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Turiste bodo  
vabili v Ceh
Jerneja Šimenc je s preureditvijo 
prvega nadstropja hiše na Kapu-
cinskem trgu v Škofji Loki turi-
stom ponudila nove turistične 
sobe in apartmaje s šestnajstimi 
ležišči, ki jim je vdihnila vsebino 
cehovstva.
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KULTURA

Kranj, mesto na skali
V četrtek so v Prešernovem gleda-
lišču predpremierno predstavili 
dokumentarni film o zgodovini 
Kranja z naslovom Kranj, mesto 
na skali avtorja Tonija Cahunka. 
Film so si prišli ogledat znani Kra-
njčani s področja kulture, športa, 
gospodarstva, politike … 

8

RAZVEDRILO

Dvojni jubilej
Na Gimnaziji Kranj so se minuli 
petek najprej srečali maturanti iz-
pred šestdesetih let, nato pa še 
nekdanji dijaki gimnazije, ki so 
proslavili petdeseto obletnico ma-
ture. Oboji so ugotavljali, da jim je 
čas od mature do danes res zelo 
hitro minil.
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ZANIMIVOSTI

Na kavi z brati Prevc
»Peter, Cene, Domen!« so v petek 
popoldan v Salonu pohištva Prevc 
v Dorfarjah vzklikali številni mladi 
navijači bratov Prevc. Vsi trije so v 
salon prišli »na kavo«, na klepetu 
se jim je pridružil Peter Slatnar. Po 
klepetu so imeli Prevci veliko dela, 
da so ustregli navijačem.
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VREME

Danes bo sončno,  
popoldne se bo kopasta 
oblačnost povečala.  
Jutri in v četrtek bo spre-
menljivo oblačno. 

13/26 °C
jutri: spremenljivo oblačno
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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Vilma Stanovnik

Kranj – V zadnjem dejanju 
druge slovenske nogometne 
lige so letošnji prvaki v petek 
popoldne na domači zeleni-
ci gostili Roltek Dob in ob 
odličnem vzdušju znova do-
kazali premoč v ligi. Najbliž-
je zasledovalce na lestvici so 
premagali kar s 5 : 1. Za do-
mačine je bil z enajstih me-
trov uspešen Luka Majcen, 
dvakrat je zadel Nejc Križaj, 
en zadetek pa je prispeval še 
Igor Bukara. Za goste je ob 
koncu tekme zadel Rok Ki-
drič. Z novo zmago so nogo-
metaši Triglava v 25. krogih 

osvojili neverjetnih 61 točk, 
drugouvrščeni Roltek Dob 
pa jih je zbral 54.

»Pred sezono smo si za-
stavili cilj, da se uvrstimo v 
prvo ligo. Skozi vso sezono 
smo vedeli, kaj nam je sto-
riti, in uspelo nam je. Naša 
dobitna kombinacija smo 
prav gotovo izkušeni igralci 
in mladi, ki se v moštvu uve-
ljavljajo. Mi ne bi mogli brez 
mladih, mladi ne brez nas, 
starejših. To bo gotovo tudi 
recept za nastope v prvi ligi. 
Za vse nas je nov izziv,« je bil 
po tekmi navdušen izkušeni 
Kranjčan Dejan Robnik, ki 
je skupaj s soigralci, trenerji 

in vodilnimi v klubu ter na-
vijači slavil naslov prvakov v 
drugi ligi in vrnitev v prvoli-
gaško konkurenco.

»Dolga in naporna pot je 
za nami in zelo smo srečni, 
da lahko v tem trenutku vi-
soko dvignemo pokal za na-
slov prvaka. Toliko, kot je 
naš, je tudi vaš, dragi navija-
či, upam pa, da se bomo že v 
naslednji sezoni lahko sku-
paj znova veselili uspehov,« 
je zbrano množico z balkona 
nagovoril kapetan najboljši 
vratar v 2. SNL Elvis Džafić, 
pokal pa je podelil predstav-
nik NZS Blaž Vidmar.

Prva nogometna liga je nov izziv
Nogometaši kranjskega Triglava so z novo zmago v petek potrdili prvo 
mesto med drugoligaši in napovedali uspešen boj v elitni slovenski 
nogometni družbi. Mladinci Triglava so prvaki.

Zmagovalci druge lige so visoko dvignili pokal in se skupaj z navijači veselili prve lige.49. stran
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Simon Šubic

Kranj – Zaradi odsotnosti 
predstavnikov Košarkarske 
zveze Slovenije in njene-
ga pooblaščenega odvetni-
ka so v petek na kranjskem 
okrožnem sodišču preloži-
li izvedbo prvega naroka v 
tožbi KZS zoper Občino Je-
senice za plačilo 200 tisoč 
evrov. Pravda se nanaša na 
dodatno kotizacijo, ki bi jo 
po prepričanju KZS mora-
le plačati Jesenice za izved-
bo tekem predtekmovalne 
skupine na evropskem pr-
venstvu v košarki, ki je v Slo-
veniji potekalo v septembru 
2013. A jeseniški župan To-
maž Tom Mencinger zatr-
juje, da je občina vse svoje 

obveznosti izpolnila, med-
tem ko dogovora o plačilu 
dodatne kotizacije med ob-
činami organizatoricami 

in KZS uradno nikdar niso 
sklenili. Sodnica Irena Aha-
čič je prvi narok vnovič raz-
pisala za 20. junija. 

Za gostitelje evropskega 
prvenstva v košarki pred sla-
bimi štirimi leti so bili spr-
va predvideni Ptuj, Novo 
mesto, Ljubljana in Koper, 
vsaka občina pa bi mora-
la organizatorju KZS plača-
ti po 600 tisoč evrov prijav-
nine in kotizacije. A na Ptu-
ju in v Novem mestu so ka-
sneje od projekta odstopili, 
nadomes tna gostitelja pa sta 
potem postala Celje in Jese-
nice. Celje, ki edino od štirih 
občin za prenovo športne 
dvorane ni prejelo evropskih 
sredstev, ni bilo pripravljeno 
plačati svojega dela kotizaci-
je, zato naj bi si plačilo teh 
600 tisoč evrov porazdelile 
ostale tri občine. 

KZS vztraja pri dodatni kotizaciji
Kranjsko okrožno sodišče je začelo obravnavati tožbo Košarkarske zveze Slovenije (KZS), ki od Občine 
Jesenice zahteva plačilo dodatnih 200 tisoč evrov kotizacije za evropsko prvenstvo v košarki leta 2013. 

Jesenice so predtekmovalno skupino Eurobasketa 2013 
gostile v povsem prenovljeni dvorani Podmežakla. 

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – S slovesno preda-
jo planinske koče na Sv. Ja-
kobu domačemu planinske-
mu društvu so se tako zače-
li dogodki ob prazniku obči-
ne Preddvor. V cerkvici sv. 
Jakoba je ob tej priložno-
sti maševal kardinal Franc 
Rode. Okoliščine, da je vi-
sok cerkveni dostojanstve-
nik iz Vatikana obiskal to 
priljubljeno planinsko toč-
ko in majhno cerkvico nad 
Preddvorom, je zbranim na 

Sv. Jakobu pojasnil župan 
Miran Zadnikar, ob tej pri-
ložnosti ogrnjen v romarsko 
ogrinjalo. Zgodba je namreč 
povezana z njegovim lan-
skim romanjem v Rim, ko 
ju je s prijateljem Vladimir-
jem Žumrom na cilju spre-
jel kardinal Rode. Počaščen, 
da je osebno spoznal kardi-
nala, ga je Zadnikar ob no-
vem letu gostil v Preddvo-
ru na prazničnem kosilu, 
tokrat pa je kardinal znova 
sprejel povabilo.

Na Sv. Jakobu  
slavili s kardinalom
V soboto je v cerkvici sv. Jakoba nad Preddvorom 
maševal kardinal Franc Rode. Na slovesnosti, s 
katero so začeli letošnje občinsko praznovanje, 
so predali upravljanje koče na Sv. Jakobu 
Planinskemu društvu Preddvor.

45. stran46. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme BOJAN VIDIC iz Lesc.

V Ljubljano prihaja Brezskrbni čarobni dan

Najlepši ljubljanski park Tivoli bo v nedeljo, 11. junija, zasijal 
v vsej svoji čarobnosti ter razveselil vso Ljubljano in okoli-
co. Kot je že običaj za Čarobni dan, bo pestro tako na odru 
kot pod njim. Na pravljičnih zelenih površinah parka bodo 
otroke razveseljevale številne ustvarjalne, plesne, športne in 
druge delavnice, v katerih bodo najmlajši lahko izrazili svojo 
ustvarjalnost in igrivost ter se ob tem še zabavali. In kot je 
že običaj za Čarobni dan, bodo čarobni oder zavzeli odlič-
ni slovenski glasbeniki in plesalci. Organizatorji bodo s po-
močjo pokroviteljev tudi tokrat zbirali sredstva za celoletne 
obšolske dejavnosti za otroke iz socialno šibkejših družin. 
Dogodek je brezplačen, spletna prijava na www.carobnidan.
si pa vam omogoča koriščenje številnih dodatnih ugodnosti 
na prireditvi. Bodite del čarobnosti ter si privoščite zvrhano 
mero pozitivne energije, odlično glasbo, razne animacije ... v 
najlepšem parku Ljubljane!

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo po en da-
rilni paket kozmetike Weleda in družinsko vstopnico za Arbo-
retum Volčji Potok. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno 
odgovorili na nagradno vprašanje: Naštejte vsaj tri nastopa-
joče, ki bodo nastopili na Brezskrbnem čarobnem dnevu z 
zavarovalnico Generali Tivoliju. Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do ponedeljka, 5. junija 2017, na naslov: Gorenjski 
glas, Bleiweisova cesta 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Be Hempy – konopljin cvet s probiotiki

Vodilna blagovna znamka izdelkov 
iz konoplje Be Hempy se lahko 
pohvali z novim izdelkom, konop-
ljinim cvetom s probiotiki, name-
njenim vsem, ki se zavedajo, da 
zdrava črevesna flora skrbi za naš 
imunski sistem in vnos vitalnih sno-
vi v telo. Konopljin cvet s probioti-
ki Be Hempy bo uravnovesil vašo 
črevesno floro in vam vrnil energijo. 
Probiotiki pomagajo tudi pri lakto-
zni preobčutljivosti, sodelujejo pri 
preprečevanju raka debelega čreve-
sa, spodbujajo imunski sistem, pri-
pomorejo k zmanjšanju možnosti 
za rano na želodcu, pospešujejo 
vsrkavanje mineralov in še bi lahko 

naštevali. Če vas zanima več o konopljinem cvetu s probiotiki, 
pokličite 080 34 29 ali obiščite www.be-hempy.si, kjer lahko 
izdelek tudi naročite. 
Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo konopljin cvet s 
probiotiki. Nagradno vprašanje: Naštejte vsaj tri pozitivne 
učinke konopljinega cveta s probiotiki Be Hempy. Odgovore 
s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 5. junija 2017, na 
naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali 
na kotiček@g-glas.si

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 23. maja 2017, prejmejo 
zgoščenko Glasbene produkcije RTV Slovenija Janez Tavčar 
iz Selc, Mira Plahuta iz Kranja in Terezija Klemenčič iz Škofje 
Loke. Nagrajencem čestitamo!

