nagovo-
rila Petra Hedorfer, šefica 
Nemške nacionalne turistič-
ne organizacije, in postregla 
z lanskoletnimi številkami ter 

nekaterimi dejstvi. Že deveto 
leto zapored je tako Nemči-
ja druga najbolj priljubljena 
destinacija pri turistih iz Evro-
pe; radi jo obiščejo tudi turis-
ti iz balkanskih dežel. Lani se 
je zelo povečal obisk Ameri-
čanov, sledijo gostje iz Kitaj-
ske. Največ Evropejcev obi-
šče Nemčijo z avtom, veli-
ko jih uporabi vlak, letalo pa 
predvsem s preostalih delov 
sveta. Nemčija vse bolj stre-
mi k upoštevanju ekoloških 
smernic, okolju prijaznega 
turizma, digitalizaciji. Velik 
pomen dajejo organski hrani, 
lokalnemu, želijo poudariti 
varčnost pri vodi in podobno. 
Kar se strukture obiskovalcev 
tiče, pa je glede na mednarod-
ni delež kar velik odstotek tis-
tih, ki Nemčijo obišče poslov-
no, največ pa se jih odloča za 
obisk Nemčije kot počitniš-
ke destinacije. V nadaljevan-
ju je tiskovna gostila še nekaj 
govorcev: o Lufthansi je spre-
govorila Gabriela Ahrens, 
o nemških železnicah Ale-
xander Mokros, turistični 

destinaciji Hessen in Wies-
baden pa sta predstavila Her-
bert Lang in Simone Zagrod-
nik. (Nadaljevanje prihodnjič)

GTM 2019: Wiesbaden

DOBRODOŠLI V WIESBADNU (1. DEL)

Petra Hedorfer

Izjemno pompozna arhitektura komaj leto dni starega 
Kongresnega centra RheinMain (RMCC)

Paviljoni razstavljavcev na GTM so različno veliki, med 
večje pa največkrat sodijo tudi paviljoni dežel gostiteljic.

Lepih vinskih kraljic ni 
nikoli dovolj ...

V šolo sem pripeljal našega psa Tačka. Najprej sem ga 
predstavil. Imamo ga že sedem let. Je pasme pudelj. V 
svoji družini je imel dva bratca in eno sestrico. Ko smo 
ga dobili, je bil star štiri mesece. Najbolj si ga je želela 
sestra Lea, čeprav ga imamo vsi enako radi. Rodil se je 22. 
decembra. Prehranjuje se z briketi, mesom in priboljški. 
Pije vodo. Leži v svoji posteljici. Ima veliko energije in je 
igriv. Imel je že dve hudi nesreči. Enkrat ga je ugriznil večji 
pes, drugič pa ga je zbil avto. Zelo ga imam rad.

Urh Luznar, 5. razred PŠ Dražgoše

Taček

OTROŠKA PERESA
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T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TDušanov zakonik fevdalne Srbije
Prvega maja leta 1349 je bil 

v državnem zboru v Skopju 
razglašen prvi del Dušano-
vega zakonika, najpomem-
bnejšega pravnega akta v 
fevdalni Srbiji. Zakonik so 
izdali v času največje gos-
podarske in politične moči 
srednjeveške srbske države 
kot rezultat gospodarskega 
in političnega razvoja. Velik 
razvojni dosežek Srbije, ven-
dar pa za primerjavo povej-
mo, da je bilo v tem času 
že precej uveljavljenih Slo-
vencev na dunajski univer-
zi. Na primer: Bricelj Prep-
rost trikrat rektor in osem-
krat dekan univerze, Tomaž 
Prelokar vzgojitelj avstrij-
skega princa (kasneje cesar-
ja) Maksimilijana I., dunaj-
ski škof Jurij Slatkonja … 

Srbski kralj Dušan Štefan 
je po smrti Andronika III. 
izkoristil državljansko vojno 

proti Bizancu in osvojil pros-
trane dežele ter razširil drža-
vno ozemlje do Korintskega 
zaliva. S poenotenjem prava 
je moral utrditi priključitev 
osvojenih ozemelj, pospeši-
ti njihovo resnično pripoji-
tev in stapljanje v enotno bal-
kansko državo. Vse to so bili 
pogoji za nastanek zakonika. 

Njegovi prvi členi se nana-
šajo na cerkev in duhov-
ščino. Cerkvena poroka je 
obvezna in edina veljavna. V 
duhovnih zadevah se mora 
vsak pokoravati svojemu 
episkopu. Zakon med kato-
likom in pravoslavno ženo 
se razveže, če mož ne presto-
pi v pravoslavno vero. Kazni 
za krivce so bile stroge.

Lastnina plemstva je nedo-
takljiva. Plemstvo ima vso 
pravico, da na svojih poses-
tvih izkorišča delovno silo. V 
Zakoniku so navedene tudi 

obveznosti plemstva in dol-
žnosti do kralja, tlačane pa 
zavezuje, da morajo dva dni 
na teden delati pri fevdal-
nem gospodu. Po določilih 
zakonika, povzetih iz bizan-
tinskega prava, so bili sodni-
ki pooblaščeni, da ne sodi-
jo po vladarjevem ukazu, 
če bi ta nasprotoval zakonu, 
ampak samo po zakonu.

Zgodovinsko gledano je 
bil Dušanov zakonik napre-
den, predvsem zato, ker je 
z uvajanjem vrste ukrepov, 
kot sta izenačevanje tlačan-
skih obveznosti in oblikova-
nje enotnih državnih orga-
nov oblasti, prinesel napre-
dek v obvladovanju ali vsaj 
omejevanju fevdalne raz-
drobljenosti. Pripomogel je 
k povečanju, izenačevanju 
in krepitvi notranjega trži-
šča in prispeval k napredku 
srbske družbe.

Peter Colnar
Pregovori in reki 
•  Stisni zobe, a ne zadolžuj se. (kitajski pregovor)
•  Dolg je najhujša revščina. (angleški pregovor)
•   Dolg se z dolgom plača, klin se s klinom zbija. 

(češki pregovor)
•   Starih dolgov ne plačamo, nove pustimo, da zastara-

jo. (nemški pregovor)
•  Žuljave roke ne poznajo dolgčasa. (ruski pregovor)

Smeh ni greh
•   Indijanec si ogleduje lasulje v izložbi in premišljuje: 

»Končno so le spoznali, koliko so vredni skalpi. Čas 
je, da se zopet lotim dela.«

•   Fant, ki je v gostilni dvoril lepi natakarici, odide za 
trenutek na stranišče. Ko se vrne, opraviči svojo 
odsotnost: »S svojim prijateljem sem moral na nujen 
opravek. Upam, da ga boš danes zvečer spoznala.«

•   Ko žena zasliši na stopnicah moževe korake, reče 
ljubimcu, naj skoči skozi okno.

 »Si nora? Polomil si bom obe nogi!«
  »Če te dobi mož, ne boš imel zlomljenih le nog, 

ampak vse kosti.«

Samo Lesjak

F
estival Integra je 
nosilec pomem-
bne vloge družbe-
nega ozaveščanja, 
saj vsako leto spo-

mladi v Kranj privabi razli-
čne posameznike ter skupi-
ne iz domovine in tujine, na 
njem pa udeleženci z igro, 
plesom in petjem pa tudi 
z ostalimi odrskimi umet-
nostmi pogumno stopijo iz 
polja tako usodne nevidno-
sti in zaznamovanosti. Fes-
tival, ki ga je podprla Mest-
na občina Kranj, je tudi letos 
potekal pod častnim pokro-
viteljstvom Varuha človeko-
vih pravic RS – nedavno je 
to funkcijo prevzel socialni 
pedagog Peter Svetina.

Namen festivala je vklju-
čevanje različnih ranljivih 
skupin prebivalstva skozi 

kulturo in umetnost. Kot 
je dejal predsednik druš-
tva Domen Rakovec, je ne 
glede na posebnost, ki je 
lahko ovira ali prednost, 
čar vsakega posamezni-
ka, da je tak, kot je: enkra-
ten, edinstven in neponov-
ljiv – s svojo zgodbo, ki jo 
deli z drugimi. Festival tako 

daje priložnost tistim, ki so 
v vsakodnevnem življenju 
odrinjeni na rob. Tudi oni 
so upravičeni do priložnos-
ti do pravnomočnega sode-
lovanja v javni sferi ter do 
možnosti samostojnega 
nastopa in se tako počutiti 
kot del družbene celote, je 
še dodal Rakovec.

Na tokratnem festivalu 
so v polnem Stolpu Škrlo-
vec nastopili ter navdušili 
Sonja Jež s plesno predsta-
vo, Andreja Lazar z baletno 
predstavo, Gledališče svobo-
dnih Altra iz Ljubljane, na 
ogled je bil dokumentarni 
film Roka Pibernika in Jeana 
Nikolića, v produkciji Zavo-
da Ažmurk iz Nove Gori-
ce je nastal film Čisto poš-
ten rop, flavtistka in pianis-
tka Maša Cilenšek in Pande-
lina Atanasova sta navdušili 
z nastopom kot Duo Canta-
bile, Zavetišče za brezdomce 
Kranj in Carnium legendari-
um sta pripravila gledališko 
predstavo Grenko sladka sol-
za, festival pa je sklenil glas-
beni nastop Andraža Podre-
ke. Predstavili so tudi pro-
jekt Bookconect, fotografije 
pa sta razstavila Aleš Košir in 
Tim Vodnik. Samozavestno, 
edinstveno in neponovljivo.

POGUMNO IZ NEVIDNOSTI
Društvo ProSoc je v Stolpu Škrlovec organiziralo že 5. festival Integra, katerega namen je vključevanje 
ranljivih skupin ljudi skozi odrsko umetnost.

Duo Cantabile: Maša Cilenšek in Pandelina Atanasova 

Udeleženci ter obiskovalci festivala Integra so tudi tokrat 
napolnili Stolp Škrlovec. / Foto: Aleš Košir (Fruxdelux)

Pogumno iz polja nevidnosti: Tim Vodnik / Foto: Aleš Košir (Fruxdelux)
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Kranj – Blejska skupina John F. Doe bo v petek, 24. maja, 
ob 21. uri nastopila v Trainstation Subartu, kjer bo v sklopu 
turneje po Sloveniji predstavila svoj drugi album z nas-
lovom Druga stran. Album – za skladbo Puščava so že 
posneli videospot – predstavlja novo poglavje njihovega 
ustvarjanja, kjer so sprejeli izziv in z besedil angleškega 
jezika prešli na ustvarjanje v slovenščini. Specifična poe-
tičnost in zven materinščine jih predstavi v rahlo drugač-
ni, novi luči. Kljub temu pa ohranjajo svoj zvok in stil, ki 
so ga pred štirimi leti jasno začrtali s prvencem JFD. Na 
koncertu bodo poleg skladb iz novega albuma izvajali tudi 
uspešnice iz prve plošče. Kot predskupina, ki bo še poživi-
la rokovski večer v Kranju, bo nastopila zanimiva zasedba 
Jufkamental iz Mostarja.

