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Gorenjska potrebuje 
novo bolnišnico
Strategija razvoja Splošne bolni-
šnice Jesenice do leta 2025 predvi-
deva izgradnjo nove gorenjske 
bolnišnice, v kateri naj bi uredili 
600 bolnišničnih postelj, po oce-
nah pa bi stala 195 milijonov 
evrov.
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EKONOMIJA

Ob jubileju  
nova investicija
V Heliosu so ob 110. obletnici za-
četka proizvodnje smol odprli nov 
reaktor za smole. Naložba je vre-
dna več kot tri milijone evrov, so-
doben objekt pa omogoča tudi 
večjo kapaciteto.

11

KRONIKA

Jeseniška bolnišnica  
s tožbo ni uspela
Delovno in socialno sodišče v 
Ljub ljani je zavrnilo tožbeni zahte-
vek, ki ga je v višini 1,4 milijona 
evrov zoper nekdanje vodstvo vlo-
žila Splošna bolnišnica Jesenice. 
Ta je napovedala, da se bo na sod-
bo pritožila.
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GG+

Bili smo miroljubni 
puškarji
Šestdeset let je, kar je generacija 
fantov, ki so se šolali najprej v te-
danji Industrijski puškarski šoli v 
Kranju, zatem pa v Industrijski ko-
vinarski šoli Iskra, zaključila šola-
nje. Še se srečujejo, hranijo pa 
predvsem veliko zgodb.
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VREME

Danes sredi dneva in po-
poldne se bodo pojavljale 
krajevne plohe in nevihte. 
Jutri in v nedeljo bo več 
sončnega vremena. 

12/25 °C
jutri: delno jasno

71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900

PETEK, 25. maja 2018

Leto LXXI, št. 42, cena 1,85 EUR              Odgovorna urednica: Marija Volčjak              Časopis izhaja ob torkih in petkih                info@g-glas.si               www.gorenjskiglas.si

9
7

7
0

3
5

2
6

6
6

0
2

5

Cveto Zaplotnik

Kranj – Gorenjska banka si-
cer dobro posluje, to dokazu-
je tudi lanski čisti dobiček v 
višini 6,5 milijona evrov, a še 
naprej ostaja brez stabilnega 
lastništva. Srbska AIK Ban-
ka, ki je pred nedavnim od 
Družbe za upravljanje terja-
tev bank kupila 6,81 odstot-
ka delnic, je lastniški delež 
v banki povečala na 32,5 od-
stotka, nakup delnic pa bo 
nadaljevala, ko bo za to izpol-
nila zakonske pogoje. Dovo-
ljenje Banke Slovenije ji na-
mreč za zdaj omogoča pove-
čanje lastniškega deleža na 

največ 33 odstotkov, po ne-
uradnih informacijah pa naj 
bi ji Narodna banka Srbije že 
dala dovoljenje za pridobitev 
večinskega deleža. Sava, ki 
ima v lasti 37,6 odstotka del-
nic banke, se je z AIK Ban-
ko sicer že dogovorila za pro-
dajo deleža, vendar do skle-
nitve posla ni prišlo, ker ku-
pec lastnikom Save v predpi-
sanem roku ni predložil do-
voljenj Narodne banke Srbi-
je, Banke Slovenije oziroma 
Evropske centralne banke za 
prevzem. V Savi so se po tem 
odločili, da bodo delnice Go-
renjske banke prodali lastni-
kom oziroma ločitvenim 

upnikom Save, to je Sloven-
skemu državnemu holdin-
gu (SDH), Kapitalski družbi 
(Kad) in skladu York. Lastni-
ki naj bi o tem odločali na 
skupščini 22. junija, SDH in 
Kad pa bi morala za morebi-
tni nakup več kot 10-odsto-
tnega deleža pridobiti tudi 
dovoljenje Banke Slovenije.

Prodaja Savinega deleža 
lastnikom oziroma upni-
kom Save je pomembna tudi 
zaradi zagotovitve prevladu-
jočega vpliva v nadzornem 
svetu Gorenjske banke. Sava 
namreč v banki nima glaso-
valnih pravic. 

Tekma za lastniške deleže in vpliv
Srbska AIK Banka, ki ima v Gorenjski banki že skoraj 33-odstotni delež, 
zahteva sklic izredne skupščine delničarjev, na kateri bi z imenovanjem treh 
novih članov nadzornega sveta dobila tudi večinski vpliv na delovanje banke. 

Gorenjska banka dobro posluje, a nima stabilnega lastništva. /Foto: Tina Dokl

Priloga:

kranjske novice

Simon Šubic

Kranj – Danes je stopila v 
uporabo Splošna uredba EU 
o varstvu podatkov oziroma 
GDPR (General Data Pro-
tection Regulation), ki po 
besedah informacijske poo-
blaščenke Mojce Prelesnik 
prinaša poenotenje pravil 
varstva osebnih podatkov in 

nadzora nad njihovim izva-
janjem na ravni Evropske 
unije. Nova pravila so nujna 
tudi zaradi tehnološkega na-
predka in z njim povezanih 
novih oblik obdelav. Uvedbo 
novih pravil na področju var-
stva osebnih podatkov ste v 
zadnjih dneh zagotovo ob-
čutili tudi sami.

Strožja pravila 
varstva podatkov
Z današnjim dnem se začne uporaba nove 
evropske uredbe o varstvu podatkov, ki zaostruje 
pravila in prinaša predvsem večjo zaščito 
posameznikov pred morebitnimi zlorabami. 

Simon Šubic

Kranj – V območni orga-
nizaciji Združenja svobo-
dnih sindikatov Gorenj-
ske (ZSSS) so ta teden jav-
no opozorili na skaljene od-
nose v Domu upokojencev 
Kranj (DUK), krivdo za tako 
stanje pa pripisali direkto-
rici doma Zvonki Hočevar. 
Razmere naj bi bile tako zao-
strene, da je del zaposlenih, 
predvsem člani Sindikata 
zdravstva in socialnega skrb-
stva, ki sodi pod ZSSS, za to-
rek napovedal shod, na kate-
rem bodo zahtevali odpravo 
pritiskov na sindikalne pred-
stavnike in zaposlene. Obe-
nem podpisujejo tudi peti-
cijo, s katero zahtevajo od 

direktorice Hočevarjeve, da 
umakne opozorili pred od-
povedjo zaposlitve iz kriv-
dnih razlogov predsednici 

Sindikata zdravstva in soci-
alnega skrbstva DUK Nata-
ši Malnar in sindikalni zau-
pnici Evi Kovačec, obenem 

pa zahtevajo tudi odstop di-
rektorice. Sindikalisti zahte-
vajo tudi izredni sestanek s 
svetom doma, od katerega 
pričakujejo ukrepanje gle-
de pritiskov na zaposlene. V 
Sindikat zdravstva in social-
nega skrbstva DUK je sicer 
včlanjenih okoli 60 od sku-
pno 172 zaposlenih v domu. 

Direktorica DUK Zvon-
ka Hočevar na drugi strani 
vse očitke o izvajanju priti-
skov zavrača ter navaja, da je 
v izjavah sindikata polno za-
vajanj in neresnic, krivdo za 
slabo vzdušje med zaposle-
nimi pa pripisuje predsedni-
ci Sindikata zdravstva in so-
cialnega skrbstva DUK Na-
taši Malnar. 

Zaposleni napovedali shod
Pred Domom upokojencev Kranj je za torek napovedan shod nezadovoljnih delavcev, ki med drugim 
zahtevajo tudi odstop direktorice Zvonke Hočevar. 

Direktorica Doma 
upokojencev Kranj Zvonka 
Hočevar pravi, da sindikat 
zavaja in govori neresnice. 

Predsednica sindikata 
Nataša Malnar je prejela 
opozorilo pred odpovedjo 
zaposlitve. / Foto: arhiv GG
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANTON POGAČNIK iz Krope.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Matevž Pintar

Vsako tretjo soboto v me-
secu oz. na tradicionalnih 
dogodkih se na različnih lo-
kacijah starega mestnega 
jedra odvija Kranska kuh-
na, kjer kuharski mojstri iz 
kranjskih in okoliških go-
stiln v živo pripravljajo sveže 
specialitete. V tokratni an-
keti smo sodelujoče vpraša-
li, ali jo bodo obiskali. Teden 
slovenske drame je osrednji 
festival uprizoritev sloven-
skih dramskih besedil, ki 
ga vsako leto organizira Pre-
šernovo gledališče Kranj. 

Zanimalo nas je, kako po-
gosto si ogledajo katero od 
predstav v Prešernovem gle-
dališču. Gorenjski glas v so-
delovanju z občino Kranj iz-
daja tudi časopisno prilogo 
Kranjske novice, ki jo občani 
brezplačno prejmejo v svoj 
nabiralnik. Vprašali smo 
jih, kako pogosto jo prebira-
jo. Na prvi dve vprašanji je 
odgovarjalo 146 občanov, na 
zadnje vprašanje pa 1640, 
saj smo to vprašanje zasta-
vili tudi Kranjčanom, ki so 
sodelovali v anketah, ki smo 
jih že objavili v preteklih šte-
vilkah Gorenjskega glasa. 

Kransko kuhno bo zago-
tovo obiskalo 15 odstotkov 
sodelujočih, verjetno jo bo 
obiskalo 37 odstotkov, 43 
odstotkov pa je ne bo obi-
skalo.

Predstave Prešernovega 
gledališča si pogosto ogleda 
šest odstotkov vprašanih, 
občasno si jih ogleda dob-
ra petina sodelujočih, red-
ko 35 odstotkov, 37 odstot-
kov vprašanih pa si predstav 
Prešernovega gledališča ni-
koli ne ogleda.

Prilogo Kranjske novi-
ce redno prebira 61 odstot-
kov sodelujočih občanov, 21 

odstotkov jo bere občasno, 
redko jo bere šest odstotkov, 
12 odstotkov sodelujočih pa 
je nikoli ne prebira. Med 
razlogi so največkrat naved-
li, da jih ne zanimajo lokal-
ne novice in da nimajo časa 
za branje.

Lepo se zahvaljujemo 
vsem, ki ste si vzeli čas za 
našo anketo. Če bi žele-
li Gorenjski glas redno pre-
birati, nas lahko pokličete v 
kontaktni center invalidske-
ga podjetja v Škofjo Loko na 
številko 04/51 16 440 in si 
ob naročilu izberete eno od 
daril.

Bodo Kranjčani obiskali Kransko kuhno?

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – V svojih volilnih 
okrajih se predstavljajo tudi 
kandidatke in kandidati, ki 
se za položaj poslank in po-
slancev državnega zbora po-
tegujejo v prvi (gorenjski) 
volilni enoti.

Stranka DeSUS je gorenj-
ske kraje obiskala že za ko-
nec tedna in se v ponede-
ljek predstavila na stojnici 
v Kranju. V Tržiču je kan-
didatka NSi Marija Frantar 
povabila na kavo, pridružila 
se ji je tudi podpredsednica 
stranke in še ena kandidat-
ka v gorenjski volilni enoti 
Marija Rogar. Stranka NSi 
je v ponedeljek gostovala v 
Škofji Loki, v torek pa v Ka-
mniku in Domžalah. Pred-
stavniki Zveze društev upo-
kojencev Slovenije, ki so se 
pred tem že srečali s stran-
ko SDS, so v sredo obiska-
li tudi Kamnik in Marjanu 
Šarcu, ki s svojo listo kan-
didira na državnozborskih 
volitvah, predstavili vsebi-
no Memoranduma 2018. 
Tega dne je kandidatka SD 
Eva Štravs Podlogar na Ble-
du gostila strankarskega 

kolega Matjaža Nemca. Po-
govor z Evo in Matjažem je 
potekal na temo turističnih 
projektov območja Julijskih 
Alp s poudarkom na bohinj-
ski železnici, kolesarjenju 
in petzvezdičnih doživetjih. 
S kolesi so obiskali tudi Gor-
je in Bohinj. 

Tudi konec tedna si lah-
ko obetamo več predvolil-
nih srečanj. Levica se spre-
haja, so poimenovali jut-
rišnji dogodek, ko se bodo 
kandidati Levice Alma Re-
kić, Klemen Erman in Boris 
Grilc predstavili na Bledu 
(ob 10. uri), v Bohinju (ob 
12. uri) in v Radovljici (ob 
14. uri). V Škofji Loki pa bo 
drevi ob 20.30 v Kašči sre-
čanje pod naslovom Skupaj 
za Slovenijo s kandidati Da-
rijo Jamnik (SLS), Alojzi-
jem Bogatajem (NSi), Met-
ko Zevnik (Združena des-
nica) in Markom Pogačni-
kom (SDS). Obisk v Tržiču 
pa jutri ob 10. uri napove-
dujejo iz stranke DeSUS, in 
sicer bo pri Mercatorju De-
SUS Trojka – Erjavec, Vil-
fan, Dončić, družabno-ko-
šarkarska prireditev, tek-
movanje v metanju trojk.

Predvolilna srečanja
Do predčasnih volitev v državni zbor je še dober 
teden. Kandidatke in kandidati pospešujejo svoje 
predvolilne aktivnosti.

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 15. maja 2018, prejme dve 
vstopnici za Aktualovo Roštiljado Špela Marinšek iz Krope.
Nagrajenki čestitamo!

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Gost Branka 
Grimsa, teolog in filozof dr. 
Ivan Štuhec, je ob tej pri-
ložnosti predstavil tudi svo-
jo knjigo Slovenija brez pa-
trie in zvonov. Piše o dveh 
aferah, ki sta bili lansirani 
iz tujine in sta imeli namen 
uničiti opozicijo in omade-
ževati slovensko Cerkev. Ob 
tem je izrazil prepričanje, 
da bi bila zgodba o zvonovih 
rešljiva, češ da je imela ma-
riborska škofija izdelan sa-
nacijski program, a ga ban-
ka banka ni sprejela. Sicer 
pa je bila rdeča nit pogovor-
nega večera predvsem var-
nost naše države in priho-
dnost Evrope ob dejstvu, da 
se ves globalni svet srečuje 
z zmešnjavo vrednot. Bese-
da je bila tudi o vprašanju 
vere in politike, pri čemer 
slednja ni le način upravlja-
nja, temveč ima tudi etično 
dimenzijo, utemeljeno na 
pravičnosti in miru. 

Sogovornika sta se dotak-
nila več tem: teorije spola, 
ki je v nasprotju z naravni-
mi zakonitostmi; situacijske 
etike, značilne za desetletja 
socialistične vladavine pri 
nas, ko so o teh merilih od-
ločali tisti, ki so imeli v rokah 
moč in oblast; prepričanja, 
da je država vsemogočna 

institucija, čeprav smo dr-
žava najprej državljani. Brez 
aktivnega državljanstva ni 
demokracije in kdor ne gre 
na volitve, se odpove mož-
nosti odločanja, smo slišali 
na pogovornem večeru. Go-
vorila sta tudi o domoljub-
ni zavesti, ki je v Sloveniji v 
upadu, in če na tem podro-
čju ne bomo dosegli preo-
brata, nas v prihodnjih de-
setletjih ne bo več. Dotakni-
la sta se migracij, ki so ena 
od iztočnic volilnega progra-
ma poslanca in kandidata 
SDS Branka Grimsa. Evro-
po moramo zavarovati pred 

neobvladljivim valom mi-
grantov, prav tako naše vred-
note, saj je Evropa zasnova-
na na krščanskih temeljih, 
pravi Grims. Štuhec pa je 
navedel svoje izkušnje z obi-
skov v Nemčiji, kjer se je mi-
selnost v zvezi z migranti v 
nekaj letih spremenila. Če 
so jim pred štirimi leti na ši-
roko odprli vrata, jih danes 
sprejemalo selektivno, šte-
vilne tudi pošiljajo nazaj. 
V zvezi s slednjimi meni, 
da si na ta način ustvarjajo 
nove sovražnike. Izrazil je 
prepričanje, da moramo pri 
migracijah razlikovati med 

begunci, ekonomskimi mi-
granti in političnimi infiltri-
ranci. Po njegovem je pravi 
odnos do migrantov zavze-
la Madžarska. Sicer pa je bil 
Štuhec tudi kritičen do za-
hodnih držav, ki so pozabi-
le na kristjane v Siriji. V glo-
balnem svetu ne moremo ži-
veti izolirano, a je za ohrani-
tev naše identitete zelo po-
membno, da imamo lokal-
no pripadnost. Mešanje na-
rodov, ver, mentalitet, ki jih 
povzročijo migracije, bi mo-
ralo potekati po nekem siste-
mu, če ne želimo islamizaci-
je evropskega prostora.    

Ohraniti Slovenijo in Evropo
V Šenčurju je potekal pogovorni večer, kjer sta Branko Grims in Ivan Štuhec izmenjavala misli 
o varnosti države, vrednotah in drugih aktualnih temah. 

Branko Grims in Ivan Štuhec na pogovornem večeru v Šenčurju / Foto: Tina Dokl

Vodice – Računsko sodišče, ki je pred časom o pravilnosti po-
slovanja Občine Vodice v letu 2015 izreklo mnenje s pridržkom 
in občini naložilo popravljalne ukrepe, je pregledalo odzivno 
poročilo občine in ukrepe ocenilo kot zadovoljive, poročilo pa 
za verodostojno. Občina je namreč v celoti odpravila nepravil-
nosti, ki so se nanašale na pripravo proračuna in zaključnega 
računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspeš-
nost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna 
naročila pri investicijskih odhodkih, zadolževanje in druga 
področja poslovanja.

Računsko sodišče ocenilo popravljalne ukrepe

Kranj – Davčni zavezanci, ki so prejeli informativni izračun 
dohodnine z datumom odpreme 30. marec, imajo le še do 
30. maja čas za doplačilo premalo plačane dohodnine. Če so 
v predpisanem roku (do 30. aprila) zoper izračun vložili ugo-
vor, jim zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev. 
Zavezanci lahko odmerjeni davek poravnajo v več obrokih, 
najenostavnejši in najhitrejši način je plačilo na tri obroke. 
Obrazcu za plačilo davka v obrokih ni treba priložiti nobenih 
dokazil o dohodkih, prihrankih in premoženju zavezanca ter 
njegovih družinskih članov.

Rok za doplačilo dohodnine poteče 30. maja
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Ko je pred leti ostala brez 
službe, se je znašla v ve-
liki stiski. 

»Moja samozavest je bila 
na veliki preizkušnji, bila 
sem tik na tem, da padem v 
globoko depresijo, zato sem 
se odločila, da postanem pro-
stovoljka v projektu knjižnice, 
da se vključim v družbo in 
prispevam, kar lahko. Izpla-
čalo se je, saj mi je sodelova-
nje prineslo krasne občutke 
in mi vrnilo duševno zdravje, 
samozavest. Zdravilo za vse 
ljudi s težavami je, naj po-
nudijo svoje znanje, kakršno 
koli že. Da takrat, ko sami 
najbolj potrebujejo pomoč, po-
magajo drugim. Prepričana 
sem, da dobrodelnost zdravi 
našo družbo in vsakega po-
sameznika,« nam je na ne-
davnem srečanju v kamniški 
knjižnici hitela razlagati ena 
od prostovoljk v projektu Deli-
mo znanje. Gre za edinstveni 
projekt, v katerem posamezni-
ki na brezplačnih delavnicah 
udeležencem delijo svoje zna-
nje – bodisi strokovno, kot so 
psihoterapija ali tuji jeziki, 
ali povsem praktično, kot so 
ročna dela.

In če ima naša prostovoljka 
prav, slovenska družba ni tako 
'bolna', kot se pogosto zdi.

Prostovoljstvo je namreč 
nekaj, kar nas Slovence moč-
no povezuje. Sploh na lokalni 
ravni. Prostovoljno gasilstvo, 
krvodajalske akcije, zbiranje 
hrane in šolskih potrebščin, 
dobrodelni koncerti in ne na-

zadnje tudi kamniški projekt 
Delimo znanje so prostovolj-
ne aktivnosti, ki jih v tujini, 
vsaj v 'razvitem' svetu, ne 
poznajo v takšni obliki in 
razsežnosti. 

Seznam prostovoljnih ak-
tivnosti v naših lokalnih sku-
pnostih je pravzaprav prav 
navdušujoč, kar je bilo razbra-
ti tudi na Slovesnem dnevu 
prostovoljstva, ki ga je sredi 
maja organizirala Slovenska 
filantropija.

»Ljudje 'prostovoljijo' iz raz-
ličnih razlogov. Nekateri želijo 
nuditi  pomoč posameznikom 
v stiski,  vračati  organizaci-
ji, od katere so v preteklosti 
sami prejemali pomoč,  višati 
kakovost življenja  v lokalni 
skupnosti ali  spreminjati svet 
na bolje. Ob delu osebnostno 
rastejo in pridobivajo drago-
cene izkušnje,« ugotavljajo v 
naši krovni organizaciji pro-
stovoljcev. 

Med občinami, ki imajo 
naziv Prostovoljstvu prijazno 
mesto, je že več let tudi Ka-
mnik in še nekatere druge na 
Gorenjskem.

Ne le da prostovoljstvo zdra-
vi, zagotovo tudi bogati. Še 
posebej, če drži misel, s kate-
ro je prostovoljce v kamniški 
knjižnici nedavno spodbudila 
direktorica knjižnice: »Kdor 
vbogajme daje, dobi sedem-
krat povrnjeno.« 

In kot kažejo številne iz-
kušnje prostovoljcev, je pot do 
osebnega bogastva zares tako 
preprosta.

Prostovoljstvo

KOMENTAR
Jasna Paladin

Urša Peternel

Jesenice – Gorenjska potre-
buje novo bolnišnico in nje-
na gradnja mora postati del 
prednostnih načrtov države 
do leta 2025. Ni pomembno, 
kje na Gorenjskem jo bodo 
zgradili (na koncu bo to po-
litična odločitev), a novo bol-
nišnico potrebujemo, je po-
udaril direktor Splošne bol-
nišnice Jesenice na sredini 
novinarski konferenci, na 
kateri so predstavili strate-
gijo razvoja Splošne bolni-
šnice Jesenice do leta 2025. 
Pomemben del strategije so 
prav načrti izgradnje nove 
gorenjske bolnišnice, v kate-
ri naj bi uredili 600 bolniš-
ničnih postelj, po ocenah pa 
bi stala 195 milijonov evrov. 
»Ocenjujemo, da bi za iz-
gradnjo takšne bolnišnice 
potrebovali od 42 do 48 me-
secev,« je dejal Poklukar. Z 

gradnjo se mudi, zaradi de-
mografskih in epidemiolo-
ških kazalcev je bolnišnica 

na sedanji lokaciji že zdaj 
premajhna, trenutna situa-
cija niti kadrovsko niti pro-
storsko ni več vzdržna in na-
poveduje kolaps, je opozoril 
direktor.

Zaradi dotrajanosti in-
frastrukture in prostorskih 
omejitev širitev bolnišnice 
na sedanji lokaciji nikakor 
ni možna, je zatrdil. Ta čas 
imajo 263 bolnišničnih po-
stelj, ob prepotrebni sanaci-
ji in uskladitvi s standardi bi 
jih izgubili petino, saj je vse 
več bolnikov, ki potrebujejo 
enoposteljne sobe z lastnimi 
sanitarijami. Gre denimo za 
bolnike z rakom, demenco, 
večkratno odpornimi bakte-
rijami ... Zdaj je večina sob 
petposteljnih, za dvajset 

postelj so na voljo štiri stra-
nišča, je sedanje razmere 
ponazoril direktor. 

In kaj s sedanjo bolnišni-
co? Po direktorjevih bese-
dah jo je treba obnoviti, na-
črti za energetsko in požar-
no sanacijo so pripravljeni. 
V sedanjih prostorih bi lah-
ko ohranili določene progra-
me, kot so negovalna bol-
nišnica, programi rehabili-
tacije, paliative, oskrbe de-
mentnih bolnikov, je našte-
val Poklukar. 

Strategijo razvoja bolni-
šnice do leta 2025 je pred 
dnevi potrdil svet bolnišni-
ce, ki ga vodi Dušan Krajnik, 
predstavili pa so jo tudi že 
gorenjskim županom in mi-
nistrstvu za zdravje. 

Gorenjska potrebuje novo 
regijsko bolnišnico
Kje naj bi stala nova gorenjska bolnišnica, še ni znano, naj bi pa imela šeststo postelj, stala pa naj bi 
skoraj dvesto milijonov evrov.

Direktor Janez Poklukar in namestnica strokovne direktorice Petra Rupar

Kot je poudarila namestnica strokovne direktorice 
Petra Rupar, so v jeseniški bolnišnici v zadnjem 
obdobju uvedli vrsto novosti, kot so implementacija 
srčnih spodbujevalnikov, odprtje ambulante za 
kronične rane, vzpostavili so mobilni paliativni tim, 
pridobili fiziatra, začeli urološko operativno dejavnost. 
Ker so najpogostejši vzrok smrti Gorenjcev zaradi 
bolezni srčno-žilne bolezni (v drugih delih Slovenije 
rak), se bodo usmerili predvsem v razvoj kardiologije 
in angiologije. Velik poudarek bodo dali razvoju 
nevrološkega oddelka za paciente po možganski kapi, 
ambulante za kronične črevesne bolezni in začetku 
onkološke dejavnosti z izvajanjem kemoterapij. Tako 
se Gorenjcem na zdravljenje ne bo več treba voziti v 
druge regije.

Trgovci, ki so vam v prete-
klosti izdali kartice zvesto-
be, so vas namreč že pozva-
li, da podpišete novo soglas-
je, da smejo zbirati in obde-
lovati vaše osebne podatke, 
podobne pozive pa prejema-
te tudi po elektronski pošti. 

In kaj sploh so osebni po-
datki? To niso samo vaše 
ime in priimek, naslov, 
davčna in matična števil-
ka, temveč tudi vsi podatki 
o izobrazbi, zaposlitvi, ver-
ski, rasni in narodni pripa-
dnosti, zdravstvenem sta-
nju, družinskih razmerjih, 
bivalnih pogojih, socialnem 
in ekonomskem stanju pa 

podatki o prostočasnih ak-
tivnostih, o uporabi komu-
nikacijskih sredstev, vaših 
navadah ...

Evropska uredba, ki ji bo 
v Sloveniji z zamudo sledila 
tudi novela zakona o varstvu 
osebnih podatkov, prina-
ša kar nekaj novosti, ki po 
eni strani zaostrujejo pravi-
la za upravljavce zbirk oseb-
nih podatkov, na drugi stra-
ni pa posameznikom nudi 
večji nadzor nad njimi in s 
tem večjo zaščito pred neže-
leno uporabo naših podat-
kov ali celo njihovo zlorabo. 
Poglejmo samo nekaj najpo-
membnejših novosti.

Omenili smo že pridobiva-
nje nedvoumnih privolitev 

posameznikov, pod kakšni-
mi pogoji lahko posame-
zno podjetje obdeluje njiho-
ve osebne podatke. Brez te 
privolitve na ustreznem ob-
razcu, ki jih je morala večina 
podjetij pridobiti na novo, 
mora podjetje vaše podat-
ke, pridobljene v preteklo-
sti, izbrisati iz svoje zbir-
ke. Posameznik ima seveda 
pravico, da privolitev kadar-
koli prekliče, kar mu mora 
biti omogočeno na enosta-
ven način.

Posameznik ima tudi pra-
vico dostopati do osebnih po-
datkov, ki jih hrani upravlja-
vec (npr. trgovsko podjetje) 
in tudi pravico do poprav-
ka, pozabe, izbrisa, omejitve 

obdelave, ugovora in pre-
nosljivosti podatkov. Podje-
tja, ki vodijo zbirke osebnih 
podatkov, so dolžna izvaja-
ti ustrezne varnostne ukre-
pe ter o morebitnih varno-
stnih incidentih (vdorih v 
zbirke osebnih podatkov ali 
njihovi izgubi) obvestiti nad-
zorni organ – Informacijske-
ga pooblaščenca, v nekaterih 
primerih pa tudi prizadete 
posameznike. Uredba med 
drugim tudi določa, da mo-
rajo javni sektor in podjetja 
imenovati pooblaščeno ose-
bo, ki je odgovorna za varstvo 
podatkov in preveriti ustrez-
nosti pogodb z zunanjimi iz-
vajalci o pogodbeni obdelavi 
osebnih podatkov ...

Strožja pravila varstva podatkov
31. stran
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Andraž Sodja

Stara Fužina – Festival bo 
tudi letos ponudil vrsto kul-
turnih, izobraževalnih in 
ustvarjalnih delavnic ter vo-
denih botaničnih pohodov, 
ki so namenjeni predsta-
vljanju biotske raznolikosti 
in spodbujanju spoštljivega 
odnosa do narave. Kot je po-
udaril direktor Turizma Bo-
hinj Klemen Langus, je fe-
stival pravzaprav odgovor na 
turistično preobremenitev. 
»Gre za naš odnos do nara-
ve, ohranitev biodiverzitete 
bo v prihodnje ključnega po-
mena, trajnostno naravnan 
turizem pa lahko pripomore 
k njej,« je prepričan. Že od 
začetka sodeluje s festiva-
lom bohinjska osnovna šola, 
vrtec pa je zasnoval tudi Zla-
torogovo pravljično deželo, 
ki je bila letos zaradi narav-
ne nesreče v decembru de-
ležna obsežne prenove.

Trajnostni turizem in 
usmeritve Turizma Bohinj 
podpira tudi Triglavski na-
rodni park (TNP), kjer so fe-
stival posebej omenili kot 
primer dobre prakse, kako 
je mogoče oblikovati traj-
nostne turistične produkte. 

Podpredsednik Planinske 
zveze Slovenije Martin Šolar 
je ob tem poudaril tudi dva 
pomembna nova pohodni-
ška produkta – Pohodniško 
pot Julijske Alpe in pa Pot na 
Triglav po poti prvopristop-
nikov, kjer si bodo lahko pla-
ninci z zbiranjem žigov poti 
prislužili tudi posebno pri-
znanje. Osrednji namen Po-
hodniške poti Julijske Alpe 
pa je tudi razbremenitev 
osrčja Alp, ki se zadnja leta 
utaplja v obiskovalcih.

Predsednik sveta javne-
ga zavoda Turizem Bohinj 
Bojan Traven je prepričan, 
da imajo dogodki, kakršna 
sta festivala cvetja in poho-
dništva, dolgoročne učin-
ke. »Goste želimo opozori-
ti, da imamo naravo, ki smo 
jo ohranili ljudje, ki tu ži-
vimo,« je dejal in dodal, da 
bodo v letošnji festival in 
dogodke ob praznovanju 
240. obletnice prvega vzpo-
na na Triglav vložili več kot 
sto tisoč evrov. Kot posebej 
pomembno novost pa sta 
tako Traven kot Langus po-
udarila urejanje odnosov z 
lastniki zemljišč, po katerih 
potekajo različne pohodni-
ške poti in aktivnosti. 

V Bohinju vse več 
sonaravnih vsebin
V Bohinju se bo danes začel dvanajsti 
Mednarodni festival alpskega cvetja.

Mateja Rant

Bled – Na Blejskem gradu 
ta čas s približno enomeseč-
no zamudo končujejo obno-
vo tlakov na grajskih terasah 
in ureditev dostopne poti 
od parkirišča do blagajne. 
Poleti načrtujejo tudi grad-
njo parkirišča ob športnem 
parku pod gradom, in sicer 
najprej za avtobuse. 

V okviru obnove dostopne 
poti na grad so po besedah 
direktorja Zavoda za kultu-
ro Bled Matjaža Završnika 

uredili tudi ločen sistem od-
vajanja fekalij in meteorne 
vode. Sočasno bodo razširi-
li pot iz granitnih kock, da 
bodo omogočili lažje sreče-
vanje. »Gre za milijon evrov 
vreden finančni zalogaj,« je 
poudaril Završnik. Na novo 
bodo uredili še strojne in-
štalacije za ogrevanje ter 
prezračevanje restavracije 
in kuhinje. Na večjem delu 
grajske stavbe bodo zame-
njali tudi kritino, razen na 
muzejskem delu, kjer so jo 
zamenjali že tri leta nazaj. 

Končujejo dela na gradu
Prenova gradu, ki se je zaradi snežnih padavin in 
nizkih temperatur v marcu nekoliko zavlekla, naj 
bi bila končana konec maja.

Dela na Blejskem gradu bodo končali do konca maja. 
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Andraž Sodja

Stara Fužina – Minuli petek 
so v informacijskem središ-
ču Triglavskega narodnega 
parka Bohinjka v Stari Fu-
žini slovesno odprli razsta-
vo Divjine Rusije, na kateri 
se predstavlja štirideset za-
varovanih območij v Rusi-
ji. Razstava je tako obsežna, 
da zajema praktično celo-
ten Triglavski narodni park, 
tako je dele razstave mogoče 
videti v vseh informacijskih 
središčih Triglavskega naro-
dnega parka in v Liznjekovi 
domačiji v Kranjski Gori. Ob 
odprtju razstave sta direktor 
Triglavskega narodnega par-
ka Janez Rakar in Roman 
Korchigin iz Naravnega re-
zervata Kronotsky podpisa-
la tudi sporazum o sodelo-
vanju med obema parkoma. 
Slavnostni govornik je bil mi-
nister za zunanje zadeve Ka-
rel Erjavec, ki je ob tej prilož-
nosti poudaril dobro sodelo-
vanje med Slovenijo in Ru-
sijo, politiko dialoga in od-
prtost za sodelovanje. Tudi 

namestnica ruskega velepo-
slanika Galina Zamjatina je 
poudarila, da je razstava pos-
večena stoletnici zaščitenih 
območij v Rusiji, podpis po-
godbe pa je ocenila za nov ko-
rak v rusko-slovenskih odno-
sih. »Sistem ohranjanja na-
rave v Rusiji je lani praznoval 
stoletnico delovanja. Sistem 
je poseben, saj je Rusija zelo 
velika in ima 103 rezervate in 
48 nacionalnih parkov, med 

katerimi je veliko takih, ki so 
vključeni v sistem Unesco, 
ponosni pa smo tudi na viso-
ko raven znanstvenih delav-
cev v teh parkih, kjer ravno 
tako še vidimo priložnost za 
sodelovanje.« V kulturnem 
programu so nastopile pevke 
Ruskega kulturnega društva 
Talisman.

Na razstavi, ki bo na ogled 
do konca poletne sezone, si 
na petih lokacijah – poleg 

Stare Fužine še v Infocentru 
Triglavska roža na Bledu, 
v Informacijskem središ-
ču Dom Trenta, Liznjekovi 
domačiji v Kranjski Gori in 
Info točki TNP Zelena hiša 
TIC Kobarid – lahko ogleda-
te dih jemajoče posnetke na-
rave in naravnih posebnosti 
Rusije, ki obsega zelo razno-
lika področja od arktičnega 
severa do vulkanskih zna-
menitosti Kamčatke.

Sodelovanje z ruskim parkom
V Informacijskem centru Bohinjka v Stari Fužini v Bohinju so minuli petek odprli fotografsko razstavo 
Divjina Rusije, ob tem pa so podpisali tudi pogodbo o sodelovanju med naravnim rezervatom 
Kronotsky na Kamčatki in Triglavskim narodnim parkom.

Razstava bo na ogled do konca poletne sezone.

Marjana Ahačič

Radovljica – Hišo so z lastni-
mi sredstvi v dveh letih pre-
novili in preuredili tudi za 
bivanje gibalno oviranih 
stanovalcev. Vrednost celot-
ne investicije vključno z na-
kupom in preureditvijo je 
znašala okoli štiristo tisoč 
evrov. Slađana Anderle, di-
rektorica CUDV Radovljica, 
ob tem poudarja: »Nakup 
in odprtje nove hiše za naše 
uporabnike sta skladna s so-
dobnimi smernicami, ki za 
osebe z motnjami v dušev-
nem razvoju z večjo stop-
njo samostojnosti pripo-
ročajo t. i. skupnostne ob-
like bivanja, torej čim bolj 
samostojno življenje v šir-
ši skupnosti. Bistvena pred-
nost življenja v hiši ali sta-
novanju je možnost, da lah-
ko v večji meri izrazijo svo-
jo individualnost, hkrati pa 
dobijo večji občutek lastne 
vrednosti.«

Na odločitev, kdo lahko 
biva v hiši ali stanovanju, 
poleg izražene želje posa-
meznika, stopnje samostoj-
nosti posameznika vpliva 
njegovo zdravstveno stanje, 

zato v CUDV Radovljica vse 
procese vključevanja načr-
tujejo in udejanjajo tako na 
prepoznavanju sposobnosti 
kot želja posameznika, je še 
poudarila direktorica. Sta-
novalcem zagotavljajo tudi 
občutek varnosti, saj jih pri 
vseh njihovih dejavnostih 
spremlja strokovna ekipa. 

