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Včasih pomaga  
le srčnost
Med prejemniki priznanj na nate
čaju Prostovoljec leta 2016 so tudi 
Gorenjci: Katja Ravnikar iz Ko
mende, Klemen Dolenc iz Radov
ljice in Primož Mekuč iz Kranja. 
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GORENJSKA

Jutri bo v Kranju  
nogometni spektakel 
Članska ekipa nogometašev Tri
glava bo na prvi od serije tekem, ki 
so jih poimenovali Prvaki s prvaki, 
jutri ob 18. uri gostila hrvaške dr
žavne prvake, ekipo Rijeka, ki jo 
vodi nekdanji slovenski selektor 
Matjaž Kek. 

8

EKONOMIJA

Talenti so družbena 
odgovornost

Za razvoj potrebujemo talente, ki 
pa jih moramo znati vzgajati, je 
bila temeljna misel direktorjev 
najhitreje rastočih gorenjskih 
podjetij. 
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ZADNJA

Puhasta blejska  
družinica
Na Blejskem jezeru je ta čas mo
goče opazovati prikupno labodjo 
družinico. Sredi maja se je namreč 
labodjemu paru, ki je gnezdil na 
otoku, izvalilo šest mladičev, zdaj 
so ostali še trije. 

32

VREME

Danes in jutri bo sončno 
in vroče. V nedeljo  
dopoldne bo sončno,  
popoldne pa sledi  
poslabšanje z nevihtami.

17/34 °C
jutri: sončno in vroče

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

Jesenice – V rubriki Gorenj-
skega glasa Mladoporočenci 
je bila prejšnji torek objavlje-
na novica o poroki, sklenje-
ni 3. junija na Jesenicah. Pr-
vič v zgodovini sta kot mla-
doporočenki navedeni dve 
ženski, Tina Kregar in Ma-
teja Bremec. Tina in Mateja 
sta prvi istospolni par, ki je 
na Jesenicah sklenil partner-
sko zvezo, odkar velja Zakon 
o partnerski zvezi. Ta izena-
čuje partnersko zvezo dveh 
istospolnih partnerjev z za-
konsko zvezo ženske in mo-
škega, z izjemo oploditve z 
medicinsko pomočjo in po-
svojitve otrok. 

Poročili sta se Tina in Mateja
Tretjega junija sta se v Kosovi graščini na Jesenicah poročili Tina Kregar in Mateja Bremec. To je bila na 
območju Upravne enote Jesenice prva sklenitev partnerske zveze, odkar velja Zakon o partnerski zvezi.

Tina Kregar in Mateja Bremec sta se poročili v Kosovi graščini na Jesenicah. / Foto: Jana Muhar

ČESTITAMO VAM OB 25. JUNIJU,  
DNEVU DRŽAVNOSTI

Vilma Stanovnik

Kranj – Poročali smo o za-
pletu na majski seji kranj-
skega mestnega sveta, ki je 
bila prekinjena, saj svetniki 
niso hoteli glasovati o kon-
cesijski pogodbi za izved-
bo projekta javno-zasebne-
ga partnerstva za izgradnjo 

nove telovadnice pri Osnov-
ni šoli Stražišče. Nekateri 
svetniki so občinski upravi 
in županu Boštjanu Trilar-
ju očitali, da je cena upora-
be telovadnice, ki bo po kon-
cesijski pogodbi občino me-
sečno stala blizu trideset ti-
soč evrov, previsoka. 

Telovadnica  
do druge jeseni
Kranjski mestni svetniki so na sredini seji vendarle 
sprejeli predlog koncesijske pogodbe za izgradnjo 
telovadnice pri Osnovni šoli Stražišče.
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Simon Šubic

Brnik – Na brniškem leta-
lišču so v sredo izpeljali ci-
vilno-vojaško vajo kriznega 
odzivanja v primeru letal-
ske nesreče Zlomljeno kri-
lo s predpostavko, da je na 
območju letališča prišlo do 
zemeljskega trka bombnika 
nemške vojske in manjšega 
potniškega letala s 50 potni-
ki in štiričlansko posadko, ki 
je ob tem zagorelo. V nesreči 
je deset ljudi umrlo. Po bese-
dah državnega sekretarja za 
obrambo Miloša Bizjaka je 
šlo za tradicionalno vajo, ki 
jo pripravljajo že deset let, 

tokrat pa je prvič potekala 
na mednarodnem letališču 
na Brniku. Njen namen je 
preveriti postopke gašenja 
letalskih razbitin, zavarova-
nja kraja nesreče in doka-
zov, identifikacije nevarnih 
predmetov in orožja ter nji-
hove nevtralizacije, identi-
ficiranja žrtev ter preiskave 
nesreče. Cilj vaje je tudi iz-
boljšati komunikacijo med 
civilnimi in vojaškimi služ-
bami. 

»Take nesreče, trk voja-
škega in civilnega letala, 
niso pogoste, vendar pa gre 
vsekakor za enega najbolj 
kompleksnih primerov, ki 

se lahko na letališču zgodi, 
zato želimo biti pripravlje-
ni tudi na težji scenarij. Če 
bo lažji, toliko bolje. Ven-
dar pa statistika kaže, da se 
v zadnjih desetletjih poveču-
je število trkov na tleh. Zrač-
ni prostor je zelo strogo kon-
troliran, imamo radarje in 
kontrolo letenja, na tleh pa 
tovrstnih sistemov tudi ljub-
ljansko letališče nima,« je 
po koncu praktičnega prika-
za vaje povedal glavni prei-
skovalec za preiskave letal-
skih nesreč in incidentov na 
ministrstvu za obrambo pol-
kovnik Mihael Klavžar.

Ob trku letal tri minute za gasilce
Gasilci na brniškem letališču morajo zagotavljati triminutni odzivni čas 
v primeru letalskih nesreč, so poudarili na sredini civilnovojaški vaji 
Zlomljeno krilo.

Prioriteta gasilcev ob letalski nesreči je gašenje požara in ščitenje letalskega trupa, v 
katerem so potniki. / Foto: Tina Dokl414. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme PETER PAPLER iz Podnarta.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Mestna knjižnica Kranj praznuje

Knjižnica je praznovala jubilejno obletnico in je želela skozi 
celotedensko dogajanje v začetku junija pokazati tudi tiste 
vidike svojega delovanja, ki v javnosti niso tako znani. Kljub 
širitvi svojih storitev še vedno velja predvsem za hram bra-
nja in kulture. Uporabniki, ki vanjo redno zahajajo, sledijo 
spremembam in se vključujejo v nove dejavnosti. Sodobna, 
k uporabniku usmerjena Mestna knjižnica Kranj je obliko-
vana kot prostor navdiha, srečevanj in druženja. Deluje kot 
informacijsko središče, povezuje se z drugimi knjižnicami in 
raziskuje nove potrebe obiskovalcev.

Štirim naročnikom Gorenjskega glasa podarjamo darilni bon 
za letno članarino v Mestni knjižnici Kranj. Darilni bon velja 
za odraslo osebo v vseh enotah Mestne knjižnice Kranj. V 
žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na nagra-
dno vprašanje: Katero obletnico praznuje Mestna knjižnica 
Kranj? Odgovore s svojimi podatki pošljite do četrtka, 29. 
junija 2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, 
ali na: koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 13. junija 2017, prejmejo 
zgoščenko Glasbene produkcije RTV Slovenija Ivanka Šajn z 
Visokega, Janja Borič iz Radovljice in Robert Žepič iz Tržiča. 
Nagrajencem čestitamo!

Ana Šubic

Kranj – V torek so na Brdu 
pri Kranju podelili prizna
nja na natečaju Prostovo
ljec leta 2016, ki ga že pet
najst let izvaja krovno zdru
ženje mladinskih organiza
cij Mladinski svet Sloveni
je (MSS). Prejelo jih je de
vet prostovoljcev in trije pro
jekti. »Prostovoljke in pro
stovoljci ste hrbtenica slo
venske solidarnosti,« je po
udaril predsednik MSS Tin 
Kampl in dodal, da o njiho
vem pomenu za družbo pri
ča tudi dejstvo, da prepogos
to vskočijo, kjer država zata
ji, čeprav bi morali njene ak
tivnosti le dopolnjevati, in 
ne nadomeščati.

Predsednik republike Bo
rut Pahor, tudi častni pokro
vitelj projekta, je dejal, da je 
treba med mladimi spodbu
jati tekmovalnost, da bi priš
li do boljših zamisli in inova
cij, a bo tekmovalnost ime
la večji pomen in domet, če 
jo bo na drugi strani uravno
težila solidarnost. Kljub pri
zadevanjem, da bi vsi imeli 

enake možnosti za razvoj ta
lentov, bomo vedno potrebo
vali drug drugega, saj v ne
katerih situacijah ne poma
ga nič drugega kot srčnost 
sočloveka, je še dejal.

Od dvanajstih priznanj so 
tri odšla na Gorenjsko. Naj 
prostovoljec nad 30 let je 
postal Radovljičan Klemen 
Dolenc, ki se je leta 2013 
pridružil Centru za usposa
bljanje, delo in varstvo Ma
tevža Langusa Radovljica 
(CUDV) s predlogom pro
jekta Pet tekov za pet nas
mehov, ki je z leti prerasel 
v državni projekt Pet tekov 
za 300 nasmehov. V okvi
ru projekta uporabnikom 
CUDV ponuja trening in 
priprave za udeležbo na te
kaških tekmovanjih, s pre
danostjo pa je k sodelovanju 
privabil vse CUDV v Slove
niji in številne prostovoljce. 
S projektom je pripomogel k 
udeleževanju oseb z motnjo 
v duševnem razvoju na obi
čajnih tekaških prireditvah.

Priznanje za mednaro
dno prostovoljstvo je prejela 
Katja Ravnikar iz Komende, 

ki aktivno sodeluje na pro
gramu POTA – program 
mednarodnega skupinske
ga prostovoljstva, v okviru 
katerega je bila v letu 2016 
prostovoljka koordinator
ka na Madagaskarju. Pro
stovoljka je tudi na drugih 
področjih.

Primož Mekuč iz Kra
nja pa je prejel naziv naj 

mladinski voditelj, in sicer 
za izjemne dosežke pri vode
nju lokalne mladinske eno
te katoliških skavtov. Že več 
let je aktiven član Združenja 
slovenskih katoliških skav
tinj in skavtov, jeseni bo pos
tal še voditelj v starostni sku
pini 16–21 let na nacionalni 
ravni, dejaven pa je tudi na 
mednarodni ravni.

Včasih pomaga le srčnost
Med prejemniki priznanj na natečaju Prostovoljec leta 2016 so tudi Katja Ravnikar iz Komende, Klemen 
Dolenc iz Radovljice in Primož Mekuč iz Kranja.

Gorenjski prostovoljci Primož Mekuč, Katja Ravnikar 
in Klemen Dolenc s predsednikom republike Borutom 
Pahorjem / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – V nedeljo, 25. junija, 
praznujemo dan državnos
ti. Praznujemo v spomin na 
dan, ko je leta 1991 sloven
ska skupščina razglasila sa
mostojno slovensko drža
vo. Osrednja državna slove
snost bo v soboto ob 21. uri 
na Kongresnem trgu v Ljub
ljani, o več prireditvah pa 
nas obveščajo tudi iz gorenj
skih krajev.

V Radovljici bodo slavili že 
drevi ob 18.30 pri Lipi samo
stojnosti, kjer bo po kultur
nem programu sledila tra
dicionalna Radol'ška 10ka 
z razglasitvijo rezultatov 
ob 21.30. Glavnina priredi
tev bo jutri, 24. junija. Tako 
bosta pod lipo na Breznici ob 
19. uri praznovali občina Ži
rovnica in župnija Brezni
ca, z mašo za domovino in 
s kulturnim programom. V 
Kamniku bodo praznovali 
ob 20. uri pri samostanu v 
Mekinjah, prav tako v Besni
ci, kjer bo že osmi kresni ve
čer, in v Vogljah ob 21. uri pri 

vaški lipi. Že dopoldne ob 11. 
uri pa na mejnem prehodu 
Jezerski vrh občina in vete
rani pripravljajo slovesnost 
v spomin na dogodke ob slo
venski osamosvojitvi. 

Na sam praznični dan, 25. 
junija, bo potekal tradicio
nalni pohod po poteh Teri
torialne obrambe Tržič: ob 
8. uri zjutraj bodo pohodni
ki krenili izpred gostišča Ka
ravla Koren proti planini Ko
rošica, ob 14. uri pa bo sve
čanost na mejnem preho
du Ljubelj. V nedeljo do
poldne bodo v Škofji Loki v 
Fahnerjevem naselju odkri
li spominsko ploščo na hiši 
Štefana Kalamarja in Alen
ke Okorn, kjer je bilo v letih 
1990–1991 tajno skladišče 
orožja. Popoldne ob 18. uri 
pa bodo na Mestnem trgu 
proslavili dan državnosti.

Nekatere spominske slove
snosti so že mimo, denimo 
na mejnem prehodu Rateče, 
druge pa sledijo prihodnji te
den, med njimi tudi spomin
sko srečanje na platoju Kara
vanke v petek, 30. junija. 

Praznovali bomo  
dan državnosti

Simon Šubic

Kranj – Točenje alkohola na 
športnih prireditvah je že te
den dni spet dovoljeno. No
vela zakona o omejevanju 
porabe alkohola, ki je zače
la veljati minulo soboto, si
cer določa, da morajo orga
nizatorji prireditve, ki želijo 
točiti alkohol, za to pridobiti 

dovoljenje upravne enote, ki 
tudi vodi register izdanih do
voljenj. Dovoljenje se bo iz
dajalo za eno leto, organiza
torju pa ga lahko tudi odvza
mejo, če bo kršil določila za
kona. Za dovoljenje, vode
nje upravnega postopka in 
registra dovoljenj bodo or
ganizatorju zaračunava
li pristojbino, katere višino 

bo določilo ministrstvo za 
zdravje glede na število ude
ležencev prireditve.

V času športnih prireditev 
oz. uro pred tem je po novem 
v športnih kompleksih dovo
ljeno prodajati alkoholne pi
jače z manj kot 15 volumen
skih odstotkov alkohola, 
in sicer le v odprti papirna
ti, plastični oz. pločevinasti 

embalaži za enkratno upo
rabo. Za javne športne pri
reditve z visoko stopnjo tve
ganja, za katero mora orga
nizator pridobiti dovoljenje, 
lahko pristojni organ kot do
datni ukrep organizatorju 
določi prepoved prodaje al
kohola, takšno odločitev pa 
lahko sprejme že organiza
tor sam. 

Na športnih prireditvah spet dovoljen alkohol

Maja Bertoncelj

Medvode – Delegacija Dr
žavnega sveta RS je v sredo 
obiskala občino Medvode in 
se seznanila z aktualnimi 

razmerami in možnostmi 
sodelovanja. Po srečanju na 
občini so si ogledali še pod
jetje Brinox v Sori.

»Problematika v obči
nah je relativno podobna, 

v vsaki pa lahko ugotovimo 
tudi kakšno specifičnost. V 
Medvodah smo videli, da je 
novo vodstvo pripravljeno 
delati, ima že ogromno iz
vedenih projektov, ima vi
zijo tudi za naprej – in to je 
pomemben podatek. Dali 
smo nekaj obljub. Zagotovo 
bodo prišle na pravo mesto, 
odgovore pa bo občina po
tem tudi prejela,« je po se
stanku na Občini povedal 
predsednik Državnega sve
ta Mitja Bervar. V delegaci
ji je bila tudi državna svetni
ca Marija Lah, tudi občan
ka Medvod. Župan Medvod 
Nejc Smole je bil po obisku 
zadovoljen: »Opozorili smo 
jih na težave, ki jih imamo, 
in skupaj bomo pripravili tri 
pobude. Dve sta s področja 

infrastrukture: ena se nana
ša na cestne povezave, gre 
za obvozno cesto in fazno iz
gradnjo državnega prostor
skega načrta Jeprca–Stane
žiče, po katerem bi najprej 
izvajali projekt od Preske 
naprej proti Ljubljani, druga 
pa na gradnjo Osnovne šole 
Preska, ki bo za nas prevelik 
zalogaj in bi potrebovali po
moč države. Opozorili smo 
tudi na nekaj, kjer kot lokal
na skupnost zaznavamo sis
temsko neurejenost v zako
nodaji. Eno so kategorizaci
je cest, na kar državni svet 
že opozarja, drugo podro
čje, o katerem se premalo 
govori, pa je tematika prev
zema vaških vodovodov. Tu
kaj bomo tudi vnaprej sode
lovali.«

Delegacija državnega sveta v Medvodah

Delegacija državnega sveta na čelu s predsednikom Mitjo 
Bervarjem je obiskala občino Medvode in se najprej srečala 
z županom.
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Spoštovani! Danes smo 
pisali preverjanje zna-
nja, čez en teden je na 

vrsti preizkus. Ker je že na 
prvi pogled precej otrok pre-
verjanje rešilo pomanjkljivo, 
vas prosim, da otroke ta teden 
usmerite k učenju angleščine. 
Upam, da se uspešno izog-
nemo neljubim situacijam. 
Hvala za sodelovanje.« Prib-
ližno takole je bil videti dopis, 
ki smo ga malce pred koncem 
šolskega leta prejeli starši če-
trtošolcev na naši šoli. In ga 
je večina staršev razumela 
kot pritisk na nas, ker naši 
otroci ne znajo dovolj. In je 
zato povzročil precej nejevo-
lje zlasti pri tistih starših, ki 
smo prepričani, da je pouče-
vanje stvar učiteljev, učenje 
pa učencev. A se vse prepo-
gosto izkaže, da je v sodobni 
šoli očitno takšno prepričanje 
povsem zmotno.

Pa da ne bo pomote, nika-
kor ne krivim učiteljice, ki je 
otrokom pač želela najboljše. 
Ali pa se zgolj izogniti po-
novnemu »zagovoru« pred 
starši, kot smo mu bili priča 
kmalu po začetku letošnjega 
šolskega leta, ko je morala 
na roditeljskem sestanku 
pred starši opravičevati svoje 
delo? In po kakšni logiki naj 
bi se starši, če nismo pedago-
gi, sploh spoznali na pouče-
vanje angleščine oziroma na 
podlagi česa bi lahko sodili 
o njeni strokovni usposoblje-
nosti? A kljub temu me je 

zmotilo prelaganje odgovor-
nosti za znanje učencev na 
ramena staršev. Če večina ot-
rok snovi ni razumela dovolj 
dobro, bi bila najbrž naloga 
učiteljice, da jim razloži na 
vsem razumljiv način. A ker 
v šoli za to očitno zmanjka 
časa, staršem pač ne preosta-
ne drugega, kot da se v svo-
jem prostem času prelevimo 
še v učitelje. Zato skoraj ra-
zumem tiste starše, ki gredo 
v svoji zagnanosti pri spre-
mljanju otrokovega dela v 
šoli tako daleč, da razlagajo, 
kako »smo pisali« matema-
tiko, slovenščino, angleščino 
… Seveda se čutijo zaslužne 
za pridobljeno oceno, če so 
toliko vložili vanjo!

In tako je bilo vse do konca 
preteklega tedna, ko je v mno-
gih družinah šoloobveznih 
otrok vladalo skoraj obsedno 
stanje, ker je bilo ob vse dalj-
ših lepih dnevih otroke skoraj 
nemogoče zadržati znotraj 
štirih sten za zvezki in knji-
gami, ko so učitelji kar na-
enkrat hiteli s pridobivanjem 
ocen. Zato zagotovo nisem 
bila edina, ki mi je ta teden 
močno odleglo, ko se je bitka 
za ocene vendarle umirila in 
smo se spet lahko pogovarjali 
tudi o šoli brez groženj in po-
višanih tonov. Tako da se nič 
manj kot otroci počitnic vese-
limo tudi starši, ki smo skozi 
šolsko leto prav tako močno 
vpeti v šolske in obšolske de-
javnosti svojih otrok.

Končno počitnice!

KOMENTAR
Mateja Rant

Simon Šubic

Kranj – Še teden dni imate 
časa, da za najmanj nasled-
njih dvanajst mesecev iz-
berete svojega dimnikarja 
oziroma dimnikarsko pod-
jetje. Zakon namreč dolo-
ča, da uporabnik dimni-
karskih storitev najkasne-
je do 30. junija tekočega 
leta s seznama dimnikar-
skih družb, objavljenega na 
spletni strani ministrstva za 
okolje in prostor, izbere di-
mnikarsko družbo, ki bo na 
njegovi mali kurilni napra-
vi opravljala dimnikarske 
storitve za obdobje najmanj 
dvanajst mesecev. Če ne 
ukrenete ničesar, se šteje, 
da bo pri vas dimnikarske 
storitve še naprej opravljal 
nekdanji koncesionar, če 
je seveda pridobil ustrezno 

dovoljenje in zanj dela di-
mnikar z licenco. 

Na ministrstvu za okolje 
in prostor na pomen izbi-
re dimnikarskega podjetja 
še posebej opozarjajo pre-
bivalce tistih občin, za ka-

tere na zadnji dan lanske-
ga leta ni bilo sklenjene ve-
ljavne koncesijske pogodbe 
ali pa njihov nekdanji kon-
cesionar ni pridobil nove-
ga dovoljenja za opravljanje 

dimnikarskih storitev. Na 
Gorenjskem so po podatkih 
ministrstva take občine Bo-
hinj, Gorenja vas - Poljane, 
Škofja Loka in Trzin. Pre-
bivalci teh občin morajo do 
30. junija izbrati dimnikar-

sko družbo, sicer morda ne 
bodo mogli omogočiti ustre-
znega opravljanja dimni-
karskih storitev na njihovi 
mali kurilni napravi, kar je 
po zakonu o dimnikarskih 

storitvah odgovornost upo-
rabnika, ki je zaradi kršit-
ve zakona lahko tudi kaz-
novan. Za fizične osebe je 
predpisana globa od 60 do 
100 evrov, za pravne osebe 
in samostojne podjetnike pa 
od 250 do 350 evrov.

Na objavljeni seznam se 
je sicer do zdaj uvrstilo 115 
dimnikarskih družb, tudi 
več gorenjskih: Dimkodim 
in SDG iz Domžal, Dim-
tech iz Trzina, Knof - Alojz 
Cizelj iz Kranjske Gore, Pri-
mož Rauter iz Bohinjske Bi-
strice, Dovrtel iz Kranja, O. 
R. Inženiring in AS Group 
iz Radovljice, Dimko iz Ško-
fje Loke, Jedim iz Železni-
kov in Dimnikarstvo Uroš 
Verač iz Žirov. Do ponede-
ljka je predpisano licenco 
pridobilo 399 dimnikarjev 
po Sloveniji. 

Za neizbiro dimnikarja 
nekaterim grozi kazen
Do konca meseca naj svojega izvajalca dimnikarskih storitev izberejo še zlasti prebivalci občin Bohinj, 
Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka in Trzin, ker jim sicer grozi globa.

Vilma Stanovnik

Golnik – S petkovo slav-
nostno sejo ter sobot-
no gasilsko parado so čla-
ni Prostovoljnega gasilske-
ga društva Jože Starič Gol-
nik minuli konec tedna slo-
vesno obeležili 70-letni-
co društva. Kot je na prilo-
žnostni slovesnosti po para-
di povedal predsednik Gre-
gor Omersa, je bilo društvo 
ustanovljeno leta 1946 na 
pobudo Jožeta Stariča. Ta 
je namreč takrat prišel na 

Golnik in se zaposlil kot 
pleskarski mojster v bolni-
šnici. Tedanje vodstvo gol-
niške bolnišnice je njegov 
predlog, da bi potrebova-
li gasilsko četo, podprlo in 
bolnišnica je kupila najnuj-
nejšo opremo. Tudi kasneje 
je bolnišnica skrbela za svo-
jo lokalno gasilsko četo, ki 
se je leta 1952 preimenova-
la v PDG Golnik, kasneje pa 
v PGD Jože Starič Golnik. 

Z razvojem društva so 
imeli tudi vedno več opre-
me, tudi vozil. Leta 2003 so 

se iz starega preselili v nov 
gasilski dom in hkrati dom 
Krajevne skupnosti. Pred le-
tošnjim jubilejem so poskr-
beli za novo investicijo ter ob 
njem zgradili vadbeni pros-
tor za namene zaščite in re-
ševanja, ki jim bo v času, ko 
ne bo vadbe, služil tudi kot 
prostor za novo vozilo. V le-
tošnjem jubilejnem letu so 
namreč bogatejši za vozilo 
GV-1, ki ga je v veliki meri fi-
nancirala kranjska občina, 
ki vsako leto enemu od dru-
štev v Gasilski zvezi Mestne 

občine Kranj omogoča ob-
novo voznega parka.

»Nov vadbeni prostor in 
novo vozilo nam veliko po-
menita, saj so bili prejšnji 
prostori in garaža že tako 
tesni, da smo se ob treh vozi-
lih v notranjosti komaj pre-
mikali. Prav tako je bilo naše 
orodno vozilo staro skoraj 
22 let, smo potrebovali no-
vejšega in sodobnejšega,« je 
povedal predsednik društva 
Gregor Omersa in dodal, da 
je trenutno okoli trideset čla-
nov društva, želijo pa si več 
podmladka.

Skupaj s podpredsedni-
kom Gasilske zveze Slove-
nije Jožetom Derlinkom sta 
nato izročila jubilejna pri-
znanja. Odlikovanje Gasil-
ske zveze Slovenije za poseb-
ne zasluge je prejel Hubert 
Zavašnik, gasilsko plameni-
co II. stopnje je prejel Miha 
Meglič, priznanje Gasilske 
zveze Slovenije I. stopnje 
sta prejela Boris Polančec in 
Tone Ožbolt, III. stopnje pa 
Ana Ribnikar. Prav tako so 
podelili društvena priznanja.

»Prostovoljno gasilsko 
društvo Jože Stanič Golnik 
letos praznuje visok jubi-
lej, 70 let uspešnega delova-
nja. To dokazuje, da se člani 
društva in krajani dobro za-
vedajo pomena te organiza-
cije v boju z ognjem ter na-
ravnimi in drugimi nesre-
čami,« je poudaril Jože Der-
link, ki je po opravljenem 
blagoslovu najprej prerezal 
slavnostni trak na novem vo-
zilu, nato pa še na vratih no-
vih prostorov.

Ob jubileju novi pridobitvi
Letos mineva sedemdeset let od ustanovitve Prostovoljnega gasilskega 
društva Jože Stanič Golnik, ob jubileju pa so minulo soboto slovesno odprli 
nov prostor in v uporabo izročili novo vozilo.

Ob jubileju so golniški gasilci bogatejši za nov vadbeni prostor in novo vozilo, zaslužnim pa 
je podpredsednik Gasilske zveze Slovenije Jože Derlink izročil tudi priznanja.

Zakon določa, da uporabnik dimnikarskih storitev 
najkasneje do 30. junija tekočega leta s seznama 
dimnikarskih družb, objavljenega na spletni strani 
ministrstva za okolje in prostor, izbere dimnikarsko 
družbo, ki bo na njegovi mali kurilni napravi 
opravljala dimnikarske storitve za obdobje najmanj 
dvanajst mesecev.
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Žirovnica – Danes, v petek, ob 19.30 bo na parkirišču pod 
Prešernovo rojstno hišo v Vrbi koncert Aleksandra Mežka z 
gosti, Galom in Severo Gjurin. Dogodek se imenuje Prešerna 
noč, sodi pa v sklop prireditev ob spominskem dnevu občine 
Žirovnica, ki so se začele prejšnjo soboto s tradicionalnim 
pohodom na Stol, nadaljevale se bodo jutri s praznovanjem 
pod lipo na Breznici ob dnevu državnosti, odprte pa bodo 
tudi vse hiše na Poti kulturne dediščine Žirovnica. Osrednja 
prireditev ob spominskem dnevu občine bo v petek, 30. junija, 
pri spominskih obeležjih talcem v Mostah.

Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom

Poroka Tine in Mateje je 
potekala v Kosovi graščini na 
Jesenicah, poročne zaoblju-
be pa sta nevesti izrekli pred 
pooblaščenko za sklepanje 
zvez Albino Seršen. »Po-
roka je bila skromna in ču-
stvena, z nama so bili ljudje, 
ki nama že toliko let stojijo 
ob strani. Priči sta bili naji-
ni prijateljici Alma in Tanja. 
Gospa Seršen je pričarala 
tako lep obred, da je le red-
ko kdo ostal brez solza. Poro-
ke so se udeležili najini star-
ši, bratje, sestre in najbližji 
prijatelji. Po poroki pa smo 
odšli na piknik v naravo,« 
sta povedali 37-letna Tina in 
32-letna Mateja, ki zdaj obe 
nosita priimek Bremec. Kot 
sta dejali, sta par že deset let, 
zvezo pa sta že leta 2009 
tudi registrirali. »Poroke sva 
se zelo veselili, saj je poroka 
čisto nekaj drugega kot regi-
stracija,« sta dodali nevesti, 
s katerima že od začetka živi 

Tinin sin Vid, ki ima danes 
17 let, jeseni pa se bo družina 
še povečala, saj je Mateja no-
seča in bo septembra rodi-
la. Bremčevi sta sicer ravno 
pred kratkim na Jesenicah 
odprli nov frizerski salon s 
studiem za tetoviranje, po-
nudbo pa bosta kmalu razši-
rili še s piercingom. 

Enak postopek kot pri 
zakonski zvezi

Kot je povedala načelni-
ca Upravne enote Jeseni-
ce Alenka Burnik, je bila 
to prva sklenitev partner-
ske zveze na območju je-
seniške upravne enote, od-
kar velja Zakon o partnerski 
zvezi. Tega so začeli izvajati 
24. februarja letos, na novo 
pa uvaja partnersko zve-
zo kot življenjsko skupnost 
dveh oseb istega spola. Taka 
zveza je izenačena z zakon-
sko zvezo, postopek za skle-
nitev partnerske zveze je 
enak postopku za sklenitev 

zakonske zveze, enak po-
stopek velja tudi v prime-
ru prenehanja zveze. »Ena-
ko kot pri bodočih zakon-
cih morata partnerja izpol-
njevati pogoj polnoletnosti, 
morata biti razsodna, tre-
ba je izključiti sorodstvene 
vezi, prav tako partnerske 
zveze ne more skleniti ose-
ba, dokler njena predhodno 
sklenjena zakonska zveza, 
istospolna partnerska skup-
nost ali partnerska zveza še 
ni prenehala,« je povedala 
Burnikova. »Sklenitev par-
tnerske zveze partnerja pri-
javita pri matičarju pristoj-
ne upravne enote glede na 
kraj, kjer nameravata skle-
niti partnersko zvezo. Ob 
prijavi morata partnerja, dr-
žavljana Republike Sloveni-
je, predložiti veljavni oseb-
ni dokument, opredeliti se 
morata do priimka po skle-
njeni partnerski zvezi, na-
vesti morata tudi osebne po-
datke o pričah,« je pojasni-
la načelnica upravne enote.

Uradni prostor za skle-
panje partnerskih zvez pri 
Upravni enoti Jesenice je 
Kosova graščina na Jese-
nicah, obredi pa potekajo 
ob sredah in sobotah. Kot 
je še povedala Burnikova, 
se tudi istospolni partner-
ji lahko odločijo za skleni-
tev zveze izven uradnega 

prostora, za kar morajo 
pridobiti soglasje upravne 
enote. Na območju jeseni-
ške upravne enote so pri-
ljubljeni kraji za to denimo 
Zelenci, jezero Jasna ...

Sicer pa imajo osebe, ki 
so že imele registrirano 
istospolno partnersko skup-
nost, možnost v roku šestih 
mesecev od uporabe zako-
na, to je do 24. 8. 2017, pre-
oblikovati svojo skupnost v 
partnersko zvezo na podla-
gi izjave pri matičarju pri-
stojne upravne enote, kjer 
je bila istospolna partnerska 
skupnost registrirana, je še 
povedala Alenka Burnik. Na 
Jesenicah sicer ni bilo veli-
ko zanimanja za registracijo 
istospolne partnerske skup-
nosti, prav tako Alenka Bur-
nik ne pričakuje velikega na-
vala za sklenitev (istospol-
nih) partnerskih zvez.

Poročili sta se Tina in Mateja
31. stran

Odslej sta istospolna partnerja razumljena kot ožja 
družinska člana in sta med drugim upravičena do 
zdravstvenega zavarovanja po partnerju, odsotnosti z 
dela in nadomestila zaradi nege ožjega družinskega 
člana, odškodnine za smrt ali težko invalidnost 
partnerja, imela pa bosta tudi pravico do vdovske 
pokojnine. 

»Poroka je bila res 
nekaj posebnega, bila je 
zelo čustvena, intimna 
... In ponosna sem, 
da sem dekleti lahko 
poročila prav jaz,« je 
dejala pooblaščenka za 
sklepanje zakonskih in 
partnerskih zvez Albina 
Seršen.

Samo Lesjak

Žiganja vas – V začetku 
marca so v Krajevni skup-
nosti Sebenje prejeli pro-
šnjo družine Skumavc za 
donacijo za izgradnjo dvi-
gala. Gospod Bogdan Sku-
mavc namreč okreva po 
možganski kapi in je negi-
ben ter povsem odvisen od 
pomoči družine. V krajevni 
skupnosti so kmalu spoz-
nali, da družina sama tega 
bremena ne bo zmogla, zato 
so se povezali tudi s Karita-
som Križe in Rotary klu-
bom Tržič - Naklo in sku-
paj zastavili dobrodelno ak-
cijo. Gradnja dvigala se je 
začela 19. maja, v petek pa 
je bilo dvigalo skupaj z ure-
jenim dostopom in okolico 
svečano predano v uporabo. 
Vrednost celotnega projek-
ta je znašala 24 tisoč evrov, 
sredstva pa so zbrali vsi trije 
akterji s pomočjo lokalnih 
obrtnikov, podjetnikov in 
veliko ljudi odprtega srca, ki 
so s finančnimi sredstvi po-
magali tudi na dobrodelni 

družabni prireditvi, organi-
zirani v Sebenjah v začetku 
junija. Na slavnostni preda-
ji dvigala, ki se je je udele-
žilo več kot šestdeset kraja-
nov, so sodelovali in prere-
zali svečani trak Ivo Kožuh, 

župnik v Križah, Janka Pla-
ninc, predsednica Rotary 
kluba Tržič - Naklo, in Mar-
ko Poljanc, predsednik Kra-
jevne skupnosti Sebenje, ki 
se je iz srca zahvalil vsem 
donatorjem ter ljudem, ki 

so na kakršenkoli način po-
magali pri projektu, ki bo 
omogočilo Bogdanu lažje in 
dostojnejše življenje, iskre-
no zahvalo vsem pa so izra-
zili tudi gospod Bogdan ter 
njegova družina.

Dvigalo v pomoč Bogdanu
V Žiganji vasi so v petek svojemu namenu slavnostno predali dvigalo, ki bo negibnemu Bogdanu 
Skumavcu zelo olajšalo življenje.

Slovesni blagoslov in predaja dvigala v pomoč gospodu Bogdanu Skumavcu v Žiganji vasi 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Gasilsko reševalna 
služba Kranj v slopu sode-
lovanja v evropskem projek-
tu DIRECT – Disaster Re-
silient Communities and 
Towns ali Postanimo odpor-
ni na nesreče, pripravlja več 
aktivnosti s področja samo-
zaščite oziroma varstva pred 
vsemi vrstami nesreč. 

Cilj projekta je namreč 
ozaveščanje širše lokal-
ne skupnosti, javnih usta-
nov in vzgojno-izobraževal-
nih zavodov v regiji na po-
dročju varstva pred narav-
nimi in drugimi nesreča-
mi. Zato bo v obdobju nas-
lednjih dveh let GRS Kranj 
skupaj z nekaterimi lokal-
nimi osnovnimi šolami in 
javnimi zavodi, vključno z 
Mestno občino Kranj, or-
ganizirala in izvedla vrsto 

delavnic za vse prebivalce, 
s katerimi bo seznanjala z 
možnostmi zmanjševanja 
tveganj ob nesrečah. Stro-
kovno osebje GRS Kranj bo 
v tem času dodatno pregle-
dalo evakuacijske načrte ter 
predlagalo izboljšave, hkra-
ti pa bo organiziralo tudi de-
lavnice za vodstva javnih za-
vodov in šol.

Prvi dogodek pripravlja-
jo ob dnevu dan odprtih vrat 
Letnega kopališča Kranj, ko 
bodo jutri, v soboto, z začet-
kom ob 10. uri, izvedli pri-
kazno vajo samoreševanja 
in različne vrste reševanja iz 
naravnih voda. V okviru me-
seca požarne varnosti, letos 
v oktobru, bodo organizirali 
prikazno vajo različnih vrst 
reševanja v središču mesta. 
Več o dogodkih lahko najde-
te na spletnih straneh GRS 
Kranj in MO Kranj. 