John F. Doe prihaja v Train

Druga stran: blejski rokerji John F. Doe 

Kranj – V soboto, 25. maja, bo ob 19. uri v Prešernovem 
gledališču potekala tradicionalna prireditev Đurđevdan-
ske igre v organizaciji KD Brdo-Kranj. Posebni gostje veče-
ra bodo člani vokalno-instrumentalne skupine KOTart iz 
Beograda. 

Đurđevdanske igre

Kranj – V soboto, 25. maja, bo ob 11. uri v Prešernovem gle-
dališču potekala regijska revija plesnih skupin Namig, ki 
je letos osrednji regijski dogodek v vseslovenskem Tednu 
ljubiteljske kulture (TLK). TLK vsako leto v središče posta-
vi eno od umetniških zvrsti in letos bo osrednjo vlogo 
prevzel ples. Predstavilo se bo štirinajst plesnih skupin z 
več kot 120 nastopajočimi iz celotne Gorenjske. Strokovni 
spremljevalec revije bo Igor Sviderski, državni selektor, 
plesalec, koreograf in plesni pedagog.

Regijska revija plesnih skupin Namig
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PRAZNOVANJA

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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Tudi danes bomo brali in 
vedeževali s tremi že objav-
ljenimi kartami. Sreča, Poto-
vanje, Vdova – čaka nas dalj-
še potovanje, lahko tudi za 
tri tedne. Obetajo se dobre 
spremembe in sreča na 
vseh področjih. Hiša, Otrok, 
Obisk – prejeli ali opravili 
bomo obisk, lahko je pove-
zan z otroki, ni pa nujno. 
Lahko je prihod dojenčka 
oziroma oznanilo za nara-
ščaj. Oficir, Sodnik, Sporoči-
lo – prejmemo uradno spo-
ročilo, ali bo dobro ali slabo, 
se iz teh kart ne vidi, lahko 
se veže na zdravstvo ali pa 
druge uradne zadeve. Vdo-
vec, Hrepenenje, Božje oko 
– neka oseba že dolgo čaka 
na svojo izpolnitev. Vztraja 
pri svojem. Kdor čaka, slej 
ko prej tudi dočaka. Nesre-
ča, Denar, Otrok – slabo 
počutje zaradi slabih financ 
in drugih razočaranj. Darilo, 
Ljubica, Ljubezen – veliko 
presenečenje na ljubezen-
skem in čustvenem podro-
čju. Lepo obdobje in sami 
lepi trenutki. Sodnik, Bole-
zen, Pismo – pridejo novice, 

ki se nanašajo na zdravje. 
Ljubimec, Veselje, Težave – 
moška oseba išče rešitve iz 
svojih težav in jih tudi naj-
de. Izguba, Oficir, Zvestoba 
– lahko je razgovor za novo 
službo ali pa napredovanje 
v obstoječi. Nekaj denarja, 
Ljubezen, Sovražnik – stan-
je, ko se malo smilimo sami 
sebi in zato ne vidimo daleč 
naprej, kar je sicer potrebno 
za dosego cilja. Sreča, Poto-
vanje, Zakon – lepa pot v 
dvoje in potrditev zveze in 
ljubezni. Sporočilo, Hiša, 
Vdova – prihaja sporočilo, ki 
prinaša dobre spremembe. 
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih doslej že spoznali.
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA  
IZ CIGANSKIH KART

Na Bledu so se 11. maja 2019 poročili: Klemen Jenko in 
Monika Štraus ter Enej Novak in Polona Klinar, v Mošnjah 
pa Romain Claude Francis Henry in Kristina Povše.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 48 novorojen-
čkov. V Kranju je prvič zajokalo 15 dečkov in 13 deklic. 
Najtežji je bil eden izmed dečkov – tehtnica mu je poka-
zala 4025 gramov. Najlažja je bila deklica, ki ji je babica 
natehtala 2670 gramov. Na Jesenicah se je tokrat rodilo 
9 dečkov in 11 deklic. Najtežji je bil deček s 4320 grami 
porodne teže. Najlažja je bila deklica, ki se ji je kazalec na 
tehtnici ustavil pri 2690 gramih.

Novorojenčki

»Moja prihodnost«

Naj vam povem, da vašo stran 
že dolgo časa prebiram in je 
prva stvar, ki jo preberem v 
časopisu. Kaže se mi možnost 
za selitev. Ali je to dobro? Kaj 
pa služba in finance? Verja-
mem, da za vsakega enkrat 
posije sonce. Ali pa morda ni 
res? Kaj se obeta hčerki, bo 
naraščaj? Kaj pa sin?

Kot vidim, ste imeli na račun 
selitve že kar nekaj razgovo-
rov. V stanovanju se počutite 
vedno bolj utesnjeni in vsi v 
družini hrepenite po spre-
membah, ki vam jih lahko pri-
nese selitev v hišo. Seveda so 
povsod prednosti in slabosti. 
Pogled v karte vam govori in 
svetuje, da naredite ta korak, 
ki je v bistvu idealna prilož-
nost. S tem se vam obeta 
veliko več sprememb, kot jih 

lahko pričakujete. Imeli boste 
svoj del, s katerim boste raz-
polagali po svojih željah. Čep-
rav tega ne kažete na zunaj, 
vas vidim odločno, pogumno 
in polno energije. Kdor dela, 
tudi greši, zato ne živite več 
v prepričanju, da morate biti 
brez napak. Napake so člove-
ške, kdor misli, da jih nima, 
pomeni, da nič ne dela, ne 
ustvarja in živi od usode dru-
gih. Sonca je dovolj za vse, 
tudi za vas. Prepričana sem, 
da vas čaka in kmalu pogreje. 
Glede službe imate nepotre-
bne strahove in bo vse v redu. 
Že poleti se vam izboljšajo 
finance in kmalu bo konec 
določenih težav. Še malo in 
hči si bo ustvarila družino, 
in sicer v vašem domu, fant 
je pravi in imata se zelo rada. 
Vaša podpora ji veliko pome-
ni. Dojenček bo v naslednjem 

letu. Tudi pri službi ima videti 
lepe spremembe. Sinu bo 
uspelo diplomirati. Veliko 
premišljuje o odhodu in živ-
ljenju v tujini. Seveda ne za 
stalno, a za nekaj časa zago-
tovo. Ne smete ga ovirati, 
pustite mu prosto pot, saj bo 
vse v redu. Ima velike poslov-
ne ambicije. Kot vidim, mu bo 
uspelo vse, kar si je zadal. Ne 
smete biti več tako črnogledi, 
saj ste kot oseba zelo pozitiv-
ni. Želim vam vse dobro.

»Levinja«

Prosim, da mi napoveste pri-
hodnost. Zanima me služba 
in prijatelji ter ali in kdaj bom 
imela partnerja, do sedaj sem 
imela samo smolo. Zanima me 
tudi zdravje. Ali vidite, da bom 
v bližnji prihodnosti odšla živet 
na svoje? Hvala za odgovore.

Trenutna zaposlitev še ni tista 
čisto prava, ki si jo res želite. Za 
zdaj ne vidim sprememb, a na 
daljši rok vas čaka nekaj druge-
ga. V drugi polovici leta boste 
spoznali osebo, s katero boste 
želeli ustvariti družino. Vidim 
vam najmanj dva otroka. V lju-
bezni vas na splošno čaka še 
zelo veliko lepega, brez skrbi. 
V resnici ste zelo čustveni, a to 
skrivate tudi pred sabo. S tem, 
da čutimo, ni nič narobe. S pri-
jatelji imate res pristen odnos. 
Bolje malo in tisto dobro. Pri 
zdravju vam ne vidim nič 
posebnega, samo tako nap-
rej in vse bo v redu. Če se do 
sedaj to še ni zgodilo, imate 
zelo v kratkem času selitev od 
doma. To je dobra odločitev in 
vam prinaša same dobre spre-
membe. Vse bo ob pravem 
času, zato samo pogumno 
naprej. Lep pozdrav.

V Tomaju in petih bližnjih vaseh pridelovalci terana vsako 
leto odprejo vrata svojih kleti in povabijo, da okusite vrhun-
ska vina naravnost iz sodov, prisluhnete zgodbam vinarjev 
ter uživate ob pršutu in drugih domačih dobrotah. Domači-
ni pripravijo zanimiv spremljevalni program in organizirajo 
pohod med vinogradi, ki je speljan mimo kraških doma-
čij. Na nekaterih kmetijah vam poleg vina predstavijo tudi 
odlične izdelke iz doma pridelanih sestavin. Letos bo prire-
ditev V osrčju dežele terana že petnajstič. Tokrat so vključili 
trinajst domačij, ki bodo poleg terana in kraških belih vin 
predstavile še kakšno dodatno ponudbo. Pri organizaciji 
Krajevni skupnosti Tomaj pomaga tudi Občina Sežana, a 
največ prispevajo vinogradniki sami. Ob tej priložnosti bo 
tudi ocenjevanje vin vključenih domačij, Evropski red vite-
zov vin pa bo izbral viteški teran za leto 2019. Prireditev bo 
v soboto, 25. maja 2019. Začela se bo ob 13. uri na Turistični 
kmetiji Škerlj v Tomaju. Po bogatem kulturnem programu 
bo sledila pot od domačije do domačije. Člani Evropskega 
in Slovenskega viteškega reda vin in vinske kraljice iz različ-
nih področij Slovenije se bodo družili tudi pod najstarejšo 
trto refošk na Krasu na Turkovi domačiji v Šepuljah.

V osrčju dežele terana 2019

Maša Likosar

Z
alo Kralj in Gaš-
perja Šantla smo 
po odličnem nas-
topu na 64. Pes-
mi Evrovizije in 

končni uvrstitvi na 13. mes-
to v nedeljo zvečer spreje-
li na Letališču Jožeta Pučni-
ka. Utrujena, a vidno srečna 
sta dejala, da je bila evrovi-
zijska izkušnja neprecenlji-
va. »Imela sva nekaj trenu-
tkov, ko sva se zaradi vsega 
dogajanja zlomila, a sami 
nastopi in vaje so se nama 
zdeli zelo zabavni, čeprav 
smo trdo delali tudi dvanajst 
ur na dan. Najbolj napor-
ni so bili pravzaprav inter-
vjuji in tisti dogodki, ki se 
jih moraš udeležiti, a dejan-
sko niti ne veš, zakaj si tam, 
rokuješ se z ljudmi, ki sploh 
ne vedo, kdo si. Kljub vsemu 
sva bila po uvrstitvi v fina-
le najsrečnejša na svetu in 
morda naju v tistem trenut-
ku, torej ob dveh ponoči, res 
ni prevzela evforija. A če si 
tako miren, kot sva midva, je 
težko pokazati veselje, ki ga 

čutiš,« nam je zaupala Zala. 
Gašper pa je dodal: »Pred 
evrovizijskim dogajanjem 
in med njim naju je prepla-
vil vrtiljak emocij. Bila sva 
vesela, bila sva utrujena, bila 
sva in še vedno sva neizmer-
no hvaležna in vsi ti obču-
tki so tisti, ki so izkušnjo 

naredili bogato. Tako na pol-
finalnem kot finalnem nas-
topu sva dala od sebe tisoč 
odstotkov – in ko pogleda-
va nazaj, ne bi ničesar spre-
minjala. Veliko sva se nau-
čila. Veva, kako naprej – in 
to je tisto, kar nama največ 
pomeni.« 

Zala je še izdala, da v zače-
tku junija lahko pričaku-
jemo njuno novo skladbo 
z naslovom Come to me, 
in nadaljevala: »Evrovizija 
je bila korak na najini poti. 
Zgodbo bova nadaljevala, le 
nekoliko jo bova nadgradila. 
Zapustila bova slovenščino 

in se preizkusila v anglešči-
ni. Spremenila si bova tudi 
ime, tako da bo zvenelo bolj 
internacionalno.« Gašper jo 
je dopolnil: »Odzivi v tujini 
so bili tako dobri, da je sedaj 
za naju pravi čas, da stopiva 
izven meja Slovenije in se 
predstaviva še tuji publiki. 
To sva si od nekdaj želela.« 
Za konec sta nam slovenska 
predstavnika na letošnji Pes-
mi Evrovizije še povedala, da 
bosta v prihodnosti zagoto-
vo nastopila tudi na Gorenj-
skem, a najprej si bosta pri-
voščila nekaj počitka in si 
vzela nekaj časa zase.