»Stanovalci vsak delovnik 
odhajajo na delo v varstve-
no-delovni center, kjer ima-
jo tudi kosilo. Sami pa vsak 
dan pripravljajo večerjo in 

skrbijo za urejenost prosto-
rov ter za osebno urejenost. 
V prostem času pa načrtu-
jejo aktivnosti enako kot 
vsak med nami,« opisuje 
dr. Urša Emeršič, vodja pro-
grama bivanja za odrasle v 
CUDV Radovljica.

Nova bivalna enota je sicer 
peta samostojna bivalna in 
stanovanjska enota, ki jo je 
CUDV Radovljica uredil za 
bivanje uporabnikov z višjo 
stopnjo samostojnosti. Od 
preselitve prvih stanovalcev 

v stanovanjsko enoto v Polj-
če pri Begunjah je mini-
lo dvanajst let. Uporabniki 
CUDV Radovljica bivajo še 
v drugi hiši v Radovljici, na 
Bohinjski Beli ter v stano-
vanjski skupnosti na Jeseni-
cah. V vseh živi od osem do 
dvanajst stanovalcev. 

Direktorica Slađana An-
derle je ob tem izrazila željo, 
da bi se v prihodnje izboljšali 
tudi kadrovski pogoji in nor-
mativi o velikosti bivanjskih 
in stanovanjskih skupin.

V novi hiši so bolj samostojni
V Radovljici so danes tudi uradno odprli novo bivalno enoto Centra za usposabljanje, delo in varstvo 
Radovljica. Hiša na robu mesta dvanajstim osebam z motnjami v duševnem razvoju omogoča življenje 
v širši skupnosti.

Takole so svoj novi dom stanovlaci pokazali gostom, med katerimi je bil tudi radovljiški 
župan Ciril Globočnik. / Foto: Gorazd Kavčič
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S sprejemom Zakona o dimnikarskih storitvah se je sprostil trg izbire iz
vajalcev dimnikarskih storitev. Uporabniki dimnikarskih storitev lahko 
odslej sami izberete dimnikarsko družbo za opravljanje storitev na svo
jih kurilnih napravah. S spremembo zakona in izpolnjevanjem pogojev 
za izvajanje dimnikarskih storitev nama je omogočeno, da sva ustano
vila lastno dimnikarsko podjetje in v tej panogi pot nadaljujeva samo
stojno. Podjetje MOJ DIMNIKAR, d. o. o., je novoustanovljena družba, ka
tere ustanovitelja sva dimnikarja z desetletnimi izkušnjami na tem po
dročju. V vsem tem času sva pridobila znanje in izkušnje z delom na tere
nu, s stalnim izobraževanjem pa slediva spremembam na zakonskem in 
tehničnem področju. Imava poklicni dimnikarski izobrazbi in veljavni li
cenci za opravljanje dimnikarskih storitev. Podjetje MOJ DIMNIKAR, d. o. 
o., je na seznamu dimnikarskih družb z dovoljenjem Ministrstva za oko
lje in prostor. Izvajamo preglede dimnikov in svetovanje pred vgrad njo 
novih kurilnih naprav, prve preglede, čiščenje vseh kurilnih naprav in ko
tlov na tekoče, plinasto, trdno gorivo in biomaso, meritve emisij dimnih 
plinov, odstranjevanje katranskih oblog, redne in izredne preglede ter 
preglede/čiščenje zračnikov.
S pravico do izbire izvajalca dimnikarskih storitev, ste uporabniki prido
bili možnost, da izberete kakovostnega dimnikarja, ki pa ga ne odlikuje 
le strokovnost, pač pa tudi čut do dela z ljudmi in upoštevanje njihovih 
potreb. Prepričana sva, da vse te kvalitete premoreva, in želiva, da bi se v 
to prepričali tudi sami.

UPORABNIKOM DIMNIKARSKIH STORITEV

Kontakt:
mojdimnikar@gmail.com

www.moj dimnikr.si
GSM 040 689 401  - MILAN

GSM 040 689 402 - EDI

Zasavska cesta 43f
4000 Kranj

Novi lastniki bi z naku-
pom delnic pridobili tudi 
glasovalne pravice, s tem pa 
bi dobili tudi odločilen vpliv 
na imenovanje treh članov 
nadzornega sveta in posle-
dično na delovanje banke. 
En član nadzornega sveta 
je odstopil že lani, dvema 
članoma bo ob koncu avgu-
sta potekel mandat, do tak-
rat bi skupščina delničarjev 
že morala imenovati nove 
nadzornike. 

AIK Banka je v tekmi 
za prevladujoč vpliv v Go-
renjski banki pohitela in 
pred kratkim vložila zahte-
vo za sklic izredne skupšči-
ne, ki jo mora banka izvesti 
v 60 dneh. Že zdaj je člani-
ca njenega nadzornega sve-
ta Jelena Galić, predsednica 

izvršnega odbora AIK Ban-
ke, zdaj pa srbska banka za 
skupščino predlaga imeno-
vanje še treh »svojih« čla-
nov nadzornega sveta. Ker 
Sava nima glasovalnih pra-
vic, bi AIK Banka brez težav 
lahko izglasovala njihovo 
imenovanje in si zagotovila 
prevladujoč vpliv v nadzor-
nem svetu. Kakšen bo na-
daljnji potek dogodkov, bo 
veliko odvisno tudi od odlo-
čitev nadzornega sveta, ki se 
je sestal včeraj. 

Zgodbo o tekmi za 
lastništvo in vpliv v Gorenj-
ski banki dodatno zapleta 
dejstvo, da AIK Banka lani 
po objavi namere za prev-
zem ni objavila prevzemne 
ponudbe, zato mora po ve-
ljavni zakonodaji na novo 
objavo prevzema počakati 
eno leto.

Tekma za lastniške 
deleže in vpliv
31. stran

Suzana P. Kovačič

Spodnje Duplje – V raz-
stavišču Vogvarjeve hiše 
so prejšnji četrtek odprli 
razstavo Ex tempore mla-
dih, kjer so se predstavi-
li likovniki iz OŠ Naklo in 
obeh podružničnih šol. 
»Otroci ustvarjajo najprej 
v šoli, ob koncu leta naredi-
mo razstavo z izborom naj-
boljših del. Spodbujamo 
otroško ustvarjalnost na li-
kovnem področju, obenem 
promoviramo Vogvarjevo 
hišo, zgodovinski in kul-
turni spomenik,« je povzel 
Ivan Meglič, predsednik 
KTD Pod krivo jelko. Po-
delili so priznanja najbolj-
šim ustvarjalcem, ki sta jih 
izbrala člana komisije, sli-
karja Metka in Matjaž Ma-
user. Prejele so jih Ema 
Kuhar, Nika Klančar, Tina 
Meglič in Ana Markič, za 
nagrado pa še pripomočke 
za slikanje. Odprtje so po-
pestrili otroški pevski zbor 
PŠ Duplje in mladi instru-
mentalisti. 

Nedelja je bila obarvana 
športno-kulinarično. Te-
kači so se zbrali pri šoli v 
Dupljah, kjer je bil start 18. 
Rokovnjaškega teka, in si-
cer na tri ali osem kilome-
trov, obakrat s ciljem pri kri-
vi jelki. Startno številko ena 

je imel desetletni Matevž 
iz Seničnega, številko dve 
pa njegova desetletna se-
strična Neža iz Dupelj. Oba 
športnika, Matevž smučar, 
Neža judoistka in baletka, 
sta bila prvič na tem teku. 
Povedala sta, da bo tri kilo-
metre ravno prav za prvič. 
Tudi letos so pri krivi jelki 
razglasili najhitrejše teka-
če v posameznih kategori-
jah, kjer so slavili Mark Ra-
kovec, Rebeka Leben, Ma-
tevž Grašič, Bojan Cvajnar 
in Špela Gregorčič.

Letos že 21. Finfranje pa 
je postreglo z velikim rokov-
njaškim kotlom stare ljud-
ske jedi – ričeta, ki se je ku-
hal pri Trnovcu. O Finfra-
nju je Meglič povedal: »Ro-
kovnjači so v zanje zlatih ča-
sih, ko je zimo vzelo in je v 
kraje prišla pomlad, strnili 
vrste in se prešteli, da so vi-
deli, koliko jih je vzela zima. 
Konec je bilo težkih mrzlih 
dni, več je bilo na voljo hra-
ne in obetalo se je nekaj me-
secev lagodnega rokovnja-
škega življenja. Organizirali 

so veselice, kurili krese, kar 
je opisano v knjigi Pod kri-
vo jelko. Danes običaj oh-
ranjamo na sodoben način 
s pohodom pod krivo jelko, 
kjer postrežemo z ričetom. 
V času rokovnjačev je bil v 
ričetu ješprenj in krompir, 
danes mu dodamo meso.« 
Dobrih sto litrov so ga sku-
hali, za priboljške pa pos-
krbele dupljanske gospodi-
nje. Da je bila zabava prava, 
je stare rokovnjaške napeve 
godla rokovnjaška muzika 
FS DU Naklo. 

Živahno z dogodki v Dupljah 
Kulturno-turistično društvo Pod krivo jelko je povabilo na odprtje razstave Ex tempore mladih, nekaj 
dni zatem na Pomladno finfranje in skupaj z dupljanskim športnim društvom še na Rokovnjaški tek. 

Od leve nagrajenke Tina Meglič, Ema Kuhar, Ana Markič (manjka Nika Klančar) in 
predsednik KTD Pod krivo jelko Ivan Meglič / Foto: Primož Pičulin

Zbilje – V Zbiljah, na dobravi Zbiljskega jezera, bo v nedeljo, 
27. maja, potekal Go Asia Fest, dogodek, na katerem se boste 
lahko sprehodili po širokem naboru kulinaričnih okusov Azije 
in drugih zanimivosti. Začel se bo ob 12. uri.

Kulinarični okusi Azije

Kranj – Te dni, od včeraj do 3. junija, bo popolna zapora Ulice 
Franca Rozmana - Staneta v Kranju. Javno podjetje Komunala 
Kranj namreč popravlja cestišče, izvedeni pa bosta preplastitev 
asfalta in prilagoditev jaškov od vhoda številka 1 do številka 11. 
Po 3. juniju načrtujejo tudi preplastitev Levstikove ulice in pove-
zave med Kidričevo cesto in Ulico Franca Rozmana - Staneta. V 
času popolne zapore bo omogočena povezava iz Gosposvetske 
v posamezne ulice, in sicer mimo Zdravstvenega doma Kranj.

Obnavljali bodo ceste

Križe – Občina Tržič je že začela s pripravo travnate površine 
za nogometno igrišče v Križah. Vrednost del je nekaj manj kot 
štirideset tisoč evrov in jih bo izvajalo domače podjetje TGM 
Dobre Anton. Površina bo za igranje nogometa pripravljena 
predvidoma do konca avgusta. Na igrišču bodo zagotovili 
tudi postavitev nogometnih golov in garderobne prostore.

Začetek del na nogometnem igrišču v Križah

Ljubljana – Na ministrstvu za kulturo je bila 17. maja v Re-
gister nesnovne kulturne dediščine Slovenije vpisana enota 
Poslikavanje panjskih končnic z nosilko Anjo Bunderla. »Vpis 
je zelo pomemben za prepoznavanje slovenske tradicije in 
izvorne tehnike,« je povedala Anja Bunderla, profesorica li-
kovne umetnosti, slikarka in čebelarka, ki se s poslikavanjem 
panjskih končnic ukvarja vse od študentskih let. Slika pred-
vsem motive z ohranjenih kranjičev in svojih del ne namenja 
množični prodaji. Za poslikavo panjskih končnic uporablja ka-
kovostne materiale in postopke, ki zahtevajo svoj čas, zato so 
njeni izdelki višjega kakovostnega in s tem cenovnega razreda.

Poslikava panjskih končnic v registru

Aleš Senožetnik

Mengeš – Z junijem se bo 
povečala cena programov za 
predšolsko vzgojo v Vrtcu 
Mengeš. Ekonomska cena 
za prvo starostno obdobje 
se bo povišala za 4,5 odstot-
ka in bo znašala 492,39 evra, 
za drugo starostno obdobje 
pa 368,36 evra, kar predsta-
vlja približno 8,6-odstotno 
podražitev. Starši 425 otrok 

bodo podražitev občutili raz-
lično, glede na to, v katere-
ga od devetih plačnih razre-
dov spadajo. Starši namreč 
plačajo največ 77 odstotkov 
cene programa, v katerega 
je otrok vključen, preosta-
nek pa pokriva občina. Zvi-
šanje je predvsem posledica 
ukinitve varčevalnih ukre-
pov pri plačah v javnem sek-
torju in višanja izhodiščnih 
plačnih razredov.

Dražji vrtec v Mengšu

Mengeš – Mengeški občinski svetniki so na majski seji spre-
jeli zaključni račun lanskoletnega proračuna. V Mengšu so 
lani realizirali dobrih 6,8 milijona evrov ali 94,8 odstotka 
načrtovanih prihodkov. Odhodki so znašali približno 6,2 
milijona evrov, kar predstavlja 88,4-odstotno realizacijo. 
Občina je izkazala slabih 658 tisoč evrov presežka, od kate-
rega pa se odštejejo vse neplačane obveznosti, tako da po 
zakonu o fiskalnem pravilu presežka ni imela, prav tako se 
lani ni zadolževala.

Sprejet zaključni račun
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Kranj – V času, ko so jo zgra-
dili, je sedanja podružni-
ca Center OŠ Simona Jen-
ka veljala za najmodernej-
šo šolsko stavbo. Danes je 
precej drugače, zato tamkaj-
šnji učenci in učitelji, pa tudi 
vodstvo šole že težko čakajo 
na obnovo. V šolskem letu, 
ki je sledilo odprtju stavbe, 
je omenjeno šolo obiskova-
lo 275 učencev, danes v tam-
kajšnjih šolskih klopeh sedi-
jo 303 učenci.

O novih prostorih me-
ščanske šole v Kranju so se 
po besedah ravnatelja OŠ Si-
mona Jenka Kranj Rudol-
fa Planinška začeli pogovar-
jati že leta 1918, a so potre-
bovali kar dvajset let, da so 
načrte tudi uresničili. Leta 
1937, v času župana Karo-
la Česna, je vendarle padla 
odločitev, da so otroci naj-
pomembnejši in da je treba 
zgraditi novo šolo, saj je šte-
vilo učencev ves čas narašča-
lo in je tako ljudska šola pos-
tala premajhna. Mogočno in 

za tiste čase moderno šolo 
jim je uspelo zgraditi v sla-
bem letu in pol; slovesno so 
jo odprli 18. decembra 1938. 
Sestavljali so jo trije objek-
ti, v enem delu je bila šola za 
deklice, v drugem za dečke, 
vmes pa je bila skupna telo-
vadnica. »Šolske kronike ka-
žejo, da je bilo takrat zelo 
malo odličnih učencev, pa 
veliko popravnih izpitov,« so 

ugotavljali učenci, ki so se na 
prireditvi ob jubileju vrnili v 
obdobje, ko so v Kranju do-
bili novo šolo. Ravnatelj pa 
je ob tem spomnil, da se zgo-
dovina očitno spet ponavlja. 
Tako kot je bilo potrebno kar 
dvajset let, da so začeli gra-
diti novo šolo, zdaj že pet-
najst let čakajo na njeno ob-
novo. A čeprav so ta čas ob-
sojeni na delo v dotrajanih 

prostorih, je Planinšek po-
udaril, da je ponosen, da je 
ravnatelj te šole, in sicer za-
radi učiteljev in učencev. Z 
njim so se strinjali tudi učen-
ci, ki bi si sicer želeli šolske-
ga objekta, ki ne razpada in 
bi jim nudil zdravo in seda-
njemu času primerno učno 
okolje, kljub temu pa pravi-
jo: »Ta stavba ni lepa, niti ni 
nova, je pa naša.«

Šola ni nova, je pa njihova
Osnovna šola (OŠ) Simona Jenka Kranj Center je dopolnila častitljivih osemdeset let, a njeni učenci in 
učitelji so še vedno neizmerno ponosni nanjo.

V OŠ Simona Jenka Kranj Center so v sredo pripravili slovesnost ob osemdesetletnici 
šolske stavbe. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Na sredini seji so 
kranjski mestni svetni-
ki najprej za Svet zavo-
da Osnovno zdravstvo Go-
renjske potrdili imenova-
nje Tatjane Jaklič Kitič kot 
predstavnico ustanovite-
ljice Mestne občine Kranj. 
Prva daljša razprava je bila 
pri premoženjskih zadevah, 
pri katerih je občina predla-
gala prodajo zemljišča, sve-
tniki pa so bili mnenja, da 
je glede tega treba prej pri-
dobiti mnenje krajevnih 

skupnosti, zato je župan Bo-
štjan Trilar točko razpra-
ve prekinil in jo prestavil na 
junijsko sejo. Svetniki so se 
večinoma strinjali s predlo-
gom odloka o javno-zaseb-
nem partnerstvu za izgra-
dnjo telovadnice, šestih učil-
nic in večnamenskega pros-
tora pri Osnovni šoli Staneta 
Žagarja, prav tako pa so spre-
jeli dopolnjen osnutek odlo-
ka o občinskem podrobnem 
načrtu na Mlaki pri Kranju, 
kjer naj bi se zgradilo okoli 
tristo stanovanjskih enot, od 
hiš do blokov ter nove ceste.

Precej polemik je bilo gle-
de osnutka odloka o javno-
zasebnem partnerstvu za 
izgradnjo večnamenskega 
športno-vadbenega centra, 
ki ga Kranj potrebuje in pri-
čakuje že nekaj let, tudi sve-
tniki pa so se strinjali, da je 
potreben. Več pomislekov je 
bilo glede predlaganega na-
čina financiranja, na kon-
cu pa so vendarle potrdili 
osnutek odloka. Že pri spre-
jemanju dnevnega reda so 
na predlog svetnika Janeza 
Černeta umaknili dopolnje-
ni osnutek o prostorskem 

načrtu za urejanje soseske 
ob Savi. »Osebno sem bil nad 
tem presenečen in vidim to 
kot najnižjo stopnjo politi-
kantstva, nasprotovanje za-
radi nasprotovanja. Ocenju-
jem pa, da bomo projekt iz-
vedli, vse skupaj pa se bo za-
maknilo za en mesec,« je po 
seji povedal župan Trilar.

Svetniki so med odloki 
sprejeli tudi odlok o turistič-
ni taksi, prav tako pa so se 
strinjali glede znižanja cene 
na položnicah za komunalo. 
»Komunali Kranj je lani us-
pelo znižati stroške za oko-
li osemsto tisoč evrov, kar je 
posledica dobrega in učin-
kovitega dela, zato se bo 
vsem Kranjčanom, ki so pri-
ključeni na kanalizacijo, zni-
žala položnica za več kot pet 
evrov. Zato vse čestitke upra-
vi in zaposlenim na Komu-
nali Kranj,« je poudaril žu-
pan Boštjan Trilar.

Sprejeli nižje cene komunale
Kranjski mestni svetniki so se na sredini seji strinjali z odlokom o javno-
zasebnem partnerstvu za gradnjo pri Osnovni šoli Staneta Žagarja, sprejeli 
so več pomembnih odlokov in predlog nižje cene za komunalne storitve.

Sindikat navaja, da je Ho-
čevarjeva Malnarjevi in Ko-
vačecevi izdala opozorili 
pred odpovedjo zato, da zat-
re prizadevanja delavcev in 
sindikata za ureditev dela-
vskih pravic in ustrezno skrb 
za oskrbovance. Po mnenju 
sekretarja območne organi-
zacije ZSSS Gorenjska Ma-
teja Jemca pa je sta bili opo-
zorili izdani tudi zato, ker 
sta sindikalistki za nekate-
re medije javno spregovori-
li o razmerah v domu. Hoče-
varjeva odgovarja, da je opo-
zorili izdala »izključno zato, 
ker sta dokazano huje kršili 
obveznosti iz delovnega raz-
merja«.

Sindikat tudi opozarja, da 
DUK nekaterim zaposlenim 
še vedno ni povrnil prema-
lo izplačanih stroškov pre-
voza na delo in iz dela v le-
tih od 2012 do 2015, Hoče-
varjeva pa je za nameček vlo-
žila tožbe proti zaposlenim, 
ki so v preteklosti prejeli pre-
več izplačanih stroškov. Se-
kretar območne organiza-
cije ZSSS Gorenjska Matej 
Jemec ob tem navaja, da je 
DUK eno od teh tožb proti 
zaposlenim že izgubil, ven-
dar se je direktorica nanjo 
pritožila. Hočevarjeva odgo-
varja, da je zaradi poračuna 
izplačila potnih stroškov, ki 
so se po uvedbi Zujfa zače-
li obračunavati drugače, sin-
dikat pozvala k dogovoru, da 
za nazaj stroškov ne bi pora-
čunavali, sicer bodo morali 

nekateri delavci tudi vrača-
ti. Ker pa je sindikat vztrajal 
pri svojem, je Dom tistim, 
ki so dobili premalo potnih 
stroškov, razliko takoj izpla-
čal v enkratnem znesku, tis-
te, ki so dobili preveč, pa so 
pozvali k dogovoru o obroč-
nem vračilu. Dogovora ni 
sklenilo devet delavcev in zo-
per njih je bila vložena tož-
ba za vračilo, je razložila Ho-
čevarjeva in dodala, da vloži-
tev tožb ni bila njena želja, 
kot navaja sindikat, ampak 
jo k temu zavezuje zakon. 
»Ne glede na višino vračila 
nimam nobenih kompetenc 
za poravnavo, ki je v nasprot-
ju z zakonom,« je poudari-
la. Na sodbo prvostopenj-
skega sodišča, ki je bila v ko-
rist delavke, pa so se pritoži-
li, ker sodišče ni upoštevalo 
vseh pravnih podlag, je do-
dala Hočevarjeva in opozori-
la tudi na pomanjkanje sod-
ne prakse na tem področju. 

Sindikalisti opozarjajo še 
na nekatere druge nepravil-
nosti, do katerih menda pri-
haja v DUK, med drugim 
tudi na problem parkirnih 
mest okoli doma, saj je ve-
čina rezervirana za vodilne 
delavce in vodje oddelkov, 
s čimer onemogočajo par-
kiranje drugim zaposlenim 
in svojcem oskrbovancev. 
Izdvojili so še problem poli-
tičnega kadrovanja v svet za-
voda, Hočevarjevi pa očitajo, 
da je kot funkcionarka De-
SUS-a v domu zaposlila pol-
brata njenega strankarskega 
šefa Karla Erjavca. 

Zaposleni 
napovedali shod
31. stran

Glinje pri Borovljah – Nekaj nad 40 Tržičank in Tržičanov ter 
znancev iz okolice Pirnič in Tacna je v nedeljo romalo v Glinje 
/ Glainach pri Borovljah na Koroškem.  S tem ohranjajo pri 
življenju nad 130-letno tradicijo, ko so Tržičani na šesto nede-
ljo po veliki noči romali k svetemu Valentinu v Glinje, Korošci 
pa so, tako so povedali, do dvajset let nazaj prihajali v Tržič. V 
spomin na romanja v Glinje se je v tem kraju ob Dravi ohra-
nil Kranjski dan, združen z domačim brodarskim praznikom. 
Tudi letos so, tako kot vsa zadnja leta, Tržičani prišli v Glinje 
z avtobusom, enajst pa jih je iz Tržiča preko Podljubelja in 
ljubeljskega vrha krenilo na koroško stran peš. Vsa leta jim v 
noči iz sobote na nedeljo ponudi streho nad glavo Žerjavova 
oziroma Makova kmetija v Zgornjem Kotu nad Borovljami. 
Letošnje romanje, organizirala ga je Ženska zveza pri Novi 
Sloveniji, je bilo sklenjeno z mašo v glinjski cerkvi in družab-
nim srečanjem v pristanišču ob Dravi. Večina romarjev se je 
z avtobusom vrnila v Tržič, trije pa so se odločili, da se bodo 
po romarsko peš vračali po isti poti. 

Preko Ljubelja v Glinje

Tržiški romarji na športnem letališču pri Glinjah

Suzana P. Kovačič

Škofja Loka – Delovno mes-
to direktorja v Zdravstve-
nem domu (ZD) Škofja 
Loka je dr. Aleksander Ste-
panović, dr. med, nastopil 
s prvim aprilom. »Izzivov 
je kar precej, treba bo re-
šiti prostorsko stisko, po-
manjkanje kadra, zlasti 

zdravnikov, sanirati neugo-
dno finančno situacijo in še 
kaj. Za to bo potrebno dob-
ro sodelovanje z vsemi de-
ležniki zdravstvene oskrbe. 
Poslanstvo ZD Škofja Loka 
v mojem petletnem manda-
tu bo zagotavljati strokovne 
zdravstvene storitve, tako 
preventivne in kurativne, 
ob čim boljših pogojih dela. 

Cilj je stroškovno učinko-
vita ter čim boljša, enako-
merna in enakopravna do-
stopnost vseh prebivalcev 
do zdravstvenih storitev,« 
je povedal pred nekaj dnevi. 
Stepanović sicer ostaja tudi 
strokovni vodja Osnovnega 
zdravstva Gorenjske, am-
bulante družinske medici-
ne v ZD Kranj pa nima več. 

Kot je pojasnil: »Trenutno 
sem kot zdravnik angažiran 
pri reševanju kadrovskega 
primanjkljaja v Škofji Loki 
in dela na več kot treh raz-
ličnih delovnih mestih ne 
zmorem.« Njegova nekda-
nja ambulanta v ZD Kranj 
nemoteno deluje naprej, v 
njej dela Simona Jenko, dr. 
med., in kot je sporočila di-
rektorica ZD Kranj Lili Gan-
tar Žura, dr. med., naj bi bili 
zavarovanci o tem obvešče-
ni.

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

Zaposlimo

snažilke/sobarice m/ž
(Reinigungskräfte/Stubenmädchen)

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

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

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

Dodatne informacije najdete na: hotel-feuerberg.at

Za delo na avstrijskem Koroškem takoj zaposlimo

šoferja tovornih vozil m/ž
(Kraftfahrer/innen)

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

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

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

Zaposlimo

snažilke/sobarice m/ž
(Reinigungskräfte/Stubenmädchen)

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

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

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

Dodatne informacije najdete na: hotel-feuerberg.at

Za delo na avstrijskem Koroškem takoj zaposlimo

šoferja tovornih vozil m/ž
(Kraftfahrer/innen)

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

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

 gerhard.schmid@frikus.com

www.frikus.com

Jasna Paladin

Godič, Volčji Potok – Orga-
nizatorji tega priljubljenega 
srečanja, ki je namenjeno la-
stnikov najstarejših motor-
jev in avtomobilov do letni-
ka 1945, se z izborom udele-
žencev vsako leto potrudijo 
in število omejijo, potrudi-
jo pa se poudariti vsakič kaj 
drugega.

Lastniki starodobnikov 
so se letos drugič zapored 
v soboto zbrali v Slovenia 
Eco Resortu v Godiču, dru-
ženje pa so sklenili v nede-
ljo v Arboretumu Volčji Po-
tok. Na dvodnevnem sreča-
nju je bilo na ogled 22 avto-
mobilov in 17 motorjev do le-
tnika 1945, dvanajst merce-
desov od leta 1950 naprej, 
devet cadillacov in še nekaj 

mlajših starodobnikov, ki so 
bili večinoma v lasti članov 
domačega društva. Sode-
lujoči so sicer prišli iz vseh 
koncev Slovenije in tudi Hr-
vaške, Avstrije, Nemčije 
in Italije. »Prvič je letos na 
ogled res poseben starodob-
nik, mercedes iz leta 1924, 
prihaja iz Krapine, njegov 
lastnik pa je predsednik hr-
vaške zveze starodobnikov. 

Letos smo vozila maksimal-
no zavarovali, saj imamo z 
lanskega srečanja kar nekaj 
slabih izkušenj, ko so pre-
več zavzeti opazovalci pusti-
li nekaj prask in drugih po-
škodb. Treba se je zavedati, 
da gre za prave muzejske ek-
sponate, izjemne vrednosti 
in da jih moramo tako tudi 
opazovati. Vsa vozila so re-
gistrirana, saj je bistvo staro-
dobnikov, da so vozni, zato 
se bomo z njimi predstavi-
li tudi na okoliških cestah,« 
nam je ob začetku srečanja 
povedal predsednik Društva 
starodobnih vozil Kamnik 
Miro Vrhovnik.

Starodobniki so se nato 
odpravili na ceste – mlajši 
mercedesi v Škofjo Loko, ca-
dillaci v Lukovico, preostali 
pa v Zdravilni gaj Tunjice. Po 
vrnitvi v Eco Resort je sledila 
še modna revija lastnikov vo-
zil, saj slednji velik poudarek 
namenjajo tudi svoji opravi, 
ki naj bi bila kar najbolj prib-
ližana tisti iz časov, v katere 
segajo njihova vozila.

Dogodek je občasno ska-
zila kakšna ploha, kar pa 
lastnikov starodobnikov, 
čeprav jih v dežju ne vozijo 
radi, ni spravilo v slabo voljo.

Muhasto vreme jih ni ustavilo
Društvo starodobnih vozil Kamnik je minuli konec tedna pripravilo tradicionalno mednarodno revijo 
starodobnikov razreda A, ki je edina tovrstna pri nas. Lastniki starih motorjev in avtomobilov so se 
zapeljali tudi do Škofje Loke in Lukovice.

Eden od starodobnikov, ki je privabil največ pozornosti, je bil mercedes iz leta 1924.

Maja Bertoncelj

Medvode – Slovenski bonsaj 
klub je 19. in 20. maja orga-
niziral osmo Mednarodno 
razstavo bonsajev. V špor-
tni dvorani v Medvodah so 
bili zbrani najboljši bonsaji 
v Srednji Evropi.

»Ohranjamo program s 
prejšnjih razstav, se pa kva-
liteta samih dreves in spre-
mljevalnega programa pre-
cej izboljšuje. Na razstavi je 
nekaj več kot šestdeset bon-
sajev razstavljavcev iz okoliš-
kih držav, največ pa je sloven-
skih. Zelo smo zadovoljni 
tudi z obiskom. Naš namen 
je v prvi vrsti širjenje zna-
nja med ljudi, da pokažemo 

svoje bonsaje, svoj napredek 
...« je povedal Nik Rozman, 
predsednik Slovenskega 
bonsaj kluba. Letošnja po-
sebnost razstave, ki je pri-
tegnila veliko pozornosti, je 
bila vrsta, posvečena azale-
jam, rododendronom, ki v 
tem času ravno cvetijo.

Razglasili so tudi najbolj-
ši listavec in iglavec, podeli-
li pet nominacij ter nagrado 
Evropske bonsajske zveze. 
Sodnik je bil povabljeni gost 
iz Nizozemske Hans van 
Meer. Za najboljši iglavec je 
nagrado prejel že omenje-
ni Nik Rozman, za najboljši 
listavec pa je odšla v Italijo. 
Mednarodna razstava bon-
sajev bo znova leta 2020.

Razstavili bonsaje
V Medvodah je bila mednarodna razstava 
bonsajev, ki poteka vsaki dve leti.

Nik Rozman in njegov zmagovalni iglavec

Janez Kuhar

Štefanja Gora – Na Kmeč-
kem turizmu Pri Mežnarju 
so pred nedavnim podelili 
priznanja in nagrade pohod-
nikom, ki so se v času od lan-
skega 1. maja do letošnjega 
30. aprila največkrat povzpe-
li na Štefanjo goro, kamor si-
cer vodijo označene pešpo-
ti iz Adergasa, Olševka, Če-
šnjevka, Dvorij, Grada, Mož-
jance in Velesovega. V vpi-
sni knjigi pri Mežnarju so v 
zadnjem letu beležili 18.960 
vpisov. Kar 13 pohodnikov je 
bilo na Štefanji gori več kot 
tristokrat, vsi so poleg majic 
in medalj prejeli tudi poka-
le. Največkrat, kar 359-krat, 
sta bila na Štefanji gori Anč-
ka in Feliks Grkman s Klan-
ca pri Komendi. Tončka in 
Janez Vrtač z Visokega sta 
se povzpela 332-krat, Viktor 
Pungartnik iz Adergasa pa 
331-krat. Na šestem mestu je 
bil s 329 vzponi Marjan Ko-
glar iz Cerkelj, sedma je bila 
Suzana Umnik s 328 vzpo-
ni, osmi Bojan Bajželj (oba 

iz Šenčurja) s 326, deve-
ti Janez Vertnik s Spodnje-
ga Brnika s 321 vzponi, de-
seta Ana Blažun iz Velesove-
ga s 318 vzponi, enajsti Pe-
ter Kavran iz Adergasa s 316 
vzponi, dvanajsti Janez Ža-
lar z Visokega s 305 vzponi 

in trinajsta Vera Karun s 302 
vzponoma. Šestnajst pohod-
nikov, ki so bili na Štefanji 
gori 50-krat, je prejelo bro-
nasto medaljo, pet pohodni-
kov, vsak s po 75 vzponi, je 
dobilo srebrno medaljo, 56 
pohodnikov, ki so beležili 

več kot sto vzponov, pa zlato 
medaljo. Najstarejši poho-
dnik je bil 86-letni Mitja Ra-
kar iz Srednje vasi pri Šen-
čurju, ki je v letošnji sezoni 
beležil 151 vzponov, najmlaj-
ši pa šestletni Lovro Grkman 
s Klanca pri Komendi, ki je 
s pomočjo dedka in babi-
ce bil na Štefanji gori 126-
krat. Najvztrajnejši poho-
dniki so se povezali v Klub 
K-100, ta združuje vse, ki se 
v eni sezoni na Štefanjo goro 
povzpnejo vsaj stokrat. Teh 
je bilo letos na podelitvi 86. 
Srečanje pohodnikov ob za-
ključku sezone je domiselno 
vodil Jože Jerič, nagrade, po-
kale in medalje pa sta pode-
ljevala župana Cerkelj Franc 
Čebulj in Šenčurja Ciril Koz-
jek.

»Kmečki turizem smo od-
prli pred 24 leti, vpisno knji-
go pa smo prvič namesti-
li leta 1997. Prvo leto smo 
našteli okoli tisoč vpisov, le-
tos pa 18.690,« nam je pove-
dala Jožica Banovšek, ki sku-
paj z družino skrbi za poho-
dnike na Štefanji gori. 

Priznanja prijateljem Štefanje gore
Na Kmečkem turizmu Pri Mežnarju so že enaindvajsetič podelili priznanja najvztrajnejšim pohodnikom 
na Štefanjo goro. 

Pohodniki, ki so bili v enem letu več kot tristokrat na 
Štefanji gori.

Bled – V Društvu za podvodne dejavnosti Bled bodo v soboto 
ob 10. uri že 25. leto pripravili tradicionalno čiščenje Blejskega 
jezera in njegovih brežin. Akcijo organizirajo v sodelovanju z 
Ribiško družino Bled, Občino Bled, javnim podjetjem Infra-
struktura Bled in Slovensko potapljaško zvezo.

Čistili bodo Blejsko jezero
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Program prireditev ob 
prazniku občine Preddvor
Sobota, 26. 5. 2018, dvorišče gradu Dvor, ob 20. uri
REVIJA ZBOROV
Župnija Preddvor in Kokra in Občina Preddvor,  
E: zupnija.preddvor@rkc.si

Nedelja, 27. 5. 2018, cerkev sv. Petra in dvorišče gradu Dvor, 
ob 10. uri
ŽUPNIJSKI DAN
Župnija Preddvor in Kokra, E: zupnija.preddvor@rkc.si

Petek, 1. 6. 2018, Grad Hrib, od 9.30 do 17. ure
MEDNARODNI SIMPOZIJ PO POTEH JOSIPINE  
URBANČIČ TURNOGRAJSKE
Ob 17.30 zaključek s kulturnim programom
Kulturno društvo Josipine Turnograjske, E: delavec.mira@siol.net

Petek, 1. 6. 2018, Hiša Preširen, Kokra 14, ob 13. uri
ODPRTJE SPOMINSKE PLOŠČE TAJNEGA SKLADIŠČA 
OROŽJA VOJNIH ENOT MILICE V LETIH 1990 IN 1991
Občina Preddvor, E: obcina.preddvor@siol.net

Petek, 1. 6. 2018, cerkev sv. Petra, ob 19. uri
SVETA MAŠA ZA DOMOVINO IN BLAGOSLOV 
OPRAVLJENIH DEL V OBČINI 
Občina Preddvor, E: obcina.preddvor@siol.net

Petek, 1. 6. 2018, Dom krajanov Preddvor, ob 20. uri
SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB OBČINSKEM  
PRAZNIKU
Občina Preddvor, E: obcina.preddvor@siol.net

Nedelja, 10. 6. 2018, Čebelarstvo Kokl, od 10. do 15. ure
DAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKIH ČEBELNJAKOV
Čebelarsko društvo Fran Lakmayer, T: 041 538 223

Sobota, 30. 6. 2018, dvorišče gradu Dvor, ob 18. uri
ČEBELARSKI DAN Z ODKRITJEM SPOMENIKA FRANU 
LAKMAYERJU
Čebelarsko društvo Fran Lakmayer, T: 041 538 223; ZT Preddvor,  
E: info@preddvor-tourism.si

Nedelja, 1. 7. 2018, center Preddvora, ob 11. uri
PETROV SM'N Z MEDNARODNIM FOLKLORNIM  
FESTIVALOM
Turistično društvo Preddvor, Folklorno društvo Preddvor,  
ZT Preddvor, E: info@preddvor-tourism.si

Sobota, 7. 7. 2018, zbor v Mačah, ob 7. uri 
TRADICIONALNI POHOD V HUDIČEV BORŠT Z  
DRUŽABNIM DRUŽENJEM OB 4. OBLETNICI  
ODPRTJA ZAVETIŠČA
Planinsko društvo Preddvor, E: pd.preddvor@gmail.com

Ostale prireditve so objavljene na spletni strani Občine Preddvor.
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Občankam in občanom čestitamo  
ob prazniku občine Preddvor!