Matevž Pintar

Kartica gost Bohinja turi-
stom omogoča veliko ugo-
dnosti. Ta kartica je edini 
takšen primer v Sloveniji. 
Občane Bohinja smo v tok-
ratni anketi spraševali, ali 
podpirajo takšne ugodnosti 
za turiste. Vprašali smo jih 

tudi, kako pogosto obiščejo 
tržnico lokalnih pridelkov v 
Bohinjski Bistrici.

Ugodnosti, ki jih turistom 
omogoča Kartica gost Bohi-
nja, podpira 84 odstotkov so-
delujočih, devet odstotkov jih 
ne podpira, sedem odstotkov 
vprašanih pa ne pozna ugo-
dnosti, ki jih omogoča kartica.

Vsako soboto tržnico lo-
kalnih pridelkov v Bohinj-
ski Bistrici obišče 15 odstot-
kov sodelujočih, 17 odstot-
kov jo obišče enkrat meseč-
no, 23 odstotkov pa nekaj-
krat na leto. Manj kot polo-
vica vprašanih tržnice lokal-
nih pridelkov v Bohinjski Bi-
strici ne obiskuje.

Zahvaljujemo se vsem, 
ki ste si vzeli čas za našo 
anketo. Če bi želeli Gorenj-
ski glas redno prebirati, 
nas lahko pokličete v kon-
taktni center invalidskega 
podjetja v Škofjo Loko na 
številko 04/51 16 440 in si 
ob naročilu izberete eno od 
daril.

Tržnica lokalnih pridelkov v Bohinjski Bistrici

Danica Zavrl Žlebir

Crnogrob – »Že sedemnaj-
stič se srečujemo v Crno-
grobu, da bi se spomnili tis-
tih, ki so pred 72 leti tu na 
krut način končali svoje živ-
ljenje,« je ob začetku spo-
minske maše za crngrobske 
žrtve povojnih pobojev de-
jal tukajšnji župnik dr. Alojz 
Snoj, ki v cerkvi Marijinega 
oznanjenja v Crngrobu vsa-
ko leto vodi spominsko bo-
goslužje. 

Žrtvam povojnih pobojev 
sta Hrvaško društvo Lju-
bljana in Komisija za dolo-
čanje in evidentiranje prik-
ritih grobišč v Škofji Loki 
leta 2001 postavila spo-
minska obeležja, pet križev 
v gozdu pri Crngrobu. Del 
žrtev v teh grobiščih pripa-
da skupini visokih funkci-
onarjev medvojne hrvaške 
vlade in vojske ter njihovim 
družinskim članom, ki so 
jih angleške vojaške okupa-
cijske oblasti v Avstriji maja 
1945 vrnile jugoslovanskim 
oblastem. Z njimi naj bi 
bilo med 20. in 25. majem 
1945 likvidiranino še večje 
število hrvaških civilnih be-
guncev. Spominska slove-
snost je namenjena tistim, 
ki so brez groba, pobitim 

po koncu druge svetovne 
vojne brez sodbe, ker so 
bili na drugi strani kot ta-
kratni zmagovalci, je med 
drugim dejal Alojz Snoj ob 
molitvi tako za žrtve kot za 
krivce teh pobojev. Danes 
se moramo zavzemati za 
resnico in za spravo, da bi 
bil naš narod rešen prek-
letstva teh dogodkov, ki še 
vedno bremenijo naše kra-
je. Duhovnikovim bese-
dam so pritrdili tudi ostali 
govorniki s strani hrvaških 

organizatorjev srečanja, ki 
so se ob tej priložnosti zah-
valili za možnost, ki jim jo 
dajejo prijatelji iz Sloveni-
je, da se lahko spominjajo 
v teh krajih pobitih svojcev. 
Ob molitvi so tu navzoči 
Slovenci in Hrvatje kot ena 
duša in eno srce, ki utripa z 
željo, da se ti dogodki ne po-
zabijo in nikoli več ne pono-
vijo, je bila misel enega od 
hrvaških govornikov.  

Bogoslužje so s pesmijo 
spremljali pevci združenja 

Hrvatska baščina (vodi ga 
predsednica Jasenka Polić 
Biliško) pod dirigentskim 
vodstvom Darjane Blaće Šo-
ljat, ki že petnajst let sode-
lujejo pri tem dogodku. Po 
maši je procesija vernikov 
romala h križem v spomin 
na po vojni pobite žrtve, ka-
mor so svojci polagali cvetje 
in prižigali sveče, venca so k 
spominskim obeležjem po-
ložili tudi predstavniki obči-
ne Škofja Loka in hrvaškega 
veleposlaništva. 

Romali h grobiščem v Crngrobu
Svojci hrvaških žrtev, ki so bile maja 1945 ubite v Crngrobu, so se skupaj z domačini udeležili spominske 
maše v cerkvi Marijinega oznanjenja in romali k petim križem, obeležjem žrtvam povojnih pobojev.

Molitev pri križih v Crngrobu, kjer so grobišča hrvaških žrtev. / Foto: Matic Zorman

Naklo – Občinski svetniki so na sredini seji po hitrem postopku 
sprejeli zaključni račun proračuna občine Naklo za leto 2016. 
Prihodkov je bilo za dobrega 4,4 milijona evrov, odhodkov za 
dobrega 4,3 milijona evrov, presežek se je prenesel v letošnji 
proračun. Realizacija odhodkov je bila v lanskem proračunu 
78-odstotna, nižja realizacija je bila na investicijskem delu 
(niso uspeli zgraditi pločnika na relaciji Naklo–Strahinj ...). 

Zaključni račun pod streho

Kranj – Davčni zavezanci, ki so informativni izračun doho-
dnine za leto 2016 prejeli v prvih dneh aprila (z datumom 
odpreme 31. marec), a so lani med letom plačali premalo 
dohodnine, morajo razliko doplačati najkasneje v petek, 2. 
junija. Če so informativnemu izračunu dohodnine ugovarjali 
(rok za to je potekel 3. maja), jim zneska ni treba poravnati, 
saj ugovor zadrži izvršitev.

Rok za plačilo dohodnine poteče drugega junija
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Zlati grb je visoko prizna-
nje, ki ga Občina Škofja 
Loka podeljuje ob ob-

činskem prazniku zaslužnim 
posameznikom in društvom. 
Letos ga med nagradami ne 
bo, kajti komisija za manda-
tna vprašanja, volitve in ime-
novanja, ki občinskemu svetu 
predlaga občinske nagrajence, 
je z večino glasov sklenila, da 
Muzejsko društvo Škofja Loka 
zlatega grba ne dobi. Drugega 
predloga za to prestižno občin-
sko priznanje pa ni bilo. 

Muzejsko društvo Škofja 
Loka je letos staro 80 let in 
predlagatelji so menili, da si 
ob častitljivem jubileju zasluži 
priznanje. Predlagatelji so bile 
ugledne loške kulturne ustano-
ve (Knjižnica Ivana Tavčarja, 
Loški muzej, Gimnazija Ško-
fja Loka) in društva, pobudo so 
podprli častni občani dr. Ale-
ksandra Kornhauser Frazer, 
Ivan Oman in dr. France Štukl 
ter nekatere državne ustanove. 
Muzejsko društvo so ustanovili 
leta 1937 na pobudo »profesor-
skega ceha« (glavni ustanovi-
telji so bili dr. Pavle Blaznik, 
dr. Tine Debeljak in profesor 
France Planina) z namenom 
pospeševanja domoznanstva 
na ozemlju nekdanjega loškega 
gospostva. Društvo je ustano-
vitelj Loškega muzeja, prvega 
splošnega muzeja v Sloveniji, 
ustanovljenega na pobudo lju-
di. Bilo je tudi pobudnik Aleje 
znamenitih Ločanov. Danes se 
ukvarja z izdajanjem zborni-
ka Loški razgledi (od leta 1954 

je izšlo 62 številk), z izdaja-
njem knjig in publikacij, prip-
ravlja diskusijske Blaznikove 
večere, priložnostne razstave 
in organizira društvene izlete. 
Med njegovim članstvom je 
vrsta uglednih imen, uveljav-
ljenih tudi v širšem družbenem 
okolju. Kaj je torej zmotilo ve-
čino članov mandatne komisi-
je, da pri glasovanju o zlatem 
grbu niso bili naklonjeni dru-
štvu, ki ima tak ugled, šteje 
okoli tristo članov in sodeč po 
prej naštetem vestno skrbi za 
ohranjanje domače zgodovi-
ne? Gre res za zmanjševanje 
članstva, notranja nesoglasja 
in težave pri vodenju društva, 
kot so v razpravi ocenjevali 
nekateri člani mandatne ko-
misije? Ali pa gre za ideološke 
razloge, kot menijo tisti, ki so 
manjšinsko naklonili svoj glas 
za dodelitev zlatega grba? S 
te strani prihajajo informacije, 
da naj bi večina pritrdila ugo-
tovitvi, da se muzejsko društvo 
preveč ukvarja s polpreteklo 
zgodovino. Morda so zamerili 
lanskim Loškim razgledom, ki 
so se ob 70-letnici konca dru-
ge svetovne vojne v veliki meri 
posvetili povojnim pobojem in 
prikritim grobiščem, medtem 
ko so zavrnili objavo prispev-
ka dr. Ivana Kristana Razvoj 
slovenske državnosti in Občine 
Škofja Loka. Kjerkoli že tiči-
jo razlogi, škoda je, da je na 
primeru muzejskega društva 
loška javnost razdvojena. To ni 
dobra popotnica za bližajoči se 
občinski praznik.