NA VRTILJAKU ČUSTEV
V Tel Avivu se je z zmago Nizozemske zaključila 64. Pesem Evrovizije. Slavil je Duncan Laurence s 
skladbo Arcade. Na drugo mesto se je uvrstila Italija, tretji pa so bili Rusi. Slovenska predstavnika  
Zala Kralj in Gašper Šantl sta z avtorsko pesmijo Sebi zasedla odlično trinajsto mesto.

Zala Kralj in Gašper Šantl sta se s slovensko delegacijo iz Izraela vrnila v nedeljo zvečer. 
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Na Pesmi Evrovizije je dvorana nestrpno pričakovala 
tudi nastop pop ikone Madonne, ki je zapela dve 
skladbi in naj bi za svoj nastop prejela milijon 
dolarjev ali celo več. Za njen videz je poskrbel Jean 
Paul Gaultier, a na žalost se s petjem v živo ni ravno 
izkazala – ali pa je bilo nekaj narobe z ozvočenjem ...

www.gorenjskiglas.si
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_21. 05. 2019

1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW T-CROSS
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO 
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz 
križanke) pošljite do petka, 31. maja 2019, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo 
na Nazorjevi ulici 1.

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

Z veseljem vas obveščamo, da smo za vas odprli nov salon

AVTOHIŠA VRTAČ PRIMSKOVO 
na Šucevi ulici v Kranju (nasproti Mercator centra). 

DOBRODOŠLI!
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DRUŽABNA KRONIKA

TOREK_21. 05. 2019

Tuji mediji poročajo, da se Robert Pat-
tinson (33) poteguje za vlogo v novem 
Batmanu, ki bo premiero doživel junija 
2021. Tako naj bi zamenjal Bena Afflecka, 
ki je kar trikrat upodobil znanega super-
junaka. Zgodba za zdaj še ni znana, film 

pa bo režiral Matt Reeves. Pattinson je v ožjem izboru za 
vlogo, na seznamu pa je še Britanec Nicholas Hoult.

Bo Robert Pattinson novi Batman?

Scarlett Johansson (34) in Colin Jost (36) 
sta se po dveh letih razmerja zaročila. 
Za voditelja oddaje Saturday Night Live 
bo to prvi zakon, medtem ko bo igralka 
pred oltar stopila že tretjič. Med leti 2008 
in 2010 je bila poročena z Ryanom Rey-

noldsom, leta 2017 pa se je ločila od Romaina Dauriaca, 
s katerim ima štiriletno hčerko Rose. Scarlett in Colin sta 
zelo srečna, se odlično razumeta in imata enak smisel za 
humor.

Scarlett in Colin bosta dahnila usodni da

Igralca in nekdanjega guvernerja Kali-
fornije Arnolda Schwarzeneggerja (71) je 
na športni prireditvi v Južni Afriki, ki jo 
zvezdnik organizira vsako leto, neznanec 
z vso silo brcnil v hrbet. Veliki Arnie jo je 
odnesel brez poškodb, napadalca pa so 

odpeljali varnostniki. Razlog napada ni znan, Schwarze-
negger pa je že sporočil, da dogodka ne bo prijavil policiji 
in da se počiti odlično.

Neznanec napadel Arnolda Schwarzeneggerja

Zvezdnici serije Seks v mestu Sarah Jes-
sici Parker (54) je prekipelo in tabloidu, ki 
vsako leto ob obletnici njene poroke piše 
o težavah v njenem zakonu, namenila 
kar nekaj ostrih besed. »Točni kot ura. Že 
desetletje širite neresnice in nehvaležne 

neumnosti. Uničiti želite teh nekaj dni v Londonu, ki jih 
preživimo skupaj z družino,« je med drugimi zapisala 
zvezdnica in ovrgla govorice, da sta se z možem Matthe-
wom Broderickom (57), s katerim sta poročena že dvain-
dvajset let, hudo sprla.

Sarah slavi dvaindvajset let zakona

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

T
urizem Bled se 
je namreč zara-
di napovedanega 
dežja odločil, da 
omenjeno sreča-

nje odpove predvsem zara-
di velikega števila napoveda-
nih udeležencev. Prišlo naj 
bi jih več kot štiristo. Odpo-
ved pa ni dokončna. Harmo-
nikarji se bodo srečali jese-
ni, ko bo med 6. in 8. sep-
tembrom potekal Vaški 
vikend. Srečanje harmonik 
bo sedaj 8. septembra, prav 
tako na Jezerski promenadi.

Dogodek, ki oznanja zače-
tek sezone poletnih priredi-
tev na Bledu, je bil glasbeno 

bogat. Ta del so organiza-
torji zaupali Aniki Horvat, 
zasedbi Orlek ter Godbi 
Gorje. Na Jezerski promena-
di pa so lahko obiskovalci na 
stojnicah spoznavali Okuse 
Bleda, ki pa so bili tokrat res-
nično orientirani lokalno in 
predstavljeni na način ulič-
ne prehrane. Letos so doda-
tno pozornost namenili še 
izdelkom pod znamko Blej-
ski lokalni izbor oziroma 
Bled local selection.

Včasih so posušeni hruš-
ki tepki v Zasipu rekli prga. 
Pa še danes jo tako imenuje-
jo. Tudi za Zasip se upora-
blja izraz Prgarija. Tako je 
stojnica Turističnega druš-
tva (TD) Zasip nosila omen-
jeno ime. Okušali ste lahko 

tudi t. i. prga štruklje. Na sto-
jnici Turističnega društva 
Bled so pa stregli posmodul-
jo s sirom in česnom. Resta-
vracija Gušt svoj prostor pod 
soncem na Bledu še dobi-
va. V prvi vrsti sledi sloven-
skim, domačim okusom. 
Našo pozornost je na njiho-
vi stojnici pritegnil kuhar 
Branko Horvat, za katerega 
smo že slišali. Srečali smo ga 
v enem od šovov, v katerem 
je gostilna iskala šefa. Na 
»gušt meniju« je bilo vse od 
divjačine do postrvi, pečene-
ga jabolka, skutnih štrukljev 
in blejske grmade. Blejsko 
»kremšnito« pa smo zasle-
dili na stojnici, kjer je gosto-
vala Špica. Čeprav je tu naj-
več ljudi, predvsem turistov, 

pritegnil zanimiv hot dog, ki 
so ga poimenovali vroči pes 
po gorenjsko. Vseboval je 
kranjsko klobaso, marmela-
do z zelišči, hrenovo majo-
nezo, kislo zelje z bučnimi 
semeni v bučnem olju in še 
kakšno malo skrivnost, kot 
je razložila ekipa Špice.

Dogodek je bil tudi traj-
nostno usmerjen. Podpira 
namreč gibanje Zero Was-
te, saj se je občina Bled prid-
ružila projektu družbe brez 
odpadkov. Za strežbo hra-
ne so tako uporabili drobni 
inventar in embalažo iz eko-
loško razgradljivih materi-
alov, odpadke pa so zbirali 
ločeno in jih sproti oddajali 
na ekološke otoke na prire-
ditvenem prostoru.

Z GLASBO IN OKUSI BLEDA
Bled je konec tedna povabil na odprtje sezone poletnih prireditev. Jezerska promenada je gostila Okuse 
Bleda in bogat glasbeni program. V nedeljo so načrtovali tudi Srečanje harmonik ob Blejskem jezeru, a 
so ga zaradi muhastega vremena odpovedali. Obiskali smo jih v petek.

Restavracija Gušt: Branko Horvat, Milodrag Gogić in Janina 
Vodan

Nasmejana dekleta iz Prgarije: Mateja Vilman, Mija Kovačič 
in Anica Žemva

Turistično društvo Bled je pripravljalo posmoduljo. Na 
fotografiji je Jožef Vahtar.

Jana Špec (TD Bled) nam je pokazala tudi simpatično in 
uporabno steklenico za vodo.

Restavracija Špica: Grega Kumerdej, Sanja Velova, Alma 
Šoro, Klemen Lindič

Vroči pes po gorenjsko – hot dog, ki so ga naročali tako 
domači obiskovalci prireditve kot turisti.

Na dnevu odprtih vrat nove Avtohiše Vrtač Kranj na 
Primskovem sta se med ljudi pomešali simpatični 
hostesi Ljubljančanki Nina Malešič in Lori Šušulić, ki sta 
ponujali priljubljen zeliščni alkoholni napitek. / 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

Mojca Logar

Vsi smo jih deležni, enkrat 
smo v vlogi gosta, drugič go-
stitelja. 

Pri nas praznovanja priredi-
mo doma. Hrano nam pripe-
ljejo gostinci, sladice in vse dru-
go pripravimo sami. Pri vsem 
je najtežje pripraviti prostor. 
Idealno je, če je vreme lepo in 
smo lahko zunaj. Tedaj se vsi 
strinjamo, da je najlepše doma. 
Vedno pa ni tako in tedaj je 
treba pripraviti hišo. Uredili 
smo že garažo, ob tokratnem 
praznovanju smo bili priprav-
ljeni na praznovanje po celi 
hiši. Večinoma so ljudje radi 
doma. Ko so bili otroci majhni, 
je z njimi najlažje doma, ko so 
veliki, so tudi radi doma, ker je 
bolj sproščeno. Zelo lepo je bilo 
gledati bratrance in sestrične, 
ki so metali žogo na koš, ig-
rali na inštrumente, kar tako 
mimogrede se je kdo malo ule-
gel. Pač, moraš biti pripravljen 
hišo in svoje prostore odpreti in 
jih dati na razpolago drugim. 
To včasih ni najlažje. 