 
Župan Miran Zadnikar

Občinski svet 
Občinska uprava

Danica Zavrl Žlebir

Občinskih priznanj ne po-
deljujete vsako leto. Zakaj?

»Občinski svet je pred ne-
kaj leti sprejel spremembo 
pravilnika o občinskih pri-
znanjih, ki predvideva po-
delitev vsakokrat ob kon-
cu mandata. S tem občin-
ska priznanja dobivajo več-
jo težo. Po treh letih jih le-
tos znova podeljujemo, tok-
rat so prejemniki trije. Poleg 
tega je po dvajsetih letih, od-
kar je izšel zbornik Preddvor 
v času in prostoru, izšel nov, 
ki smo ga naslovili Preddvor 
– podobe minulih časov in 
ljudi.«

Kaj prinaša novi zbornik?
»Z vsebinami se oziramo 

na prehojeno pot in na pri-
dobitve, za katere smo se v 
minulih desetletjih skupaj 
trudili, obenem pa sebi in 
širšemu svetu odpiramo nov 
vpogled v zgodovino našega 
kraja in ljudi, ki so tu žive-
li, delali, ustvarjali ali jih je 
v naše kraje zanesla življenj-
ska pot. Zbornik je osebna 
izkaznica kraja in hkrati po-
memben mozaik krajevne 
zgodovine, ki je za nas po-
memben sestavni del iden-
titete, samozavesti in drago-
cenih zgodovinskih podat-
kov, ki bi sicer utonili v po-
zabo. Zbornik piše tudi o po-
membnih pridobitvah obči-
ne v dobrih dveh desetle-
tjih njenega obstoja in kaže, 
da razvoj lokalne skupnosti 
ni samoumeven, pač pa re-
zultat dolgotrajnejših pro-
cesov in dobrih odločitev v 
občini. Vesel sem, da so čla-
ni uredniškega odbora (Mi-
loš Ekar, Vladimir Žumer 
in Jure Volčjak) in avtorji 

prispevkov dobro uskladili 
te vsebine.«

V dobrih dveh desetletjih 
občine ste marsikaj dosegli. 
Katere pridobitve pa zazna-
mujejo letošnje leto?

»Letos poteka nekaj manj-
ših investicij, ki pa so za ka-
kovost življenja občanov ven-
darle zelo pomembne. Tako 
že drugo leto poteka grad-
nja vodovoda v Mačah. Prvo 
fazo bomo sklenili z uredi-
tvijo brežine Belce, za dru-
go imamo že izbranega izva-
jalca, dela potekajo in raču-
namo, da bomo lahko jeseni 
obstoječi vodovod v Mačah 
priključili na bašeljski vo-
dovod. Kanalizacija v Tupa-
ličah Pod češnjami se je za-
ključila, potekajo še manjša 
reklamacijska dela. Kar zade-
va investicijo v veliki projekt 

obnove državne ceste v Tupa-
ličah, pa žal še niso izbrali iz-
vajalca in ne vemo, kdaj se bo 
začela. Občina pri tej državni 
investiciji financira fekalno 
kanalizacijo, obnovo magi-
stralnih vodovodov, gradnjo 
pločnikov in javno razsvetlja-
vo. Letos smo precej sredstev 
namenili za Možjanco za sa-
nacijo ceste, sanirali smo 
velik usad, uredili novo od-
vodnjavanje izpod vasi, naro-
čena je tudi že javna razsvet-
ljava. Električni vodi so po-
loženi v tla, luči nove javne 
razsvetljave bomo namesti-
li do jeseni. V Domu kraja-
nov Preddvor izvajamo ener-
getsko sanacijo, ki jo name-
ravamo dokončati do pole-
tja. Opažamo tudi, da se je 
zelo povečal planinski turi-
zem, tako na Zaplati kot na 
Sv. Jakobu, vse večji problem 

je zato parkiranje ob vznožju 
teh hribov. Z lastnico se zato 
dogovarjamo za odkup okoli 
3500 kvadratnih metrov po-
vršine v Potočah, kjer bi po-
leg parkirišč naredili tudi 
pločnik od doma upokojen-
cev do kapelice sv. Jakoba 
in tako poskrbeli tudi za var-
nost stanovalcev doma.«

 
Kako se razpleta zgodba no-
gometnega centra?

„V pripravi je občinski 
podrobni prostorski načrt za 
nogometni center Preddvor, 
ki je prav tako kot spremem-
be občinskega prostorske-
ga načrta tik pred javno 
razgrnitvijo. Za zdaj ni več-
jih težav, verjetno pa bomo 
morali za novo lokacijo na 
Srednji Beli narediti še štu-
dijo vplivnega območja ob 
vodotoku, ki napaja jezera 
bližnjega Brda. Ostali sogla-
sodajalci nimajo pripomb.«

Kaj bi radi sporočili obča-
nom ob prazniku?

»Rad bi se zahvalil za vso 
pomoč v tem letu, iztekajo-
čem se mandatu in vseh dvaj-
setih letih mojega županova-
nja. Občinskim svetnikom 
hvala za sodelovanje in nepo-
litično odločanje, prav tako pa 
za sodelovanje občinski upra-
vi in sodelavcem, predvsem 
pa občanom, ki imajo zaslu-
ge, da so bili izpeljani vsi naj-
pomembnejši projekti. Tudi 
po zaslugi dobrega sodelova-
nja smo v tem mandatu res 
veliko naredili, največji infra-
strukturni projekt je bila ka-
nalizacija v petih vaseh. Brez 
sodelovanja vseh omenje-
nih najbrž ne bi uspeli. Ob-
čankam in občanov pa ob na-
šem skupnem prazniku tudi 
iskreno čestitam. «   

Miran Zadnikar, župan občine Preddvor

Razvoj po zaslugi dobrega 
sodelovanja 
Bliža se praznik občine Preddvor, ki bo letos s podelitvijo občinskih priznanj in izidom zbornika  
še posebej slovesen, napoveduje župan Miran Zadnikar.

Župan Miran Zadnikar z novim zbornikom / Foto: Tina Dokl

Preddvor – Po pravilniku občinska priznanja na Občini 
Preddvor podeljujejo le enkrat v štiriletnem mandatu. Ob 
letošnjem občinskem prazniku, 1. juniju,  jih bodo znova po-
delili. Veliko plaketo bo prejel Lojze Grašič, dolgoletni predani 
športni delavec, aktiven zlasti na rokometnem področju. Letos 
bo dopolnil osemdeset let in v klubu še vedno skrbi za razvoj 
mladih rokometašev. Predano je delal tudi v krajevni skupnos-
ti. Malo plaketo pa so posmrtno namenili Marjanu Gorzi, ki 
je zadnje desetletje vodil občinsko organizacijo zveze borcev 
za vrednote NOB, v tem času je ustanovil tudi pevski zbor 
Kokrškega odreda in v društvu upokojencev vodil kolesarsko 
sekcijo. Priznanje občine pa bo prejela tudi Maja Povšnar, 
uspešna tekmovalka v borilnem športu, brazilskem jiujitsuju. 
Letos je osvojila drugo mesto na državnem prvenstvu v judu, 
v jiujitsuju (ki je dobil status olimpijske discipline) pa dve prvi 
mesti, na turnirju v Londonu in na profesionalnem svetovnem 
prvenstvu v Abu Dhabiju.

Ob koncu mandata občinska priznanja

Preddvor – Občina Preddvor 1. junija praznuje občinski pra-
znik v čast prve slovenske pisateljice, pesnice in skladateljice 
Josipine Urbančič Turnograjske. Letos bo v Preddvoru ob tej 
priložnosti potekal prvi mednarodni simpozij, ki ga prireja Kul-
turno društvo Josipine Turnograjske v sodelovanju z občino in 
Zavodom za turizem Preddvor. Josipina Turnograjska je bila 
vsestranska ustvarjalka, za svoj čas sredi 19. stoletja nadpov-
prečno izobražena ženska, zavedna Slovenka in buditeljica 
slovenske narodne zavesti. Letos mineva 185 let od njenega 
rojstva. Mednarodni simpozij bo potekal v petek, 1. junija, 
z začetkom ob 9.30 v gradu Hrib v Preddvoru. Sodelujoči 
predavatelji bodo prof. dr. Stane Granda, ddr. Mira Delavec 
Touhami, prof. ddr. Igor Grdina, prof. dr. Milena Mileva Blažič, 
Kasilda Bedenk, dr. Franc Križnar,  asist. dr. Tjaša Ribizel, prof. 
dr. Henrik Neubauer, dr. Bojan Knific in mag. Miha Markelj. 
Simpozij se bo končal ob 17.30 na gradu Turn v Potočah s 
kulturnim programom in predstavitvijo zbornika.  

Mednarodni simpozij o Josipini Turnograjski

Preddvor – Na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku, 1. 
juniju, bodo ob 20. uri v Domu krajanov Preddvor predstavili tudi 
zbornik Preddvor – podobe minulih časov in ljudi. Prejšnji zbornik 
Preddvor v času in prostoru je izšel leta 1999, nekaj let prej pa je 
občina Preddvor začela svojo samostojno pot. Zbornik v uvodu 
prinaša pregled delovanja in pridobitev občine, avtorji pa s svojimi 
zapisi sežejo tudi v zanimivo zgodovino krajev in predstavljajo 
ljudi, ki so jih tako ali drugače zaznamovali. Pišejo o pomembnih 
stavbah, o načinu gospodarjenja v preteklosti in boju za preživetje, 
kot se kaže v spominih še živih prič minulih časov. »Prepričan 
sem, da bo zbornik tako za občane kot za vse, ki bodo želeli o 
naši občini izvedeti kaj več, predstavljal zanimivo in navdihujoče 
branje,« je zborniku na pot zapisal župan Miran Zadnikar. Ure-
dniški odbor zbornika so tvorili Miloš Ekar, dr. Jure Volčjak in dr. 
Vladimir Žumer, prinaša pa zanimive zapise 17 avtorjev. 

Preddvor – podobe minulih časov in ljudi
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Kranj – Projekt Puharjevo leto, ki ga je samoiniciativna skupina 
Fotografskega društva Janez Puhar Kranj zasnovala leta 2014 
ob takratni dvestoti obletnici rojstva prvega slovenskega foto-
grafa in izumitelja, še vedno traja. Petra Puhar je genialnega 
kranjskega rojaka v sodelovanju s slovenskim veleposlani-
štvom na Hrvaškem popeljala še k našim sosedom. Po odmev-
ni predstavitvi potujoče razstave v Tehničnem muzeju Nikole 
Tesle v Zagrebu in predavanju na devetih Dnevih fotografije 
Arhiva Tošo Dabac na povabilo Muzeja sodobne umetnosti v 
Zagrebu so pred dnevi razstavo na ogled postavili še v Mestni 
knjižnici Ivan Goran Kovačić v Karlovcu.

Že devetnajsta razstava o Puharju

S predstavitve fotografa Janeza Puharja v Karlovcu

Igor Kavčič

Nova Gorica – S podelitvi-
jo nagrad vizionarji 2018 se 
je v nedeljo zaključil festival 
mladinske kulture Vizije, ki 
je ponovno prinesel vpog-
led v mladinsko ustvarjal-
nost na področju gledališke, 
lutkovne, rokovske, plesne 
in fotografske dejavnosti. 

Podeljenih je bilo sedem vi-
zionarjev za gledališko in 
glasbeno ustvarjanje ter dva 
za fotografijo. Z zaključkom 
Vizij se je končal tudi Teden 
ljubiteljske kulture.

Letos je na Vizijah sode-
lovalo okoli 150 ustvarjal-
cev, starih med 15 in tride-
set let, v treh dneh pa se je 
na odru SNG Nova Gorica in 

nekaterih drugih prizoriščih 
zvrstilo osem gledaliških 
predstav, tri rokovske zased-
be, ena lutkovna predstava, 
ena plesna predstava ter dva-
najst fotografov. Med nasto-
pajočimi sta se z nagradama 
vizionar izkazali tudi dve 
ekipi mladih odrskih ustvar-
jalcev z Gorenjskega. Vizio-
nar za gibalno interpretacijo 

besedila je pripadel KD Igral-
ska skupina pri Gledališču 
Toneta Čufarja Jesenice za 
predstavo Portret planeta. 
»Mladi igralci so v predsta-
vi Portret planeta prikazali 
gibalno raznovrstnost. Po-
notranjili so gib, ki ni bil v 
funkciji koreografije, tem-
več je prevzel naracijo pred-
stave. Gib je nadgradil be-
sedo. Energija, ki je ob tem 
nastala, je gledalcu ponudi-
la poglobljen vpogled v vse-
bino,« je med drugim v obra-
zložitvi zapisala žirija. Vizi-
onarja za glasbeno scensko 
produkcijo pa je prejela 
Angleška dramska skupina 
Gimnazije in srednje šole 
Rudolfa Maistra Kamnik – 
Društvo ŠCRM za predsta-
vo The Tribe. Kot je zapisala 
žirija, je muzikal The Tribe 
dokaz, da se te zvrsti lahko 
in morajo lotevati tudi mla-
di. Preplet scenskih rešitev 
– kostumografija, luč, kore-
ografija in scenografija – so 
ponudili vizualni presežek 
festivala. 

Gorenjci uspešni na Vizijah
Na letošnjem Festivalu mladinske kulture Vizije so se izkazali mladi gledališčniki z Jesenic in iz Kamnika.

KD Igralska skupina pri Gledališču Toneta Čufarja Jesenice / Foto: Matej Maček

Igor Kavčič

Kranj – Zadnja predstava ak-
tualne sezone je nastala v 
koprodukciji Prešernovega 
gledališča, Mestnega gleda-
lišča Ptuj in Mini teatra iz 
Ljubljane, režija pa je bila 
zaupana režiserki mlajše ge-
neracije Nini Rajić Kranjac. 
Kranjska premiera je bila v 
času Tedna slovenske dra-
me, na Ptuju in v Ljubljani 
pa bodo predstavo prvič vi-
deli jeseni.

Besedilo drame Naš ra-
zred spremlja skupino so-
šolcev – pet Poljakov in pet 
Judov – od sredine tridese-
tih let prejšnjega stoletja pa 
vse do našega časa. Z njimi 
smo več kot šestdeset let, z 
vsakim posameznikom od-
visno od dolgosti njegove-
ga življenja. Judje po veči-
ni druge svetovne vojne ne 
preživijo, tudi po »zaslu-
gi« svojih poljskih sošolcev. 
Drama nam ponudi vpog-
led v pred leti razkrite, ves 
povojni čas pa zamolčane 
teme iz polpretekle poljske 
zgodovine. Avtor Tadeusz 
Słobodzianek je namreč 
navdih za svojo dramo do-
bil v knjigi poljsko-ameri-
škega zgodovinarja Jana To-
masza Grossa z naslovom 
Sosedje, uničenje judovske 

skupnosti v Jedwabnem, ki 
je na Poljskem sprožila pre-
cej polemik. Leta 1941 so v 
omenjenem mestu pogrom 
nad Judi namreč izvedli Po-
ljaki in ne nemški okupa-
torji, na katere so ves povoj-
ni čas valili krivdo za poboj 
po nekaterih virih celo 1600 
Judov. To so celo zapisali na 
spomenik, ki so ga postavi-
li na mestu, kjer je nekoč bil 
skedenj, v katerem so julija 
1941 zažgali tako rekoč vse 
Jude iz tega mesta. Zatajeva-
no sovraštvo in prikrit anti-
semitizem konec tridesetih 
let naj bi na vzhodu države 
vzpodbudila tudi izmenjava 
dveh totalitarnih sistemov, 
najprej stalinizma, potem še 
nacizma. To je bil čas, ko so-
šolci niso bili več zgolj mladi 
ljudje, prijateljska druščina, 
ki uživa brezskrbna zadnja 
najstniška leta, ampak pod 
vplivom okolja počne naj-
bolj nagnusna grozodejstva. 
Avtor je dramo označil kot 
zgodovino v 14 lekcijah, kot 
bi s tem želel pokazati na kri-
žev pot poljskega naroda v 
času vojne in po njej. 

V uvodu se najprej predsta-
vi razred, sošolci povedo, kaj 
bi želeli postati, ko odraste-
jo, kar si velja zapomni-
ti, saj njihove želje na neki 
način odražajo tudi njihove 

značaje, ki se v nadaljevanju 
pokažejo na različne načine. 
Da recimo sošolec drugega 
pretepe skoraj do smrti in 
mu ta, ko se oblast zamenja, 
to vrne na še bolj krut način. 
Le kaj žene človeka, da posi-
li prijateljico iz mladosti in 
nima slabe vesti, ker se obr-
ne proč, ko jo z otrokom že-
nejo v smrt? Kam je izginil 
človek? Je to, da edina pre-
živela Judinja zamenja vero 
in se poroči s sošolcem Po-
ljakom, plemenito dejanje 
slednjega in njen gon po 
preživetju? 

Mlada režiserka Nina Ra-
jić Kranjac dokazuje izje-
men potencial, saj je znala 
temo predstaviti na dovolj 
subtilen način, da v dobri 
dve uri in pol dolgi predsta-
vi z enim odmorom niti za 
trenutek ne pomislimo na 
konec, čeprav ga v zgod-
bi vseskozi pričakujemo. V 
predstavi je ravno prav doku-
mentarnega, realnega in na 
drugi strani simbolnega, tis-
tega, kar zareže in med do-
gajanjem na odru ter vedno 
znova in znova dreza v gle-
dalčevega duha. Kdo smo 
ljudje in zakaj to vedno zno-
va počnemo?

Predstava je dinamič-
na in vseskozi lepo teče. V 
nobenem trenutku se ne 

izgubimo, čeprav je oder 
vseskozi poln akterjev, še 
živih in tistih, ki prihajajo 
v sanjah ali slabi vesti mo-
rilcev z onega sveta. Dra-
maturgija je delo Marinke 
Poštrak, prav tako je v skla-
dno ekipo pomemben de-
lež dodala koreografinja 
Tanja Zgonc. Skupaj z gi-
bom daje ritem predstavi 
glasba Branka Rožmana, ki 
je na oder povabil tudi živo 
glasbo (Judita Polak in Ci-
ril Roblek). Priča smo pre-
sunljivemu stopnjevanju 

od tistega, kar slutimo, da 
se bo zgodilo – in kar se po-
tem res zgodi. Scenografi-
ja je tako »praktična« kot 
polna simbolov, kot so kupi 
knjig, cvetje ...

Še enkrat znova smo pri-
ča izjemni igralski ekipi. Ta 
je homogena in igra kot eno. 
V različnih delih predstave v 
ospredje stopijo posamezni 
liki, a gledano v celoti bi tež-
ko posebej omenili kogarko-
li v ansamblu. Razred je iz-
jemen – ob Blažu Setnikar-
ju in Darji Reichman so tu 

še Vesna Pernarčič, Vesna 
Jevnikar, Miha Rodman, Pe-
ter Musevski, Aljoša Ternov-
šek in Borut Veselko ter go-
stujoča igralca Nejc Cijan 
Garlatti in Benjamin Krne-
tič. Igralci dobesedno garajo 
za svoje vloge. Naš razred je 
še ena predstava, ki opraviči 
vsak razlog, zakaj Prešerno-
vo gledališče. Da bi se le še 
ljudje ob tem kaj naučili, in 
čeprav nismo vedno le dobri 
kot tudi slabi ne, sem prepri-
čan, da bi bili lahko strpni 
eden do drugega.

Vedno znova pozabljena peta zapoved
V ponedeljek sem si ogledal eno od ponovitev kontroverzne drame Naš razred slovitega sodobnega poljskega dramatika Tadeusza Słobodzianeka,  
ki odpira številna vprašanja z enim skupnim imenovalcem: kdo smo pravzaprav ljudje in zakaj včasih delujemo tako, kot da bi bili vse kaj drugega?

Predstava, v kateri še enkrat znova spoznavamo, kako izjemen »razred« ima Prešernovo 
gledališče. / Foto: Nada Žgank

Kranj – APZ France Prešeren Kranj pod vodstvom Fernanda P. 
Meijasa v nedeljo, 27. maja, ob 18. uri vabi v Stolp Škrlovec na 
koncert Pesem štirih – štirih pevskih skupin z Gorenjskega. Z 
njimi bodo nastopili še Moški pevski zbor Cantores Carnioli, 
ki ga vodi Erik Šmid, Mešani pevski zbor Lipnica z dirigentom 
Andrejem Zupanom in Gorenjski oktet z umetniško vodjo 
Petro Jerič. Vsak sestav se bo predstavil s štirimi skladbami.

Pesem štirih v Škrlovcu
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Kranj – Minulo sredo so no-
gometaši v 1. SNL Telekom 
odigrali tekme predzadnjega 
kroga. V Kranju sta se pome-
rili ekipi Triglava in Domžal. 
Čeprav Domžalčani srečanja 
niso začeli z najmočnejšo 
postavo, tega domačini niso 
izkoristili. So ga pa gostje, ki 
so v 23. minuti povedli z go-
lom, ki ga je dosegel Shamar 
Amaro Nicholson. V drugem 
polčasu so domačini igrali 
slabo, rezultat tega pa so bili 
še trije goli gostov in končni 
izid 0 : 4. 

Pred zadnjim krogom so 
Domžalčani tretji na lestvici, 
v nedeljo pa gostijo Olimpi-
jo, ki v boju za naslov prvaka 
dve točki vodi pred Maribo-
rom. Ker v Domžalah na ne-
deljski tekmi, ki se bo zače-
la ob 16. uri, pričakujejo veli-
ko navijačev, bo stadion svo-
ja vrata odprl uro in pol pred 
tekmo. Še kako pomembna 
tekma v boju za obstanek pa 
v nedeljo ob 16. uri čaka eki-
po Triglava, ki ima na predza-
dnjem mestu na lestvici zgolj 
dve točki pred Ankaranom 
Hrvatini. Kranjčani gostuje-
jo pri Rudarju v Velenju.

Nogometaši v 2. SNL bodo 
v soboto odigrali tekme zad-
njega kroga. Ekipa Zarice 
Kranj bo gostila prvaka dru-
ge slovenske nogometne 
lige, nogometaše Mure, in le 
zmaga jim prinaša še mož-
nost, da se obdržijo med dru-
goligaši. Vse pa je odvisno 
od tega, kako se bosta kon-
čali še tekmi Fužinar Ravne 
Systems – Cherrybox Tabor 
Sežana in Rogaška – Roltek 

Dob, kajti Zarica Kranj zaos-
taja za nogometaši Rogaške 
za dve točki, za nogometaši 
iz Raven pa za eno samo toč-
ko. Vse tekme se bodo zače-
le ob 16. uri.

Tudi nogometaši v 3. SNL 
– center bodo jutri odigrali 
tekme zadnjega kroga. Vse 
se bodo začele ob 16.30. Pari 
so: Brinje Grosuplje – Sava 
Kranj, Arne Tabor 69 – Šo-
bec Lesce, Rudar Trbovlje 

– Ivančna Gorica, Tinex 
Šenčur – SIJ Acroni Jeseni-
ce, Kolpa – Komenda, Bled 
Hirter – Zagorje in Kočevje 
– Bohinj.

V finalu članskega Poka-
la MNZG – Kranj so nogo-
metaši SIJ Acroni Jeseni-
ce po streljanju kazenskih 
strelov premagali nogome-
taše Zarice Kranj s 7 : 6. V 
rednem delu je bil izid ize-
načen 2 : 2. 

V nedeljo odločilne tekme
Nogometaši so sredi tedna odigrali predzadnji krog v prvi slovenski nogometni ligi Telekom, gorenjski 
obračun v Kranju pa so zanesljivo dobili Domžalčani. V nedeljo v Domžale prihaja Olimpija, Triglav pa 
odhaja na gostovanje v Velenje.

Gorenjski obračun v Kranju so v sredo zanesljivo dobili Domžalčani. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Žiri – V prostorih PGD Dob-
račeva je potekala redna letna 
skupščina žirovskih skakal-
cev. Na njej so člani soglasno 
potrdili spremembo imena 
kluba, ki se bo namesto Smu-
čarski skakalni klub Alpina 
Žiri imenoval Smučarski ska-
kalni klub Žiri. Sprememba 
imena je posledica preneha-
nja večletnega sponzorskega 
sodelovanja med Alpino Žiri 
in skakalnim klubom. Imajo 
tudi nov sedež kluba na Novo-
vaški cesti 152 v Žireh, kjer so 
tudi skakalnice. 

Skupščine se je udeleži-
lo kar 97 odstotkov vseh čla-
nov, v uvodu pa je predsednik 
skakalnega kluba Leon Šiko-
vec predstavil največje dosež-
ke minule sezone. V klubu 
so najbolj ponosni na osvo-
jeno tretje mesto med vsemi 
slovenskimi klubi. Prav tako 
so zadovoljni, ker jim je us-
pelo izdelati fasado na klub-
ski hiši, zgraditi prepotreben 

sodniški stolp pri skakalni-
cah HS 18 in HS 29 in zaklju-
čiti izgradnjo ogrevalnega sis-
tema v klubski hiši. Pripravili 
so tudi dve veliki delovni akci-
ji, ki sta privabili večje število 
aktivnih članov. Ob skupšči-
ni so podelili tudi priznanja 

tekmovalcem za minulo se-
zono. Med njimi velja pose-
bej omeniti Tomaža Nagliča, 
ki je v pretekli sezoni izbolj-
šal žirovski rekord na 225,5 
metra. Z odlično predstavo v 
preteklem letu si je priskakal 
mesto v reprezentanci B za 

novo sezono. Odlična je bila 
tudi Nika Križnar, ki je kot 
prva slovenska tekmovalka 
v zgodovini Slovenije osvoji-
la naslov svetovne mladinske 
prvakinje. Izkazala se je Ema 
Klinec, ki je v pretekli sezoni 
končala tekmovanje v svetov-
nem pokalu kot enajsta. Nika 
in Ema sta bili tudi članici slo-
venske olimpijske reprezen-
tance. 

Žiri bodo v znamenju smu-
čarskih skokov znova jutri, ko 
v nordijskem centru priprav-
ljajo praznik skokov z večer-
no tekmo vseh generacij na 
vseh skakalnicah. Prireditev 
bo potekala od 15. ure naprej. 
Najprej bodo nastopili naj-
mlajši na najmanjših skakal-
nicah, nato pa še veterani in 
za zaključek člani in članice 
na 66-metrski skakalnici. Ve-
černi del se bo začel ob 19.30 
in bo potekal pod žarometi. 
Vstopnine za gledalce ne bo, 
izkupiček srečelova pa bo na-
menjen za nakup opreme tek-
movalcev in tekmovalk.

Žirovski skakalci brez Alpine
Ker se Alpina ni več odločila za sodelovanje z domačo ekipo smučarskih skakalcev in skakalk,  
so na nedavni skupščini spremenili ime kluba, hkrati pa so podelili priznanja za uspešno sezono.  
Jutri v Žireh pripravljajo večerno tekmo vseh generacij.

Na skupščini se je Ema Klinec zahvalila glavnemu trenerju, 
pomočnikom, predsedniku kluba in Andražu Kopaču za 
sodelovanje v pretekli sezoni. Podelila jim je tudi startno 
številko z olimpijskih iger. / Foto: arhiv kluba

Vilma Stanovnik

Tržič – Konec minulega te-
dna je v čeških Pardubicah 
potekal 36. mednarodni reli 
za veterane, med devetde-
setimi udeleženci pa je bila 
tudi enajstčlanska ekipa To-
mos AMD Tržič. S svojimi 
petdesetkubičnimi mopedi 
Tomos so nastopili v katego-
riji M.

»Po razgibanih krajih v 
okolici Pardubic smo pre-
vozili okoli devetdeset kilo-
metrov ter vsi uspešno pris-
peli na cilj. Končni rezultat 
je sestavljal vse opravljene 

naloge na trasi s postanki 
ter skupen seštevek točk,« je 
v imenu članov AMD Tržič 
pojasnila Janja Budič.

»Ob koncu smo bili vsi 
zmagovalci, pa vendar smo 
skupno prejeli sedem po-
kalov. Najboljša je bila Mi-
lanka Ulčnik, ki je zmaga-
la tako skupno kot tudi med 
ženskami. Na zmagovalnih 
stopničkah sta bila tudi Ne-
venka Bečan in Anton Ko-
kalj,« je še povedala Janja 
Budič in dodala, da so bili Tr-
žičani sicer ekipa, ki se je na 
reli pripeljala od najdlje, bili 
pa so odlična ekipa.

Uspešni v Pardubicah
Enajstčlanska ekipa Tomos AMD Tržič se je 
udeležila mednarodnega relija v Pardubicah.

Ekipa Tomos Tržič se je uspešno udeležila relija  
v Pardubicah. / Foto: arhiv AMD Tržič

Škofja Loka – Danes zvečer se bo v Športni dvorani Poden za-
ključila letošnja uspešna sezona nastopov ekipe Urbanscape 
Loka v NLB ligi. Tekma proti ekipi Krke se bo začela ob 20. 
uri. Ker letos mineva šestdeset let od začetka organiziranega 
igranja rokometa v Škofji Loki, se v klubu pripravljajo še na 
dva dogodka, ki bosta potekala v naslednjem tednu. Tako bo 
v torek, 29. maja, ob 19. uri članska ekipa odigrala prijateljsko 
tekmo z reprezentanco Južne Koreje. Vstop za vse ljubitelje 
rokometa bo prost. Osrednji dogodek praznovanja bo Dan 
rokometa, ki bo potekal naslednjo soboto, 2. junija, v in ob 
Športni dvorani Poden v Škofji Loki. Na prireditvi, ki se bo 
začela ob 9. uri, bodo igrali rokometaši vseh starostnih skupin. 
Za konec bo tekma članske ekipe Urbanscape Loka, ki se bo 
pomerila s selekcijo najboljših igralcev prve NLB lige. 

Zadnja tekma sezone za loške rokometaše

Jesenice – Ta teden je slovenski hokejski vratar Robert Kristan, 
35-letni Jeseničan, ki je nazadnje igral za ekipo SŽ Olimpija, 
sporočil, da zaključuje športno kariero, saj je ugotovil, da je 
treba obrniti nov list v življenju in se lotiti še česa drugega. 
Nekdanji dolgoletni prvi vratar Slovenije, ki je branil na devetih 
svetovnih prvenstvih in na olimpijskih igrah v Sočiju 2014, je 
v minuli sezoni zadnjič nastopil za Slovenijo novembra lani 
na turnirju v Franciji, potem pa ni dobil vabila za olimpijski 
nastop v Južni Koreji niti za svetovno prvenstvo v Budimpešti. 
Kot je povedal, si želi, da bi tudi po aktivni športni poti postal 
povezan s hokejem in pomagal tudi pri delu reprezentance.

Robert Kristan zaključil kariero

Kranj – V Kolesarskem klubu Kranj so pripravljeni na nedeljski 
kolesarski praznik, četrti Scottov kolesarski dan. Prireditev bo 
na Glavnem trgu v Kranju potekala med 9. in 18. uro, organi-
zatorji pa obljubljajo bogat program s testiranjem Scottovih 
koles, ki jih boste lahko preizkusili tudi na kolesarskem poli-
gonu, tako imenovanem pump tracku, ki bo ena od atrakcij 
letošnje prireditve. Otroke bo obiskal kuža Pazi, organizirane 
bodo delavnice in družabne igre, osrednja dogodka pa bosta 
krajši družinski maraton na 12 kilometrov, katerega start bo 
ob 12. uri, in daljši maraton na 47 kilometrov, katerega start bo 
ob 13. uri. Prav tako bo ob 11. uri organiziran otroški maraton, 
dolg en kilometer. Na prireditvi se bodo predstavili kolesarji 
Kolesarskega kluba Kranj. 

V nedeljo na kranjski kolesarski praznik
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Jasna Paladin

Količevo – Prejšnji teden sta 
Skupina Helios in lastnik 
Kansai Paint na sedežu pod-
jetja na Količevem pripravi-
la praznovanje več obletnic: 
sto let podjetja Kansai Pa-
int, sto deset let od pričet-
ka proizvodnje Heliosovih 
smol in sedemdeset let pod-
jetja Belinka.

Kot je povedal eden od 
dveh generalnih direktorjev 
Skupine Helios Hubert Cu-
lik, je uspeh skupine rezul-
tat znanja na področju pre-
mazov, ki se je nabiralo de-
setletja, ter njenega pogleda 
na aktualni razvoj dogodkov 
in najnovejše trende na glo-
balni ravni. »Vsa ta podjetja 
so ustanovili vizionarji,« je 
poudaril in spomnil, da se 
je Helios razvil iz skromne 
tovarne, danes pa je eden vo-
dilnih svetovnih proizvajal-
cev barv in premazov.

Poslovnim partnerjem, 
novinarjem in drugim po-
vabljenim so ob tem razka-
zali sodobno proizvodnjo, ki 
se razteza na skoraj 14 hekta-
rih. Helios na sedanji lokaci-
ji na Količevem stoji od leta 

1924 (podjetje Helios je svo-
jo pot pred 110 leti sicer pri-
čelo na lokaciji tovarne Co-
lor v Medvodah), danes pa tu 
v petih proizvodnih obratih 
dela okoli 550 zaposlenih. 
Obratom so nedavno doda-
li še nov reaktor za proizvo-
dnjo smol na vodni osnovi, 
ki so ga ob praznovanju oble-
tnic tudi slovesno odprli. 
Novi reaktor bo nadomestil 

stari reaktor za smole na 
osnovi organskih topil z na-
menom proizvodnje naj-
bolj dovršenih smol na vod-
ni osnovi. Ena najpomemb-
nejših nedavnih Heliosov-
ih naložb je znašala več kot 
tri milijone evrov. Z moder-
nim objektom, ki omogoča 
večjo kapaciteto, se bo sku-
pna letna kapaciteta smol v 
Skupini Helios povečala s 

šestdeset tisoč ton na 64 ti-
soč ton. Dela so zaključili 
pred nekaj dnevi, po posku-
snem obratovanju pa bodo 
proizvodnjo zagnali predvi-
doma v juliju. Smole na vod-
ni osnovi so osnovna kom-
ponenta premazov na vodni 
osnovi, tako da bo Helios z 
dodatnim reaktorjem pove-
čal tudi obseg proizvodnje 
okolju prijaznih premazov.

Ob jubileju nova investicija
V Heliosu so ob 110. obletnici začetka proizvodnje smol odprli nov reaktor za smole. Naložba je vredna 
več kot tri milijone evrov, sodoben objekt pa omogoča tudi večjo kapaciteto.

Simon Šubic

Kranj – Zavarovalnica Adria-
tic Slovenica (AS), ki kot tre-
tja največja v Sloveniji dosega 
14-odstotni tržni delež, je lani 
ob zelo intenzivnem dogaja-
nju poslovala v okviru načr-
tov, še posebej pa so zadovolj-
ni, ker so uspešno nadaljeva-
li z razvojem novih produk-
tov in storitev, je na predsta-
vitvi lanskih poslovnih rezul-
tatov v torek v Kranju ocenil 
predsednik uprave Gabrijel 
Škof. Od več kot pol milijo-
na zavarovancev, ki so skle-
nili okoli 1,7 milijona zavaro-
valnih polic, so zbrali 303,8 
milijona evrov bruto premi-
je, izplačali pa so približno 
223,4 milijona evrov zavaro-
valnin in odškodnin. Minulo 
poslovno leto je tako AS kon-
čal z 11,4 milijona evrov do-
bička, pri čemer je ohranil 
dobro in stabilno bonitetno 
oceno BBB-, je poudaril Škof. 