Odporni proti nesrečam
Evropskemu projektu so se pridružili tudi kranjski 
gasilci, ki bodo jutri na kranjskem bazenu 
pripravili reševalno vajo.

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli torek je Lo-
kalna energetska agencija 
Gorenjske (LEAG) v okviru 
12. Evropskega tedna traj-
nostne energije, ki poteka 
med 19. in 25. junijem pod 
motom Čista energija za 
vse Evropejce, na Maistro-
vem trgu v Kranju pripra-
vila informativno stojnico. 
Sodelavci LEAG so zainte-
resiranim občanom nudi-
li informacije o izvajanju 
energetskih sanacij objek-
tov ter zadnjih novostih na 
področju učinkovite rabe 
energije in obnovljivih vi-
rov energije. 

V preteklem letu je LEAG 
zaključil z izdelavo energet-
skih izkaznic za večino jav-
nih objektov na območju 
Gorenjske. Razširjeni ener-
getski pregledi, ki jih izvaja 
LEAG, so podlaga za izvaja-
nje energetskih ukrepov in 
eden izmed potrebnih doku-
mentov za prijavo na nacio-
nalne razpise energetskih 
sanacij stavb. Predstavili so 
tudi aktivnosti Mestne obči-
ne Kranj na področju izva-
janja ukrepov učinkovitejše 
oskrbe in rabe energije. Obi-
skovalci stojnice so se lahko 
tudi popeljali z električnim 
kolesom in tako spoznali 
prednosti njegove uporabe. 

O učinkoviti rabi energije

Pri Lokalni energetski agenciji Gorenjske so sredi Kranja 
pripravili informativno stojnico.



 DO

MINUS
70%

 DO

MINUS
70%
�50%

1) �50%
2)

www.kika.at I www.facebook.com/kika

290
        4,90*

72,95**          

72%1999
3,25***

69%1,–

259x391 Gorenjski Glas Sale 2 KW25 ET2206_leer.indd   1 14.06.17   12:50

na
VGRADNE 

KUHINJSKE APARATE

na

KUHINJE
1) Popust na kataloške cene proizvajalca. Popust velja za določene mo-

dele. Ne velja za reklamne in akcijske cene, za že znižane izdelke, pro-

sto stoječe kuhinjske aparate in dodatno opremo za električne aparate. 

Popust ne velja za že naročene oz. kupljene izdelke. Popusta ni možno 

kombinirati z drugimi akcijami. Velja od 19. 6. do 3. 7. 2017.

2) Popust velja na priporočene cene proizvajalca. Velja ob nakupu celotne vgradne kuhinje. Po-

pust ne velja za kuhinje iz ponudbe na tekoči meter, steklene kuhinjske obloge, delovne plošče 

iz kamna, vgradne kuhinjske aparate in dodatno opremo. Popust ne velja za že naročene oz. 

kupljene izdelke. Popusta ni možno kombinirati z drugimi akcijami. Dostava ni sestavni del po-

nudbe. Ponudba velja od 19. 6. do 3. 7. 2017.

Ponudba ne velja 
za reklamne in 

akcijske izdelke iz 
aktualnih 
reklamnih 

prospektov.

KOZARCI IZ SERIJE „SIMPLY“
Kristalni kozarci. Za penino 190 ml. Za rdeče vino 420 ml. Za belo vino 340 ml. Za 

dolge pijače 380 ml. Cena za en kos. (21632957, 21252507, 21632874, 21633004)

PONEV „CLASSIC“.
Iz aluminija. Cena za en kos. 

(21652989)

Dunajski zrezek
iz svinjskega ali kokošjega mesa, s krompirjevo solato 
Simbolična slika. Cena za eno porcijo. Na osebo največ dve porciji. Velja do odprodaje zalog. 
Tiskovne napake niso izključene. *Namesto cena je naša doslej veljavna prodajna cena. Bon 
je potrebno oddati že pri naročilu. Velja samo v poslovalnici kika Klagenfurt/Celovec. 

cena/kos
PRIVARČUJETE PRIVARČUJETE

prevleka proti prijemanju premer 28 cm

namesto

Velja v vseh poslovalnicah salona kika. Velja do odprodaje zalog. Tiskovne napake niso izključene. Simbolične slike. Namesto cene *so naše doslej veljavne cene, **kataloške cene proizvajalcev oz. *** priporočene cene proizvajalcev. Ponudba velja od 22. do 26. 6. 2017/AT7079. Cene so v evrih.

kika Klagenfurt/Celovec, Völkermarkter Straße 165, tel.: 0043 (0463) 3840. kika Wolfsberg, Paul Hackhofer-Straße 20, tel.: 0043 (04352) 51952.

SALE
POLETNA RAZPRODAJA

-50%
1) -50%

2)

SALE

VREDNOSTNI BON
VELJA OD 22. DO 26. 6. 2017

V POSLOVALNICI KIKA KLAGENFURT/CELOVEC
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telefon: 04/5023500, e-mail: info@loska-komunala.si 

Loška komunala, d.d., Šk. Loka išče sodelavca/ko  
za delovno mesto: 

VODENJE IN OPRAVLJANJE FINANČNO 
RAČUNOVODSKIH DEL  

Kandidati morajo imeti univerzitetno izobrazbo ekonomske 
smeri ( VII. stopnja) in 10 let  delovnih izkušenj na področju fi-
nančno-računovodskih del, od  tega 5 let na vodstvenem delov-
nem mestu.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s 6-mesečno 
poskusno dobo. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev po-
š ljite po pošti do 3. 7. 2017 na naslov: Loška komunala, d. 
d., Škofja Loka, Kidričeva c. 43a, 4220 Škofja Loka. Dodatne 
informacije na tel. št. 04/50 23 500.

LOŠKA KOMUNALA
OSKRBA Z VODO IN PLINOM d.d.

ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA C. 43 A

Ana Šubic

Sorica – Na povabilo Kra-
jevne skupnosti Sorica in 
Občine Železniki so minu-
la petek in soboto v Sori-
ci gostili županjo Inniche-
na Rosmarie Burgmann v 
spremstvu občinskega sve-
tnika Markusa Hackhofer-
ja. Predvsem v Sorici si že-
lijo tesnejšega sodelovanja 
s to tirolsko občino, od ko-
der je freisinški škof okoli 
leta 1283 preselil prebival-
ce na soriško ozemlje. Spo-
min na prvotno domovino 
so Soričani ohranjali sko-
zi vso zgodovino do polpre-
tekle dobe, ko sta svetovni 
vojni prekinili tradicijo re-
dnih obiskov Innichena z 
darovanjem velike sveče in 
t. i. Käfergelda – denarja za 
mašo kot prošnje za zaščito 
njihove zemlje pred mrče-
som. »V želji, da se zaveda-
nje svojih korenin okrepi in 
prenese na prihodnje rodo-
ve, smo navezali uradne sti-
ke z občino Innichen, s ka-
tero želimo ponovno vzpo-
staviti trajno povezavo, ki 
temelji na krepitvi skupnih 
vrednot, in s tem izkazati 
hvaležnost do dediščine na-
ših prednikov,« je na petko-
vi osrednji slovesnosti, ki so 
jo v čast gostoma iz Innche-
na pripravili v Groharjevi 
dvorani v Sorici, poudaril 
domačin Matjaž Čemažar, 
tudi član županove komi-
sije za mednarodno sode-
lovanje.

Po mnenju župana Žele-
znikov Antona Luznarja je 
obisk iz Innichena velik ko-
rak k tesnejšemu sodelova-
nju, ki ga želijo v prihodnjih 
letih kronati tudi s pobrate-
njem občin. Glede slednje-
ga je županja Burgmanno-
va povedala, da dobre stvari 
potrebujejo čas, da dozorijo. 
Kot je dejala, je prebivalcem 
Innichena naprej treba pre-
nesti nazaj zavedanje, da so 
njihovi predniki pred mno-
go leti naselili kraje pod Ra-
titovcem, saj se tega ta čas 
ne zavedajo prav dobro, po 
tem pa se bodo po njenem 
počutili bolj povezane. Na-
slednja priložnost za pog-
labljanje stikov bo že sep-
tembra, ko bodo v Inniche-
nu odprli razstavo Mince in 

Bojana Rihtaršiča o arhitek-
turnih detajlih. Je pa župa-
nja na prireditvi že povabi-
la Soričane na praznovanje 
1250-letnice Innichena, ki 
bo 2019.

Na petkovi prireditvi sta 
gosta iz Innichena prisluh-
nila tudi predavanju Mihe 
Marklja o tirolski naselitvi 
pod vrhove Ratitovca, uživa-
la sta ob ljudskem petju in 
folklornem nastopu otrok, 
spoznala dialekt s soriškega 
območja, po prireditvi pa sta 
v sproščenem vzdušju pok-
lepetala z domačini.

»Zelo vznemirljivo in 
dragoceno je hoditi po sle-
deh prednikov in odkriva-
ti te kraje,« je dejala Bur-
gmannova. Zelo navdu-
šena je bila tudi po ogledu 

največjega železnikarskega 
podjetja Domel. »Bila sem 
zelo pozitivno preseneče-
na, kako je možno v teh po-
socialističnih časih vodi-
ti tako veliko mednarodno 
podjetje, v katerega vlaga-
jo tudi delavci, ki so podje-
tju zelo pripadni. Tudi sicer 
je impresivno, da je v ne-
koliko odročnem kraju go-
spodarstvo tako dobro raz-
vito in mladim zagotavlja 
lepo prihodnost.« V sklo-
pu dvodnevnega obiska si 
je županja Innichena ogle-
dala tudi Groharjevo hišo v 
Sorici, Muzej Železniki in 
prenovljeno stalno zbirko 
Ivana Groharja v Loškem 
muzeju in se ob kavi sreča-
la tudi z županoma Škofje 
Loke in Železnikov.

Soričani korak bliže koreninam
V Sorici so zadovoljni, da je županja Innichena po dvodnevnem obisku njihove kraje zapustila z zelo 
lepimi vtisi. V prihodnje se nadejajo še boljšega sodelovanja z domovino njihovih prednikov. 

Sprejem županje Innichena Rosmarie Burgmann (druga z leve) na Občini Železniki
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Gorenja vas – V Gorenji vasi so sinoči odprli vrata novih pro-
storov gorenjevaške knjižnice. Knjižnica, ki je doslej delovala v 
treh kletnih prostorih na površini 70 kvadratnih metrov, se po 
novem razprostira na okrog 240 kvadratnih metrih mansarde v 
Sokolskem domu, je razložil direktor Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka Matjaž Eržen. »Po površini je zdaj to naša največja 
enota, v kateri bo poleg izposoje gradiva veliko možnosti za 
izvajanje različnih dodatnih programov.« Dostop do knjižnice 
so po novem z dvigalom omogočili tudi mamicam z vozički 
in invalidom. Obiskovalcem bo na voljo 19.700 enot gradiva, 
ki bi ga v prihodnje radi povečali na 20 tisoč enot, kolikor 
znaša normativ. »Knjižnica ima tako možnost, da postane 
osrednji lokalni prostor srečevanja, druženja, izmenjave in-
formacij in pridobivanja neformalnega znanja. To pa je tudi 
osnovna usmeritev vseh splošnih knjižnic, ki preraščajo okvire 
izposojevalnic gradiva,« je poudaril Eržen.

Iz kletnih prostorov v mansardo

Še več očitkov pa je bilo 
glede dejstva, da so gradivo s 
pojasnili o gradnji dobili tik 
pred sejo, zato o njem niso 
mogli odločati.

Prekinjeno majsko sejo 
so nato nadaljevali na začet-
ku tega meseca, vendar pa 
o telovadnici niso govorili, 
saj so se že prej na kolegiju 
svetniških skupin dogovorili 
za ponovitev razpisa za izbor 
zasebnega partnerja. 

Koncesija za petnajst let

Zasebni partner, ki so ga 
izbrali na prvem razpisu, je 
bila namreč Gorenjska grad-
bena družba, ki se je na raz-
pis edina prijavila. Koncesij-
ska pogodba z njimi naj bi 
trajala petnajst let, nato pa 
bi lastnik telovadnice pos-
tala občina. Za uporabo te-
lovadnice naj bi po pogodbi 

koncesionarju občina vsak 
mesec plačevala blizu tride-
set tisoč evrov, vložek obči-
ne v projekt pa je tudi zemlji-
šče in projektna dokumenta-
cija, ki je že pripravljena. Za-
sebni partner bo šolo zgradil 
(predviden strošek investici-
je je nekaj več kot 2,2 mili-
jona evrov), vzdrževal in up-
ravljal.

Stražiški šolarji si 
zaslužijo telovadnio

Vse to je svetnikom na 
seji minulo sredo znova 
pojasnila vodja projektne 

pisarne Tanja Hrovat in se 
jim hkrati opravičila za pre-
malo pojasnil v zvezi s pro-
jektom, ki je za občino zelo 
pomemben, saj telovadnico 
v Stražišču želijo že skoraj 
dvajset let in jo tudi nujno 
potrebujejo. 

»Glavna težava je, ker na 
šoli ne zagotavljamo pogojev 
oziroma ur, ki jih predvideva 
učni načrt in ki jih mora šola 
izvesti,« je svetnikom pojas-
nil ravnatelj Osnovne šole 
Stražišče Pavel Srečnik ter 
dodal, da si tudi stražiški šo-
larji zaslužijo ustrezne pro-
store za šport. 

Vodja projektne pisarne 
Tanja Hrovat je opozorila, 
da bi zavrnitev koncesijske 
pogodbe in nov razpis lah-
ko bistveno zavlekla začetek 
gradnje šole, poleg tega pa 
bi tvegali vlogo revizijske-
ga zahtevka zoper odloči-
tev o zavrnitvi prve ponud-
be. Lahko bi se tudi zgodilo, 
da v drugem razpisu ponud-
be sploh ne bi dobili ali pa bi 
bila ta za občino dražja. 

Večina za telovadnico

Čeprav se je nato ne-
kaj svetnikov glasovanja 
vzdržalo, jih je 19 glasovalo 
za predlog koncesijske po-
godbe, kar pomeni, da se bo 
gradnja šole to poletje lah-
ko začela, končana pa naj bi 
bila do jeseni drugega leta, 
kar pomeni, da bi v prihod-
njem šolskem letu stražiški 
šolarji že imeli novo telo-
vadnico.

Telovadnica do druge jeseni
31. stran

Leskovica – V cerkvi sv. Urha v Leskovici so v nedeljo pripravili 
slavnostno mašo ob petstoletnici posvetitve te cerkve. Ob 
somaševanju drugih duhovnikov je mašo daroval apostolski 
nuncij dr. Juliusz Janusz. Ob visokem jubileju je župnija Lesko-
vica izdala tudi zbornik z naslovom Naših 500 pomladi pod 
varstvom sv. Urha. V njem so predstavili čas pred posvetitvijo 
cerkve in po njej ter popisali dogodke in ljudi, ki so pustili pečat 
v petstoletni zgodovini cerkve, je pojasnila urednica zborni-
ka in avtorica večine tekstov Lidija Razložnik. Pri nastanku 
zbornika sta kot pisca tekstov sodelovala še Jasmina Likar in 
Jure Ferlan, slednji je skupaj z Barbaro Gantar prispeval tudi 
fotografije za zbornik. »Zahvaljujoč faranom pa je zbornik 
bogatejši za stare fotografije in spomine na pretekle čase pod 
varstvom sv. Urha. Spomine na čas službovanja v Leskovici 
so ob tej priložnosti obudili še nekdanji župniki, na prehojeno 
pot od leta 2010 dalje pa tudi zdajšnji župnik Jože Dolenc,« 
je še pojasnila Lidija Razložnik. 

Petsto let posvetitve cerkve sv. Urha
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Nova telovadnica v Stražišču bo umeščena med šolo, s 
katero bo povezana z ogrevalnim hodnikom, velodrom 
in košarkarski igrišči, pri čemer sta predvideni dve 
etaži, klet in pritličje. Njena velikost bo 33 krat 28 krat 
9 metrov. Za ogrevanje so predvidene geosonde, kot 
alternativni vir pa toplotna črpalka. Obstoječe zunanje 
tribune bodo ostale na istem mestu.
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Vodice – V Vodicah so se kra
jani še tretjič v zadnjih treh 
mesecih zbrali na protestu in 
zahtevali izgradnjo obvozni
ce Vodice–Žeje. Na pobudo 
župana Aca Franca Šuštar
ja so bili na protest vablje
ni tudi trzinski, komendski 
in mengeški župan. Shoda 
se je udeležil le Peter Ložar, 
župan Trzina, ki meni, da bi 
morala država problematiko 
reševati celostno, ne parcial
no, saj bodo s tem problem 
le prestavili za nekaj kilome
trov. »Celotno severno lju
bljansko zaledje trpi zaradi 
istih težav, tudi skozi Trzin 
vsak dan pelje štirideset ti
soč vozil,« dodaja.

Za zdaj so sicer najbliž
je začetku gradnje v Men
gšu, kjer so že pridobljena 
potrebna zemljišča, dobili 
pa so tudi kulturno varstve
no soglasje, v teku pa je po
stopek izbire izvajalca za pri
pravo projektne naloge. Več 
neznank je v Vodicah. Kot 

je v odgovoru na poslansko 
vprašanje Marka Pogačnika 
pojasnil minister za infra
strukturo Peter Gašperšič, 
naj bi obvoznico mimo Vo
dic umestili v šestletni ope
rativni načrt, podrobnosti o 
terminskih in finančnih na
črtih pa bodo znane, ko bo 
dokument sprejet na seji vla
de, predvidoma julija.

Država v Vodicah še ved
no ni pridobila vseh potreb
nih zemljišč, saj se je na ko
masacijo, s katero je Obči
na že zagotovila traso za iz
gradnjo ceste, pritožil Sklad 
kmetijskih zemljišč in goz
dov, kar je po mnenju Vodi
čanov trenutno največja ovi
ra za gradnjo. Člani civilne 
iniciative naj bi po besedah 

predsednika Branka Bogo
viča celo sami začeli zbirati 
sredstva za odškodnino, ki 
naj bi jo zahteval Sklad, kar 
je »popoln absurd«, dodaj 
Bogovič.

Šuštar ob tem opozarja, 
da bo ob širitvi letališke in 
komendske cone prometni 
kaos vse hujši, zato je nuj
na čimprejšnja razrešitev 

spora. Po nekaj težavah se 
je s predstavniki države ven
darle uspel dogovoriti za se
stanek. »Predlagali smo se
stanek z direktorico Sklada 
Ireno Šinko ter predstavni
ki ministrstev za kmetijstvo 
in infrastrukturo. Šinkova 
je vztrajala, da se sestane
mo na Skladu, minister De
jan Židan pa je dejal, da se ne 
želi izpostavljati, da ga ne bi 
politično zlorabili, kar ni naš 
namen. Največ interesa je 
pokazal minister Gašperšič, 
in kot kaže, se bomo 27. juni
ja le srečali,« pojasnjuje Šu
štar. Medtem je sicer država 
poskrbela za prvi ukrep za 
umirjanje prometa na Kam
niški cesti. Hitrost so omeji
li na štirideset kilometrov na 
uro za vsa vozila, na začetku 
naselja pa postavili semafor, 
ki zeleno luč prižge le v pri
meru, da vozilo ne prekora
či omejitve. A kot poudarja
jo protestniki, je trajna reši
tev le obvoznica, zato bodo 
po poletnem premoru s sho
di nadaljevali spet jeseni.

V pričakovanju operativnega načrta
Podrobnejši terminski in finančni načrti za gradnjo obvoznice mimo Vodic naj bi bili znani julija. V Vodicah medtem napovedujejo 
proteste, dokler ne dobijo jasnega zagotovila za gradnjo.

Vodičani so se v torek že tretjič zbrali na protestnem shodu, ki jih napovedujejo tudi jeseni.

Cerklje – Jelovica danes, 23. 
junija, v Cerkljah predstavlja 
svojo nizkoenergijsko le-
seno hišo C145 iz serije hiš  
Pick&Place (izberi in pos-
tavi). Gre za klasično dvo-
kapnico površine 145 m2, z 
odlično razporeditvijo pro-
storov, hiša ima tudi nizke 
stroške ogrevanja.    »Posta-
vitev lesenih montažnih hiš 
je zadnja leta na Gorenjskem 
v porastu, saj tako gradnjo 
odlikuje hitra postavitev in 
vselitev. Vse lesene hiše, ki 
jih v Jelovici izdelamo v to-
varni v Preddvoru, so visoko 
energijsko učinkovite z niz-
kimi stroški za ogrevanje.  
Hišo C 145 v Cerkljah si lahko 
brezplačno ogledate med 14. 
in 18. uro, zaželena je prija-
va na www.jelovica-hise.si,« 
povedo v podjetju Jelovica. 
Prvo aktivno hišo pri nas so 
v Jelovici postavili na Trsteni-
ku. Posebnost aktivne hiše je 
dejstvo, da elektriko pridela 
sama s solarnim sistemom, 
nameščenim na strehi. 

Hiše Jelovica odpirajo 
vrata

Žlebe – V organizaciji TD Žle-
be - Marjeta bo tudi letos 25. 
junija potekal tradicionalni 
Pohod po poteh roparskih 
vitezov. Začel se bo ob 8. uri 
pred OŠ Preska. 

Po poteh vitezov

Ana Šubic

Železniki – Planinsko druš
tvo za Selško dolino Že
lezniki je ob 110letnici usta
novitve pred kratkim prire
dilo slavnostno akademijo, 
na kateri so se »sprehodili« 
skozi zgodovino društva vse 
do današnjih dni. Največ
ji dosežek sedanje genera
cije društva je popolna pre
nova Krekove koče in sprem
ljajočih objektov na Ratitov
cu v obdobju 2001–2017, je 
v nagovoru dejal predsednik 
društva Alojz Lotrič. Dvajset 
zaslužnih članov so nagradi
li s častnimi znaki Planinske 
zveze Slovenije, ki jim jih 
je podelil njen predsednik 

Bojan Rotovnik, planinske
mu društvu pa je ob 110le
tnici podelil jubilejno listi
no za uspešno delo in pri
spevek k razvoju slovenske
ga planinstva.

Tedanja selška podružni
ca Slovenskega planinske
ga društva (SPD) je bila us
tanovljena 24. januarja 1907 
na pobudo dr. Janez Evange
lista Kreka, prvi predsednik 
je bil Anton Pfajfar. Poskrbe
li so za urejene poti na Rati
tovec, kjer so zagradili kočo, 
ki so jo odprli leta 1925 in jo 
poimenovali po njem. »Prva 
svetovna vojna in dolgovi 
društva po izgradnji koče 
so oslabili delovanje društva 
do take mere, da je bil leta 

1929 sedež društva prene
sen v Škofjo Loko, kočo pa 
je skupaj z dolgovi prevze
lo SPD,« je pojasnil Lotrič. 
Kljub težavam pa planin
stvo v Selški dolini ni zamr
lo: leta 1937 je domačin Dra
go Dolenc z zakupom koče 
od SPD to vrnil v upravljanje 
domačinov, nakar je bila leta 
1943 požgana. Po vojni je s 
somišljeniki ponovno usta
novil društvo, ki je leta 1954 
na Ratitovcu postavilo novo 
kočo. To je bila dobra osno
va za delovanje planinskega 
društva v Železnikih, število 
njegov članov in obiskoval
cev na Ratitovcu se je zače
lo večati, čemur je sledil tudi 
razvoj Krekove koče.

Zadnja leta ima PD za Sel
ško dolino povprečno oko
li 460 članov. Na OŠ Že
lezniki deluje njihov mla
dinski odsek s 50 do 55 mla
dimi planinci. Pomembna 
društvena dejavnost je prire
janje različnih rekreativnih 
prireditev, med katerimi je 
najbolj znana celoletna akci
ja Prijatelj Ratitovca, ponos
ni so tudi na osrednjo dru
žabno prireditev Ratitovec 
raja, ki bo julija letos poteka
la že 63. leto zapored in bo 
izvedena skupaj z zaključ
no slovesnostjo ob 110letni
ci društva.

Jubilej planincev iz Železnikov
V Planinskem društvu za Selško dolino Železniki, ki letos praznuje 
110-letnico, so še posebno ponosni na popolno prenovo Krekove koče. 

Predsednik PZS Bojan Rotovnik je PD za Selško dolino 
Železniki podelil jubilejno listino ob 110-letnici, ki jo je 
prevzel njegov predsednik Alojz Lotrič. / Foto: Andrej Tarfila
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Vilma Stanovnik

Kranj – Pri nogometnem 
klubu Triglav pred začet-
kom nove prvoligaške sezo-
ne na domačem igrišču prip-
ravljajo tri zanimive priprav-
ljalne tekme. Poimenovali 
so jih Prvaki s prvaki. 

Prva izmed njih bo na 
sporedu že jutri, v soboto, v 
Športnem centru Kranj pa 
se bo začela ob 18. uri. V gos-
te k prvakom druge sloven-
ske lige in novim prvoliga-
šem prihaja ekipa hrvaških 
državnih prvakov, ki jo vodi 
slovenski nogometni stro-
kovnjak Matjaž Kek.

Jutrišnje dogajanje ne bo 
omejeno le na devetdeset 
minut na igrišču, pač pa se 
bodo navijači in gledalci lah-
ko zabavali in kaj novega na-
učili že pred tekmo kot tudi 
med njo in po njej. Klub 
pripravlja kup zanimivih ak-
tivnosti. Že pred vstopom na 
stadion se bo moč na stojni-
ci s hrvaško-slovenskimi 

kulinaričnimi izdelki izob-
raziti o slovenski in hrvaški 
kulinariki, postavljene bodo 
stojnice s klubskimi in navi-
jaškimi artikli in še kaj. No-
vost bodo spominski »polo-
vični« šali NK Triglav-NK 
Rijeka, ki jih je na voljo le 
petdeset. Za najmlajše bo 
pred stadionom poskrblje-
no za aktivnosti ob različnih 
igrah. Na voljo bodo stojnice 
s pijačo in jedačo.

Vstopnice bodo na vo-
ljo po cenah, ki bodo velja-
le tudi v prihajajoči prvoliga-
ški sezoni. To bo klubsko da-
rilo vsem nogometnim nav-
dušencem in navijačem Tri-
glava in Rijeke, kar pomeni, 
da si bo moč »evropsko« tek-
mo ogledati za ceno od treh 
do dvajsetih evrov.

V sklop tekem Prvaki s pr-
vaki spada tudi obračun z ru-
skim prvakom Spartakom iz 
Moskve, ki bo sedmega juli-
ja, in s turškim podprvakom 
Istanbul Bašekšehirjem, ki 
bo 12. julija.

»Čaka nas nekaj atraktiv-
nih pripravljalnih tekem, ki 
bodo za igralce in strokovni 
štab neprecenljiva izkušnja, 
za klub izvrstna reklama, 
prav tako pa bodo zanimive 
za gledalce. Igramo z ruskim 
prvakom, turškim podprva-
kom in za začetek domačih 
tekem z Rijeko, ki je hrvaška 
prvakinja in tekmec, s kate-
rim se že tradicionalno me-
rimo med pripravami. Vmes 
bodo tudi druge tekme, ki 
bodo koristile za porazdeli-
tev minutaže in dale prilož-
nost za dokazovanje vsem 
igralcem,« pravi športni di-
rektor Siniša Brkič.

Domačim navijačem se 
bo ekipa, ki jo v novi sezoni 
vodi nekdanji slovenski re-
prezentant, sedaj pa trener 
Tonči Žlogar, jutri predsta-
vila prvič. Kranjčani pa so 
se na prvi pripravljalni tek-
mi izkazali že minuli ko-
nec tedna, ko so se v Grad-
cu pomerili z ekipo Rostova 
in zmagali z 1 : 0. »Zelo sem 

zadovoljen z videnim na tek-
mi, uspel nam je zelo lep in 
vsega spoštovanja vreden re-
zultat. V igro sem poslal dve 
ekipi, tako v prvem kot v dru-
gem delu so fantje pokazali 

zelo veliko in to je vsekakor 
dobra popotnica za nadalje-
vanje priprav,« je po tekmi 
dejal trener Tonči Žlogar.

Prva priložnost, da se eki-
pa izkaže, bo že jutri ob 18. 

uri, ko se v Kranju obeta pra-
vi nogometni spektakel, na 
katerem, ob ostalih gostih in 
navijačih, pričakujejo tudi 
predstavnike hrvaškega ve-
leposlaništva.

Jutri bo v Kranju nogometni spektakel 
Članska ekipa nogometašev Triglava bo na prvi od serije tekem, ki so jih poimenovali Prvaki s prvaki, jutri ob 18. uri gostila hrvaške državne prvake,  
ekipo Rijeka, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Matjaž Kek.

Nogometaši Triglava, ki so minulo sezono zaključili kot prvaki druge slovenske nogometne 
lige, bodo do začetka prvoligaške sezone odigrali zanimive pripravljalne tekme. 
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„1.500 idej za pripravo 
jedi na žaru. Tako 
so moji gostje takoj 
zagreti.“

www.metro.at

Partner profesionalcev
Ekskluzivno s 
kartico 
Ekskluzivno s 
kartico 

Gradec/Graz
Weblinger Straße 41
A-8054 Gradec/Graz

Celovec/
Klagenfurt-Hörtendorf
Görtschitztalstr. 22
A-9020 Celovec/
Klagenfurt-Hörtendorf

Ne bojte se kač!
Živalski vrt Reptilienzoo Happ leži v bližini znamenitega celovškega 
Minimundusa ob Vrbskem jezeru.

Če boste obiskali živalski vrt Reptilienzoo 
Happ v Celovcu, boste hitro izgubili strah 
pred plazilci. Dolge živali, prekrite z luska-
mi in brez okončin, ki iztegujejo razceplje-
ni jezik, niso nič strašnega, ampak so čisto 
prijetne in prijazne. Ni treba, da vas ob do-
tiku živali oblije mrzel pot, sporočajo obis-
kovalcem sodelavci celovškega živalskega 
vrta Reptilienzoo Happ.

Živalski vrt Reptilienzoo Happ leži v ne-
posredni bližini celovškega Minimundu-
sa ob Vrbskem jezeru. V njem je združeno 
pravo bogastvo najrazličnejših plazilcev, 
dvoživk, žuželk in rib, kot so želve, žabe, 
piranje, pajki, škorpijoni, legvani in kro-
kodili ter kar 60 vrst kač – od kobre in 
mambe do klopotače in nam bolj znanih 
gadov in beloušk. 

Ker se nekateri kač zelo bojijo, živali do-
mujejo za centimeter debelim steklom. 
Opazovanje je zato popolnoma varno. 
Da bi se ljudje znebili strahu pred njimi in 
spoznali pravo naravo kač, se obiskovalci 
živalskega vrta lahko kače dotaknejo, jo 
pobožajo in pobliže spoznajo njene po-
sebnosti. Soočanje s strahom je najboljši 
način za to, da se ga znebite, pravijo v 
živalskem vrtu Reptilienzoo Happ. Del 
živalskega vrta je tudi park dinozavrov.

Celovški živalski vrt plazilcev Reptilienzoo 
Happ je odprt vsak dan med 8. in 18. uro.

Informacije: www.reptilienzoo.at
+43/463/23 4 25, reptilienzoo@aon.at 

+
A-9170 Borovlje/Ferlach • Glavni trg/Hauptplatz 16
telefon 0043/4227/2225 • faks 0043/4227/2572

adler@apothekeferlach.at
www.apothekeferlach.at

+

ODPRTO:
pon. - pet., 8:00 - 12:30 in 14:30 - 18:00

sob., 8:00 - 12:00

ADLER
APOTHEKE 
Mag. pharm. Jutta Rosian 

  LEKARNA V BOROVLJAH Z BOGATO TRADICIJO

• Naročila za zdravila
   sprejemamo tudi po
   telefonu in e-pošti 
• Ekspresna dobava
   zdravil iz NEMČIJE
• Bachovi cvetni 
   pripravki
• Schüsslerjeve soli

Sonja Jug, Mag. Jutta Rosian 
in Dr. Eva Rosian

GOVORIMO SLOVENSKO
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Lekarna v Borovljah
V poslovni stavbi sredi Borovelj, poleg poslovalnice Posojilnice Bank, 
ima že nekaj časa svoj „dom“ lekarna Adler Apotheke. 

Njena preteklost je slavna 
in uspešna. Ugled je us-
pela obdržati do danes, za 

kar sta zaslužni predvsem 
lastnica mag. Jutta Ro-
sian in njena hčerka dr. 

Eva Rosian, ki skupaj z 
vrhunsko izšolanimi so-
delavkami znata svetova-
ti na področju zdravja in 
dobrega počutja strank. 
Za pogovor v slovenščini 
pa poskrbi prijazna sode-
lavka lekarne Sonja Jug. 
Tako je sporazumevanje 
na tem zelo pomebnem 
področju še bolj enostav-
no in natančno, kar igra ra-
vno pri zdravilih odločilno 
vlogo. 

Lekarna Adler Apotheke 
zagotavlja strankam hitre 
in zanesljive informacije o 
zdravilih in njihovi dobavi 
ter o drugih iskanih izdel-
kih. Sploh pa ni treba priti 
osebno v lekarno, ampak 
je mogoče zdravila naročiti 
ali izvedeti za druge infor-
macije enostavno kar po 
elektronski pošti adler@
apothekeferlach.at. 

Samo po sebi pa je razum-
ljivo, da dobijo stranke tudi 
po elektonski pošti odgo-
vor v slovenskem jeziku. 
Da delamo dobro, potrju-
je tudi vedno večje število 
strank iz Slovenije, pravijo 
v lekarni Adler Apotheke. 

www.apothekeferlach.at 

..............................................................................................
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Igor Kavčič

Radovljica – Kot je že dolgo-
letni običaj, so na novinar-
ski konferenci dober mesec 
in pol pred festivalom, ki bo 
tudi letos potekal skozi pre-
težni del avgusta, predstavi-
li aktualni program 35. Festi-
vala Radovljica. Vsako leto 
znova se pokaže, da festival 
nima le tradicije, ampak tudi 
stalno publiko, ki leto za le-
tom obiskuje koncertne do-
godke, ob tem pa se njego-
va prepoznavnost tako doma 
kot v tujini vztrajno poveču-
je. »Občina je zato z razlo-
gom in veseljem ''zraven'',« 
je uvodoma potrdil radovlji-
ški župan Ciril Globočnik. 
»Naj ob tem poudarim po-
membni vlogi Domna Ma-
rinčiča, ki skrbi za visoko 
kvaliteto programa festiva-
la, in seveda naše Marije Ko-
lar, ki skrbi za organizacij-
ske niti in da priprava in fe-
stival potekata po utečenem 
redu.« Kolarjeva je sopotni-
ca festivala že od vsega začet-
ka, dvajset let pa poteka v so-
delovanju Društva ljubiteljev 
stare glasbe, katerega pred-
sednica je, in seveda Občine 
Radovljica, ki v celotni pro-
račun festivala, ta je skupaj 
s prodanimi vstopnicami ok-
rog 66 tisoč evrov, prispeva 
kar 36 tisoč evrov, medtem 
ko ministrstvo za kulturo, ki 
projekt festivala sicer ocenju-
je s kar 99 odstotki možnih 
točk, prispeva dvajset tisoč 
evrov. »Pri tem je prav zaradi 

omejenih sredstev veliko na-
šega prostovoljnega dela, saj 
ne želimo okrniti kvalitete in 
obsega programa,« je pouda-
rila Marija Kolar, ki je v na-
daljevanju predstavila še ne-
kaj pomembnih podatkov o 
festivalu.

Tudi letos bo na spore-
du deset koncertnih veče-
rov, vsi razen enega, ki bo 
že po tradiciji v cerkvi Ma-
rijinega oznanjenja v Vele-
sovem, bodo v baročni dvo-
rani Radovljiške graščine. 
Že prihodnje leto po zaklju-
čeni obnovi orgel računajo 
tudi na radovljiško župno 
cerkev. Domačinka Mateja 

Bajt bo tudi letos vodila moj-
strski tečaj kljunaste flavte, 
prav tako, pa bo Harry van 
der Kamp vodil delavnico 
za pevce in vokalne ansam-
ble. »Cene vstopnic so lan-
skoletne, 11 evrov za študen-
te in upokojence in 16 evrov 
za druge poslušalce, podob-
ne in še nekaj dodatnih ugo-
dnosti pa smo pripravili tudi 
za abonmajske vstopnice za 
celotni festival. Vstopnice so 
tudi že naprodaj,« je poveda-
la Kolarjeva, da bodo tudi le-
tos organizirali brezplačni 
avtobusni prevoz iz Ljublja-
ne v Radovljico in tudi na 
koncert v Velesovo.