Zlati grb

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Hiša, ki domi-
nira na levem bregu Selške 
Sore, je bila v svoji skoraj 
tristoletni zgodovini zna-
na pod več domačimi ime-
ni: Stara prajerca, pri Mo-
harju, pri Ogrinu. Doživela 
je mnogo prezidav in zame-
njala vrsto lastnikov (pivar, 
trgovec s platnom in župan, 
trgovka z vinom, zidarski 
mojster …), v njej so bila 
skladišča vina, piva, plat-
na, vinotoč in stanovanja …. 
Jernejina družina je bila v 
hiši prisotna skoraj sto let, 
od otroštva je nanjo močno 
navezana in sedaj se je od-
ločila, da svojo dediščino te-
meljito obnovi in jo nameni 
turizmu. 

Pri obnovi, ki je ohrani-
la elemente te stavbe iz leta 
1720, so uporabili čim več 
naravnih materialov, delo 
domačih mojstrov in delav-
cev ter jo opremili z izdel-
ki iz lokalnih podjetij, si-
cer pa je sodobno energet-
sko urejena, je povedala Jer-
neja Šimenc, ko je ob dnevu 
odprtih vrat novo turistično 
pridobitev Škofje Loke raz-
kazovala obiskovalcem. V 
njej je uredila sobe in apart-
maje s 16 ležišči: ti se lahko 
uporabljajo bodisi kot apart-
maji bodisi kot samostojne 
sobe, vsaka ima kopalnico, 
oddajali pa jih bodo po na-
čelu bed & breakfast (noči-
tev z zajtrkom). V soseščini 
je za vsakega od apartmajev 

najela tudi parkirna mesta. 
»Čeprav se je informacija o 
novih turističnih apartma-
jih širila le prek ustnega iz-
ročila, imam že rezervacije 
zanje. To med drugim kaže 
tudi na dejstvo, kako Loki 
manjka turističnih namesti-
tev,« je povedala Šimenčeva.

Kako se je sploh rodila za-
misel, da se začne komerci-
alistka, ki je doslej delala v 
gradbeništvu, ukvarjati s tu-
rizmom? Pravi, da je o tem 
sanjala že od mladih let, ko 
pa je v gradbeništvu izgubila 
delo, je izkoristila novo pri-
ložnost. Naložba je bila pre-
cejšnja, z možem Rokom, ki 
jo brezpogojno podpira »za-
radi njenih iskric v očeh«, 
ocenjujeta, da je v obnovo 

vloženih okoli 200 tisoč 
evrov. Skozi projekt ženske-
ga podjetništva je pridobila 
pet tisoč zagonskih evrov (in 
možnost usposabljanja za 
podjetniško pot), na razpisu 
Eko sklada blizu tri tisoč, in 
tudi to je pomagalo sestaviti 
celotni mozaik.  

Jerneja ima iskrice v očeh 
tudi, ko pripoveduje zgodbo 
hiše, iz katere se skozi vsako 
okno vidijo tri ključne loške 
dominante: Sora, grad in 
cerkev. Hiša je bila v prete-
klosti domovanje različnih 
cehov, zaradi česar je v svo-
ji turistični vlogi dobila ime 
Ceh. In tudi opremljena je 
v teh duhu: apartmaji so 
posvečeni kovaštvu, lončar-
stvu, krojaški in klobučarski 

obrti, medičarstvu. Tako 
med detajli, ki označuje-
jo posamezne sobe, najde-
mo klobuke, »ta mal' loški 
kruh'k«, pa tudi podobe s 
freske Sveta nedelja s cerkve 
v Crngrobu, ki označuje, 
česa vsega se ne sme delati 
na nedeljo. In to naj bi se ne 
delalo tudi, ko si na dopustu, 
pravi Jerneja Šimenc. In še 
ena posebnost te hiše se po-
kaže takoj, ko vstopimo va-
njo: s ceste namreč prideš v 
tretje nadstropje hiše in se 
nato po stopnišču spustiš v 
prvo. Tej posebnosti hiše je 
posvečena kitica v stari »lo-
ški himni«: Že v Prajerci ta 
stari zreš pravi umotvor, ta-
koj si v tretjem štuku, brez 
de bi šou kej gor. 

Turiste bodo vabili v Ceh
Jerneja Šimenc je s preureditvijo prvega nadstropja hiše na Kapucinskem trgu 11 v Škofji Loki turistom 
ponudila nove turistične sobe in apartmaje s šestnajstimi ležišči. V spoštovanju do izročila loških 
rokodelcev jim je vdihnila vsebino cehovstva in jih tudi poimenovala Ceh.   

Jerneja Šimenc v enem od apartmajev Ceh / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Košnjek

Brezje – Za cilj letošnjega, 
8. romanja so slepi in slabo-
vidni Slovenije izbrali Brez-
je. Mašo je daroval ljubljan-
ski nadškof metropolit Sta-
nislav Zore, ob spremljavi 
organista Toneta Potočnika 
pa sta prepevala sopranistka 
Francka Šenk in basist Tone 
Tušek. Slepim, slabovidnim 
in njihovim spremljevalcem 
se je pridružil tudi radovlji-
ški župan Ciril Globočnik. 
Za pogostitev po maši so 
poskrbeli dijakinje in dijaki 
Srednje turistične in gostin-
ske šole iz Radovljice. 

Nadškof Zore se je v pridi-
gi zahvalil organizacijam in 
posameznikom, ki na različ-
ne načine pomagajo slepim 

in slabovidnim. V našem 
življenju je hvaležnosti pre-
malo, marsikje pa besed 
prosim, hvala in oprosti več 

ne poznamo, saj mislimo, 
da je vse, kar imamo, samo-
umevno in da nam je vse po-
darjeno. Slepi in slabovidni 

to dobro vedo. Naučite nas, 
je nagovoril nadškof slepe 
in slabovidne, da ne bomo 
samo gledali, ampak bomo 
tudi videli. V življenju sicer 
gledamo, pa pogosto ne vidi-
mo. Živimo v času, ko smo 
pozorni le na videz, ugled 
in zunanji vtis. Kot posa-
mezniki, kot družine in kot 
ljudje postajamo vedno bolj 
prazni, je povedal v pridi-
gi nadškof. Marinka Drino-
vec iz Kranja, ki je bila med 
pobudniki za romanje na 
Brezje, pa je ob tem dogod-
ku zapisala: »Ko je človek 
nekaj časa slep, ugotovi, da 
so v življenju bolj kot pripo-
močki pomembni ljudje, ki 
v svojih srcih nimajo teme 
in sprejemajo tudi drugač-
nost soljudi.«

Gledamo, pa pogosto ne vidimo
V soboto so na Brezje romali slepi in slabovidni Slovenije, kjer jim je maševal ljubljanski nadškof 
metropolit Stanislav Zore.

Romarje je v baziliki na Brezjah nagovoril tudi predsednik 
kranjskega društva slepih in slabovidnih Emil Muri.
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Spoštovani uporabniki poštnih storitev,

 
 

 

Na pogodbeni pošti lahko opravite večino storitev povsem enako kot na
običajni pošti:
• oddate pisemsko pošiljko ali paket,
• prevzamete pošiljko, ki vam je pismonoša ni uspel dostaviti,
• vplačate obrazec UPN ali poštno nakaznico, položite ali dvignete
 gotovino na oz. z osebnega računa ali hranilne vloge Nove KBM ter
 dvignete gotovino prek POS-terminala ob predložitvi kartic Maestro,
 MasterCard, American Express, Diners Club in Visa,
• kupite znamke, vrednostne kartice, dopisnice, paketno embalažo,
 pisemske ovojnice, voščilnice in razglednice,
• pravne osebe, ki imajo TRR pri Novi KBM, lahko opravijo
 negotovinsko plačilo, polog in dvig gotovine v omejenih zneskih ter
 preverijo stanje na računu, 
• storitve Športne loterije (srečke, stave…) na določenih poštah,
 ki izpolnjujejo kriterije za te storitve.

 

ponedeljek, torek, četrtek, petek:        9.00 – 17.00,
sreda:   9.00 – 18.00,
sobota:   9.00 – 12.00.

s 1. julijem 2017 bo pošta 4267 Srednja vas v Bohinju
pričela poslovati kot pogodbena pošta na naslovu
Srednja vas v Bohinju 79, 4267 Srednja vas v Bohinju.

Delovni čas pogodbene pošte 4267 Srednja vas v Bohinju: 

Marjana Ahačič

Bled – Triglavski narodni 
park in Narodni park Crater 
Lake iz ZDA (Oregon) sta v 
četrtek podpisala dogovor o 
pobratenju, s katerim sta se 
organizaciji zavezali k med-
sebojni podpori ter izme-
njavi znanja in izkušenj na 
področjih ohranjanja nara-
ve, upravljanja zavarovanih 
območij, izobraževanja ter 
strokovnih nalog in razisko-
vanja.  

»Triglavski narodni park 
in Narodni park Crater Lake 
sta si podobna po zemljepi-
sni širini, bogati biotski ra-
znovrstnosti, oba sta znana 
po jezerih, gorah in gozdo-
vih. Oba privabljata števil-
ne obiskovalce, ki si želijo 
miren oddih ali aktiven do-
pust. Pri upravljanju se oba 
parka srečujeta s podobni-
mi izzivi, zlasti kako zago-
tavljati doživljanje parka, ki 
je ustrezno z vidika varstva 
narave,« poudarjajo v Trigla-
vskem narodnem parku.

»Slovenci in Američani 
globoko cenimo naravna 
bogastva. Odkar sem pri-
šel v Slovenijo, sem pre-
sunjen nad obilico narav-
nih lepot Slovenije, ob kate-
rih človeku zastaja dih, kot 
tudi nad neštetimi načini 

preživljanja prostega časa 
Slovencev v naravi,« je v če-
trtek na slovesnosti ob pod-
pisu dogovora dejal vele-
poslanik ZDA v Sloveniji 
Brent Robert Hartley.