Zavarovalnica AS upravlja 
z dobre pol milijarde evrov 
sredstev, večji del teh sredstev 
zanjo upravlja hčerinska 
družba KD Skladi, skupaj z 
naložbenimi življenjskimi 

zavarovanji pa upravljajo s 
640,7 milijona evrov, je po-
udaril Škof. Zaradi lastništva 
KD Skladov, ki so jih kupili v 
letu 2016, je bila Skupina AS 
v trenutnem prodajnem pro-
cesu še bolj zanimiva za kup-
ce, je dodal. Družba KD Gro-
up je sicer v sredo sporočila, 
da je zavarovalnico AS pro-
dala družbi Generali CEE iz 
italijanske zavarovalniške 

skupine Generali Group. 
Kupnina za 100-odstotni de-
lež znaša 245 milijonov evrov, 
posel pa je sklenjen pod od-
ložnimi pogoji, saj morajo 
med drugim pridobiti še so-
glasja regulatorjev.

V zavarovalnici AS so si-
cer letos razvili nov zavaro-
valni produkt Moj življenj-
ski kasko, ki v okviru ene 
zavarovalne police ponuja 

celovito zaščito tako s področ-
ja življenjskih, nezgodnih, 
zdravstvenih in asistenčnih 
kritij. »Moj življenjski kasko 
je edinstven produkt na slo-
venskem trgu, ki je že uskla-
jen z novo evropsko direkti-
vo in se z zavarovalnimi vso-
tami in kritji samostojno pri-
lagaja konkretnim potre-
bam posameznika in njego-
ve družine skozi posamezna 
življenjska obdobja,« je raz-
ložil izvršni direktor proda-
je in trženja Borut Završan. 
Pred kratkim so razvili tudi 
lojalnostni program Migimi-
gi, ki spodbuja in tudi nagra-
juje zdrav življenjski slog. 

Z lanskim poslovanjem 
so zadovoljni tudi v kranjski 
poslovni enoti, ki je zelo vpe-
ta v lokalno okolje, saj radi 
podprejo različne dogod-
ke ter aktivnosti športnih 
in drugih društev, tudi šol, 
je povedala vodja poslovne 
enote Biljana Cvjetičanin. 
Zavarovalnica AS je sicer 
lani na Gorenjskem zbra-
la okoli 21,5 milijona evrov 
premije in izplačala dobrih 
15 milijonov evrov zavaro-
valnin in odškodnin.

Adriatic Slovenico prodali Generaliju
Zavarovalnica Adriatic Slovenica, ki so jo ta teden prodali italijanski zavarovalniški skupini Generali 
Group, je lani zbrala več kot 303 milijone evrov bruto premije.

Na novinarski konferenci so o poslovanju Zavarovalnice 
Adriatic Slovenica spregovorili (z leve) Borut Završan, 
Biljana Cvjetičanin in Gabrijel Škof. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Bled – »V 70 letih je Lip Bled 
doživljal tako uspešna kot 
težka obdobja. Za razliko od 
mnogih, nekoč pomembnih 
slovenskih lesarjev, ki jih da-
nes ni več, je Lip preživel. Ne 
samo to: vseskozi se je pre-
navljal in razvijal tako, da 
danes vstopa v novo obdob-
je v dobri kondiciji. Pri tem 
je pomembno tudi to, da so 
Lipovi delavci vedno dobili 
15. v mesecu izplačane tež-
ko zaslužene plače, da smo 
državi vedno plačali vse dav-
ke, ki nam jih je naložila, in 
da so tudi dobavitelji dobili 
plačane vse račune,« je di-
rektor Lipa Bled Alojz Burja 
povedal ob 70-letnici podje-
tja, ki so jo na Rečici minu-
lo soboto praznovali v krogu 
sedanjih in nekdanjih zapo-
slenih, poslovnih partnerjev 
in županov vseh treh občin, 
v katerem delujejo skupaj z 
Lipom Bohinj - Bled, Bohinj 
in Gorje. 

Burja o preteklosti podje-
tja, ki so ga ustanovili 17. maja 
1948, ko so takratno Gorenj-
sko gozdno gospodarstvo 
razdelili na Lesno industrij-
sko podjetje Bled in Gozdno 
gospodarstvo Bled, ni veliko 
govoril, raje se je posvetil pri-
hodnost Lipa in podjetij, ki 
so v preteklosti prevzela del 
njegovega programa. Do-
ors iz Mojstrane je tako pos-
tal eden vodilnih specializi-
ranih proizvajalcev lesenih 
vhodnih vrat v Evropi, novi 
lastniki Lip Pohištva Bohinj 
pa so prav tako uspešno pre-
novili poslovni model njiho-
vega nekdanjega programa 
masivnega pohištva, je dejal. 
»Tudi Lip Bohinj s proizvo-
dnjo opažnih vrat pod patro-
natom lastnika Hasslacher-
ja čaka lepa prihodnost. Z 

letno proizvodnjo več kot 1,5 
milijona kvadratnih metrov 
opažnih plošč je četrti naj-
večji proizvajalec v Evropi, 
z novimi investicijami pa bo 
možno kapacitete še poveča-
ti ali vpeljati proizvodnjo no-
vih izdelkov. Optimističen 
sem tudi glede prihodnosti 
Lipa Bled, ki je največji in-
dustrijski proizvajalec notra-
njih vrat na Balkanu. V teku 
je že posodabljanje proizvo-
dnje, pripravljajo se dovo-
ljenja za gradnjo novih pro-
izvodnih in skladiščnih hal, 
v katere bomo umestili nove 
moderne linije za proizvo-
dnjo krilnih podbojev, smo 
tudi sredi procesov uvaja-
nja digitalizacije v proizvod-
ne in druge poslovne proce-
se podjetja,« je poudaril Bur-
ja, ki se bo kmalu upokojil, 
zato je novima direktorjema 
Dušanu Mariniču (Lip Bled) 
in Bojanu Resmanu (Lip Bo-
hinj) zaželel uspešno vode-
nje obeh podjetij. Po njego-
vem bo njun največji izziv 

iskanje dovolj kvalificiranih 
delavcev in ustvarjanje am-
biciozne in enotne ekipe za-
poslenih. 

Christoph Kulterer, la-
stnik in direktor avstrijske 
skupine Hasslacher, ki je ve-
činski lastnik Lipa Bohinj, se 
je potrudil in zbrane nagovo-
ril v slovenščini. Spomnil je, 
da so se pogovori o sodelova-
nju na lokaciji Bohinj začeli 
pred desetimi leti, leta 2009 
pa je Hasslacher že vstopil 
v lastništvo Lipa Bohinj. »V 
tem obdobju smo prežive-
li dobre in manj dobre čase, 
naš dolgoletni odnos pa je 
kazalnik dobrega zaupa-
nja in dobrega partnerstva. 
Na Bledu in v Bohinju smo 
bili vedno zelo dobro spreje-
ti,« je poudaril in se zahvalil 
Burji za izkazano zaupanje. 

V Lipu verjamejo 
v svetli jutri
Direktor Lipa Bled Alojz Burja, ki se bo poleti 
upokojil, verjame v svetlo prihodnost Lipa Bled, 
ki praznuje 70-letnico delovanja, Lipa Bohinj in 
podjetij, ki nadaljujejo nekdanje Lipove programe. 

Direktor Lipa Bled Alojz Burja (desno) in Christoph Kulterer 
iz avstrijskega Hasslacherja, večinskega lastnika Lipa 
Bohinj / Foto: Primož Pičulin

Z novo naložbo bodo letno kapaciteto proizvodnje smol v Heliosu povečali za štiri tisoč ton. 
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Kmetijstvo in gozdarstvo

Cveto Zaplotnik

Kranj – Kmetijsko gozdar-
ska zbornica Slovenije opo-
zarja, da so zadnje čase vse 
pogostejši primeri, ko po-
samezniki ali organizirane 
skupine zahtevajo od kme-
tov, da na zemljiščih v bližini 
njihovih stanovanjskih hiš 
ne uporabljajo sredstev za 
varstvo rastlin pred bolezni-
mi in škodljivci, češ da so to 
strupi. Takšno ravnanje po-
sameznikov in skupin je po 
mnenju zbornice v nasprot-
ju z zakonom o kmetijstvu, 

ki je v poglavju Kmetijska 
opravila uzakonil pravico 
kmeta do kmetovanja ozi-
roma do tega, da nemoteno 
opravlja kmetijska opravila. 
Med neupravičeno oviranje 
ali omejevanje kmetijskih 
opravil pa se šteje vsakršno 
fizično ali drugačno prepre-
čevanje ter oteževanje ne-
motenega opravljanja kme-
tijskega dela. 

V zbornici pojasnjujejo, 
da si zanesljive in gospodar-
ne pridelave hrane ni mož-
no zamisliti brez sodobne-
ga varstva rastlin in da je 

uporaba sredstev za varstvo 
rastlin nujna tudi v integri-
rani in ekološki pridelavi. 
Ker tovrstna sredstva pred-
stavljajo določeno tvega-
nje za zdravje ljudi in na-
ravno okolje, velja na tem 
področju stroga zakonoda-
ja. Kmetje lahko uporablja-
jo le v Sloveniji registrirana 
sredstva, za uporabo mo-
rajo prej opraviti preizkus 
znanja in pridobiti ustre-
zno izkaznico, na vsake tri 
leta pa morajo naprave za 
nanos sredstev za varstvo 
rastlin peljati na pregled. 

Primeri oviranja kmetovanja

Cveto Zaplotnik

Kranj – Minuli konec tedna 
je bila na Ptuju 29. državna 
razstava Dobrote slovenskih 
kmetij, na kateri so s števil-
nimi prehranskimi izdel-
ki sodelovale tudi gorenjske 
kmetije. Vrhunec razstave 
je bila podelitev priznanj – 
zlatih, srebrnih in bronastih 
priznanj za najbolje ocenje-
ne izdelke v vsaki izmed šti-
rinajstih prehranskih sku-
pin ter znakov kakovosti, 
to je priznanj za izdelke, ki 
so na zadnjih treh ocenje-
vanjih osvojili zlato prizna-
nje. Letos so prireditelji po-
delili 93 znakov kakovosti, 
od tega so jih osem prejele 
kmetije s širšega gorenjske-
ga območja. Ines in Janez 
Sterle (Brunarica pri Ingo-
tu) z Jesenic sta prejela znak 

kakovosti za Gvažarjev me-
den' šnops, Tilka Bogataj iz 
Gorenje vasi za kislo kravje 
mleko, kmetija Pr' Anžk iz 
Gorenje vasi za skuto, Mo-
nika Ravnik z Broda pri Bo-
hinjski Bistrici za poltrdi sir 

Gabrčk, Barbara Toman z 
Brega pri Žirovnici za doma-
či jogurt, Urška Šranc z Bel-
ce za Lešnkov kruh, Majda 
Možina iz Dolenčic za poti-
co z nadevom iz suhih hrušk 
in Bernardka Hribar iz Kali-
ša pri Stahovici za breskvice. 

Ocenjevalna komisija je 
v tednu pred odprtjem raz-
stave ocenila še izdelke iz 

žit. Ivanka Brodar iz Ra-
domelj je dobila zlato pri-
znanje za potico špehovko 

- ocvirkovco, Bernardka 
Hribar iz Kališa pri Staho-
vici zlata priznanja za jane-
ževe upognjence, buhteljne 
in breskvice, Majda Moži-
na iz Dolenčic zlato za poti-
co z nadevom iz suhih hru-
šk, Urška Šranc z Belce zla-
to za Lešnkov kruh in Ma-
tej Štrajhar s Tučne pri Ka-
mniku zlato za krof. Anton 
in Bernarda Skok iz Loke pri 
Mengšu sta prejela srebrno 
priznanje za »tavahke men-
geške hvancate«, Poldka 
Okorn iz Spodnje Sorice sre-
brno za rženi kruh, Jože Zla-
te iz Praš srebrno za ajdov 
mešani kruh in bronasto za 
črni kruh s semeni, Renata 
Mohorič iz Zgornje Besnice 
pa bronasti priznanji za pše-
nični polnozrnati kruh in za 
rženi mešani kruh.

Najboljšim znaki kakovosti
Na razstavi Dobrote slovenskih kmetij je znak kakovosti, to je najvišje priznanje za prehranske izdelke 
s kmetij, prejelo tudi osem kmetij s širšega gorenjskega območja. 

Barbara Toman z Brega pri Žirovnici je doslej na razstavi 
Dobrote slovenskih kmetij prejela za mlečne izdelke že več 
priznanj, letos tudi najvišje priznanje – znak kakovosti.

Ocenjevalne komisije so v 
okviru priprav na letošnjo 
razstavo ocenile 1070 
prehranskih izdelkov, 
ki so bili razdeljeni v 
štirinajst skupin.

V času razstave sta 
bila tudi dva strokovna 
posveta – o vplivu 
dopolnilnih dejavnosti na 
razvoj kmetij in podeželja 
v Sloveniji in o zaščiti 
slovenske potice.

Pokličite nas na 031 689 883 
Prodaja FABIJAN, d.o.o.
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NOVO V SLOVENIJI!

Vse za prehrano  
vaših živali.

 

Trgovina Klasje vam ponuja:

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

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

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

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

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

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

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

AKCIJA  
OLJE FUCHS

Kamnik – V okviru priprav na 
mednarodni kmetijsko živilski 
sejem Agra v Gornji Radgoni 
je že potekalo ocenjevanje 
svežega mesa. Enajst proi-
zvajalcev iz Slovenije in Hr-
vaške je na ocenjevanje dalo 
60 izdelkov. Meso Kamnik je 
prejelo zlate medalje za tržno 
ponudbo kamniških odšči-
pancev s sirom, čevapčičev 
Anton in kamniških odšči-
pancev z mesnato slanino ter 
srebrno medaljo za Užičke če-
vapčiče, Piščančjereja Galjot 
iz Lahovč pa zlato medaljo za 
domačega piščanca.  

Medalje tudi za Meso 
Kamnik in Galjota

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano je sredi tega tedna 
zaradi porabe denarja že 
prenehalo sprejemati vloge 
za ukrep Tehnična pomoč 
čebelarjem. V okviru javnega 
razpisa so se čebelarji lahko 
potegovali za nepovratna 
sredstva za nakup čebelar-
ske opreme in za pomoč 
čebelarjem začetnikom. 

»Zaprli« razpis
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Inšpekcija uprave za 
varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin je na po-
budo Europola ugotavljala 
potvorbe v medu na sloven-
skem trgu. Marca je odvze-
la skupno osemnajst vzor-
cev medu, od tega deset v tr-
govinah, štiri pri čebelarjih, 
dva v proizvodnji pekovskih 
izdelkov in dva v obratih za 
pakiranje medu, in jih dala 
v analizo v nemški laborato-
rij v Bremen, kjer so preverili 

tipične in netipične sestavi-
ne medu, vsebnost sladkor-
jev, barvila E150, medu tujih 
oligo-saharidov, tujih amilaz 
in manoze. Po poreklu je bilo 
deset vzorcev iz držav Evrop-
ske unije (od tega sedem iz 
Slovenije), štirje so bili me-
šanica medu iz držav čla-
nic EU in držav, ki niso čla-
nice EU, trije so bili iz ne-
evropskih držav, eden pa je 
bil mešanica medu iz Ma-
džarske in Ukrajine. Ana-
liza je pri štirih vzorcih po-
kazala višje vsebnosti snovi 

od predpisane vrednosti. V 
neskladju s predpisanimi 
zahtevami so bili vzorci cvet-
ličnega medu: dva sta bila 
mešanica medu iz držav čla-
nic EU in držav, ki niso čla-
nice, eden je bil hrvaškega 
porekla, eden pa je izviral iz 
neevropskih držav. Inšpek-
cija je vsem, ki so ponujali 
potvorjeni med, prepoveda-
la promet z medom v skupni 
količini 198 kilogramov, za-
časno, do končanja dodatnih 
preiskav, pa je umaknila s 
trga še 19 kilogramov medu.  

Ugotavljali pristnost medu
Od osemnajstih vzorcev štirje niso bili skladni s predpisanimi zahtevami.
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031 689 883
Prodaja Fabijan, d.o.o.

SPOMLADANSKA  
AKCIJA STROJEVTRGOVINA Z GOZDARSKO OPREMO, KO-NET d.o.o. 

Beleharjeva 15, 4208 Šenčur   

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

 
PESTRA PONUDBA 

VRHUNSKA KVALITETA 
UGODNE CENE 
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                     KOSILNIC 
   IN TRAKTORJEV

AKCIJA 
Prodaja vrtnih strojev različnih              
       proizvajalcev, servis 
         in popravilo vseh vrtnih
        strojev na naši lokaciji! 
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Prihodnji teden, to je 
od 28. maja do 3. junija, bo 
Teden gozdov, ki bo letos po-
tekal pod skupnim naslovom 
Gozd je kultura. »V odnosu 
družbe do gozda se zrcali vr-
sta kulturnih vrednot,« so 
zapisali v Zavodu za gozdove 

Slovenije in dodali, da dedi-
ščino skrbne in načrtne rabe 
gozda negujemo in ohranja-
mo tudi z razvojem odgovor-
nih načinov aktivnega pre-
življanja prostega časa v na-
ravi – turizmom, pohod-
ništvom in z varovanjem na-
ravnih vrednot. Osrednja po-
doba Tedna gozdov je slika 

Tišina – solze dreves v noči, s 
katero je učenka iz Izole zma-
gala na evropskem likovnem 
natečaju in s katero prikazu-
je stisko slovenskih gozdov.

Osrednja prireditev ob 
Tednu gozdov bo jutri, v so-
boto, v Cerovem pri Grosu-
plju, kjer bodo med dru-
gim odprli razširjeno 

naravoslovno krožno učno 
pot Po sledeh vodomca in 
pripravili srečanje pohod-
nikov na Evropohodu 2018. 
Že v sredo je vodstvo zavoda 
za gozdove predstavilo pro-
gram prireditev ob Tednu 
gozdov in najnovejše podat-
ke o poteku sanacije poško-
dovanih gozdov. 

Več dogodkov bo tudi na 
Gorenjskem. V osnovni šoli 
v Lescah so že včeraj, v četr-
tek, odprli razstavo likovnih 
del, ki so jih na temo Izje-
mna drevesa izdelali učenci 
osnovnih šol z Zgornje Go-
renjske. V četrtek, 31. maja, 
bo v okviru Festivala alp-
skega cvetja voden izlet ob 

severni obali Bohinjskega 
jezera, 3. junija pa bo v goz-
du koncert z naslovom Na 
Pokljuki les zapoje. Gozdar-
ji bodo v Tednu gozdov vodi-
li otroke iz vrtcev in osnov-
nih šol pa tudi druge zain-
teresirane po gozdnih učnih 
poteh Visoko pri Poljanah in 
Kres v bližini Železnikov ter 
po gozdovih Jelovice, še po-
sebej zanimivo pa bo v četr-
tek, 31. maja, ko bo na obmo-
čju krajevne enote Železniki 
literarni večer v gozdu. 

Poudarek kulturnemu odnosu do gozda
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Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so ta teden z 
zaslišanjem še zadnje pri-
če in pregledom številnih li-
stinskih dokazov končali do-
kazni postopek v zadevi re-
habilitacijski center Šmar-
tno v občini Cerklje. Sodnica 
Andrijana Ahačič je na kon-
cu obravnave izdala zavrnil-
no sodbo za tisti del obtož-
be, kjer je tožilstvo zakonce-
ma Rajku in Doroteji Sjeklo-
či ter zdravniku Matjažu 
Buncu očitalo overitev lažne 
vsebine. Višja državna tožil-
ka Helga Dobrin je namreč 
umaknila očitek, da naj bi 
obtoženi leta 2011 spravili v 
zmoto notarko z lažnim do-
kazovanjem, da naj bi njiho-
vi družbi Mediplan in Stro-
kovnost vplačali vsaka po 307 
tisoč evrov finančnega vlož-
ka in tako na 621.500 evrov 
povečali osnovni kapital v 
podjetju KNRC, v katerega je 
kasneje s stvarnim vložkom 
vstopila tudi Občina Cerklje.

V tej zadevi sta zdaj obto-
žena samo še Rajko Sjeklo-
ča in Matjaž Bunc. Tožil-
stvo jima očita storitev po-
slovne goljufije, ker naj bi 
konec leta 2011 cerkljan-
skega župana Franca Če-
bulja prepričala, da je pod-
jetje KNRC zmožno zgradi-
ti medicinski center v Šmar-
tnem (ki potem ni bil zgra-
jen), zato je župan občin-
skemu svetu predlagal, naj 
odobri stvarni vložek Obči-
ne Cerklje v KNRC. Šlo je za 
109 tisoč evrov vredno ze-
mljišče v kompleksu doma 
starostnikov Taber v Šmar-
tnem, s čimer je občina pri-
dobila skoraj 15-odstotni de-
lež v KNRC. Cerkljanski 

občinski svetniki so 21. de-
cembra 2011 tak sklep tudi 
potrdili, pri čemer naj bi jih 
Sjekloča in Bunc zavedla, da 
ima KNRC že zagotovljena 
sredstva za izvedbo projek-
ta, čeprav podjetje dejansko 
ni razpolagalo s 621.500 evri 
osnovnega kapitala, zato 
tudi ni imel možnosti pri-
dobiti potrebnih finančnih 
sredstev in jih tudi ni prido-
bil, zatrjuje tožilstvo. 

Z očitanimi kaznivimi de-
janji naj bi obdolženi Obči-
ni Cerklje povzročili za sla-
bih 109 tisoč evrov škode, 
kar pa je Čebulj vztrajno za-
nikal, saj je občina leta 2013 
ob izstopu iz KNRC omenje-
no zemljišče dobila nazaj in 
ga zdaj spet prodaja. Čebulj 
je bil sicer zaradi domnev-
nega nevestnega dela v služ-
bi sprva tudi med obtoženi-
mi, ker da ni zadostno pre-
veril, ali so finančni pogoji 
za izvedbo investicije v res-
nici zagotovljeni, a je pregon 
zoper njega konec lanskega 
leta zastaral.

Zaslišali direktorico 
občinske uprave

Sodišče je sicer na zadnji 
obravnavi zaslišalo še Mar-
to Jarc, direktorico občin-
ske uprave v Cerkljah, ki 
je pojasnila, da se je na ob-
čino najprej obrnil prizna-
ni nevrokirurg Vinko Do-
lenc, po njegovem umiku 
pa so vskočili drugi uveljav-
ljeni zdravniki in predlaga-
li, da v Šmartnem zgradijo 
rehabilitacijski center. Ob 
tem so izrazili željo, da obči-
na v projektu, vrednem med 
20 in 25 milijoni evrov, so-
deluje z zemljiščem, saj so 
na Gorenjski banki prejeli 

trdno zagotovilo, da lah-
ko na ta način pod ugodni-
mi pogoji pridobijo posojilo 
iz evropskih sredstev. Obči-
na je tako v januarju 2012 s 
stvarnim vložkom tudi vsto-
pila v KNRC, ker pa v letu dni 
ni bilo nobenega napredka 
in ni kazalo, da bo projekt za-
živel, se je iz KNRC sredi leta 
2013 umaknila. Občina je po 
izstopu zemljišče prejela na-
zaj brez oviranj drugih druž-
benikov in brez kakršnihko-
li obremenitev, je poudarila. 

Obramba zdravnika Ma-
tjaža Bunca je na koncu to-
žilstvo pozvala, naj premisli 

o umiku obtožbe zoper 
Bunca, ker da so vsi od teda-
njih občinskih svetnikov, ki 
jih je sodišče zaslišalo, izja-
vili, da višina osnovnega ka-
pitala KNRC, kar da je za to-
žilstvo še edina sporna za-
deva, ni vplivala na njihovo 
odločitev, da Občina Cerklje 
vstopi v lastništvo podjetja. 
Bunca tudi ni bilo na seji, 
ko je občinski svet potrdil 
vstop občine v projekt. To-
žilka Dobrinova je to mož-
nost zavrnila z razlago, da 
je obtožni očitek precej šir-
ši, kot pa ga skuša predstavi-
ti obramba. 

Ostala le še dva obtožena
Kranjsko tožilstvo v zadevi rehabilitacijski center v Šmartnem vztraja samo še pri obtožbi zaradi 
poslovne goljufije, ki jo v zvezi z neizvedenim projektom očita Rajku Sjekloči in Matjažu Buncu.

Medtem ko Rajku Sjekloči še vedno očitajo poslovno 
goljufijo pri pripravi neizvedenega projekta medicinski 
center ob domu starostnikov Taber v Šmartnem, pa je 
tožilstvo ta teden odstopilo od pregona zoper njegovo 
soprogo Dorotejo. / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Kranj – V delovnem spo-
ru med Splošno bolnišnico 
Jesenice ter nekdanjim di-
rektorjem Igorjem Horva-
tom in bivšo glavno medi-
cinsko sestro Zdenko Kra-
mar je kranjski oddelek De-
lovnega in socialnega sodi-
šča v Ljubljani v celoti zavr-
nil tožbeni zahtevek bolni-
šnice. Ta je od toženih ter-
jala povrnitev škode v višini 
slabih 1,4 milijona evrov, ki 
naj bi jo povzročila pri prip-
ravi javnega razpisa za či-
ščenje, notranji transport in 

receptorske storitve v bolni-
šnici in kasneje pri izvajanju 
pogodbe, sklenjene z naju-
godnejšim ponudnikom, 
družbo ISS Facility. Sodba 
ni pravnomočna. 

»Gre za prvostopenjsko 
sodno odločbo, ki po našem 
mnenju ni pravilna, pred-
vsem z vidika ocene izvede-
nih dokazov,« je sodbo ko-
mentiral pooblaščenec je-
seniške bolnišnice Vin-
ko Šimc, ki je že napove-
dal vložitev pritožbe zoper 
sodbo. Pritožbo je na sre-
dini novinarski konferen-
ci, na kateri so predstavili 

strategijo razvoja Splošne 
bolnišnice Jesenice, napo-
vedal tudi njen direktor Ja-
nez Poklukar, predsednik 
sveta bolnišnice Dušan Kraj-
nik pa je dodal, da so izgubi-
li samo bitko, saj je prepri-
čan, da bodo na koncu slavi-
li zmago.

Bivši direktor bolnišnice 
Igor Horvat je za STA pove-
dal, da so se s sodbo potrdile 
njegove navedbe, da je šlo v 
tožbi in tudi kazenski ovad-
bi zoper njega za konstrukt, 
s katerim je prišlo do za-
menjave vodstva z očitkom 
krivdne kršitve obvez. Ob 

tem je prepričan, da bo tudi 
višje sodišče potrdilo odloči-
tev prvostopenjskega sodi-
šča, in upa, da bodo »tisti, ki 
so to zrežirali in so še vedno 
na položajih, za to tudi od-
govarjali«. Sodba delovne-
ga sodišča je za Horvata tudi 
dobra popotnica v kazen-
skem postopku, v katerem 
je bila obtožnica že vložena. 

»Sodba je bila pričakova-
na, kakor je bil tudi sam izid 
pravdanja predhodno na-
povedan. Sodišče je izred-
no precizno utemeljilo svo-
jo odločitev in ugotovilo, da 
moja varovanka ni storila ali 

opustila nobenega ravnanja, 
ki ni bilo protipravno,« pa je 
dejal Velimir Cugmas, odve-
tnik Zdenke Kramar. »Sedaj 
je, sicer še nepravnomočno, 
vendar sodno potrjeno, da 
je moja klientka kolateralna 
škoda pri političnem prevra-
tu zamenjave direktorja za-
voda. Konstrukt, ki je bil za-
trjevan, je sedaj po sodišču 
obrazloženo dokazan,« je 
dodal. Cugmas meni, da bo 
vložitev pritožbe le nadalje-
vanje začetega zaradi sko-
rajšnjih volitev, prav zato pa 
je po njegovem v sredo tudi 
potekala novinarska konfe-
renca bolnišnice. »Tožnik 
kot javni zavod ne more raz-
kriti podatkov o stroških, ki 
jih je imel z angažiranjem 
odvetnikov. Ne le svojih, 
plačati mora tudi moje stro-
ške. Tudi v pritožbenem po-
stopku mu bodo naloženi. 

Izid pritožbenega postopka 
napovedujem s propadom 
Splošne bolnišnice Jeseni-
ce,« je še navedel. 

Že večkrat smo poroča-
li, da je svet javnega zavo-
da Splošna bolnišnica Jese-
nice Igorja Horvata spomla-
di 2014 razrešil s funkcije 
direktorja, pri čemer mu je 
očital malomarno opravlja-
nje dolžnosti, podal pa je še 
ovadbo zaradi suma nezako-
nite porabe javnih sredstev, 
tudi zaradi spornega poslo-
vanja s storitvenim podje-
tjem ISS. Gorenjski krimi-
nalisti so kasneje zaradi zlo-
rabe položaja poleg Horva-
ta in Kramarjeve kazensko 
ovadili tudi vodjo poslovne 
enote ISS Jesenice Binko 
Dedić. Vsi trije so kakršno-
koli oškodovanje bolnišnice 
v poslovnem sodelovanju z 
ISS zanikali.

Bolnišnica s tožbo ni uspela
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je zavrnilo tožbeni zahtevek, ki ga je v višini 1,4 milijona evrov 
zoper nekdanje vodstvo vložila Splošna bolnišnica Jesenice. Ta se bo na sodbo pritožila. 

Simon Šubic

Šenčur – Na gorenjski avto-
cesti se je v torek popoldne 
zgodila na videz huda pro-
metna nesreča, ki je po mne-
nju policistov dodatno potr-
dila koristnost uporabe var-
nostnega pasu. Nesreča se je 
zgodila na odseku med izvo-
zoma Brnik in Kranj vzhod 
v smeri Jesenic, kjer je vo-
znica osebnega avtomobi-
la zapeljala v naletno varno-
stno ograjo in se prevrnila na 
streho (na sliki). »Silovitost 
trčenja je močno ublažila že 
naletna varnostna ograja, k 
blažjim posledicam za voz-
nico pa je bistveno prispeva-
la tudi pravilna uporaba var-
nostnega pasu v kombinaciji 
z ostalimi elementi varnosti 
v vozilu. Po podatkih polici-
je je voznica utrpela lahke 

poškodbe, vozilo pa je bilo 
praktično uničeno,« je pou-
daril Bojan Kos s Policijske 
uprave Kranj. Kot je dodal, je 
pripet varnostni pas ključne-
ga pomena za varnost vozni-
kov in potnikov, optimalno 
učinkovit pa je le, če je pra-
vilno uporabljen. 

Gorenjski policisti so lani 
ugotovili 3113 kršitev, pove-
zanih z neuporabo ali ne-
pravilno uporabo varno-
stnega pasu. Največ kršitev 
zaradi neuporabe so ugoto-
vili na cestah v naseljih. Pri 
ugotovljeni nepravilni upo-
rabi pasu pa je šlo največ-
krat za pripenjanje pod pa-
zduho, nekateri vozniki pa 
pasu sploh ne pripnejo oko-
li sebe, temveč ga le zapnejo 
v zaklep, da s tem izključijo 
opozorilno piskanje, še ugo-
tavljajo policisti.  

Potrditev koristnosti pasu
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Hrušica – Predvčerajšnjim je zaradi posledic prometne nes-
reče na koncu gorenjske avtoceste na Hrušici 15. maja umrl 
voznik osebnega avtomobila, so sporočili s Policijske uprave 
Kranj. Voznik, nemški državljan, je pred desetimi dnevi okoli 
7. ure zjutraj z osebnim avtomobilom silovito trčil v zadnji del 
tovornega vozila, ki je bil po ugotovitvah policistov pravilno 
razvrščen na izključevalnem pasu za plato Karavanke. Letos 
so na gorenjskih cestah umrle štiri osebe, ena manj kot v 
enakem lanskem obdobju. 

Nemški voznik umrl za posledicami nesreče

Bistrica pri Naklem – V Bistrici pri Naklem je lastnica v sredo 
v svojem domu zalotila žensko, ki se ji je izgovorila, da nekaj 
išče. Ko je ženska odšla, je prijaviteljica ugotovila, da so v 
prostorih odprti predali.

Brskala po predalih
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Pogovor
Romana Rakovec: 
»Zdravstvo postaja vse preveč 
zbirokratizirano.« Stran 18

Zanimivosti
Podjetje Teglc je z lebdečimi 
posodami postalo dijaško 
podjetje leta. Stran 19

Obletnice
V Železnikih so praznovali 110. 
obletnico ustanovitve čipkarske 
šole. Stran 20

Suzana P. Kovačič

Štiriletno Industrijsko pu-
škarsko šolo v Kranju so us-
tanovili leta 1952, dijake so iz-
obraževali v treh programih: 
puškarji, graverji in kopitarji. 
Šola je teoretični pouk izva-
jala v Gimnaziji Kranj, prak-
tični pouk pa v spodnjih pro-
storih tovarne Planika. Šti-
riletno šolanje je zaključi-
la ena generacija tridesetih 
učencev. Naslednji genera-
ciji šolanja v Industrijski pu-
škarski šoli, 17 jih je bilo, ni 
uspelo zaključiti, saj so šolo 
v Kranju ukinili že leta 1956 
in jo, takšna je bila politična 
odločitev, preselili v Kragu-
jevac. A ravno ta druga gene-
racija, vpisana v program pu-
škar, se srečuje vsakih deset 
let. Sošolci v programu za pu-
škarja so bili dve leti, potem 
so zaradi ukinitve šole vsi 
prestopili v Industrijsko ko-
vinarsko šolo Iskra v različ-
ne smeri in se izučili za orod-
jarje, finomehanike, stroj-
ne ključavničarje. Letos je 

šestdeset let, odkar so zaklju-
čili šolanje; srečali so se de-
setega maja v gostilni Viktor. 
Še vedno sošolci hranijo ne-
kaj dokumentacije in pred-
vsem veliko zgodb. Bogdan 
Filipovič, ki je organiziral to 
zadnje srečanje, se spomi-
nja, kako so morali najprej 
dodobra obvladati piljenje: 
»Ko smo prišli v uk, so nam 
dali v roke spahalno pilo in 
jekleno kocko, težko približ-
no tri kilograme. Dva, tri me-
sece smo kocko obdelovali, 
da so ploskve postale ravne 
in pravokotne. Šlo je za pre-
cizno finomehanično delo – 
nasploh pri izdelavi celotne 
puške, verjetno smo se ne-
kateri tudi zato ob ukinitvi 
Industrijske puškarske šole 
lažje prekvalificirali v orod-
jarje.« S piljenjem so fantje 
ne samo krepili mišice, am-
pak tudi vztrajnost in tehni-
ko piljenja, ki je bila osnova 
za puškarsko stroko. Koliko 
tisoč potegov pile je bilo za to 
potrebnih, vedo samo tisti, ki 
so to ''dresuro'' preživeli. 

Kakšno so tudi ušpičili 

»Velika revščina je bila v 
povojnih letih, mi pa vsi pra-
vi prijatelji,« se spominja 
Davorin Preisinger. Kakšno 
pa so tudi ušpičili. Pred tablo 
je Marjana Pegama izpraše-
vala prof. Turkova. Rekla mu 
je, naj našteje protestantske 
pisce. Marjan je dokaj hit-
ro omenil Primoža Trubar-
ja, potem se mu je ustavilo 
in je pogledoval po razredu, 
če mu bo kdo kaj prišepnil. 
Nabriteži so prišepetavali 
kar po vrsti Pipin Mali, Niko-
la Tesla, Karel Veliki. Seveda 
je Marjan, ne da bi razmislil, 
glasno ponavljal za njimi ... 
Glasen krohot v razredu ni 
in ni ponehal. Še veliko let 
jih je moral poslušati na ta 
račun. Zabavna je bila tudi 
prigoda Franceta Grašiča in 
Franceta Rozmana. Bilo je 
v drugem letniku, ko so di-
jaki prav radi sodelovali pri 
nastreljevanju gotovih pušk, 
ki so jih občasno izvajali sta-
rejši puškarji. To je bila ne-
kakšna nagrada, privilegij. 
Nekega dne je stopil v učno 
delavnico puškar Rado Čuš 
in vprašal, ali gresta dva di-
jaka z njim nastreljevat pu-
ško. Oba Franceta sta se hit-
ro javila in s Čušem odšla na 
dvorišče. A glej ga, zlomka, 
tam je bil poln kamion les-
nega oglja za kovačnico, ki 
sta ga morala razložiti. Čez 
kašno uro sta se pojavila vsa 
črna, umazana ... Tudi o tem 
se je govorilo še dolgo. 