Enajsto leto za program fe-
stivala skrbi umetniški vod-
ja Domen Marinčič: »Letoš-
nji festival bosta med drugim 
zaznamovali tudi dve obletni-
ci, 450. obletnica rojstva skla-
datelja Claudia Monteverdija 
in 250. obletnica smrti skla-
datelja Georga Philippa Tele-
manna. Že na uvodnem kon-
certu bo zasedba La Compa-
gnia del Madrigale predsta-
vila Monteverdijeve madri-
gale, peti koncert pa bo pos-
večen Telemannovi komor-
ni glasbi, predvsem trioso-
natam za kljunasto flavto in 
violo da gamba. V kvartetu 
z glasbeniki iz Slovenije in 

Italije bo nastopil znani juž-
noafriški flavtist Stefan Tem-
mingh.«

Nedvomno zanimiv bo te-
matski večer, posvečen Giu-
seppeju Tartiniju in sodob-
nikom, na katerem bosta 
igrala violinist David Planti-
er in violončelistka Annabel-
le Luis. Tudi sam Tartini je 
svoje violinske sonate vedno 
izvajal v duetu. Tretji kon-
cert nas bo popeljal v glas-
bo 19. stoletja. Samospeve 
iz cikla Lepa mlinarica Fran-
za Schuberta bo izvajal Ško-
fjeločan tenorist Aco Ale-
ksander Bišćević ob sprem-
ljavi Wolfganga Brunner-
ja na zgodovinskem klavir-
ju. Na četrtem koncertu se 
bomo preselili na daljni se-
ver na Islandijo. Duo Moirai 
s Hanno Marti (glas, harfa, 
glasbeno vodstvo) in Maro 
Winter (lesene flavte, košče-
na piščal, alikvotna flavta) bo 
predstavil nove glasbene re-
konstrukcije pesmi iz staro-
islandskega epa Edda. 

Marinčič kot osrednji kon-
cert festivala predstavlja na-
stop razširjene zasedbe vo-
kalnega ansambla Ingenium 
Ensemble, ansambla rene-
sančnih pozavn in orglav-
ca Tomaža Sevška. Izvajali 
bodo poznorenesančno po-
lifonijo iz Hrenovih kodek-
sov. Koncert bo vodil nizo-
zemski basist Harry van der 
Kamp. Vodilni ansambel sre-
dnjeveških in renesančnih 
pihal in trobil Les haulz et les 
bas je rekonstruiral glasbo iz 

beležnice beneškega troben-
tača Zorzija, koncerta 18. in 
19. avgusta pa bosta sestavlja-
la celoto in pri vstopnini šte-
jeta kot en dogodek. Hrvaški 
čembalist Pavao Mašić bo na 
dveh zaporednih večerih iz-
vedel vseh šest partit iz prve-
ga dela zbirke Clavier-Übung 
Johanna Sebastiana Bacha. 
Koncerta sodita v cikel Ba-
chove glasbe, ki so ga začeli 
predlani z Umetnostjo fuge 
in ga lani nadaljevali z Glas-
beno daritvijo. Predzadnji 
koncert festivala bo posve-
čen francoski glasbi 20. sto-
letja za kvintet flavte, harfe in 
godal. Na sporedu bo tudi Po-
tovanje v Deželo Srca Gabri-
ela Piernéja, ki je nastalo po 
motivu iz 17. stoletja. To bo 
prvi nastop kvinteta Noume-
non, ki ga je ustanovila v Že-
nevi delujoča slovenska flav-
tistka Jerica Pavli in v kate-
rem igrata tudi nekdanji vio-
linist Dunajskega klavirske-
ga tria Bogdan Božović in so-
loharfistka orkestra Tonhalle 
iz Züricha Sarah Verrue. Na 
sklepnem večeru bo Ensem-
ble Danguy, ki ga vodi kanad-
ska virtuozinja na strunski 
lajni Tobie Miller, predstavil 
virtuozno glasbo za lajno iz 
Francije 18. stoletja. »Od de-
setih koncertnih večerov so 
jih polovico izvajalci pripravi-
li posebej za festival, več kot 
kdaj koli prej pa je tudi slo-
venskih izvajalcev, seveda v 
različnih mednarodnih za-
sedbah,« je še povedal Do-
men Marinčič.

Polovica programa posebej za festival
Letošnji, že petintrideseti Festival Radovljica, ki bo potekal med 5. in 22. avgustom, prinaša deset koncertnih večerov, na katerih bo predstavljen širok razpon 
glasbene dediščine od trinajstega do dvajsetega stoletja.

Osrednja akterja festivala Domen Marinčič in Marija Kolar ter župan Ciril Globočnik ob 
podpisu pogodbe o financiranju med Občino Radovljica in Društvom ljubiteljev stare 
glasbe / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Gre za gostujočo 
razstavo Narodnega muze-
ja Slovenije, pri kateri je s 
štirimi kosi pisalnega pohi-
štva sodeloval tudi Gorenj-
ski muzej. Že podnaslov raz-
stave pove, da gre za zgodbo 
o lepoti, moči in vrednotah 
od 16. stoletja do danes. Kot 
je zapisala avtorica razstave 
dr. Maja Lozar Štamcar, so 
ravno pisalniki tisti kosi po-
hištva, ki najočitneje izkazu-
jejo družbeno moč, priorite-
te in okus lastnikov.

Če se razstava začne s pr-
vimi upodobitvami pisalnih 
pultov iz 15. stoletja, je »v 
živo« na ogled pisalno pohi-
štvo iz različnih časovnih ob-
dobij, od renesančne kabi-
netne omarice iz 18. stoletja, 

pisalnega predalnika iz iste-
ga obdobja do baročne pisal-
ne omare iz stoletja kasne-
je, pa tako imenovanega se-
kreterja iz časa bidermajer-
ja in pisalne mize, kakršne 

so se pri nas pojavile v začet-
ku prejšnjega stoletja. Zani-
miva je recimo pisalna miza 
Janeza Evangelista Kreka 
ali modernistična pisarni-
ška miza iz leta 1962 našega 

priznanega arhitekta Nika 
Kralja, tu pa je tudi še ne-
kaj sodobnih pisalnih miz, 
kakršne bržkone še vedno 
stojijo tudi v prenekaterem 
od naših domov. Mnoge iz-
med razstavljenih pisarn so 
povezane z znanimi oseb-
nostmi, spet druge pripo-
vedujejo o nadarjenosti in 
izurjenosti domačih in sve-
tovnih snovalcev in izdelo-
valcev. »V lepoti materia-
lov in kompleksnosti izdela-
ve pisalnikov se zrcalijo tako 
gospodarska in umetnostna 
zgodovina kot tudi zgodovi-
na duha,« dodaja avtorica. 
Na ogled je 27 pisalnih miz, 
v Gorenjskem muzeju pa so 
na primer dodali tudi mizo 
nekdanjega kranjskega žu-
pana Cirila Pirca in Janeza 
Bleiweisa.

V katerem času za kakšno mizo
V gradu Khislstein so v soboto odprli razstavo Pisalno pohištvo na Slovenskem.  
Razstavljenih je sedemindvajset pisalnih miz iz različnih zgodovinskih obdobij.

Avtorica razstave dr. Maja Lozar Štamcar iz Narodnega 
muzeja Slovenije je obiskovalce na Poletni muzejski noči 
povedla po razstavi. / Foto: Jelena Justin

Bohinjska Bistrica – Gorenjski muzej je pripravil razstavo z 
naslovom Čut do sočloveka in ljubezen do gora – 70 let GRS 
Bohinj, njeno odprtje pa bo v petek, 23. junija, ob 19. uri v 
Muzeju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici. Bohinj ima zaradi 
svoje geografske lege bogato gorniško tradicijo. Bohinju in Bo-
hinjcem pripadata slava prvega pristopa na Triglav in začetek 
bogate vodniške službe s tem pa posledično tudi gorskega 
reševanja. Prvo organizirano reševanje, ki je med prvimi or-
ganiziranimi reševanji v Evropi, sega že v davno leto 1822, 
ko so z vrha Triglava bohinjski vodniki prinesli truplo nosača 
Antona Korošca. Razstava pa govori o razvoju reševanja in 
GRS v Bohinju vse do danes.

Razstava ob sedemdesetletnici GRS Bohinj

Kranj – Danes, v petek, 23. junija, ob 19. uri bo v Prešernovi 
hiši predstavitev fotografov, nagrajencev Prešernovega sklada, 
Toneta Stojka, Joca Žnidaršiča, Stojana Kerblerja in Milana 
Pajka. Tone Stojko raziskuje fotografske abstrakcije, senzi-
bilno lovi premikajoče se telo, obris, senco, sled, atmosfero, 
barve. Joco Žnidaršič, legenda slovenskega fotoreporterstva, 
je za svoje delo prejel več kot petdeset domačih in tujih nagrad 
in priznanj, tudi nagrado World Press Photo. Stojan Kerbler 
je ena osrednjih osebnosti slovenske fotografije konca 20. 
stoletja. Številne razstave po svetu in doma so mu utrdile 
sloves iskrenega človeka s spoštovanjem do soljudi. S svojim 
delom si je prislužil naziva mojster črno-bele fotografije in 
mojster EFIAP. Milan Pajk je fotograf in profesor na Akademiji 
za likovno umetnost v Ljubljani. Leta 1981 je prejel nagrado 
Prešernovega sklada. Pogovor bo vodila Marija Skočir, ku-
stosinja MGML.

Fotografi, nagrajenci Prešernovega sklada
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Vilma Stanovnik

Kranj – Kolesarski klub  
Kr anj letos praznuje šestde-
set let obstoja, v jubilejnem 
letu pa so tudi organizator-
ji cestnega državnega prven-
stva za kategorije mlajših ter 
starejših mladincev, starej-
ših mladink in članic, članov 
do 23 let ter kategorijo elite. 
Pred nedeljskim tekmova-
njem sva se pogovarjala z di-
rektorjem kluba Matjažem 
Zevnikom.

Državno prvenstvo bo za vas 
vrhunec prvega dela leto šnje 
tekmovalne sezone. Kako 
ste zadovoljni z dosedanji-
mi rezultati?

»Res se z državnim prven-
stvom za nas začenja glav-
ni del sezone. Glede članov 
lahko povem, da smo v moč-
ni konkurenci v tujini vozi-
li kar nekaj dirk. Naj pouda-
rim četrto mesto Luke Čo-
tarja na Istrski pomladi ter 
njegovo tretje mesto na etapi 
Po zgornji Avstriji. Ker ima-
mo mlado člansko ekipo, ve-
likih rezultatskih pričako-
vanj v tej sezoni še ne more-
mo imeti, se pa mladi priva-
jajo na dirke v članski kon-
kurenci. To je bilo videti tudi 
na dirki Po Sloveniji, kjer je 

bil uspeh, ker so vsi prišli na 
cilj. V mlajših kategorijah 
smo ponosni na državne pr-
vake v kronometru in na kri-
terijski dirki, saj je v krono-
metru Nik Čemažar državni 
prvak pri starejših mladin-
cih, pri mlajših mladinkah 
je prvakinja Ana Ahačič. Na 
kriterijski vožnji pri mlajših 
mladinkah je državna prva-
kinja Tjaša Sušnik. Zelo me 
veseli, da imamo ekipo de-
klic in resno razmišljamo 
tudi o ženski ekipi, saj bodo 
dekleta hitro zrasla in iskala 
priložnost nastopanja.«

Priložnost, da se izkažejo, 
bodo vaši mladi tekmoval-
ci imeli že to nedeljo, ko ste 
tudi organizatorji državne-
ga prvenstva v cestni vožnji?

»Ker letos praznujemo 
šestdeset let obstoja kluba, 
smo se dogovorili, da bomo 
ob tradicionalnih priredi-
tvah pripravili tudi držav-
no prvenstvo. Sicer pa smo 
že organizirali dirko na Tr-
stenik za mlajše kategori-
je ter Scottov dan za rekre-
ativce in družine. Državno 
prvenstvo pripravljamo na 
trasi med Kokrico, Teneti-
šami, Trstenikom, Bašljem, 
Srednjo Belo, Bobovkom 
in nazaj na Kokrico, pred 

trgovino Mercator, kjer bos-
ta start in cilj. Krog je dolg 
16,2 kilometra. Mlajši mla-
dinci ter ženske vseh kate-
gorij ga bodo prevozili šti-
rikrat, starejšim mladinci 
šestkrat, tekmovalci v kate-
gorijah do 23 let in elite pa 
desetkrat. Prvi start bo ob 9. 
uri, zadnji ob 13.30, razgla-
sitev rezultatov za vse kate-
gorije pa bo okoli pol šeste 
ure zvečer. Naj ob tem po-
vem, da bo v tem času sicer 
mobilna zapora ceste, ven-
dar daljših zastojev ne priča-
kujemo. Na prvenstvu priča-
kujemo okoli 180 kolesarjev 
v vseh kategorijah. Aktual-
nega državnega prvaka ima-
mo v klubu pri starejših mla-
dincih in tudi letos stavimo 
na Nika Čemažarja. V osta-
lih kategorijah bo teže pri-
ti do naslova, želimo pa se 

izkazati tudi med člani do 
23 let, kjer računamo zlasti 
na Jako Primožiča in Luko 
Čotarja, ki sta trenutno naša 
najbolj pripravljena kolesar-
ja. Sicer pa bo skupaj v vseh 
kategorijah nastopilo 22 na-
ših kolesarjev in ena kolesar-
ka.«

Že kmalu vas čaka največja 
kolesarska prireditev v mes-
tu, Nočni kriterij in Velika 
nagrada Kranja?

»S pripravami smo že za-
čeli, saj si želimo, da bo le-
tos ob jubileju prireditev res 
nekaj posebnega. Pripravlja-
mo razstavo, po sobotni dir-
ki pa tudi koncert z Andre-
jem Šifrerjem, saj on letos 
obeležuje štirideset let na-
stopanja, mi pa šestdeset 
let kluba – in bomo skupaj 
proslavili stoletnico.«

Kolesarji za naslove prvakov
V jubilejnem letu pri Kolesarskem klubu Kranj pripravljajo več prireditev, ena izmed njih pa bo tudi 
nedeljsko državno prvenstvo v cestni vožnji, kjer si želijo poseči tudi po najvišjih mestih.

Direktor Kolesarskega kluba Kranj Matjaž  
Zevnik / Foto: Gorazd Kavčič

Domači kolesar Nik Čemažar bo branil naslov državnega 
prvaka pri starejših mladincih. / Foto: Prijavim se

Tržič – Ekipa Plesnega kluba Tržič je prejšnji teden sodelova-
la na evropskem prvenstvu v modernih tekmovalnih plesih 
na Poljskem. Skupina Breakingz, ki so jo sestavljali Marko, 
Grega, Anže, Vid, Kristjan, Miha in Jay, je odlično odplesala 
in si priplesala drugo mesto. Evropske podprvake, tako kot 
tudi vse preostale plesalce Plesnega kluba Tržič – rock'n'rolla, 
hip hopa, jazza in break danca – pred počitnicami čaka še 
državno prvenstvo.

Tržiški plesalci so evropski podprvaki

Ekipa Plesnega kluba Tržič je na Poljskem osvojila naslov 
evropskih podprvakov. / Foto: PK Tržič

Jože Marinček

Kranj – Minulo sredo so va-
terpolisti AVK Triglav in VK 
Ljubljana Slovan v pokritem 
olimpijskem bazenu v Špor-
tnem centru Kranj odigrali 
četrto tekmo finala državne-
ga članskega prvenstva Slo-
venije za sezono 2016/2017. 
Tekma je bila že odločilna, 
saj so vaterpolisti Ljubljane 
Slovana v zmagah vodili z 2 
: 1. Medtem ko so bile prve 
tri tekme zelo izenačene, pa 
so bili tokrat Ljubljančani 

boljši in so zmagali kar z 10 : 
5 (2 : 0, 5 : 0, 1 : 2, 2 : 3). 

Kranjčani so namreč če-
trto tekmo odigrali najslab-
še, saj so bili na dosedanjih 
treh tekmah tisti, ki so nare-
kovali tempo in so jim mo-
rali Ljubljančani vedno sle-
diti. Tokrat so bile vloge za-
menjane, saj so branilci na-
slova na polovici srečanje 
vodili s kar 7 : 0 in je bilo 
jasno, da bodo zmagali in 
v zmagah povedli s 3 : 1 ter 
osvojili nov naslov, ki je nji-
hov že tretji zapored. 

So se pa konec tedna na le-
tnem kopališču Pod skalo v 
Kamniku, kjer je potekal tra-
dicionalni, 24. zbor vaterpo-
listov Slovenije, naslova po-
kalnih prvakov veselili Tri-
glavovi mladinci do 19. leta.

Na finalni tekmi so v pos-
tavi Luka Ivušič, Maks Ža-
gar, Urban Verbič, Matic 
Rahne, Žiga Močnik, De-
jan Gostič, Andraž Pušavec, 
Aljaž Troppan, Jaša Žnidar, 
Jan Justin in Andrej Bogataj 
pod vodstvom trenerja Ale-
ša Komelja z rezultatom 15 

: 9 (4 : 1, 5 : 4, 3 : 3, 3 : 1) pre-
magali vrstnike iz Kamnika. 
Zmaga Kranjčanov, ki so že 
pred tem osvojili naslov dr-
žavnega prvaka, ni bila niti 
enkrat ogrožena, saj so vodi-
li skozi celotno srečanje in 
na koncu zasluženo osvoji-
li nov naslov, pokal pa jim je 
predal predsednik Zveze va-
terpolskih društev Slovenije 
Boštjan Tušar. 

V finalu pokala za vaterpo-
liste do 13 let je zmagala eki-
pa Kamnika, ki je z 9 : 5 pre-
magala vrstnike iz Triglava. 

Zadnjo tekmo so odigrali najslabše
Vaterpolisti Triglava so izgubili sredino odločilno tekmo za naslov državnih prvakov.

Kranj – Slovenska ženska članska košarkarska reprezentanca 
je v ponedeljek odigrala tretjo tekmo skupinskega dela. Naše 
so kar z 88 : 69 izgubile z reprezentanco Srbije in zapustile 
evropsko prvenstvo, ki poteka v Pragi. Varovanke Damirja 
Grgića so sicer na prvenstvu prikazale odlično igro in zabe-
ležile še poraz proti Franciji in zmago proti Grkinjam. »Kljub 
izpadu moram čestitati igralkam za dobro odigrano prvenstvo. 
Naredili smo tisto, po kar smo prišli v Prago. Dosegli smo eno 
zmago, žal pa ta v krogu ekip ni bila dovolj za nadaljevanje 
tekmovanja. Glede tekme proti Srbiji lahko rečem, da je nji-
hova zmaga zaslužena, saj so imeli več razpoloženih igralk, 
predvsem Sonjo Petrović, ki je naredila ključno razliko,« je po 
zadnji tekmi na prvenstvu povedal selektor slovenske ženske 
članske reprezentance Damir Grgić.

Po porazu s Srbkinjami naše košarkarice domov

Vilma Stanovnik

Lesce – Več kot dvesto tri-
deset padalcev in padalk iz 
dvajsetih držav je že zbranih 
v Lescah, kjer se danes zače-
nja drugo letošnje tekmova-
nje v skokih na cilj za točke 
svetovnega pokala. 

Med svetovno elito 47 
ekip bodo nastopile tudi šti-
ri slovenske, med njimi tudi 
dve ekipi gostiteljev. V ekipi 
Elan bodo nastopali Roman 
Karun, Uroš Ban, Senad Sal-
kič, Borut Erjavec in Matej 
Bečan, v ekipi ALC Lesce pa 
Uroš Grilc, Damjan Tom-
šič, Igor Primc, Maja Sajo-
vic in Tanja Zdjelar. Nasto-
pili bosta tudi dve ekipi Ptu-
ja. V prvi ekipi bodo nasto-
pali Peter Balta, Boris Jan-
žekovič, Gorazd Vindiš, Ma-
tej Kostanjevec in Aleksan-
der Čuš, v drugi pa Mar-
ko Veselič, Tomaž Korpar, 

Igor Vidovič, Sergej Pukšič 
in Tonček Gregorič

Tekmeci našim bodo naj-
boljše evropske ekipe, med 
katerimi so favoriti Čehi, 
Madžari, Francozi, Italijani 
in Nemci, od najboljših pa 
manjkajo le Rusi in Kitajci. 
Od neevropskih ekip so pri-
javljeni Združeni arabski 
emirati, ki so prav tako odlič-
na ekipa.

Kot pravijo naši, si želijo 
čim boljše skoke, kar pome-
ni čim manj napak. Njihova 
želja je vsekakor uvrstitev na 
stopničke, ker pa je konku-
renca kakovostna, se obeta 
zelo zanimivo tekmovanje, 
ki ga bo najbrž krojilo tudi 
muhasto vreme z nevihtami.

Vse dni od danes do nede-
lje se bo tekmovanje zače-
njalo ob 8. uri. Danes in jut-
ri se bo končalo ob 20. uri, 
v nedeljo pa predvidoma do 
15. ure.

Padalci so  
zbrani v Lescah
Od danes do nedelje bo na letališču v Lescah 
tekmovanje padalcev v skokih na cilj za točke  
svetovnega pokala.
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Ana Šubic

Lahovče – Kmetijski inšti-
tut Slovenije je pred krat-
kim priredil tradicionalni 
Dan krompirja. Udeležen-
ci so si pod vodstvom dr. Pe-
tra Dolničarja ogledali selek-
cijske in poskusne nasade v 
Lahovčah, se seznanili z za-
dnjimi dosežki programa 
žlahtnjenja krompirja ter 
novimi sortami in križanci, 
pogovarjali pa so se tudi o ak-
tualnih problemih pri pride-
lovanju krompirja. To je bila 
tudi tema našega pogovora z 
dr. Dolničarjem.  

Kakšne so bile razmere za 
rast krompirja v tej sezoni?

»Letošnje leto so pridelo-
valci pričakovali optimistič-
no, saj je bila zima mrzla, 
kar bi moralo biti ugodno 
za saditev. Zemlja je bila 
zaradi zmrzali spomladi 
res rahla, kar je ob dokaj su-
hem in toplem marcu omo-
gočilo zelo zgodnjo in kako-
vostno saditev. Posledica je 

bil zgodnji vznik krompir-
ja, tudi nekateri nepokriti 
nasadi krompirja kmalu v 
drugi polovici aprila. Zgo-
dnja saditev skriva tudi pas-
ti, predvsem je lahko težava 
v primeru poznih spomla-
danskih ohladitev z veliko 
dežja, tudi snega, kar lah-
ko povzroči steklenitev go-
moljev, razvoj bolezni pred 
vznikom in slab vznik. Dru-
ga nevarnost, ki je pridelo-
valce doletela v aprilu, pa je 
bila izjemno močna zmrzal. 

Temperature so se ponekod 
spustile tudi pod minus pet 
stopinj, kar je povzroči-
lo, da niso pomrznili le ne-
pokriti nasadi, temveč tudi 
dokaj veliki pokriti nasadi 
zgodnjega krompirja. Pri 
zelo zgodnjih sortah je bil 
šok ponekod tako velik, da 
je bila nadaljnja rast precej 
upočasnjena. Pričakovali 
smo, da si bodo nasadi do-
kaj hitro opomogli od zmr-
zali in bo pridelek le neko-
liko manjši in kasnejši. Žal 
je letošnje leto precej sušno, 
tako da je suša še upočasni-
la nadaljnjo rast. Ker v pre-
teklih dneh niso dobili več-
jih količin dežja, so sedaj 
nasadi ob visokih tempe-
raturah izpostavljeni hudi 
suši, tako da sta se rast in 
debeljenje gomoljev prak-
tično ustavila.«

Kakšni so trenutno krompir-
jevi nasadi na Gorenjskem?

»Kot sem že omenil, raz-
mere za rast niso bile ugodne. 
Nasadi so podpovprečno 

bujni, marsikje niso še niti 
strnili vrst. Pri zgodnjem 
krompirju so pridelki tudi v 
najlepših nasadih povpreč-
ni in kasnejši kot običajno. 
Ker je povprečno število go-
moljev nizko tudi pri poznih 
sortah, so ob nadaljevanju 
sušnega in vročega vremena 
tudi obeti za pozni krompir 
slabi. Posebej na lahkih pe-
ščenih tleh vsi nasadi že tr-
pijo hudo sušo.«

S katerimi problemi se še 
srečujejo pridelovalci krom-
pirja? Kako je s škodljivci, 
boleznimi?

»Kot običajno sta najpo-
membnejša škodljivca stru-
ne in koloradski hrošč. Če 
je hrošča mogoče uspeš-
no zatirati, pa je zatiranje 
strun bolj težavno in pogos-
to manj učinkovito. V mno-
gih nasadih je že prisotna 
črna listna pegavost – rume-
nenje spodnjih listov z rja-
vimi pegami z ostrimi ro-
bovi in koncentričnimi kro-
gi v različno velikih pegah. 

Bolezen še pospešujejo vi-
soke temperature nad 30 
stopinj, ob relativno hladnih 
jutrih z nekaj rose ali kakšni 
popoldanski plohi ali nevih-
ti so razmere za njen razvoj 
idealne. Zato je vse nasade 
nujno treba zaščititi proti tej 
bolezni. Krompirjeva ple-
sen se je že začela pojavljati, 
pri čemer smo doslej prete-
žno opazili primarne okuž-
be, ki so glavni vir njene ši-
ritve. Prepoznamo jo tako, 
da so okužena (rjava) pred-
vsem stebla do vrha rastline, 
kmalu je rjav tudi vrh rastli-
ne. Po nekaj dneh v ugodnih 
razmerah začne izločati spo-
re, ki okužujejo sosednje ra-
stline in nasade.«

Kaj svetujete pridelovalcem, 
da bo letina čim boljša?

»V letošnji sezoni pri-
čakujemo povprečno leti-
no krompirja, če se bo vro-
če vreme nadaljevalo v pole-
tje, bo lahko podpovprečna. 
V takih razmerah je naju-
činkovitejši ukrep namaka-
nje, če imamo to možnost. 
To naj bo temeljito, dovolj 
pogosto – tedensko po oko-
li 25 litrov na kvadratni me-
ter oz. po občutku, da so tla 
vlažna, ali pa sledimo napo-
vedim Agencije za okolje. Le 
občasno zalivanje za krom-
pir ni najugodnejše, v ne-
katerih primerih lahko celo 
poslabšamo kakovost krom-
pirja, ker lahko pride do ka-
litve ali izraščanja gomoljev 
v tleh. Seveda priporočamo 
tudi temeljito zaščito nasa-
dov proti prej omenjenim 
boleznim.«

Rast krompirja se je ustavila
Razmere za pridelavo krompirja v tej sezoni niso bile ugodne, ob trenutni suši sta se rast in debeljenje 
gomoljev praktično ustavila, pravi dr. Peter Dolničar s Kmetijskega inštituta Slovenije. »Pričakujemo 
povprečno letino, če se bo vroče vreme nadaljevalo v poletje, bo lahko podpovprečna.«

Dr. Peter Dolničar

Ogled krompirjevih nasadov na Dnevu krompirja v Lahovčah

Ana Šubic

Kranj – Društvo Sorško po-
lje, približajmo se naravi, 
je minulo soboto pod vod-
stvom diplomirane agro-
nomke Fanči Perdih organi-
ziralo za kmete in svoje čla-
ne ogled dobrih praks s po-
udarkom na pridelavi eko-
loških semen in zdrave hra-
ne v vzhodni Sloveniji. Per-
dihova je sicer ustanovitelji-
ca edine slovenske ekološke 
semenarske hiše, ki v sode-
lovanju s slovenskimi kme-
tijami skrbi za trajnostni ra-
zvoj ter spodbuja k lastni pri-
delavi hrane in samooskrbi.

Udeleženci so v vrtnariji 
Fakultete za kmetijstvo in bi-
osistemske vede v Pivoli pri 
Mariboru spoznali zahtevno 
vzgojo ekoloških sadik različ-
nih vrst zelenjave, nato pa so 
se sprehodili po Botaničnem 
vrtu, ki se ponaša s kar 2000 
primerki dreves, grmovnic 
in cvetnic. Obiskovalce z Go-
renjskega sta poleg dreves 
častitljive velikosti posebej 
zanimala še zeliščni vrt in ro-
zarij. Na ekološki kmetiji Re-
bernik v Cerkvenjaku so jim 
predstavili pridelavo vrtnin, 
ki jih tržijo kot Eko košari-
ce za svoje naročnike, poleg 
tega pa pridelujejo ekološka 

semena za omenjeno seme-
narsko hišo. Pridelava se-
menskih posevkov zanjo je 
pomembna tudi na ekolo-
ški kmetiji Kasaš na obrobju 
Lendave, kjer pridelujejo ok-
rog 50 vrst zelenjave, ukvarja-
jo pa se še z vinogradništvom 
in sadjarstvom. »Predstavili 
so nam zelo inovativno setev 
čebule za vzgojo čebulčka. 
Kaljena semena čebule vme-
šajo v škrobno pasto, da nas-
tane gosta zmes, ki se po-
tem s posebno doma prireje-
no napravo enakomerno po-
razdeli v zemljo, da semena 
niso pregosto zasejana. Enak 
postopek uporabljajo tudi pri 

setvi korenja,« so sporočili iz 
Društva Sorško polje. 

Danes pa društvo vabi na 
srečanje in kres na ekolo-
škem vrtu, ki se nahaja med 
Jeprco in Zbiljami, za delav-
nicami skupnosti Barka v 
Zbijah. V štirih letih, kar so 
se z omenjeno skupnostjo 
dogovorili za ureditev sku-
pnega vrta, so na njem pri-
delali veliko semen in obilen 
pridelek. »Vrt je namenjen v 
prvi vrsti izmenjavi znanj in 
izkušenj o pridelavi zelenja-
ve in semen, druženju, seve-
da pa tudi pridelavi vrtnin. 
Na vrtu se dobivamo vsak 
drugi petek popoldne, prav 
vsak je dobrodošel,« pravijo 
v društvu.

Današnji program se bo 
začel ob 17. uri s predstavitvi-
jo cerkve sv. Janeza Krstnika 
v Zbiljah, ob 18. uri se bodo 
lotili priprave drv za kres, uro 
kasneje bodo predstavili vrt 
in delovanje društva, mož-
no bo izmenjati semena, se 
poučiti o kompostih in bio-
dinamiki ter vplivu posame-
zne zelenjave na naše zdrav-
je. Ob 21. uri bodo prižgali 
kres, ob katerem se bo mož-
no pogreti z zeliščnim ča-
jem in osvežiti z ekološkim 
konop ljinim pivom. 

Spoznali ekološko pridelavo semen
Društvo Sorško polje je pred kratkim organiziralo ogled dobrih praks pridelave eko semen in zdrave 
hrane v vzhodni Sloveniji, nocoj pa vabi na srečanje in kres na ekološkem vrtu v Zbiljah. 

V eko rastlinjaku mariborske fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede

Ana Šubic

Ljubljana – Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano bo v drugi polovici 
letošnjega leta predvidoma 
objavilo štirinajst javnih raz-
pisov v višini skoraj 83 mili-
jonov evrov. Gre za drugi le-
tošnji cikel javnih razpisov 
iz Programa razvoja podeže-
lja (PRP) 2014–2020, od za-
četka lanskega leta pa je bilo 
tako objavljenih že 24 razpi-
sov v vrednosti dobrih 208 
milijonov evrov. Spomladi 
2018 bo sledil še javni raz-
pis za naložbe v predelavo 
ali trženje in razvoj kmetij-
skih proizvodov ter za blaže-
nje podnebnih sprememb v 
predvideni skupni vrednosti 
25 milijonov evrov. 

Ministrstvo bo preko raz-
pisov spodbujalo investici-
je na področju konkurenč-
nosti v kmetijskem, živil-
skem in gozdarskem sek-
torju ob iskanju ravnoves-
ja med kmetovanjem in va-
rovanjem narave ter prilaga-
janjem na podnebne spre-
membe (zmanjševanje po-
rabe vode v tehnoloških po-
stopkih, ureditev čistilnih 
naprav, energetska učinko-
vitost objektov in opreme, 

proizvodnja električne in to-
plotne energije za potrebe 
obrata – uporaba lesne bio-
mase ...). Spodbujati želijo 
tudi sodelovanje med lokal-
nimi akcijskimi skupinami, 
odpravo škode v gozdovih 
po lubadarju ter vzpostavi-
tev sodelovanja med kmetij-
stvom in znanostjo. Sredstva 
bodo na voljo tudi za vzpo-
stavitev organizacij proizva-
jalcev in dejavnost majhnih 
kmetij, ki jih bodo podprli s 
posebnim podukrepom in 
javnim razpisom. 

Ministrstvo je v okvirnem 
terminskem načrtu za ukre-
pe PRP v 2. polletju 2017 na-
vedlo javne razpise po mese-
cih predvidene objave, tako 
da se morebitni investitor-
ji lahko pripravijo na izvaja-
nje naložbe in se pozanima-
jo o potrebni dokumentaci-
ji. Dodatne informacije lah-
ko dobijo v okviru info točk 
PRP. Kot prva nameravajo 
julija objaviti splošni razpis 
za naložbe v kmetijska go-
spodarstva (brez mehaniza-
cije) in razpis za podporo na-
ložbam v predelavo, trženje 
oz. razvoj kmetijskih proi-
zvodov za dopolnilne dejav-
nosti, mikro, majhna in sre-
dnje velika podjetja.

Še štirinajst razpisov
Za naložbe v kmetijstvu in gozdarstvu bo v drugi 
polovici leta na voljo več kot 80 milijonov evrov.
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  dostava domov, v službo, k prijatelju, sosedu ali na izbrano pošto,
  paket dostavijo v vnaprej dogovorjen prostor (na teraso, pod nadstrešek, v lopo),
  izberete uro dostave: do 10. ure, po 16. uri (za določene pošte), med 18. in 20. uro  

(za naslovnike v mestu Ljubljana),
  pred dostavo vas pokličejo ali pošljejo SMS,
 poskrbijo za prepošiljanje na drug naslov,
 paket hranijo na pošti 8, 15 ali 30 dni,
  prevzem in oddaja paketov tudi na 114 bencinskih servisih Petrola,
  prevzem paketov s plačilom odkupnine po povzetju s karticami Mastercard, Maestro, 

Visa, Karanta  in Diners Club ali z gotovino.

Preverite vse alternativne oblike dostave pošiljk na www.posta.si ali pokličite na 080 14 00. Za 
Pošto Slovenije  sta hitrost in udobnost dostave ključnega pomena, naj bosta od zdaj tudi za vas.

PS PAKETOMAT –  
to je moja nova izbira za  
dostavo paketov!

og
la

sn
o 

sp
or

oč
ilo

 /
 w

w
w

.p
os

ta
.s

i

Sodeluj v  

nagradni igri in prejmi  

Paket sreče! Poskusi! 

Med 15. in 28. 6. 2017 skupaj s Hitradiem 

Center med vas delimo Pakete sreče! 

Kakšno je darilo? Naj bo to presenečenje, 

vseeno pa povemo, da bo vsak dan  

nagrajevanja eden izmed prijavljenih 

prejel 200 EUR! 

Obišči www.radiocenter.si  

in se čim prej prijavi!

Pošta Slovenije ponuja preprosto rešitev za 
prevzem paketov – samopostrežne avto-
mate PS Paketomat, na katerih lahko na 24 
najfrekventnejših lokacijah s preprostim dos-
topom svoje pakete prevzamete 24 ur na dan,  
7 dni v tednu. Diskretno, hitro in priročno!

Ko boste prihodnjič spet kupovali na sple-
tu, izberite za mesto dostave paketa pake-
tomat v vaši bližini, če pa spletni trgovec ne 
ponuja možnosti dostave v PS Paketomat, si 
to zagotovite sami, in to tako:

Izberite Pošto Slovenije za dostavo va
šega paketa; za svoj naslov izpišite loka
cijo iz branega paketomata (lokacije preve-
rite na www.pspaketomat.si); dodajte svo
jo mo bilno številko; in prevzemite paket.

V Pošti Slovenije vsakodnevno nudijo tudi 
številne alternativne oblike dostave, s ka-
terimi lahko pošiljanje in prejemanje pake-
tnih pošiljk popolnoma prilagodite svojim 
željam, in sicer: 

Aleš Senožetnik

Šenčur – V prostorih podje-
tja NiceLabel – Euro Plus v 
šenčurski poslovni coni je 
minuli četrtek potekalo dru-
ženje gorenjski gazel – naj-
hitreje rastočih gorenjskih 
podjetij. Nagrado zlata gaze-
la, ki jo podeljuje časopisna 
hiša Dnevnik, je lani prejelo 
prav podjetje, ki je ponudi-
lo prostor za druženje in po-
govor o trgu, za katerega vse 
bolj tekmujejo podjetja – trg 
talentov. Osrednje vprašanje 
je bilo, kako v mladih talen-
tih zbuditi zanimanje za delo 
v dinamičnih in hitro rasto-
čih podjetjih ter kako doma-
če talente sploh ustvariti.