»Pobratenje bo največ 
prineslo prebivalcem obeh 
držav,« je prepričan direk-
tor Narodnega parka Crater 
Lake Craig Ackerman. »Or-
ganizaciji si bosta delili zna-
nje, izkušnje in strokovnost 
z namenom, da zaščitimo in 
ohranimo naravo in zgodo-
vino ter omogočimo dostop 

do čudovitih pokrajin, na-
ravnih virov in bogate zgo-
dovine vsem ljudem.«

Na slovesnosti ob podpi-
su dogovora so v Info cen-
tru Triglavska roža Bled od-
prli razstavo Narodni parki – 
v skrbi za naravo, na kateri so 
na ogled fotografije motivov 
narodnih parkov iz ZDA in 
TNP. Razstava, ki so jo prip-
ravili Veleposlaništvo ZDA, 
revija National Geographic 
Slovenija in Turizem Lju-
bljana, bo do konca sep-
tembra 2017 predstavljena 

na različnih mestih v TNP in 
okolici. 

Sedemčlanska delegaci-
ja Narodnega parka Crater 
Lake si je sicer prejšnji te-
den na obisku v Triglavskem 
narodnem parku ogledala 
Bohinj, Tolminska korita, 
Trento, Vršič, Vrata in Zgor-
njo Radovno. Predstavniki 
iz ZDA so se srečali z raz-
ličnimi deležniki na obmo-
čju Triglavskega narodnega 
parka ter predstavniki mini-
strstva za okolje in prostor in 
lokalnih skupnosti. 

Dogovor z ameriškim parkom
Dogovor, ki sta ga Triglavski narodni park in ameriški Narodni park Crater Lake podpisala v četrtek, bo 
omogočal medsebojno podporo ter izmenjavo znanja in izkušenj na področju ohranjanja narave.

Dogovor o sodelovanju sta v četrtek podpisala v. d. direktorja TNP dr. Bogomil Breznik in 
Craig Ackerman, direktor Narodnega parka Crater Lake.

Andraž Sodja

Ribčev Laz – V izjemnem 
ambientu na Veglju pod 
znamenito bukvijo ob Bo-
hinjskem jezeru, ki je po-
gost motiv iz Bohinja, se 
je minuli petek s pravim 
spektaklom in odličnem 
vzdušju začel 11. festival 
alpskega cvetja.

Prireditev, ki jo je pove-
zovala Maja Martina Mer-
ljak, je bila odlično obi-
skana, v pestrem progra-
mu pa so sodelovali Hele-
na Blagne, Čuki, Ansambel 
Storžič, Manca Izmajlova 
in pihalni orkester Sloven-
ske vojske. Za izjemno ku-
liso ni poskrbela le bohinj-
ska narava, temveč tudi bo-
hinjski folklorniki in lovski 
rogisti, ki so povezali raz-
lične vidike življenja v Al-
pah – s poudarkom na po-
vezanosti z naravo, še zlas-
ti s cvetjem.

Festival je odprl častni 
pokrovitelj predsednik Bo-
rut Pahor, ki je ob tem po-
vedal: »Ne samo da imamo 
lepo domovino, ta je tudi 
vse bolj urejena. K temu 
prispevajo ljudje, domala 

vsi. Vsi se trudimo, da bi 
ta košček nebes na zem-
lji obdržali takšnega, kot 
je. Sprašujemo se, kako je 
mogoče ohraniti lepo nara-
vo in hkrati dvigniti kako-
vost življenja. Tudi ta festi-
val pripomore k temu, da 
se zavedamo, da moramo 
oblikovati razvoj v sožitju z 
naravo. Da je trajnostni ra-
zvoj pravi odgovor na izzive 
časov, ki so pred nami. Prav 
vsem, ki se glede tega trudi-
te po svojih najboljših mo-
čeh, danes iz Bohinja z za-
četka dvotedenskega festi-
vala izražam veliko hvale-
žnost za ta vaš trud, popla-
čan bo, poplačan s srečo na-
ših otrok, da bodo tako kot 
mi uživali čarobnost slo-
venske narave.« Tako po 
obisku kot po prvih vtisih 
po zaključku prireditve so 
padli še zadnji dvomi, tako 
o novi lokaciji odprtja festi-
vala na Veglju kot tudi o sa-
mem festivalu, ki se je v svo-
jih skromnih začetkih soo-
čal celo s posmehovanjem, 
danes pa velja za enega naj-
bolj prodornih in mednaro-
dno prepoznavnih turistič-
nih festivalov.

Spektakel navdušil 
obiskovalce
S Pozdravom iz Bohinja, ki ga je v živo prenašala 
tudi RTV Slovenija, se je začel 11. Mednarodni 
festival alpskega cvetja, ki ga je s pozdravnim 
nagovorom odprl častni pokrovitelj predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor.

Marjana Ahačič

Radovljica – Na prireditvi, ki 
se je razvila iz festivala kera-
mike, se je v soboto na Lin-
hartovem trgu v Radovljici 

predstavilo dvajset kerami-
kov in šest zeliščarjev; ude-
ležba slednjih je bila letošnja 
novost, s katero je organiza-
tor Turizem Radovljica fe-
stival vsebinsko razširil še 

na druga z zemljo poveza-
na tematska področja. Prav 
zato se je del aktivnosti od-
vijal tudi na biodinamičnem 
vrtu za Osnovno šolo A. T. 
Linharta. 

Za obiskovalce so tako 
pripravili stojnice s pe-
stro ponudbo keramike, 
zelišč in semen, najmlaj-
šim pa tudi odraslim so 
bile namenjene ustvarjal-
ne delavnice, dogodku so 

prilagodili kulinarično po-
nudbo v starem mestnem 
jedru.

Obiskovalci prireditve so 
izbirali tudi naj skodelico 
letošnjega festivala. Naziv 
najlepše keramične skode-
lice s podstavkom si je pri-
služil izdelek Brigite Her-
javec iz Mengša, na dru-
gem mestu je bila skodelica 
VDC Radovljica, na tretjem 
pa skodelica Kerusa.

Od semena  
do posode
Festival keramike je v soboto v staro mestno jedro 
Radovljice privabil številne obiskovalce iz vse 
Slovenije. 

Sončna sobota je v staro mestno jedro Radovljice privabila 
številne obiskovalce, ki so si z zanimanjem ogledovali 
razstavljeno keramiko in zelišča ter sodelovali na 
delavnicah za otroke in odrasle. / Foto: Gorazd Kavčič

Med skupaj več kot sto glasovi jih je največ prejela skodelica 
s podstavkom, ki jo je izdelala Brigita Herjavec iz Mengša.

Begunje – Potem ko je Damijan Perne predčasno odstopil 
iz mesta direktorja Psihiatrične bolnišnice Begunje, o čemer 
smo že poročali, je svet zavoda bolnišnice za vršilca dolžnosti 
direktorja že imenoval Branka Brinška, rok za predajo služ-
be je 15. junij. Brinšek je zdravnik v tej bolnišnici, tudi eden 
od predstavnikov zaposlenih v svetu te ustanove. Na čelu 
bolnišnice bo do imenovanja novega direktorja. Včeraj je bil 
sicer že objavljen javni razpis za novega direktorja za polni 
mandat štirih let.

Brinšek bo začasno vodil psihiatrično bolnišnico
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Priprave na poletne mese
ce so v popolnem zagonu. 
Množično hodimo v fitnes 
centre, čas pred skoraj zaklju
čenim šolskim letom pa je čas 
načrtovanja družinskih poči
tnic. Zakaj letos ne bi naredi
li izjeme in si načrtovali do
pusta, ki smo si ga vedno že
leli? Ni potrebno, da je trenu
tno finančno stanje znova in 
znova izgovor, da sanjske po
čitnice vedno prestavimo na 
naslednje leto. 
V Addiko banki vam ponuja
mo vrste gotovinskih kredi
tov, ki jih ob kreditni sposob
nosti najamete hitro in eno
stavno, lahko tudi brez obi
ska banke. 

Kredit iz domačega 
naslanjača

To vam omogoča spletna 
aplikacija www.hipkredit.
si. Brez obiska poslovalnice, 
hitro in enostavno lahko 
pridobite do 5.000 EUR. Pri 
tem ni nujno, da ste stran
ka Addiko banke ali zapo
sleni za nedoločen čas. Svoj 
HIP kredit lahko odplačate v 
13 do 60 mesecih, z že od 
20 EUR na mesec. Pogoji so 
transparentni, sklenitev pa 
hitra in z minimalno količi
no dokumentacije! 

Rabite kredit že jutri?

Postopek pridobivanja kre
dita je lahko hiter in enosta
ven. V Addiko banki vam lah
ko kredit odobrimo že v nekaj 
minutah, denar pa lahko zač
nete porabljati naslednji dan! 
Z Express kreditom lahko 
pridobite od 500 do 35.000 
EUR sredstev z mesečno ob
veznostjo že od 20 EUR dalje 
in dobo odplačevanja do 10 
let, s fiksno ali spremenljivo 
obrestno mero, brez zavaro-
vanja s hipoteko. Odplače
vanje poteka preko trajnega 
naloga na vašem transakcij
skem računu.

Imate stare dolgove?

Obstoječe kredite, lizin
ge, porabe kreditnih kar
tic poplačajte s kreditom 
za poplačilo obveznosti 
do 40.000 EUR in odplačuj
te samo en dolg. Na ta način 
bodo vaše finance bolj ureje
ne in bolj pregledne. Do 25 % 
vrednosti kredita lahko izpla
čamo v gotovini, ki vam os
tane za prosto razpolaganje. 
Kredit je brez zavarovanja 
s hipoteko, odplačujete ga v 
obdobju do 12 let, s trajnim 
nalogom. 