Tokrat smo praznovali bir-
mo najmlajših dveh. Ker je bila 
vremenska napoved slaba, smo 
se pripravili za praznovanje po 
hiši. Ljudje mi rečejo, saj imaš 
otroke in ti bodo pomagali. Ot-
roci so zelo malo časa doma, 
imajo gasilsko tekmovanje, gre-
do na poroko, imajo treninge 
in tekme, so na folklori, povsod 
so prisotni, doma še najmanj. 
Ko jaz že teden dni pred slove-
snostjo pišem listek, kaj bomo 
pekli v katerem dnevu v tednu, 
kdaj bomo pospravljali okolico 
in kdaj po hiši, se mi vsi sme-
jijo. Ko otroci pospravijo prvič 
in je treba delo ponoviti in se 
to zgodi še nekajkrat in potem 
delo dokončno uredim sama, 

sem od tega utrujena. Še bolj 
psihično kot fizično. Med na-
kupi srečamo znance in se 
malo potožimo drug drugemu. 
Tudi pri njih ni nič drugače. 
Ženske priganjamo in kaže-
mo s prstom, ostali pa nekako 
sledijo. Vse je treba nadzirati, 
preveriti, spodbujati, na koncu 
pa še pohvaliti. Sitna in zopr-
na sem jaz, vendar tako se delo 
premika v smeri opravljenega. 
Ko smo pospravili celo hišo, 
sem se počutila, kot da bi ime-
li pri hiši pleskarja. Potem pa 
je treba speči še vse sladice in 
torte. Zakaj delamo vse sami 
(same)? Ne vem, ker smo tako 
navajeni, ker sem tako zahtev-
na, ker sem prepričana, da se 
je za osebno praznovanje treba 
potruditi, kolikor vložiš, toli-
ko dobiš … Torej birma in vsa 
priprava in potem dogodek. V 
nagovoru je škof poudaril, da je 
dobro delo, krepostno življenje 
in poštenost vedno poplačano 
in nekje ostane, rezultira. Naj 
se trudimo za osebno vero, 
ki ni nikoli končana zgodba. 
Ljudje in institucije nas lahko 
razočarajo, osebna izkušnja pa 
ostane in to je edino, kar res šte-
je. Naj bomo krepostni, trdni v 
prepričanjih in zgledu.

Tako smo preživeli še en 
družinski praznik. V soboto 
zvečer me prešine misel, da je 
to pravzaprav zadnje prazno-
vanje, kjer sem imela jaz ali 
midva vajeti organizacije v 
svojih rokah. Pri vseh drugih 
slovesnostih bodo organizatorji 
otroci sami, jaz bom naredila 
le tisto, kar mi bodo rekli. Ja-
nez se mi malo smeji in pravi, 
da bo le res tako in boš znala 
stopiti stran.

Praznovanja
Janez Logar

Še dober mesec in učenci ter 
dijaki bodo zaključili letnik. 
Ali lahko starši še kaj naredi-
mo tik pred koncem? Seveda. 
Kot vedno. Pri otroku nima 
nihče takšne moči kot starši. 
Še posebno tam, kjer so ocene 
bolj podobne športni napove-
di. Tam nas otroci čakajo, da 
bomo končno pristopili k njim, 
se najprej sami notranje umi-
rili in jim pomagali. Dobro je 
vedeti, da si vsak otrok želi biti 
uspešen v šoli. Ni nikakršnega 
razloga, da si otrok ne bi želel 
dobrih ocen in uspehov v šoli. 
Mi jim moramo le ustvariti 
pogoje, da bodo izrazili svoje 
talente. 

Posebno v zadnji triadi 
osnove šole in v srednji šoli ot-
roci s slabimi ocenami, vrago-
lijami, izostanki, včasih celo 
bolezenskimi znaki na tako 
skrivnosten način opozarjajo 
nase. V tem obdobju (puberte-
ta) se močno poveča vloga oče-
ta v družini. Ne vedno, vendar 
zelo pogosto se otrok popolno-
ma spremeni, ko se v reševanje 
šolskih problemov vključi oče. 
Na ta način otrok kliče svojega 
očeta, naj ga že enkrat končno 
sliši in se mu več in predvsem 
drugače posveti. Ni treba sto-
riti veliko. Najprej si vzemimo 
čas in se začnimo bolj zanima-
ti za njegovo snov v šoli. Kaj 
ste jemali pri geografiji? Kje 
si z matematiko? Kdaj pišete 
slovenščino? Ali ste se že učili 
o taboru v Vižmarjih? Prine-
si mi malo svoj zvezek za slo-
venščino. Zanimajo me časi 
pri angleščini – pokaži mi, kje 
imaš to napisano v zvezku in 
kje v delovnem zvezku ... V res-
nici snov ni pomembna za oče-
ta. To je stvar otroka in on se bo 

moral to sam naučiti. Njemu je 
to popolnoma jasno. Bolj je po-
membno, da preko zanimanja 
za snov oče začne vzpostavljati 
dodaten stik s svojim otrokom. 
To bo otroka pomirilo in mu 
omogočilo lažje učenje. Vsak 
otrok si želi stika z umirjenim 
staršem. Bomo pa naredili ve-
liko napako, če bomo otroka 
zaradi slabih ocen in drugih 
spodrsljajev začeli kregati, sra-
motiti in mu pripovedovati, da 
iz njega nikoli ne bo nič. Zato 
verjemimo v svoje otroke in si 
vzemimo čas zanje. 

Stik otrok–starš pa se ne gra-
di preko šole. Tam je samo kon-
trola našega, starševskega dela. 
Stik se naredi že precej prej, je 
pa res, da ga lahko vsak dan iz-
boljšujemo. Lažje si bomo vzeli 
čas za svojega otroka in njego-
vo šolo, če si prikličemo v za-
vest, da nas otroci želijo in nas 
potrebujejo. Temu se ne morejo 
odpovedati. 

Še najbolj pa bomo svojim 
šolnikom pomagali, če bomo 
starši zagotovili mirno vzduš-
je v družini: da slišimo drug 
drugega, da prepiri niso pre-
povedani, vendar jih sproti 
rešujemo, da se pri kosilu po-
govarjamo, da znamo vnesti 
nekaj humorja v domačo hišo, 
da se ve, kdo postavlja pravila, 
da je šola odgovornost otrok, 
kot je odgovornost staršev, da 
spoštujemo svoje otroke in va-
nje verjamemo, da si prizna-
mo strahove pred izpiti, da se 
znamo veseliti, ko je čas za to 
… Otroci vedno odigravajo ta 
družinska vzdušja. Odgovor-
no je biti starš.

Konec šole

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: goveja juha z domačimi rezanci, govedina iz 
juhe, pražen krompir, jabolčni hren, pecivo z rožiči; večerja: 
bogata mešana solata z jajci in gnjatjo, toast, grozdje
Ponedeljek – kosilo: piščančja obara, koruzna polenta, pa-
radižnikova solata, skutna pita z limono, sadni sok; večerja: 
beluši z jajci, žemljice s semeni
Torek – kosilo: juha iz mladih kopriv s smetano, pečena pi-
ščančja bedra, radič s krompirjem v solati, drobno pecivo; 
večerja: špageti s skuto in jajcem, korenjev sok
Sreda – kosilo: goveji golaž, pire krompir, pečena paprika iz 
kozarca, sadna kupa; večerja: palačinke z marelično marme-
lado, bela kava
Četrtek – kosilo: korenjeva juha s kosmiči, mesni polpeti z 
mešano zelenjavo v smetanovi omaki, jogurt; večerja: ocvrta 
jajca z beluši, lešnikova rulada, sadni sok
Petek – kosilo: česnova juha, postrvi po tržaško, krompir v 
kosih in blitva po dalmatinsko, sadje (breskve); večerja: po-
mladna jajčna frtalja, kruh z maslom, jogurt
Sobota – kosilo: ješprenj s kislo repo in govedino, skutni štruk-
lji, sadna kupa s stepeno smetano; večerja: piščančja jetrca z 
jajci in beluši, jogurt, polnozrnat kruh

Mešana zelenjava v smetanovi omaki

Za 4 osebe potrebujemo: 2 čebuli, 20 g masla ali margarine, 
500 g mešane (zamrznjene) zelenjave, 2 dl sladke smetane, 
sol, poper, muškatni orešček in šop peteršilja.

Čebulo drobno sesekljamo in popražimo na maslu ali marga-
rini, da postekleni. Dodamo zamrznjeno zelenjavo in zalijemo 
s smetano. Malce solimo in kuhamo od 12 do 15 minut, da 
zelenjava odmrzne in počasi vre. Začinimo jo še s poprom 
in muškatnim oreščkom ter po potrebi še dosolimo. Peteršilj 
sesekljamo in ga polovico zamešamo v jed, preostanek pa na 
koncu potresemo po omaki. 

Lešnikova rulada

Potrebujemo: 180 g marmelade črnega ribeza in aronije (ali 
podobna mešanica; zelo okusna je mešana marmelada črnega 
ribeza, rdečega ribeza in malin, borovnic ali češenj), 5 jajc, 100 
g sladkorja, 100 g mletih lešnikov, 40 g moke, 20 g krušnih 
drobtin, sladkor v prahu za posipanje.

Rumenjake in sladkor penasto zmešamo, dodamo mlete lešni-
ke, moko, drobtine in nazadnje narahlo vmešamo še sneg 
beljakov. Pekač obložimo s papirjem za peko, nanj zlijemo 
biskvitno maso, jo lepo poravnamo in pečemo v pečici prib-
ližno 20 minut pri 180 stopinjah Celzija.
Pečen biskvit položimo na vlažno krpo, posuto s kristalnim 
sladkorjem, zvijemo v rulado in pustimo, da se ohladi. Nato 
rulado odvijemo, jo premažemo z marmelado, ponovno zvi-
jemo in potresemo s sladkorjem v prahu. Najlepše in najbolj 
enakomerno sladkor potresemo kar s cedilom za čaj.

Beluši
Zdi se, da v zadnjih letih 

beluši doživljajo pravo evfo-
rijo. Nekaterim se zdijo pra-
vi gurmanski užitek, dru-
gim niso nič posebnega. 
Vendar če jih pripravimo v 
kombinaciji s hitro pečenim 
govejim zrezkom ali v jajčni 
omleti, verjetno ne more biti 
slabo?

Za pripravo govejih zrez-
kov z beluši potrebujemo: 
goveji zrezki (debeli približ-
no 1,5 cm), sveži beluši, oliv-
no olje, sol in poper.

Goveje zrezke operemo, 
osušimo ter jih položimo v 
posodo. Zalijemo jih s toli-
ko olivnega olja, da so v ce-
loti prekriti. Posodo ne-
predušno zapremo in pos-
tavimo v hladilnik za dva 
do tri dni. Pred peko meso 

vzamemo iz olja, jih poso-
limo in popramo ter pusti-
mo stati na sobni tempera-
turi eno do dve uri. Ponev 
močno segrejemo ter v njej 
popečemo meso. Najprej 
pečemo 1 minuto na vsa-
ki strani, nato ponev pokri-
jemo in pečemo še približ-
no 1 minuto na vsaki stra-
ni. Pečeno meso prestavi-
mo na krožnik, pokrijemo 
ter pustimo počivati od 5 
do 10 minut. Beluše opere-
mo ter jim odrežemo olese-
neli del. V ponvi segrejemo 
žlico olja ter na njem pope-
čemo beluše. Pečemo prib-
ližno od 5 do 10 minut oz. 
dokler se ne zapečejo in ne-
koliko zmehčajo. Po okusu 
posolimo in popramo. Na 
krožnik serviramo najprej 

beluše in nanje položimo 
pečeno meso.

Nasvet: Ko hranimo meso 
v olju, lahko za marinado do-
damo tudi razne začimbe, 
kot so npr. peteršilj, rožma-
rin, česen ... Vendar je meso 
že samo po sebi okusno in 
sočno, zato z začimbami 
nima smisla pretiravati.