V Industrijski puškarski 
šoli so se učili izdelovanja 
lovskih pušk, tudi zračnih, 
vojaških pa ne. »Bili smo 

miroljubni puškarji,« pra-
vi Filipovič. A zakaj je mla-
de fante navduševala ravno 
ta šola? »To so bila leta po 
drugi svetovni vojni. V kraje 
se je naselil mir, orožja pa je 
bilo povsod še dosti in naju 
je s še enim prijateljem po-
tegnilo, da sva vpisala smer 
puškar. Čeprav sam kot pu-
škar nikoli nisem delal,« se 
spominja Jože Meglič, ki 
ima na šolo lepe spomine. 

V Kranju ne samo šola, 
ampak tudi Puškarna 

Sočasno kot štiriletna In-
dustrijska puškarska šola 
je delovalo tudi podjetje Pu-
škarna, in sicer v prosto-
rih ob šoli v Planiki. Izdelo-
vali in popravljali so lovske 

puške za potrebe cele Ju-
goslavije, je pojasnil Davo-
rin Preisinger. V sklopu Pu-
škarne je deloval oddelek 
Patronarna, kjer so izdelo-
vali naboje za lovske puške, 
šibrovke. Puškarna se je kas-
neje preselila v Stražišče v 
bližino opekarne, v prosto-
re propadle Žimarske za-
druge. Preisinger je spom-
nil tudi na zapis v Zgodo-
vini mesta Kranja, ko Josip 
Žontar na strani 368 ome-
nja: »Ko je prišlo po koro-
škem plebiscitu nekaj boro-
veljskih puškarjev in učite-
ljev v Kranj, je bila leta 1921 
ustanovljena puškarska za-
druga, ki se je bavila z izde-
lovanjem lovskih pušk po 
boroveljskem načinu. Obrat 
so nameravali povečati s 

sodelovanjem ''Zbrojevke'' 
d. d. v Brnu in zgraditi na 
Gorenji Savi moderno to-
varno lovskega in vojaškega 
orožja. Toda lepi upi so spla-
vali po vodi, ker je državna 
uprava leta 1926 odločila, da 
ne kaže v obmejnem obmo-
čju razviti tovarne orožja. 
Zato je likvidirala tudi pu-
škarska zadruga, in prepus-
tila stroje J. Pošingerju, ki se 
je preselil v Užice. V Kranju 
je ostalo le nekaj samostoj-
nih puškarjev in tvrdka V. 
Omersa, dr. z o. zav. za izde-
lovanje lovskih potrebščin.« 
Zgodovina se je po drugi 
svetovni vojni ponovila, In-
dustrijsko puškarsko šolo v 
Kranju so ukinili zaradi bli-
žine meje z Avstrijo, t. i. Za-
hodom.

Bili smo miroljubni puškarji
Šestdeset let je, kar je generacija fantov, ki so se šolali najprej v tedanji Industrijski puškarski šoli v Kranju, zatem pa v Industrijski kovinarski šoli Iskra, 
zaključila šolanje. Še se srečujejo, hranijo nekaj dokumentacije, predvsem pa veliko zgodb.

Zadaj od leve: Slavko Kovač, Davorin Preisinger, Franc Semen; v sredini od leve: Janez 
Košir, Vladimir Boben, Jože Meglič; spodaj od leve: Bogdan Filipovič, Vinko Ješe in Franc 
Rozman / Foto: Gorazd Kavčič

Filigransko delo – kar pomeni tudi veliko vztrajnosti, 
obvladanje tehnike ... / Foto: arhiv Davorina Preisingerja
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Komisija potrdila sume 
pranja denarja

Preiskovalna komisija dr-
žavnega zbora, ki ji pred-
seduje Jani Möderndor-
fer (SMC), je prejšnji teden 
predstavila javni del ugoto-
vitev iz končnega poročila 
o ugotavljanju domnevne-
ga pranja denarja in financi-
ranja terorizma v NLB, pre-
ko katere je iranski državljan 
Iraj Farrokhzadeh z britan-
skim potnim listom na prib-
ližno 9400 računov prena-
kazal okoli milijardo evrov 
od decembra do 2009 do ju-
lija 2010, potem pa so se za-
radi evropskih sankcij zo-
per Iran transakcije ustavile. 
V poročilu je potrdila sume 
pranja denarja, ki je bilo po 
ugotovitvah komisije del 
iranske državne sheme. Ko-
misija je politično odgovor-
nost za to, da se je kaj takega 
lahko zgodilo, pripisala nek-
danjemu guvernerju Ban-
ke Slovenije Marku Kranjcu, 
tedanjemu predsedniku vla-
de Borutu Pahorju in njego-
vima ministroma Francetu 
Križaniču in Samuelu Žbo-
garju. Komisija je pregledo-
vala tudi sporne posle itali-
janskih državljanov, ki naj bi 
v poslovalnicah Nove KBM 
uprizarjali t. i. italijansko ti-
pologijo, ko visokemu naka-
zilu na bančni račun sledi ta-
kojšen dvig gotovine, a dela 

zaradi pomanjkanja časa in 
izmikanja nekdanjega prve-
ga moža NKBM Aleša Ha-
uca ni končala. Na podla-
gi dosedanjih ugotovitev pa 
bo vseeno zoper nekdanjega 
uslužbenca banke Primoža 
Britovška podala štiri ovadbe 
zaradi suma kaznivih dejanj. 
Italijansko tipologijo je ko-
misija odkrila tudi v prime-
ru državljanke BiH Dijane 
Đuđić, pri kateri je SDS najel 
posojilo in ga po izbruhu afe-
re takoj vrnil, zato predlaga, 
da nov sklic državnega zbora 
ustanovi novo komisijo, ki bi 
raziskala tudi ta primer.

SDS ne pripada 
odškodnina

Okrožno sodišče v Ljublja-
ni je pred dnevi v celoti za-
vrnilo odškodninsko tožbo 
SDS, ki je od države zahte-
val 886.257 evrov odškodni-
ne zaradi domnevnega vpli-
va procesa Patria na volitve 
leta 2014. Sodba še ni prav-
nomočna. Na državnem od-
vetništvu so pojasnili, da 
je sodišče zavrnilo tožbeni 
zahtevek, ker SDS ni dokazal 
protipravnosti ravnanja sod-
nikov vseh treh stopenj v ka-
zenski zadevi zoper predse-
dnika stranke Janeza Janšo. 
Okrožno sodišče je ugoto-
vilo, da že osrednji element 
odškodninske odgovorno-
sti države, to je protiprav-
nost, ni podan, so navedli 
na državnem odvetništvu. 

Predsednik SDS Janez Jan-
ša, ki je bil edina zaslišana 
priča na obravnavi, je sicer 
navedel, da je proces Patria, 
do katerega ob zakonitem 
ravnanju tožilcev in sodni-
kov sploh ne bi smelo priti, 
stranki povzročil veliko in 
težko izmerljivo škodo. Po 
objavi zavrnilne sodbe pa je 
Janša na Twitterju kritično 
zapisal, da sodnica »sploh 
ni izvedla resnega dokazne-
ga postopka«, a da nad njo 
»ni samo modro nebo«. Jan-
ša sicer zaradi procesa Patria 
tudi sam za 900.000 evrov 
odškodnine toži nekdanjo 
tožilko in tri sodnike, ki so 
sodelovali v postopku.

Zavrnjena ovadba zoper 
Pahorja

Okrožno državno tožil-
stvo v Ljubljani je v začet-
ku tedna zavrnilo kazensko 
ovadbo zoper predsednika 
republike Boruta Pahorja 
zaradi njegove vloge pri skle-
nitvi arbitražnega sporazu-
ma o meji s Hrvaško, ki jo je 
konec aprila podal nekdanji 
diplomat in zdajšnji predse-
dnik stranke Novi socialde-
mokrati Milan Balažic. Dr-
žavno tožilstvo je ovadbo za-
vrnilo, ker ni bil podan ute-
meljen sum, Balažic pa pra-
vi, da je tožilstvo s tem pad-
lo na izpitu iz pravne drža-
ve. Po njegovih besedah so 
skupaj z ovadbo priložili 
okoli 400 strani dokaznega 

materiala, zato se mu zdi ne-
navadno, da je okrožno dr-
žavno tožilstvo potrebovalo 
samo tri tedne za preučitev 
celotnega materiala in odlo-
čitev o utemeljenosti ovad-
be. Kot je ocenil, je tožilstvo 
»bodisi delovalo malomar-
no ali pa je šlo preprosto za 
politično odločitev.«

Ogoljufal 3500 Slovencev

Mariborski kriminali-
sti so ta teden v Ljubljani 
odvzeli prostost 28-letnemu 
Ljubljančanu, ki naj bi med 
13. in 15. januarjem preko 
SMS-sporočil oglaševal pro-
dajo letne slovenske avto-
cestne vinjete po polovični 
ceni. Ljubljančanu, ki naj bi 
ogoljufal okoli 3500 Sloven-
cev, ki so klicali na komerci-
alno številko in bili tako oš-
kodovani za okoli 40 tisoč 
evrov, je preiskovani sodnik 
odredil pripor. Vodja mari-
borskih kriminalistov Ro-
bert Munda je razložil, da 
je osumljenec na spletni 
strani hallokupon.si objavil 
oglas, da lahko interesen-
ti kupijo vinjeto za 55, na-
mesto siceršnjih 110 evrov, 
v lažnem oglasu pa je na-
vedel premijsko telefonsko 
številko 090, ki jo je zakril z 
mednarodno klicno številko 
Slovenije 00386. Potencial-
ne kupce je h klicem vabil le 
zato, da bi prejel plačilo na 
podlagi klicev na komercial-
no številko. 

Potrdili pranje denarja
Preiskovalna komisija je politično odgovornost za domnevno pranje denarja in financiranje terorizma 
preko NLB pripisala Marku Kranjcu, Borutu Pahorju, Francetu Križaniču in Samuelu Žbogarju.

Predsednik preiskovalne komisije Jani Möderndorfer je 
pred tednom dni predstavil javni del končnega poročila o 
ugotavljanju pranja denarja preko NLB. / Foto: Gorazd Kavčič

Kazensko ovadbo zoper Boruta Pahorja zaradi njegove 
vloge pri sklenitvi arbitražnega sporazuma s Hrvaško je 
tožilstvo zavrglo. / Foto: arhiv GG 

Policija je za lažno prodajo vinjet po polovični ceni preko 
HalloKupona kazensko ovadila 28-letnega Ljubljančana. 

Slovenci v zamejstvu (613)

Koristijo jim avstrijske izkušnje
Sredi maja je bil v Celov-

cu občni zbor Slovenske go-
spodarske zveze na Koro-
škem. Osrednjo povezoval-
no gospodarsko in podje-
tniško organizacijo Sloven-
cev na Koroškem bo še nap-
rej vodil Benjamin Wakou-
nig. Zbornica je z vključeva-
njem v čezmejne gospodar-
ske projekte, z organizacijo 
strokovnih srečanj in posve-
tovanj ter s povezovanjem 
zbornic z območja Alp in Ja-
drana, Južne Tirolske, Hrva-
ške in Bosne in Hercegovi-
ne opravila pomembno po-
vezovalno in izobraževalno 
vlogo na tem področju. Da 
bi bilo delo pri tem še uspe-
šnejše, se je Slovenska go-
spodarska zbornica včlani-
la v Slovensko deželno go-
spodarsko združenje v Itali-
ji. Ker so avstrijske oziroma 
koroške izkušnje ter praksa 

v podjetništvu in obrtništvu 
poučne za sosede, so jih bili 
sosedje vselej pripravljeni 
posredovati tudi nam. Zbor-
nica ima sedaj 345 članov 
in je v svoje delo uspešno 
vključevala mlade, zato ne 
preseneča, da je bila izbra-
na za uradni slovenski po-
slovni klub v Avstriji. Stro-
kovno plat delovanja bo še 
naprej usmerjal strokov-
ni svet, v katerega so vklju-
čili tudi znanega slovenske-
ga podjetnika Janeza Škrab-
ca. Priznanja za opravljeno 
delo so ji na občnem zboru 
izrekli slovenski minister za 

Slovence v zamejstvu in po 
svetu Gorazd Žmavc, ki je 
prejel tudi posebno prizna-
nje zbornice, slovenska ve-
leposlanica na Dunaju Kse-
nija Škrilec in državni se-
kretar na slovenskem mini-
strstvu za gospodarstvo Aleš 
Cantarutti.  

Gosta občnega zbora sta 
bila tudi predsednik in se-
kretarka Območne obr-
tno podjetniške zbornice 
Kranj Ludvik Kavčič in Da-
nijela Žagar. Povedala sta, 
da sta zadovoljna s sodelo-
vanjem kranjske zbornice 
s slovensko v Celovcu in da 

so avstrijske oziroma koro-
ške izkušnje koristne, sose-
dnja država pa je še posebej 
vplivna v tako imenovanem 
»germanskem« delu Evro-
pe. Sekretarka Danijela Ža-
gar je poudarila pomen so-
delovanja pri čezmejnih 
projektih, za nas pa je še po-
sebej zanimivo in posne-
manja vredno povezovanje 

mladih podjetnikov in or-
ganizacija »začinjenih« raz-
prav. Predsedniku Ludviku 
Kavčiču se zdi pomembno, 
da naši obrtniki in podjetni-
ki spoznavajo avstrijske za-
kone, ki so ostri, še posebej 
do obrtnikov iz Slovenije. Po 
njegovem mnenju je mož-
nosti za sodelovanje še ve-
liko, tudi pri izobraževanju. 

Predsednik kranjske Obrtno podjetniške zbornice Ludvik 
Kavčič (prvi z leve) in sekretarka Danijela Žagar v družbi 
predsednika in podpredsednika celovške Slovenske 
gospodarske zbornice Benjamina Wakouniga (drugi z leve) 
in Feliksa Wieserja (prvi z desne)

V knjigarni Haček v Celovcu je na ogled razstava o 
Ivanu Cankarju. V nedeljo, 27. maja, opoldne se bo 
z mašo začela tradicionalna slovenska šmarnična 
slovesnost pri Gospe Sveti. Ob 14. uri bo koncert 
duhovnih pesmi, ob 15. uri pa šmarnična pobožnost.

Jože Košnjek

med sosedi
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Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (17)

Komuniciranje z javnostmi
Odnosi z javnostmi so bili 

v času nastanka Gorenjske-
ga muzeja neznana muzej-
ska stroka, čeprav je vsak ku-
stos komuniciral z javnostjo 
in novinarji ter promoviral 
dogodke, ki jih je pripravljal. 
Danes si v poplavi različnih 
medijev to težko predstavlja-
mo. Z našimi različnimi pu-
blikami, medijskimi hišami 
– televizije, radijske postaje, 
časopisi itd. – je nujen stalen 
stik, informiranje itd. Odno-
si z javnostmi so stroka, ki jo 
vsak muzej nujno potrebu-
je, saj je treba vzpostaviti, 
graditi in vzdrževati odno-
se med muzejem in številni-
mi déležniki, ki jih zanima 
ohranjanje kulturne dediš-
čine. Prek medijev je infor-
mirana tudi publika. Če nas 
ni v medijih, nas ni. Odno-
si z javnostjo so načrtovan in 

usmerjen proces komunici-
ranja, ki zadovolji tako mu-
zej kot javnost. 

V Gorenjskem muzeju 
oddelek za odnose z javno-
stjo deluje od leta 1999. Ta-
kratna direktorica mag. Bar-
bara Ravnik je imela vizijo, 
da je treba v muzeju vzpo-
staviti nove oddelke: za pe-
dagoško dejavnost, doku-
mentacijo in odnose z jav-
nostmi. Z veliko mero vese-
lja in tudi strahu sem začela 
postavljati temelje oddelka. 
Bilo mi je v čast, da bom lah-
ko promovirala delo Gorenj-
skega muzeja – kaj delamo, s 
čim se ukvarjamo itd. Niko-
li ne bom pozabila, s kakšno 
tremo sem prvič dala izjavo 
po telefonu. 

Pri svojem delu skrbim 
za obveščanje javnosti, ko-
municiranje z mediji, 

ažuriranje spletne strani, 
ažuriranje profilov na druž-
benih omrežjih, povezujem 
večja odprtja razstav, foto-
grafiram itd. Pred vsakim 
odprtjem razstave ali kakšno 
drugo prireditvijo je treba 
obvestiti medije o dogod-
ku. Za vsak medij je kultur-
ni koledar malce drugačen. 
Pomembno je, da se zapis o 
razstavi znajde v določenem 
mediju, da ga prebere obče-
stvo, ki ga zanima tematika 
razstave. Na ta način prido-
bivamo nove obiskovalce. 
In najraje imamo tiste obi-
skovalce, ki se redno vrača-
jo k nam. Bi želeli, da vas ob-
veščamo o dogodkih? Ogla-
site se v eni od naših muzej-
skih hiš in izpolnite pristo-
pni obrazec. 

Radi bi kakšno anekdoto s 
področja mojega dela? 

Nikoli ne bom pozabi-
la svojega prvega vodenja 
prireditve. Leta 2003 je 
Gorenjski muzej prazno-
val petdesetletnico delova-
nja. Izdali smo Avguštinov 
zbornik in pripravili sveča-
nost v Renesančni dvorani 
Mestne hiše. V dopoldan-
skih urah me k sebi pokliče 

direktorica Barbara Ravnik 
in pravi: »Jelena, prireditev 
boš povezovala ti.« Izbulji-
la sem oči, pogoltnila sli-
no, šla v pisarno in sestavi-
la vezni tekst. Nisem imela 
časa razmišljati, koliko me 
je strah in kakšno tremo 
imam. Očitno je bilo v redu, 
saj to počnem še danes.

Razstava iz leta 2004 ob 25. obletnici prvega slovenskega 
vzpona na Everest / Arhiv Gorenjskega muzeja

Miha Naglič

Obljubljena država

Novembra leta 1947 so 
Združeni narodi spreje-
li načrt, da se Palestina raz-
deli na dve državi, judovsko 
in arabsko, sveto mesto Je-
ruzalem pa naj bi bilo pod 
mednarodnim nadzorom. 
Ta načrt so arabski vodite-
lji sicer ostro zavrnili, a 14. 
maja 1948 se je kljub temu 
zgodilo. V muzeju v Tel Av-
ivu je bodoči prvi izraelski 
premier David Ben Guri-
on pred komaj 200 ljudmi 
razglasil ustanovitev države 
Izrael. In dejal: »Naši ljud-
je niso izgubili vere, da bodo 
v letih, ko so živeli razprše-
no, našli svojo zemljo. Upa-
li so in molili, da bodo znova 
lahko uživali v politični svo-
bodi.« Deklaracijo je prebral 
le nekaj ur po izteku britan-
skega mandata nad Palesti-
no, razglasitev nove države 
je bila za vse veliko presene-
čenje. Arabski sosedje so se 
odzvali z vojsko, izbruhnila 
je prva arabsko-izraelska voj-
na. V tej in v vseh naslednjih 
(1967, 1973) so Arabci doživ-
ljali vedno nove in katastro-
falne vojaške poraze. Povze-
mimo le nekaj izstopajočih 
dogodkov iz 70-letne zgo-
dovine države Izrael. / Leta 
1948: izgon Palestincev; po 
vojni, ki je izbruhnila zara-
di razglasitve neodvisnosti, 

je bilo iz Izraela pregnanih 
okoli 750.000 Palestincev. / 
Leto 1961: spektakularna ak-
cija. Izraelska obveščevalna 
služba je v Argentini prijela 
nacističnega voditelja in ar-
hitekta holokavsta Adolfa Ei-
chmanna, ga na skrivaj pri-
peljala v domovino, leta 1962 
pa so ga obsodili in obesili. / 
Leta 1967: izraelski Blitzkri-
eg. V šestdnevni vojni med 
Izraelom in arabskimi drža-
vami je izraelska vojska za-
sedla Zahodni breg (dotlej 
del Jordanije), Golansko pla-
noto v Siriji, Gazo in Sinajski 
polotok v Egiptu. Poleg tega 
je za Jude sveti Zid objokova-
nja v starem mestnem jedru 
Jeruzalema prvič po 2000 
letih spet prešel v judovske 
roke. / Leta 1976: nov pod-
vig izraelskih komandosov. 
Ti v spektakularni akciji re-
šijo več kot sto talcev, pred-
vsem Judov, ki so jih na le-
tališču Entebbe v Ugandi za-
drževali palestinski in propa-
lestinski ugrabitelji. Talce so 
nato prepeljali v Izrael. V re-
ševalni akciji je bil ubit Joni 
Netanjahu, brat sedanjega 
izraelskega premierja Be-
njamina Netanjahuja. / Leta 
1993: dogovor o miru. Po več 
tednih skrivnih pogajanj sta 
na zelenici pred Belo hišo ta-
kratni izraelski premier Ji-
cak Rabin in vodja Palestin-
ske osvobodilne organizacije 
(PLO) Jaser Arafat podpisala 
mirovni dogovor in si segla 

v roke. Takrat je zavel opti-
mizem, da se bo izraelsko-
-palestinski spor končal. A je 
bil preuranjen. / Leta 1995: 
umor mirotvorca. Z obetom 
miru med Judi in Arabci se 
tudi mnogi jastrebi med pr-
vimi nočejo sprijazniti. Na 
mirovnem shodu v Tel Avi-
vu je judovski nacionalistič-
ni skrajnež, ki je nasproto-
val mirovnemu sporazumu, 
umoril premierja Jicaka Ra-
bina. / Leta 2018: Izrael sla-
vi. Ameriški predsednik Do-
nald Trump napove, da bo 
v sklopu slovesnosti ob 70. 
obletnici ustanovitve Izrae-
la ameriško veleposlaništvo 
preselil iz Tel Aviva v Jeruza-
lem. To se 14. maja tudi zgo-
di, kljub nasprotovanju med-
narodne skupnosti.

Kdo ima prav?

Kako pa permanentni 
konflikt med Arabci in Iz-
raelci doživljajo t. i. navadni 
ljudje. Navedimo nekaj iz-
jav. »Dan neodvisnosti Iz-
raela je zame kot vsak drug 
dan – stalni opomnik na to, 
česa nimam in kar bi lahko 
imel.« To pravi 28-letni Pale-
stinec Ahmed, ki si želi z de-
kletom oditi v Nemčijo, star-
ši pa temu nasprotujejo. Za-
kaj? »Ne le zato, ker bi bili 
ločeni, ampak tudi zato, ker 
starša nočeta, da Palestin-
ci to zemljo prepuščamo Ju-
dom.« / Izraelci se svojega 

jubileja seveda odkrito vese-
lijo. »Imamo veliko razlogov 
za zadovoljstvo. Smo močni, 
enotni, naša visokotehnolo-
ška industrija cveti, vojska je 
izredno močna. Uspelo nam 
je kljub vsem nasprotova-
njem ... in kdor ima težave z 
nami, je vabljen, naj nas iz-
zove.« Tako izzivalna je izra-
elska učiteljica Miri Hajbi. 
Se pa tudi med Izraelci naj-
dejo treznejši glasovi. »Če ne 
bomo našli načina, da si to 
zemljo delimo s Palestinci, 
ne le da ne bomo postali moč-
nejši, sploh nas več ne bo! Mi 
praznujemo dan neodvisno-
sti, oni imajo ta dan za kata-
strofo. Moramo se truditi ra-
zumeti to kompleksnost od-
nosov.« To pravi 32-letni so-
cialni delavec Niv Daga. Ima 
prav? (Vir: MMC RTV SLO)

Preveč črnega ogljika

Letalec Matevž Lenarčič, ki 
je z ultralahkim letalom pre-
letel 20.000 kilometrov čez 
Azijo, podpira peticijo, s ka-
tero pozivajo k ukrepom pro-
ti črnemu ogljiku. »Ne živi-
mo v iluziji, da bi jo podpisa-
lo pet milijonov ljudi, saj je 
navsezadnje problem črnega 
ogljika povezan z našim nači-
nom življenja. Vsi radi potu-
jemo, vsi se radi imamo fajn, 
vsi bi radi imeli čim več. Naša 
družba ni dovolj zrela, da bi 
rekla: dovolj je. A prej ali slej 
bo to potrebno.«

Izrael, sedemdeset let
Judovska zgodovina je ena najstarejših in najpomembnejših. Jude so razselili po vsem svetu, med 
drugo svetovno vojno so komaj preživeli holokavst. Leta 1948 pa so naposled spet dobili svojo 
»obljubljeno deželo«, državo Izrael …

David Ben-Gurion, ki je postal prvi predsednik vlade, bere 
Deklaracijo o neodvisnosti Izraela, Tel Aviv, 14. 5. 1948. 

Izrael je že preselil državne institucije iz Tel Aviva v 
Jeruzalem. Na sliki izraelsko Vrhovno sodišče. / Foto: Wikipedija

Črni ogljik potemni ledenik in ga s tem naredi še bolj 
topnega. Na sliki ledenik Athabasca v Kanadi. / Foto: Wikipedija
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Suzana P. Kovačič

Gorenjska je svojo prvo le-
karno dobila kar 260 let kas-
neje kot Ljubljana. Kako to, 
da tako pozno?

»Res je. Prvo lekarno na 
Gorenjskem so odprli šele 
leta 1787 v Kranju. Glav-
ni razlogi za to so bili red-
ka poseljenost tega območja 
in močan vpliv takratnih pa-
darjev in kirurgov, kasneje 
preimenovanih v zeliščarje 
in zdravilce, ki so bili skupaj 
z ostalimi obrtniki združe-
ni v močan rokodelski ceh, 
ki je dolgo časa uspešno blo-
kiral uradne zdravnike in le-
karnarje. V Škofji Loki pa 
je zdravstveno oskrbo izva-
jal samostan. Sedem let po 
prihodu prvega uradnega 
zdravnika v Kranj se je odpr-
la še prva uradna lekarna.«

Kako se je naprej razvijala le-
karniška dejavnost?

»Radovljica je prvo lekar-
no dobila leta 1856, Škofja 
Loka 1820, Tržič 1899, Jese-
nice 1908 in Bled 1911 ... Ob 
začetku druge svetovne voj-
ne je na Gorenjskem delova-
lo osem lekarn. Do naciona-
lizacije v letih 1948 in 1949 
so bile vse lekarne zasebne, 
po nacionalizaciji so postale 
državne. Najprej so se ime-
novale Okrajne lekarne in 
kakšno leto kasneje Mestne 
lekarne. Lekarne so v šestde-
setih letih prejšnjega stoletja 
odpirali tudi po drugih go-
renjskih krajih. 

Leta 1968 so nastali prvi 
zdravstveni centri. Lekar-
ne v spodnjem delu Gorenj-
ske (Kranj, Škofja Loka in Tr-
žič) so se na podlagi pozitiv-
nih rezultatov referenduma 
združile v nov lekarniški za-
vod Gorenjska lekarna Kranj. 
V zgornjem delu Gorenjske 
(Radovljica, Bled in Jeseni-
ce) je bil referendum odklo-
nilen in lekarne so ostale sa-
mostojne. Leta 1978 je nastal 
Gorenjski zdravstveni center, 
v katerem se je združila celot-
na zdravstvena dejavnost. 

Torej praznujemo letos še 
več jubilejev: petdeset let od 
združitve lekarn v spodnjem 
delu Gorenjske, štirideset let 
od pridružitve lekarn iz zgor-
njega dela Gorenjske lekarni-
škemu zavodu Gorenjska le-
karna Kranj, trideset let infor-
matizacije procesov Gorenj-
ske lekarne Kranj in začetka 
uporabe računalnikov, 25 let 
javnega zavoda Gorenjske le-
karne v samostojni Sloveni-
ji, dvajset let od ustanovitve 

farmakoinformativne službe 
in eno leto institucionalnega 
sodelovanja izvajalcev lekar-
niške in osnovne zdravstvene 
dejavnosti na področju klinič-
ne farmacije.«

Precej vlagate v obnovo le-
karn, skrbno izbirate tudi 
lokacije ...

»Ves čas smo zasledovali 
cilj, da mora biti lekarna čim 
lažje in enostavneje dostopna 
bolnikom, to pomeni v zdra-
vstvenem domu ali v njego-
vi neposredni bližini. Iz tega 
razloga smo v zadnjih 15 letih 
preselili lekarno v Kranjski 
Gori, Šenčurju in Preddvoru 
ter na novo organizirali lekar-
no na Jezerskem. Hkrati smo 
razmišljali, da morajo biti le-
karne tudi v strnjenih stano-
vanjskih območjih z večjim 
številom prebivalstva, saj le-
karniška dejavnost ni zgolj 
samo izdaja zdravil na zdrav-
niške recepte. Bolniki z laž-
jimi zdravstvenimi težava-
mi se vedno pogosteje zdra-
vijo sami, in sicer ob sveto-
vanju lekarniških farmacev-
tov o pravilnem in varnem 
samozdravljenju. V lekarnah 
imamo tudi različne izdelke 
za ohranjanje zdravja, dobre-
ga počutja in izdelke za nego. 
Zaradi tega so bile odprte le-
karne v Lescah, v Kranju na 
Primskovem, na Planini in v 
trgovskem centru Qlandia ter 
v Škofji Loki v Podlubniku. 
Od leta 1996 dalje so bile vsaj 
enkrat popolnoma prenovlje-
ne in posodobljene vse lekar-
ne, večina pa celo dvakrat.« 

Kako pomembno vpliva ra-
zvoj informatike na lekarni-
ško dejavnost? 

»Intenziteta razvoja v teh 
tridesetih letih eksponentno 
narašča. Na začetku je bilo 
samo nekaj računalnikov, 
celoten zavod je potreboval 
dve leti, da je z njimi opremil 
vse enote. Informacijski sis-
tem se deset let ni spreme-
nil. Po tem se je začelo pre-
mikati s prvo spletno stra-
njo, informacijski sistem se 
je centraliziral, uvedene so 
bile kartice zdravstvenega 
zavarovanja, nato je to preš-
lo na on-line sistem elek-
tronskega poslovanja v siste-
mu zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja. 
Postavili smo spletno lekar-
no, prvi robotski sistem v le-
karni, virtualne police, e-Re-
cept, e-Račun, elektronsko 
označevanje cen, elektron-
sko odčitavanje temperatu-
re v hladilnikih ... Danes je 

dejavnost stoodstotno odvi-
sna od informatike.« 

Kako se je razvil galenski la-
boratorij?

»Potrebe po proizvodnji 
zdravil v lekarnah obstajajo 
od samega začetka. Iz lekar-
niških galenskih laboratori-
jev se je razvila farmacevt-
ska industrija. Od tedaj se v 
lekarnah sicer proizvaja bi-
stveno manj zdravil, še ved-
no pa je lekarniška proizvo-
dnja zelo pomembna. Ena 
oblika je individualna pro-
izvodnja, to so magistralna 
zdravila, ki jih lekarniški far-
macevt izdela sproti, za po-
sameznega bolnika na in-
dividualni predpis zdravni-
ka. V slovenskem prostoru 
je takšnih zdravil veliko, saj 
je trg z zdravili eden izmed 
najmanjših v EU in so zato 
večkrat za industrijo določe-
ne proizvodnje neracional-
ne. Vse naše lekarne izde-
lujejo magistralna zdravila, 
galenski laboratorij pa proi-
zvaja več kot dvesto različnih 
galenskih zdravil, v zadnjem 
času tudi svojo linijo kozme-
tičnih izdelkov po lekarniš-
kih recepturah.«

Kaj lahko poveste o najmlaj-
ši dejavnosti, klinični far-
maciji?

»Maja lani smo z Osnov-
nim zdravstvom Gorenj-
ske podpisali pogodbo o iz-
vajanju farmacevtskega sve-
tovanja, ki je financirano iz 
sredstev ZZZS. Gre za sode-
lovanje farmacevtov s splo-
šnimi zdravniki pri optimiza-
ciji zdravljenja z zdravili. Na 
voljo so tudi ambulante far-
macevtov svetovalcev v zdra-
vstvenih domovih, v katerih 
poteka obravnava bolnikov, 

ki jih tja napotijo splošni 
zdravniki. T. i. farmakotera-
pijski pregled je namenjen 
bolnikom z večjim številom 
zdravil, bolnikom, ki se jim 
ob jemanju zdravil pojavlja-
jo pomembni neželeni učin-
ki ... Po razgovoru z bolni-
kom farmacevt opravi teme-
ljit pregled dokumentacije 
in napiše zdravniku mnenje 
o terapiji. Dokončno odloči-
tev o morebitni spremem-
bi terapije pa vedno sprejme 
zdravnik. Sodelovanje znot-
raj zdravstva je nujno, prina-
ša boljše izide zdravljenja in 
poveča kvaliteto življenja bol-
nikov, kar na dolgi rok prina-
ša tudi prihranke zdravstve-
ni blagajni.« 

S katerimi problemi se tre-
nutno največ ukvarjate?

»Zdravstvo, z njim pa tudi 
lekarniška dejavnost, posta-
ja vse preveč zbirokratizira-
no. Včasih imam občutek, da 
več ni pomemben bolnik in 
izidi zdravljenja, pomembne 
so samo birokratske proced-
ure. Žalostna sem, ker potem 
ne pretehta zdravje človeka, 
gospodarno poslovanje izva-
jalca, ampak je pomembnej-
ša brezglava hiperprodukcija 
predpisov, ki pogosto med se-
boj niso usklajeni. En tak ti-
pičen primer v naši dejavno-
sti je zahteva po nabavi zdra-
vil po postopkih iz zakona, ki 
ureja področje javnega naro-
čanja – ob dejstvu, da nihče 
ne more vedeti, katera zdra-
vila in v kakšnih količinah se 
bodo v naslednjem tri ali štiri-
letnem obdobju potrebovala. 

Drug problem v naši de-
javnosti je neustrezen sis-
tem financiranja, odsotnost 
kadrovskih in strokovnih 
standardov in normativov. 

Problem je nepripravljenost 
odločevalcev na dialog z izva-
jalci dejavnosti. Pozitivna plat 
je ta, da pa imamo res srečo 
z ustanovitelji, vsemi obči-
nami na Gorenjskem. Ved-
no do sedaj so nam zaupa-
li in soglašali, da smo lahko 
vsa sredstva, ki smo jih sami 
ustvarili, tudi sami porabili za 
investicije in razvijali dejav-
nost. Za vse generacije zapo-
slenih, ki so ustvarjale zgod-
bo Gorenjskih lekarn, velja, 
da so jo ustvarjale s strokov-
nim in odgovornim delom, 
vedno je bil v središče pozor-
nosti postavljen bolnik.« 

Kako boste praznovali vse le-
tošnje obletnice?

»Objavili smo novo sple-
tno stran in novo spletno le-
karno. Še v maju bomo lansi-
rali novo otroško kozmetično 
linijo, na trg dajemo še nekaj 
drugih novih kozmetičnih 
izdelkov iz galenskega labo-
ratorija. Osrednjo slovesnost 
bomo imeli 31. maja na Brdu 
pri Kranju. Ob tej priložnos-
ti bomo izdali zbornik, v ka-
terem bodo na kratko opisani 
vsi mejniki. Pri pripravi zbor-
nika je sodelovala naša nek-
danja direktorica Breda Ko-
sirnik, mag. farm., ki se vse 
od svoje upokojitve ukvarja z 
raziskovanjem zgodovine le-
karništva in farmacije in je 
avtorica ali soavtorica veči-
ne publikacij, ki so bile v zad-
njih letih izdane na to temo. 
V juniju bomo dvakrat orga-
nizirali izobraževalni semi-
nar Otroška koža za strokov-
no javnost. Za zaključek ju-
bilejnih dogodkov bomo sre-
di junija organizirali še sre-
čanje predstavnikov vseh ga-
lenskih laboratorijev, ki delu-
jejo v Sloveniji.«

Najmlajša je klinična farmacija
Lekarniško dejavnost na Gorenjskem letos zaznamuje več pomembnih obletnic. Dvesto trideset let je od odprtja prve lekarne 
na Gorenjskem, sedemdeset let od nastanka državnih lekarn, 25 let javnega zavoda Gorenjske lekarne v samostojni Sloveniji ... 
Osrednja slovesnost bo 31. maja na Brdu pri Kranju, Gorenjske lekarne bodo ob tej priložnosti izdale zbornik, v katerem bodo 
opisani vsi pomembni mejniki. Več o razvoju in lekarniški dejavnosti danes pa v pogovoru s sedanjo direktorico Gorenjskih lekarn 
Romano Rakovec, mag. farm. 

Romana Rakovec, mag. farm.