Addiko Bank
Kjer je 2 + 2 = 4

addiko.si

Zakaj ravno letos ne bi  
bilo poletje sanjsko
Ne pozabite na svoje želje in načrte samo zato, 
ker trenutno nimate dovolj denarja.
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Tokrat se je udeležil prvega 
od dogodkov, ki zaznamuje-
jo preddvorski občinski pra-
znik. Župan Zadnikar je po 
maši, ki je potekala na pros-
tem, spregovoril o tem, kako 
je planinska koča na Sv. Jako-
bu, ki so jo prostovoljno zgra-
dili planinci PD Iskra in po-
zneje predali občini Kranj, 
prešla v last občine Preddvor. 
To se je zgodilo v času na-
stanka manjših občin iz prej 
skupne občine Kranj, ko je 
po delitveni bilanci koča na 
ozemlju njihove občine pri-
padla Preddvoru. Da je sedaj 
tudi zares v njihovi poses-
ti, so morali žal ubrati prav-
no pot, je na Sv. Jakobu dejal 
župan Zadnikar. Sedaj bodo 
stavbo, za katero je bilo ugo-
tovljeno, da je črna grad-
nja, slednjič tudi legalizira-
li, za kar so pravkar pridobi-
li gradbeno dovoljenje. »Pla-
ninsko društvo Preddvor je 
eno najbolj aktivnih v občini 
in ni bilo dvoma, komu kočo 
dati v upravljanje,« je pou-
daril župan in skupaj z žu-
pnikom Brankom Setnikar-
jem na slovesnosti s kipom 
sv. Jakoba, ki ga je blagoslo-
vil tudi kardinal Rode, v roke 
predsednika planinskega 

društva Aleša Drekonje 
simbolno izročil upravljanje 
koče. Dogodka se je udele-
žilo veliko ljudi, med njimi 
tudi članov Društva poti sv. 
Jakoba v Sloveniji, ki zdru-
žuje romarje po Jakobovih 
poteh. Med gosti je bila tudi 
lastnica gozdnih posesti na 
Sv. Jakobu Jutta Auersperg, 
ki se ji je župan še posebej 
zahvalil za soglasje h grad-
benemu dovoljenju, ki ga 
je občina pridobivala za pla-
ninsko kočo. 

Koča na Sv. Jakobu ima 
tudi že oskrbnika. To je Vili 
Rozman z Luž, za katerega 
je to prva planinska posto-
janka, ki jo oskrbuje, že prvi 
teden nove službe pa ga je 
doletel tako pomemben do-
godek, ko je poleg številnih 
obiskovalcev gostil celo kar-
dinala. Pravi, da so mu pri 
tem pomagali člani družine 
in prijatelji. Izkazale pa so 
se tudi preddvorske kmečke 
žene, ki so včeraj spekle po-
tico in jo izročile kardinalu 

Rodetu, da jo odnese v Va-
tikan. Ta slovenska sladi-
ca je bila ob nedavnem obi-
sku Donalda Trumpa v Va-
tikanu (prvo damo Melanio 
Trump je ob tej priložnosti 
sprejel tudi kardinal Rode) 
deležna velike pozornosti. 
Franc Rode se je zahvalil za 
pozornost in obljubil, da bo 
potica v sredo prišla v prave 
roke in da bo papež Franči-
šek zagotovo vesel tega da-
rila iz Slovenije, ki jo nosi v 
svojem srcu.  

Na Sv. Jakobu slavili s kardinalom
31. stran

Na slovesnosti na Sv. Jakobu je maševal kardinal Franc Rode. / Foto: Primož Pičulin

Urša Peternel

Jesenice – Prejšnji teden 
so se sestali člani sveta jav-
nega zdravstvenega zavo-
da Splošna bolnišnica Jese-
nice. Kot je po seji poveda-
la predstavnica za odnose z 
javnostmi Irena Micco, so 
pregledali prispele prijave 
za delovno mesto strokov-
nega direktorja in odločili, 

da bodo razgovore opravili 
z dvema kandidatoma. Novi 
strokovni direktor naj bi bil 
izbran predvidoma do 9. ju-
nija, delo pa naj bi nastopil 
1. julija.

Na seji so obravnavali tudi 
statusne spremembe javne-
ga zdravstvenega zavoda. 
Konec aprila je vlada s skle-
pom dopolnila nabor dejav-
nosti zavoda in zadolžila svet 

zavoda, naj uskladi statut bol-
nišnice. »Splošna bolnišnica 
Jesenice bo po uveljavitvi sta-
tusne spremembe lahko iz-
vajala raziskovalne, razvoj-
ne in izobraževalne dejav-
nosti s širšega nabora podro-
čij kot doslej pa tudi nekate-
re gospodarske dejavnosti v 
okviru danih kapacitet, s ka-
terimi bi pridobili dodaten 
vir prihodka za financiranje 

svoje osnovne dejavnosti,« je 
povedala Irena Micco. 

Na seji so govorili tudi o 
kadrovski problematiki na 
radiološkem oddelku, kjer 
primanjkuje specialistov 
radiologije. Ker pomanjka-
nje radiologov pesti celoten 
zdravstveni sistem, so na 
ministrstvo podali konkret-
ne predloge za sistemske 
ukrepe. 

Kmalu nov strokovni direktor
Svet zavoda Splošne bolnišnice Jesenice bo razgovor opravil z dvema kandidatoma.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Društvo kmečkih 
žena Kranj je konec prej-
šnjega tedna začelo zbirati 
podpise podpore za samo-
stojnost Bolnišnice za gi-
nekologijo in porodništvo 
(BGP) Kranj. Predsednica 
društva Marinka Šifrer je 
povedala, da njihove odbor-
nice osebno po vaseh zbira-
jo podpise. Gre za njihov od-
ziv na namero ministrstva 
za zdravje, ki želi BGP Kranj 

pripojiti k Splošni bolnišni-
ci Jesenice, vsaj v poslovod-
skem delu. Podpisniki s svo-
jim podpisom zahtevajo po-
polno samostojnost BGP 
Kranj na sedanji lokaciji in 
korektno financiranje, ki bo 
omogočilo normalno delo 
in kvaliteten razvoj stroke, 
saj skrbijo za najobčutljivej-
šo populacijo, to so nosečni-
ce, porodnice, novorojenčki 
in pacientke z ginekološki-
mi težavami. Podpisniki se 
podpišejo tudi pod stavek, 

da hitre politične odločitve 
o ukinjanju ogrožajo zdra-
vstveno oskrbo prebivalstva 
in po nepotrebnem podalj-
šujejo čakalne dobe. »Čim 
več podpisov želimo zbrati 
čim prej, v znak podpore jih 
bomo potem predali BGP 
Kranj,« je povedala Marin-
ka Šifrer in dodala, da se je 
prav v tej bolnišnici rodilo 
kar nekaj njihovih članic ali 
pa so same rodile v njej in 
bile s strokovno oskrbo tudi 
zadovoljne.

Kmečke žene s podpisi v 
podporo kranjski bolnišnici

Suzana P. Kovačič

Tržič – Župan občine Tržič 
Borut Sajovic je konec prej-
šnjega tedna s predstavni-
kom izbranega izvajalca, 
podjetja Jurles, podpisal po-
godbo za prenovo Dvorane 
tržiških olimpijcev. »V letu 
2002 zgrajena športna dvo-
rana ima že po 15 letih dotra-
jan in poškodovan parket, 
zato smo se na občini odlo-
čili, da osnovnošolski mla-
dini in številnim vadečim 
športnikom in uporabni-
kom dvorane zagotovimo 

varen in kvaliteten pod,« je 
povedal Sajovic. Gre za po-
ložitev približno 1200 kva-
dratnih metrov novega ja-
vorjevega parketa, skladne-
ga s certifikati organizaci-
je FIBA. Dela, vredna ne-
kaj manj kot 150 tisoč evrov 
z vključenim DDV-jem, bo 
izbrano podjetje opravljalo 
v letošnjem poletju in zak-
ljučilo v prvem tednu sep-
tembra. Ob tem bodo poso-
dobili še nekaj opreme in op-
ravili vzdrževalna dela na tri-
bunah. Nadzor nad deli bo 
opravljal kranjski Domplan.

Prenovili bodo parket v 
Dvorani tržiških olimpijcev

Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem del

Naklo – Svetnica Katja Bevk 
je na majski seji občinske-
ga sveta predlagala, naj se 
uredi status Filipičeve sobe 
v Domu Janeza Filipiča v 
Naklem oz. Pavlinove galeri-
je, kot je sobo poimenovalo 
Likovno društvo (LD) Naklo. 
Župan Marko Mravlja je za-
gotovil, da bodo status sobe 
dorekli z domačim župni-
kom, Dom Janeza Filipiča 
je namreč v lasti nakljanske 
župnije in občine.  Župan se 
je strinjal, da naj bi bil prostor 
na voljo širše zainteresiranim 
uporabnikom, zato bodo le-
tno pogodbo z LD Naklo pre-
kinili, pogodbe za najem pa 
z uporabniki sklepali tekoče.

Pobuda za ureditev 
statusa Filipičeve sobe
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Tržič – Občina Tržič je skla-
dno z lokalnim programom 
kulture 2016–2021 preučila 
možnosti in potrebe za reši-
tev prostorskih težav javnih 
zavodov s področja kultu-
re, to so Knjižnica dr. Tone-
ta Pretnarja, Tržiški muzej, 
Glasbena šola Tržič, Ljudska 
univerza Tržič in kulturna 
društva, ki jih zastopa Zveza 
kulturnih organizacij Tržič, 
med njimi so Folklorna sku-
pina Karavanke, Mladinsko 
gledališče Tržič, KUD Nače-
ta paleta. Pripravljavec pro-
jekta Vid Ratajc iz Protim 
Ržišnik Perc je občinskim 
svetnikom na četrtkovi seji 
povedal, da so iskali rešitve 
v prostorih, ki so v občinski 
lasti, da so iskali lokacije, s 
katerimi ohranjajo vitalnost 
v mestnem jedru in razvi-
li tudi več različic in jih pro-
storsko, časovno in finančno 
ovrednotili. Občinska upra-
va se najbolj nagiba k rešitvi, 
da bi se Glasbeni šoli Tržič 
namenila celotna stavba na 
Šolski ulici 2, kjer ima glas-
bena šola že nekaj prostorov. 
Na Balosu 4, kjer je zdaj tr-
žiška knjižnica, bi nove pro-
store pridobila Ljudska uni-
verza Tržič in društvo Nače-
ta paleta, razširili bi se pro-
grami Mladinskega gledali-
šča Tržič, Folklorne skupi-
ne Karavanke in KUD Leyli, 

ostajajo še proste kapacitete 
na Balosu 4 za morebitne ši-
ritve dejavnosti drugih dru-
štev. Za potrebe nove knji-
žnice se je kot najustreznej-
ša različica pokazala loka-
cija nekdanje tovarne Peko 
Pur. Objekt je že v lasti Ob-
čine Tržič, trenutno pa nima 
ustrezne vsebine in čaka 
na obnovo. Ocenjena vred-
nost te različice investici-
je je približno 3,8 milijona 
evrov brez DDV, rok izvedbe 
pa predvidoma dve leti. Sve-
tnika Marka Poljanca je za-
nimalo, kako bo z energijsko 
potratnostjo degradirane 

stavbe Peka Pur in njenim 
vzdrževanjem nasploh. Ra-
tajc je pojasnil, da so pred-
pisi danes takšni, da mora-
jo tudi industrijski objek-
ti tako kot novogradnje za-
dostiti potrebam energet-
ske učinkovitosti in proti-
potresne varnosti. Vid Ra-
tajc je svetnikom predstavil 
tudi najdražjo različico kul-
turno-umetniškega centra, 
ki bi dolgoročno omogočil 
celovitejšo rešitev, a bi inve-
sticija stala okrog osem mi-
lijonov in tudi rok izvedbe bi 
se podaljšal. V tem prime-
ru gre ne samo za celovito 

rekonstrukcijo Peka Pur, 
ampak tudi prenovo stavbe 
na Balosu 4 in dela stavbe, v 
kateri je glasbena šola. Pou-
darjeno je bilo tudi, zakaj se 
kultura ne širi v izpraznjeni 
BPT, pa je župan Borut Sa-
jovic rekel, da bodo tam dali 
prednost gospodarskim vse-
binam. 