Za pripravo omlete z be-
luši potrebujemo: 3 jajca, 3 

beluše, pol paradižnika, 50 g 
sira, sol in poper, olivno olje.

Beluše operemo, jim odre-
žemo oleseneli del ter jih na-
režemo na 3 cm dolge palčke. 
Popečemo jih na žlici oliv-
nega olja. V skodelici raz-
žvrkljamo jajca ter jih poso-
limo in popopramo. Na sre-
dnje močno ogret štedilnik 
pristavimo ponev, dodamo 
žlico olja ter vanjo vlijemo 

razžvrkljana jajca. Po omleti 
razporedimo sir, rezine para-
dižnika in pečene beluše. Po-
nev pokrijemo in na zmer-
ni temperaturi pečemo 5 mi-
nut, da jajca zakrknejo. Nato 
ponev odkrijemo in pečemo 
še 1 minuto.

Nasvet: Uporabimo kate-
rikoli sir, ki se dobro razto-
pi. Še posebej primerna je 
mocarela.
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NAZAJ NA KONJA IN PTUJSKA GORA

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite  
osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju ali pišite na narocnine@g-glas.si.  
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

PTUJSKA GORADRUŽENJE S KONJI

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

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

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

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

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

desetdnevna vremenska napoved

Torek
21. 5.

10/18 °C

Nedelja 
26. 5.

7/16 °C

Sreda 
22. 5.

Četrtek
23. 5. 

Petek
24. 5. 

Sobota
25. 5.

9/19 °C 9/20 °C 8/19 °C 9/19 °C

Ponedeljek 
27. 5.

Torek
28. 5.

Sreda
29. 5.

Četrtek
30. 5.

6/18 °C 8/19 °C 8/20 °C 9/20 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

21. 5. tor. Feliks 5.24 20.34

22. 5. sre. Milan 5.23 20.35 

23. 5. čet. Željko 5.22 20.36           

24. 5. pet. Suzana 5.21 20.37

25. 5. sob. Gregor 5.20 20.38

26. 5. ned. Zdenko 5.19 20.39

27. 5. pon. Janez 5.18 20.40
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NALOGA

9 3 2 8
7 4 6

3 7 9 5
2 5 6 7 4

1 8 3 9
8 6 2 3 1

1 7 8 4
4 6 2

3 1 5 9

sudoku_LAZJI_19_39

REŠITEV

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

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

Rešitev:
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5 3
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1 7 6 2 5 8 3 4 9
5 8 2 4 3 9 7 6 1
7 3 8 1 9 6 4 5 2
4 2 9 5 8 3 1 7 6
6 5 1 7 4 2 8 9 3
2 1 5 3 6 4 9 8 7
8 6 7 9 1 5 2 3 4
3 9 4 8 2 7 6 1 5
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619278345
584639217
372145869

Jasna Paladin

Motnik – Motnik? Kje je že 
to? Vprašanje, ki si ga je 
ob najavi letošnjih gostite-
ljev meddruštvenega poho-
da verjetno zastavil marsi-
kateri gorenjski upokoje-
nec, a Motnik, kraj na skraj-
nem robu občine Kamnik 
in s tem tudi gorenjske pok-
rajine, je še mnogo več kot 
le zaselek onkraj Kozjaka, 
proti koncu Tuhinjske doli-
ne na naši poti proti Štajer-
ski. Leži ob regionalni cesti 
Kamnik–Vransko, na vzho-
du kamniške občine, in je 
bil nekdaj trg s svojim sod-
stvom in sramotilnim kam-
nom, zgodovinsko gledano 
pa vedno na prepihu cerkve-
nih in političnih oblasti, saj 
je tod nekoč potekala meja 
med Kranjsko in Štajersko. 
Če se popotnik pripelje iz 
smeri Kamnika, se na pre-
lazu Kozjak spusti v dolino 
Motnišnice, se mimo Špi-
taliča (kjer je bil v preteklo-
sti 'špital' za popotnike) in 
Bele pripelje v Motnik, kjer 

ga pozdravi čudovita vedu-
ta – obcestno naselje z raz-
valinami gradu in dvema 
cerkvama na hribu, v ozad-
ju pa se dviga Jasovnik. Mot-
nik je od Kamnika oddaljen 
štiriindvajset, od Vranskega 
pa osem kilometrov.

»Motnik je izhodišče za 
številne pohode po okoli-
škem hribovju – na Meni-
no, Jasovnik, Lipovec, Čem-

šeniško planino, Čreto nad 
Vranskim ... Motnik je tudi 
kontrolna točka evropske 
pešpoti E6 od Baltika do Ja-
drana. Je pa tudi izhodišče 
dveh kolesarskih povezav,« 
nam pove Marinka Mošnik 
iz DU Motnik Špitalič, ki je 
organizator letošnjega med-
društvenega pohoda Pokra-
jinske zveze društev upo-
kojencev za Gorenjsko. 

Društvo šteje 130 članov, še 
posebej aktivni med njimi 
pa so prav pohodniki, ki se 
vsak drugi torek v mesecu 
odpravijo na krajši in vsako 
četrto sredo na daljši pohod.

Na letošnjem med-
društvenem pohodu gorenj-
skih upokojencev, ki bo v 
četrtek s startom ob 8. uri 
v Motniku, pričakujejo od 
tristo do štiristo pohodni-

kov. Zaradi lažje organizaci-
je so prijave zbirali pri posa-
meznih društvih upokojen-
cev na Gorenjskem. Star-
tnina je 11 evrov in vsebuje 
vrečko dobrodošlice s send-
vičem, pijačo na vmesnih 
točkah, izbran topel obrok 
in eno pijačo ob zaključku 
pohoda.

Organizirana bosta dva 
vodena pohoda. Daljši, 

4-urni pohod bo potekal iz 
Motnika (432 m) na Srobot-
no in od tam na prelaz Slopi 
(925 m), mimo Blančeve do-
mačije v Beli navzdol v doli-
no Belščice in nazaj proti 
Motniku. Krajši pohod pa bo 
potekal po 3,5 kilometra dol-
gi Motniški turistični poti, 
kjer bodo pohodniki lah-
ko prisluhnili turistični vo-
dnici o zanimivi zgodovini 
Motnika, legendi o motni-
škem polžu, slišali, kako so 
se Motničani ubranili kuge, 
si ogledali sramotilni steber 
– pranger, dobili informaci-
jo o Gašperju Križniku in o 
tradicionalnem Križniko-
vem pravljičnem festivalu, 
si ogledali muzej pritlikave-
ga nosoroga, kužno zname-
nje, razvaline gradu, se spre-
hodili mimo obeh cerkva, 
vhoda v nekdanji rudnik rja-
vega premoga, Krevlovega 
mlina, si ogledali Vrbanov-
čev kozolec in zbirko starega 
orodja, šli mimo Jernejkove 
ekološke kmetije, slišali, ko-
liko gostiln, mlinov in žag je 
bilo včasih v Motniku …  

Gorenjski pohodniki v Motniku
Meddruštveni pohod Pokrajinske zveze društev upokojencev za Gorenjsko bo letos v Motniku, in sicer 
v četrtek, 23. maja. Čeprav na skrajnem robu Gorenjske, ali pa prav zato, so člani Društva upokojencev 
Motnik - Špitalič prepričani, da imajo kaj pokazati.

Za Društvo upokojencev Motnik - Špitalič je 
organizacija pohoda kar velik zalogaj, a žene jih želja, 
da svoje domače kraje in zanimive pohodniške poti 
predstavijo čim večjemu številu pohodnikov.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 21. maja
9.45, 11.15 Anton Tomaž Linhart: ŽUPANOVA MICKA (v dvorani PGK)

Sreda, 22. maja
20.00 Ivan Cankar: OB ZORI (v dvorani PGK)

Četrtek, 23. maja
11.00 Anton Tomaž Linhart: ŽUPANOVA MICKA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Četrtek, 23. maja
19.30 Gledališki biser CUDV Radovljica in GTČ Jesenice: VIDEO KLUB

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 22. 5.
18.15 PREVARANTKI
20.00 POKEMON DETEKTIV PIKACHU
21.55 JOHN WICK 3: PARABELLUM
16.10 BREZ DOTIKA
14.30 GRDE LUTKE: POPOLNO NEPOPOL-
NE, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 22. 5.
18.00, 20.00 PREVARANTKI
15.50, 19.50 POKEMON DETEKTIV PI-
KACHU
20.50 JOHN WICK 3: PARABELLUM
17.30 BREZ DOTIKA
15.40 GRDE LUTKE: POPOLNO NEPOPOL-
NE, sinhro.
20.20 ZAPELJI ME, ČE ME MOREŠ
16.00, 19.30 MAŠČEVALCI: ZAKLJUČEK
17.20 MAŠČEVALCI: ZAKLJUČEK, 3D
16.15 ČUDEŽNI PARK, sinhro.
15.30 KORGI: KRALJEVSKI KUŽA Z VELIKIM 
SRCEM, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 21. 5.
19.00 NE POZABI NAME

Sreda, 22. 5.
20.00 JOHN WICK 3: PARABELLUM

Četrtek, 23. 5.
20.00 STAVKA

Petek, 24. 5.
18.00 PREVARANTKI
20.00 BLEŠČEČI RAKCI

Sobota, 25. 5.
16.00 GRDE LUTKE: POPOLNO NEPOPOL-
NE, sinhro.
18.00 BLEŠČEČI RAKCI
20.00 STAVKA

Nedelja, 26. 5.
16.00 GRDE LUTKE: POPOLNO NEPOPOL-
NE, sinhro.
18.00 PREVARANTKI
20.00 JOHN WICK 3: PARABELLUM

KINO SPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.
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delavnica
KOMU PRIPADAM? PREDSTAVITEV 
IZDELAVE DRUŽINSKEGA GENOGRAMA
Mag. Violeta Irgl, specialistka zakonske 
in družinske terapije
sreda, 22. 5., ob 19.00, dvorana

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

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

delavnica za odrasle
KRASILNICA
Jožica Žumer
torek, 21. 5., ob 16.00, mladinska soba
obesek za ključe

kviz 
KVIZ ZNANJA 
Anže in Aljaž Božič, Klub študentov 
Kranj 
četrtek, 23. 5., ob 19.00, dvorana
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Radovljica – Na svetovni dan čebel so na Osnovni šoli Antona 
Janše v Radovljici pripravili tradicionalno likovno delavnico 
izdelovanja panjskih končnic. Letošnja je bila že dvajseta za-
pored, udeležili pa so se je učenci in mentorji iz osnovnih šol 
radovljiške, blejske, bohinjske in žirovniške občine ter vseh 
gorenjskih šol s prilagojenim programom. Tokrat so na panj-
ske končnice ustvarjali s tehniko polstenja, ki jo je mladim 
predstavila Petra Golinar, mojstrica domače obrti.