Na ta vprašanja so odgovar-
jali gostitelj Matej Košmrlj, 
direktor podjetja NiceLabel 
– EuroPlus, Tomaž Lanišek, 
direktor podjetja Knauf In-
sulation iz Škofje Loke, Ja-
nez Novak, direktor RLS iz 
komendske poslovne cone, 
ter Maja Krušič Šega, vod-
ja področja podjetnosti na 

Ministrstvu za izobraževa-
nje, znanost in šport. V spro-
ščen pogovor, ki ga je mode-
rirala Edita Krajnovič, so se 
aktivno vključevali tudi va-
bljeni gostje s sveta gospo-
darstva in šolstva.

Strinjali so se, da je dober 
kader že danes težko naj-
ti, čez nekaj let pa bo zara-
di hitrega staranja populaci-
je in odseljevanja mladih v 
tujino problem še večji. Prav 
zato je vzgajanje talentov 

odgovornost tako države in 
šolskega sistema kot tudi 
podjetij in družbe nasploh.

»Velik problem pri nas je, 
da prevladuje nekakšna an-
tipodjetniška nastrojenost, 
da je vsak, ki se ukvarja s 

podjetništvom, tajkun, slab 
človek,« je povedal Matej 
Košmrlj. Podobnega mne-
nja je tudi Tomaž Lanišek: 
»Naše podjetje je bilo prvo, 
ki je bilo v tuji lasti in je pre-
jelo gazelo, kar je bil ''kri-
minal'', pa čeprav je celot-
na uprava slovenska in ima-
mo pri nas globalni razvoj-
ni center, ki jih je v celot-
ni Sloveniji kakšnih deset. 
Problem je, da ni polno za-
seden, ker ne dobimo ustre-
znega kadra.«

Razvnela se je tudi deba-
ta, ali smo Slovenci res na-
rod povprečnežev, ki vzga-
jamo povprečneže, a s tem 
se večina sogovornikov ni 
strinjala. »Morda se nam 
prevečkrat tuje zdi boljše, 
a ne bi rekla, da smo drža-
va povprečnežev. Potrebu-
jemo ljudi, ki razmišljajo s 
svojo glavo, imajo širok na-
bor znanja in so agilni. Ne 
zgolj v podjetništvu, temveč 
tudi na drugih področjih,« 
je prepričana Maja Krušič 
Šega z ministrstva. Gostje 

so se strinjali, da je za razvoj 
mladih talentov treba spre-
meniti tudi izobraževalni 
sistem, miselnost učiteljev 
in ne nazadnje staršev, ki 
imajo pomembno vlogo pri 
usmerjanju svojih otrok. 
Kot pomembni oblikovalci 
javnega mnenja pa mora-
jo svojo vlogo odigrati tudi 
mediji, pravijo sogovorni-
ki. Le če bomo kot družba 
prepoznali pomembnost 
ustvarjanja talentov, jim 
ponudili ustrezno znanje in 
jim dali tudi delovna mesta, 
bomo uspešni, mladi pa ne 
bodo odhajali v tujino oziro-
ma se bodo s pomembnimi 
izkušnjami vračali domov.

Marsikaj lahko za izbolj-
šanje stanja naredijo tudi 
podjetniki sami, je prepri-
čan Janez Novak. »Za ta-
lente potrebuješ tudi dob-
re trenerje, ki jih vzgajajo. 
Mi smo tisti, ki vzgajamo, 
mi smo trenerji. Spremem-
be začnimo pri sebi,« pravi 
Novak, direktor slovenske 
gazele leta 2015.

Talenti so družbena odgovornost
Za razvoj potrebujemo talente, ki pa jih moramo znati vzgajati, je bila temeljna misel direktorjev najhitreje rastočih gorenjskih podjetij.

Maja Krušič Šega, Matej Košmrlj, Tomaž Lanišek in Janez Novak

Aleš Senožetnik

Žeje – Prvo uradno druže-
nje podjetnikov, ki delujejo 
v Poslovni coni Komenda, se 
je zgodilo šele slabo desetle-
tje po ustanovitvi cone. A kot 
je povedal direktor Poslovne 
cone Komenda Matic Rom-
šak, je že dlje časa tlela ide-
ja o povezovanju 65 podje-
tij, ki danes delujejo v coni, 
vendar so znane težave, ki so 
jih imeli v preteklosti, to pre-
prečile. Danes je podjetje, ki 
upravlja zemljišča v coni, 
stabilno in redno odplačuje 
bančne obveznosti, odpro-
dalo pa je že skoraj vsa raz-
položljiva zemljišča.

»Prepričan sem, da se 
bomo na podobnih druže-
njih še srečevali in se tudi 
tesneje povezali. Velika ve-
čina problemov, med katere 
spada tudi gradnja nove obvo-
znice in priključka na avtoce-
sto, je skupnih, in prepričan 
sem, da bi imelo pismo z že-
ljo po čimprejšnji izgradnji, ki 
bi ga naslovili na predstavni-
ke države, večjo težo, če bi ga 
podpisali direktorji uspešnih 
podjetij, ki delujejo pri nas,« 
je enega izmed ciljev povezo-
vanja poudaril Romšak, ki si 
tako kot podjetniki želi, da bi 
se prometna problematika, ki 
v največji meri tare prebivalce 
Vodic in Žej, čim prej uredila.

Da je povezovanje koristno 
tako za izboljšanje razmer v 
coni kot tudi za odpiranje 
novih poslovnih priložnos-
ti, se strinjajo tudi podjetni-
ki. »Veliko imamo skupne-
ga. Poleg uvoza v cono so tu 
še drugi skupni servisi in sto-
ritvene dejavnosti, ki bi jih 
lahko vsi uporabljali. Moja 
pobuda je tudi ureditev kole-
sarskih stez do cone, po ka-
terih bi zaposleni lahko ho-
dili v službo s kolesom, v na-
šem podjetju to namreč zelo 
spodbujamo. Vsekakor pa je 
povezovanje ključno, saj sku-
paj lažje uresničimo svoje in-
terese,« je povedal Janez No-
vak, direktor podjetja RLS.

Podobno razmišlja tudi 
Robert Virant s podjetja 
VIP-Virant: »Tukaj smo že 
od leta 2009 in razen bli-
žnjih sosedov drugih skoraj-
da ne poznamo, zato je po-
buda o povezovanju vseka-
kor dobrodošla.« 

Prvo popoldansko druže-
nje je sicer minilo v sprošče-
nem vzdušju, a kot pravi Ma-
tic Romšak, upajo, da bodo 
že v prihodnjih mesecih svo-
je druženje tudi formalizira-
li in ustanovili klub direktor-
jev ter na ta način še poglobi-
li skupno delovanje.

Združeni so močnejši
V Poslovni coni Komenda so pripravili prvo druženje predstavnikov podjetij, 
ki delujejo v coni. Sklenili so, da se bodo v prihodnje tesneje povezovali 
in združeni poskusili pospešiti začetek gradnje avtocestnega priključka in 
obvoznice mimo Vodic.

Podjetniki menijo, da lahko skupaj dosežejo več.
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Simon Šubic

Kranj – Čeprav so na zadnji 
glavni obravnavi ponovnega 
sojenja nekdanjemu predse-
dniku Stanovanjske zadru-
ge Gorenjske (SZG) Fran-
cu Teranu in nekdanjemu 
odvetniku Kristijanu Gnil-
šaku vnovič zaslišali Tone-
ta Bobnarja, direktorja Zve-
ze Kranj, na katero je SZG 
leta 2003 zaradi blokirane-
ga računa prenesel vso svo-
jo dejavnost, bo ta moral še 
enkrat pričati v tej zadevi. 
Tako se je sodnica Marjeta 
Dvornik odločila po dopol-
nitvah zagovorov, ki sta ju 
obdolžena podala, ko so za-
slišanje Bobnarja že končali 
in je priča že zapustila kranj-
sko sodno stavbo.  

Kranjsko sodišče je Te-
rana in Gnilšaka januarja 
lani zaradi zlorabe položa-
ja in pomoči pri kaznivem 
dejanju obsodilo vsakega na 
dve leti in pol zapora. Tera-
nu je ob tem za tri leta pre-
povedalo opravljanje funk-
cije predsednika zadruge, 
Gnilšaku pa naložilo povr-
nitev 355 tisoč evrov, ki naj 
bi si jih protipravno prido-
bil na škodo SZG. Kazni-
vo dejanje naj bi Teran in 
Gnilšak storila tako, da sta 
se dogovorila za nakazi-
lo 620 tisoč evrov iz porav-
nave med Mestno občino 
Kranj in SZG v letu 2010 na 

fiduciarni odvetniški račun 
Gnilšaka, ki pa naj ne bi vse-
ga denarja uporabil za pot-
rebe zadruge. Višje sodišče 
je kasneje sodbo razvelja-
vilo in zadevo vrnilo kranj-
skemu okrožnemu sodišču 
v ponovno odločanje. 

Tako Teran kot Gnilšak 
sta na zadnji obravnavi očit-
ke tožilstva znova odločno 
zavrnila. Teran je v dopol-
nitvi zagovora dejal, da je bil 
v času sklepanja poravnave 
s kranjsko občino zgolj sta-
novanjski referent v Zvezi 
Kranj in da za sklepanje po-
ravnave z občino Gnilšaka ni 

pooblastil. »Kaj se je dogaja-
lo tedaj, ne vem, ker me ni 
nihče obveščal o poravnavi,« 
je zatrdil. Tudi glede pogod-
be z Gnilšakom o upravlja-
nju denarnih sredstev je po-
vedal, da jo je le podpisal ob 
soglasju Toneta Bobnarja, 
direktorja Zveze Kranj, ki je 
bila največji upnik SZG. »Za 
vsebino pogodbe sta se ver-
jetno dogovorila Gnilšak in 
Bobnar,« je dodal. 

Tudi soobdolženi Gnilšak 
je zatrdil, da Teran ni vedel, 
da bo kot substitut pristopil 
na sodno poravnavo z obči-
no. Pogodbo o upravljanju 

sredstev, na podlagi kate-
re je občina denar nakazala 
na njegov fiduciarni račun, 
je sestavil skupaj z Bobnar-
jem, je povedal. Kot je še po-
udaril, ni nikdar oškodoval 
SZG, niti ni imel takega na-
mena. »Denar sem dvignil, 
ker mi je Bobnar naročil, naj 
pazim, da ne bi po njem po-
segli upniki zadruge, ker je 
bila možna izvršba. Dvignil 
bi tudi 10 milijonov evrov, da 
bi s tem zaščitil stranko. De-
nar sem hranil v svoji pisar-
ni, Bobnar pa je to vedel, ker 
mi je tako naročil,« je razlo-
žil. 

»Glede na povedano bo 
treba še enkrat zaslišati pri-
čo Toneta Bobnarja. Ško-
da, da nista tega že prej po-
vedala,« je po dopolnitvah 
zagovorov ugotovila sodni-
ca Marjeta Dvornik in na-
slednjo obravnavo razpisa-
la konec avgusta. Ob kon-
cu je Gnilšak sodnico še ob-
vestil, da je s strani Policij-
ske uprave Kranj prejel vabi-
lo na razgovor zaradi suma 
davčne zatajitve v isti zadevi. 
»Postavlja se mi vprašanje 
korektnosti dela tožilstva, 
saj z določenimi dokumen-
ti enkrat prikazuje eno stvar, 
drugič pa drugo. Če sem sto-
ril davčno zatajitev, potem je 
bil to moj denar, kar je pov-
sem drugače, kot v tem po-
stopku zatrjuje tožilstvo,« se 
je čudil. 

Obdolžena dopolnila zagovora
Na ponovnem sojenju nekdanjemu predsedniku Stanovanjske zadruge Gorenjske Francu Teranu in 
odvetniku Kristijanu Gnilšaku bodo morali še enkrat zaslišati Toneta Bobnarja, direktorja Zveze Kranj. 

Franc Teran trdi, da ga o poravnavi sploh niso obveščali.

Radovljica – Gorenjski prometni policisti so pred dnevi v jut-
ranjem rednem nadzoru s ceste izločili voznika, ki je sumlji-
vo vozil po Radovljici. Sum policistov je bil upravičen, saj je 
preizkus alkoholiziranosti pri vozniku pokazal rezultat 0,91 
mg/l alkohola. Z rezultatom preizkusa se ni strinjal, zato mu 
je bil odrejen še strokovni pregled. Voznik pa ni prvič vozil 
pijan, saj mu je ravno zaradi preteklih alkoholnih prekrškov 
prenehalo veljati vozniško dovoljenje. V postopku se je za 
nameček policistom predstavil še z lažnimi osebnimi podatki. 
Avtomobil so mu zasegli.

Že zjutraj krepko pijan

Žiri – Včeraj nekaj pred 8. uro je v Žireh zaradi pregrete ele-
ktrične napeljave zagorelo v hlevu. Do prihoda gasilcev iz 
društev Dobračeva in Žiri so požar gasili domači. Gasilci so 
ogenj dokončno pogasili, iznesli požgano izolacijo in objekt 
pregledali s termo kamero. Škode ni bilo.

Zagorelo v hlevu

Mojstrana – V sredo popol-
dne sta na težko dostopnem 
terenu pod Malim Vrhom v 
Mojstrani zagorela štor in 
podrast. Prostovoljne gasilce 
iz Mojstrane in Dovjega so z 
vojaškim helikopterjem pre-
peljali na kraj požara, da so ga 
pogasili z vodo iz naprtnjač.

Gasilce v helikopter

Vodice – V Polju pri Vodicah se je v torek zvečer v stanovanjski 
hiši začel širiti dim in vonj po zažganem. Gasilci društev Polje, 
Vodice, Šinkov Turn in Repnje - Dobruša so ob prihodu na 
intervencijo ugotovili, da se je smodil televizor in da je nekaj 
narobe z električno napeljavo. Objekt so prezračili, ga preg-
ledali s toplotno kamero, iznesli televizor, izklopili varovalke 
in naročili dežurnega iz Elektra Ljubljana.

Kadilo se je iz televizorja

»Preiskovalci na prizori-
šče pristopimo, ko je var-
no in nam ga predajo gasil-
ci. Letalski preiskovalni or-
gani sicer nikoli ne ugota-
vljajo krivde, mi ugotavlja-
mo vedno vzrok z enim sa-
mim namenom, da predla-
gamo ustrezne ukrepe, da 
se tovrstne letalske nesre-
če ne bi več zgodile,« je do-
dal. Po zakonu vodenje prei-
skave prevzame več preisko-
valnih organov; eno vodi in 
usmerja tožilstvo, izvaja pa 
jo policija s svojimi foren-
ziki, po drugi strani pa pre-
iskavo trka civilnega in voja-
škega letala vodi tudi civilni 
preiskovalni organ, vojaški 
pa pri tem sodeluje, je pojas-
nil Klavžar. »Ker je šlo v pri-
meru današnje vaje za tuje 
vojaško letalo, bi v preiska-
vi sodeloval tudi preiskova-
lec iz tiste države,« je dodal. 

Poveljnik letališke gasil-
ske enote Milan Dubravac 
je povedal, da morajo gasilci 
na ljubljanskem letališču do 

skrajne točke letališke ste-
ze s prvim vozilom prispe-
ti v manj kot treh minutah, 
z ostalimi vozili pa nasle-
dnjo minuto. »Kadar gre za 
požar, je absolutno priorite-
ta gašenje požara in ščitenje 
trupa letala, kjer so potniki, 

da ga ne zajame požar.« Z 
usposobljenostjo letaliških 
gasilcev je zelo zadovoljen: 
»V letališkem gasilstvu so 
pravila izredno jasna. V ko-
likor ne zagotavljamo gasil-
ske kategorije, letališče ne 
sme obratovati. Imeli smo 

že nekaj izrednih dogodkov, 
pred kratkim tudi zdrs leta-
la, kjer je analiza pokazala, 
da je bil odziv popolnoma 
v okvirih. Tudi nemški la-
stniki so pri tem zelo strik-
tni in nas podpirajo. Pred-
vsem jim je zelo všeč, ker 

gre v Sloveniji vsak letali-
ški gasilec skozi šestmeseč-
no šolo na Igu, potem pa ga 
čaka še trimesečno šolanje v 
letališki gasilski enoti, pre-
den postane operativni gasi-
lec. Veliko je namreč letali-
šč po svetu, kjer so gasilci le 
priučeni.« Petinpetdeset br-
niških gasilcev sicer s svojo 
specialno opremo in uspo-
sobljenostjo lahko zagota-
vlja do devete gasilske kate-
gorije letališča, pri čemer je 
deseta kategorija rezervira-
na samo za največja letala, 
za katera ni predvideno, da 
bi sploh pristala na Brniku, 
je dodal. 

Fraportova letalska 
akademija

Letališki gasilci si štejejo 
tudi v čast, da se je nemški 
upravljavec letališča Fraport 
odločil na brniškem letali-
šču ustanoviti letalsko aka-
demijo. »Postopki za izde-
lavo poligona, ki bo name-
njen predvsem usposablja-
nju gasilcev, že potekajo. 

Predvidoma bo poligon z 
maketo letala končan sre-
di prihodnjega leta, že letos 
pa bomo dobili maketo heli-
kopterja, ki bo mobilna eno-
ta, tako da bomo lahko zago-
tavljali ustrezen trening tudi 
na drugih heliportih po Slo-
veniji,« je dejal Dubravac. 

Direktor za skupne in 
splošne zadeve Fraporta 
Slovenija Thomas Uihlein 
je poudaril, da vadbeni cen-
ter ne bo namenjen samo 
zaposlenim na 22 letališčih 
po svetu, ki so v lasti podje-
tja Fraport AG, ampak tudi 
drugim uporabnikom. Za 
ustanovitev letalske akade-
mije na Brniku so se odloči-
li zaradi visoke usposoblje-
nosti zaposlenih. V okviru 
akademije, ki izobražuje za 
različna področja v letalstvu, 
so že vzpostavili dobro sode-
lovanje z različnimi institu-
cijami. Povezali so se tudi s 
kranjsko fakulteto za organi-
zacijske vede, ki je pripravila 
poseben program za šolanje 
kadrov za upravljanje kriz-
nih situacij. 

Ob trku letal tri minute za gasilce
31. stran

Reševanje preživelih potnikov iz poškodovanega letalskega trupa / Foto: Tina Dokl
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Bled – V sredo pozno zvečer so policisti na Bledu obravna-
vali skupino irskih turistov, ki je razgrajala na javnem kraju. 
Glasne Irce so zlahka izsledili, enega pa so zaradi vandalizma 
in kršitev predpisov o tujcih oglobili. 

Preglasni irski turisti 

KRATKE NOVICE
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AKTUALNO

POGOVOR

ZANIMIVOSTI

NA ROBU

RAZGLED

Pogovor
Fotograf Tone Stojko  
z razstavo portretov Prešernovih 
nagrajencev Stran 18

Zanimivosti
Prijateljska odprava mladih 
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igra v ameriški univerzitetni 
košarkarski ligi. Stran 20

Maja Bertoncelj

Skupnost Barka v Zbiljah 
letos praznuje dvajset let. Na 
njej plujejo osebe z motnja-
mi v duševnem razvoju, nji-
hovi spremljevalci in števil-
ni prostovoljci. Vpeti so v do-
gajanje v lokalno skupnost 
in so zelo lepo sprejeti. 

Pred dvajsetimi leti so 
se vselili v prvo hišo v Zbi-
ljah, ki jo sedaj imenuje-
jo Sončna hiša. Ko je posta-
la premajhna, so odprli dru-
go, Mavrično hišo, njihova 
velika pridobitev so delavni-
ce, ki so jih pred leti odprli s 
pomočjo velike donacije nji-
hovih prijateljev iz Nemčije. 
Najbolj poznan med barka-
či je Stane Grandljič, ki bo le-
tos dopolnil 47 let. Je prvi va-
rovanec slovenske Skupnos-
ti Barka in je tako v Zbiljah 
že dvajset let. Stane sicer pri-
haja iz Ljubljane. Domov se 

še rad vrne. Ima tudi sestro 
in dve nečakinji. Kot pravi, 
sta že preveliki, da bi potre-
bovali njegovo varstvo, mu je 
pa tudi to včasih bilo v vese-
lje. Srečujemo ga na številnih 
prireditvah po občini Med-
vode, kjer ima občasno tudi 
vlogo nastopajočega. Njegov 
najbolj zvesti spremljeva-
lec je fotoaparat. Pred priho-
dom v Zbilje se je v Centru 
Janeza Levca tudi umetniško 
udejstvoval. Rad ima naravo 
in v njej išče navdih.

»Biti barkač pomeni, da 
si dobre volje, radi rečemo 
kakšno lepo besedo. Tu-
kaj mi je zelo všeč. Vstaja-
mo kar zgodaj, čez dan de-
lamo, jaz v lesni delavnici, 
se imamo fino, zvečer pa v 
posteljo,« na kratko opiše 
svoj dan. In tudi takrat ga 
spremlja fotoaparat. »Foto-
aparat je ob meni skorajda 
24 ur. Ponoči je na omarici 

ob postelji, saj polnim bate-
rijo,« nam je nasmejan po-
vedal ob šestih fotografijah, 
ki jih je imel od 6. do 20. ju-
nija razstavljene v Knjižni-
ci Medvode, od 2. julija pa 
bodo na ogled v Mestni knji-
žnici Ljubljana. Fotoaparat v 
roke vzame že zjutraj in se 
navsezgodaj odpravi ob bli-
žnje Zbiljsko jezero. »To je 
pravi čas za dober posnetek 
in z Zbiljskega jezera je tudi 
labod, ki smo ga izbrali za 
razstavo,« je dejal. To je bila 
njegova druga razstava. Po-
leg laboda je izmed fotogra-
fij na temo živalskega sve-
ta izbral še dve z jeleni, ve-
verico, konja in mačko. Prvo 
razstavo je imel na temo rož, 
pred vrati pa je že tretja. »Za 
vsako razstavo sem dobil ve-
liko čestitk in ponosen sem 
nase. Sedaj se posvečam ko-
zolcem. Razstavo bova ime-
la skupaj s Slavkom iz Barke, 

ki slika,« je napovedal Stane 
in dodal, da je z mislimi že 
pri naslednji tematiki: »Rad 
bi fotografiral mestne in sta-
re hiše. Boli me, ko vidim, 
kako se nekatere hiše podi-
rajo, tako kot kozolci.« Pre-
den se odloči za razstavo, 
dlje časa fotografira na dolo-
čeno tematiko. »Po tem sle-
di izbor fotografij, pri čemer 
mi pomaga tudi mentor Ja-
nez Pelko, s katerim že dol-
go časa sodelujeva. Marsi-
kaj mi svetuje in me nauči,« 
pove Stane, ki ima veliko pri-
jateljev tudi zunaj Skupnos-
ti Barka. Fotografija sploh 

ni edino področje, ki ga za-
nima. V Društvu Sožitje re-
dno balina, igra pa tudi laj-
no. Ponosen je na izdelke, ki 
jih naredi v lesni delavnici. 
»Izdelujemo različno pohi-
štvo pa tudi dodatke, kot je 
na primer lesena kravata,« je 
povedal.

Skupnost Barka je za dari-
lo za dvajseti rojstni dan do-
bila novo kombinirano vozi-
lo, kaj pa si želi Stane? »Nov 
fotoaparat bi mi prav pri-
šel. Počasi bo sedanjega tre-
ba zamenjati,« je še dejal. 
Kot poudarjajo spremlje-
valci in prostovoljci Barke, 

jim osebe z motnjami v ra-
zvoju vsak dan kaj podarijo: 
»V skupnosti vsak dan zno-
va izkušamo, da nas ljudje z 
motnjo v duševnem razvoju 
vabijo v pristne medseboj-
ne odnose: preprosto druže-
nje in vzajemno prijateljstvo 
sta tisto, kar si najbolj želijo 
in potrebujejo. Ko se odzo-
vemo njihovemu klicu, ved-
no znova presenečeni ugota-
vljamo, da smo obdarovani 
mi sami. Skupaj odkrivamo 
veselje v malih stvareh in se 
učimo sprejemati tudi svoje 
meje in rane. Skupno življe-
nje postane šola življenja, vir 
upanja in veselja za nas in za 
svet okrog nas.« Želijo si, da 
bi bili tudi v prihodnje tako 
dobro sprejeti v kraju in da bi 
njihova barka plula še mno-
go let – in Stane na njej.

Stane, prvi barkač
Stane Grandljič je tisti, ki je v Skupnost Barka v Zbiljah, ki letos praznuje dvajset let, prišel kot prvi. V kraju je tudi najbolj znan,  
največkrat pa ga boste srečali s fotoaparatom v rokah. Imel je že dve razstavi, pripravlja se na tretjo.

Stane Grandljič se je na drugi razstavi predstavil z živalskim svetom. / Foto: Maja Bertoncelj

Stane Grandljič (spodaj desno) je prvi prišel v Skupnost Barka, ki združuje osebe z motnjami 
v duševnem razvoju, njihove spremljevalce, prostovoljce, prijatelje. / Foto: arhiv Skupnosti Barka

Fotografija ni edino področje, ki ga zanima. V 
Društvu Sožitje redno balina, igra pa tudi lajno. 
Ponosen je na izdelke, ki jih naredi v lesni delavnici.
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Simon Šubic

Zbrali dovolj podpisov  
za referendum 

Referendum o zakonu o 
drugem tiru po vsej verje-
tnosti bo, saj so njegovi po-
budniki že zbrali več kot 
zahtevanih 40 tisoč podpi-
sov za razpis referenduma. 
Pobudnik referenduma o 
zakonu o drugem tiru Vili 
Kovačič je v torek povedal, 
da so zbrali že 41.600 pod-
pisov, vseeno pa so z zbira-
njem podpisov, pri katerem 
je pomagal tudi SDS, nada-
ljevali do včeraj, ko se je iz-
tekel rok, saj potrebujejo 
»močno varnostno rezer-
vo«. Po mnenju profesorja 
na ljubljanski strojni fakul-
teti in avtorja alternativne-
ga predloga drugega tira Jo-
žeta Duhovnika je referen-
dum potreben, ker vladni 
projekt zagotavlja izgradnjo 
proge šele leta 2026, še da-
nes pa ni jasna niti njego-
va vrednost. Njihov pred-
log s štirikilometrskim pre-
dorom in zgraditvijo druge-
ga tira ob že obstoječem tiru 
je po drugi strani izvedljiv 
do leta 2022, še vedno pa se 
zavzema za srečanje s stro-
kovnjaki vseh različic pro-
jekta v naslednjih treh me-
secih. Medtem ko vlada in 
ministrstvo za infrastruktu-
ro do včeraj novih okoliščin 
nista uradno komentirala, 

pa je poslanec SMC in pred-
sednik odbora DZ za infra-
strukturo, okolje in prostor 
Igor Zorčič Dokler za TV 
Odmeve napovedal, da bodo 
vse aktivnosti izgradnje nor-
malno potekale, dokler ne 
bo znana odločitev volivcev 
na referendumu. Ob tem je 
opozoril na negativne posle-
dice, ki jih bo referendum 
imel za razpis na evropska 
sredstva 14. julija. Po bese-
dah vodje poslancev SD Ma-
tjaža Hana pa bo ta referen-
dum predvsem referendum 
proti vladi, saj se bo drugi tir 
zgradil v takšni ali drugačni 
obliki.

Arbitražno sodišče 
končalo delo

S stalnega arbitražnega 
sodišča v Haagu so sporočili, 
da bo sodišče sodbo o poteku 
kopenske in morske meje 
med Slovenijo in Hrvaško 
ter o stiku Slovenije z odpr-
tim morjem javno objavilo 
29. junija. Hrvaška stran je 
znova zatrdila, da razsodbe 
v nobenem primeru ne bodo 
upoštevali, ker je bil arbi-
tražni postopek nepovratno 
kontaminiran in so iz njega 
po odločitvi sabora zato iz-
stopili, potem ko so bili ju-
lija 2015 objavljeni prislu-
hi pogovorov med arbitrom 
Jernejem Sekolcem in teda-
njo slovensko agentko Si-
mono Drenik. Arbitražno 

sodišče je sicer pred enim le-
tom odločilo, da je Slovenija 
sicer kršila arbitražni spora-
zum, da pa kršitve niso bile 
takšne, da bi Hrvaška lahko 
izstopila iz sporazuma in da 
sodišče ne bi moglo sprejeti 
končne razsodbe, zato je na-
daljevalo delo v spremenje-
ni sestavi. Slovenija še ved-
no vztraja, da bo končno od-
ločitev sodišča treba spošto-
vati, kakršna koli že bo. Pre-
mier Miro Cerar je tako zno-
va zagotovil, da bo Sloveni-
ja, ki je na implementacijo 
odločbe pripravljena, odloč-
bo spoštovala, tako ravna-
nje pa pričakuje tudi od Hr-
vaške. Dejal je, da gre za iz-
jemno pomembno odloči-
tev, ki bo dokončno razreši-
la odprto vprašanje meje in 
je zato izjemnega pomena 
za obe državi. Zunanji mi-
nister Karel Erjavec si težko 
predstavlja, da bi Hrvaška 
kot članica Evropske unije, 
zveze Nato in Organizacije 
združenih narodov »ravnala 
v nasprotju s sprejetimi za-
vezami, mednarodnim pra-
vom in arbitražno odločbo«. 
Erjavec zato pričakuje, da bo 
Hrvaška sčasoma spozna-
la, da ji ne preostane druge-
ga, kot da odločitev sprejme. 
Hrvaške v spoštovanje odlo-
čitve arbitraže sicer pravno 
ne bo mogoče prisiliti, razen 
morda z novim sodnim spo-
rom, v katerega pa mora pri-
voliti tudi naša soseda.

Zavrgli ovadbo zoper 
Bratuškovo

Specializirano državno to-
žilstvo je po poročanju ča-
snika Delo zavrglo kazen-
sko ovadbo zoper nekdanjo 
premierko Alenko Bratu-
šek, ki jo je zaradi domnev-
ne zlorabe uradnega polo-
žaja pri njenem samoime-
novanju za evropsko komi-
sarko vložil nacionalni pre-
iskovalni urad (NPU). »Od-
ločitev je pravilna in več kot 
pričakovana. Žalostno je, da 
je tožilstvo pri več kot jasni 
zadevi potrebovalo leto dni, 
da je sprejelo odločitev,« je 
za Delo dejal njen odvetnik 
Janez Koščak. NPU je sa-
moimenovanje Bratuško-
ve pod drobnogled vzel ok-
tobra 2014 na podlagi pi-
sne prijave. Njena vlada je 
namreč julija in septembra 
2014 obravnavala kandida-
ture za evropskega komi-
sarja, Bratuškova pa je po-
leg evropske poslanke Ta-
nje Fajon in zunanjega mi-
nistra Karla Erjavca predla-
gala še sebe. Ker bi se mora-
la kot kandidatka iz glasova-
nja izločiti, se je vlada z nje-
nim predlogom le seznani-
la. NPU je zato na speciali-
zirano državno tožilstvo vlo-
žil kazensko ovadbo zaradi 
suma zlorabe uradnega po-
ložaja, ker da je Bratuškova 
z zasedbo položaja evropske 
komisarke hotela pridobiti 
nepremoženjsko korist. 

Sodba bo znana v četrtek 
Arbitražno sodišče v Haagu bo naslednji četrtek objavilo sodbo o meji med Slovenijo in Hrvaško. 
Slednja vztraja, da je zanjo arbitražni postopek nepovratno kontaminiran, zato sodbe ne bo upoštevala.

Pobudniki referenduma o drugem tiru so uspeli zbrati 
zahtevanih 40 tisoč podpisov za razpis referenduma. 

Zunanji minister Karel Erjavec si težko predstavlja, da 
bi Hrvaška ravnala v nasprotju s sprejetimi zavezami, z 
mednarodnim pravom in arbitražno odločbo. / Foto: arhiv GG

Tožilstvo je zavrglo kazensko ovadbo zoper nekdanjo 
premierko Alenko Bratušek zaradi njenega samoimenovanja 
za evropsko komisarko. / Foto: arhiv GG

Slovenci v zamejstvu (565)

Haderlapova in Karničar akademika
Trije koroški Slovenci so 

prejeli pretekli teden visoka 
odlikovanja. Diplomat, viso-
ki predstavnik mednarodne 
skupnosti v Bosni in Herce-
govini ter predsednik Naro-
dnega sveta koroških Sloven-
cev dr. Valentin Inzko, Slo-
venec iz Sveč v Rožu, je pre-
jel visoko odlikovanje nem-
ških socialnih demokratov 
– nagrado Wilhelma Bocka 
2017. Inzko je prvi Avstri-
jec, ki je prejel to priznanje, 
ki ga nemška socialna demo-
kracija podeljuje za mirovna 
prizadevanja v južni, sred-
nji in vzhodni Evropi. Slo-
venska akademija znanosti 
in umetnosti (SAZU) je na 
skupščini sprejela nove iz-
redne in dopisne člane. Med 
njimi sta dva koroška Slo-
venca: pesnica in pisateljica 
Maja Haderlap in univerzi-
tetni profesor, znanstvenik 

in slavist dr. Ludvik Karni-
čar. Oba sta doma v grapah, 
ki obkrožajo Železno Ka-
plo in dajejo tukajšnjim lju-
dem posebno energijo, saj 
so tudi doma mnogi lite-
rati in domoljubi. Maja je 
doma v Lepeni, Karničar pa 
na Obirskem. Ugledni pro-
fesor graške Univerze in 

jezikoslovec dr. Karničar je 
prejel tudi letošnjo Štreklje-
vo nagrado, poimenovano po 
dialektologu in etnologu Kar-
lu Štreklju. Nagrado so pode-
lili na Gorjanskem pri Ko-
mnu na slovenskem Krasu. 

Dr. Ludvik Karničar je 
tudi med prejemniki držav-
nih odlikovanj, ki jih je v po-
nedeljek, 19. junija, pode-
lil predsednik republike Bo-
rut Pahor. Obirčan, gonilna 

sila graške slavistike, vzgoji-
telj številnih slovenistov na 
Univerzi Karla in Franca v 
Gradcu, kulturni posrednik 
med Slovenci in Avstrijci in 
človek, ki je ohranjal tradici-
jo Gradca kot pomembnega 
univerzitetnega slovenistič-
nega središča, je bil odliko-
van z redom za zasluge. Nad 
trideset let sodeluje pri le-
ksikalni inventarizaciji slo-
venskega ljudskega jezika 

na Koroškem. Zavzema se 
za privilegiran položaj naci-
onalnih jezikov in se upira 
nadomeščanju z globalnim 
jezikom. Je tudi podpredse-
dnik novega slovenskega in-
štituta na Dunaju. Tudi dr. 
Marija Makarovič, ki je pre-
jela medaljo za zasluge, je 
povezana s Slovenci na Ko-
roškem. S svojimi raziska-
vami o življenju, navadah in 
oblačilih Slovencev od Koro-
ške do Kočevskega je opravi-
la veliko delo in s tem soobli-
kovala slovensko etnograf-
sko vedo. 

V prostorih slovenskega generalnega konzulata na 
Radetzkystrasse v Celovcu je na ogled razstava del 
kiparke Mojce Smerdu in slikarja Aleksija Kobala. 
V nedeljo, 25. junija, bo ob 14. uri pri spominskem 
muzeju Peršman v Lepeni nad Železno Kaplo srečanje 
v spomin na zločin nad Peršmanovo družino konec 
aprila leta 1945 in odprtje razstave koroškega slikarja 
Franca Rasingerja iz Šentpetra v Rožu. V Marijini 
božjepotni cerkvi na Višarjah pa bo v nedeljo po 
opoldanski maši koncert vokalne skupine Gallina. 

Dr. Ludvik Karničar

Maja Haderlap

Jože Košnjek

med sosedi
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Dr. med. Jurij Kurillo

otroške
nalezljive
bolezni

Da jih ne pozabimo ... (8)

Otroška paraliza

Na staroegiptovskem 
reliefu (narejenem med 
1567 in 1085 pred Kr.) je 
upodobljen čuvar vrat z 
imenom Ruma, ki je najbrž 
v mladosti prebolel otroško 
paralizo.

Otroška paraliza ali ohro-
melost (Poliomyelitis) je bila 
v času mojega medicinskega 
študija in zgodnjega zdrav-
nikovanja še zelo pomemb-
na bolezen otrok in posame-
znih odraslih. 

V Sloveniji je bilo 1946. 
leta 66 bolnikov, od katerih 
jih je šest umrlo. Po rednih 
cepljenjih mladih generacij 
med leti 1963 do 1975 ni bilo 
nobenega novega primera, 
leta 1978 pa deset. Nato je bo-
lezen pri nas za zdaj izginila.

Bolezen povzroča zelo ku-
žen droben virus v treh tipih, 
ki je močno odporen pro-
ti zunanjim vplivom. Pre-
naša se od okuženega člo-
veka prek umazanih rok pa 
tudi s kapljicami sline. Le 
pri okrog tretjini okuženih 

se pokažejo vidna zname-
nja obolenja. Sama bolezen 
lahko prevzame različne ob-
like: od t. i. »male bolezni« 
z vročino in s splošnimi te-
žavami do »velike bolezni« z 
znaki meningitisa. Pri manj 
kot odstotku okuženih se po-
javi najhujša oblika – parali-
tična bolezen s krči, z bole-
činami in nazadnje z oslabi-
tvijo moči (pareza) do popol-
ne ohlapne ohromitve mišic 
(paraliza). Kadar se pojavijo 
take ohromelosti pri bolniku 
v obdobju rasti, mišice izgu-
bijo svojo moč; rast prizade-
tega uda je okvarjena, kar 
povzroči njegovo izmaliče-
nje in skrajšanje, kar močno 
ovira normalno hojo.