Javna obravnava predsta-
vljenih različic za razvoj 
kulturne infrastrukture je 
že bila, na splošno pa so se 
svetniki strinjali, da je treba 
opraviti še široko javno raz-
pravo z vsemi deležniki in 
občani. 

Širitev kulture v Peko Pur?
Za potrebe nove knjižnice v Tržiču se je kot najustreznejša različica pokazala lokacija nekdanje tovarne 
Peko Pur. S prevetritvijo kulturne infrastrukture v Tržiču naj bi več prostora dobili tudi drugi javni zavodi 
in društva.

Za degradirano območje nekdanjega Peka Pur bo treba narediti še konservatorski načrt. 
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Šenčur – Že marca so začeli gradnjo prizidka k Blagneči hiši 
v Šenčurju. Porušili so namreč nekdanje gospodarsko po-
slopje in ta tem mestu začeli graditi objekt, ki bo namenjen 
medgeneracijskemu centru. V njem bodo poleg prostorov za 
druženje generacij pridobili tudi sejno sobo, v kateri bo lahko v 
prihodnje zasedal občinski svet, je povedal župan Ciril Kozjek. 
Za gradnjo so pridobili tudi soglasje stroke za varstvo kultur-
ne dediščine. Prizidek, kjer je bilo v preteklosti gospodarsko 
poslopje, bo torej nov, glavni del Blagneče hiše pa bo ostal 
enak, kot je sedaj, saj je del šenčurske kulturne dediščine.

Ob Blagneči hiši gradijo

Ob Blagneči hiši nastaja medgeneracijski center. /Foto: Tina Dokl

Občina Jesenice, ki je za 
približno 6,5 milijona evrov 
vredno prenovo dvorane 
Podmežakla iz evropskih 
skladov prejela 3,5 milijona 
evrov, bi tako morala plačati 
200 tisoč evrov dodatne ko-
tizacije, a je ni. 

Medtem ko so na KZS 
prepričani, da so se o tem z 
občinami dogovorili 11. juli-
ja 2013 na skupnem sestan-
ku z župani, o čemer so pi-
sno obvestili tudi tedanjega 
ministra za šport Žigo Turka 
in predsednika vlade Janeza 
Janšo, pa na Jesenicah zatr-
jujejo, da podžupanja Vera 
Pintar, ki je na sestanku za-
radi njegove bolniške odsot-
nosti nadomeščala župana 

Tomaža Toma Mencinger-
ja, tedaj ni podpisala zave-
zujočega dogovora, temveč 
zgolj obvestilo o skupnem 
stališču organizatorjev Eu-
robasketa 2013. V tem jim 
je takrat pritrdil tudi profe-
sor prava Rajko Pirnat, češ 
da skupnega dopisa občin in 
KZS ni mogoče šteti kot za-
veze občine za plačilo doda-
tne kotizacije. 

Po podatkih spletne apli-
kacije Erar je Občina Jeseni-
ce KZS v štirih obrokih sku-
paj plačala 610 tisoč evrov, 
zadnji obrok v višini 200 ti-
soč evrov ji je nakazala 14. 
marca 2014. Mestna ob-
čina Koper je KZS plačala 
694.057 evrov, Mestna ob-
čina Ljubljana pa 567.833 
evrov. 

KZS vztraja pri dodatni 
kotizaciji
31. stran

Suzana P. Kovačič

Tržič – Komisija za izbor do-
bitnikov priznanj za promo-
cijo učenja in znanja pri An-
dragoškem centru Slovenije 
je na predlog Ljudske univer-
ze (LU) Tržič Vinku Hlebšu, 
neumornemu slikarju, uči-
telju in prostovoljcu, podeli-
la priznanje. Vinko Hlebš je 
eden od petih dobitnikov leto-
šnjih priznanj Andragoške-
ga centra Slovenije in edini 
Gorenjec. Pri LU Tržič vodi 
tečaje slikanja, in kot pravijo, 
je njihov najljubši mentor, 
zvest svojemu poučevanju in 
vedno pripravljen pomagati. 
Prav z vsako generacijo zna 
navezati stik. Njegova likov-
na ustvarjalna pot je bila dol-
ga in vijugasta, izobraževal se 
je tudi sam pri več akadem-
skih slikarjih. Svoje umetni-
ne je doslej predstavil na 150 

skupinskih in 85 samostoj-
nih razstavah. Po upokojitvi 
se je še dejavneje vključil v 
lokalno okolje, poleg že ome-
njene LU Tržič sodeluje s 

Tržiškim muzejem, Varstve-
no-delovnim centrom Kranj, 
Vrtcem Tržič, Domom Pe-
tra Uzarja Tržič in Športno 
zvezo Tržič. V domači tržiški 

občini in tudi širše ga cenijo 
in spoštujejo, na nedavni slo-
vesni podelitvi priznanj v Tr-
bovljah je imel tudi samostoj-
no razstavo slik. 

Vinku Hlebšu državno priznanje
Tržičan Vinko Hlebš, neumoren slikar, učitelj in prostovoljec, je eden od petih dobitnikov letošnjih 
priznanj Andragoškega centra Slovenije.

Vinko Hlebš s soprogo Francko v Trbovljah, kjer so mu podelili priznanje in je imel 
samostojno razstavo. / Foto: osebni arhiv

Železniki – Septembra bo minilo že deset let od katastrofalnih 
poplav v Železnikih, a se bo izvedba protipoplavnih ukrepov 
na Selški Sori začela šele čez približno leto dni, če ne bo novih 
zamud. Na ministrstvu za okolje in prostor so namreč po-
jasnili, da izdajo prvega gradbenega dovoljenja pričakujejo v 
drugi četrtini prihodnjega leta, z gradnjo pa naj bi predvidoma 
začeli takoj za tem. Projektna dokumentacija za prvo fazo pro-
tipoplavnih ureditev Selške Sore na območju mesta Železniki 
z ureditvijo pritokov Češnjica, Dašnjica in Prednja Smoleva bo 
izdelana do oktobra letos, so napovedali. Celotna investicija 
za zagotovitev poplavne varnosti Železnikov vključno z izgra-
dnjo zadrževalnika pod Sušo bo stala okoli 35 milijonov evrov. 
Ureditvi protipolavnih ukrepov bo sledila gradnja obvoznice. 
Kot so pojasnili na direkciji za infrastrukturo, je projekt za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja že izdelan, celotno investicijo 
pa so ocenili na 5,5 milijona evrov.

Protipoplavnih ukrepov letos še ne bo

Kranj – V okviru obiska v Sloveniji, ki ga je organizirala fundaci-
ja Education in action, se je na Gimnaziji Kranj mudilo trideset 
profesorjev iz različnih gimnazij v Bosni in Hercegovini, že prej 
so obiskali II. gimnazijo Maribor. Goste je zanimal predvsem 
pouk naravoslovja na mednarodni maturi in opremljenost 
laboratorijev. Ugotovili so, da je glavna ovira pri izpolnjevanju 
njihovih pedagoških ciljev pomanjkanje sredstev in nepoveza-
nost šolstva v njihovi državi. Na Gimnaziji Kranj pričakujejo, 
da bodo podobna srečanja z izmenjavo dobrih praks organi-
zirali tudi v prihodnje. 

Obiskali so jih profesorji iz Bosne in Hercegovine
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VSTOPI V SREDNJI VEK
11. Srednjeveški dnevi na Blejskem gradu
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Aleš Senožetnik

Komenda – Mravljišče – Mla-
dinski center Komenda, ki ga 
vodijo člani Društva za mla-
dinsko dejavnost Mravljišče, 
je bilo ustanovljeno pred de-
setimi leti. Pred kratkim so 
pred kulturnim domom v 
Komendi, v katerem deluje-
jo, pripravili celodnevno do-
gajanje z manjšim praznova-
njem, ob katerem so se spom-
nili tudi svojih začetkov pred 
desetletjem, ko je na pobu-
do različnih akterjev nasta-
lo društvo, ki še danes izvaja 

dejavnosti, namenjene pred-
vsem koristnemu preživlja-
nju prostega časa mladih. 
Kot nam je povedala predse-
dnica Jelka Smrekar, ki je lani 
jeseni nasledila Suzano Zgo-
nec, pa je Mravljišče name-
njeno prav vsem, ne glede na 
starost.

Že več let organizirajo ku-
harske večere za otroke, 
ustvarjalne delavnice Čire 
Čare, tematske večere za mla-
dino, različna predavanja ter 
druge dejavnosti, med kate-
rimi je zelo priljubljeno tudi 
lokostrelstvo. »Mravljišče 

temelji na delu prostovoljcev, 
predvsem 12 rednih mentor-
jev, ki ves čas skrbijo za iz-
vedbo programov, hkrati pa 
ob različnih priložnostih so-
delujemo tudi z drugimi,« je 
povedala Jelka Smrekar, ki 
dodaja, da njihove aktivnosti 
redno obiskuje med 15 in 30 
otrok in mladostnikov.

»V prihodnje želimo po-
nuditi še več različnih pre-
davanj, veliko povpraševa-
nje je tudi po kuhanju. Pro-
gram vsak mesec usklajuje-
mo in prilagajamo željam,« 
je zaključila Smrekarjeva.

Mravljice so stare deset let
Komendski mladinski center Mravljišče praznuje desetletnico delovanja.

Torto ob desetletnici sta prerezala komendski župan Stanislav Poglajen in Jelka Smrekar.