Dvajset let izdelovanja panjskih končnic

Marjana Ahačič

Radovljica – Na razstavi je 
predstavljena Plemenilna 
postaja Antona Janše, ki je 
med letoma 1965 in 2010 na 
nadmorski višini 1.200 me-
trov delovala na koncu doli-
ne potoka Završnica, vodil pa 
jo je legendarni čebelar Ci-
ril Jalen z Rodin. Plemenil-
na postaja je bila postavlje-
na v neoporečen, odmak-
njen gorski svet, v okolje, ki 
je omogočalo nadzorovano 
vzdrževanje najkvalitetnej-
ših lastnosti kranjske sivke. 
Na razstavi so predstavlje-
ni zgodovina zaščite kranj-
ske sivke v Sloveniji, pleme-
nilna postaja in izobraževal-
no-vzrejni center Zelenica, 
ki je v prejšnjem desetletju 
deloval v okviru Plemenilne 
postaje Antona Janše, ohra-
njanje rase kranjske sivke z 
načrtovano rejo ter vzreja ro-
dovniških matic. »Razstavo 
smo zasnovali tako, da smo 
izhajali prav iz plemenilne 

postaje Zelenica, pri če-
mer smo skušali prikaza-
ti tudi postopke zagotavlja-
nja najbolj kvalitetnih matic 

kranjske čebele,« je poveda-
la avtorica Verena Štekar - 
Vidic. Razstava je del projek-
ta Neverjetne gore, v okviru 

katerega gorenjski muzeji 
izbrano dediščino, ki jo hra-
nijo v svojih zbirkah, nave-
zujejo na bližnji gorski svet.

Razstava o kranjski sivki
Včeraj, na svetovni dan čebel, so v Čebelarskem muzeju v Radovljici odprli razstavo z naslovom 
Kranjska čebela – naša naravna dediščina.

Avtorica razstave Verena Štekar - Vidic s tako imenovanim plemenilnikom, ki so ga nekoč 
uporabljali čebelarji na plemenilni postaji v Završnici. / Foto: Gorazd Kavčič

 »širimo veselje«

www.radiogorenc.si 93,8 | 95,1  | 92,1

Mi gremo gor! 
Ste z nami?
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SLOVENSKO MARIJINO NARODNO SVETIŠČE BREZJE

Petek, 24. maj 2019, ob 20.00 
Trg pred baziliko Marije Pomagaj

Prireditev ob prazniku Marije Pomagaj
v zahvalo in priprošnjo.

NASTOPAJOČI
Modrijani, Prifarski muzikanti, Luka Sešek, 

Slovenski citrarski kvartet, Klemen Torkar, Eva Černe, 
Godba Dobrova - Polhov Gradec, 101ka band, 

br. Alessandro Brustenghi (Assisi).

POVEZUJETA
Bernarda Žarn in Jure Sešek

Več informacij:
www.marija.si
Romarski urad Brezje

 
 

Prodajalec, m/ž (Kranj) 
Vaše naloge: skrb za prodajalno in prodajo, svetovanje strankam, uresničevanje ci-
ljev podjetja. Deichmann, d. o. o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana. Prijave zbira-
mo do 30. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec, m/ž (prenovljena pekarna v Kranju)
Vabimo vas, da se nam pridružite, če imate: vsaj srednjo strokovno izobrazbo smer 
elektrotehnik elektronik, mehatronik, izkušnje pri vzdrževanju opreme v proizvod-
nih obratih in poznate industrijsko elektroniko. Don Don, d. o. o., Gasilska cesta 2, 
1290 Grosuplje. Prijave zbiramo do 31. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj) 
Vi prinašate predanost in … želite prodajati, postavite kupca na prvo mesto in jim 
ponudite nepozabno izkušnjo, marljivo delate in ste aktivni timski igralec ... JYSK, 
d. o. o., Tovarniška cesta 10a, 8250 Brežice. Prijave zbiramo do 6. 6. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Projektant sistemov avtomatskega vodenja, m/ž (Škofja Loka) 
Od kandidata pričakujemo: najmanj VI. stopnjo izobrazbe elektro smeri, vsaj 3 leta 
ustreznih delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih, samoiniciativnost in 
sposobnost dela v timu ... Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prija-
ve zbiramo do 15. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

GLS pogodbeni partner, m/ž (Gorenjska)
Zaradi hitre rasti iščemo novega pogodbenega sodelavca, ki bodo vodili logistični 
posel v imenu podjetja in za blagovno znamko GLS v svoji regiji. General Logistics 
Systems, d. o. o. – GLS Slovenija, Cesta v Prod 84, 1129 Ljubljana. Prijave zbiramo do 
15. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnik vzdrževanja na elektro področju, m/ž (Kranj) 
Opis delovnih nalog: izvajanje preventivnih pregledov in elektro vzdrževanje  
strojev in naprav, ugotavljanje in odpravljanje napak ter okvar na strojih, napra-
vah in inštalacijah, izdelava in popravilo rezervnih delov ... Goodyear Dunlop Sava 

Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 24. 5. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.
 
Prodajalec, m/ž (Gorenjska) 
Za gorenjsko regijo iščemo več prodajalcev z najmanj IV. stopnjo izobrazbe, 
spoštljivim odnosom do kupcev in sodelavcev ter željo po timskem delu. Lidl Slo-
venija, d. o. o. k. d., Pod lipami 1, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 29. 5. 2019. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Voznik B-kategorije, m/ž (Kranj) 
Opis delovnega mesta: razvoz blaga do strank in sodelovanje pri oddaji robe pri 
strankah, prevzem blaga od dobaviteljev, pregled in potrjevanje skladiščnih doku-
mentov (dobavnic), razkladanje in nakladanje blaga na prevozna sredstva, priprava 
blaga in komisioniranje, priprava vzorcev ter reklamnega materiala za potnike ter 
kupce. ARC – Kranj, d. o. o., Hrastje 52k, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 16. 6. 2019. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja servisa, m/ž (Kranj) 
Organiziranje, vodenje, razporejanje delovnih ekip na področju prezračevanja in 
hlajenja, ogled objektov in priprava ponudb, dogovarjanje s strankami, izdelava 
normativov in kalkulacij, spremljanje predpisov in novosti s področja dela. Klima 
Belehar, prezračevanje in klimatizacija, d. o. o., Savska Loka 21, 4000 Kranj. Prijave 
zbiramo do 16. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sistemski inženir, m/ž (Lesce in na terenu) 
Pričakujemo: da imaš vsaj tri leta delovnih izkušenj na podobnem področju dela, da 
ni delo z operacijskimi sistemi in specifikacijami zate nič novega (Windows/Linux 
server in omrežni protokoli/Networking). Zaželena je vsaj strokovna izobrazba 6/1 
(računalništvo, informatika) ... Sportina Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Pri-
jave zbiramo do 31. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pripravljavci sendvičev in solat, m/ž (Bled) 
Naloge in odgovornosti: priprava, rezanje sadja in zelenjave za nadaljnjo uporabo, 
sestavljanje sendvičev in solat za prodajo, skrb za čistočo in urejenost delovnega 
mesta in lokala. Zakladi, d. o. o., Pregljeva ulica 14, 1230 Domžale. Prijave zbiramo 
do 15. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalci, m/ž (Cerklje na Gorenjskem, Jesenice, Škofja Loka) 
Vaše delo bo zajemalo: prodajo blaga, svetovanje kupcem o prodajnih artiklih in 
možnostih plačila, opravljanje blagajniškega poslovanja in vodenje blagajniške 
dokumentacije, zlaganje in sortiranje blaga ter pripravljanje blaga in prodajnega 
prostora za prodajo, vodenje predpisanih evidenc in zahtevane dokumentacije, 
označevanje blaga z maloprodajnimi cenami in predpisano dokumentacijo ... Mer-
cator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 31. 5. 2019. Po-
drobnosti 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
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KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00, fak su 04/201 42 13  
ali oseb no na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

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

PRIREDITVE

Šestdeset let rokometa v Selški dolini
Selca – Ob 60-letnici igranja rokometa v Selški dolini RD 
Alples Železniki v soboto, 25. maja, pripravlja že šesti dan 
rokometa, ki se bo ob 12. uri začel v športnem parku Rovn 
v Selcih. Čez dan se bodo zvrstile rokometne tekme, ob 17. 
uri bo sledila slavnostna akademija, ob 20. uri pa zabava s 
skupinama Hozentregarji in Rok'n'band.

Neverjetne gore v Tržiškem muzeju
Tržič – V četrtek, 23. maja, bo ob 19.30 v Tržiškem muze-
ju v okviru skupnega projekta muzejev na Gorenjskem z 
naslovom Neverjetne gore direktorica muzeja Jana Babšek 
predstavila projekt muzejsko-planinske poti, udeležili se 
boste lahko tudi predavanja dr. Iztoka Tomazina o alpinistič-
nem smučanju v Sloveniji in svetu, obenem pa bo v Sloven-
skem smučarskem muzeju tudi odprtje nove interakcije z 
zanimivimi in neverjetnimi dejstvi iz zgodovine smučanja.

Suzana P. Kovačič

Tržič – V Knjižnici dr. Tone-
ta Pretnarja Tržič so organi-
zirali že tretjo knjižno čajan-
ko za devetošolce tržiških 
osnovnih šol, udeležili sta 
se je OŠ Bistrica in OŠ Tr-
žič. Skupaj s knjižničarka-
ma Metko Kavčič in Marti-
no Verč je čajanko obiskalo 
16 učenk. »Knjižno čajanko 
smo leta 2017 oblikovali za 
tiste učence, ki jih veseli bra-
nje, ki se radi o prebranem 
pogovorijo, izrazijo svoje 
kritično mišljenje in deli-
jo svoje izkušnje z drugimi. 
Tema vsakoletne čajanke je 
pazljivo izbrana, zato da se 
mladostniki v njej prepoz-
najo, delo v manjših skupi-
nah pa ponuja več možnosti 
za izražanje individualnosti. 
Vsako leto se odzove okoli 
dvajset učencev z mentorji 

in skupaj ob čaju, piškotih 
in klepetu ura hitro mine. 
Prvo leto smo prebrali knji-
go Življenje na vratih hla-
dilnika izpod peresa avtori-
ce Alice Kuipers, naslednje 
leto smo se družili ob knjigi 
R. J. Palacio Julianova zgod-
ba, letos pa smo obravnava-
li knjigo Dragi Zaza avtori-
ce Christine Kilbourne, ka-
tere osrednja tema je nevar-
nost medmrežja oziroma in-
terneta. Knjiga je priporoče-
no branje ne le za najstnike, 
ampak tudi za starše, učite-
lje in vzgojitelje,« je povze-
la Eva Maršič iz tržiške knji-
žnice. Kljub težki tematiki 
je bilo iz odgovorov učenk in 
njihovega razmišljanja na 
zadnji čajanki razvidno, da 
poznajo pasti interneta, da 
vedo, kako se na spletu zašči-
titi, in da vedo, kje so meje 
sprejemljivega obnašanja. 

Čajanka v tržiški knjižnici

Duplica – Društvo Dogodek Kamnik skupaj z donatorji vabi na 
15. srečanje športnikov in medijskih osebnosti Slovenije 2019. 
Športno in družabno srečanje bo v sredo, 22. maja, z začetkom 
ob 17. uri na nogometnem igrišču na Duplici pri Kamniku. Po 
prihodu udeležencev bo ob 18. uri sledila predstavitev ekip 
športnikov in medijskih osebnosti, za tem pa tekma v malem 
nogometu na travi.