Romana 
Rakovec

»Za vse 
generacije 
zaposlenih, ki 
so ustvarjale 
zgodbo 
Gorenjskih 
lekarn, velja, da 
so jo ustvarjale 
s strokovnim 
in odgovornim 
delom, vedno 
je bil v središče 
pozornosti 
postavljen 
bolnik.«



petek, 25. maja 2018

Zanimivosti

19

Aleš Senožetnik

Na Gospodarskem razsta-
višču v Ljubljani so se pred 
nedavnim predstavila dija-
ška podjetja, ki so sodelovala 
v letošnjem programu Moje 
podjetje, ki ga po mednaro-
dni licenci JA Worldwide že 
peto leto organizira Zavod 
za spodbujanje podjetnosti 
mladih.

»Dijaki v enem letu preho-
dijo celotno pot od ideje do 
razvoja in raziskave trga ter 
odločitve za prodajo izdelka 
ali storitve na trgu. Zaključ-
ni dogodek je tokratni se-
jem, na katerem se predsta-
vijo na stojnici, opravijo pa 
tudi štiriminutno predstavi-
tev na odru, že pred sejmom 
pa podajo poslovno poroči-
lo,« je glavne aktivnosti pro-
jekta strnil Anton Kokalj, ko-
ordinator programa in tudi 
sam mentor eni od skupin 
dijakov, ki so se predstavi-
le na Gospodarskem razs-
tavišču. Kot je še dodal Ko-
kalj, dijakov ne želijo le sez-
naniti s podjetništvom, tem-
več se skozi celoten proces 

učijo tudi samoiniciativno-
sti in timskega dela. 

Tadej Debeljak, mentor 
dijakom s podjetja iBag, ki 
so izdelali pametno torbo z 
brezstičnim polnilcem za 
mobilni telefon in sledilcem 
za primer, da jo izgubimo, 
pravi, da je podjetniška mi-
selnost med mladimi v vzpo-
nu. Sam na Šolskem centru 

Škofja Loka dijakom že pet 
let pomaga do realizacije nji-
hovih podjetniških idej, za 
svoje delo pa je v petek pre-
jel tudi nagrado.

Škofjeloški šolski center se 
je sicer na sejmu predstavil 
še z dvema dijaškima podje-
tjema. Fantje iz podjetja Le-
Sij izdelujejo lesena LED-
-svetila. Izdelali so leseno 

namizno in stensko luč, v 
eno različico so vgradili tudi 
napravo za brezžično polnje-
nje telefona. »V prodaji na 
spletu nismo našli veliko le-
senih lučk z LED-svetili, ve-
činoma so iz drugih materi-
alov, zato smo se odločili za 
tak izdelek,« so pojasnili Ti-
len Pestotnik, Gregor Moč-
nik, Simon Štilec in Andraž 

Jenko, dijaki zadnjega letni-
ka škofjeloške Srednje šole 
za lesarstvo. 

Letošnji nesporni zmago-
valci so bili Luka Oblak, Luka 
Rogelj, Luka Čelik in Da-
vid Košnik iz Šolskega cen-
tra Škofja Loka, ki so pod 
mentorstvom Petra Kurnika 
zasnovali podjetje Teglc. Z le-
senimi lebdečimi posodami, 
ki lebdijo s pomočjo magne-
ta, so prepričali letošnjo ko-
misijo in si priborili prve na-
grade v kategorijah za naj-
bolj inovativno podjetje, naj-
boljšo stojnico, najboljšo pro-
dajo, tretji so bili v kategoriji 
za najboljše poslovno poroči-
lo in na koncu osvojili še nag-
rado za najboljše podjetje po 
izboru mentorjev ter skupno 
nagrado za najboljše letošnje 
dijaško podjetje. »Iskali smo 
detajl, ki bi pritegnil stran-
ke. Kot smo videli, je na trgu 
kar nekaj izdelkov, ki lebdijo 
v zraku s pomočjo elektroma-
gneta, kar pomeni, da potre-
bujejo električni priklop, mi 
pa smo iskali način, kako to 
storiti brez elektrike,« pravijo 
fantje, ki nameravajo podjetje 

Teglc razvijati tudi po zaključ-
ku programa, saj jim za zdaj 
s prodajo dobro kaže. Prilož-
nost za promocijo pa bodo do-
bili že na evropskem tekmo-
vanju dijaških podjetij v Be-
ogradu, kamor so se uvrsti-
li kot zmagovalci letošnjega 
programa Moje podjetje.

Nad inovativnostjo in zag-
nanostjo dijakov je navduše-
na tudi Jožica Rejec, predse-
dnica sveta Zavoda za spod-
bujanje podjetnosti mladih 
in nekdanja direktorica Do-
mela. »Upam, da bomo prep-
ričali tudi pristojne na mini-
strstvu za izobraževanje, da 
se bo ponekod po Evropi zelo 
uveljavljen program podje-
tništva prijel tudi pri nas. Ne 
gre za to, da bi morali biti vsi 
podjetniki, toda v tem proce-
su se dijaki učijo tudi drugih 
veščin, kot sta samoiniciativ-
nost in timsko delo, ki pride-
jo prav tudi v nadaljnjem živ-
ljenju,« pravi Jožica Rejec, ki 
mladim podjetnikom pripo-
roča, naj se ne bojijo poskusi-
ti, nato pa postopoma razvija-
ti in nadgrajevati svojih pod-
jetij.

Najbolj prepričal lebdeči Teglc
Med dijaškimi podjetji, ki so se predstavila na zaključni prireditvi programa Moje podjetje, je komisijo najbolj prepričalo podjetje škofjeloških dijakov,  
ki je pobralo večino nagrad in postalo dijaško podjetje leta.

Mladi podjetniki David Košnik, Luka Čelik, Luka Oblak in Luka Rogelj so žirijo prepričali z 
lebdečim Teglcem.

Urša Peternel

»In, a imaš fanta?« Takšno 
vprašanje pogosto slišijo de-
kleta in mlade ženske, in 
čeprav spraševalec s tem ne 
misli nič slabega, lahko ose-
bo spravi v neprijetno situa-

cijo. Zakaj? Zato, ker se pač 
predvideva, da je logično, da 
so ji pač všeč – fantje ... A kaj, 
če ji niso? »Že tako je težko 
razkriti, če nisi heteroseksu-
alno usmerjen, s takšnim 
vprašanjem pa te spraševa-
lec posebej spravi v zadre-
go, saj moraš najprej zavreči 

njegovo predvidevanje, da 
so ti všeč fantje ...« pravi Ka-
tja Sešek, programska_i so-
delavka_ec društva Legebit-
ra Slovenija. 

Legebitra je nevladna or-
ganizacija, ki izvaja projek-
te in programe, ki so name-

njeni LGBT-osebam (lezbij-
kam, gejem, biseksualnim 
in transspolnim osebam). 
V sklopu Tedna dobre vo-
lje, ki ga je pripravil Mladin-
ski svet Jesenice, so v pro-
storih Mladinskega centra 
Jesenice pripravili delavni-
co z naslovom Toleriram te, 

na katero so povabili starše 
LGBT-oseb, učitelje, sveto-
valne delavce šol, psihologe, 
zaposlene na centru za soci-
alno delo, občini in posame-
znike. Na delavnici so udele-
žencem želeli s praktičnimi 
primeri predstaviti odnos do 
LGBT-oseb, pokazali oblike 
komuniciranja in sodelova-
nja, ki so spoštljive in teme-
ljijo na enakopravnosti. 

A žal se delavnice ni ude-
ležil niti en udeleženec. Ka-
tja Sešek, ki naj bi dogodek 
vodil_a, ni bil_a niti prese-
nečen_a niti razočaran_a. 
»Razlogov za neodzivnost je 
lahko več. Jesenice so dokaj 
majhno mesto, mogoče lju-
dem ni prijetno, jih je strah, 
morda imajo odpor proti to-
vrstnim temam. Morda se 
jim ne zdi potrebno izobra-
ževati se o tem. A dejstvo je, 
da lezbijke, geji, biseksualne 
in transspolne osebe obsta-
jajo, če se mi strinjamo ali 
ne.« LGBT osebe so tudi v 
jeseniških šolah, dogaja se 

tudi nasilje do LGBT-učen-
cev, dijakov, učiteljev, tako 
kot drugod po Sloveniji. In 
prav zato po izkušnjah Katje 
Sešek veliko ljudi svoje spol-
ne identitete oziroma spol-
ne usmerjenosti še vedno 
sploh ne razkrije. 

A meni, da je dolžnost uči-
teljev, svetovalnih delavcev v 
šolah, da se izobrazijo o te-
matiki, saj bi ne nazadnje 
prav oni morali biti med tis-
timi, na katere bi se lahko 
obrnili dijaki, ki so v čustve-
ni stiski zaradi svoje spol-
ne identitete oziroma zaradi 

nesprejemanja in medvrstni-
škega nasilja. »Potrebe so za-
gotovo večje od današnjega 
odziva, treba je prebiti molk o 
LGBT-temah v šolah,« je opo-
zoril_a Katja Sešek.

V Sloveniji sicer deluje 
več društev oziroma nevla-
dnih organizacij, ki deluje-
jo na tem področju, vse so 
zelo aktivne tudi na social-
nih omrežjih, imajo javno 
objavljene e-naslove, tele-
fonske številke, tako da se 
nanje lahko obrnejo vsi, ki 
potrebujejo pomoč, pogo-
vor, podporo, povezovanje ... 

V Legebitri pripravljajo tudi 
redna mesečna srečanja po 
nekaterih slovenskih mestih 
in želijo si, da bi njihova te-
renska ekipa enkrat meseč-
no začela obiskovati tudi Je-
senice.

In če se vrnemo na zače-
tek: kakšno je potem »pra-
vilno« vprašanje o fantu? Po 
besedah Katje Sešek je ustre-
znejše vprašanje v smislu: 
Se s kom videvaš? Hodiš s 
kom ven? »Gre za minimal-
no spremembo, ki pa v ko-
munikaciji lahko naredi bi-
stveno razliko ...«

In, a imaš fanta?
Treba je prebiti molk o LGBT-temah v šolah, pravi Katja Sešek iz društva 
Legebitra. Dejstvo je, da lezbijke, geji, biseksualne in transspolne osebe 
obstajajo, če se mi strinjamo ali ne ... LGBT-osebe so tudi v jeseniških šolah, 
dogaja se tudi nasilje do LGBT-učencev, dijakov, učiteljev, tako kot drugod po 
Sloveniji.

Katja Sešek iz društva Legebitra v prazni dvorani Mladinskega centra Jesenice. Kot 
pravi, svoje spolne identitete ne definira kot moške ali ženske. »Definiram se kot spolno 
nebinarna oseba in zase uporabljam zaimek ona_on.«

Raziskave kažejo, da so številni geji in lezbijke v 
Sloveniji zaradi svoje spolne usmerjenosti v šoli 
doživljali nasilje, zlasti s strani sošolcev, a tudi s strani 
učiteljev. Izkušnje kažejo, da učitelji oziroma učiteljice 
preredko posežejo in preprečijo verbalno in redko tudi 
fizično nasilje, saj se to ne izvaja neposredno pred 
njihovimi očmi oziroma so tudi sami oziroma same 
pogosto v stiski, kako se pravilno odzvati.



Obletnice

petek, 25. maja 201820
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S sinočnjo slovesnostjo in 
odprtjem razstave čipk v mu-
zejski galeriji so v Železnikih 
sklenili sklop aktivnosti, s kate-
rimi so v tem šolskem letu po-
častili 110-letnico ustanovitve 
čipkarske šole. Gre za eno od 
treh čipkarskih šol v Sloveni-
ji; imajo ju namreč še v Idri-
ji in Žireh. V Železnikih z ne-
kaj prekinitvami deluje že od 
leta 1907 in zagotavlja, da bo 
umetnost klekljanja v Selški 
dolini živela tudi v prihodnje.

Klekljanje, ki se je v Slove-
niji širilo od 17. stoletja naprej 
iz Idrije in osrednje Sloveni-
je, je v Železnike prišlo konec 
19. stoletja. Takole o začetkih 
klekljanja v njihovem kraju 
pripoveduje čipkarska zbir-
ka v Muzeju Železniki: »Ko-
nec 19. stoletja se je trgovska 
družina Demšar iz Železni-
kov, p. d. Dagarinovi, mudila 
na izletu v Idriji. Hčerki Ani-
ca in Genca sta se tam prvič 
srečali s klekljanjem. Dejav-
nost ju je tako navdušila, da je 
njun oče prosil Šoštarjevo Ka-
tro, domačinko, ki se je med 
službovanjem v Idriji izurila 
v klekljanju, da te umetnosti 
nauči obe dekleti. Poleg Da-
garinovih hčerk sta se kleklja-
nja učili tudi njuni prijateljici 
Katarina Benedičič in Milka 
Hafner. V Železnikih je tak-
rat železarstvo počasi zami-
ralo. Pred ljudmi so bili tež-
ki časi. Iskali so nove prilož-
nosti zaslužka, zato je kleklja-
nje med njimi doživelo veliko 
zanimanja. Sprva se je to zna-
nje med domačinkami širilo 
zelo spontano. S prihodom 
šolane učiteljice iz Idrije leta 
1887 in z ustanovitvijo čipkar-
ske šole dvajset let kasneje pa 
je klekljanje postalo načrtova-
na, organizirana in tržna de-
javnost.«

Prva učiteljica  
je bila iz Idrije

Čipkarsko šolo v Železni-
kih je leta 1907 ustanovil 
osrednji zavod za čipkar-
sko obrt z Dunaja. Do ideje 
o ustanovitvi je prišlo na po-
budo Antona Sonca, učitelja 
v železnikarski ljudski šoli, 
in ob veliki podpori tedanje-
ga župana Martina Klobčiča 
in občinskega odbora. Leta 
1907 je tako nastala Cesar-
sko-kraljeva čipkarska šola v 
Železnikih. Pouk je potekal 
v Ferbarjevi hiši pri plavžu, 
znanje pa je kot prva učite-
ljica podajala Marija Reven, 
doma iz Idrije. »Čipkarsko 
šolo so obiskovale učenke, 
stare od pet do 15 let, po pri-
povedovanju jih je bilo od 40 
do 50. Klekljale so vsak de-
lovni dan v tednu, po koncu 
rednega pouka. Učile so se 

izdelovati zelo raznovrstne 
čipke, takrat so rekli tudi 
'fine' čipke,« lahko prebere-
mo na spletni strani Osnov-
ne šole Železniki, pod okri-
ljem katere deluje čipkar-
ska šola. Navedene so tudi 
druge zanimivosti iz 110-le-
tne zgodovine, denimo, da 
sta med letoma 1911 in 1913 
učili nemško govoreča učite-
ljica Hedvika Fleischman z 
Dunaja in Marija Seljak, po 
prvi svetovni vojni pa poleg 
Revnove še Marija Pivk-Kos-
mova ter Neža Pelhan.

Z razvojem moderne 
industrije upad klekljanja

Delovanje čipkarske šole 
je bilo med obema svetov-
nima vojnama prekinjeno. 
Leta 1945 je iz Idrije priš-
la učit Ivanka Novak, pet let 
kasneje pa je delo nastopila 

prva izšolana domača učite-
ljica Tončka Primožič. Leta 
1954 jo je zamenjala Mira 
Kejžar, ki je tudi risala vzor-
ce. A z razvojem moderne 
industrije v povojnem času 
je zanimanje za klekljanje 
začelo upadati, tako da je čip-
karska šola v šolskem letu 
1960/61 zaprla vrata.

Na OŠ Železniki je med 
letoma 1976 in 1994 delo-
val klekljarski krožek, ki sta 
ga vodili učiteljica Helena 
Kramar in klekljarica Moj-
ca Jemc. Zaradi velikega za-
nimanja so v šolskem letu 
1994/95 na pobudo osnov-
ne šole, turističnega društva 
in krajevne skupnosti znova 
obudili čipkarsko šolo. Prvo 
leto jo je obiskovalo 92 učen-
cev. Vodenje je prevzela Kra-
marjeva, med letom pa sta 
nekaj oddelkov poučevali še 
Jemčeva in Nada Prevc (de-
kliško Luznar). Leta 1995 so 
zaposlili Idrijčanko Majo Ko-
vač. Dve leti kasneje se ji je 
pridružila še Irena Benedi-
čič, ki je nato kmalu v celoti 
prevzela vodenje čipkarske 
šole in je še danes v tej vlogi.

Zadnja leta krepko  
čez sto učencev

Podatka o tem, koliko ot-
rok se je zvrstilo v čipkarski 
šoli v 110-letni zgodovini, ni, 
je pa največji razcvet dožive-
la pod okriljem osnovne šole. 
Danes se klekljanja uči 127 
učenk in učencev, od tega de-
set na podružnični šoli Dav-
ča in 31 na šoli v Selcih. Pre-
vladujejo dekleta, kleklje pa 
vihti tudi dvanajst fantov. 
»Ko sem pred dvajsetimi leti 

začela poučevati klekljanje, 
je bilo vpisanih skoraj sto 
učencev, od tedaj pa vsako 
leto več kot sto. Število je na-
raščalo do 150 pred približno 
desetimi leti – po praznova-
nju stoletnice čipkarske šole, 
zadnja leta pa se giba med 
120 in 130 učenci,« je razlo-
žila Benedičičeva.

Največ otrok začne klek-
ljati v nižjih razredih. Letos 
je največ vpisanih drugošol-
cev in tretješolcev, v višjih ra-
zredih vpis nekoliko upade. 
Marsikateri učenec namreč 
takrat že najde svoje »moč-
no« področje in se že bolj 
resno posveti kaki drugi de-
javnosti, opaža Benedičiče-
va. Vseh devet letnikov za-
ključi okoli pet učencev v ge-
neraciji.

Čipkarska šola ima izde-
lan učni program, ki določa, 
katere tehnike klekljanja se 
mora učenec naučiti v dolo-
čenem letniku. V prvem, de-
nimo, so to kitica, slepi ris in 
sukani ris. »Učenci od prve-
ga do šestega razreda obisku-
jejo čipkarsko šolo po dve šol-
ski uri na teden, v zadnji tria-
di pa tri ure na teden, pri če-
mer še doma naklekljajo kak-
šen del čipke. Delamo po uč-
nem načrtu, ob tem pa se tru-
dimo v zadnjih letnikih ohra-
njati domače motive in nači-
ne izdelave čipk,« je poveda-
la Benedičičeva in dodala, da 
učenci, ki so opravili vse ob-
veznosti iz učnega načrta, 
ob koncu šolskega leta dobi-
jo potrdilo o opravljenem le-
tniku. Delovanje čipkarske 
šole sicer finančno omogo-
čata Občina Železniki in OŠ 
Železniki, stroške nabave 

materiala pa krijejo starši vpi-
sanih učencev.

Mednarodni uspehi

V Čipkarski šoli Železni-
ki se lahko pohvalijo tudi z 
mednarodnimi uspehi svo-
jih učencev na tekmovanjih. 
V šolskem letu 2012/2013 je 
Tina Mesec z avtorsko čipko 
Zmajski most osvojila prvo 
mesto na natečaju za mla-
de organizacije OIDFA na 
kongresu v Franciji, v nas-
lednjem šolskem letu pa 
sta bili Meta Rejec in Klara 
Šubic najboljši na mednaro-
dnem natečaju italijanskega 
društva Fuselliamo na temo 
Pomlad po vašem. »Vsako 
leto se uspešno udeležuje-
mo državnega tekmovanja iz 
znanja klekljanja za prizna-
nje Ivanke Ferjančič, ki pote-
ka junija v sklopu idrijskega 
čipkarskega festivala. Julija 
že tradicionalno tekmujemo 
na domačih čipkarskih dne-
vih v Železnikih, ki je klek-
ljarska prireditev z najdaljšo 
tradicijo v Sloveniji,« je po-
jasnila Benedičičeva. Aprila 
pa se odpravijo na Slovenske 
klekljarske dneve v Žiri, kjer 
je bila ekipa Križ-kraž iz Že-
leznikov letos najboljša na hi-
trostnem tekmovanju v klek-
ljanju kitice z velikimi kleklji. 

Benedičičeva je zadovolj-
na, da se je klekljanje v zad-
njem desetletju po Sloveni-
ji zelo razširilo. Mladi se te 
lepe tradicionalne spretnos-
ti ne učijo zgolj v čipkarskih 
šolah, pač pa imajo v števil-
nih šolah tudi klekljarske 
krožke in izbirne premete s 
področja klekljanja.

Ohranjajo klekljarsko tradicijo
V Železnikih so sinoči sklenili praznovanje 110. obletnice ustanovitve čipkarske šole. Po zatonu nekdaj uspešne železarske dejavnosti v začetku 20. stoletja je 
pospešila razmah klekljanja, ki je marsikateri družini pomagalo preživeti težke čase. Čipkarska šola sedaj skrbi za prenašanje umetnosti klekljanja na mlade, 
v tem šolskem letu jo obiskuje 127 učenk in učencev.

Odprtje čipkarske šole v Železnikih leta 1907 / Foto: arhiv Čipkarske šole Železniki

Skupinska fotografija letošnje generacije v Železnikih, kjer se uči klekljati 86 učenk in učencev. Kleklja tudi 31 učencev na podružnični šoli Selca in deset 
učencev na davški šoli. / Foto: Primož Šmid
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Urban Ažbe, graditelj brezjanske 
kapele Marije Pomagaj

V Sloveniji je izredno veli-
ko zaselkov z imenom Javor-
je. Eno od številnih je tudi v 
občini Gorenja vas - Poljane, 
kjer se je 21. maja leta 1715 
rodil pomemben sloven-
ski teolog Urban Ažbe (za-
nimivo je, da se je v Dolen-
čicah pri Javorjah 30. maja 
1862 rodil tudi slovenski 
slikar Anton Ažbe), ki je bil 
med drugim tudi stolni ka-
nonik v Ljubljani. Ko je bil 
župnik v Begunjah in kasne-
je v Mošnjah, se je odlikoval 
tudi kot graditelj brezjanske 
kapele Marija Pomagaj v po-
družnični cerkvi sv. Vida na 
Brezjah. Kapela je bila pos-
tavljena leta 1800 kot spo-
min na začetek novega stole-
tja in je bila posvečena Mari-
ji, pomoči kristjanov. Ob hit-
ro rastočem številu romarjev 

pa je bila kasneje zgrajena 
povsem nova in večja cerkev 
sv. Vida. 

Urban Ažbe je bil med 
ljudmi znan kot častilec Ma-
tere božje. Pogosto je zaha-
jal v kapelo in v njej maše-
val. V času župnikovanja v 
Mošnjah je doživel več pri-
hodov francoske vojske na 
Kranjsko (v letih 1797 in 
1809) in tudi njihovo oblast, 
s katero so v cerkveno življe-
nje uvajali racionalistična 
načela in odpravili vrsto ob-
lik praktičnega verskega živ-
ljenja. Delo za gradnjo ka-
pele je zato mogoče razla-
gati tudi kot njegovo reak-
cijo na nove duhovne silni-
ce, ki so se uveljavljale v jav-
nem življenju. V času študi-
ja v Innsbrucku se je srečal z 
Marijino upodobitvijo, ki jo 

je za tamkajšnjo cerkev (se-
daj stolnico) sv. Jakoba nas-
likal Luka Cranach in je kas-
neje leta 1814 služila kot vzor 
Leopoldu Layerju pri izdela-
vi podobe Marije Pomagaj.

Urban Ažbe je s pomočjo 
starejšega brata Matije, žu-
pnika v Javorjah, študiral te-
ologijo v Gorici. Študij je na-
daljeval leta 1776 na univer-
zi v Innsbrucku. Ko je opra-
vil obvezni filozofski tečaj, je 
bil po dopolnitvi teološkega 
študija leta 1779 promoviran 
za doktorja teologije. Pet let 
je kot kaplan služboval v ško-
fiji Brixen (kamor je spadal 
tudi Innsbruck) in se nato 
vrnil v ljubljansko škofijo. 
Nato je bil štiri leta kaplan 
v Velesovem (1784–1788). 
V Škofji Loki je bil najprej 
deset mesecev provizor 

vikariata sv. Jakoba, nato tri 
leta vikar, novembra 1792 pa 
je postal župnik v Begunjah 
na Gorenjskem, kje je vodil 
župnijo do julija 1796, ko 
je bil prestavljen v Mošnje, 
kjer je deloval do leta 1819, 
ko je postal v Ljubljani stol-
ni kanonik. V okviru škofij-
ske kurije je prevzel še vrsto 
drugih nalog. Med drugim 
je bil svetnik škofa Avgušti-
na Gruberja, dekan dekanije 

Ljubljana, šolski inšpektor 
in direktor teoloških študi-
jev v Bogoslovnem učilišču 
na cesarsko-kraljevem lice-
ju v Ljubljani, kakor se je 
ustanova imenovala od časa 
po obnovitvi teološkega štu-
dija po odhodu Francozov. 
Bil je med kanoniki, s kate-
rimi je škof Gruber stolni 
kapitelj spremenil iz pov-
sem plemiške ustanove v 
večini neplemiško.

Zanimivi Gorenjci tedna in dogodki iz dežele Kranjske:
   V Žirovnici se je 21. 5. 1825 rodil duhovnik in  

narodni delavec Urban Golmajer. Bil je kaplan in 
župnik po istrskih krajih. Med Slovenci in Hrvati je 
deloval v narodnem duhu. Kmete je učil sadjarstva, 
sviloprejstva in čebelarstva.

   V Kranju so 21. 5. 1926 družbeniki Gustav Horak 
in Pavel Markgraf, industrialca iz Lodza, in Franjo 
Sirc iz kranjske podružnice Slavenske banke  
ustanovili tekstilno podjetje Intex, ki je močno  
vplivalo na razvoj mesta.

   Blejski grad je bil kot castellum Veldes 22. maja 
1011 prvič omenjen v darilni listini nemškega kralja 
Henrika II. briksenskemu škofu Adalberonu.

   Na Rodinah pri Žirovnici se je 26. 5. 1891 rodil  
slovenski pisatelj Janez Jalen.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

»Končno je dala tašča zele-
no luč, da se turistične sobe 
ponovno aktivirajo. Preden 
smo sprejeli prve goste, je 
umrl tast. Tudi on je bil pri-
ženjen kot jaz. Deloval je kot 
senca, neopazen. Garal je 
od jutra do večera in naredil 
vse, kar mu je ukazala žena. 
Šele takrat, ko ga ni bilo več, 
sem se začela zavedati, da 
mi je bil pogosto v oporo. Ne 
sicer na glas, bolj po tiho, a 
vendarle …« 

Mojca nadaljuje: »Z Meto-
dom sva se spet selila. Naji-
no sobo in podstražnico, kjer 
sta spala dvojčka, smo preu-
redili v turistični sobi. Tašča 
se je sedaj, ko je bila vdova, 
preselila v sobo k mami, mi 
pa smo lahko zasedli njeno 
zakonsko posteljo. Nisem 
bila zadovoljna. Spati v isti 
sobi s šoloobveznima otro-
koma ni bilo ravno prijet-
no. Začela sem spodbujati 
moža, da greva na svoje, da 
si zgradiva hišo. Takrat sem 
že zelo dobro zaslužila, lah-
ko bi vzela kredit, če ne dru-
gega. A ni dovolil. Češ da bi 
nama mama na smrt zame-
rila. Ker je bila pač v tej hiši 
navada, da so vsi živeli pod 
eno streho …

Župnik je bil sicer že sta-
rejši, a sva se zelo dobro ra-
zumela. Bil je edini, ki sem 
mu lahko zaupala svoje te-
žave. Nekoč mi je predla-
gal, naj se pridružim pasto-
ralnemu svetu ter jim poma-
gam urejati župnijsko kroni-
ko. Z veseljem sem to stori-
la. Brskanje po preteklosti 
pa je postalo stresno. Vedno 
bolj sem ugotavljala, da sem 
se poročila v zelo nenavadno 
družino. Pod preprogo pre-
teklosti se je skrivalo marsi-
kaj. Najbolj šokanten poda-
tek, na katerega sem nale-
tela, je bil, da je moževa ba-
bica rodila pri 62 letih! Žu-
pnik mi je obrazložil, da vča-
sih stvari veljajo le v teoriji, v 

praksi pa se za njimi skriva 
marsikaj zloveščega. In tudi 
v tem primeru je bilo tako. 
Moževa prababica je poma-
gala reševati ''dobro ime'' 
svoji najmlajši sestri, ki je 
bila za deklo na bratovi kme-
tiji. Kaj vse se je med njima 
dogajalo, župnik ni vedel, ve-
del pa je, da se je rodil otrok. 
Žal je bilo otroku namenje-
nih le enajst let življenja. Po-
tem pa ga je zbil na tla in po-
mendral konj, ki je bil vpre-
žen v voz, ki je ga vozil nje-
gov nesojeni oče. Za zgodbo 
ni vedel niti Metod. Zabičal 
mi je, da je ne smem nesti na 
ušesa njegovi mami, ker bi 
se lahko zgodila katastrofa. 
Kap bi jo. Ubogala sem ga, 
obenem pa sem se počutila 
bolj samozavestno. ''Popol-
na družina'' v katero sem se 
primožila, je imela tudi tem-
ne plati. Ko sem na to pomis-
lila, sem se bolje počutila,« 
se spominja Mojca.

Življenje v hiši, v kateri je 
bilo na zunaj vse lepo in po-
polno, v resnici pa z možem 
nista imela nobene zasebno-
sti, je počasi, ne da bi se Moj-
ca tega zavedala, začelo pu-
ščati sledove. Če je le mog-
la, je ostajala v službi, kjer 
se je zelo dobro počutila. Ot-
roka sta obiskovala osnov-
no šolo, bila sta pridna, po-
poldanski čas pa sta zapolni-
la z različnimi športnimi de-
javnostmi, glasbeno šolo in 
krožki. 

»Ko so me prosili, ali bi 
lahko delavce, ki so prihaja-
li z juga, učila slovenščino, 
sem brez razmisleka prista-
la. Učne ure so potekale v ve-
černem času. Mi vsaj ne bo 
treba sedeti doma in čakati, 
da tašča prične z žebranjem 
rožnega venca, sem si rekla. 
Po drugi strani se mi je ogla-
šala vest. Večeri so bili na-
menjeni otrokoma in že mi-
sel, da ne bom ob njima, ko 
bosta šla spat, me je strezni-
la. Vseeno sem pristala, da 
učim enkrat tedensko. To se 
je dalo preživeti.

V skupini so bili pred-
vsem moški. Nekateri so 
prihajali naravnost iz služ-
be, ne da bi se prej umili 
in preoblekli. Ker po pokli-
cu nisem bila učiteljica, so 
bila naša srečanja malo dru-
gačna. Veliko smo se pogo-
varjali. Ob zgodbah, ki sem 
jih slišala, so mi šli pogosto 
lasje pokonci. Lastne težave, 
ki sem jih imela za ''groz-
ne'', so postale ob njihovih 
neopazne in niti omembe 
vredne. V spominu mi je os-
tal mlad fant, komaj je od-
služil vojaški rok. Bil je siro-
ta, odraščal je pri tujih lju-
deh, ki so ga izkoriščali, da 
ga bolj niso mogli. Očeta 
ni poznal, mama, ki je bila 
ničvrednica, se ga je spom-
nila le sem in tja, kadar ji je 
zmanjkalo denarja, da ga je 
poslala na ulico, kjer je be-
račil zanjo. Fantje, s kateri-
mi je služil vojsko, so ga na 
vlaku pregovorili, naj se jim 
pridruži na poti v Slovenijo. 
Bili so prepričani, da se tam 
cedita med in mleko, da bo 
vsak imel svoj avto in da jim 
ne bo treba delati. Pristali so 
v neki razpadajoči baraki, 

dva sta spala v eni postelji, 
niso imeli ne vode ne strani-
šča. Zoran se je prehladil in 
zadnji hip so ga prepeljali v 
bolnišnico na Jesenice, kjer 
so mu rešili življenje. Bil je 
zelo učljiv, znanje je tako re-
koč požiral. Z odliko je na-
redil tečaj, pomagala sem 
mu, da se je vpisal na poklic-
no šolo. Ne vem sicer, kdo 
mu je napolnil glavo z ide-
jo, da mora postati zgleden 
''samoupravljavec''. Kljub 
temu da se v rodne kraje ni 
nikoli več vračal, ga je zelo 
prizadelo, ko je razpadla Ju-
goslavija. Ni mogel razume-
ti, da sem se osamosvojitve 
veselila! Takrat je bil že po-
ročen, imel je dva otroka, bil 
je zagret krvodajalec, a srce 
mu je še zmeraj tavalo od 
''Vardarja pa do Triglava''. 

Bolj kot sem se posvečala 
drugim zgodbam, manj me 
je bolela moja lastna. Otro-
ka sta zaključila z osemlet-
ko, odločila sta se, da se vpi-
šeta na gimnazijo v Ljublja-
no. Ideja, da se v prestolni-
co preselim skupaj z njima, 
se je rodila čisto spontano. Z 
možem že tako in tako nisva 
več spala v isti postelji, zato 
me ni presenetilo, da se je 
z mojo odločitvijo strinjal. 
Tašča ni mogla skrivati ve-
selja. Srečna je bila ob misli, 
da bo imela Metoda, moje-
ga moža, čisto zase. Kmeč-
ki turizem je bil v razcvetu, 
kmetija je bila lepo obdela-
na, jaz grem od hiše, kaj več 
bi si lahko želela?! 

Nekaj časa sem bila zapo-
slena v turizmu, potem pa 
sem dobila službo na nekem 
ministrstvu, kjer sem vedri-
la malo več kot devet let. 
Zelo neurejeni medsebojni 

odnosi so me prisilili, da sem 
službo zamenjala. Tam, kjer 
sem dočakala upokojitev, 
sem bila več kot zadovoljna.

Končno me je doletela sre-
ča tudi v zasebnem življe-
nju. Na tem področju sem 
doživela toliko odrekanj in 
hudega, da sem bila prepri-
čana, da sem rojena pod nes-
rečno zvezdo. Ko sem hodila 
na govorilne ure, sem pobli-
že spoznala enega od profe-
sorjev, s katerim sva sodelo-
vala še v času, ko sem uči-
la delavce iz južnih repub-
lik slovenščine. Malo bolj 
na tesno sva trčila skupaj na 
maturantskem plesu. Ker pa 
je bil prisoten tudi Metod, si 
kaj več nisva mogla privošči-
ti, četudi so mi hormoni poš-
teno divjali. Odkrito povem, 
da sem z njim doživela vse 
tisto, kar sem ob Metodu ne-
nehno pogrešala: od ljubez-
ni do telesne ljubezni. Uro-
ša ni nikoli brigalo, kaj bodo 
rekli ''drugi ljudje''! 

Še zmeraj živiva skupaj, 
nobenega od naju ne moti, 
da sem v bistvu še zmeraj 
poročena z Metodom. Ob-
časno ga še obiskujem, saj je 
postal precej bolehen. Kme-
tijo je prevzel sin, ki pa jo 
vodi po svoje. Z ženo ne do-
volita, da bi se kdorkoli vti-
kal v njune odločitve. Dru-
gi sin je študiral zgodovi-
no. Lansko leto je zaključil z 
raziskovanjem korenin mo-
ževe družine. Marsikaj je na-
šel. Tudi takšne reči, ki niso 
za v javnost. Težko se je spo-
padel z odkritij, a končno mi 
je le verjel, da je laže živeti 
s spoznanjem, da so bližnji 
polni napak, kot pa da nima-
jo niti ene.«

(Konec)

Mojca, 2. del 

Prihodnost
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Alenka Bole Vrabec

Leto 1818 je bilo bogato 
leto rojstev znanih osebno-
sti od umetnosti do znano-
sti in gospodarstva. 

V Marseillu se je rodil 
Marius Petipa, v družini, 
kjer je ples pomenil najpo-
membnejši del življenja. 
Mariusov oče je bil učitelj 
plesov, brat pa izjemen ple-
salec. Tudi Marius je ime-
nitno plesal, vendar ga je 
bolj privlačila koreografija. 
Pot plesa ga je vodila v car-
sko Rusijo, ki je že slove-
la kot dežela dobrih balerin 
in baletnikov. Petipa je delo-
val v Sankt Peterburgu v Ce-
sarskem gledališču in v Mo-
skvi v gledališču Boljšoj. Za-
pisano je, da skoreografiral 
skoraj 60 baletov, od kate-
rih so nekateri, posebno tisti 

na glasbo Petra Iljiča Čajko-
vskega, večni. Imel je iskriv 
dar za promocijo samega 
sebe in je marsikaj sam pri-
speval k slovesu, da je legen-
darna osebnost. Vzgojil je 
vrsto primabalerin, od kate-
rih je najbolj znamenita Ana 
Pavlovna, ki je svojega umi-
rajočega laboda plesala na 
vseh celinah. 