Jasna Paladin

Velika planina – Velika pla-
nina je za pohodnike in dru-
ge ljubitelje narave zanimi-
va preko celega leta, te dni 
pa je med pastirskimi bajta-
mi še posebej živahno. Kme-
te in lastnike pašnih pravic 
do skorajšnjega začetka paš-
ne sezone namreč čaka še 
veliko dela. Pašnike in baj-
te je treba pripraviti na pri-
hod okoli 400 glav živine. Še 
predno bodo planino prepla-
vili zvoki kravjih zvoncev, je 
bilo minuli konec tedna mo-
goče slišati zvok traktorjev, 
motornih žag in drugega 
orodja. Kmetje so se namreč 
znova zbrali na t. i. tlaki.

»Tlaka je obvezni del za 
tiste, ki so lastniki pašnih 
pravic, in vsak pašni upravi-
čenec mora glede na svoj de-
lež opraviti določeno število 
'šihtov', pri čemer en 'šiht' 
obsega šest ur strnjenega 
dela. In danes bomo zno-
va opravili en tak 'šiht'. Naj-
več se nas na tlaki zbere tudi 
po 140, a mnogi so se da-
nes zadržali v dolini zaradi 

košnje. V tlako sodi popra-
vljanje ograj, preverjanje 
vodovoda v pastirskem sta-
nu, odstranjevanje ruševja 
in manjših dreves s pašni-
kov in pobiranje kamenja,« 
nam je povedal Edvard Ko-
matar, predsednik pašne 
skupnosti Velika planina, 
in dodal, da paša letos ni 
tako dobra, kot bi si kmetje 

želeli. Pozimi je bilo na pla-
nini namreč dlje časa zelo 
mrzlo, snega pa malo, zato 
so presahnile tudi lokve, ki 
napajajo živino.

A kljub vsemu živini na 
prihod na planino ne bo tre-
ba več čakati dolgo. Na pla-
nini Kisovec so se krave prve 
paše že razveselile, ta ko-
nec tedna jih bodo kmetje 

pripeljali oz. prignali na 
Malo in Gojško planino ter 
del Velike planine, preostale 
pa bodo na planino prišle do 
10. junija.

Da bo planina še lepša, pa 
so minulo soboto poskrbe-
li tudi člani Rekreacijskega 
društva Rigelj Velika plani-
na, ki so organizirali tradici-
onalno čistilno akcijo.

Pašniki pripravljeni na živino
Kmetje in lastniki pašnih pravic na Veliki planini te dni opravljajo t. i. tlako, s katero bodo pašnike 
pripravili za živino. Prve krave bodo na planino prignali že ta konec tedna.

Kmetje so v okviru tlake minulo soboto s pašnikov pobirali kamenje.

Moravče – Na zaključni pri-
reditvi vseslovenskega pro-
grama Varno na kolesu se je 
v četrtek zbralo več kot 500 
otrok iz dvanajstih sloven-
skih osnovnih šol. Zmagali 
so mladi kolesarji Osnovne 
šole Jurija Vege iz Moravč in 
si priborili donacijo v višini 
tisoč evrov, med deseterico 
najboljšh pa se je od gorenj-
skih šol letos uvrstil še Center 
za izobraževanje, rehabilita-
cijo in usposabljanje Kamnik. 
Sodelujoči so s pomočjo 
poučnih nalog spoznavali 
cestnoprometne predpise, 
nevarne točke v prometu in 
kolesarsko opremo, hkrati 
pa so odkrivali zabavno plat 
rekreativnega kolesarjenja. 

Slavili mladi iz Moravč

Jasna Paladin

Kamnik – Iz središča mesta 
so se najmlajši letos preseli-
li v Keršmančev park, kjer so 
imeli za svoje aktivnosti še 
več prostora, in to kar v pe-
tek in soboto. V dveh dneh 
se je festivala udeležilo prib-
ližno 2500 otrok in njihovih 
staršev.

»Veseli nas, da se Veroni-
kin festival razvija in širi. Iz 
sprva majhnega dogodka po-
časi nastaja festival, ki j eden 
večjih dogodkov za otroke v 
širši okolici,« je ob odprtju fe-
stivala dejal kamniški podžu-
pan Matej Slapar. Najmlaj-
šim je bilo letos naklonje-
no tudi vreme, zato dogaja-
nja res ni manjkalo. Na odru 
so se predstavili učenci kam-
niških osnovnih šol in dija-
ki Gimnazije in srednje šole 
Rudolfa Maistra Kamnik ter 

različni športni klubi, otroci 
so si lahko ogledali tudi ne-
kaj gledaliških predstav in 
plesnih nastopov ter vragolije 
čarovnika. Knjižnica France-
ta Balantiča Kamnik je prip-
ravila bukvarnico in knjižno 
menjalnico za otroke.

»Keršmančev park se je 
izkazal za odlično lokacijo, 
prijazno otrokom in star-
šem. V sodelovanju s šolami 
in športnimi klubi smo pri-
redili pravi živžav pod kroš-
njami dreves, v katerem so 
otroci brezskrbno uživali in 
bili deležni tako kulturnega 
kot športnega programa, ka-
terega ustvarjalci so bili tudi 
sami,« je ob zaključku doga-
janja povedala Doroteja Na-
rat iz Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik in 
dodala, da bo lokacija takšna 
tudi prihodnje leto, festival 
pa še naprej dvodneven.

Kamnik preplavilo 
otroško veselje
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik in 
Vrtec Antona Medveda Kamnik sta minuli konec 
tedna organizirala zdaj že tradicionalni Veronikin 
festival, ki je prvič potekal dva dni in na novi 
lokaciji v Keršmančevem parku.

Aleš Senožetnik

Mengeš – Občina Mengeš 
je v petek tudi uradno odpr-
la brv čez Pšato, ki so jo si-
cer dokončali že lani sep-
tembra, v začetku letošnjega 
leta pa so uredili še okolico. 
Gradnja brvi na Šolski ulici 
se je začela lani poleti, brv pa 
je namenjena pešcem, pred-
vsem šolarjem, ki jo upora-
bljajo za vsakodnevno pot v 
bližnjo osnovno šolo. Z iz-
gradnjo brvi tik ob kamni-
tem mostu so tako zagoto-
vili cenovno ugodno rešitev 
za zagotovitev varne šolske 
poti, saj je Šolska ulica ravno 

v času prihajanja in odhaja-
nja otrok v šolo precej pro-
metna. Odprtje brvi so zdru-
žili z odprtjem orodij za ulič-
no vadbo v neposredni bliži-
ni mosta v Športnem parku 
Mengeš pred osnovno šolo. 
Na orodjih za ulično vadbo, 
ki postajajo vse bolj prilju-
bljena med mladimi, se iz-
vajajo vaje z lastno težo in z 
veliko telesnega gibanja. Kot 
pravijo na občinski upravi, 
so se odločili za konstrukcij-
sko močna orodja, ki zago-
tavljajo kvalitetno in varno  
vadbo. Poleg orodij so posta-
vili tudi klop, koš za smeti in 
stojalo za kolesa.

Tudi uradno odprli brv čez 
Pšato in orodja za vadbo
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Igor Kavčič

Ljubljana – Z razstavo, ki je 
posvečena devetdeseti oble-
tnici slikarjevega rojstva, so 
prvič doslej v Galeriji Dru-
žina na ogled dela akadem-
skega slikarja Ferda Mayer-
ja, enega predstavnikov prve 
povojne generacije na lju-
bljanski Akademiji za likov-
no umetnost. Dolga leta je 

bil likovni pedagog v Kamni-
ku, kjer je živel in ustvarjal, 
zadnjih nekaj let vse do pre-
rane smrti pa je svoj ustvar-
jalni mir našel v Lomu pod 
Storžičem. Več kot štiride-
set del iz njegove sicer ob-
sežne likovne zapuščine sta 
za razstavo odbrali slikarje-
va vdova Danica Mayer in 
hči Smiljana Mayer Škofic.

Izjemen slikarski opus, ki 
ga je zapustil, obsega ume-
tniška dela najrazličnejših 
izrazov in tehnik, obvladal je 
tako olje kot akvarel, bil odli-
čen v grafiki, slikal je reali-

stične motive krajin in pode-
želske arhitekture, segal pa 
je tudi po abstrakciji in v njih 
iskal umetniško svobodo. 
»Mayer je podpisal na sto-
tine olj, akvarelov, pastelov, 
gvašev, temper, grafik sku-
paj z odličnimi monotipija-
mi in risbami ter celo kipar-
skimi deli,« je o umetniko-
vem delu zbranim med dru-
gim spregovorila dobra poz-
navalka Mayerjevega ustvar-
janja Melanija Primožič, ki 
dodaja, da ta pomembna sli-
karjeva zapuščina, ki jo ses-
tavljajo portreti in avtopor-
treti, akti, interieri, krajine, 
mediteranske vedute, tiho-
žitja, figuralne in abstrak-
tne kompozicije, čaka, da jo 

odkrijemo in jo postavimo 
na ogled tistim, ki jim jo je 
pokojni umetnik vse življe-
nje namenjal – nam vsem.

»V izboru je predstavlje-
nih nekaj ključnih del ter 
del, ki opozarjajo na njegov 
slogovni razvoj, recimo od 
drznih realističnih interpre-
tacij v prvih letih po akade-
miji, in to na velikih forma-
tih, ki takrat niso bili značil-

ni, pa do abstrakcije. Zato 
je na razstavi tudi slika Pa-
riz v noči iz leta 1960, ko je 
bil tam na študijskem po-
tovanju. V šestdesetih letih 
so nastajale bolj abstraktne 
kompozicije, v sedemdese-
tih pa se je spet vrnil k člo-
veški figuri – lep primer je tu 
alegorija Evrope iz leta 1973. 
Približeval se je abstrakci-
ji, a ohranjal stik s predmet-
nim svetom, figuro,« je po-
vedal ddr. Damir Globočnik. 
V prvem delu galerije so na 
ogled sicer redkeje razsta-
vljene monotipije, pri kate-

rih gre večinoma za abstrak-
tno motiviko, pri starejših 
delih pa so prisotne tudi fi-
gure, ženski obrazi, različni 
simboli, kot je golob miru in 
podobno.