Srečanje športnikov in medijskih osebnosti

Šenčur – Nedavno je potekal Jurjev pohod iz Šenčurja v 
Nevlje v organizaciji Turističnega društva Šenčur. Trasa 
pohoda, dolgega okoli 23 kilometrov, je vodila iz Šenčurja 
(cerkev sv. Jurija) po Beleharjevi cesti ter po nedokončani 
kolesarski poti mimo letališča, nato pa čez polja in vasi Zg. 
Brnik, Vopovlje, Lahovče – z ogledom štorklje, ki gnezdi 
tam vsako leto, Nasovče, Breg in Klanec, vse do Komende. 
Mimo Gmajnice in Gore je skupina pohodnikov sproščeno 
nadaljevala do Križa ter se ob ribniku Križ preusmerila na 
zgornjo podgorsko cesto do Kamnika. Od Maistrove rojstne 
hiše in po poti ob potoku Nevljica mimo mesta odkritja 
mamuta so pohodniki dosegli svoj cilj pri cerkvi sv. Jurija 
v Nevljah. Društvo bo podobne pohode organiziralo tudi 
v prihodnje.

Pomladni Jurjev pohod

Železniki – Muzejsko društvo Železniki vabi to soboto na 
prvi voden ogled arheološkega najdišča Štalca. Zbor ude-
ležencev bo ob 10. uri pri pošti v Železnikih, od koder se 
bodo podali na hrib Štalca nad Češnjico, kjer je bila pred 
2500 leti naselbina, v kateri so se ukvarjali s taljenjem železa. 
Ogled, ki ga pripravljajo v okviru 50-letnice Muzeja Železniki 
in 40-letnice muzejskega društva, bo vodil njegov član Andrej 
Bogataj. Načrtujejo obhod po Štalci s postanki po zanimivih 
lokacijah. Te so označene in opisane tudi na zemljevidu, ki 
so ga pripravili za udeležence. Bogataj je povedal, da bodo 
šli mimo nahajališč žlindre in pobočja, kjer so stale talilne 
peči, in nato čez terase do mesta, kjer je bila leta 2015 izko-
pana arheološka sonda z največ najdenimi predmeti. Našli 
so ostanke naselbine: sulično ost, svitke, dele posode, utež 
… »Nato nas bo pot vodila čez vrh in po drugi strani mimo 
jarkov nazaj na izhodišče. Pričakujemo, da bo ogled trajal 
okoli dve uri, udeleženci pa naj imajo obutev, primerno hoji 
po brezpotju in po gozdu.«

Prvi voden ogled po Štalci

Brezje – Letošnji 24. maj, praznik Marije pomočnice, bo na 
Brezjah slovesen. Na predvečer praznika, v četrtek, 23. maja, 
bo Večer narodnih izročil, ki bo s pomočjo Radia Ognjišče 
povezal Slovence v domovini in na tujem. Ob 19. uri se bodo 
začele molitve, ob 20. uri bo maša, ki jo bo daroval mariborski 
nadškof Alojz Cvikl, po njej pa bo po vasi procesija z Marijino 
podobo. V petek, 24. maja, na praznik, bodo maše ob običajnih 
urah. Ob desetih jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. 
Anton Jamnik. Po večerni maši se bo ob 20. uri na pokritem 
prostoru pred baziliko začel koncert, na katerem bodo igrali 
in peli znani slovenski glasbeniki in pevci. 

Praznična dneva na Brezjah
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

ZAHVALA

V 93. letu starosti je svojo življenjsko pot sklenila naša draga 
mama, tašča, teta, babica in prababica

Katarina Jelenc
Kopčova mama iz Dražgoš

Iskrena hvala vsem sosedom, sorodnikom, znancem in prijate-
ljem za vsak stisk roke, izrečena sožalja in tolažbo. Hvala vsem za 
darovano cvetje in sveče, gospodu Tinetu Skoku za vse obiske in 
lepo opravljen pogrebni obred, vsem pevcem, trobentaču ter Ka-
tarini in Mihu za lep poslovilni govor. Hvala tudi dr. Habjanu, dr. 
Koširju in dr. Nastranovi za zdravljenje in patronažni sestri Katji 
za vse obiske. Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala, da ste jo 
v tako velikem številu pospremili na njeno zadnjo pot.

Žalujoči vsi njeni
Dražgoše, 5. maja 2019

Bolečine se ne da skriti, 
tudi solze ni težko zatajiti,
le mame nam nihče ne more več vrniti.

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si

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

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
IŠČEM

V OKOLICI Radovljice iščem sobo, 
lahko v stari hiši, od 100 do 150 EUR, 
tel.: 041/559-160  
 19001389

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo, 700 m2, v Baš-
lju (Rade Končar), lepa sončna in 
razgledna lega, tel.: 041/816-528 
 19001406

MOTORNA VOZILA
AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

PRTLJAŽNIK za kolesa, pritrjen na 
zadnja vrata, in mešalec za beton, tel.: 
051/202-051 19001443

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

NOVE robnike, 13 kom., dimenzije 15 
x 25 x 100, teža 81 kg, 7 EUR/kos, 
tel.: 041/296-907 19001451

STANOVANJSKA 
 OPREMA
GOSPODINJSKI APARATI
PRODAM

ZAMRZOVALNO skrinjo, 200-litrsko, 
staro 2 leti, tel.: 040/711-603  
 19001442

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ROLERJE Salomon, št. 43, cena 10 
EUR, tel.: 040/232-490  
 19001445

ROLERJE št. 39, cena 10 EUR, tel.: 
040/232-490 19001446

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19001436 

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TANDEM prikolica za prevoz bal, bagra 
ali za les, z zavorami na blazinah 14 T, 
tel.: 031/316-548  
 19001456

KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

AJDO in ječmen, tel.: 040/355-865  
 19001455

KRMNI krompir, tel.: 041/948-063  
 19001454

VINO cviček iz Gadove peči-Bočje. 
Cena po dogovoru, tel.: 031/310-009 
 19001394

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA LS/INR, starega 5 mesecev, 
tel.: 041/571-150  
 19001452

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
bele, pred nesnostjo in KG piščanci. 
Pripeljemo na dom, Matej Bulovec, 
s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 
041/710-113  
 19001237

PRAŠIČE za nadaljnjo rejo, težke 50 
kg. Globočnik, Voglje, tel.: 041/745-
685 19001449

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, 
tel.: 041/896-712  
 19001448

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022  
 19001450

Rezultati 40. kroga – 19. maja 2019
1, 4, 7, 11, 13, 16, 27 in 6

Loto PLUS: 11, 12, 16, 19, 28, 30, 38 in 18
Lotko: 9 7 1 6 9 9

Sklad 41. kroga za Sedmico: 2.270.000 EUR
Sklad 41. kroga za PLUS: 640.000 EUR
Sklad 41. kroga za Lotka: 110.000 EUR

LOTO

En godec nam gode, en pevec pa poje 2019
Tržič – V sredo, 22. maja, se bo ob 19. uri v Kulturnem centru 
Tržič začelo Območno srečanje poustvarjalcev glasbenega iz-
ročila z naslovom En godec nam gode, en pevec pa poje 2019. 

Pa vi ste za v muzej!
Škofja Loka – V Loškem muzeju boste v sredo, 22. maja, ob 
20. uri na prireditvi z naslovom Pa vi ste za v muzej! lahko 
izvedeli več o muzejskem delu: kako nastajajo muzejske raz-
stave, kdo vse sodeluje pri razstavah, kaj je delo kustosa in 
kdo vse dela v muzeju. O tem bosta govorili Marija Demšar, 
strokovna sodelavka za pripravo kulturnih projektov, in Bilja-
na Ristić, kustosinja za zgodovino. 

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo v torek, 21. maja, angle-
ške igralne urice ob 16.30, v sredo, 22. maja, bodo nemške 
igralne urice ob 16. uri, ustvarjalne delavnice pa ob 17. uri, v 
četrtek, 23. maja, bo ura pravljic ob 17. uri, v petek, 24. maja, 
pa bo Brihtina pravljična dežela ob 10. uri.

Medgeneracijske dejavnosti
Kranj, Cerklje, Šenčur, Preddvor – V Medgeneracijskem 
centru Kranj bo v sredo, 22. maja, ob 17.30 delavnica To de-
lam zase: zvočne kopeli v teoriji in praksi, ob 18. uri pa pre-
davanje Življenje je praznik, ko so hormoni v harmoniji. V 
petek, 24. maja, bo ob 17.30 petje ljudski pesmi. V Cerkljah 
bo v četrtek, 23. maja, ob 17. uri delavnica osebnostne rasti 
Notranji dotik, v Šenčurju pa ob 9.30 delavnica Računalni-
štvo za vsakogar. V Preddvoru se bo v sredo, 22. maja, ob 
19.30 začela kundalini joga. Za vse dejavnosti so obvezne 
prijave na telefon 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@
luniverza.si.

IZLETI

S kolesom do Crngroba
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 23. maja, 
na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Bitnje–Crngrob–Škofja 
Loka–Naklo. Zbor bo ob 9. uri pred Domom upokojencev Naklo.

Na ogled gozdne učne poti Rute
Gozd Martuljek – Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi 
osnovnošolce na ogled gozdne učne poti Rute v soboto, 25. 
maja, z začetkom ob 9. uri. Otroci, mlajši od devetih let, naj 
se izleta udeležijo v spremstvu staršev. S seboj imejte tudi 
pijačo ter seveda veliko dobre volje in zvedavosti. Zaključek 
bo ob 11.30 pri skalnjaku. Prijavite se na telefonsko števil-
ko 031 370 919 ali na elektronski naslov perovsek.tatjana@
gmail.com, najkasneje do četrtka, 23. maja. Število prijav je 
omejeno. Vabljeni tudi starši in odrasli, ki jih ogled zanima.

OBVESTILA

Srečanje bolnih, starejših, osamljenih in invalidov
Škofja Loka – Župnijska karitas Škofja Loka vabi bolne, sta-
rejše, osamljene in invalide, da pridejo na srečanje, ki se bo 
26. maja ob 10. uri začelo s sveto mašo v župnijski cerkvi 
v Škofji Loki. Pred sveto mašo bo spovedovanje. Nato bo 
sledilo druženje. Lahko preskrbijo tudi prevoz, če pokličete 
na Karitasovo številko: 04 512 33 00.

PREDAVANJA
Vesoljske črne luknje
Tržič – Občina Tržič vabi na predavanje prof. dr. Tomaža Zwi-
ttra s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani 
z naslovom Vesoljske črne luknje, ki bo v torek, 21. maja, ob 
18. uri v Razstavno-izobraževalnem središču Dolina. 

KONCERTI
Koncert Pihalnega orkestra Tržič
Tržič – V Dvorani tržiških olimpijcev se bo v soboto, 25. 
maja, ob 20. uri začel koncert Pihalnega orkestra Tržič.

Koncert Nine Pušlar 
Škofja Loka – Na Loškem gradu bo v petek, 24. maja, ob 20. 
uri koncert Nine Pušlar.

Življenjsko pot je sklenil

Danilo Kosmačin
iz Reteč pri Škofji Loki

Dragemu očetu v slovo
hčerka Milena z družino.