Rodil se je 11. marca 1818, 
umrl pa 14. julija 1910 na 
Krimu. Poročil se je trikrat 
in imel devet otrok. Bil je re-
sničen navdih in mojster ru-
skega klasičnega baleta, ki so 
mu porezali ustvarjalna kri-
la leta 1903 in ga nesramno 
spodrinili z izgovorom, da 
so se razmere na baletnem 
odru z rusko-japonsko voj-
no spremenile. V krimskem 
obdobju je napisal svoje spo-
mine in objavil več dnevni-
kov. Najboljše izmed njego-
vih koreografij – Trnuljčica, 
Hrestač, Giselle, Bajadera, 
predvsem pa Labodje jeze-
ro – so še vedno žive. Glas-
ba ostaja ista, konci pravlji-
ce pa se včasih spreminja-
jo. Primabalerine po navadi 
plešejo dve vlogi, belega la-
boda, Odette, ki jo lahko reši 
le večna ljubezen, in njeno 
čisto nasprotje, čarovniško 
hči Odille v vlogi usodne-
ga črnega laboda, ki zasle-
pi princa Siegfrieda. Včasih 
na koncu izdihne Odette kot 
beli labod, včasih se Odette 
in princ Siegfried, ki je izdal 
njuno ljubezen, skupaj uto-
pita v jezeru … včasih pa je 
konec celo srečen ...  

Konec peke pa naj bo aro-
matično sočen!

Kavkaški šašlik v kefirjevi 
marinadi

Za veselo družbo ob žaru 
potrebujemo: 2–2,5 kg svinji-
ne, ki ne sme biti pusta – naj-
boljša je vratovina, 600 g če-
bule, 4 lovorove liste, 1 l kefir-
ja, 4–5 strokov česna, sol, črn 
in kajenski poper po okusu, sok 
pol limone, 4 vejice svežega ti-
mijana

Najprej narežemo meso 
na lepe kocke velikosti 3–4 
cm. Čebulo zrežemo na kolo-
barčke, česen stremo. Timi-
jan osmukano in zrežemo. 
Lovorove liste prepolovimo. 

Čebulo damo v posodo 
s pokrovom. Potresemo jo 
s soljo in pregnetemo. Če 
imamo občutljivo kožo, si 
nadenemo gospodinjske ro-
kavice. Potem stresemo na-
njo koščke mesa, česen, ti-
mijan in začimbe po okusu. 
Dodamo limonin sok. Pre-
mešamo in prelijemo z jo-
gurtom, vnovič premešamo 
in pazimo, da je meso v ce-
loti prekrito z marinado. Po-
skusimo, ali je marinada do-
volj začinjena. Nato poso-
do pokrijemo in damo v hla-
dilnik za najmanj dvanajst 
ur. Naslednji dan meso po 
koščkih jemljemo iz mari-
nade, ga natikamo na palčke 
in jih polagamo na kuhinj-
sko papirnato brisačko, da 
se odvečna marinada odce-
di. Nabodala zložimo na žar 
in jih previdno obračamo, da 
je meso na vseh straneh hru-
stljavo pečeno. Ponudimo z 
dobrim kruhom in sočno so-
lato. 

Pa dober tek!

Labodje jezero

mizica, 
pogrni se

Miha Naglič

»Rdeči ribez v dvorani, ka-
dilci na parkirišču, fički na 
dvorišču so ugasnili luči, za 
slavnostni uvod so zaveso 
odgrnili pred velikim plat-
nom, Kino Union, mesec 
brez piknikov v travi in le-
žanja v naravi, pred mano 
ne sedi dolgin, ni naklju-
čje, da sem prišel s prijate-
ljem, ključ tiči drugje, poz-
nava se od prve ure v petem 
ce, osnovna šola Valentina 
Vodnika, zdaj sva gimnazij-
ca, lepo vas prosim, splete-
ne so čvrste vezi, do Šentvi-
da in domov potujeva z zele-
nim avtobusom, raztegnje-
na harmonika s šoferjem in 
pultom za sprevodnika, prik-
rival nisem nič pomembne-
ga, če ne vara me spomin, ra-
zen preganjavice, da te gips 
na roki doleti kot kazen za 

pristop do prepovedanih jaz-
bin, nisem hotel tvegati, Jaka 
bi razumel tesnobo in trepet, 
skrivnost je super dobra, če 
se ne množi, salo na trebu-
hu ga ovira, ne posebej ne na 
splošno ne trenira, raje dol-
govezi, razpreda in filozofi-
ra, zna pa bobne bajno božati 
in zasipati činele s prošnjami 
za ritem, ki ga ni in ni, glas-
benik po duši je njegov sta-
rejši brat, novinar pri časopi-
su Delo, knjigo Branke Jur-
ca sem prebral, preden sem 
Ireno Kranjc spoznal, plavo-
lasko s pegami na licih, vsa-
ko torkovo popoldne na lite-
rarnem krožku, kako priti v 
pogosti stik, kako se prikupi-
ti, zanesljivo ne s cmeravim 
jokom, bolj verjetno z igra-
mi pred oficirskim blokom, 
pomagajo superge in koleb-
nice, trenirka in gumitvist, 
postanka ni pri plezariji prek 

pečine, do trojke še nekako 
gre, pod neznosno nihajo-
če prsi se steguje štirka, nje-
na sestra je skočila tako viso-
ko, kadar ni kilometrov šte-
la na stadionu ŽAK, Železni-
čarski atletski klub, za kora-
kom sem naredil drug korak, 
naglo sem napredoval, zrel 
za punco sem postal. Prele-
po sem se imel, prekratko. 
Enkrat pač vse mine. Bolj 
slaba tolažba je to, zlasti sre-
di filma, Rajko Ranfl ga reži-
ra, Irena v glavni vlogi, gola 
za prozorno steno tuš kabi-
ne, Jaka sname lenonke in 
dvigne pedagoški prst, vzbu-
ja mi skomine: takrat bi po-
trpel, pa bi s pravo zvezdo tu 
sedel!« (Str. 129)

Pesnika in esejista Ale-
ša Debeljaka (1961–2016) 
se tisti, ki smo ga brali, 
spominjamo predvsem po 
izvrstnih esejih, pa tudi 
po pesmih, ki so pesmi že 
po obliki besedila, čeprav 
v svobodnem verzu. Tu pa 
sem, sam ne vem, zakaj, 
izbral eno od njegovih pe-
smi v prozi, njen naslov je 
Naočniki, prvič je izšla v 
zbirki Kako postati človek 
(2014). Pričujoča knjiga pa 
je izšla v zbirki Kondor in z 
njo je mnogo prezgodaj (in 
na Gorenjskem) umrli av-
tor že uvrščen med sloven-
ske klasike. Upravičeno. 
Berimo ga, za nas in v nje-
gov spomin.

Nove knjige (435)

Tukaj, zate, tam

Aleš Debeljak, Tukaj, zate, tam, Pesmi in eseji, 
Mladinska knjiga, Ljubljana, 2017, 400 strani

Rdeča preproga, ob njej vrsta strumnih vojakov v paradnih uniformah, na vidiku pa  
temno vozilo ... Kakšen bi bil odgovor na uganko s temi dejstvi? Najverjetneje bo iz 
limuzine izstopil ugleden politik in se sprehodil mimo častne straže, ki bo ob  
mimohodu zavzela še strumnejšo držo. Zlasti če bo to predsednik države in poveljnik 
oboroženih sil. D. Ž. / Foto: Tina Dokl 

Kateri praznik je bil minulo nedeljo, 20. maja? Po cerkvenem koledarju so bile to binkošti, 
po posvetnem pa svetovni dan čebel, ki smo ga ravno na pobudo iz Slovenije to leto 
proslavili prvič. In če je bil to praznik čebel: iskreno čestitamo, draga čebelica na naši 
fotografiji! D. Ž. / Foto: Tina Dokl



Maša Likosar

O
b 55. obletnici 
mature so se 
ponovno zbra-
li ob kosilu v 
Hotelu Cre-

ina. Tokat je prišlo štiride-
set sošolcev in sošolk iz vse 
generacije. »Srečujemo se 
vsakih pet let in vedno manj 
nas je. Vsaj 15 jih je že pokoj-
nih, nekateri bolehajo, drugi 
so v tujini, a tisti, ki pridemo, 
smo neizmerno srečni, da se 
lahko še enkrat objamemo in 
obudimo spomine, na čase, 
ko nas še niso pestile gube in 
sivi lasje.« 

Srednja tehniško-tekstil-
na šola v Kranju je bila tedaj 
edina tovrstna šola v Jugosla-
viji, zato so bili dijaki z vseh 
vetrov: iz Makedonije, Srbi-
je, Hrvaške, Bosne. »Razde-
ljeni smo bili v pet strokov-
nih razredov: kemijski, tkal-
ski, predilski, pletilski in 
konfekcijski. Ni bil sprejet 
kar vsak, opraviti smo morali 

strokovne izpite, predvsem 
pa izkazati ročne spretnos-
ti. Naša razredničarka je bila 
Jožica Ogrizek. Zelo prijazna 
gospa. Skupaj smo šli vsako 
leto na smučanje na Osojni-
co. Peljala nas je celo na kon-
čni izlet na Pohorje,« pripo-
veduje Marija. Srednjo šolo 
so zaključili ravno v obdobju 
gospodarskih reform in čas 
jim ni bil naklonjen – številni 

so šli s trebuhom za kruhom, 
zlasti v Avstrijo, Nemčijo in 
Francijo, redki so se vpisali 
na fakulteto.

Njihovo odraščanje je bilo 
drugačno od današnjega, 
materialno skromnejše, a 
duhovno mnogo bogatejše. 
»Živeli smo v dijaškem domu, 
se umivali v ''lavorju''. Iz Lju-
bljane v Kranj sem se vozila 
s kolesom, ker je bil avtobus 

predrag, a vseeno smo bili sre-
čni in iskrivih oči.« Nadaljuje: 
»Po šoli smo se vedno spreho-
dili po mestu gor in dol – bili 
smo kot na promenadi. Vsa-
ko nedeljo pa smo šli na ples v 
Storžič. Tedaj je bil zelo popu-
laren swing in pesem Mari-
na. Popivali nismo, najhuje 
kar je bilo, da smo sem ter tja 
kakšnega pokadili – bili smo 
zdravega razuma.« 

OB NEDELJAH SO ŠLI NA PLES
»Po več kot pol stoletja smo spet tu, v mestu, ki je bilo v času srednje šole naš drugi dom – v Kranju,« 
pravi Marija Jekše, ki je skupaj z 91 drugimi dijaki leta 1963 maturirala na Srednji tehniško-tekstilni šoli  
v Kranju.

Generacija je štela 92 dijakov, na 55. obletnici se jih je zbralo štirideset. / Foto: Primož Pičulin

Nedavno so na stopniščni galeriji kranjske Panorame Stara 
pošta odprli fotografsko razstavo znanega gorenjskega foto-
grafa Deana Dubokoviča (na fotografiji). Razstavljena dela 
pripovedujejo zgodbo o posestvu Monte Rosso iz hrvaške 
Istre. Avtor razstave nam je razložil, da je navdih zanjo dobil 
v naravi, okolju posestva. Spremljal je namreč, kako se je 
posestvo razvijalo od začetka, ko je bila še makija, in potem 
do deset let nazaj, ko se je vse skupaj razvilo v nekaj tako 
razsežnega in lepega. Pravzaprav skozi razstavo gledalec ta 
razvoj začuti, ob tem pa zazna še nekaj: lahko vidi, od kod 
dejansko izvirata olje in vino, ki ju lahko pokusi v Panorami. 
»Da je naravno, avtentično, je poreklo znano,« se nasmehne 
Dean. Najbolj pa sta ga pri fotografiranju pritegnila sončni 
vzhod in zahod, ki ju seveda tudi lahko vidimo med razstav-
ljenimi deli. Razstava bo na ogled do letošnjega septembra.

Monte Rosso skozi oči fotografa

Alenka Brun

T
ako so v dvora-
ni nove Knjižni-
ce A. T. Linhar-
ta v Radovljici na 
predstavitvi 36. 

Festivala Radovljica nago-
vorili prisotne medije župan 
Občine Radovljica Ciril Glo-
bočnik, umetniški vodja fes-
tivala Domen Marinčič in 
Marija Kolar, predsedni-
ca Društva ljubiteljev stare 
glasbe Radovljica. Ob kon-
cu novinarske konferen-
ce je sledil podpis pogodbe 
o sodelovanju med občino 
in Društvom ljubiteljev sta-
re glasbe Radovljica; nekaj 
besed pa so zaupali še Alen-
ki Bole Vrabec (TD Radov-
ljica), ki je povabila na sre-
dnjeveško tržnico oziroma 
semanji dan, ki ga Radovlji-
ca gosti teden dni pred fes-
tivalom. 

Letošnji Festival Radov-
ljica bo potekal od 4. do 21. 
avgusta. Znan je po poudar-
ku na starejši glasbi, a v spo-
red že vrsto let vključuje tudi 
redko izvajano glasbo 19. in 
20. stoletja, pogosto na ustre-
znih zgodovinskih glasbi-
lih. V glasbenih krogih si je 
ustvaril sloves butičnega fes-
tivala in občinstvu predstav-

lja izredno širok razpon glas-
bene dediščine. Vsako leto 
gosti glasbenike z vsega sve-
ta in najmanj deset koncer-
tov. In ker je radovljiška cer-
kev sv. Petra prenovljena, bo 
gostila dva koncerta, potem 
sta tu še Velesovo in Radov-
ljiška graščina, ki bo gostila 
večino preostalih koncertov. 
Župan je v svojem nagovoru 
pohvalil festival in se dotak-
nil predvsem njegove finanč-
ne plati, Marija Kolar je temo 

dopolnila in dodala še, da so 
se letos odločili in malenkost 
povišali ceno vstopnic, deset 
koncertov pa razdelili na dva 
dela – tako se bodo obisko-
valci festivala lahko na pri-
mer odločili tudi za nakup 
vstopnic za pet koncertov. 
Na vse koncerte bo ponovno 
vozil brezplačni festivalski 
avtobus iz Ljubljane in Kra-
nja. Zahvalila se je tudi obči-
ni za vsa leta podpore, ome-
nila prispevek glasbene šole 
ter poudarila, da so na mini-
strstvu za kulturo prepozna-
li izjemnost festivala, tako 
kakovost kot idejno zasnovo 
zanj. O programu je sprego-
voril Domen Marinčič. Ume-
tniški vodja festivala je zad-
njih dvanajst let in se resni-
čno trudi, da je festival nekaj 
edinstvenega. V programu 
tako lahko najdemo dela in 
tudi ansamble, ki nastanejo 
posebej za ta festival. 

V Radovljici in Velesovem 
bodo obiskovalci lahko avgu-
sta prisluhnili različni glasbi 
– od novih rekonstrukcij glas-
be Vikingov, pesmi iz slavne 
srednjeveške zbirke Carmi-
na Burana in doslej neizva-
jane renesančne polifonije 
iz zbirke ljubljanskega škofa 
Tomaža Hrena do motetov 
ter pesmi nemških romanti-
kov od Liszta do Regerja. Na 

sporedu bodo tudi plesi Isaa-
ca Poscha ter dela Františka 
Josefa Benedikta Dusika in 
Francesca Pollinija. Bach bo 
zazvenel na orglah, poseben 
navdih je lahko starogrški 
pesnik Anakreon. Dogajanje 
se bo začelo 4. avgusta z uvo-
dnim renesančnim koncer-
tom zasedbe mestnih piska-
čev. V sklopu festivala bodo 
potekali tudi tečaji za orgle, 
čembalo in kljunasto flavto 
ter delavnica za pevce.  

FESTIVAL 
RADOVLJICA 
Festival Radovljica 2018 bo potekal med 4. in 21. 
avgustom, v torek pa so organizatorji že povabili 
na njegovo prvo predstavitev. 

Domen Marinčič, Ciril Globočnik in Marija Kolar
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HUMOR, HOROSKOP
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HOROSKOP
TANJA

TA JE DOBRA

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_42
NALOGA

4 1 5 7 2
8 3 9 4

6 1 4 7
8 2 7
4 6 7 8 2 3

3 5 1
5 2 9 8

9 2 1 3
7 4 3 6

sudoku_LAZJI_18_42

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_18_42
NALOGA

41572
8394

6147
827
467823

351
5298

9213
7436

sudoku_LAZJI_18_42

REŠITEV

413597826
758326194
269184753
182935647
546718239
397642518
635279481
924861375
871453962

sudoku_TEZJI_18_42
NALOGA

6 4 2 3
9 4 2

3 7
5 3 2 1

5 3
7 8 2 6

7 9
8 3 7
9 5 4

sudoku_TEZJI_18_42

REŠITEV

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

678425193
391687542
542931786
469573821
125849367
783216459
257398614
834162975
916754238

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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

Vse ima rada 
Gospa vpraša gospodinjsko pomočnico Mari: »Mari, 
koga imate v naši družini najrajši?«
Mari: »Tega pa res ni treba spraševati, saj vendarle veste, 
da imam najrajši vas gospa.«
»Koga pa imate radi takoj za menoj?«
»Vaša ljuba otročička.«
Gospa: »Kdaj pride pa moj mož na vrsto?«
Mari: »Takoj po polnoči!«

Kaj ste pili? 
Policist zaustavi voznika: »Smrdite po alkoholu, ste mor-
da pili?«
Voznik: »Sem!«
Policist: »Kaj ste pili?«
Voznik: »Napiši laški rizling, ker chardonnay itak ne boš 
znal napisati.« 

Dan, mesec in leto zapora 

Delavec je na zid podjetja napisal: Naš šef je nor.
Na sodišču so ga obsodili na en dan, en mesec in eno 
leto zapora.
En dan zato, ker je popackal zid, en mesec zato, ker je 
pribor za pisanje in barve ukradel v podjetju, in eno leto 
zato, ker je razkril poslovno skrivnost!

Zaljubljenca 

»Lubika, kaj je za kosilo?«
»Piki, nič.«
»Sto mater, pa že včeraj ni bilo nič!«
»Drži, saj sem kar za dva dni skuhala.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Na čustvenem področju boste prišli do novih spoznanj. 
Stvari, na katere do sedaj niste bili pozorni, vam bodo 
pomenile vedno več. Sprememb se boste seveda ustraši-
li, a hkrati tudi težko pričakovali vse, kar prinašajo.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Stali boste pred težko odločitvijo, še težje bo, ker tokrat 
ne bo šlo samo za vas same, ampak za nekoga, ki vam je 
zelo pri srcu. Bali se boste tveganja. A močna volja zaupa-
nja in spoštovanja bo zopet zmagala kot vedno.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Usoda vam bo v naslednjih dneh več kot naklonjena. Mir-
no se boste prepustili dobremu vzdušju, saj na vas ne bo 
prežala nobena težava. Posvetili boste čas že pozabljenim 
prijateljem. Uživali boste in se veselili kot že dolgo ne.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Na vseh področjih in v različnem okolju boste pokazali 
svoje talente. Ker bodo okoli vas pravi ljudje, boste deležni 
tako občudovanja kot spodbude. Konec tedna boste pre-
živeli v dobri družbi ljudi, ki jih že dolgo časa niste videli.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Spomnili se boste starih prijateljev in jih tudi poiskali. 
Prav čutili boste potrebo po zabavi in sproščenem sme-
hu. Tako sprostitev bi si lahko privoščili večkrat, saj ste 
na splošno preveč obremenjeni. Na čustvenem področju 
pričakujte dobre spremembe.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Kmalu se bo pokazala vaša borbenost, nekdo vam bo 
predlagal nekaj, kar vam bo že takoj na začetku sumljivo. 
Vztrajali boste pri svojem, čeprav bodo letele hude bese-
de. Šele kasneje boste izvedeli, da ste imeli še kako prav.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Veliko truda boste vložili v neki projekt in na koncu boste 
uspešni in zadovoljni. Brez premora se boste takoj anga-
žirali na drugem področju. Pričakujte pa, da vam bo zara-
di tega zmanjkalo časa za ljubezen. Ljubezen preveč ne 
bo čakala.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Obetajo se vam osebne spremembe. Dozorevanje v 
duhovnem smislu se vam stopnjuje, zato bodite priprav-
ljeni na rezultate, ki bodo prišli prej, kot si lahko mislite. 
Okoliščine, ki so bile še pred nedavnim negativne, bodo 
kar naenkrat ugodne za vas. 

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Pred vami je čas novih priložnosti, zato bodite zelo paz-
ljivi na dogajanje okoli sebe. Pričakovanja bodo velika. Ne 
bo ostalo le pri željah, saj ste končno prišli na vrsto. Vaš 
dober dan bo sreda, zato glejte, da ga dobro izkoristite.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Ne le da boste drugim dopustili, da vas razvajajo, ampak 
boste tudi sami sebi posvetili več pozornosti. Že nekaj 
časa ste se počutili dokaj nestabilno in brez občutka var-
nosti težko živite. Zato vam bodo prijetni dogodki zelo 
koristili.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Dogodke boste komaj sproti dohajali. Še dobro, da ste 
takšen karakter in ste sposobni biti na dveh mestih hkrati. 
Poslovna poteza se vam tudi v prihodnosti izkaže kot zelo 
dobra. Na čustvenem področju pa boste prišli do novih 
spoznanj.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Zagon na delovnem mestu vam bo popustil v tolikšni 
meri, da bodo to opazili tudi drugi. Sicer brez škode, le 
navajeni vas niso tudi po tej plati. Tudi v družinskem oko-
lju bodo komaj prenašali vašo slabo voljo. Reši vas edino 
lahko le dopust.

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

PETEK_25. 05. 2018

Kavarna Panorama Stara pošta, Koroška cesta 2, Kranj vas vabi, 
da obiščete prenovljen lokal in teraso s čudovitim razgledom na mesto  
in okolico. Vabljeni na odlične sladice, napitke, prigrizke ... 

Dobimo se nad strehami Kranja! 
Kontakt: 040 880 464     Panorama Stara pošta

1. nagrada: olivno olje Monte Rosso   
2. nagrada: penina Monteclassico  
3. nagrada: malvazija Monterosso

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 6. junija 2018, 
na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah
ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no  
stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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V Panorami lahko obiskovalci  
okušajo tudi izdelke blagovne  
znamke MONTE ROSSO:  
100% hladno stiskano ekstra deviško 
istrsko olivno olje Monte Rosso,  
penino Monteclassico, malvazijo 
Monterosso, rdeče vino Nero.

Omenjene izdelke podarjamo  
srečnim nagrajencem pravilno  
izpolnjene križanke. 
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DRUŽABNA KRONIKA

PETEK_25. 05. 2018

Igralec Hugh Grant se je pri sedemin-
petdesetih pustil ujeti materi svojih treh 
otrok. Kljub neromantičnemu pogledu 
na zakon, romancah in skokih čez plot 
se bo poročil z Anno Eberstein, švedsko 
televizijsko producentko. Z zlatim globu-

som nagrajeni igralec ima sicer pet otrok. Enega iz tri-
najstletne romance z Elizabeth Hurley, enega pa je spočel 
s Tinglan Hong, ko je bil že v zvezi z Anno.

Hugh Grant kmalu pred oltar

Z oskarjem nagrajeni igralec Anthony 
Hopkins (80) že dvajset let ni spregovoril 
s svojo hčerko, kot pravi niti ne ve in ga ne 
zanima, ali ima že otroke. Danes osem-
inštiridesetletna Abigail je njegova edina 
hči, ki jo ima iz prvega zakona s Petronel-

lo Barker in je po očetu podedovala igralski talent, ukvarja 
pa se tudi s petjem. “Z očetom sva si odtujena, odšel je, ko 
sem bila stara dve leti,” je povedala igralka, ki se je zdravila 
zaradi alkoholizma in depresije.

Anthony Hopkins nima stikov s hčerko

Pevka Katy Perry (33) in 
Orlando Bloom (41) naj bi 
bila znova par. Da ni več sam-
ska, je pevka potrdila v finalni 
oddaji Ameriški idol. Imena 
partnerja sicer ni navedla, 

sta se pa skupaj odpravila v Rim in se v Vatikanu srečala s 
papežem. “Orlando in Katy sta super. Ponovno sta par in 
tokrat se zdijo stvari med njima bolj resne,” je povedal vir 
za People in dodal, da sta oba navdušena nad obnovljeno 
zvezo, ki jo tokrat želita ohraniti bolj zase.

Katy in Orlando spet skupaj

Igralka in pevka Jada Pinkett Smith je jav-
nosti razkrila razlog, zakaj nosi turbane. 
Pri šestinštiridesetih se bori s plešavos-
tjo. “Nisem govorila o tem, ker mi je bilo 
težko,” je priznala igralka, ki se spominja 
grozljivega trenutka, ko ji je v roki ostal cel 

šop las. “Od strahu sem se tresla, zdravniki niso odkrili 
vzroka. Nekateri pravijo, da je povezano s stresom, drugi 
trdijo, da gre za naraven proces staranja.”

Jada Pinkett Smith postaja plešasta

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

V 
Slovenia Eco 
resortu v Godiču 
sta se 17. maja 
poročila 27-let-
na Danielle in 

29-letni Jack O’Boyle. Odlo-
čitvi, da se poročita v Slove-
niji, je botrovalo navdušen-
je nad deželo, ki sta jo spo-
znala podrobneje in druga-
če kot le nekajdnevna turis-
ta, saj imata v Domžalah pri-
jatelje. 

Tudi sama sta bila najprej 
prijatelja, potem pa je najbo-
ljše prijateljstvo preraslo v 
ljubezen. Ona je računovod-
kinja, on voznik tovornjaka. 

S seboj je par pripeljal kar 
lepo število svatov in tako za 
potrebe poroke zakupil celo-
ten Eco resort. Kakšne pol 
ure pred načrtovanim usod-
nim da na pomolu letovišča 
so nebo prekrili oblaki in se 
je ulilo. Veselja kljub temu 
ni zmanjkalo, in ko se je 
naliv začel umirjati, so poro-
ko nadaljevali. 

Nevestina prijateljica 
Domžalčanka Petra Flisek 
nam je razložila, da si je 
par po Sloveniji ogledal pre-
cej lokacij, kjer sta se želela 
poročiti, a sta se potem odlo-
čila za Slovenia Eco resort. 
Danielle je namreč velika 
ljubiteljica narave in živali in 
si je zamislila civilni poročni 

obred in zabavo na prostem 
s pridihom boemske poroke. 
In za to, da najdeš še prostor, 
ki sprejme šestdeset svatov, 
in da so nastanjeni skupaj, 
se ji je zdel Eco resort idea-
len. Ostali so tri dni oziroma 
dvakrat prespali.

Filmski lik, ki je omrežil 
kar precej svetovnih src než-
nejšega spola, pa je zagotovo 
Han Solo, ikonični galaktični 
lovec, eden najbolj priljublje-
nih likov v sagi Vojne zvezd. 
Precej zaslug za to ima tudi 
igralec Harrison Ford. Sedaj 
pa je Han Solo dobil tudi 
svoj film Solo: Zgodba Voj-
ne zvezd. Skozi serijo drznih 
pobegov globoko v temnem 
in nevarnem kriminalnem 

podzemlju, Han Solo spozna 
svojega kopilota Chewbacco, 
se sreča z razvpitim tihotap-
cem Landom Calrissianom, 
leta pred tem, preden se ta 
pridruži upornikom. Han 
odkriva sebe, vesolje.

Na prav posebno, eks-
kluzivno premiero filma je 
povabil Cineplexx Kranj. 
Tako smo bili v ponedeljek 
zvečer med tistimi, ki so se 
odzvali povabilu in si ogleda-
li film med prvimi na svetu. 
Za rahlo glasbeno in filmsko 
ogrevanje je že pred projek-
cijo poskrbel Uroš Bitenc, za 
prav posebne fotografije pa  
tudi mladi slovenski Han 
Solo, ki ga je samozavestno 
upodobil Mitja Bosnič. 

POROKA IN HAN SOLO
Ko so se Britanci oziroma – lahko bi rekli – kar ves svet pripravljali na poroko princa Harryja in njegove 
izbranke Meghan Markle, se je angleški par iz okolice Londona odločil, da bo svoj usodni da dahnil pod 
Kamniško-Savinjskimi Alpami. Priljubljeni Han Solo pa je dobil svoj film.

Ženin Jack in njegov bratPetra in nevesta Danielle

Mitja Bosnič (Na meji nevidnega), slovenski Han Solo Film je zanimal tudi stand-up komika Mikija Bubulja.

Urošu Bitencu so zaupali uvodno besedo v kinodvorani, še 
prej pa je skrbel tudi za predfilmsko vzdušje.

Navdušencev nad sago Vojna zvezd ni bilo težko 
prepoznati. Tudi pokovka in pijača sta bili v slogu filma.

Na Loškem gradu se je ustavila Karavana domačih 
pivovarn, pod gradom pa smo srečali prepoznaven 
radijski glas in obraz s televizije, nasmejano Jerico 
Zupan, ki je bila v Škofji Loki dogovorjena s prijatelji  
za kavo. / Foto: A. B.
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 »širimo veselje«

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

Mi gremo gor! 
Ste z nami?
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Jasna Paladin

Kamnik – Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik, 
Arboretum Volčji Potok ter 
Sekcija cvetličarjev in vrtnar-
jev pri Obrtno-podjetniški 
zbornici Slovenije  s podpo-
ro Slovenske turistične orga-
nizacije in Občine Kamnik 
pripravlja prireditev Igra rož, 
ki se v Kamniku in Arboretu-
mu Volčji Potok začenja da-
nes, 25. maja, sklenila pa se 
bo v nedeljo, 3. junija.

»Gre za edinstveno pri-
reditev v Sloveniji, za kate-
ro načrtujemo, da bo pos-
tala tradicionalna. Poteka-
la bi vsaki dve leti, tako kot 
vsaki dve leti poteka držav-
no prvenstvo cvetličarjev. 
Naš dolgoročni cilj pa je, da 
v Kamnik pripeljemo evrop-
sko prvenstvo cvetličarjev 
in tako še dodatno opozori-
mo na Kamnik kot privlač-
no turistično destinacijo,« 

pravi direktorica Zavoda za 
turizem, šport in kulturo Ka-
mnik Božena Peterlin.

Osrednji del dogajanja bo 
državno tekmovanje v cvet-
ličarstvu. Cvetličarji bodo 
v središču mesta ustvarja-
li danes, 25. maja, med 8. 
in 18. uro, in jutri med 8. in 
16. uro, razglasitev rezulta-
tov pa bo v soboto, 26. maja, 
ob 19. uri na Glavnem trgu. 
Vse tekmovalne teme bodo 
v prostorih Frančiškanske-
ga samostana v središču Ka-
mnika razstavljene do 3. ju-
nija.

Vrsto dogodkov bodo prip-
ravili tudi v Arboretumu, v Ka-
mniku pa bo prireditev oba 
konca tedna spremljal pester 
spremljevalni program. 

V Parku Evropa boste lah-
ko med drugim poskusi-
li jedi iz cvetja, na ogled bo 
tudi posebna likovna razsta-
va z motivi cvetja in zelenja 
ter predstavitev čebelarstva.

V Kamniku  
se začenja Igra rož
Vrhunec dogajanja, ki se bo odvijalo med 
25. majem in 3. junijem, bo jutrišnje državno 
tekmovanje cvetličarjev.Jože Košnjek

Šentpeter v Rožu – V prvo pra-
znovanje 20. maja, svetovne-
ga dneva čebel, ki ga je Orga-
nizacija združenih narodov 
na predlog Slovenije določila 
lani, so se vključili tudi sloven-
ski čebelarji na Koroškem. Na 
pobudo generalnega konzu-
lata Republike Slovenije v Ce-
lovcu in generalnega konzu-
la Milana Predana so pretek-
li teden na Višji šoli za gospo-
darske poklice v Šentpetru pri 
Šentjakobu v Rožu priredili 
čebelarski večer.

Z uvodnima govoroma sta 
ga začela ravnatelj šole Štefan 
Schellander in slovenski ge-
neralni konzul Milan Predan, 
ki je spomnil na pomemb-
ni vlogi Slovenije in tudi Av-
strije v čebelarstvu Evropske 
unije, na pomen čebele in 
njenega dela za obstoj člove-
ka in narave in na zasluge na-
šega rojaka Antona Janše, ki 
je v svojem času in s svojim 
delom povezoval Slovenijo 

in Avstrijo. Predstavila sta se 
dva čebelarja: družina Jere 
iz Dobrunj pri Ljubljani in 
Mirko Cuderman z Obirske-
ga pri Železni Kapli. Karoli-
na Vrtačnik pa je pripovedo-
vala o svoji knjigi Brez čebel 
ne bo življenja. Dr. Janko Peč-
nik, ki čebelari že od sedmega 

leta dalje, in predsednik Če-
belarskega društva Železna 
Kapla Jozi Hribar sta izroči-
la generalnemu konzulu Mi-
lanu Predanu ponatis knjige 
Slovenski bučelarček, ki sta jo 
leta 1871 napisala župnik Ja-
nez Sumper in ravnatelj To-
maž Kuhler iz Skočidola / 

Gottestala – Wernberga. Su-
mper in Kuhler sta izumila 
tudi »skočidolski panj« s sa-
tniki v podolžni legi, katere-
ga velikost je mogoče prilaga-
jati velikosti čebelje družine. 
Primerek tega panja bo tudi 
v Čebelarskem muzeju v Ra-
dovljici. 

Čebelarski večer na Koroškem
Na pobudo slovenskega generalnega konzulata v Celovcu so se tudi na Koroškem spomnili svetovnega 
dneva čebel. Koroški »skočidolski panj« pa bo obogatil zbirko Čebelarskega muzeja v Radovljici.

Udeleženci čebelarskega srečanja v Šentpetru na Koroškem
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 26. 5.
13.30, 18.10, 20.40 SOLO: ZGODBA 
VOJNE ZVEZD
16.00, 20.15 DEADPOOL 2
18.20 FANTASTIČNA ŽENSKA
14.00 JAMSKI ČLOVEK, sinhro.
15.40 MAŠČEVALCI: BREZMEJNA 
VOJNA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 26. 5.
15.50, 18.30, 21.10 SOLO: ZGODBA 
VOJNE ZVEZD
14.40, 17.20, 20.00, 22.35 SOLO: 
ZGODBA VOJNE ZVEZD, 3D
15.40, 18.00, 20.20, 22.40 
DEADPOOL 2
16.50 FANTASTIČNA ŽENSKA

20.40 MOJ LAŽNI MOŽ
14.00, 16.00 JAMSKI ČLOVEK, sinhro.
21.00 MAŠČEVALCI: BREZMEJNA 
VOJNA
17.50 MAŠČEVALCI: BREZMEJNA 
VOJNA, 3D
18.50 POČUTIM SE LEPO
15.00 POLDI, PUSTOLOVŠČINE 
POGUMNEGA PTIČKA, sinhro.
13.50 PETER ZAJEC, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 25. 5.
20.00 SOLO: ZGODBA VOJNE ZVEZD, 3D

Sobota, 26. 5.
18.00 SOLO: ZGODBA VOJNE ZVEZD, 3D
20.30 FANTASTIČNA ŽENSKA

Nedelja, 27. 5.
19.00 SOLO: ZGODBA VOJNE ZVEZD

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 25. maja
11.00 A. T. Linhart: ŽUPANOVA MICKA (v dvorani PGK)

Ponedeljek, 28. maja
18.00 Podelitev diplom Višje strokovne šole ŠČ Kranj (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Petek, 25. maja
19.30 Koncert Simfoničnega orkestra Jesenice

GLEDALIŠKI SPORED

Rudno polje – Žirovska Alpina pripravlja 2. junija na Pokljuki 
druženje z biatloncem Klemnom Bauerjem, prijave zbirajo do 
28. maja. Zbor za pohodnike je ob 9. uri v Športnem centru 
Pokljuka, kjer bodo ob 9.30 pripravili demonstracijo nordijske 
hoje, ob 10. uri pa se bodo odpravili na pohod do planine 
Uskovnica. Ob 13. uri bo v Športnem centru Pokljuka predsta-
vitev biatlonskega poligona in zanimivosti z olimpijskih iger. 

Poolimpijski pohod s Klemnom Bauerjem

Samo Lesjak

Strahinj – Rodovitno avtoh-
tono drevo – tej sorti, pred 
nekaj leti obujeni iz pozabe, 
je boter dr. Matjaž Kmecl 
– zasajeno na javni površi-
ni, predstavlja simbol Te-
dna ljubiteljske kulture. Po-
nazarja široko dostopnost 
in raznolikost naše kulture, 
ohranjanje kulturne dediš-
čine in tudi skrb za biotsko 
raznovrstnost Slovenije.