Zdravljenje obolelega z 
mišično ohromelostjo je 

lahko samo podporno, pred-
vsem z ustreznimi fiziotera-
pevtskimi ukrepi.

Najbolj nevaren zaplet pri 
tej bolezni so motnje ali celo 
odpoved dihanja, kar terja 
izredno intenzivno medi-
cinsko pomoč, tudi z ume-
tnim dihanjem. Poliovirusi 
lahko prizadenejo tudi srč-
no mišico (miokarditis). Po-
gosto pride do resnih zaple-
tov na prebavilih.

Ponovne težave se lahko 
pojavijo pri ljudeh, ki so pre-
boleli otroško paralizo šele 
čez mnogo let, pri čemer se 
pojavijo predvsem nove pri-
zadetosti prej okvarjenih ali 
zdravih mišic.

Pred to nevarno bolezni-
jo smo varni le, če je precep-
ljenih vsaj 95 prebivalcev, 

ta odstotek se pa v Sloveni-
ji zadnja leta žal zmanjšuje. 
Pri nas so začeli cepiti proti 
otroški paralizi že leta 1957. 
Danes morajo dobiti vsi do-
jenčki od tretjega meseca 
starosti po trikrat t. i. petva-
lentno cepivo proti otroški 
paralizi, davici, tetanusu, 
oslovskemu kašlju in hemo-
filusu b. Ponovno so ceplje-
ni čez eno leto, petič pa pri 
vstopu v tretji razred osnov-
ne šole (brez hemofilusa).

V zadnjem času preti 
Evropi in tudi Sloveniji za-
radi (necepljenih) pribežni-
kov vnos virusa polia pa tudi 
drugih nevarnih bolezen-
skih klic. Za take razmere je 
edina zaščita čim večja pre-
cepljenost našega domačega 
prebivalstva!

Miha Naglič

Dežela da, politiki ne

Za vir vzamemo intervju, 
v katerem so o nas sprego-
vorili Španec, Japonka in 
Novozelandec. Prvi je Igna-
cio (Inaki) Lopez Sola, ar-
hitekt iz Madrida. Drugi: 
Martyn Aim, antropolog in 
svobodni fotograf z Nove 
Zelandije, tudi prijatelj fo-
toreporterja Matica Zorma-
na, sodelavca Gorenjskega 
glasa. Tretja: Hokari Pintar 
Akizawa (po domače Poka), 
kendo mojstrica (2. dan). 
Inaki, Martyn in Poka. Prvo 
vprašanje: Kdaj ste prvič 
slišali za Slovenijo? Inaki: 
»Leta 2002 sem se prijavil 
na Erasmusov program iz-
menjave in sem živel v bel-
gijskem Gentu, kjer sem 
srečal študentko Evo iz Slo-
venije. Ker o deželi nisem 
vedel nič, sem začel brska-
ti …« Poka: »Leta 2002 sem 
potovala po Nemčiji in Av-
striji, nato pa sem sliša-
la za čudno ime – Ljublja-
na, glavno mesto Sloveni-
je.« Martyn: »Pri predme-
tu zgodovine v šoli, nato 
pa spet leta 1991.« – Drugo 
vprašanje: Kaj vas je na kon-
cu pripeljalo v Slovenijo? 
Inaki: »Moja partnerica Eva 
je iz Slovenije. Potem ko 
sva nekaj let skupaj živela v 
Španiji, sva se odločila, da 
se bova preselila v Sloveni-
jo in si ustvarila družino.« 
Poka: »Tukaj sem spoznala 

bodočega moža.« Martyn: 
»Moj dober prijatelj Matic 
Zorman, svetovno pozna-
ni fotograf, živi tukaj, zato 
sem prišel pogledat, kakšna 
država lahko ustvari takšno 
osebnost …« – Tretje vpra-
šanje: Kakšen je bil vaš prvi 
vtis o Sloveniji, je izpolni-
la vaša pričakovanja? Ina-
ki: V Slovenijo je prišel po-
zimi, »in čeprav je bila vsa 
Slovenija v belem, sem ču-
til prisotnost številnih zele-
nih gozdov okoli sebe. Pog-
led na Alpe je bil čudovit, 
zato sem si rekel, da mo-
ram priti nazaj tudi, ko bo 
poletje …« Poka: »Moj prvi 
vtis je bil temačen, saj sem 
prispela na Jesenice. Bilo je 
2. januarja. A ljudje so bili 
prijazni.« Martyn: »Ko sem 
prečkal mejo s Hrvaško z 
avtom, me je presunila ko-
ličina gozdov, ki jih imate 
tukaj, kar je v Evropi redko. 
Bil sem tudi vesel, ker ima-
te toliko ovac, ker me to spo-
minja na Novo Zelandijo in 
ob čemer se mi vedno oro-
sijo oči. Ja, Slovenija je iz-
polnila vsa moja pričakova-
nja.« – Četrto vprašanje: Če 
jo primerjate s svojo domo-
vino, kaj so plusi in minusi 
Slovenije? Inaki: »Kot naj-
večji plus se mi zdi navzoč-
nost narave v vsakdanjem 
življenju. Gore in gozd so 
tako blizu, da zagotovo pri-
spevajo k izboljševanju kva-
litete življenja. Španci smo 
zelo strastni in neposredni, 
ko gre za dobro in slabo, 

saj nam je nekaj všeč, dru-
go pa sovražimo, ali delamo 
preveč ali pa celo noč 'žu-
riramo'.« Poka: »Kot plu-
se bi izpostavila, da so po-
letja suha in ne ves čas vla-
žna kot na Japonskem. Kot 
minuse pa bi omenila teža-
vo pri izbiri hrane in delov-
no okolje.« Martyn: »Glav-
ni plus so naravne lepote te 
dežele. Tudi na Novi Zelan-
diji imamo podobno srečo. 
Imate tudi veliko vrst živa-
li. Od tukaj prihajajo Lai-
bach, kar je prav tako ve-
lik plus. Minus v primer-
javi z mojo domovino pa 
je pokvarjenost vaših poli-
tikov in dejstvo, da se slo-
venske ženske zame popol-
noma nič ne zanimajo. Ve-
lik minus …« – Peto vpra-
šanje: Se vam, ne glede na 
ekonomsko krizo, zdi Slo-
venija dežela priložnosti, 
v kateri je lepo živeti? Ina-
ki: »Da.« Poka: »V Sloveni-
ji je lepo živeti.« Martyn: »V 
Sloveniji je zelo drago žive-
ti, sploh če vzamemo v ozir, 
koliko Slovenci zaslužite. 
Najemnina, hrana v super-
marketih in obedovanje po 
restavracijah je drago. Al-
kohol, tobak in orožje se 
mi zdi poceni. Zdi se, da je 
malo priložnosti za službe 
perspektivnih mladih ljudi. 
To me po svoje spominja na 
Novo Zelandijo. Obe drža-
vi sta paradiž za grabežlji-
ve starejše posameznike, 
ki mislijo samo nase, in ne 
na prihodnost države. Za 

mlade, pametne in upajoče 
ljudi mora biti tukaj življe-
nje težko. Glede ekonom-
ske krize pa imate smolo, 
saj so vaši politiki izmečki. 
Številne bi bilo treba posta-
viti pred zid in ... (smeh).« 
Zadnje vprašanje: Kako bi 
opisali Slovenijo v enem 
stavku? Martyn: »Čudovi-
ta dežela z izvrstnimi ljud-
mi.« (Vir: Boštjan Tušek, 
www.24ur.com) – Zgovor-
no, ni kaj.

Požar je za reveže

Sprašujem se, ali je zgolj 
naključje, da je v Londonu 
zgorela stolpnica, v kateri 
so živeli predvsem socialno 
šibki ljudje. Četrt Kensing-
ton, v kateri ta zgradba sto-
ji, pa je sicer, zlasti njen juž-
ni del, najbolj bogataška … 

Umrl naš podpornik

»Ko se je v 80. letih prej-
šnjega stoletja po Vzhodni 
Evropi začel širiti nov duh, 
ko se je z začetkom na Polj-
skem začela širiti svoboda, 
ko so pogumni ljudje v Le-
ipzigu, vzhodnem Berlinu 
in drugje po vzhodni Nem-
čiji začeli mirno revoluci-
jo, je bil Helmut Kohl pra-
vi mož na mestu ob pravem 
času.« To je ob smrti nek-
danjega nemškega kancler-
ja Helmuta Kohla izjavila 
sedanja kanclerka Angela 
Merkel. Zaslužen je tudi za 
slovensko državnost.

Drugi o Sloveniji
Pred praznikom, ki zaznamuje rojstvo slovenske države, je prav, da pogledamo, kako nas vidijo drugi, 
kako Slovenijo doživljajo po svetu. To pot prisluhnemo izjavam simpatičnih tujcev, ki živijo pri nas …

Prav zanimivo bi bilo vedeti, kaj si zdaj o svoji nekdanji 
domovini in njenih ljudeh misli Melanija Trump, prva dama 
ZDA. / Foto: Wikipedija

Goreča stolpnica Grenfell Tower v londonski četrti 
Kensington, 14. 6. 2017 ob 4.43 zjutraj / Foto: Wikipedija

Kancler Kohl je bil svečani govornik, ko so 22. 12. 1989 
ponovno odprli Brandenburška vrata v berlinskem zidu. 
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Igor Kavčič

Enaindvajset let že fotogra-
firate Prešernove nagrajen-
ce, zadnjih sedem let dan 
po podelitvi nagrad v Can-
karjevem domu portrete la-
vreatov predstavljate v Ga-
leriji Prešernovih nagrajen-
cev v Kranju, pa vendar vsa 
ta prvovrstna imena slo-
venske kulture in umetno-
sti šele zdaj vidimo predsta-
vljene skupaj na enem mes-
tu. Kako sami vidite, lah-
ko bi rekli, svojo pregledno 
razstavo portretov, dejstvo, 
da so fotografije našle svoj 
dom tudi v tej galeriji in da 
bodo portreti tudi stalno na 
ogled v monografiji, ki je so-
časno izšla?

»Ko me je oblikovalec Mi-
ljenko Licul davnega leta 
1996 povabil, da fotografi-
ram Prešernove nagrajence 
in nagrajence Prešernovega 
sklada, seveda ni bilo govora 
ne o razstavi ne o monografi-
ji. Moja naloga je bila posne-
ti portrete nagrajencev za 
almanah, ki ga je oblikoval 
Miljenko in je bil razdeljen 
v Cankarjevem domu na po-
delitvi gledalcem in nagra-
jencem. Takrat smo fotogra-
firali še na filme, fotografi-
je pa izdelovali ročno v la-
boratoriju. Spomnim se, da 
sem fotografiral s hasselbla-
dom na film formata 6 krat 
6 z dvema Bowensovima bli-
skavicama.«

V kakšnem spominu ima-
te prvo fotografiranje nagra-
jencev leta 1996? 

»Portretiral sem že prej: 
za intervjuje, za naslovnice 
Mladine ... Toda problemi 
portretiranja so večni: kako 
posneti tako podobo nekoga, 
ki opredeljuje portretiranca. 
Največkrat je za fotografa 
portretiranec velika neznan-
ka: sam se zato najprej ve-
liko pogovarjam, spozna-
vam portretiranca, seveda 
pa tudi on spoznava mene. 
Včasih je strah pred fotoa-
paratom tako velik, trema 
tako velika, da fotografiranje 
brez uvoda ne bi bilo mogo-
če ali pa bi bilo mučno tako 
za portretiranca kot za foto-
grafa. Toda zame je vsako fo-
tografiranje, tudi portretno, 
neke vrste ''happening'', do-
godek, kjer s portretirancem 
iščeš najboljše rešitve. In ko 
si utrujen in si rečeš, da je 
dovolj, takrat veš, da si po-
snel vsaj tri dobre portrete.«

Je bilo to, da ste v naslednjih 
letih postali – in še vedno 
ste – ''dvorni fotograf'' skla-
da Prešernovih nagrajencev, 
takrat za vas predvsem nov 
avtorski izziv po več kot 25 
letih fotografiranja v gleda-
lišču, umetniške fotografije 
akta, fotoreporterskega dela 
za revijo Mladina, fotografi-
ranja prelomnih dogodkov 
v času pred slovensko osa-
mosvojitvijo in ob njej ali ste 
razmišljali tudi, da boste fo-
tografirali pomembne ljudi 
za narodovo zgodovino?

»Ko zdaj gledam za nazaj, 
je vse videti drugače. Toda 
portreti so bili vedno posne-
ti za sprotno rabo. Vedno 
sem se trudil, da bi bili kar 
se da dobri. Žal nisem imel 
veliko možnosti za eksperi-
mentiranje, tako da sem naj-
večkrat ostajal v polju klasič-
nega portreta. Ne, prav ni-
koli me ni fascinirala po-
membnost ljudi, to bi me 
preveč obremenjevalo pri 
delu. Sedaj sem srečen, ko 
vidim, kako zvenijo vse foto-
grafije skupaj.«

Kakšna je procedura, vaša 
dogovorna ekonomija, ko-
liko časa imate običajno na 
voljo za pripravo portretov 
nagrajencev, ko izveste nji-
hova imena?

»Običajno so bile skoraj 
vse fotografije posnete v ja-
nuarju, pred podelitvijo na-
grad. Večinoma sem lovil 
zadnji rok za tisk. So pa iz-
jeme: nekaj portretov sem 
posnel že prej za drug na-
men, in če so odgovarjali 
moji takratni predstavi, sem 
jih uporabil. Običajno so bili 
največji problemi z nagra-
jenci, ki so delali v Ameri-
ki in mi naročnik ni mogel 
omogočiti teh snemanj.« 

Se z leti in izkušnjami viša 
oziroma znižuje stopnja 
spoštovanja do fotografi-
ranja pomembnih ljudi. 
Če vam je že na začetku fo-
tografske poti leta 1971 v 
Cannesu poziral Alfred Hi-
tchcock, vam dobitniki naj-
višjih državnih nagrad v kul-
turi kljub značajskim raz-
ličnostim, s katerimi se sre-
čujete pri delu, bržkone ne 
povzročajo tovrstnih skrbi?

»Alfred Hitchcock je bil 
filmski režiser in kot tak je 
dobro vedel, kaj in kako za-
igrati nam, trem fotogra-
fom, ki smo ga portretira-
li. Vzdušje je bilo prijetno, 

nič kaj zvezdniško in pri-
merno za dobro fotografijo. 
Vse je bilo na svojem mes-
tu! In tako mora biti vedno, 
ko postavim portretiranca v 
neko vesoljno črnino in iš-
čem ... Običajno so moji por-
tretiranci v nekem nedefini-
ranem prostoru, kot bi poto-
vali po vesolju skozi čas; vi-
dijo se obrazi, vidijo se roke, 
drugo je običajno nepo-
membno. Včasih se sicer po-
javi zraven kak njihov izde-
lek, ki je videti kot kaka ar-
heološka najdba današnje-
ga časa. Portreti so posneti 
danes, gledajo pa se iz jutri. 
Vedno so dokument prete-
klosti ... kaj smo mislili, kaj 
postorili, kaj zapustili.«

Nekoliko drugačen je por-
tret Svetlane Makarovič. 
Mislim, da je bila ena red-
kih, ki ste jih portretirali zu-
naj, na prostem, in ne gre za 
klasični obrazni portret, ki 
je – predvidevam – nastal že 
leta pred nagrado ...

»Portret Svetlane Maka-
rovič je bil posnet leta 1979 
v seriji fotografij, ki so na-
stale na osnovi njenih pe-
smi in mojega čutenja teh. 
Bolj se čas odmika, boljša se 
mi zdi fotografija. Ne bi je 
mogel preseči. Seveda sem 
imel za to fotografijo veli-
ko časa; leto in več je nasta-
jala serija Svetlaninih foto-
grafij ... Verjetno ima Svet-
lana drugačno mnenje – in 
prav zato je bila takrat v al-
manahu druga fotografija: 

meni se zdi še zdaj nepo-
membna.« 

Pogledi nekaterih portreti-
rancev so resni, celo mrki 
– recimo slikarja in ilustra-
torja Kostje Gatnika, na dru-
gi strani pa na povsem drug 
način predstavljata igriva 
dežurna duhoviteža slikarja 
Milan Erič in Zvonko Čoh. 
Vsi trije pa so bili nagrajeni 
za nekaj, kar ljudi spravlja v 
dobro voljo ...

»Kostja je, kolikor se 
spomnim, vedno resen, sko-
rajda mrk, čeprav so njegovi 
stripi sila duhoviti. V tistem 
času je imel kolesarsko ne-
srečo in srečni smo bili, da 
je preživel, da je prišel na fo-
tografiranje in podelitev na-
grad. Miran Erič in Zvonko 
Čoh pa sta iz drugačnega te-
sta: če bi pogledali vse po-
snete fotografije, bi se zelo 
nakrohotali. Objavil sem 
najbolj resno med vsemi.«

Portreti so večinoma v črno-
beli tehniki. Le redko pose-
gate po barvah, in še takrat 
zelo zabrisano, manj kontra-
stno … Je pravi portret pred-
vsem črno-beli portret, tisti, 
ki v polnosti izraža portreti-
rančevo osebnost?

»Almanah je bil vedno ti-
skan črno-belo, zato so bile 
vse master fotografije čr-
no-bele. Zraven sem foto-
grafiral tudi barvno. Gle-
de na to, da je bila produk-
cija nizkocenovna, brez ma-
skerke, so na koncu zmagale 

črno-bele fotografije. Je ne-
kaj izjem, ki so tudi v barvah 
preživele čas.«

Se fotograf po enaindvajse-
tih letih lahko izčrpa pri por-
tretiranju?

»Ko sem se zadnjič pogo-
varjal z Matevžem Lenarči-
čem, pilotom in fotografom, 
mi je dejal, kako lepo je, da 
fotografira z višine. Ne more 
si predstavljati, da bi fotogra-
firal ljudi, kaj šele portrete. 
Če jaz ne bi iskal tega ''ne-
kaj več'' v ljudeh, bi tudi sam 
že odnehal. Tako pa je vsak 
portretiranec svoja zgodba, 
svoje življenje, svoja lepo-
ta ... In ta krogotok se niko-
li ne prekine. Tako da – ja, 
portretiraš lahko do zadnje-
ga posnetka, ki ga narediš v 
življenju.«

Leta 1984 ste tudi sami pre-
jeli skladovo nagrado za 
razstavo gledaliških foto-
grafij in ste eden redkih na-
grajenih fotografov – bi v va-
šem avtorskem ciklu, če bi 
bili nagrajeni v zadnjih dvaj-
setih letih, imeli tudi avto-
portret?

»Bil sem drugi od doslej 
štirih nagrajenih fotografov. 
Preveč je čejev. Res pa je, da 
sem pred nekaj dnevi, ko 
smo tiskali knjigo s portreti, 
sredi noči naredil nekaj av-
toportretov pred ogromnim 
strojem z maketo knjige ... 
Ta fotografija je tudi na raz-
stavi v preddverju kot foto-
grafija avtorja.«

Kot bi potovali po vesolju skozi čas
Tone Stojko v slovenskem prostoru velja za eno najbolj prepoznavnih imen na področju fotografije. V svojem dolgoletnem opusu 
se je uveljavil na različnih področjih fotografije, od poklicnega fotoreporterja do umetniškega fotografa. Njegov fotografski opus v 
gledališču je izjemen. Vseskozi pa je bila rdeča nit njegovega ustvarjanja portret. V svoji dolgoletni fotografski karieri se je srečal 
tako rekoč z vsemi, ki so v našem prostoru pustili umetniški pečat. Mogoče tihega neumornega sopotnika slovenske kulture 
lahko spoznavamo tudi skozi razstavljene portrete Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada v njim namenjeni 
galeriji v Kranju, ki jih je Stojko ustvaril v zadnjih enaindvajsetih letih. 

Tone Stojko: Avtoportret, maj 2017

Tone Stojko

»Če jaz ne bi 
iskal tega ''nekaj 
več'' v ljudeh, 
bi tudi sam 
že odnehal. 
Tako pa je vsak 
portretiranec 
svoja zgodba, 
svoje življenje, 
svoja lepota ... 
In ta krogotok 
se nikoli 
ne prekine. 
Tako da – ja, 
portretiraš lahko 
do zadnjega 
posnetka, ki 
ga narediš v 
življenju.«
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Mladi so otovorjeni z og-
romnimi nahrbtniki ter ve-
liko dobre volje in pozitivne 
energije na osemdeset kilo-
metrov dolgo pot do Bohi-
nja krenili izpred Gimnazi-
je Škofje Loka. V odpravi za 
zlato priznanje MEPI je so-
delovalo 32 slovenskih in 28 
britanskih dijakov, ki so tako 
dobili priložnost za tkanje 
novih prijateljskih vezi, iz-
menjavo izkušenj in povezo-
vanje skozi vrednote, ki si jih 
delijo v okviru omenjenega 
mednarodnega programa.

MEPI predstavlja netek-
movalen program prosto-
voljnih, športnih, kulturnih, 
intelektualnih in avanturi-
stičnih dejavnosti, ki spod-
bujajo osebno odkrivanje in 
rast, samozaupanje, vztraj-
nost, odgovornost do same-
ga sebe in ne nazadnje slu-
ženje skupnosti, poudarja-
jo pri MEPI Slovenija. Pro-
gram temelji na osebnem 
izzivu in ravno v tem je po 
besedah nacionalne koordi-
natorke Nede Kajfež edin-
stvenost tega programa. V 
lokalnem okolju imajo na-
mreč mladi danes ogrom-
no ponudbe za delovanje 
na športnem, umetniškem 
in drugih področjih. »A če 
želiš, da to, kar delaš, šteje 
za priznanje, moraš sledi-
ti MEPI načinu dela. To po-
meni, da si izbereš stvar, ki 
te veseli, in potem vztrajaš 
pri tem na ravni osebnega 
izziva, ni dovolj dosegati le 

splošnih ciljev,« je poudarila 
Neda Kajfež. Letno je pri nas 
v program vključenih ok-
rog 1500 mladih, vseh sku-
paj jih je bilo doslej že prek 
šest tisoč, podelili pa so ok-
rog tri tisoč priznanj. Meri-
lo za pridobitev priznanja je 
izboljšanje sposobnosti ude-
leženca, ki jo doseže s svojo 
vztrajnostjo, poudarjajo pri 
MEPI Slovenija in dodajajo, 
da vsak napreduje po lastnih 
zmožnostih in tekmuje le s 
samim seboj. Program je 
namenjen mladim od 14. do 
25. leta in vključuje štiri pod-
ročja delovanja, to so prosto-
voljno delo, odprava, vešči-
ne in rekreativni šport. Izva-
ja se v treh stopnjah zahtev-
nosti, in sicer za bronasto, 
srebrno in zlato priznanje.

Zibelka programa MEPI v 
Sloveniji

V Sloveniji je ta čas po be-
sedah Nede Kajfež v tem pro-
gramu aktivnih 67 šol, med 
prvimi so ga v šolskem letu 
2004/05 začeli izvajati v ne-
katerih škofjeloških šolah, 
zato Škofjo Loko štejejo za zi-
belko programa MEPI v Slo-
veniji. Čeprav so program v 
Sloveniji začeli uvajati pred 
dvajsetimi leti, pa je pravi 
razmah doživel šele po letu 
2004, ko so v povezavi z Bri-
tanskim svetom in britan-
skim veleposlaništvom v Slo-
veniji vzpostavili strategijo 
širjenja po šolah, je razložila 
Neda Kajfež. Med prvimi so 
se programu pridružili tudi 

v Gimnaziji Škofja Loka. Po 
prepričanju ravnatelja Jože-
ta Bogataja program ponu-
ja odlično dopolnilo formal-
nemu izobraževanju v šoli. 
»Vidimo, da mlade priprav-
lja na izzive življenja in jim 
omogoča lažje in bolj pozitiv-
no vključevanje v družbo ter 
krepi njihovo samostojnost.« 
Opaža, da se pozitivni učin-
ki dela v programu MEPI od-
ražajo tudi pri kakovostnej-
šem delu v šoli, saj mladim 
med drugim privzgaja delov-
ne navade. Same pohvalne 
besede imata za ta program 
tudi Gašper Murn in Kseni-
ja Mravlja, dva MEPI »zlat-
nika«, kot imenujejo nekda-
nje udeležence programa, ki 
jim je uspelo osvojiti zlato pri-
znanje. »Sploh v današnjem 
času, ko veliko časa preživi-
mo pred računalniki, se mi 
zdi pomembno, da te naučijo 
ustvarjalno preživljati prosti 
čas,« je poudaril Murn, Kse-
nija Mravlja pa v ospredje 
postavlja tudi prevzemanje 
odgovornosti za lastni oseb-
nostni in poklicni razvoj. 
»Začela sem se zavedati, da 
ni vedno pomembno samo 
to, da si v nečem najboljši, 
ampak je bistveno, da imaš 
voljo in se potrudiš. Če si se 
v programu MEPI dovolj zav-
zel, si končal stopnjo ne glede 
na svoje sposobnosti.«

Odprava najljubši del

Udeleženci tokratne od-
prave so priznali, da je 
prav to njihov najljubši del 

programa MEPI. »Za delo-
vanje na ostalih treh področ-
jih, torej športu, veščinah in 
prostovoljstvu, imamo veli-
ko priložnosti že v šoli, od-
prave pa prinašajo res ne-
kaj novega. Razen tega osta-
le aktivnosti opravljaš sam, 
pri odpravah pa moramo 
delovati kot ekipa, pri če-
mer se zelo zabavamo in si 
ustvarimo veliko novih spo-
minov,« je poudarila udele-
ženka odprave v Škofji Loki 
Kathy MacQuarrie, ki priz-
nava, da je prav skozi od-
prave pridobila veliko no-
vih prijateljev pa vodstve-
ne izkušnje in ne nazad-
nje tudi kondicijo. Zatrdila 
je, da jo pot do Bohinja prav 
nič ne skrbi, saj je na pre-
teklih odpravah na brona-
sti in srebrni stopnji osvoji-
la veščine preživetja. »Le vi-
sokih temperatur iz Anglije 
nisem vajena,« je svojo edi-
no bojazen izrazila Kathy 
MacQuarrie. A čeprav mo-
rajo pot opraviti povsem sa-
mostojno, pa le niso v celo-
ti prepuščeni sami sebi. Od-
pravo oziroma priprave slo-
venskih dijakov na odpra-
vo sta namreč spremljala 
tudi inštruktorja Slovenske 
vojske Jani Krvina in Valter 
Likar. »Udeležence počaka-
va na kontrolnih točkah in 
jih po potrebi dodatno os-
krbiva z vodo,« je pojasnil 
Valter Likar in dodal, da s 
škofjeloško gimnazijo so-
delujeta že dvanajst let. Na 
pripravah dijake učita tudi 
preživetja v naravi, recimo 

kje dobiti vodo, kako zaku-
riti ogenj brez vžigalic in 
podobno. Zato ne čudi, da 
je slovenski udeleženec od-
prave Anže Oblak samoza-
vestno zatrdil, da v štirih 
dneh prehoditi pot od Ško-
fje Loke do Bohinja zanj ne 
predstavlja nič posebne-
ga. »Vse, kar potrebujemo, 
imamo s seboj,« je s pogle-
dom ošinil svoj težko oto-
vorjeni nahrbtnik. Kot je 
pojasnil, je bil že brez hra-
ne težak enajst kilogramov, 
ko ga je napolnil predvsem 
s testeninami in konzerva-
mi ter kruhom, pa je imel 
še štiri kilograme več.

Glede na to, da je letos za 
MEPI jubilejno leto, je ude-
ležence na pot pospremila 
in z njimi tudi prehodila del 
poti britanska veleposlanica 
Sophie Honey. »Prepriča-
na sem, da je to izkušnja, ki 
si jo zapomniš za vse življe-
nje,« je poudarila in dodala, 
da jo zelo veseli sodelovanje 
med slovensko in britansko 
šolo. »Britanski mladostni-
ki bodo tako bolj pristno do-
živeli vašo deželo, kot če bi 
jo obiskali kot turisti.« Pred-
nosti programa vidi v spod-
bujanju samoiniciativnosti, 
dela v skupini, samostojno-
sti in iznajdljivosti. 

Na pot z nahrbtnikom  
in zemljevidom
Šestdeset mladih iz Gimnazije Škofja Loka in Truro School iz Velike Britanije je pretekle štiri dni 
preživelo skupaj na prijateljski odpravi po slovenskih gozdovih. To je bila že deseta skupna odprava 
mladih iz Škofje Loke in Cornwalla, letos pa so jo posvetili dvajsetletnici začetka uvajanja programa 
Mednarodno priznanje za mlade (MEPI) v Sloveniji.

Z okrog 15 kilogramov težkimi nahrbtniki so morali dijaki prehoditi osemdeset kilometrov 
do Bohinja. / Foto: Tina Dokl

Ob jubileju programa MEPI je udeležence tokratne odprave na pot pospremila britanska 
veleposlanica Sophie Honey. / Foto: Tina Dokl

Na kontrolnih točkah udeležence počakata in po potrebi 
dodatno oskrbita z vodo inštruktorja Slovenske vojske Jani 
Krvina in Valter Likar. / Foto: Tina Dokl

Udeleženka odprave iz Velike Britanije Kathy MacQuarrie 
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Vilma Stanovnik

Lenart Kalan na prvi pog-
led ne izdaja, da je košar-
kar, ki bi ga spoštovali celo 
v ameriški študentski ligi, 
ki je najmočnejša te vrste 
na svetu. Si je pa zagotovo 
spoštovanje priboril v zad-
njih letih, ko se je odločil, 
da košarkarsko znanje, ki 
ga je začel pridobivati v do-
mači Škofji Loki, nadgradi 
čez lužo in tam hkrati tudi 
diplomira. 

»Za košarko sem se od-
ločil že zgodaj, v prvem ra-
zredu osnovne šole. Obisko-
val sem Osnovno šolo Ško-
fja Loka Mesto, kjer je takrat 
večina sošolcev trenirala ko-
šarko. Jaz sem se sicer prej 
navduševal za tenis, ker pa 
so prijatelji in sošolci hodi-
li na košarko, pa sem se od-
ločil, da bom tudi jaz košar-
kar. Postal sem član škofje-
loškega košarkarskega klu-
ba in igral v vseh selekci-
jah. S člani sem začel igra-
ti pri 15 letih in kmalu dobil 
tudi prve minute na tekmah 
prve lige,« se spominja sedaj 

23-letni Lenart Kalan, ki je v 
Škofji Loki ob igranju košar-
ke zaključil tudi gimnazijo. 

»S starši smo se v tret-
jem letniku gimnazije 
prvič pogovarjali o študi-
ju v tujini. V četrtem letni-
ku, ko sem izbiral študij, pa 
sem se nato prijavil za te-
ste ameriške mature in na-
redil test iz znanja anglešči-
ne. Tudi po maturi na ško-
fjeloški gimnaziji še vedno 
nisem bil prepričan, ali res 
želim v Ameriko. Na Flori-
di sem našel akademijo, ki 
je nekakšna priprava za štu-
dij. Odločil sem se, da za de-
vet mesecev odidem na Flo-
rido in ugotovim, ali bi mi 
študij in življenje v Ameri-
ki sploh ustrezala. Tam smo 
trenirali dvakrat na dan, po-
leg tega pa smo imeli dopol-
dne tudi pouk. Ko sem bil 
na Floridi, sem dobil nekaj 
ponudb za igranje na uni-
verzah. Odločil sem se, da 
grem v Boston, in tam sem 
si ogledal pogoje za igranje 
košarke in študij. Ni mi bilo 
všeč in vrnil sem se domov. 
Vendar sva s trenerjem iz 

Iowe ostala v stiku, in ko so 
mi ponudili štipendijo, sem 
se odločil, da grem tja,« se 
spominja Lenart, ki je bil na 
univerzi edini tujec v eki-
pi. »Čeprav so bili soigralci 
Američani, pa so prav tako v 
Iowo prišli z drugih koncev 
in vsem je bil kraj neznan. 
Zase lahko rečem, da mi je 
največ pomenilo, ker smo 
se družili ob igranju košar-
ke in ker smo veliko trenira-
li, poleg tega pa še študira-
li, veliko časa za domotožje 
enostavno ni bilo,« pravi Le-
nart, ki se je odločil za štu-
dij računalniških informa-
cijskih sistemov in podje-
tništva. 

»Študij je bil kar zahte-
ven, vendar zelo zanimiv in 
imel sem dobre profesor-
je. Konec maja sem diplo-
miral, sedaj pa sem se odlo-
čil, da bom magistrski štu-
dij nadaljeval na Ekonom-
ski fakulteti v Ljubljani,« 
pravi Lenart, ki je zadovo-
ljen, da je zadnja štiri leta 
lahko preživel tudi ob igra-
nju košarke. »Na univer-
zo prideš za štiri leta, oni 

pa ti postavijo cilj, da se v 
tem času pripraviš, da boš 
najboljši v četrtem letniku. 
Tako sem imel v ekipi vsa-
ko leto več minutaže, v dru-
gem letniku pa se je naša 
ekipa uvrstil v konferenč-
ni finale. Tam smo nato iz-
gubili, v finale pa smo prišli 
spet v tretjem letniku in po-
novno izgubili. Letos nam 
je le uspelo, da smo zmaga-
li v konferenčnem finalu in 
se kot prvaki zvezne drža-
ve uvrstili na glavni turnir. 
Čeprav so bile tam ekipe, ki 
so precej bolje rangirane od 
naše, smo se najprej uvrstili 
med 32 najboljših, po drugi 
zmagi pa med 16 najboljših 
v državi. Nato smo sicer iz-
gubili, vendar pa je bil že to 
velik podvig za našo univer-
zo, saj se je košarkarska eki-
pa tako visoko uvrstila šele 
drugič v zgodovini univer-
ze, ki sicer obstaja že od leta 
1852,« pravi Lenart Kalan, 
ki je bil v zadnjem letniku 
tudi kapetan moštva.

Kljub dobri izkušnji pa 
o vrnitvi v Ameriko ne raz-
mišlja. »Trenutno imam 

Amerike za nekaj časa za-
dosti in je lepo biti spet 
doma. Če pa bi se mi čez 
nekaj časa ponudila prilož-
nost za dobro službo, pa bi 

se morda spet odločil za tu-
jino,« še dodaja Lenart Ka-
lan, ki se tudi še ni odločil 
glede nadaljevanja košar-
karske kariere.

Uspešen pri košarki in študiju
Škofjeločan Lenart Kalan je konec maja diplomiral v ameriški Iowi na šoli Wartburg college, njihova univerzitetna košarkarska ekipa, v kateri je bil kapetan, 
pa je osvojila konferenčno študentsko košarkarsko ligo ter se nato uvrstila med šestnajst najboljših študentskih moštev te lige v Združenih državah Amerike.

Lenart Kalan je ekipo fakultete kot kapetan popeljal do 
naslova konferenčnih zmagovalcev in med šestnajst 
najboljših študentskih košarkarskih moštev v ZDA. 

Igor Kavčič

Slikarja Hakan Esmer in 
Baki Bodur prihajata iz Tur-
čije. Iz univerzitetnega mes-
ta Eskisehir, ki leži med An-
karo in Carigradom. Sko-
zi mesto teče reka Porsuk, 
za študentsko središče pa 
ga delata dve univerzi, bolj 
znana je zagotovo Anado-
lu University. Poleg povelj-
stva zračnih sil zveze Nato 
v Turčiji pa Eskisehir svojo 
humanistično podobo kaže 
v številnih javnih plastikah 
in umetniških skulpturah v 
mestu. »Mesto ni ravno ve-
liko, saj ima neuradno samo 
milijon prebivalcev,« sta 
skromna Hakan in Baki, ko 
za majhno označita številko, 
ki pomeni pol Slovenije. 

Slikarja v Škofji Loki ne 
gostujeta naključno, saj gre 
za načrtovano sodelovanje 
med Loškim muzejem in ga-
lerijo Güler Sanat iz Ankare. 
»Pred letom je padla ideja o 
rezidenčni izmenjavi likov-
nih umetnikov. Mi smo se 
na podlagi katalogov z deli 
desetih različnih avtorjev 
odločili za Hakana Esmerja 

in Bakija Bodurja, v Turčijo 
pa je odšel naš slikar Peter 
Gaber, član Združenja ume-
tnikov Škofja Loka,« poja-
snjuje umetnostni zgodovi-
nar Boštjan Soklič iz Loške-
ga muzeja. Turška slikarja 
sta v Loko prišla 21. maja in 
bosta tu ustvarjala petdeset 
dni do desetega julija.