STORITVE
NUDIM

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

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

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

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 19001238

LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo nudi-
mo zaključana gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasaderska dela, adaptacije 
stanovanj in hiš, suhomonataža Knauf, 
dimniki, škarpe, ometi, izkopi ..., tel.: 
041/583-163  
 19001244

ZASEBNI STIKI
IŠČEM starejšo žensko za prijateljeva-
nje, nad 65 let, tel.: 070/217-830  
 19001453

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

RAZNO
PRODAM

OKROGLE smrekove late, dolžina 2–4 
m, tel.: 04/51-88-063, 041/446-510  
 19001444

www.gorenjskiglas.si

RAZSTAVE

Paralelni svet Tamare Ćetković
Kranj – V sredo, 22. maja, bo ob 20. uri v Galeriji Pungert, 
na koncu starega dela mesta Kranja, odprtje razstave Para-
lelni svet avtorice Tamare Ćetković. Avtorica se predstavlja 
s plakati in digitalnimi grafikami, nastalimi v dvajsetih letih 
ustvarjanja vizualnih projektov.

PREDSTAVE
Pravljica v Galeriji: Kamišibajke 
Škofja Loka – Kamišibaj je umetniška oblika pripovedovanja 
zgodb ob slikah na malem lesenem odru, ki sicer izhaja iz Ja-
ponske, jo pa pri pripovedovanju z navdušenjem uporabljajo 
kamišibajkarji z vseh koncev sveta. V Galeriji Ivana Groharja si 
predstavo lahko ogledate v soboto, 25. maja, ob 10.11.
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Anketa

Ana Veronika Kralj, 5 let: 

»Prišla sem iz gimnazijske-
ga zbora. Na začetku sem 
se morala privaditi na tem-
po dela v zboru, zdaj pa se v 
njem super počutim. Petje je 
prava stvar in upam, da bom 
lahko še dolgo pela z APZ.«

Marko Sušnik, 36 let:

»Ne bom rekel, da petje v 
zboru postane navada ali da 
gre za neko veliko čast. Za-
gotovo pa je precejšnje zado-
voljstvo prepevati v tako kva-
litetnem zboru in sodelovati 
s tako kvalitetnimi dirigenti.«

Peter Bogataj, 41 let:
»Glasba in petje sta neka 
posebna ljubezen, ki ti ukroji 
življenje. Glasba je tudi sicer 
pri nas doma. V ''Apezeju'' 
pojeva skupaj z ženo in bova 
zagotovo vztrajala, dokler 
nama bo glas dal.«

Mojca Strniša, 33 let:

»Z nekaj krajšimi prekinitva-
mi ob rojstvu otrok z možem 
še vedno pojeva. Otroka sta 
naju prišla danes tudi poslu-
šat. Upam tudi, da se bo zbor 
v prihodnje tudi pomladil, 
skupaj z nami, seveda.«

Igor Kavčič

Poslušalci v polni dvorani 
Slovenske filharmonije so 
na jubilejnem koncertu ob 
petdesetletnici delovanja z 
gromkim aplavzom nagradili 
pevke in pevce Akademskega 
pevskega zbora France Pre-
šeren, ki v njem pojejo že več 
desetletij ali pa zgolj nekaj 
zadnjih let. Foto: Primož Pičulin

Pol stoletja  
APZ 

Zlatko Pavlica, 50 let: 

»Petje v zboru mi je bilo ved-
no v neizmerno veselje in 
zadoščenje, ob zahtevnem 
poklicu tudi odlična relaksa-
cija. ''Apezeja'' nisem nikoli 
zatajil in ga tudi v prihodnje 
ne bom.« 

vre men ska na po ved
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Danes bo oblačno in deževno, popoldne bo dež postopoma 
ponehal. Jutri in v četrtek bo dopoldne razmeroma sončno, 
popoldne pa bo nastala kakšna ploha ali nevihta.

Gorenja vas – Župan občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež 
in direktor podjetja SGP Zidgrad iz Idrije Igor Božič sta minuli 
teden podpisala gradbeno pogodbo za obnovo Podružnične 
šole Sovodenj. Obnova bo po pogodbi vredna skoraj šesto 
tisoč evrov, pri čemer je občina pridobila tudi nepovratna 
sredstva ministrstva za infrastrukturo v višini slabih 157 tisoč 
evrov, kar predstavlja štirideset odstotkov upravičenih stro-
škov energetske sanacije, ki znašajo slabih štiristo tisoč evrov, 
so pojasnili na občini. Energetska sanacija vključuje preno-
vo fasade, oken in strešne kritine ter menjavo energenta, saj 
bodo namesto peči na kurilno olje vgradili sodobno toplotno 
črpalko. V okviru prenove objekta bodo obnovili še strojne 
in elektroinštalacije ter centralno kuhinjo in vse sanitarije. 
»Objekt je bil namreč grajen v letu 1938, zato je treba izvesti 
tudi investicijsko vzdrževalna dela,« so pojasnili na občini. 
Dela bodo začeli ob koncu letošnjega šolskega leta, obnova pa 
naj bi bila končana do sredine prihodnjega koledarskega leta.

Čaka jih obnova šole na Sovodnju

Kranj – Rok za doplačilo dohodnine iz prvega svežnja infor-
mativnih izračunov, ki jih je finančna uprava poslala davčnim 
zavezancem 29. marca, bo potekel v sredo, 29. maja. Zave-
zancem, ki so ugovarjali izračunu in so v predpisanem toku, 
to je do 29. aprila, vložili ugovor, razlike ni treba nakazati, saj 
ugovor zadrži izvršitev. Finančna uprava ob tem spominja 
zavezance na pravico, da odmerjeni davek lahko poravnajo 
v več obrokih (najenostavnejši in najhitrejši način je plačilo 
v treh obrokih) in na možnost plačevanja dohodnine brez 
stroškov plačilnih storitev. 

Kmalu poteče rok za doplačilo dohodnine

Kranj – S kranjske občine so sporočili, da se v sistem javne-
ga parkiranja po šestih letih ponovno vrača parkirišče pred 
Delavskim domom na Slovenskem trgu, ki je med najbolj 
obiskanimi parkirišči v Kranju. Nov parkirni režim je začel 
veljati minuli petek, uporabniki pa imajo enkrat dnevno mož-
nost brezplačnega parkiranja s parkirno kartico Mestne ob-
čine Kranj. Cena ure parkiranja sicer znaša en evro, dolžina 
parkiranja pa je omejena na dve uri. Parkirišče je plačljivo od 
ponedeljka do petka med 7. in 19. uro ter ob sobotah med 7. 
in 13. uro. Na parkirišču Stara Sava, na katerem je na voljo 42 
parkirnih mest, se je spremenil režim parkiranja tako, da je 
brezplačna prva ura parkiranja, vsaka nadaljnja ura parkiranja 
pa stane en evro.

Nov parkirni režim pred občino in na Stari Savi

Kranj – Evropska komisija je objavila rezultate drugega razpi-
sa, ki je potekal v okviru pobude WiFi4EU, s katerim občinam 
namenjajo po 15 tisoč evrov za brezplačen dostop do brezžič-
nega interneta na javnih površinah. Med občinami z območja 
širše Gorenjske bodo sredstva prejele občine Cerklje, Domža-
le, Škofja Loka, Trzin, Železniki in Žirovnica. V okviru drugega 
poziva je na voljo 51 milijonov evrov, bone pa bo prejelo 3400 
občin iz članic Evropske unije, Islandije in Norveške. Na prvem 
razpisu, ki je potekal lani, je bilo na voljo 42 milijonov evrov, 
izmed 89 slovenskih občin, ki so bile uspešne, pa so na Go-
renjskem sredstva prejele občine Jesenice, Vodice, Medvode, 
Kamnik in Preddvor. Do konca leta 2020 bosta v okviru sheme 
objavljena še dva razpisa, prvi še letos.

Denar za brezžične dostopne točke

KRATKE NOVICE

Mateja Rant

Kranj – Gimnazija Kranj je 
kot nosilka tradicije matu
rantskih sprevodov v Kranju 
tudi letos pripravila tradici
onalni sprevod po kranjskih 
ulicah, na katerem so se jim 
pridružili tudi dijaki ostalih 
srednjih šol iz Kranja ter iz 
Strahinja, Radovljice in z Je
senic. Vrhunec je sledil toč
no opoldne, ko so se pari z 
belimi dežniki v rokah pre
šerno zavrteli ob maturant
ski četvorki.

»Danes je dan za spomi
ne,« je maturante nagovorila 
ravnateljica Strokovne gim
nazije Šolskega centra Kranj 
Lidija Goljat Prelogar in do
dala, da bodo s plesanjem če
tvorke opravili še zadnje veli
ko dejanje pred koncem ene
ga najlepših obdobij v življe
nju. Čestitala jim je za pre
hojeno pot in jim zaželela 
srečo na poti v odraslost. Di
rektor občinske uprave Bor 
Rozman je ob pogledu na 
razposajene maturante priz
nal, da so še njega zasrbe
le pete in bi se jim kar prid
ružil pri plesu. »Danes je tu 
toliko pozitivne energije, da 
vam je še dež uspelo preg
nati.« Tudi podžupan Ro
bert Nograšek jim je zaželel, 
da bi to obdobje v življenju 

ohranili v najlepšem spo
minu in bi jim predstavljalo 
spodbudo pri pogumnih od
ločitvah v prihodnje.

Gimnazija Kranj je že do
poldne pripravila tudi tradi
cionalni sprevod po kranj
skih ulicah po običajih, ki so 
stari več stoletij, v Sloveni
ji pa več desetletij, je pojas
nil ravnatelj Franc Rozman. 
Dijaki so že zjutraj pripravi
li osmrtnice za posamezne 
razrede, v šolo je prišla tudi 

straža, ki je varovala krsto 
na pogrebu četrtega letni
ka in ključ, ki so ga poskuša
li ukrasti tretji letniki. Sledil 
je sprevod po šoli ter predaja 
ključa in slovo posameznih 
razredov, zaplesali so tudi 
Jenkovo četvorko na dvori
šču Gimnazije Kranj. Ma
turanti so se nato postavili v 
svečano povorko, na začetku 
katere je bila bandera, sledi
li so boben, ključ, sova, glo
bus in krsta, za tem pa ostali 

maturantje v trojkah. Prvič 
po štirih letih so šolo zapus
tili skozi profesorski vhod na 
Koroško cesto. V slovesnem, 
paradnem koraku in ob pre
pevanju Venerabilis barba 
capucinorum (O, častitlji
va brada kapucinova) so se 
odpravili do Prešernovega 
gledališča in pred Prešerno
vim spomenikom zapeli Ga
udeamus igitur ter se nato 
vrnili pred šolo, kjer so za
žgali krsto.

Četvorka za slovo od mladosti
Maturantje iz Kranja, Strahinja, Radovljice in z Jesenic so včeraj točno opoldne na Koroški cesti pred 
Gimnazijo Kranj odplesali tradicionalno maturantsko četvorko.

Maturantje gorenjskih srednjih šol so včeraj opoldne na Koroški cesti v Kranju zaplesali 
tradicionalno maturantsko četvorko. / Foto: Tina Dokl