Predsednica društva Aloj-
zija Murn je uvodoma poz-
dravila vse navzoče: pred-
sednico ZKD Kranj in ZKD 
Slovenije Mijo Aleš, predse-
dnika JSKD OI Kranj Vladi-
mirja Brleka, direktorja BC 
Naklo Marijana Pogačnika, 
ravnateljico Andrejo Ahčin 
in vodjo Medpodjetniškega 
izobraževalnega centra Ire-
no Gril. Predstavili so se tudi 
posebni strokovni gostje, 
Drago Papler, avtor članka o 
avtohtoni jablani Paplerjev 
bobovec, predstavljenega na 
mednarodni konferenci Vi-
vus, predsednik Čebelarske 
zveze Gorenjske Anže Per-
čič in predsednik Čebelar-
skega društva Naklo Janez 
Pivk.

Kot je dejal Drago Pa-
pler, zavedanje lastnih ko-
renin predstavlja spozna-
vanje osebnostnih lastnos-
ti, prepoznavanje sposob-
nosti in socialnih razmer. 

Jablano Paplerjev bobovec je 
sicer okrog leta 1895 s križa-
njem štajerskega bobovca in 
zlate parmene vzgojil pred-
nik Fran Papler v Borovnici. 
Ker se je nova sorta izjemno 
dobro prilagodila na pod-
nebne in talne razmere v bo-
rovniški dolini ter je nadpov-
prečno bogato rodila, so za-
čeli jablane množično cepiti 
in saditi po okoliških kmeč-
kih sadovnjakih in kmalu se 
je razširila tudi drugje. Mija 
Aleš je predstavila projekt 
zasajanja avtohtonih sort 

sadnih dreves in vlogo ZKD 
Kranj in JSKD ter poudari-
la pomen razvejanosti ljubi-
teljske kulture. Marijan Po-
gačnik je predstavil aktivno-
sti centra, poslanstvo šole in 
glavne dosežke v malo več 
kot desetih letih delovanja v 
občini Naklo. Občina se si-
cer povezuje z drugimi obči-
nami na različnih kulturno-
-družabnih področjih in tok-
ratni dogodek predstavlja 
dodatno vez v kulturnem so-
delovanju znotraj občine, v 
regiji in v državnem merilu. 

Na področju kulture je vi-
den razvoj, kar je tudi rezul-
tat sistematične vzpodbude 
občine, ki podpira kakovo-
stne dogodke. Anže Perčič je 
poudaril izreden pomen če-
bel za sadjarstvo, za prehra-
no človeštva ter uspeh Slove-
nije, da se bo odslej vsepov-
sod 20. maja obeleževal sve-
tovni dan čebel. Celoten do-
godek velike simbolne vred-
nosti je lepo zaokrožil na-
stop dijakov Biotehniške gi-
mnazije pod vodstvom Ma-
teje Praprotnik.

Zasadili Paplerjev bobovec
V sklopu Tedna ljubiteljske kulture, s poudarkom na obeležitvi prvega svetovnega dneva čebel, je KUD 
LIK Naklo organiziralo na posestvu Biotehniškega centra Naklo slovesno zasaditev avtohtone jablane 
Paplerjev bobovec.

Jablana Paplerjev bobovec je z zasaditvijo postala tudi simbol umnega gospodarjenja, 
ljubiteljske kulture in lokalnega povezovanja. / Foto: Gorazd Kavčič
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 16. 6., KOPALNI IZLET BERNARDIN: 18. 6., VELIKI KLEK / 
GROSSGLOCKNER: 5. 7., DOLOMITI: 6. 7., POLJSKA: 29. 5.–3. 6.,  
prijave za morje DUGI OTOK in OREBIĆ že sprejemamo.  
www.rozmanbus.si
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OGNJENI 
ŠOV

VOLKODLAK   
improvizirana 

predstava

Grajsko 
parkirišče 

2.6. 
20:30

1.6. 
20:30 NA GRADU 

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

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

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

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

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

PRIREDITVE

Mednarodni simpozij o Josipini Urbančič 
Turnograjski 
Preddvor – Kulturno društvo Josipine Turnograjske v sode-
lovanju in pod pokroviteljstvom Občine Preddvor in Zavoda 
za turizem Preddvor vabi na Mednarodni simpozij o Josipi-
ni Urbančič Turnograjski, ki se bo ob 185. obletnici njenega 
rojstva začel prihodnji petek, 1. junija, ob 9.30 v gradu Hrib v 
Preddvoru. Ob tej priložnosti bo izšel zbornik, ki bo predsta-
vljen na večerni zaključni prireditvi ob 17.30 na gradu Turn, 
na kateri bosta v programu med drugim sodelovala sloven-
ski filmski in gledališki igralec Pavle Ravnohrib in ddr. Mira 

Delavec Touhami, predsednica Kulturnega društva Josipine 
Turnograjske. Vstop bo prost.

Hospickafe
Bled – Slovensko društvo hospic vabi v torek, 29. maja, ob 
19.30 v Knjižnico Blaža Kumerdeja na Hospickafe – pogovor 
o življenju, radostih in bolečinah, o bivanju s smislom in o 
minevanju. Gostje bodo: Natalija Šimunovič, Rajko Podgor-
nik in Miha Podgornik, pogovor pa bo povezovala Manca 
Ogorevc.

Pravljično popoldne
Škofja Loka – Jutri, v soboto, 26. maja, se bo ob 10. uri v Ga-
leriji Ivana Groharja začelo pravljično popoldne z naslovom 
Pravljice v Galeriji: Rezijanske pravljice O botrih in botricah, 
na katerega vabita Loški muzej in Kulturno društvo Grable. 
Vstop bo prost.

47. srečanje zamejskih planinskih društev
Jesenice – Planinsko društvo Jesenice vabi 10. junija na 47. 
srečanje zamejskih planinskih društev v Opčinah pri Trstu. 
Predvidena sta dva lahka pohoda – daljši in krajši. Zbor bo 
ob 6. uri na zgornji postaji na Hrušici. Prijave zbirajo do če-
trtka, 7. junija, v pisarni društva ali po e-pošti na plan.dru-
stvo@siol.net do zasedbe avtobusa.

Srečanje za bolne, ostarele in invalide
Škofja Loka – Župnijska karitas Škofja Loka organizira v ne-
deljo, 27. maja, srečanje za bolne, ostarele in invalide. Sre-
čanje se bo začelo s sv. mašo v župnijski cerkvi ob 10. uri, 
nadaljevalo pa z druženjem v župnišču.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje – V Medgeneracijskem centru Kranj bo v da-
nes, v petek, 25. maja, ob 17. uri družabni večer – druženje 
ob igri taroka, ob 18. uri pa petje ljudskih pesmi. V pone-
deljek, 28. maja, bodo ob 15.30 brezplačne inštrukcije fizike 
in matematike za osnovno šolo. V Cerkljah bo v petek, 25. 
maja, ob 11.30 v Domu Taber urejanje parka, v ponedeljek, 
28. maja, pa bodo ob 15. uri v TIC-u inštrukcije matematike 
za osnovnošolce. Obvezne prijave so na telefon 041 724 134 
ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Na Svinjo planino
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 16. junija, 
na planinski izlet na Svinjo planino v Avstriji. Hoje bo skup-
no za štiri do pet ur, pot ni posebno zahtevna. Obvezen je 
osebni dokument za prestop meje. Odhod s posebnim avto-
busom bo izpred Mercatorja Primskovo z možnostjo vstopa 
na postajah od Škofje Loke do Globusa v Kranju. Prijave in 
informacije pri vodniku Milanu Čeliku, tel. 031 418 146.

KONCERTI
Koncert Veteranskega pevskega zbora
Radovljica – V nedeljo, 27. maja, se bo ob 19. uri v plesni 
dvorani Radovljiške graščine začel koncert Veteranskega 
pevskega zbora v spomin na 17. maj, dan veteranov vojne 
za Slovenijo. Za glasbeno spremljavo bosta poskrbela Niko 
Podgornik s trobento in Franc Valant s harmoniko.

Odgovor na pismo Boža 
Jožefa Janeža Kazni za oži-
vljanje totalitarizmov, ki je 
bilo v Gorenjskem glasu ob-
javljeno 15. maja 2018. 
Nobena stvar se ne zgodi brez 
razloga. Tudi to, da na prosla-
vah in okroglih mizah v orga-
nizaciji ZZB simptomatično 
»preskakujejo« dve medsebojno 
povezani dejstvi: nasilje parti-
zanskih enot, predvsem VOS-a 
v letih 1941 in 1942, ter vlogo 
politkomisarjev v partizanstvu 
in NOV. Iz tega se lahko skle-
pa, da ima ZZB za to obdobje 
in te dogodke politični interes 
ustvariti selektivni nacionalni 
zgodovinski spomin oz. nacio-
nalno pozabo. To nas spominja 
na obnovo nekoč zapovedane 
zgodovine, a sedaj z ideološko 
obarvanimi pozabami. Da se 
prepreči pohaba zgodovinske-

Kazni za 
oživljanje 
nacifašizma

ga spomina, dodajam članku 
naslednje.
G. Janež navaja, da je bilo v t. 
i. Ljubljanski provinci največ 
žrtev (9,3 odstotka). To naved-
bo dodatno osvetljuje podatek, 
da še preden so nastali oddelki 
protirevolucije (vaške straže), je 
bilo na njenem območju v letih 
1941 in 1942 najmanj 812 civil-
nih žrtev, od tega 40 odstotkov 
žensk, tudi nosečnic, ter tudi 32 
otrok. Poraz Hitlerja v Rusiji 
je povzročil razmah partizan-
stva in vzbudil pričakovanje o 
bližajočem se koncu vojne ter s 
tem možnost za prevzem oblas-
ti. Zato so v okviru druge faze 
revolucije pohiteli z odstranje-
vanjem političnih nasprotnikov. 
Pomenljiva je tudi primerjava 
samo v Ljubljani znotraj bodeče 
žice od julija 1941 do oktobra 
1942, ko je VOS umoril osem 
okupatorjev in 80 civilistov. CK 
KP Slovenije je že avgusta 1941 
ustanovil VOS brez vednosti 
IOOF, kar kaže na posebno vlo-
go VOS-a za KP in s tem daje 

drugačen pomen s strani ZZB 
pogosto poudarjenemu koalicij-
skemu značaju OF. VOS je bila 
izrazito pod vodstvom KP. 
Partizanstvo in NOV je imelo 
dva poveljnika: komandanta, 
ki je bil vojaški poveljnik, in po-
litkomisarja, ki je bil politični 
poveljnik. Oba sta imela svojo 
odgovornost. Politkomisar je 
skrbel za politično linijo borcev 
na osnovi OF. Verjetno ni tre-
ba poudariti, da so tako kot v 
VOS-u to bili preverjeni komu-
nisti. Tudi to da NOB revolu-
cionarno, to je ideološko noto. 
Zaradi »preskokov« in opisane 
vloge KP je logično, da komu-
nizma v ZZB ne omenjajo, pa 
tudi nekateri zgodovinarji ga 
ne. Pogosto jo hočejo zmanj-
šati s podatkom, da je bilo 90 
odstotkov partizanov katoliča-
nov. Ta podatek pa jo le utrjuje 
oz. nakaže vodilno vlogo KP 
ter zlorabo vernih partizanov.
G. Janež pravilno zapiše, da 
je domobranstvo ustanovil oz. 
bolje dovolil okupator. Podob-

no je bilo tudi z Vaškimi stra-
žami. Nekritična pa je njegova 
trditev, da so ob podpori RKC 
domobranci izdajalci, ker nič 
ne pove, kaj se je dogajalo do 
omenjenega datuma. Pravilno 
zaporedje dogodkov je okupaci-
ja, revolucija, protirevolucija in 
(nekritično) kolaboracija. 
Pa še o Titu in rdeči zvezdi. 
Še tako veličasten pogreb ne 
odtehta prikritih grobišč, mon-
tiranih političnih procesov, 
koncentracijskih in delovnih 
taborišč, razlastitve, rušenja 
cerkva …, ki so se zgodili pod 
rdečo zvezdo še kar precej let 
po koncu vojne. Imeli so jo 
tudi tanki l. 1991. Tito se ji je 
verjetno odpovedal, saj je ni na 
njegovem grobu v Hiši cvetja. 
Spoštujem trud predsednika 
države za spravo, vendar brez 
ponovne obravnave resoluci-
je Evropskega parlamenta o 
zavesti in totalitarizmu ne bo 
dosežena. 

Franc Pintar, Bled

Janez Kuhar

Milje – Pred kratkim so v 
Hiši čez cesto na Miljah Pr' 
Franč pripravili slikarsko 
srečanje, na katerem so so-
delovali slikarji Društva li-
kovnikov Cerklje in čla-
ni KUD kliničnega centra 
in medicinske fakultete dr. 
Alojzija Kraigherja.

Slikarji so slikali krajino 
občine Šenčur in kulturno 
dediščino, ki ji bodo v letu 
kulturne dediščine nameni-
li poseben poudarek. Sreča-
nja se je udeležilo 16 slikar-
jev, poleg njih pa tudi ustvar-
jalci v glini in lesu. Barbara 
Štemberger Zupan, Niko 

Zupan in Dragica Markun 
so ustvarjali v glini, Marjan 
Smrekar in Ivan Kropivnik 
pa sta rezbarila. Vsem ude-
ležencem srečanja je Jože 
Poklukar naredil karikature. 
Župan občine Šenčur Ciril 
Kozjek je ob tej priložnosti 
na vrtu posadil že četrto sad-
no drevo, tokrat hruško vilja-
movko. Dragica Markun je 
napisala in prebrala pesem 
o hruški, ljudski pevci Hiše 
čez cesto pa so zapeli nekaj 
ljudskih pesmi. Razstavo si 
je možno ogledati v četrtek, 
31. maja, ko bo v Hiši čez ces-
to na Miljah tudi dan odprtih 
vrat, in sicer od 10. do 12. in 
od 17. do 19. ure.

Na Miljah srečanje 
slikarjev dveh društev
Srečanja se je udeležilo šestnajst slikarjev, poleg 
njih pa tudi ustvarjalci v glini in lesu. 
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recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

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

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

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Organizator :

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

IZLET /  OD 24. DO 26.  AVGUSTA 2018

CENA: 249 €
(ob prijavi 40 gostov)

Švica in vožnja z vlakom  
Bernina Express

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

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

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

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

                        + poštnina

12 50
EUR

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

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

www.gorenjskiglas.si

KrompirDARJA KOCJAN AČKO
ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

158 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

Rezultati 41. kroga – 23. maja 2018 
1, 5, 9 13, 20, 25, 27 in 26

Loto PLUS: 11, 14, 22, 29, 31, 32, 38 in 27
Lotko: 8 4 0 5 8 3

Sklad 42. kroga za Sedmico: 2.450.000 EUR
Sklad 42. kroga za PLUS: 90.000 EUR

Sklad 42. kroga za Lotka: 380.000 EUR

LOTO

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

POSLOVNI prostor za gostinsko ali 
drugo storitveno dejavnost v Radovljici, 
tel.: 041/461-164 18001753

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CITROËN 1.9 TDi, enoprostorec, 
270.000 km, registriran do 20. 4. 
2019, cena 750 EUR, tel.: 041/967-
554 18001773

PEUGEOT 207 1.6 16 V, 88 kw, letnik 
2009, 1. lastnik, garažiran, RC oprema 
max, 16.600 km, tel.: 041/335-539  
 18001654

PEUGEOT 207 1.4, 90 km, letnik 
2006, 94.000 km, izredno lepo ohra-
njen, 3.100 EUR, tel.: 031/341-379  
 18001746

PEUGEOT 106, l. 1998, neregistriran, 
celega za dele, tel.: 031/775-583  
 18001762

MOTORNA KOLESA
PRODAM

TOMOS MS 3, avtomatik, registriran 
do 26. 4. 2019, lepo ohranjen, cena 
360 EUR, tel.: 031/771-915 
 18001759

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 18001505

STROJI IN ORODJA
PRODAM

DROBILEC vej, cena 20 EUR; 50-li-
trski sod za vino, skoraj nov, cena po 
dogovoru, tel.: 051/670-138 
 18001752

GRADBENI  
MATERIAL
PODARIM

RAZLIČNO opeko, tel.: 031/573-044 
 18001735

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

NOVA vhodna vrata, lesena, 35 % ce-
neje, tel.: 041/271-953 18001750

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 18001499

BOROVČEVA drva, bukova, mešana, 
tel.: 031/826-621 18001604

STANOVANJSKA 
 OPREMA
GOSPODINJSKI APARATI
PRODAM

HLADILNO omaro Gorenje z zmrzoval-
nikom, lepo ohranjena, tel.: 041/718-
856 18001741

TURIZEM
ODDAM

V VRBOSKI pri Jelsi na Hvaru: apartma 
za 4–6 oseb, ob borovcih, ograjeno, 
tuš, tel.: 00385/917-805-414, Vera 
 18001771

STARINE
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 18001503

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

ZA simbolično ceno prodam moška 
oblačila, št. 52, tel.: 04/25-03-289, 
051/415-568 18001766

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

INVALIDSKI električni skuter - voziček 
primeren za starejše, v garanciji, ugo-
dno, lahko dostavim, tel.: 041/517-
900 18001738

ŽIVALI IN RASTLINE
PODARIM

PSIČKA mešančka, starega 4 mese-
ce, tel.: 041/316-617 18001731

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

2 BCS kosilnici 620 in AL480 s sede-
žem in hrastove plohe in deske, cena po 
dogovoru, tel.: 041/744-186 18001764

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

RADOVLJICA Vila Blok, 86,65 m2 bru-
to, 3,5-sobno z ložo, adaptirano 2014, 
1/3 nad., skupaj z garažo 22 m2, do-
mofon, optika, CK, cena: 183.000 
EUR, tel.: 040/518-480 
 18001730

NAJAMEM

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

GARSONJERO v okolici Kranja, tel.: 
040/174-295 18001775

GSM 051/320 700
Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj

T: 04/202 13 53,  E: info@k3-kern.si
www.k3-kern.si

d.
o.

o.

Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si
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V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 

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

PREDAVANJA
Svoboda v odnosu – je prisotna, kako?
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v ponedeljek, 28. maja, ob 16. uri na brezplačno 
predavanje Svoboda v odnosu – je prisotna, kako? Predava-
nje bo vodil Edo P. Belak. Predavanje bo potekalo v prostorih 
Humane, Oldhamska 14, pri vodovodnem stolpu.

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 26. maja, v Dom krajanov Primskovo na proučevanje 

Svetega pisma s temo Moli stvarnika ob 9. uri ter predavanje 
Bog išče človeka ob 10.30.

OBVESTILA

Meritve glukoze, holesterola in krvnega tlaka
Naklo – Prihodnji petek, 1. junija, bo podjetje Med trust 
pred pošto v Naklem med 16. in 18. uro izvajalo brezplačne 
preventivne meritve glukoze, holesterola in krvnega tlaka.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 11. maja 2018, je bil ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ. Geslo  
križanke je bilo: TEČEMO ZA DOBER NAMEN. Nagrajenci, ki prej-
mejo sponzorsko majico, so: Marija Lužan in Jože Cimperman 
iz Kranja ter Zvonko Horvat iz Mojstrane. 
Nagrajencem čestitamo!

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 8. maja 2018 v 
Gorenjskem glasu, je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ, d. o. o., 
iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upo-
raba avtomobila VW GOLF – Milka Prem, Bled,  2. nagrada: eno-
dnevna uporaba avtomobila POLO – Simona Jeler, Golnik, 3. 
nagrada: poklanja Gorenjski glas – Sandi Weisseisen, Kranj.  
Nagrajencem čestitamo!

www.gorenjskiglas.si



STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 18001500

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

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tla-
kovanje dvorišč, tudi manjša grad-
bena dela – z vašim ali našim mate-
rialom, Gradton, d.o.o., Valjavčeva 
ulica 8, Kranj, 041/222-741, www.
gradton.si      
                                           18001502

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, no-
tranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ogra-
je, kamnite škarpe in dimnike, kvalite-
tno, hitro in poceni. SGP Beni, d. o. 
o., Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-
838  
 18001533

BARVANJE napuščev in fasad do vi-
šine 25 m, z lastnimi dvigali – možna 
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa sli-
kopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p., 
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-
166 
 18001136

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

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 18001501
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

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

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov, 
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena 
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih. 
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako 
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do 
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.

25
EUR

461 strani
155 x 220 mm
mehka vezava

+ poštnina
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ZAHVALA

Za dobroto tvojih rok ostala je beseda HVALA,
ki v srcih bo ostala in večno lep spomin na te. 

Ob slovesu mame, babice, prababice, tašče in sestre

Alojzije Cvenkelj
rojene v Zabrekvah, 24. maja 1926,

se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste ji pomagali ob težki bolezni, jo obiskovali in imeli 
radi. Hvala za vašo srčno prisotnost v času potrebe. Hvala za vse stiske rok.  

Hvala za ustne in pisne besede sožalja. 

Vsi njeni
Brezje, 17. maja 2018

ZAHVALA

Ob boleči izgubi moža, očeta in dedija

Milivoja - Mića  
Petrovića
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom za tola
žilne besede, izrečena sožalja, poklonjeno cvetje in sveče. Zahvala 
LD Udenboršt Naklo, njenim članom lovcem in rogistom za lep po
grebni obred ter lovcu g. Viliju Tomatu za spoštljiv nagovor njegove
mu spominu. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi 
Kranj, 5. maja 2018

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)

ZAHVALA

V 73. letu nas je zapustil ljubljeni mož, ati, dedi, tast in brat

Jože Podjed
iz Rakovice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znan
cem, sosedom, vaščanom Rakovice in Zabukovja, njegovim biv
šim sodelavcem, Uroševim sodelavcem za izrečeno sožalje, daro
vano cvetje, sveče in denarno pomoč. Zahvaljujemo se celotnemu 
zdravstvenemu osebju, ki mu je ob težki bolezni stalo ob strani. 
Posebna zahvala gospodu župniku Likarju za prelep obred, pev
cem in pogrebni službi Navček. Hvala vsem, ki ste ga v tako veli
kem številu pospremili na njegovo zadnjo pot. 

Žalujoči vsi njegovi
Rakovica, Mekinje, Pešnica

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage babice in prababice

Vide Šubic
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečena sožalja in podarjene sveče. Zahvala gre 
tudi župnikoma g. Gregorju Luštreku in g. Ivu Kožuhu za lepo 
opravljen obred. Zahvaljujemo se tudi pevcem in pogrebni službi 
ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi, ki jo pogrešamo in jo imamo radi
Škofja Loka, maj 2018

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal. 

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

MEGALES, d.o.o., Strahinj 120, Nak-
lo – zaposlimo voznika gozdarskega 
tovornjaka z izpiti kategorij C in E, po-
nudbe pošljite na info@megales.si  
 18001712

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

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

ZAPOSLIMO 2 voznika kategorij C in 
E, z izkušnjami v mednarodnem pro-
metu. Nudimo dobro plačilo in urejene 
delovne pogoje. Štempihar, d.o.o., 
Poslovna cona A12, Šenčur. Prošnje 
pošljite na slavko@stempihar-trans.si, 
tel.: 041/484-041 18001748

ZAPOSLIMO sodelavca v pralnici in 
servisu tovornih vozil. Zaželen izpit ka-
tegorij C in E ter osnovno znanje dela 
z računalnikom. Štempihar, d.o.o., 
Poslovna cona A12, Šenčur. Prošnje 
pošljite na slavko@stempihar-trans.si, 
tel.: 041/484-041 18001749

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

TRANSLES, d.o.o., Železniki, Dražgo-
še 16, Železniki – zaposlimo gozdar-
skega sekača in odkupovalca lesa. 
Ponudbe pošljite na transles@siol.net 
ali pokličite na, tel.: 031/646-903 
 18001734

IŠČEM

IŠČEM DELO – čiščenje, likanje, po-
moč v gospodinjstvu in starejšim, Kranj 
–Šk. Loka, tel.: 070/242-195  
 18001772

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

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246  
 18001446

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 
 18001498

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

RAZNO
PRODAM

2 MENAŽNI posodi in ženske plenice 
št. M, tel.: 040/854-721 18001776

DVA 300-litska soda ter 600-litrsko 
cisterno, ugodno, tel.: 04/20-41-235, 
064/112-914  
 18001757

ZLOŽLJIVO leseno kozo za žaganje 
drv in ogrodje za nadstrešek, dimenzije 
1,85 x 5 m, tel.: 031/254-639  
 18001760

AVTOHIŠA KAVČIČ, D.O.O., pooblaščeni prodajalec in serviser 
vozil znamke PEUGEOT, zaposli 

1. AVTOMEHANIKA (m/ž)

Od vas pričakujemo: III.–IV. stopnjo izobrazbe avtoserviser, min. 2 
leti delovnih izkušenj, delavnost, natančnost

2. SPREJEMNIKA/SKLADIŠČNIKA (m/ž)

Od vas pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe smer strojništvo, avtoser-
viser, trgovsko, poznavanje avtomobilske stroke, poznavanje raču-
nalništva, natančnost, komunikativnost, znanje angleškega jezika.    

Pisne prijave pošljite na naslov:  
AVTOHIŠA KAVČIČ, d. o. o., Milje 45, 4212 Visoko

KOSILNICO BCS in valjar Cambridge, 
tel.: 031/692-315  
 18001747

OBRAČALNIK Favorit 220, krožne 
grablje Star 330 in rotacijsko kosilnico 
Sip 165, tel.: 041/840-724  
 18001774

PAJEK Sip 4.5 m in kiper prikolico 
Tehnostroj, 4 tone, tel.: 041/285-856 
 18001758

KUPIM

TRAKTOR znamke Deutz, IMT, Ursus, 
Zetor, Štore, Univerzal ali drugo, tel.: 
041/872-029 18001725

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

PRIDELKI
SENO – lansko, v okroglih balah pro-
dam in kupim traktor, lahko manjši, ter 
izkopalnik krompirja, tel.: 031/604-
918 18001770

PRODAM

JEDILNI krompir beli in rdeči, 0,20 
EUR/kg, sora in desire ter krmni krom-
pir, ugodno, tel.: 041/971-508  
 18001610

JESENSKI ječmen, tel.: 031/624-
552 18001768

KUPIM

EKOLOŠKO travno silažo in seno 
iz leta 2018. Ponudbe na telefon: 
041/499-933, Tilen 18001742

PODARIM

5 TON krmnega krompirja, tel.: 
040/611-888 18001739

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA cika, starega 1 leto, cena 
po dogovoru, tel.: 04/57-22-600, 
041/464-897 18001751

BIKCA, belo-črnega, križan, tel.: 
031/544-131 18001765

BREJI telici 7,5 meseca in 6 mesecev, 
tel.: 031/699-145  
 18001763

ČB telico, brejo 8 mesecev, tel.: 
041/938-376 18001658

JAGENJČKI za zakol ali nadaljnjo rejo, 
tel.: 040/266-311  
 18001754

JAGNJETA, lahko že zaklani in možna 
dostava, tel.: 041/935-640  
 18001767

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

LS bikca, starega 4 mesece, tel.: 
041/355-903 
 18001755

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo – Kogler. Plačilo v 3 dneh – 
nove višje cene, eko plus. Kogler Franz 
A., d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 
064/130-081 18001497

NESNICE rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo, brezplačna dostava na dom 
po celotni Sloveniji, Vzreja nesnic Ti-
baot Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 
Ljutomer, tel.: 02/58-21-401 
 18000644

PRAŠIČE, domače reje, od 50 do 150 
kg, tel.: 041/294-244  
 18001756

KUPIM

BIKCA simentalca, starega 4–10 te-
dnov, tel.: 051/441-722 
 18001744

OSTALO
KUPIM

KOTEL, 100-litrski ali večji, za kuhanje 
hrane za pujske, tel.: 041/246-535  
 18001737

LATE za kozolec, tel.: 031/624-552  
 18001769

www.gorenjskiglas.si
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Anketa

Jošt Gartnar, Srednje Brdo:

»Prihajam s kmetije, kjer 
je veliko strmega terena. Z 
grabljami za strma pobočja 
sem želel ustvariti izdelek, ki 
bi nadomestil ročno pobira-
nje. Osvojeno prvo mesto mi 
je velika vzpodbuda.«

David Košnik, Dvorje:

»Moj izdelek je klubska mizi-
ca iz orehovega lesa. Doma 
smo pred leti opremili dnev-
no sobo in manjkala nam je 
miza, zato sem združil konč-
ni projekt s koristnim. Dobil 
sem prvo nagrado.« 

Anže Stržinar, Žirovski Vrh:

»Idejo za počivalnik, ki sem 
ga poimenoval Vzlet, sem 
dobil pri projektu Planica. 
Želel sem vkomponirati le-
talno krivuljo, naše telo pri 
počivanju ustvari podobno 
obliko.« 

Nejc Tavčar, Zgornje Bitnje:

»Za zaključno nalogo sem 
obnovil moped Tomos 15 
TL. Obnova starih motorjev 
je moj hobi, denarno nagra-
do bom vložil v svojo zbirko 
starodobnikov.«

Maša Likosar

Inovativnim dijakom Srednje 
šole za lesarstvo in Srednje 
šole za strojništvo Škofja 
Loka je Območna obrtno-
-podjetniška zbornica Škofja 
Loka letos že osmič podelila 
denarne nagrade za njihove 
izdelke. Kaj so izdelali in kje 
so dobili ideje? 
Foto: Tina Dokl

Nagrade za 
inovativne

Grega Ržen,  
Log nad Škofjo Loko:

»Izdelal sem napravo za 
podajanje košarkarskih žog. 
Mentor je rekel, naj izdelamo 
predmet, ki bi izboljšal kvali-
teto našega hobija.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

PETEK SOBOTA NEDELJA
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Danes bo dopoldne večinoma suho, sredi dneva in popoldne 
se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Jutri in v nede-
ljo bo več sončnega vremena, a čisto brez kake popoldanske 
nevihte ne bo šlo. Še malo topleje bo.

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

Urša Peternel

Jesenice – Občina Jesenice 
mora plačati 200 tisoč evrov 
dodatne kotizacije za organi-
zacijo evropskega prvenstva 
v košarki, ki je leta 2013 po-
tekalo v Sloveniji, delno tudi 
na Jesenicah. To je odloči-
lo višje sodišče v Ljubljani in 
s tem pritrdilo Košarkarski 
zvezi Slovenije (KZS), ki je za 
omenjeni znesek tožila Obči-
no Jesenice. Kot smo izvede-
li na Občini Jesenice, so de-
nar skupaj z obrestmi že na-
kazali zvezi, so pa včeraj kljub 
temu vložili zahtevek za revi-
zijo na vrhovno sodišče. Kot 
so ob tem povedali, so nad od-
ločitvijo sodišča razočarani. 
»Sodbi tako prvostopenjske-
ga kot drugostopenjskega so-
dišča sta po oceni Občine Je-
senice pravno šibki, v prime-
ru uspeha v postopku revizi-
je pa bo zahtevala povračilo 
plačanih denarnih obvezno-
sti, skupaj z zakonskimi za-
mudnimi obrestmi,« so po-
vedali na Občini Jesenice.

Občina Jesenice je bila v 
letu 2013 ena izmed orga-
nizatoric predtekmovalne-
ga dela EuroBasketa 2013 in 
po pogodbi plačala kotizaci-
jo v višini 50 tisoč evrov (plus 
DDV) in sofinanciranje iz-
vedbe prvega dela evropske-
ga prvenstva v višini 550 ti-
soč evrov. Zapletlo pa se je s 
predlogom Košarkarske zve-
ze Slovenije, po kateri naj bi 
občine Ljubljana, Koper in 
Jesenice prevzele plačilo ko-
tizacije Mestne občine Celje, 
ki je vstopila v organizacijo 
kot nadomestna lokacija in 
se je odpovedala sredstvom 
za investicijo v dvorano. Na 
Jesenicah trdijo, da nobene-
ga od prejetih predlogov s 
strani KZS niso potrdili, do-
datno sofinanciranje pa je s 
sklepom zavrnil tudi jeseni-
ški občinski svet. »Zato je s 
stališča Občine Jesenice edi-
ni veljavni dogovor prvot-
no podpisani, ki pa ga je ta 
izpolnila v celoti in v dogo-
vorjenih rokih,« so poveda-
li včeraj.

Jesenice morajo 
plačati kotizacijo
Občino Jesenice je doletela tožba Košarkarske 
zveze Slovenije za plačilo dodatne kotizacije za 
EuroBasket 2013. Maja Bertoncelj

Smlednik – Flancanje je pri-
reditev, ki je v Smledni-
ku vsakoletna tradicija. Le-
tos je potekala že petnajstič. 
V letu, ko obeležujejo de-
vetstoto obletnico prve pi-
sne omembe kraja, je bil do-
godek še posebej slovesen. 

Poleg kulturnega progra-
ma in postavitve treh raz-
stav so odprli vaški vrt, ki je 
nastal na hribčku ob Trgu 
sv. Urha, na zemljišču, ki 
jim ga je odstopila Župni-
ja Smlednik. Ideja o va-
škem vrtu je zorela že nekaj 
let, lani pa so začeli nastaja-
ti tudi konkretni obrisi pro-
jekta, katerega koordinato-
rica je Urška Sešek, članica 
Društva za ustno zgodovino, 
ki je bilo skupaj s Turistič-
nim društvom Smlednik in 
KUD Smlednik organizator 
Flancanja. »Letos smo nare-
dili še korak naprej pri obu-
janju naše kulturne dediš-
čine, in sicer tako, da smo 
obudili v življenje tudi same 
»flančnike«, ki so bili nekdaj 
na bregu reke Save. Seveda 
to ni bilo možno v originalni 
obliki, ker v petdesetih letih, 
odkar t. i. flančnikov ni več, 
se je svet zelo spremenil. 
Sedaj nam ni treba več čim 

prej pridelati hrane, da bi jo 
imeli dovolj, manjka nam 
drugih stvari, kot so zdrav-
je, veselje, povezanost, in 
vedno bolj tudi stik z nara-
vo in znanje o naravi. Zato 
so danes pred nami novi 
»flančniki«. Ta vrt ima kar 
se tiče lege kar nekaj sku-
pnega z nekdanjimi »flanč-
niki«. Predvsem pa se je že v 
fazi izdelave izkazal kot pra-
vi skupnostni prostor. Vsa 

dela so potekala v dobrem 
vzdušju, čutiti je bilo interes 
za skupno dobro in mislim, 
da je to tisto, zaradi česar 
Smlednik živi že devetsto 
let in več,« je ob odprtju po-
vedala domačinka Urška Se-
šek in dodala: »Takšni vrto-
vi so danes trend, dejstvo pa 
je, da je malo krajev v Slove-
niji in tudi v tujini, ki ima-
jo takšen vrt kot mi. Ena 
od posebnosti je ta, da so 

rastline avtohtone, prišle so 
s 26 vrtov iz vseh vasi kra-
jevne skupnosti Smlednik. 
Tukaj skupaj rastejo in nas 
s tem tudi simbolično zdru-
žujejo.«

V vaški vrt so zasadili ok-
rog dvesto rastlin, več kot sto 
različnih vrst. In ker je vrt 
živa stvar, se dogajanje z nje-
govo ureditvijo šele začenja. 
Vaški vrt bo služil kot pros-
tor za druženje in učenje.

Vaški vrt povezal ljudi
Ko skupnost stopi skupaj, se naredi marsikaj. Takšen primer je vaški vrt v Smledniku, ki so ga domačini 
skupaj uredili in nanj zasadili več kot sto različnih vrst zelišč in drugih avtohtonih rastlin. 

Vaški vrt v Smledniku sta odprla Urška Sešek iz Društva za ustno zgodovino in medvoški 
župan Nejc Smole.

Mateja Rant

Bled – Na cestah na Bledu in 
v njegovi okolici je ta konec 
tedna spet mogoče pričako-
vati zastoje. Ta čas namreč 
končujejo gradnjo severne 
razbremenilne ceste, zato 
bo predvidoma še do nede-
lje popolnoma zaprt del Re-
čiške in Kolodvorske ceste v 
križišču pri Gostilni Man-
gart, so sporočili z občine. 
Stanovalcem z Rečice bodo 

v tem času omogočili parki-
ranje pri gasilskem domu na 
Rečici. Sočasno bodo ureja-
li tudi območje od Kračce 
do gasilskega doma na Reči-
ci, zato bo predvidoma prav 
tako do nedelje obvoz za Za-
sip in Gmajno preusmerjen 
na vzhodni krak severne raz-
bremenilne ceste, torej na 
Seliško cesto. Obvoz do Go-
rij bo urejen skozi Zako ozi-
roma čez Dobravo in Jeseni-
ce proti Žirovnici.

Na Bledu zaradi zapore 
pričakujejo zastoje