Petinštiridesetletni Ha-
kan in petindvajsetletni Baki 
sodelujeta v različnih likov-
nih projektih in aktivnostih, 
odkar je v prvem letu študi-
ja na univerzi prvi bil profe-
sor drugega. Hakan Esmer 
je bil 18 let asistent na Ana-
dolu Unversity. »Pri nas 
profesorji samo še predava-
jo, ustvarjajo pa skorajda ne 
več. Zato sem odločil stopi-
ti na pot svobodnega ume-
tnika, saj želim predvsem 
ustvarjati,« pove Hakan 
Esmer, medtem ko je mlaj-
ši Baki Bodur še na začetku 
svoje umetniške poti. Tok-
rat impresije Škofje Loke 
in okolice ter tudi nekate-
rih drugih gorenjskih kra-
jev in mest na platno beleži 
Hakan, medtem ko je Baki v 
vlogi njegovega pomočnika. 

Umetnika sta nastanje-
na v starem delu mesta, 
ustvarjata pa v ateljeju v 
grajskem okroglem stolpu. 
Hakan je povedal, da je v 
nastajanju 17 platen različ-
nih formatov. »Slike nasta-
jajo na zelo kompleksen na-
čin,« pojasnjuje njegov sli-
karski kolega. »Najprej na 
platno naneseva šest plasti 

različnih akrilnih barv. Ko 
je prva faza končana, sle-
di slikanje realističnih mo-
tivov, gre predvsem za po-
dobe mesta, za stavbno ar-
hitekturo pa tudi okoliške 
pokrajine. Pri tem uporab-
ljava oljne barve. Ob posa-
meznih detajlih odpirava 
spodnje nanose barv, da bi 
s tem lahko tudi poudarila 

motiv, ki ga želiva poudari-
ti.« Hakan je navdušen nad 
mestom, predvsem je oča-
ran nad številnimi streha-
mi, ki nekako izstopajo ob 
pogledu z gradu na mesto. 
Zanimiva mu je tudi podo-
ba mesta v geometrijskem 
smislu, impresionira pa ga 
tudi pokrajina. 

Barvna paleta je na slikah 
zelo bogata, Škofjeločane pa 
bo zagotovo ogrela tudi pre-
poznavna motivika. »Gre za 
zelo zanimivo kombinaci-
jo barvne abstrakcije z rea-
lističnimi elementi, pri če-
mer avtor veliko pozornosti 
namenja detajlom in hkrati 
tudi teksturi na platnu. Pre-
pričljive so tudi kompozici-
je. Vidi se, da gre pri obeh 
za odlična risarja,« poudar-
ja Boštjan Soklič iz Loške-
ga muzeja. Poleg del na plat-
nu sta oba izrisala tudi mno-
žico skic in risb na papir-
ju. »Vsak dan želim nare-
diti kakšen motiv iz Škofje 
Loke,« dodaja Hakan Esmer 
in pove, da bo razstavo slik, 
ki jo bodo odprli v prihod-
njem letu, najbrž naslovil 
kar Loka-motivs. 

Turška slikarja sta tudi si-
cer navdušena nad Škofjo 
Loko in drugimi gorenjski-
mi mesti, Kranjem, Bledom, 
Bohinjem, kamor ju je pope-
ljal Soklič. »Ljudje, s kateri-
mi imava kontakt, so zelo pri-
jazni do naju, vseskozi naju 
sprašujejo, ali imava vse na 
voljo, ali še kaj potrebujeva,« 
razloži Baki Bodur; da je tudi 
hrana odlična, a imata v na-
črtu poskusiti še nekaj zna-
čilnih slovenskih jedi. Kot 
pravi Boštjan, ju mora pelja-
ti na štruklje. »Tovrstno so-
delovanje med umetniki iz 
različnih okolij in držav je 
dobrodošlo. Mi lahko vidi-
mo, kakšne so umetniške 
prakse v Turčiji, oni spozna-
vajo naše. Med njima in lo-
kalnimi umetniki vzpostav-
lja tudi pozitivna interakci-
ja. Naši avtorji so ju obiskali 
v ateljeju, onadva pa sta bila 
na likovni koloniji Združe-
nja umetnikov Škofja Loka v 
Šubičevi hiši v Poljanah,« do-
daja Soklič. Kot sta še dejala 
turška umetnika, se v Ško-
fji Loki počutita odlično – in 
take občutke bosta ponesla 
tudi s seboj domov v Turčijo.

Slike živopisne kot pisana Loka
V Škofji Loki ustvarjata turška slikarja Hakan Esmer in Baki Bodur. Mesto in okolica jima dajeta obilo navdiha za slikanje. Drugo leto sledi še razstava.

Turška slikarja Baki Bodur in Hakan Esmer ob enem od 
številnih del, ki te dni nastajajo v ateljeju v stolpu Loškega 
gradu / Foto: Igor Kavčič
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»Nedela je bela, / pondelk 
pa je plav, / v tork se ne dela, 
/ v sredo mi je žav, / v četrtek 
se začne, / se v petek konča, 
/ v soboto pa je colnga, / k se 
pije in kozla, / kozlati, kozla-
ti, ko zlati dan zasije …« Zla-
ti dan pa je seveda spet »ne-
dela«. Ta stara vinska pe-
sem je še vedno znana med 
ljudmi. Včasih so jo nekate-
ri vzeli preveč resno. Nad njo 
prav tako očitno ni bil ravno 
navdušen kranjski župan 
Konrad Lokar (županoval 
je v letih 1850–1857 in kas-
neje še enkrat 1861–1865). 
V Slovenski kroniki Nove 
revije piše, da je 22. junija 
1851 izdal okrožnico, v kate-
ri je izrazil svoje ogorčenje 
in jezo zaradi nočnih izgre-
dov, pijančevanja in potem 
tudi »plavih ponedeljkov« 

rokodelskih pomočnikov. 
»Plavi« zato, ker zaradi mač-
ka niso prišli v službo. 

Kranjski župan se je poš-
teno razhudil. V okrožnici je 
zapisal, da fantje postopajo 
po mestu, se nacejajo po go-
stilnah in pijani povzročajo 
izgrede. Menil je, da razva-
da »plavih ponedeljkov« ne 
vodi samo v moralno izpri-
jenost, ampak kvarno vpliva 
na finančni položaj pomoč-
nikov pa tudi mojstri imajo 
izgubo. Pomočnike bi mora-
li mojstri trdo prijeti, da bi se 
to stanje uredilo. Če se bodo 
izgredi še nadaljevali, na-
merava župan takšne prekr-
ške kaznovati s petimi gol-
dinarji globe. Če bi obrtniki 
pri opominjanju naleteli na 
odpor, naj pomočnike prija-
vijo magistratnemu uradu. 

Župan je tudi ponovno opo-
minjal, da se morajo potne 
bukvice pomočnikov hrani-
ti v mestni pisarni, ker so se 
pomočniki sicer lahko pros-
to gibali po cesarstvu. 

Proti več osumljencem je 
stekla uradna preiskava »za-
volj hudobnega poškodova-
nja tuje lastnine«. Med dru-
gimi obdolženci se je zna-
šel tudi France Puhar. Zanj 
je »njegov gospodar gospod 
Leopold Puhar še posebno 
prosil, da bi ojstreje kazno-
van bil, ki je komaj šele en 
mesec pretekel, da ga je od 
učenja oprostil in da je za po-
magača postal, in že je taki 
razgrajalec, da se povsod v 
boje utika, da bi mu en malo 
perute ostriglene bile«.

Policist je na preiskavi 
pojasnil, kako je pri kalje-
nju nočnega miru miril če-
vljarskega pomočnika An-
tona Fistra, ki je okoli pol-
noči prepeval po mestu. Vrli 
pomočnik Anton je ob tem 
retorično vzkliknil: »Kaj, 
en sam dan v tednu imam, 

pa še tega bi ne smel vesel 
biti!« (Bila je namreč nede-
lja.) Na zaslišanju čez tri dni 
se je izgovarjal na pijansko 
amnezijo. 

Ob tem so ostale tudi za-
pisane besede kralja pijan-
čevanja in pretepov v Kranju 
– klobučarskega pomočnika 
Maksa Rubežnika. Po enem 
od mnogih izgredov je na 

občinskem sodišču izjavil: 
»Ne bom rekel, da nisim vri-
skal, pijan sim bil in zavolj 
tega ne morem kaj kaznova-
ni biti. Pijan sim bil in bom 
še, to mene nobeden ne bo 
odvadil, kakor tudi ne, da bi 
ne vriskal.« 

Tudi takšno je bilo nekoč 
življenje v Kranju in seveda 
tudi v drugih mestih.

Zanimivi Gorenjci in dogodki tega tedna: 
   V Lescah se je 19. 6. 1786 rodil sodnik Anton Čop 

(Tschopp), plemeniti. 
   Dne 21. 6. 1833 se je verjetno rodil kranjski župan 

Jakob Jalen. 
   V Radovljici se je 22. 6. 1903 rodil teolog Vilko 

Fajdiga. Leta 1929 je doktoriral na katoliškem 
inštitutu v Parizu. Predaval je na teološki fakulteti 
v Ljubljani. 

   Kranjski stanovi so zaradi turških napadov pisali 
papežu Sikstu IV. Papež je v posebnem pismu  
24. 6. 1475 ukazal vladarjem nabirati vojake za 
zaščito proti Turkom in denar za bojne namene ter 
prirejati v ta namen cerkvene slovesnosti, obhode 
in javne molitve.

Peter Colnar

»Zadnji mesec nosečnosti 
se je Anica – tako je rekla – 
preselila k otrokovemu oče-
tu. Oddahnilo se mi je, saj 
sem upala, da je že pozabi-
la, da mi je grozila, da ga bo 
prodala. Skoraj sedem mese-
cev od nje ni bilo nobenega 
glasu. Potem pa se spet pri-
kaže – in prve besede, ki jih 
je izrekla, so bile: ''A je pr' tej 
bajt' kej za žret'?'' Odprla je 
hladilnik in se – meni nič tebi 
nič – usedla za mizo in se na-
jedla. Ko sem jo vprašala, kje 
ima otroka, je skomignila z 
rameni, da je pri očetu. Pa da 
bo tam tudi ostal. Življenje je 
nekaj časa teklo normalno. 
Tega sva bila z možem vese-
la predvsem zato, ker sva se 
bala, da bi se Aničinih čud-
nih navad in obnašanj ''na-
lezli'' tudi njeni mlajši sestri. 
A se to ni zgodilo. Bili sta zelo 
drugačni in zanimivo – Ani-
čin nenavadni način življenja 
ju sploh ni zanimal. 

Včasih je Anica prines-
la sestricama kakšno ma-
lenkost, od ličil do zapestnic 
in podobne šare. Bili sta ve-
seli in hvaležni, to pa je bilo 
tudi vse. Obe sta se kasneje 
tudi lepo poročili, danes ima-
ta obe družini, pridne otro-
ke. Z Anico pa so bili ves čas 
sami križi in težave. Najhuje 
je bilo, ko je kar izginila. Naj 
prijaviva policiji? Naj jo sama 
iščeva? Kaj, če se ji je kaj zgo-
dilo? Če jo je kdo ubil? Kaj 
ljudje govoričijo o naši druži-
ni, o njej? Kaj sva naredila na-
robe? Se nama usoda mašču-
je, ker sva jo še kot otroka dala 
v varstvo Zvonetovi mami?«

Vprašanj, na katera Zvone 
in Marija nista našla odgovo-
rov, je bilo še nešteto. Samo 
tisti starši, ki so se kdaj znaš-
li v njuni koži, ju bodo razu-
meli, pravita. 

»Včasih je izginila tudi za 
leto ali dve,« nadaljuje Ma-
rija. »Predstavljate si, kako 
sem se počutila: naj grem 
na policijo, naj jo prijavim, 
naj molčim …? Po navadi 
sem raje molčala, četudi me 
je zmeraj, ko so me sosedje 
spraševali po Anici, stisnilo 
pri srcu. Včasih so iztegova-
li jezik nalašč, da bi me pri-
zadeli. Vem, da je bilo tako. 
Nekoč je Anica na Jeseni-
cah srečala šoferja iz Bolga-
rije, ki je vozil po vsej Evropi, 
tudi po Rusiji. Komaj je vede-
la za njegovo ime, prisedla je 
in spet je ni bilo na spregled. 
Le sem in tja nam je poslala 
kakšno razglednico. Pa tak-
rat ni bila več rosno mlada, 

pa se še zmeraj ni umirila. 
Tega njenega potovanja se 
spominjam tudi zato, ker se 
je vrnila čisto spremenjena: 
na vratih se je prikazala pos-
tarana in skoraj brez vseh las. 
Na poti se je okužila z neko 
boleznijo, zaradi katere se je 
potem še doma zdravila več 
kot leto dni. To so bili tudi 
za naju z Zvonetom bolj pri-
jazni meseci, saj sva vedela, 
kje je in kaj počne. A se je za-
prla vase, ni hotela govoriti. 
Le sem in tja se je privlekla iz 
svoje sobe, sedla pred televi-
zijo in – molčala. Dala bi vse, 
kar imam, da bi vedela, kaj se 
je pletlo v njeni glavi. Nekoč 
se je že zarana lepo oblekla, 
si dala na glavo kapo ter šla 
na avtobus. Vrnila se je pod 
večer, s seboj pa je pripelja-
la moškega. Že od daleč se 
jima je videlo, da sta oba naž-
gana. Zvone je stopil do okna 
in ju opazoval, ko sta se obje-
mala na dvorišču. ''Štala bo. 
Pripravi se,'' mi je rekel. Ani-
ca ga za roko privleče v dnev-
no sobo in kot strela z jasne-
ga izveva, da je ta moški njen 
sin. Ubogi revež je komaj stal 
na nogah, pa še nerodno mu 
je bilo. Po moje sploh ni ve-
del, ne kje je ne kaj se dogaja. 
Šele naslednji dan, ko se mu 
je glava zbistrila, sva z Zvone-
tom ugotovila, da je bila Ani-
ca tista, ki mu je zlivala pija-
čo po grlu. Na vse pretege se 
nam je opravičeval, mudilo 
pa se mu je tudi domov, kjer 
ga je čakala družina. Bil je na-
jin vnuk, po drugi strani pa 
popoln tujec. Nič nisem ču-
tila do njega, čisto nič. Ko je 
odhajal, sem ga sicer povabi-
la, naj se še kdaj oglasi, a ni-
sem mislila resno. Anica je 
po tem dogodku postala še 
bolj čudna. Dnevi, ko je va-
lila krivdo za svoje zavoženo 
življenje name, so se vrstili 

kot po tekočem traku. Osta-
li dve hčerki se sploh nista 
več upali priti domov, saj nis-
ta vedeli, kaj jima bo ušpiči-
la. Znala je biti tudi zelo zlob-
na. Ali je popraskala avtomo-
bil, vrgla čevlje v smeti, stre-
sala prostaške besede, ob ka-
terih so nam šli lasje pokon-
ci, ali je ušpičila še kaj hujše-
ga. Ko se ga je napila, se je po-
gosto slekla do golega in naga 
tekala po dvorišču, lahko tudi 
po poti do sosedov. 

Kar naenkrat pa se je zgodi-
lo, da je postala zelo prestra-
šena. Groza in strah sta ji 
sevala iz oči. Iskala je mojo 
družbo, prosila me je, če lah-
ko spi v dnevni, ker se svo-
je sobe boji. ''Si naredila kaj 
hudega?'' sem jo vprašala. 
Strmela je vame in v očeh se ji 
je videlo, da sem imela prav. 
Ni mi bilo vseeno. Iz pripo-
vedovanj sem se spomnila, 
da ni hujšega, kot če se ogla-
si vest, ki človeka ne pusti pri 
miru. Prvič se je zgodilo, da 
se mi je vsaj malo zaupala. 
Povedala je, da ji začenja srce 
ponoči na vso moč razbijati, 
in to kar naenkrat. Postala je 
panična, prepričana, da jo bo 
kap, da njena duša zapušča 
telo. Pred očmi pa so se ji pri-
kazovali različni prizori, pro-
ti njej so hodili živi mrtveci, 
ki so jo hoteli požreti. Silila 
sem jo, naj gre k zdravniku, 
a je odkimala. ''Za mojo bo-
lezen ni zdravila,'' je skloni-
la glavo, se naslonila na rob 
mize in zajokala. Njene solze 
so me čisto pretresle. 

Čez kakšen teden se sredi 
noči prikaže v najini spalnici. 
Zvone je smrčal, jaz pa sem 
bila v trenutku budna. ''Mo-
ram ti nekaj povedati, mo-
ram!'' je šepetala Anica in 
me povlekla do kuhinje. Za-
čela mi je razlagati, kako sta 
z Živkom nekoč vzela k sebi 

v tovornjak neko mlado dek-
le. Bilo je še zelo mlado, na 
pol otrok. Dala sta ji piti, ve-
liko, preveč. Potem jo je ona 
držala, da jo je lahko Živko 
posilil. Ne enkrat, večkrat. 
Ko je dekle hotelo zbežati, jo 
je Anica ujela, in potem jo je 
v gošči, tik ob reki Begej uje-
la, Živko pa jo je začel tepsti. 
Udarci so padali po telesu 
in po glavi. Anica je stala ob 
strani, niti premakniti se ni 
mogla. Ve, da je bilo dekle še 
živo, ko sta se z Živkom zav-
lekla nazaj v kabino tovornja-
ka, kjer ji je zagrozil, da jo bo 
ubil, če bo komu črhnila be-
sedico. Molčala je, vendar ji 
vest ni dala miru. Začela se 
je oglašati, jo žreti in ji krati-
ti spanec. Mislila je, da bo kaj 
bolje, če bo obiskala sina in 
se mu opravičila za vse, kar 
mu je storila hudega, pa ni 
pomagalo. Utapljala je svo-
je strahove v alkoholu, a za-
man. Še zmeraj so jo imeli v 
pesteh. Predlagala sem ji, naj 
gre k spovedi, naj se spove, pa 
je odmahnila z roko. Nasled-
nje jutro je ni bilo več. Izgini-
la je. Bila je – kljub vsemu – 
moja hči in postalo me je na 
smrt strah, da si bo kaj nare-
dila. Možu si nisem upala po-
vedati, kaj se je ponoči zgodi-
lo. Ni bil več rosno mlad in 
tudi srce mu je že nagajalo. 
Vedela sem, da težko živi, če-
tudi se je o čustvih nerad po-
govarjal. Če sem preveč silila 
vanj, mi je odgovoril, da če se 
je ded vrnil s soške fronte, ko 
so vsi mislili, da je umrl, bo 
tudi on preživel težave, ki se 
mu kopičijo nad glavo.

Anica se je vrnila domov čez 
tri leta. Ni povedala, kje je bila 
in od česa je v tem času živela. 
''Ne sprašuj me,'' mi je zab-
rusila, ko sem drezala vanjo. 
Res nisem. Oba z Zvonetom 
sva bila bolj šibkega zdravja, 

na stara lata pa človek prav 
zaradi strahu, da se mu leta 
iztekajo, postane malo bolj 
egoističen. Anica je bila zelo 
postarana, shujšana, zapita. 
Imela je otečene prste, gle-
žnje. Njene oči so bile mrtve, 
brez leska. Jedla je komaj kaj. 
Večino časa je sedela na klopi 
za hišo in strmela predse. Če 
sem šla mimo, se mi je zde-
lo, da me ni niti opazila. Bala 
sem se zanjo. Res sem se 
bala. Čez kakšen teden jo naj-
dem v zgornji kopalnici, pred 
vrati – mrtvo. Ni ne ležala ne 
sedela. Prste je imela preple-
tene v molitvi, glavo sklonje-
no. Ne sprašujte me, kako mi 
je bilo pri srcu, ko sem se sko-
raj spotaknila obnjo. Še pos-
lednjič bi jo rada objela, a je 
nisem mogla. Ni šlo. Nisem 
mogla iztegniti rok, da bi se 
je oklenila, da bi jo poboža-
la po licu. Zdelo se mi je, kot 
da je pred menoj tujka. Pa je 
morda res bila. Saj je nisem 
poznala. Nič nisem vedela o 
lastni hčerki. Večino njenega 
življenja je bilo zavito v meg-
lo. Preštevilne skrivnosti je 
odnesla s seboj v grob. Umr-
la je lepše, kot je živela. Tola-
ži me le misel, da se je to zgo-
dilo doma. Kaj bi bilo, če bi jo 
smrt doletela kje na poti, ko je 
begala od enega kraja do dru-
gega? Ko sva z eno od hčera 
pregledali njeno sobo, da bi 
našli kaj, kar bi nas spomi-
njalo nanjo, smo ostali pra-
znih rok. Ni bilo ne pisem ne 
fotografij. Ničesar. Čisto ni-
česar.

Danes, ko sem že stara, ko 
že malo izgubljam spomin, 
se včasih z Zvonetom celo 
vprašava, ali je Anica sploh 
živela ali pa se nama samo 
zdi, da je … In to je nekaj naj-
bolj strašnega, kar se staršu 
lahko pripeti.«

(Konec)

Anica, ki je izginila, 2. del

Konec

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Jeza kranjskega župana

Milena Miklavčič

usode
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Razgledi

Kranj nekoč in danes 

V letu 1897 je bila zgrajena Majdičeva hiša. Investitor je bil veletrgovec Ivan Majdič. Stala 
je ob poslopju gimnazije, ločena od njega z dvoriščem. Bila je dvonadstropna poslovno-
stanovanjska hiša, zidana v slogu romantičnega historizma. Višinsko je bila prilagojena 
stavbi gimnazije. V pritličju so bili prostori za trgovino. Pred porušitvijo je bila v njej 
trgovina Chemo. V obeh nadstropjih so bila stanovanja. Vhod v stavbo je bil poudarjen 
z nadstreškom v obliki balkona. Dvokapna streha je bila proti ulični fasadi obogatena z 
dvema mansardnima nadzidkoma, ki sta delovala kot smiselni zaključek čelne fasade. 
Ob Majdičevi hiši je stala enonadstropna poslovno-stanovanjska hiša kot nadaljevanje 
stavbnega niza, ki je potekal ob tej strani Koroške ceste. V pritličju stavbe je bila trgovina,  
v nadstropju pa stanovanje. Obe zgradbi sta stali na mestu sedanjega parkirišča hotela Creina. 
Celoten kompleks je bil porušen zaradi zidave novega hotela leta 1967. / Avtor: Alojz Premrov

Miha Naglič

»Biser, ki ga bomo obi-
skali, je posebna zname-
nitost; brez pretiravanja ji 
lahko rečemo naravni ču-
dež. Ali pa je morda le naše 
omejeno časovno dojema-
nje tisto, ki ovije posledi-
co potrpežljivega delova-
nja narave v tančico skriv-
nostnosti, pred katero one-
mimo. Verjetno me boste 
najlažje razumeli, ko boste 
stali pred Tomaževo skla-
dovno mizo. Na približno 
poldrugi meter širokem 
in 1–3 m visokem kamni-
tem podstavku je postavlje-
na mizasta skalna gmota, 
tako da je vse skupaj videti 
kot kamnita miza ali goba. 
Zgornji del meri 4,7 m krat 
4,3 m in je debel kakega 1,6 

m. A to še ni vse! Mizasti del 
lahko celo zazibamo, saj se 
skalni blok stika s podla-
go le na nekaj mestih, pa 
je vendar zelo dobro urav-
notežen. Občudovanju sle-
di pričakovano vprašanje: 
kako je to lahko nastalo? 
Prizor je dovolj nenavaden, 
da je videti verjetnejša mi-
sel o delovanju nezemlja-
nov ali predstavnikov me-
galitskih kultur kot najbolj 
preprosta možnost – delo, 
ali pri tem bi lahko rekli 
igra narave. Nastanek To-
maževe mize, kot se imenu-
je po nekdanjem lastniku 
zemljišča, je s svojim zna-
njem in izjemnim poznava-
njem tega območja razložil 
odlični geolog iz Idrije, dr. 
Jože Čar. Zgodba se je zače-
la pred 240 milijoni let, ko 

je v plitvem morju nastala 
kamnina, iz katere je miza. 
Iz apnenčevega blata so se 
tvorile plasti apnenca, pre-
kinjene s tankimi plastmi 
glinavca. Skladi so se nato 
po zapletenih procesih pos-
topoma spremenili v dolo-
mit. Zaradi različne krista-
lizacije so nastale razlike v 
trdnosti in s tem odporno-
sti posameznih skladov. 
'Pra'podstavek mize je bil 
v manj odpornih plasteh, 
'pra'plošča nad njim pa v 
odpornejših. Živahno tek-
tonsko dogajanje ob idrij-
skem prelomu je iz skla-
dov ukrojilo obliko bodoče 
mize. Manj odporne nižje 
ležeče dolomitne plasti so 
hitreje preperevale in jih je 
odnašalo, tla so se znižala, 
bet, zaščiten z odpornejšo 

ploščo, pa je ostal. Glinen-
ce, ki so ločevali oba sklada, 
je že davno zlahka izpralo, 
ločilna plast, lezika, je zazi-
jala v razpoko, miza je sedla 
na podstavek in se uravno-
težila na nekaj stičnih toč-
kah.« (Str. 125–126)

To knjigo namenoma 
predstavljam pred dnevom 
državnosti, saj so ti »skriti 
biseri« po svoje državotvor-
ni. Tomaževo mizo pri vasi 
Ravne pri Žireh pa sem po-
nosno izbral zato, ker čisto 
blizu nje živim. Stoji sicer že 
v občini Idrija, a to je zato, 
ker jo je od Žirovskega odre-
zala rapalska meja, ta krivi-
ca pa ni bila nikoli popravlje-
na. Jaz tej legi rečem kar »go-
renjski jug«. Kakorkoli že: 
biser je gotovo, le skrit ni 
več …

Nove knjige (387)

Skriti biseri Slovenije

Peter Skoberne, Skriti biseri Slovenije, Mladinska 
knjiga, Ljubljana, 2017, 284 strani

Alenka Bole Vrabec

Ne diši slastno po peče-
nem mesu niti po ribah, a 
je piknik. V Slovarju sloven-
skega knjižnega jezika piše, 
da je piknik družabni dogo-
dek s hrano in pijačo. Žar je 
zagotovo mamljiv, posebno 
če gre za pravo oglje, obve-
zen pa ni. Peterica uživa, ra-
dio nadomešča pet čebljavih 
ženskih glasov. Domenjeno: 
mobilne igračke ostanejo v 
torbah! Izvajano: strokovno 
odpiranje penine in lahkot-
no češčenje mehurčkov. Ob-
vezno: brez (praktične) pla-
stike. A ima starodavno tor-
bo za piknike, srečnica! C 
odpre hladilno torbo. Prvo, 
kar nam servira, so lističi ža-
metastih damaščank, zgo-
dovinskih vrtnic, ki jih pot-
rese po prtu, in odkrije slad-
ki jagodni clafoutis (kolač). 

B dopolnjuje tihožitje s plo-
ščo sirov, D odkrije ježa iz 
hlebčka kruha, ki ima bodi-
ce iz pršuta in melone, svil-
nega tofuja in nektarin, rde-
čih grozdnih jagod in mo-
carele. Jaz, E, dodam lota-
rinško pogačo z zelenimi 
šparglji in preprosto solato. 
Ko je vse zloženo na star, oh-
ranjen prt babičine genera-
cije, bi bil barvitega tihožitja 
vesel sam Paul Cezanne. A 
paše za oči se še nismo sme-
le dotakniti. Imele smo do-
mačo nalogo. Spomniti se je 
bilo treba na piknik, vseeno 
iz katere knjige. Rok je bil šti-
rinajst dni. A, ki ji je angleš-
ka književnost profesija, se 
je spomnila na prizor iz Dic-
kensovih satiričnih Pickwic-
kovcev. B je prebirala Trije 
možje v čolnu, da o psu ne 
govorimo, C in D sta se od-
ločili za Piknik pri Hanging 
Rocku, meni pa so zazvoni-
le v spominu Prigode Toma 
Sawyerja, ko sta s Huckom 
na rečni pustolovščini pekla 
ribe. Res sem uživala v nju-
nih vragolijah in se spomni-
la, kako je na pikniku uživala 
tudi Emma Jane Austen. Za 
naslednji piknik iščemo pe-
smi o poletju.   

Fižolova solata malo 
drugače

Za 6–8 oseb potrebuje-
mo: 400 g kuhane čičerke, 
400 g kuhanega rdečega fižo-
la, 400 g kuhanega belega fi-
žola, 250 g kuhanega stročjega 
fižola, 3 stebelca stebelne zele-
ne, narezane na 2,5 cm velike 
kosce, 3 raznobarvne paprike, 
narezane na trakove, 1 tenko 
narezano čebulo;

za preliv: 1 rumenjak, 1 žli-
co sladkorja (optimalno), 4–5 
žlic rdečega vinskega kisa, 
2 strta stroka česna, 250 ml 
oljčnega olja, sol, sveže zmlet 
črni poper, kajenski poper po 
okusu, pest na drobno nareza-
nega drobnjaka.

Če so vrste fižolov in či-
čerka v konzervah, jih dob-
re splaknemo v mrzli vodi in 
odcedimo. Stročji fižol sku-
hamo in ga prelijemo z lede-
no mrzlo vodo. Odcedimo. 
Svežo zelenjavo narežemo 
in vse sestavine zmešamo.

V mešalnik damo rume-
njak, sladkor, vinski kis in 
česen. Zmeljemo. Nato v 
nastalo zmes počasi vliva-
mo olje, dokler ne dobimo 
gladkega preliva. Solimo in 
popramo po okusu. 

Solato damo v primerno 
posodo in jo imamo nekaj 
ur na hladnem.

Krema iz dimljene postrvi

Za 4 osebe potrebujemo: 
200 g filejev dimljene postrvi, 
4 žlice gostega jogurta, nari-
bano lupinico neškropljene li-
mone, sol, sveže zmlet poper 
po okusu, 3–4 žlice deviškega 
oljčnega olja.

Vse sestavine, razen olja, 
zmeljemo v mešalniku, da 
postane zmes gladka. Med 
mešanjem nato dolivamo 
olje v zares tenkem curku, 
dokler ni krema gosta kot 
stepena smetana.

Lahko jo ponudimo kot 
namaz na popečeni bageti z 
nekaj solatnim listi ali pa v 
slanem princes krofku s ten-
ko narezano papriko! 

Pa dober tek! 

Piknik

mizica,
pogrni se



Prost vstop. Program bo izpeljan v vsakem vremenu.

INFO: Turizem Škofja Loka
04 517 06 00, 051 427 827
info@skofja-loka.com
www.visitskofjaloka.si
www.historial.si

Uvodna dogodka festivala: 
Predstavitev knjige dr. Žive Deu Dragocenosti starih mestnih jeder z
uvodom dr. Franceta Štukla / Galerija Franceta Miheliča / 22.6. ob 19.00 
Koncert Igor in zlati zvoki z gosti, Fantje s Praprotna / Mestni trg /
23.6. ob 20.00 
Glavni dogodki festivala:
Semenj bil je živ / Mestni trg, Cankarjev trg, Spodnji trg / 9.00 – 18.00
Kulinarična ponudba / Mestni trg, Spodnji trg / 9.00 – 18.00
Promenada meščanov v historičnih oblačilih / Spodnji trg, Mestni trg /
zbor na Spodnjem trgu ob 10.00
Osrednji dogodek – dramska igra »Hudičeva brv« / Atrij Rotovža /
11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00
Nastopi  glasbenih in plesnih skupin, historične skupine Taboršti Kupci
iz češkega Tabora, rokodelske delavnice v Rokodelskem centru DUO
Škofja Loka / Mestni trg, Spodnji trg / 10.00 – 18.00
Rokodelnice za otroke, nastopi učencev škofjeloških osnovnih šol,
prikaz kovanja in pletarstva, starodobni kolesarji / Spodnji trg /
10.00 – 18.00
Pravljice za otroke / Vrt Občine Škofja Loka / 10.30 – 11.30, 11.30 – 12.30
Brezplačno vodenje po Spodnjem trgu / zbor pred Kaščo ob 12.00
Rokodelnice za otroke, stare ljudske igre, muzejska delavnica, prikaz
pletenja jalb na statvah / vrt Loškega gradu / 12.00 – 18.00
Karavana domačih pivovarn / Bar Freising / 17.00 – 24.00
Večerni koncert skupine Katalena / Mestni trg / 20.00
Spremljevalni dogodki festivala: 
Razstava likovnih izdelkov otrok loških osnovnih šol / Mala galerija
Občine Škofja Loka, Mala dvorana Sokolskega doma / 13.6 – 6.7.
Razstava likovnih izdelkov otrok loških osnovnih šol / Okno loške hiše /
19.6. – 6.7.
Prost vstop v Špitalsko cerkev / Spodnji trg / 10.00 – 18.00
Prost vstop v Groharjevo galerijo / Mestni trg / 10.00 – 18.00
Prost vstop v Galerijo Franceta Miheliča / Spodnji trg / 11.00 – 13.00
Brezplačen ogled Škoparjeve hiše / vrt Loškega gradu / 11.00 – 18.00
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Festival zgodovine: sobota, 24. junij 2017
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Alenka Brun

Miss World ozi-
roma izbor 
za miss sve-
ta je najstarej-
še mednaro-

dno licenčno lepotno tekmo-
vanje in sodi v sam vrh lepot-
nih izborov. Imetnica licence 
za Slovenijo je Jelka Verk, ki je 
skupaj z ekipo pripravljala tek-
movalke za regionalne, polfi-
nalni in finalni izbor lepotne-
ga tekmovanja Miss Sloveni-
je za Miss World 2017. Pose-
ben poudarek je bil na lepoti 
z namenom, projekt pa sko-
zi lepotno tekmovanje hkra-
ti približuje ljudem Sloveni-
jo kot turistično destinacijo. 
Na prav poseben in izviren 
način so bile predstavljene slo-
venske pokrajine in kraji, kjer 

so izbori potekali. Tako smo 
recimo Gorenjci izbor za svo-
jo najlepšo z naslovom Miss 
Gorenjske za Miss Slovenije 
lahko spremljali v znameni-
tih Rovih pod starim Kranjem. 

Polfinalni dogodek, ki je na 
koncu dal petnajst finalistk, je 
gostila dvorana Teater kranj-
skogorske Korone. Na tisto, 
ki si bo nadela naziv miss Slo-
venije za miss sveta 2017, pa 
bomo morali še malo počaka-
ti. Finale še prihaja. 

Gorenjke so se v polfinal-
nem izboru odrezale izvrs-
tno. Med petnajsterico jih 
najdemo kar pet: Katja Gab-
rovec prihaja iz Kranja, rav-
no tako je Kranjčanka Špe-
la Budič, iz Britofa pri Kra-
nju je doma Maja Zupan, z 
Jezerskega Lara Stenovec; 
Monika Pfajfar je iz Rovt v 
Selški dolini.

Dvodnevno dogajanje v 
Kranjski Gori je spremlja-
la tudi modna revija, ki se 
je odvila dan po polfinal-
nem dogajanju in je ravno 
tako sodila med ocenjevalne 

dogodke letošnjega tekmo-
vanja: ocene strokovne žiri-
je, ki je spremljala nastop 
finalistk na modni reviji, so 
šle v skupno oceno tekmova-
nja za naziv najlepše letos. 

Kot smo že omenili, je 
osnovno vodilo lepotnega tek-
movanja lepota z namenom. 
Na večerih lepote in mode v 
okviru projekta Miss Slove-
nija tekmovalke predstavlja-
jo uspešna slovenska podjetja 
in blagovne znamke, domače 
glasbene ustvarjalce, sloven-
sko kulturo in modne obliko-
valce ter ne nazadnje tudi Slo-
venijo kot tako. In po kranj-
skogorskem odru Teatra so se 
finalistke sprehodile v oblači-
lih znamke The Lie by Jerne-
ja Podbevšek Zhembrovskyy. 
Predstavile so dve kolekci-
ji: kolekcijo pomlad/polet-
je 2017, ki jo je oblikovalka 

NAJLEPŠO SLOVENKO  
ŠE DOBIMO
V sredo smo že dobili najlepšega Slovenca – mister Slovenije je postal Primorec Majk Peroša. Na 
najlepšo Slovenko pa bomo morali počakati še nekaj časa, saj smo ravnokar dobili petnajst finalistk.

Dekleta čaka še finalni izbor septembra, vmes pa še kar nekaj zanimivih obveznosti, kot recimo druženje v Rimskih 
termah, načrtujejo pa tudi pohod na Triglav. Na fotografiji tudi aktualna miss Maja Taradi.

Na modni pisti smo videli 
kar nekaj zanimivih modnih 
cekarjev.

poimenovala Formosa, saj 
ženskam podarja božanskost 
– s poudarkom na čaščenju 
ženske postave, lepih linij in 
zapeljivih oblin; ter kolekcijo 
cruise 2018, imenovano Bel-
la Slovena. 

Jerneja Podbevšek Zhem-
brovskyy sicer ni neznan 
obraz, saj dekle lahko sprem-
ljamo tudi na malih zaslonih, 
dobro se znajde v vlogi vodi-
teljice na dogodkih, njen smi-
sel za modo, ideja o ustvarja-
nju pa je v zadnjih letih zelo 
napredovala, če se lahko tako 
izrazimo. Predstavljene oble-
ke in modni dodatki so gle-
dalca pod odrom mogoče celo 
presenetili, saj prinašajo sve-
žino, so nosljivi, in kljub temu 
da vzbujajo s svojimi veliki-
mi pikami in črtami občutek 
podeželske pariške nagajivos-
ti, delujejo udobno – pri žen-
ski zbudijo željo, da en kos 
predstavljenega njena garde-
roba nujno potrebuje.

Jerneja je tudi edina v Slo-
veniji, ki po vzoru velikih 

tujih modnih imperijev 
poleg kolekcije pomlad/pole-
tje in jesen/zima lansira še 
tretjo kolekcijo, imenovano 
»cruise ali resort«, ki sicer 
pride na prodajne police v 
novembru in je namenjena 
tistim, ki se pozimi odpravi-
jo dopustovat v tople kraje ter 
si zaželijo novo poletno gar-
derobo.

Sproščeno in ženstveno
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sudoku_LAZJI_17_50
NALOGA

4 7 2
1 3 2 5
9 8 6 1

7 4 1 3
5 2 4 3 8

6 2 1 7
8 7 9 2

3 5 1 9
6 4 3

sudoku_LAZJI_17_50

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_TEŽJI_17_50
NALOGA

5 4 1
9 5 3 4
2 6 5 1

9 4 3
6 7

3 6 5
8 1 2 7

7 5 2 6
6 8

sudoku_TEŽJI_17_50

REŠITEV

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

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

Rešitev:

sudoku_LAZJI_17_50
NALOGA

472
1325
9861

7413
52438

6217
8792

3519
643

sudoku_LAZJI_17_50

REŠITEV

473156829
681392754
529478631
746813592
152749386
398625417
817934265
234561978
965287143

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_TEŽJI_17_50
NALOGA

541
9534
2651

943
67

365
8127

7526
68

sudoku_TEŽJI_17_50

REŠITEV

584213796
197586342
326497581
718924635
659138427
432675918
861359274
975842163
243761859

TA JE DOBRA

HOROSKOP
TANJA IN MARICA

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

w
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Osel na cesti
Župnik se pelje z avtom iz Ljubljane v svojo faro in naleti 
na mrtvega osla, ki leži na cesti. Pokliče policijo in razloži: 
»Tukaj župnik Anton, imate enega mrtvega osla na cesti, pa 
sem hotel, da ga umaknete, da se ne bi kdo zaletel vanj.«
Dežurni policist se hoče malo pošaliti in mu odvrne: »Hej 
župnik, a ste mu že zmolili očenaš?«
»Ne še, najprej sem hotel obvestiti najbližje sorodnike.«

Jasnovidnost
Trump se hvali Slovencu, kako njegova država stalno 
napreduje, kako se pri njih iz dneva v dan živi bolje, odkar 
je on predsednik, ob tem pa reče: »Že jutri bomo živeli 
bolje kot danes.«
Slovenec mu odgovori: »Nič takega, mi že danes živimo 
bolje, kot bomo živeli jutri.«

Napačna vrata
Pogovarjata se prijatelja.
»Ne boš verjel, kaj se mi je zgodilo včeraj!«
»Kaj?«
»Vstopim v stanovanje in pričaka me srečna in zadovoljna 
žena!«
»Kako to?«
»Zgrešil sem prava vrata!«

Dijaška vozovnica
Janez iz Žirov kontrolorju v avtobusu kaže svojo mesečno 
vozovnico. 
Ta jo pogleda in ogorčeno odvrne: »Gospod, to je vendar-
le dijaška vozovnica.« 
»No, a zdaj vidite, kako dolgo se v Žireh čaka na avtobus!«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
V ljubezni se vam obeta več nepričakovanih presenečenj. 
Odločali se boste med pametjo in čustvi. Srečo boste 
imeli na dosegu roke, pa je ne boste upali sprejeti. Mor-
da bo ta strah le strah pred neznanim. Pustili se boste 
presenetiti.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Z veliko vnemo se boste posvetili cilju, a že sredi tedna se 
boste naveličali in iskali razloge ter napake na napačnem 
mestu. Očitek vas bo prizadel, istočasno pa vam bo dal 
veliko misliti. Pred vami so dobre spremembe, kmalu.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Uresničitev cilja se vam res približuje zelo počasi, a ko 
ga boste dosegli, bo to trdna in dokončna zmaga. Potem 
boste lahko pozabili na vse skrbi, ki vam že dolgo časa 
črpajo vso energijo. Zaradi financ boste zelo dobre volje.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Ker je to vaše obdobje, boste skoraj vsak dan v novem 
pričakovanju. Kar ne bo danes, bo jutri. Ni kaj, ne bo vas 
še izučilo. Dobro pa je to, da ste vztrajni in da znate čaka-
ti. Ljudje, od katerih kaj takega najmanj pričakujete, vas 
bodo presenetili.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Že dalj časa se odpravljate v tujino, tako da je že skraj-
ni čas, da se vendarle odpravite. V naslednjem tednu se 
izogibajte resnim pogovorom, če pa že ne gre drugače, 
dovolite tudi drugim, da povedo svoje mnenje. Presene-
čeni boste.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Prizadevanja in razna vlaganja, ki ste jih imeli pri delu, se 
vam bodo končno obrestovala. Dobro se boste počutili in 
z veliko vnemo boste vso pozornost posvetili svojim ciljem 
in hiteli k novim zmagam. Odločili se boste za daljšo pot.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
V naslednjih dneh se vam obeta finančni vzpon in napre-
dek. Vse to bo plod vaših preteklih ambicij. V sebi že nekaj 
časa skrivate skrivnost in odločili se boste priti z besedo 
na dan. Reakcije bodo različne, kar boste tudi pričakovali.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Velike misli in dvome vam bodo povzročali prijatelji s svo-
jimi idejami. Z nasveti bodo šli tako daleč, da bodo oma-
jali zaupanje, ki ga imate do njih. Ker ste seveda odločni, 
nikakor ne boste popustili in boste ravnali po svoji pameti.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Nekdo bo do vas zelo odkrit. Vprašanje bo le, ali boste znali 
to pravilno sprejeti. Ljubezen iščete daleč od sebe, ne vidite 
pa tiste, ki je tik ob vas. In ne pozabite, da nič ni samoumev-
no. Kar se tiče prijateljev, se boste znašli na razpotju. 

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
V kratkem boste dobili novice, ki vas bodo prijetno raz-
veselile. Obeta se vam dober poslovni sestanek. Odloč-
no pokažite, kdo in kaj ste, skratka že na začetku dajte 
vedeti, s kom imajo opravka. Nekdo vas pričakuje, ne 
odlašajte več.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Na čustvenem področju boste naredili drzen korak, ki se 
vam bo zelo obrestoval. Včasih se je res treba dvigniti nad 
oblake, saj smo le takrat sposobni delati čudeže. V tednu, 
ki prihaja, se vam zopet vrne finančna varnost.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Težko se boste izognili avanturi, ki se vam bliža z blisko-
vito naglico. Do sebe ne smete biti nepošteni. Ljubezen 
vzemite tukaj in zdaj, ne pa da že sedaj razmišljate o 
posledicah. Če boste le hoteli, to ne bo samo avantura, 
ampak veliko več.
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Zagotovite si cenejše vstopnice v predprodaji na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol servisih in v Kranjski hiši.

www.visitkranj.si

LAIBACH
9. Subart festival

30. 6. 
ob 21.00

20. 7. 
ob 21.00

7. 7. 
ob 21.00

Prvih  100 vstopnic 

po akcijski ceni.

JAN 
PLESTENJAK

Petek ČetrtekPetek

VESNA
muzikal

20 - 22. Julij

www.visitkranj.si

Kranjska
35. Tradicionalna no

č2017

Nagrade:
1.  štiri vstopnice za koncert skupine Laibach 30. 6. 

2017 ob 21. uri v Letnem gledališču Khislstein Kranj
2.  dve vstopnici  za koncert Jana Plestenjaka 7. 7. 2017 

ob 21. uri v Letnem gledališču Khislstein Kranj
3.  dve vstopnici za koncert skupine Laibach 30. 6. 

2017 ob 21. uri v Letnem gledališču Khislstein Kranj

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, 28. junija 2017, na Go renj ski glas, 
Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik 
Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Jay Z (47) je le nekaj dni po rojstvu dvojč-
kov, ki ju ima s pevko Beyonce, napovedal 
izid novega albuma z naslovom 4:44. Ta 
bo njegov trinajsti in prvi po izidu Mag-
na Carta Holy Grail iz leta 2013. Na voljo 
bo na njegovi strani Tidal, kupci pa bodo 

zraven prejeli tudi polletno naročnino na glasbeno plat-
formo za poslušanje glasbe. Album bo izšel 30. junija.

Po dvojčkih še nov album

Igralec Josh Peck (30) je obljubil večno 
zvestobo dolgoletni partnerki  Paige 
O'Brien. Poroka je potekala v Kaliforni-
ji, sicer pa mladoporočenca nista izda-
la podrobnosti. Njune fotografije so na 
družabnih omrežjih delili svatje, med 

katerimi je bil tudi njegov soigralec iz serije Grandfathe-
red John Stamos. Nevesta je blestela v tesni dolgi obleki, 
ženin pa je imel oblečeno elegantno črno obleko z metulj-
čkom. 

Josh Peck je oddan

Nekdanja soproga Johnnyja Dep-
pa Amber Heard (31) je bila opa-
žena med nakupovanjem z bivšim 
dekletom Tasyo van Ree. Dekleti 
sta si skupaj privoščili tudi kosilo. 
Razmerje sta končali leta 2012, 

leto dni, preden je Amber spoznala Deppa. Igralka naj bi 
bila od ločitve lani v zvezi s poslovnežem Elonom Mus-
kom, mediji pa že namigujejo na morebitno obnovo njene 
zveze z van Reejevo.

Amber Heard v družbi bivše

Sojenje komiku Billu Cosbyju (79) se je za 
zdaj končalo brez razsodbe, saj si porot-
niki niso bili enotni. Cosby se je zagovar-
jal zaradi omamljanja in spolne zlorabe 
Andreaje Constand leta 2004. Njegov 
odvetnik se je skliceval na sporazumen 

spolni odnos. Če bi bil spoznan za krivega, bi se moral 
soočiti z nekaj desetletji zaporne kazni.

Bill Cosby oproščen

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

B
eograd sem nam-
reč obiskala kar 
nekajkrat, ampak 
vedno bolj v zim-
skem in jesenskem 

času. Spomladansko sonce 
(očitno) naredi svoje. V pri-
merjavi s preteklimi leti mes-
to postaja čistejše; o potepuš-
kih psih iz časov takoj po vojni 
ni več ne duha ne sluha. Turist 
dobi občutek, da se Beograd 
počasi odeva v svetovljanski 
plašč prestolnice iz preteklo-
sti. Morda le navidezen, a se. 

Na znameniti Knez Mihaj-
lova ulici – oziroma kneza 

Miloša – na lepo nedeljo tež-
ko najdeš prosto mizo, pa 
čeprav ima praktično vsaka 
stavba svojo kavarnico, res-
tavracijo, če ne vsaj bar. 

Mesto s številnimi javnimi 
vodnjaki je polno znameni-
tosti, število fontan narašča. 
Novo, pravo velikanko, gra-
dijo v starem delu mesta; za 
zdaj pa so največje v Novem 
Beogradu. Ne manjka kul-
turnih prireditev, umetnost 
je v razcvetu, turistov veliko.

Videli smo Kalemegdan, 
se sprehodili po središču 
mesta, Beograd spoznali 
tudi iz avtobusa. Stavbe, kot 
so stadion Crvene zvezde, 
imenovan tudi Beograjska 

Marakana, Cecina hiša, stav-
ba Pink TV, pritegnejo pozor-
nost turista. Morda celo bolj 
kot napoved, da si bomo na 
Dedinjah ogledali Hišo cve-
tja. In spet prijetno presene-
čenje: Titov mavzolej, kjer je 
svoj košček pod nebom dobi-
la tudi njegova Jovanka, je 
tokrat živel – urejeni vrtovi, 
delujoče fontane, cvetoče vrt-
nice, številni turisti, skupine 
šolarjev. Odprta je bila tudi 
sosednja stavba, neke vrste 
muzej, shramba, kjer smo si 
v dvorani Fond Spominske-
ga centra Josipa Broza - Tita 
ogledali darila iz vsega sve-
ta, ki jih je dobil Tito v dar od 
številnih takratnih svetovnih 

voditeljev, na primer sedlo, 
ki ga je Titu poklonil alžir-
ski predsednik Ahmed Ben 
Bella, kar 180-delni srebr-
ni jedilni pribor, ki je bil dar 
indonezijskega predsedni-
ka Sukarna, afriško kraljevo 
pahljačo Kwameja Nkruma-
ha iz Gane … 

Tokrat smo izletniki sicer 
spali v Novem Beogradu, v 
hotelu Tulip Inn. Bili smo 
prijetno presenečeni, pa 
tudi lokacija hotela je bila 
odlična. V bližnji okolici je 
polno lokalov s hitro prehra-
no, prodajalnic s sladkimi 
dobrotami, do priljubljenih 
Splavov je le streljaj ... 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Beograd (1)

BELO MESTO NA SONČEN DAN
Gorenjski glas in Potovalna agencija Alpetour sta popotnike Gorenjskega glasa popeljala v Beograd, 
glavno mesto Srbije. Beograd kot tak ni dejanska slika svoje države, k čemur pa so konec maja 
zagotovo pripomogli tudi lepi, sončni dnevi.

Lokalni turistični vodnik Ljubiša Djorjev in naša vodnica 
Majda Tratnik

Z nami se je tokrat na izlet v Beograd odpravila tudi 
nasmejana skupina prijateljic Jeseničank.

V Hiši cvetja je svoj prostor pod soncem dobila tudi 
Jovanka Broz.

Beograd je znan tudi po številnih parkih. Kalemegdan 
ponuja takšne razglede.

Skozi mesto smo se sprehodili do Kalemegdana, največjega beograjskega parka.

Sara Hostnik in Maša Gala sta simpatični mentorici 
mladih pa tudi starejših likovnih ustvarjalcev, ki so bili 
vse leto dejavni v Mašini likovni šoli v kranjski Layerjevi 
hiši. Vroče poletne dni bosta izkoristili za aktiven 
morski dopust v dobri družbi. / Foto: Samo Lesjak
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PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 23. junija
20.00 Avtorski projekt: STENICA (v dvorani PGK) 

GLEDALIŠKI SPORED

KINO SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 24. 6.
13.00, 17.50, 20.30 TRANSFORMERJI: 
ZADNJI VITEZ
19.30, 21.20 DEKLIŠKA NOČ
15.40 VESOLJE MED NAMA
13.30, 15.30, 17.30  
AVTOMOBILI 3, sinhro.
21.45 MUMIJA
19.40 OBALNA STRAŽA
15.00, 17.20 PIRATI S KARIBOV: 
SALAZARJEVO MAŠČEVANJE
13.20 DIP: RAZISKOVALEC GLOBIN,  
sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 24. 6.
18.10, 21.00  
TRANSFORMERJI: ZADNJI VITEZ
20.00 TRANSFORMERJI: ZADNJI VITEZ, 3D 
18.00, 20.30, 22.30 DEKLIŠKA NOČ
19.00 VESOLJE MED NAMA

13.50, 16.00, 18.20  
AVTOMOBILI 3, sinhro.
15.00, 17.20 AVTOMOBILI 3, 3D, sinhro.
16.10 VIŠJA PRESTAVA
15.50 CHURCHILL
16.50 MUMIJA
22.00 ČUDEŽNA ŽENSKA
21.20 OBALNA STRAŽA
14.20, 19.30 PIRATI S KARIBOV: 
SALAZARJEVO MAŠČEVANJE 
14.10 MALI ŠEF, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 23. 6.
20.30 CHURCHILL

Sobota, 24. 6.
18.00 AVTOMOBILI 3, 3D, sinhro.
20.30 CHURCHILL

Nedelja, 25. 6.
18.00 AVTOMOBILI 3, sinhro.
20.00 CHURCHILL
Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Župan Ob-
čine Kranjska Gora Janez 
Hrovat je tudi letos prire-
dil slavnostni sprejem de-
vetošolcev odličnjakov, to je 
učencev, ki bi bili po starem 
sistemu ocenjevanja vsa leta 
osnovnošolskega izobraže-
vanja odlični. V sredo jih je 
sprejel v Ljudskem domu v 
Kranjski Gori in jih nagradil 
s priznanji Županova petica 
ter knjigo Darinke Kladnik 
Slovenija v zgodbah.

Šolanje je letos s skup-
no povprečno oceno vsaj 
4,51 v obeh kranjskogorskih 
osnovnih šolah zaključilo 
12 učencev, štirje iz OŠ 16. 
decembra Mojstrana: Žiga 
Kemperle, Nace Rabič Por, 
Aljaž Smolej in Tara Štular, 
ter osem iz OŠ Josipa Van-
dota Kranjska Gora: Maja 
Brlogar, Hana Gasar, David 
Hüll, Sara Juvan Zupančič, 
Maj Košir, Tine Mlinar, Me-
deja Troha in Karmen Za-
letelj. Poleg učencev in nji-
hovih staršev so povablje-
ni tudi razredniki in ravna-
telja obeh osnovnih šol: raz-
redničarke Petra Berčič, Ma-
ruša Bergel in Jožica Višnar 
ter ravnatelja Darja Pikon in 
Milan Rogelj.

»Ponosen sem, da občina 
Kranjska Gora premore tako 
odlične šole in učence, ki so 
zagotovilo za razvoj, uspeh 
in nekoč vodenje krmila obči-
ne ter vsega, kar tej skupnos-
ti daje pečat. Ob tem se zahva-
ljujem staršem, ki so prvi za-
služni za to, da so ti otroci tako 
uspešni. Družina in zdra-
vo življenjsko okolje sta prvi 
pogoj za razvoj uspešnega 

in zdravega mladega člove-
ka. Vem, da se zdaj počuti-
te svobodne in zadovoljne in 
da boste mirno preživeli te 
zadnje zares brezskrbne po-
čitnice, preden odidete v sre-
dnje šole, nato na univerze 
… zdaj, ko je Evropa posta-
la tako majhna, bo marsikdo 
odšel tudi prek naših meja. A 
vem, da obe naši osnovni šoli 
slovita po dobrih uspehih, ki 

se kažejo tudi v tem, da učen-
ci kasneje z lahkoto izdelujejo 
šole, kjer nadaljujejo z izobra-
ževanjem. Vsem želim, da si 
pridobite službo, zaposlitev, 
ki vas bo motivirala, v kateri 
boste uživali. Verjamem, da 
boste prav odličnjaki zastavo-
noše kranjskogorske občine 
širom naše dežele,« je učen-
ce in njihove starše ter učite-
lje nagovoril župan.

Županova petica za najboljše 
Na sprejemu pri kranjskogorskem županu Janezu Hrovatu je bilo v sredo osem učencev OŠ Josipa 
Vandota Kranjska Gora in štirje OŠ 16. decembra Mojstrana. Župan jim je čestital in izročil priznanja.

Župan in najboljši devetošolci na odru Ljudskega doma, kje je bil v sredo sprejem  
za odličnjake. / Foto: Tina Dokl

Žirovnica – Župan Leopold Pogačar je najboljšim učencem 
Osnovne šole Žirovnica na valeti podelil nagrade za njihovo 
odličnost. Pri tem jih je pohvalil za njihovo pridnost ter jim 
zaželel vse dobro pri nadaljnjem šolanju in v življenju nasploh. 
Ne glede na to, kakšna bo njihova poklicna pot, je pomembno, 
da svoj poklic opravljajo s srcem in pošteno, je poudaril. Na-
grade so prejeli Blaž Grabnar, Julija Bergelj, Julija Ferjan in 
Klemen Liam Jelovčan.

Županove nagrade za odličnost

Župan z najboljšimi učenci / Foto: Mitja Grabnar

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Učenke in učen-
ce, ki so v devetih letih šola-
nja na Osnovni šoli Matije 
Valjavca Preddvor dosegali 
najboljši učni uspeh, sta ob 
koncu šolskega leta sprejela 
župan Miran Zadnikar in v 
imenu župana občine Jezer-
sko tamkajšnja vodja občin-
ske uprave Mojca Markič. 
V družbi najboljših učen-
cev so bili tudi podžupan 
Janez Brolih, v. d. ravnate-
lja preddvorske šole Bog-
dan Sušnik ter razredničar-
ki Mateja Rozman in Urška 
Delovec. 

Med letos 45 devetošol-
ci je bilo vsa leta odličnih 
12 učenk in učencev, največ 
doslej, je na sprejemu izra-
zil zadovoljstvo župan Mi-
ran Zadnikar. Enajst jih je 
iz občine Preddvor, učen-
ka Maša Karničar je iz so-
sednje občine Jezersko. Pri-
znanja za odličnost so preje-
li: Adam Valjavec, Marcela 
Kos, Maša Zaplotnik, Hana 
Brezar, Katja Katrašnik, Jera 
Zorman, Jaša Zidar, Gregor 
Ekar, Teja Roblek, Klaudi-
ja Rakovec, Maša Karničar, 

Klementina Žos. Župan Mi-
ran Zadnikar jim je čestital 
za dosedanje uspehe, jim 
enako zaželel na prihodnji 
izobraževalni in življenj-
ski poti in izrazil upanje, da 
bodo v prihodnje kot odrasli 

izobraženi strokovnjaki pri-
spevali k uspehom lokalne 
skupnosti. Priznanje je iz-
rekel tudi učiteljem. Ravna-
telj šole Bogdan Sušnik pa je 
najuspešnejšim želel, naj še 
naprej cenijo znanje in naj 

jih ta duh vodi naprej, v pri-
hodnosti pa naj s svojim zna-
njem obogatijo domači kraj, 
ki je pomemben del njihove 
identitete. Uspeh in pogum 
v prihodnosti jim je zaželela 
tudi Mojca Markič.

Dvanajst priznanj za odličnost

Preddvorski devetletni odličnjaki z razredničarkama, ravnateljem, županom in podžupanom 
ter predstavnico Občine Jezersko / Foto: Tina Dokl

Kamnik – Na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik 
so pripravili delavnico z naslovom E-odpadki in naše okolje, 
ki je pospremila nedavno predajo uličnih zbiralnikov za stare 
aparate in baterije občinam Kamnik in Komenda. Dijaki so se 
na pobudo družbe Zeos spoznali z novo lokalno pridobitvijo 
in pomembnostjo pravilnega ravnanja s starimi napravami, 
ki jih več ne potrebujemo ali niso več delujoče. Dogodek je 
popestril kratek kviz, pri katerem so se mladi preizkusili v 
znanju s področja odpadkov, na koncu pa so se domislili ne-
kaj sloganov – stavkov, ki pozivajo potrošnike k e-cikliranju.

Dijaki o ločevanju odpadkov in e-recikliranju

Preddvor – Občinski svet v Preddvoru je sprejel rebalans prora-
čuna, in sicer v največji meri zaradi nove postavke, skupne ob-
činske uprave z Občino Jezersko. Poleg tega je še nekaj manjših 
sprememb v proračunu, ker so morali denimo uskladiti projekt 
energetske sanacije Doma krajanov Preddvor z razpisom, poleg 
tega so nastali tudi dodatni stroški pri največji občinski investiciji, 
gradnji kanalizacije v zgornjem delu vasi Tupaliče. Ob cesti proti 
Možjanci bodo namreč obnavljali oporni zid in zgradili pločnik. 
Kar zadeva skupno občinsko upravo, tu ne nastajajo novi odhod-
ki, pač pa se razporejajo sredstva med nove postavke. Sedaj je že 
znano, da bodo stroški skupne uprave na preddvorski strani (ta 
prevzema 70 odstotkov stroškov skupne uprave) znašali 82 tisoč 
evrov. Letos še niso planirana povračila s strani države, ki bo za 
naprej sofinancirala polovični delež stroškov. Kot smo še izvedeli 
na seji občinskega sveta, bo skupna uprava zaživela septembra. 

Rebalans proračuna tudi zaradi skupne uprave
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Janez Kuhar

Podboršt pri Komendi – Po-
hodniška sekcija Škrjanč-
ki Planinskega društva Ko-
menda je pred kratkim or-
ganizirala dvanajsti po-
hod bosonogih iz Jurčkove 
Dobrave na Šenturško goro 
pod Krvavcem. Udeležilo se 
ga je 85 pohodnikov, med 
njimi jih je bilo devet na 
vseh dosedanjih pohodih. 
Najštevilnejša, šestčlanska 
družina je bila družina Šti-
ftar – Budja iz Volčjega Po-
toka. Šest kilometrov dol-
go pot sta brez težav pre-
hodila tudi najmlajši po-
hodnik, štiriletni Ažbe Bre-
gant iz Šenčurja in najsta-
rejši, 79-letni Peter Jakomi-
ni iz Kamnika. Med poho-
dniki smo tudi slišali, da si 

s tem, ko hodijo bosi, odpra-
vijo znojenje nog, si masira-
jo po dplate in so v pristnem 

stiku z naravo. Organiza-
torji so po končanem po-
hodu pripravili družabno 

srečanje v Planinskem do-
mu Milana Šinkovca v Pod-
borštu. 

Bosonogi na Šenturško goro

Udeleženci letošnjega pohoda bosonogih

Jasna Paladin

Kamnik – Peter Naglič je bil 
ljubiteljski fotograf, rojen v 
Šmarci pri Kamniku, ki je za-
služen, da se Kamnik ponaša 
z eno najbolj bogatih fototek 
iz prve polovice 20. stoletja pri 
nas. Po okolici in tudi svetu ga 
je s fotoaparatom v roki vodi-
la neizmerna radovednost, 
veselje do tehnike in občutek 
za beleženje časa in dogodkov 
okoli sebe. Za izjemno zbirko 
z okoli 10.000 posnetki, ki so 
danes v celoti digitalizirani, 
skrbi Nagličev vnuk Matjaž 
Šporar, ki je tokrat naredil iz-
bor fotografij s Plečnikovimi 
deli, s čimer bodo tudi v pro-
storih Občine Kamnik obele-
žili letošnje Plečnikovo leto.

Mojster Plečnik je bil skozi 
svoje bogato ustvarjalno ob-
dobje tesno povezan tudi s Ka-
mnikom. Ustvaril je vrsto dra-
gocenih arhitekturnih spo-
menikov, Naglič pa je s svo-
jim fotoaparatom ovekove-
čil gradnjo lovskega dvorca v 
Kamniški Bistrici. Na ogled 
so tudi zanimive fotografije 
gradnje Plečnikove tržnice v 
Ljubljani, Šuštarskega mo-
sta, kapele Marije Snežne na 
Krvavcu, stadiona za Bežigra-
dom, urejanja struge Ljublja-
nice, ljubljanskih Žal in neka-
terih ljubljanskih cerkva. Ne-
katere od fotografij so javnosti 
na ogled sploh prvič.

Razstava bo v času občin-
skih uradnih ur na ogled še 
vse do 7. avgusta.

Plečnikova dela na 
starih fotografijah
V preddverju Občine Kamnik je na ogled razstava 
starih fotografij Plečnikovih del, ki jih je v prvi 
polovici 20. stoletja posnel fotograf Peter Naglič 
iz Šmarce.

Delček bogate fotografske zapuščine Petra Nagliča je 
predstavil njegov vnuk Matjaž Šporar.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Milena in Miha 
Sušnik iz Turističnega 
društva Besnica sta sodelav-
ce Gorenjskega glasa včeraj 
dopoldne prijetno presene-
tila s pogostitvijo z doma-
čimi dobrotami iz besniške 
doline. Kruh je bil še topel, 

zraven pa zaseka, suha klo-
basa, jabolčni sok in peci-
vo. Povedala sta, da gre za 
predpraznično malico ob 
bližnjem dnevu državnos-
ti in obenem za zahvalo za 
dobro sodelovanje z Gorenj-
skim glasom ob nedavnem 
prazniku harmonike, tradi-
cionalni besniški Voščenki.

Za praznik dobrote  
iz besniške doline

Milena in Miha Sušnik sta obiskala Gorenjski glas. / Foto: Tina Dokl

Vila A Tržič.
Obnovljena.
Naprodaj je
8 stanovanj.
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EKSKLUZIVNI  

STANOVANJSKI  

KREDITI

Ogledi objekta in stanovanj:  
vsak četrtek med 12. in 18. uro.  
Informacije in najave ogledov:  
04 208 41 86, 04 208 44 77 ali info@imobilia-gbk.si

Aleš Senožetnik

Cerklje – V prejšnji teden spre-
jetem rebalansu proračuna 
so v Cerkljah za petdeset tisoč 
evrov povišali proračunsko 
postavko za preventivo in var-
nost v cestnem prometu. Del 
sredstev bodo porabili tudi za 
nakup enega premičnega ra-
darja, s katerim bodo na dolo-
čenih cestnih odsekih posku-
sili umiriti prehitre voznike. 

Kot je pojasnil župan 
Franc Čebulj, so v preteklo-
sti precej sredstev name-
nili za signalizacijo in dru-
ge ukrepe za umirjanje pro-
meta, ki pa večjega učinka 
niso imeli. Radar bo name-
ščen na t. i. kritičnih točkah, 
kjer je veliko kršitev hitrosti. 
»Radar nikakor ni namenjen 
polnjenju proračunske bla-
gajne, temveč urejanju pro-
metne problematike, saj na 

občinsko upravo dobivamo 
pritožbe številnih občanov 
zaradi prehitre vožnje skozi 
naselja,« dodaja Čebulj.

Z namero o nakupu ra-
darja se strinja tudi Slav-
ka Remic z Medobčinske-
ga inšpektorata Kranj, ki 
je pristojno tudi za občino 
Cerklje. Število kršitev, ki 
so jih lani obravnavali re-
darji, se je namreč na obmo-
čju občine z 297 leta 2015 

povzpelo na 402. Še poseb-
no velik je porast pri preko-
račitvah omejitev hitrosti. 
Predlani so obravnavali 149 
prehitrih voznikov, lani pa 
kar 290. Največ prekrškov 
so redarji obravnavali v Če-
šnjevku, sledita pa naselji 
Zgornji Brnik in Grad. Po-
licisti so sicer lani v občini 
obravnavali 76 prometnih 
nesreč, pri čemer trend v 
zadnjih letih narašča.

Premični radar tudi v Cerkljah
Prehitre voznike bodo v Cerkljah poskušali umiriti tudi s premičnim radarjem. Za ta ukrep  
so se odločili, ker drugi niso imeli učinka.
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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. 

TEDEN  
VSEŽIVLJENJSKEGA  
UČENJA
 vse do 30. junija 2017

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

Tedenski program na: www.luniverza.si

Rezultati 50. kroga – 21. junija 2017
14, 16, 19, 21, 25, 31, 36 in 10

Loto PLUS: 1, 2, 14, 28, 29, 33, 37 in 38
Lotko: 4 6 8 8 8 6

Sklad 51. kroga za Sedmico: 760.000 EUR
Sklad 51. kroga za PLUS: 1.200.000 EUR
Sklad 51. kroga za Lotka: 400.000 EUR

LOTO

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
GROSSGLOCKNER: 3.7.; DOLOMITI: 12. 7.; IZOLA: 30.6; MORJE: 
MURTER ALL INCLUSIVE: 8.–15. 8., 15.–22. 8.,22.–29. 8., 26. 8.–3. 
9., 2.–9. 9., 10.–19. 9., 12.–20. 9., DUGI OTOK POLNI PENZION S 
PIJAČO PRI OBROKIH: 4.–14. 7., 21.–28. 7., 11.–18. 8.,18.–25. 8., 25. 
8.–1. 9. www.rozmanbus.si.

Povabljeni  
k solidarnosti!

B R E Z P L A Č N A  O B J AVA

Zbiramo šolske potrebščine za 12.000  
otrok v stiski. Darujete lahko s poslanim 

SMS sporočilom s ključno besedo  
ZVEZEK ali ZVEZEK5  na 1919  

in darovali boste 1 ali 5 EUR. 

Prispevajo lahko uporabniki Telekoma  
Slovenije, A1, Telemacha, Izimobila in T-2.
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni na-
slov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Srečanje invalidov
Škofja Loka – Društvo invalidov Škofja Loka vabi na 43. Sre-
čanje invalidov, ki bo v soboto, 1. julija, ob 11. uri v jedilnici 
dijaškega doma v Škofji Loki – pri Športni dvorani Poden. 
V kulturnem in zabavnem programu z glasbo bo nastopil 
pevski zbor Mavrica, »orgljičarke« in plesna predstava otrok 
iz osnovne šole. Obvezne prijave zbirajo do srede, 28. junija, 
po tel.: 041 761 058 – Mimi Košir ali v društvu.

Razstava in koncert Adija Smolarja
Jesenice – Gornjesavski muzej vabi v soboto, 17. junija, na 
Poletno muzejsko noč in Odmev: v Kolpernu (Banketna 
dvorana, spodaj) od 20. do 21. ure na ogled občasne me-
dinstitucionalne razstave Kako so na železarskih Jesenicah 
včasih živeli?; na Trg na Stari Savi (v primeru dežja Kolpern 
– Banketna dvorana) ob 21. uri na koncert Adija Smolarja. 
Vstopnine ne bo.

Svet je tvoj
Šenčur – Osnovna šola Šenčur ob koncu šolskega leta ter ob 
državnem prazniku vabi na zaključno prireditev Svet je tvoj, 
ki bo danes, v petek, 23. junija, ob 10. uri v športni dvorani v 
Šenčurju.

Praznično na Lužah
Luže – Na Lužah danes, v petek, 23. junija, na predvečer 
goda vaškega zavetnika sv. Janeza Krstnika, ob 20. uri pri 
cerkvi sv. Janeza Krstnika pripravljajo praznovanje vaškega 
praznika. Darovana bo sveta maša, odvijal se bo krajši kul-
turni program in manjša pogostitev.

Drugo Udinborško srečanje
Kokrica, Naklo, Duplje – Turistična društva Kokrica, Naklo in 
Kriva jelka Duplje vabijo jutri, v soboto, 24. junija, na drugo 
srečanje članov. Začetek srečanja bo ob 14. uri pri Mlinčkih 
v bližini Cegelnice. V primeru slabega vremena bo srečanje 
v Želinu pri koči Lovske družine Udenboršt. V Naklem bo 
zbor ob 13. uri pri Domu Janeza Filipiča, od tam boste k 
Mlinčkom odšli peš.

Tek na Vršič
Kranjska Gora – Turistično društvo Kranjska Gora vas vabi 
v nedeljo, 25. junija, na tradicionalni, 23. Tek na Vršič – An-
drejčkov tek. Start bo ob 10. uri poleg Gostilne Oštarija.

Dan državnosti in Kresni večer
Besnica – Kulturno društvo Jože Papler Besnica v sodelo-
vanju s krajevno skupnostjo, podružnično osnovno šolo, 
župnijo, turističnim in gasilskim društvom Besnica organi-
zira praznovanje dneva državnosti in 8. Kresni večer jutri, 
v soboto, 24. junija, ob 20. uri v in pred cerkvijo Janeza 
Krstnika v Spodnji Besnici. Začelo se bo z mašo in nadalje-

valo s kulturnim in družabnim programom pevcev, godcev, 
recitatorjev, harmonikarjev iz domačih krajev.

Palačinke na dan državnosti
Šenturška Gora – Krajani Apna v nedeljo, 25. junija, vabijo 
na 7. srečanje ob dnevu državnosti – med 9. in 16. uro na 
brezplačne palačinke pred gostilno Pavlin na Šenturški Gori.

Rajže po poteh triglavskih pravljic
Mojstrana – Jutri, v soboto, 24. junija, se ob 10. uri lahko 
odpravite na Rajže po poteh triglavskih pravljic. Zbor bo ne-
kaj minut pred začetkom za pošto v Mojstrani. Obvezne so 
predhodne prijave po tel. št. 040 241 660. V okviru Kekčeve-
ga pravljičnega vikenda se lahko prijavite tudi na TIC Kranj-
ska Gora – dvorana Vitranc, od koder bo odhod na Rajže v 
Mojstrano ob 9.30 izpred dvorane.

Živa ulica
Kranj – Jutri, v soboto, 24. junija, bo od 10. do 14. ure na 
Tomšičevi ulici (med Jenkovo in Gasilskim trgom) potekal 
ulični festival Živa ulica s predstavitvijo umetnosti, mestne-
ga kolesarjenja, potekale bodo tudi delavnice in druženje. 
Ustvarjalci Polona Filiplič, Tanja Gerkman, Žiga Rautner in 
Maruša Štibelj bodo izdelali nove motive na okvirjih koles, 
Anika Dziewior Pavlin bo oblikovala razstavo plakatov Bea-
uty and the Bike (Lepotica in kolo), obiskovalci pa si bodo 
lahko v začasno postavljeni delavnici sami popravili svoja 
kolesa. Za obnovljena kolesa bo ob 14. uri potekala dražba, 
njen izkupiček pa bo namenjen izdelavi pokrite kolesarnice.

O kresi se dan obesi
Begunje – Turistično društvo Begunje vabi danes, v petek, 
23. junija, od 19. ure dalje na tradicionalno prireditev O kresi 
se dan obesi, ki bo potekala na gradu Kamen. Organizatorji 
pripravljajo pravljično urico, lokostrelski turnir, nastop Pihal-
nega orkestra Lesce, mešanega pevskega zbora A. T. Lin-
hart, Maše Cilenšek Quarteta in Ognjeno predstavo skupine 
Čupakabra. Vstop bo prost.

Dvodnevna veselica na Olševku
Olševek – Prostovoljno gasilsko društvo Olševek vabi na 
dvodnevno veselico pod velikim šotorom na Olševku. Da-
nes, v petek, 23. junija, bodo ob 20. uri nastopili Mambo 
Kings, jutri, v soboto, 24. junija, pa prav tako ob 20. uri Uči-
teljice in Marko Vozel z Mojstri. Poleg tega bo potekal še bo-
gat srečelov in druge igre, tudi za hrano in pijačo bo seveda 
poskrbljeno.

IZLETI

Do Pogačnikovega doma na Kriških podih
Gozd - Martuljek – Planinsko društvo Gozd Martuljk zbira 
prijave za dvodnevni pohod do Pogačnikovega doma na Kri-
ških podih in Razor. Odhod bo v soboto, 8. julija, vrnitev 
pa v nedeljo, 9. julija. Hoje do Pogačnikovega doma je pet 
ur, od tam do Razorja pa dve uri. Predhodne prijave zaradi 
prenočišč zbiramo po telefonu: Simona 041 358 367, Andreja 
041 810 493, Tone 041 749 051, Majda 051 336 635.

Na Debeli rtič
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v torek, 11. julija, na 
kopalni izlet na Debeli rtič. Odhod s posebnim avtobusom 
ob 7. uri izpred Creine, vrnitev v Kranj pa je predvidena ok-
rog 19. ure. Prijave z vplačili sprejemajo v pisarni društva do 
srede, 5. julija.

Tehnika Meta in Vodiška planina
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 1. 
julija, pohod, imenovan Tehnika Meta in Vodiška planina na 
Jelovici (relacija: Jamnik–tehnika Meta–Zidana skala–pod 
Črnim vrhom–Vodiška planina–Kropa). Skupne zmerne 
hoje bo okrog 4 ure. Informacije in prijave zbira do četrtka, 
29. junija, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Na Komno ali do slapa Savice
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v četrtek, 6. julija, 
na planinski izlet na Komno (1520 m). Odhod bo ob 7. uri 
izpred Globusa. Pohodniki bodo izstopili v kampu Zlatorog 
in s spremljevalko nadaljevali pohod do slapa Savice. Za po-
hodnike bo do tri ure hoje, planinci pa bodo hodili štiri ure in 
pol do pet ur. Prijave z vplačili sprejemajo v pisarni društva 
do ponedeljka, 3. julija.

Kolesarjenje po občini Naklo
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v nedeljo, 25. 
junija, na kolesarjenje po občini Naklo v počastitev dneva 
državnosti in občinskega praznika. Prijavite se lahko od 
8.30 do 9. ure za gasilskim domom v Naklem. Start bo 
ob 9. uri.

Maja Bertoncelj

Medvode – Preteklo leto je 
bila na srečanju medvoških 
gospodarstvenikov z župa-
nom predstavljena želja, da 
bi ti pomagali Skupnosti Bar-
ka do novega kombiniranega 
vozila. Uresničena je bila dob-
ro leto kasneje. Predaja novega 
vozila je bila 10. junija.

Največ denarja zanj so zbra-
li v Rotary clubu Medvode. 
»Vedno se dogovarjamo, ka-
teri so prednostni projekti za 
določeno leto. Letos je bila iz-
brana Barka, ki praznuje dvaj-
setletnico. Potrebovali so nov 
kombi in zelo smo veseli, da 
smo jim lahko pomagali pri 
pridobivanju ugodne ponud-
be, zbrali pa smo tudi nezane-
marljivo vsoto denarja, blizu 
petnajst tisoč evrov,« je na kraj-
ši slovesnosti povedal Andrej 

Istenič, predsednik Rotary clu-
ba Medvode. V Skupnosti Bar-
ka so tako za dvajsetletnico do-
bili lepo darilo, ki so se ga zelo 
razveselili. »Novo vozilo upo-
rabljamo okrog dva meseca. 
Zamenjalo je enajst let stare-
ga, ki je bilo že zelo dotrajano. 
Do konca lanskega leta smo s 
pomočjo donatorjev in občine 
zbrali približno polovico pot-
rebnih sredstev, v začetku leta 
pa nas je presenetil Rotary club 
Medvode z zelo veliko donaci-
jo,« je povedal Blaž Brešan, od-
govoren za Skupnost Barka. V 
imenu Občine Medvode je bila 
na uradni predaji vozila priso-
tna podžupanja Darinka Ve-
rovšek. V Rotary clubu Med-
vode so dan nadaljevali s tradi-
cionalnim Rotary rallyjem, na 
katerem so zbirali sredstva za 
otroke iz medvoške občine, ki 
so ostali brez staršev.

Nov kombi za Barko

Podžupanja Medvod Darinka Verovšek, Andrej Istenič, 
predsednik Rotary cluba Medvode, in Blaž Brešan, 
odgovoren za Skupnost Barka (ob njem Irena Jazbar), ob 
predaji novega kombiniranega vozila

Cerklje – Na predlog Marijinega vrtca je občinski svet potrdil 
predlog zvišanja cen programov v Marijinem vrtcu v Cerkljah. 
Od septembra bodo tako cene programov za prvo starostno ob-
dobje in kombiniran oddelek višje za pet odstotkov, kar pomeni 
21 in 17 evrov, za drugo starostno obdobje pa za šest odstotkov 
ali 18 evrov. Občina bo tako za subvencioniranje namenila prib-
ližno 1200 evrov na mesec več, znesek na položnicah staršev 
pa bo višji od 1,70 evra do 16,17 evra, odvisno od starostnega 
obdobja in dohodkovnega razreda, v katerega so uvrščeni.

Jeseni višje cene v Marijinem vrtcu

Nagrajenke nagradne križanke Društva T4M, ki je bila objav-
ljena v Gorenjskem glasu dne, 2. junija 2017 z geslom: TEK, 
ŠPORT, DRUŽENJE in prejmejo tekaško majico in knjigo Vrtiljak 
življenja, so: Milka Peternel, Križe, Majda Bogataj, Škofja 
Loka in Tinkara Krnc, Kamna Gorica. Nagrajencem čestitamo!
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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite 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.

AKCIJA

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.

Šarganska osmica je del ozkotirne železnice, ki je nekoč povezovala 
Beograd s Sarajevom in Dubrovnikom. Na tej progi je tako imenovani 
“Ćira” zadnjič vozil leta 1974. Del proge v obliki osmice od Mokre Gore 
do postaje Šargan Vitasi so ponovno oživili in muzejski vlak ponovno 
vozi skozi številne tunele. Res zanimivo doživetje.

Cena na osebo: 199 evrov (pri udeležbi najmanj 40 oseb)
 
Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, dva polpenziona v 
hotelu turistične kategorije na območju narodnega parka Tara v dvo-
posteljni sobi, turistično takso v hotelu, obvezno vstopno takso za Sr-
bijo, vožnjo z muzejskim vlakom Šarganska osmica, vstopnino v muzej 
Sirogojno, vstopnino v Drvengrad, vstopnino v samostan Raša, lokalno 
vodenje po NP Tara, ladijsko vožnjo po Drini in kosilo na ladji, vodenje 
izleta, organizacijo ter DDV.

Za rezervacijo in dodatne informacije čim prej pokličite na tel. št.  
04/201 42 41. Lahko se oglasite tudi osebno na Bleiweisovi cesti 4  
v Kranju ali pišete na: narocnine@g-glas.si.

        I IZLET / od 22. do 24. septembra 2017

ŠARGANSKA OSMICA IN VIŠEGRAD
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

STANOVANJE v velikosti 35 m2, za 
krajše obdobje v bližini Škofje Loke, 
tel.: 041/618-182 17002110

HIŠE
PRODAM

DVOSTANOVANJSKO hišo na Sr. 
Beli pri potočku, cena pri ogledu, tel.: 
041/803-927 17002078

ODDAM

HIŠO v Gorjah pri Bledu, tel.: 
040/887-425 17002088

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo na Kokrici, veli-
kosti 600 m2, tel.: 051/370-801 
 17002126

MEŠANI gozd, smer Preddvor, tel.: 
031/467-472 17002079

NAJAMEM

KMETIJSKO zemljišče v okolici Šen-
čurja, po žetvi ozimnega ječmena naja-
mem za setev ajde, tel.: 041/787-995 
 17002093

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

AUDI A3, 2.O TDI atraction, 151.000 
km, odlično ohranjen, cena po dogo-
voru, tel.: 041/240-310 17002121

FIAT Bravo 1.4, letnik 2010, 123.000 
km, redno servisiran, odlično ohranjen. 
Avto Lušina, d.o.o., Gosteče 8, Škofja 
Loka, 04/50-22-000, 041/630-754  
 17002118

FORD Focus 1.6, letnik 2010, 
130.000 km, 1. lastnik, redno ser-
visiran, odlično ohranjen. Avto Luši-
na, d.o.o., Gosteče 8, Škofja Loka, 
04/50-22-000, 041/630-754 17002116

OPEL Astra, letnik 1998, registrirana, v 
dobrem voznem stanju, tel.: 04/53-18-
664 17002092

TOYOTA Yaris 2.0 diesel, 5 vrat, letnik 
2009, 118.000 km, 1. lastnik, redno 
servisiran, odlično ohranjen. Avto Lu-
šina, d.o.o., Gosteče 8, Škofja Loka, 
04/50-22-000, 041/630-754 
 17002117

VOLKSWAGEN Golf 4 motion sportl-
ine 2.0 TD, letnik 2006, ugodno, tel.: 
04/57-21-671, 041/279-088  
 17002083

KUPIM

VOZILO – celo, v okvari ali poškodova-
no, od letnika 2002 dalje. Avto Tojos, 
Tomislav Josipovič, s.p., Drulovka 23a, 
tel.: 031/629-504 17001838

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 PNEVMATIKE Bridgestone 195/65 
15, dot 4315, cena 120 EUR, tel.: 
04/23-24-470, 040/579-601 
 17002103

SAVA M + S 165 65 15 in stojalo s 
platišči Continental conti ecocompa 5, 
195 165 15, tel.: 031/520-004  
 17002072

TEHNIKA
PRODAM

DIGITALNO kamero Samsung, model 
VP-D101 z dodatno opremo, ugodno, 
tel.: 031/648-629 17002089

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 17001832

SUHA, bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235  
 17001956

Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj
Tel.: 04/202 13 53, Fax: 04/202 17 85

GSM 051/320 700, 
E-pošta: info@k3-kern.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

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 

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v časopisu 
Gorenjski glas v petek 2. 6. 2017, je bilo Turistično društvo 
Besnica. Geslo križanke je bilo GASILSKA VESELICA IN HAR-
MONIKARJI V BESNICI. Izžrebani  nagrajenci, ki prejmejo ku-
pon za pico v Gostilni pr Jazbcu in darilni bo v vrednosti 8 
evrov za nakup v Pekarstvu Triler, so: Helena Hren iz Poljan, 
Ivanka Zaletel iz Tržiča in Marija Burja z Bleda. Nagrajencem 
iskreno čestitamo. 

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Gorenjskem 
glasu 6. 6. 2017, je bilo podjetje ELAN, d. o. o., iz Begunj na 
Gorenjskem. Žreb je nagrade razdelil takole:  1. nagrado – 
ELAN Amphibio smuči – prejme Tanja Krek, Škofja Loka; 2. 
nagrado – ELAN potovalno torbo – prejme Antonija Kunstelj, 
Bled; 3. nagrado – ELAN majico – prejme Draga Turk, Žirovni-
ca. Nagrajencem čestitamo.

Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka vabi na 
SEMANJI DAN NA SV. OŽBOLTU in  

21. SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV,
ki bo v nedeljo, 6. 8. 2017, ob 10. uri.

Namen prireditve je ohranjanje ljudskega izročila, zato k sodelovanju vabimo 
skupine, ki igrajo oz. pojejo ljudsko glasbo. Srečanje ni tekmovalnega značaja  
in za nastop ne izplačujemo honorarja. Prijave do 25. 7. 2017 pošljite na  
pdsotocje@gmail.com ali PD Sotočje, Mestni trg 26, 4220 Škofja Loka. 
Za informacije pokličite 031 643 520 (Hiacinta). Vljudno vabljeni!

IZLET /  OD 26. DO 28. MAJA 2017

Za rezervacijo in dodatna pojasnila čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41.   
Lahko se oglasite tudi osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišete na:  
narocnine@g-glas.si.

Tokrat se bomo podali na Roglo, ki leži na Pohorju na nadmorski višini 
okoli 1500 metrov. Najprej se bomo sprehodili do čudovitih Lovrenških 
jezer, ki ležijo na visokem barju med Roglo in Ribniškim Pohorjem. Na 
začetku barja je razgledni stolp. Hoje do Lovrenških jezer je približno 
šestdeset minut. Pot je lahka in se ne vzpenja preveč. Primerna je tudi 
za otroke. Kdor se hoje ne bo mogel udeležiti, se bo lahko skupaj z 
vodičem sprehodil po Škratovi učni poti do razglednega stolpa. Sledilo 
bo kosilo v restavraciji hotela Planja in nato še ogled cerkve Jezusove 
spremenitve na gori. Lahko se boste spustili tudi po sankališiču Zlode-
jevo (za doplačilo 4 evre). Nato se bomo z avtobusom odpeljali v do-
lino. Spotoma si bomo ogledali Ošlakovo kovačijo, ki je eden redkih os-
tankov kovaške obrti (doplačilo 1 evro). Ustavili se bomo še v Zrečah in si 
ogledali potomko tristo let stare mariborske vinske trte. Čas bo za krajši 
odmor. Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure. Ob prijavi sporočite, 
ali boste šli na pohod do Lovrenških jezer ali po krajši učni poti.

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

IZLET / SREDA, 5. JULIJA 2017

Rogla, Lovrenška jezera

IZLET / SREDA, 5. JULIJA 2017

Cena izleta je 32 evrov za odrasle in 29 evrov za otroke.
Cena vključuje: voden ogled Lovrenških jezer ali pohod po učni poti, 
ogled cerkve, kosilo, vodenje izleta in DDV.
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OBVESTILA
Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje – V Medgeneracijskem centru Kranj bo danes, v 
petek, 23. junija, ob 18. uri družabni večer z igranjem taroka. 
V torek, 27. junija, bo ob 9.30 vadba Z dihanjem do boljšega 
zdravja, ob 17. uri pa Vesele urice Happy hours – angleščina. 
V Domu Taber v Cerkljah bo danes, v petek, 23. junija, ob 10.15 
ustvarjalna medgeneracijska delavnica, v ponedeljek, 26. juni-
ja, pa bo ob 19. uri tam telovadba za vse generacije. Obvezne 
prijave za vse prireditve sprejemajo po telefonu 041 724 134 
ali na e-naslovu mck-prijava@luniverza.si.

KONCERTI
Domovini
Bled – Moški pevski zbor Triglav Lesce Bled pod umetniškim 
vodstvom Mateje Praprotnik vabi na letni koncert z naslo-
vom Domovini, ki bo v cerkvi Marijinega vnebovzetja na 
Blejskem otoku v nedeljo, 25. junija, ob 19. uri. Program bo 
povezovala Romana Purkart. Pletne bodo brezplačno vozile 
izpod hotela Vila Bled od 17.30 dalje. Vstopnine ne bo.

Šenčurska poletna glasbena srečanja
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi na 1. Šenčur-
ska poletna glasbena srečanja, ki bodo potekala v Muzeju 
Občine Šenčur. Prvi koncert bo v torek, 27. junija, ob 20. 

uri. Ansambel Gita se bo predstavil s srednjeveško in rene-
sančno glasbo. Drugi koncert bo v sredo, 28. junija, ob 20. 
uri. Nastopil bo Duo Aurai Suono (Maruša Brezavšček iz 
Slovenije in Friderike Klek iz Nemčije), ki bo na kljunaste 
flavte izvajal komorno glasbo. Tretji koncert pa bo v petek, 
30. junija, ob 20. uri z ansamblom violončelistov Cellostrike 
iz Nove Gorice, ki bo izvajal komorno glasbo. Moderator na 
vseh koncertih bo Miro Erzin. Vstopnine ne bo, zaželeni pa 
so prostovoljni prispevki.

RAZSTAVE

Medprostor
Kranj – V hiši Layer se bo jutri, v soboto, 24. junija, ob 13. uri 
odprla prostorska umetniška postavitev študentke kiparstva 
Lare Reichmann in študenta arhitekture Jana Kreka z naslo-
vom Medprostor.

PREDSTAVE

Festival gledališča v Kropi
Kropa – V okviru Festivala gledališča – Dnevov gledališča 
in glasbe bo jutri, v soboto, 24. junija, ob 18.30 v dvorani 
Kulturnega doma predstava Muca Copatarica. V nede-
ljo, 25. junija, bo v isti dvorani ob 19.30 koncert klasične  
glasbe.
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                        + poštnina

EUR

V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.

Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, ga naročite po tel. 
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, mehka vezava.
Cena priročnika je 
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše dobre mame, stare mame, prababice, sestre, 
tete, sestrične, svakinje in tašče

Julijane Šink
roj. Burgar, Aleškove mame iz Čirč

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. 
Zahvaljujemo se tudi g. župniku in pogrebni službi Komunala 
Kranj za lepo opravljen pogrebni obred ter pevcem za ganljivo petje. 
Iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi, jo spoštovali in jo v tako 
velikem številu pospremili k večnemu počitku. 

Žalujoči: hči Andreja, sinova Franci in Jože z družinami,  
bratje Joža, Jaka, Marjan in Janez z družinami
Čirče, Stražišče, Žabnica, junij 2017

Hvala ti, mama, za rojstvo, življenje.
Hvala za čast, za ljubezen, skrbi.
Hvala za bisere, stkane v trpljenje.
Mama, naj večno ti lučka gori! 

ZAHVALA

Ob izgubi ljubljene žene, matere in mame

Dragice Brolih
rojene Hariš iz Hotemaž

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in vsem, ki ste nam stali ob strani v teh težkih dneh slo-
vesa. Hvala za sleherni stisk roke, objem in besedo tolažbe. Hvala 
za cvetje, sveče in svete maše. Posebno se zahvaljujemo gospodo-
ma župnikoma Urbanu Kokalju in Pavletu Juhantu za pogrebno 
slovesnost ter dr. Mateji Lopuh za vso pomoč in tolažbo v času 
njene bolezni. Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, 
tudi tistim, ki jih nismo posebno imenovali.

Žalujoči vsi njeni

Vsaka mama je prava mama,  
dana za srečo in na veselje.  
Prava. In ena sama.  
Za vse življenje.  
/T. Pavček/ 

ZAHVALA

V 89. letu nas je zapustil naš dragi

Franc Rozman st. 
Pavletov ata s Prebačevega

Hvala vsem, ki ste mu pomagali v času njegove bolezni. Hvala 
vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali ob njegovem slovesu. Hvala 
gasilcem za izkazano čast. Hvala vsem, ki ste si vzeli čas in se 
prišli poslovit ter ga v tako velikem številu pospremili na zadnji 
poti. Spomnimo se ga v molitvi in ga ohranimo v lepem spominu. 

Pogrešali ga bomo: sin Franci z Danico, sin Milan, vnuki Maja 
z Goranom, Boštjan, Tadej, Ana in Eva ter pravnuk Aljaž, sestri 
Slavka in Rozka ter brat Filip
Prebačevo, Struževo, Vrhnika, Vodice, Voklo

Nikar v žalosti
ne tožimo, 
da ga ni več, 
temveč živimo 
s hvaležnostjo, 
da je bil.

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

ZELO ugodno prodam raztegljiv kavč v 
posteljo, tel.: 070/591-227  
 17002075

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

HLADILNIK Gorenje, zamrzovalnik 
40 lit., višina 155, in pralni stroj Beko, 
delujoč, oba 180 EUR, tel.: 041/717-
654 17002096

OSTALO
PRODAM

KOTNO masažno kad, 100 x 150 cm, 
tel.: 041/790-196 17002087

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

TRIKOLO Pony  Rog s košaro, kolesa 
20 col za invalide, starejše, cena 200 
EUR, tel.: 070/701-962 17002091

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE različnih velikosti, oblik in 
motivov, lahko tudi po vašem vzorcu, 
tel.: 040/567-544 17002030

STARINE
PRODAM

RAZNE predmete iz stare kmeče hiše, 
tel.: 031/316-548  
 17002098

KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 17001836

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

2 LETI staro psičko mešanko zlati pri-
našelec - nemški ovčar, tel.: 041/606-
034 17002114

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

DVObrazdni obračalni plug, staro 
omaro in stroj za ribanje sadja, tel.: 
068/138-796 
 17002100

DVOVRSTNI izkopalnik za krompir ali 
čebulo Polak ter pajek Sip spider 3,5 
m, tel.: 051/673-752 
 17002082

VINO kraški teran, cena 2 EUR/l, me-
šano belo 1,10 EUR/l. Zbiram naročila 
za dostavo, tel.: 031/795-008                                                  
 17002057

VZREJNE ŽIVALI

PRODAM

10 DNI starega ČB bika, tel.: 041/377-
102 17002074

10 DNI staro telico lisaste pasme, tel.: 
040/235-738 17002113

2 TELICI simentalki, breji 7 in 8 mese-
cev, tel.: 031/432-299  
 17002080

BIKA, težkega 580 kg, tel.: 064/245-
744  
 17002095

BREJE telice, tel.: 031/505-151  
 17002120

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave bar-
ve, pripeljemo na dom, tel.: 041/710-
113 17001870

MLADO kravo, 2. brejo, pašna, tel.: 
04/53-33-875 17002122

NESNICE rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo. Brezplačna dostava na 
dom. Perutninarstvo, vzreja nesnic Ti-
baot Zlatko, Babinci 49, Ljutomer, tel.: 
02/58-21-401 17000589

SANSKO kozo, staro 3 leta, in kozico, 
tel.: 04/51-24-365 17002106

KUPIM

BIKCA simentalca, težkega od 250 do 
300 kg, tel.: 041/271-294 17002094

BIKCA simentalca, težkega od 130 do 
170 kg, tel.: 041/935-596 17002101

ODKUP živine za Avstrijo - Kogler. Pla-
čano v nekaj dneh – nove višje cene. 
Kogler Franz A., d.o.o., Parmova 53, 
Ljubljana, tel.: 064/130-081 17001862

OSTALO
PRODAM

JEČMENOVO slamo, 2,2 ha, tel.: 
031/505-151 17002119

LETOŠNJE seno v kockah, tel.: 
040/190-765 17002109

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZA DELO v klicnem centru v Kranju 
zaposlimo telefonistke/-e, lahko mlaj-
še upokojenke/-ci. Španovina, d.o.o., 
Kranj, Savska Loka 21, 4000 Kranj, 
tel.: 040/130-054 17002090

IŠČEM

IŠČEM DELO – za dober žur in za-
bavo, pokličite muziko pravo, tel.: 
031/325-654 17002108

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  
 17001833

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 
 17001830

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 17002000

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 
 17001861

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, antig-
livični premazi proti plesni ter dekora-
tivni ometi in opleski vam nudi Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909  
 17002058

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič nudi čiščenje in razrez cistern 
ter filtracijo olja! Pleskanje stanovanj in 
stopnišč, tel.: 041/989-987  
 17001835

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  
 17001834

KERAMIČARSTVO Janez Kleč, s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kvalitetno in 
ugodno polaganje keramičnih ploščic 
in adaptacije kopalnic, tel.: 051/477-
438 
 17001953

POSEK in spravilo lesa, možnost odku-
pa lesa na panju. M-LES, Matej Urh, s. 
p., Bodešče 18, Bled, tel.: 031/561-
613 
 17001763

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  
 17001950

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 
 17001831

IŠČEM

NA zelenjavarski kmetiji v Križah pri 
Tržiču iščemo pomoč za delo, tel.: 
040/803-066 
 17002112

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 
 17001837

RAZNO
PRODAM

CISTERNO, plastično, 1000 lit., na pa-
leti, z ventilom, odlično za vodo, možna 
dostava, tel.: 041/320-701 17002104

PODARIM

VEČ zimskih odej ter ženski in moški 
plašč, tel.: 04/23-43-800 17002085

IŠČEM

AVTOMEHANIKI in avtoelektričarji, 
če imate star ter neuporaben material 
in ne veste kam z njim, me pokličite in 
odpeljem brezplačno, tel.: 070/385-
956 17002125

NEDELUJOČE varilne aparate, pralne 
stroje, računalnike, pipe, železo ..., 
tel.: 070/385-956 17002124

PROSIM, če mi kdo podari petro-
lej za peč. Bom zelo hvaležen, tel.: 
040/232-490 17002081

ZA pomoč v gospodinjstvu vdovec v 
hiši iščem vdovo do 70 let, iz Gorenj-
ske, tel.: 041/358-042 17002105

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

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

MOTOKULTIVATOR Kosor Muta s 
priključki, rotacijska freza in grebenska 
kosilnica, tel.: 051/222-797 1700207

OBRAČALNIK samohodni, 140 EUR, 
tovorne gume, 16 col, mešalec za be-
ton, 1-osno prikolico 200 EUR, tel.: 
041/874-181 17002084

PUHALNIK Eolo, komplet z noži in 
cevmi, ter vrtavkasto brano, 205 širine, 
tel.: 031/316-548 17002097

ROČNO kosilnico Bucher Sokol 145, 
balirko za kvadratne bale Welger, sre-
dinsko pobiranje, tel.: 041/838-080 
 17002111

SILOKOMBAJN Sip Vihar 40, malo 
rab ljen, nakladač Riko zadnji, nerab-
ljen, tel.: 041/229-159 
 17002077

TRAKTOR IMT 539, puhalnik za sneg, 
stolpni silos poliester, tel.: 041/356-
157 17002086

TROSILEC umetnega gnojia Creina, 
500 kg, tel.: 041/287-901 17002107

ŽAGA + rezkar, zelo močna Linvinci 
bile z vozom, možna menjava za koru-
zo, tel.: 031/316-548 17002099

ŽIVINSKO prikolico, 2-osno, disk za-
vore, A test, tel.: 04/59-58-754 
 
 17002123

KUPIM

MANJŠI trosilec hlevskega gnoja, oh-
ranjen, tel.: 041/608-765 
 17002073

TRAKTOR Zetor, IMT, Ursus, Deutz, 
Univerzale, Štore ali TV ter ostalo 
kmetijsko mehanizacijo in viličarja, tel.: 
031/562-809 17001871

TRAKTOR, kiper prikolico in kosilnico, 
lahko v okvari, tel.: 031/500-933  
 17001879

TRAKTOR AGP, Štore, Zetor, IMT, 
New Holland, Univerzale, Ursus, tel.: 
030/419-790 17002029

PRIDELKI
PRODAM

CVIČEK, zelo kvalitetno vino z nižjo 
kislino, nežnega okusa, ugodno, tel.: 
031/301-103 17002115

ČEŠNJE, kvalitetne domače hrustavke 
visokodebelnih dreves, dnevno sveže 
nabrane, ugodno prodajamo. Kmetija 
Princ, Hudo 1 (pri Kovorju), Tržič, tel.: 
041/747-623 17002050

ČEŠNJE, Zabukovje 2, Kranj, tel.: 
041/223-797 17002070

DOBER domač dolenjski cviček, mo-
žna dostava, tel.: 051/806-921 
 17002056

MLADI krmni krompir, tel.: 041/431-
049 17002102
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Anketa

Marcel Misson, Škofja Loka:

»Ne tečem veliko, se pa 
udeležim teka v domačem 
mestu, ker mi je všeč. Sem v 
gibanju, saj hodim na košar-
ko. Teče vedno več ljudi in na 
teku v Škofji Loki je tudi ved-
no več navijačev. Super je.« 

Mojca Vidmar, Sp. Idrija:

»Vedno več ljudi teče. Jaz 
sem se zanj odločila iz zdra-
vstvenih razlogov. Prinesel 
mi je pozitivno spremembo. 
Tečem dvakrat tedensko in 
večkrat grem zaradi druženja 
tudi na tekmo.«

Janez Bogataj, Reteče:

»Zadnje čase je tek zelo pri-
ljubljen in zdi se mi, da pri-
ljubljenost še narašča. Gre za 
zdrav način življenja, k temu 
pa pripomorejo tudi oglaše-
valci in mediji, saj se o tem 
kar veliko piše in govori.« 

Barbara Kosem Hafner, 
Godešič:

»Tek mi pomeni sprostitev in 
občasno grem tudi na tekmo, 
predvsem zaradi vzdušja, čas 
ni pomemben. V Škofji Loki 
je vzdušje najboljše. Tečem 
dva- do trikrat tedensko.«

Maja Bertoncelj

Tek je že več let ena najbolj 
priljubljenih oblik rekreacije. 
To smo se prepričali tudi v 
soboto na Teku štirih mo-
stov v Škofji Loki. Udeležen-
ce smo vprašali, zakaj je po 
njihovem mnenju tako.

Foto: Tina Dokl

Vedno več ljudi 
teče

Leon Hafner, Škofja Loka:

»Tek je priljubljena oblika 
rekreacije, sam pa se največ 
rekreiram z igranjem košar-
ke. Vsi, ki se lahko, bi se mo-
rali rekreirati. Rekreacija mi 
pomeni preživljanje prostega 
časa in druženje s prijatelji.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Mateja Rant

Bled – Labodjo družinico že 
vse od izvalitve jajc spremlja-
jo v Društvu za varstvo oko-
lja Bled. »Ob začetku gnez-
denja, okrog 20. aprila, smo 
namreč na obali našli pogi-
nulega samca. Zato smo za-
čeli iskati gnezdo, ker bi si-
cer samica skupaj z mladiči 
poginila od lakote, ker tudi 
zaradi nizkih temperatur 
ne bi mogla zapustiti jajc. 
Drugače se namreč s sam-
cem izmenjujeta pri iskanju 

hrane,« je pojasnil tajnik 
društva Miha Žvan.

Gnezdo so našli na Blej-
skem otoku in od takrat nap-
rej se je Žvan vsak dan odpra-
vil na otok, da bi nakrmil sa-
mico. »Hranil sem jo s po-
sebnimi briketi, ki so name-
njeni prehrani vodnih ptic,« 
je razložil Žvan in dodal, da 
so denar za brikete prispeva-
li v Sava Hotelih Bled, ki so 
pred časom v sodelovanju z 
Društvom za varovanje oko-
lja prevzeli skrbništvo nad 
blejskimi labodi. Sredi maja 

so vendarle dočakali izvalitev 
mladičev, ki jih je bilo v začet-
ku šest, zdaj pa so ostali le še 
trije. »Spremljamo jih še nap-
rej, a zdaj jih bolj opazujemo 
od daleč in jih včasih nahrani-
mo,« je dejal Žvan in priznal, 
da je samica zelo zaščitniška, 
zato zdaj niti njega ne spusti 
bližje kot na meter razdalje, 
čeprav mu je v gnezdu jedla 
iz roke. 

Kot poudarjajo v Sava Ho-
telih Bled, je skrb za labode 
zelo zahtevna, saj je treba biti 
posebno pazljiv pri njihovi 

prehrani in zagotavljanju bi-
valnega prostora. Kot pravi 
Žvan, Blejsko jezero zagoto-
vo ni najbolj prijazno okolje 
za bivanje labodov, prav zara-
di množice turistov ob njem 
in številnih dejavnosti, ki se 
odvijajo na jezeru. Krmlje-
nje labodov po njegovih bese-
dah ni potrebno, če pa že, pa 
naj obiskovalci naberejo šop 
trave ob obali ali kupijo pose-
bej prehrani vodnih ptic na-
menjene brikete. Hranjenje 
s kruhom odsvetuje oziroma 
priporoča, naj bo kruh vsaj 
čisto trd. Brikete prodajajo v 
hiški ob obali jezera, gostom 
Sava Hotelov Bled pa jih deli-
jo brezplačno.

V Sava Hotelih Bled si-
cer na leto za oskrbo labo-
dov namenjajo 750 evrov. 
Letos bodo iz tega denarja 
za člane društva kupili nekaj 
zaščitnih oblek in rokavic, ki 
jim bodo prišle prav pri re-
ševanju oziroma odstranje-
vanju mrtvih labodov. Poleg 
že omenjenega poginulega 
samca je letos ob jezeru po-
ginil še en labod, je pojasnil 
Žvan. A če za prvega vzrok 
pogina ni znan, se je drugi 
poškodoval pri pristanku na 
zaledeneli obali. »Poškodbe 
so bile tako hude, da mu nis-
mo mogli več pomagati.«

Puhasta blejska družinica
Na Blejskem jezeru je ta čas mogoče opazovati prikupno labodjo družinico. Sredi maja se je namreč 
labodjemu paru, ki je gnezdil na otoku, izvalilo šest mladičev, zdaj so ostali še trije.

Labodja družina z Blejskega jezera / Foto: arhiv Društva za varstvo okolja Bled

Danes in jutri bo sončno in vroče. Danes popoldne bo na-
stalo nekaj vročinskih neviht. V nedeljo dopoldne bo sončno, 
popoldne pa sledi poslabšanje z nevihtami.

Kranj – Od minule srede do nedelje je zaprt del lokalne ceste 
LC 183011 Kranj–Stražišče–Bukovica–Ševlje. Cesta je zaprta 
zaradi sanacijskih del na občinski cesti in asfaltiranja odseka 
v dolžini enega kilometra, to je od konca naselja Strmica (hi-
šna številka 11) proti naselju Čepulje v obeh smereh. Vožnja z 
motornimi vozili iz kranjske smeri je mogoča do konca naselja 
Čepulje, iz škofjeloške pa do konca naselja Strmica. Povezava 
Železniki–Kranj in obratno ni prevozna. Voznike prosijo za 
strpnost in razumevanje.

Zaprta cesta proti Čepuljam

Zapreval – Na Starem vrhu bodo jutri odprli družinski park, 
ki je namenjen tako družinam kot adrenalina željnim posa-
meznikom in skupinam. V parku je po besedah Gregorja Šte-
feta okrog trideset različnih dejavnosti, od tega jih bo deset 
namenjenih otrokom od drugega pa do osmega leta starosti. 
Na plezalni progi, ki je namenjena starejšim, bodo obisko-
valce vpeli v varovalni sistem, saj se gibajo tudi na višini do 
petih metrov, je pojasnil Štefe. Posebnost je še osemmetrska 
plezalna stena z avtomatskim varovanjem. V prihodnje bodo 
ponudbo družinskega parka dopolnili še s spustom po jekle-
nici, že zdaj pa okolica ponuja ogromno možnosti tudi za 
kolesarjenje in pohodništvo, je še dodal Štefe.

Odpirajo Družinski park Stari vrh
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Medvode – V organizaciji Občine Medvode in Javnega zavoda 
Sotočje Medvode bo danes, 23. junija, z začetkom ob 18. uri 
na športnem igrišču pri OŠ Pirniče potekala osrednja občinska 
prireditev ob dnevu državnosti. Poleg tega bo tudi slovesno 
odprtje prenovljenega Športnega parka Pirniče. 

Ob dnevu državnosti odprtje športnega parka

Kranj – V nakupovalnem središču Qlandia Kranj, kjer je bil 
minulo soboto požar, je tako v novem kot na delu starega 
objekta nastala znatna materialna škoda, ki jo bodo ustrezne 
službe natančneje ocenile v naslednjih dneh. Vodstvo družbe 
Centrice Real Estate bo javnosti lahko podalo več informacij 
šele potem, ko bodo znani izsledki preiskav v zvezi s požarom 
in posledicami, ki jih je povzročil. Medtem ko je Qlandia za 
nakupe odprta že od nedelje, je seveda že sedaj jasno, da je 
odprtje novega, razširjenega nakupovalnega središča Qlandia 
Kranj, ki je bilo predvideno v mesecu juliju, zaradi objektivnih 
okoliščin premaknjeno na konec letošnjega poletja. Odprava 
posledic požara zahteva izvedbo dodatnih organizacijskih 
aktivnosti, zato bo vodstvo družbe o novem terminu odprtja 
javnost pravočasno obvestilo. 

Novi del Qlandie bo odprt konec poletja