Razstavo je odprl ljubljan-
ski nadškof Stanislav Zore 
z besedami: »Umetnost je 
dialog z resničnostjo in tis-
tim, kar je v umetniku sa-
mem takrat, ko ta ustvarja.« 
Govoril je o dialogu med 
umetnostjo in tistim, ki sto-
ji pred umetnino in jo opa-
zuje, ob tem pa je poudaril, 
da je lahko umetnost tista, 
ob kateri lahko stopimo tudi 
v dialog s samim seboj. Raz-
stava bo na ogled do 17. ju-
nija.

Od Evrope  
do abstrakcije
V Galeriji Družina v Ljubljani so minuli teden 
odprli razstavo del akademskega slikarja Ferda 
Mayerja (1927–1994).

Ljubljanski nadškof Stanislav Zore in slikarjeva vdova 
Danica Mayer pred Ferdovo Evropo / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Potujoča razstava o 
prvem slovenskem fotografu 
Janezu Puharju, ki je v letu 
2014, ko smo s Puharjevim 
letom obeleževali dvestoto 
obletnico njegovega rojstva, 
najprej potovala po krajih, 
kjer je živel in deloval po Slo-
veniji, je kasneje »preskoči-
la« tudi državne meje – po 
Pragi in Liberecu na Češkem, 
Bratislavi, Košicah in Trenči-
nu na Slovaškem ter Baslu v 
Švici, so prejšnji torek v Teh-
niškem muzeju Nikola Tesla 
v Zagrebu predstavili še nje-
no hrvaško različico. Raz-
stava je plod entuziazma in 
osebne iniciative, avtorica Pe-
tra Puhar je ustvarila vsebin-
sko zasnovo, njen sin, grafič-
ni oblikovalec Jernej Kejžar, 
pa je poskrbel za njeno grafič-
no in likovno podobo.

»Za naše gostovanje v Za-
grebu je v prvi vrsti zaslu-
žna slovenska veleposlani-
ca na Hrvaškem dr. Smilja-
na Knez, prav tako pa Mar-
kita Franulić, ravnateljica 
Tehniškega muzeja Niko-
la Tesla, ki se je takoj odzva-
la naši pobudi,« je povedala 
Petra Puhar, ki je z Jernejem 
razstavo na 18 panojih pri-
redila za Hrvaško, pripravi-
la pa sta tudi hrvaško-angle-
ški prospekt. »Poleg pano-
jev je na ogled tudi njegov 
prosojni portret, ki daje po-
seben čar razstavi, dodali pa 
smo tudi kratek dokumen-
tarni film Izgubljena formu-
la Janeza Puharja škotskega 
avtorja Robina Crichtona.« 
Osrednjo razstavo o Puharju 
spremlja sodobna fotograf-
ska serija Vitomirja Pretnar-
ja, ki predstavlja opus Ko-
rozija (Hrđa) o propadajoči 

tehniški dediščini nekdanjih 
železarskih Jesenic. Zgodba 
o Janezu Puharju bo v muze-
ju na ogled vse do jeseni. Kot 
je povedala Puharjeva, so na 

odprtju razstave dobili tudi 
zavezo, da je to šele začetek 
sodelovanja med Kranjem in 
Zagrebom in da bo razstava 
potovala še kam po Hrvaški.

Puharjevo leto še vedno traja
Pred dnevi so razstavo o življenju in delu Janeza Puharja odprli v Zagrebu, kmalu še na Slovaškem.

Na odprtju razstave: (z leve) fotograf Vitomir Pretnar, 
ravnateljica muzeja Markita Franulić, avtorica razstave 
Petra Puhar, predstavnik mesta Veljko Mihalić in slovenska 
veleposlanica na Hrvaškem dr. Smiljana Knez / Foto: Niko Sladič

Igor Kavčič

Kranj – Dokumentarni film 
o mestu Kranju je nekaj tako 
zelo posebnega, da velja ob 
njegovem prvem predvaja-
nju pripraviti dogodek. In ta 
je prejšnji četrtek v Prešerno-
vem gledališču tudi bil. Na 
prvem na pol javnem predva-
janju, saj je bilo to namenje-
no predvsem povabljeni pu-
bliki, so si film prišli ogledat 
mnogi znani Kranjčani z raz-
ličnih področij javnega živ-
ljenja, kulture, športa, gospo-
darstva, javnih zavodov in se-
veda tudi politike … Bržkone 
ga ni bilo med nami, ki ne bi 
v filmu iskal svoje hiše, blo-
ka, v katerem živi, kot je pra-
vilno v uvodu ugotovil avtor 
filma Toni Cahunek.

V več tisočletjih kranjske 
zgodovine seveda ne manj-
ka zanimivih zgodb, zapisa-
nih, v zadnjih sto in več le-
tih tudi fotografiranih, redko 
zabeleženih na filmski trak 
in tistih, ki si jih na podlagi 
zgodovinskih dejstev lahko 
le predstavljamo. Toni Cahu-
nek, diplomirani igralec, no-
vinar, moderator, komenta-
tor in vse življenje Kranjčan, 
se je svojega mesta lotil krono-
loško. V razkrivanje zgodbe 
mesta od prvih znanih zaseja-
nih semen ljudstev, ki so tu ži-
vela pred kakimi sedem tisoč 
leti, do industrijskega razvoja 
po drugi svetovni vojni in raz-
mišljanj o poti, ki naj bi jo ob-
čani izbrali za prihodnost, je 

avtor vključil kar 22 sogovor-
nikov, od teh jih je tretjino na-
šel v za poglede v preteklost 
najbolj kompetentni institu-
ciji Gorenjskem muzeju ozi-
roma na Zavodu za varstvo 
kulturne dediščine, ko gre za 
dr. Milana Sagadina, ki je z dr. 
Vereno Perko tudi odprl film 
v, lahko bi rekli, »arheološki 
preteklosti« mesta. 

Mesto, njegov razvoj in po-
sebnosti v posameznih ob-
dobjih tako spremljamo v 
razlagah sogovornikov sko-
zi oči stroke, kar je dobro. Av-
tor je, o tem ne dvomim, iz 
številnih dolgo posnetih po-
govorov znal izluščiti, kar je 
pomembno in hkrati za gle-
dalca zanimivo, in v prvi vrsti 
tisto, zaradi česar je Kranj po-
memben, tako v domovini 

kot v svetu. Govorniki obi-
čajno nastopajo pred prosto-
ri, objekti, artefakti, o katerih 
govorijo. Kjer je bilo to mo-
goče, so dogodki podloženi 
z arhivskimi posnetki oziro-
ma dokumentarnim gradi-
vom. V zgodbo je vključil ne-
kaj »pospeševalcev« aktualne 
kulture v mestu, k besedi pa 
so prišli tudi športniki, ki so 
v zadnjih desetletjih ponesli v 
svet ime Kranja. Prav slednji, 
tako kot na primer glasbenik 
Andrej Šifrer, nam v svojih 
izjavah pocrkljajo naša čustva 
– češ Kranj pa le ni kar tako. 
Če seveda ponosa že prej nis-
mo uspeli začutiti v predsta-
vljanju kranjske zgodovine. 

Dobro uro dolg dokumen-
tarec je »podložen« s posebej 
za film komponirano glasbo 

Drejca Pogačnika, pri samem 
vizualnem vtisu mesta pa ve-
lja omeniti odlično kamero, 
ki iz pravih zornih kotov do-
datno poudarja stavbe, objek-
te in predele mesta, simpatič-
ni pa so tudi prehodi iz ene-
ga zgodovinskega obdobja v 
drugega, ko se pogled kame-
re z dronom dvigne v zrak 
in mesto za nekaj trenutkov 
nadredi še večje. Seveda ga ni 
Kranjčana, ki ne bi znal naš-
teti, kaj vse v filmu manjka, 
naj gre za kakšno pomembno 
osebnost ali pa dogodek, ki se 
ni uspel uvrstiti v dobro uro 
dolgo zgodbo o Kranju. Ka-
korkoli že, Kranj ima film. 
Oglejte si ga v katerem od ju-
lijskih predvajanj v letnem 
kinu v Vovkovem vrtu. Kranj 
vam bo še bolj všeč.

Kranj, mesto na skali
V četrtek so v Prešernovem gledališču predpremierno predstavili dokumentarni film o zgodovini mesta 
Kranj z naslovom Kranj, mesto na skali avtorja Tonija Cahunka.

Majhna po številu, a velika po svojem ustvarjalnem prispevku – filmska ekipa: mojstra 
kamere Rok Kadoič in Filip Danilović ter scenarist in režiser Toni Cahunek. / Foto: Primož Pičulin

Ferdo Mayer je podpisal na stotine olj, akvarelov, 
pastelov, gvašev, temper, grafik skupaj z odličnimi 
monotipijami in risbami ter celo kiparskimi deli.



9Gorenjski glas
torek, 30. maja 2017

maja.bertoncelj@g-glas.si

»Pred pol leta smo se ve-
selili nove umetne trave na 
pomožnem igrišču in dese-
tih zaporednih zmag, danes 
pa vsi skupaj praznujemo 
in smo ponosni, da imamo 
spet nogometne prvoligaše. 
Seveda to pomeni tudi nove 
obveznosti, zato sem se že 
sestal z vodilnimi v klubu, da 
bomo uredili tisto, kar klub 
potrebuje – od financ do se-
maforja in, upajmo, tudi 
nove tribune,« je ob čestit-
kah poudaril župan Boštjan 
Trilar in se za podporo zah-
valil tudi navijačem. 

Zbrane je pozdravil tudi 
predsednik kluba Beno 
Fekonja, glasni pa so bili 
tudi navijači, ki so čestita-
li svojim prvakom, glasne 
podpore pa je bil deležen 
tudi trener in športni direk-
tor Siniša Brkič.

»Fantom sem zaupal vso 
sezono in skupaj smo priš-
li do želenega cilja. Res smo 
imeli malce bolj črn april, 
saj so nas pestile poškodbe, 
vendar so fantje vzdržali in 
ob koncu sezone so za nami 
rekordne številke in po-
datki. Imeli smo najboljšo 

obrambo, najboljši napad in 
naš načrt je izpolnjen. Tako 
skozi velika vrata prihajamo 
nazaj v prvo ligo,« je povedal 
Siniša Brkič in dodal, »raču-
nam, da bo vseh osemnajst 
fantov ostalo v ekipi. Nekateri 
imajo sicer že konkretne po-
nudbe, prav tako zadnji me-
sec delamo analize, na kate-
rih pozicijah bodo potrebne 

okrepitve. Priprave začenja-
mo že 12. junija in jurišamo 
na prvo ligo. Tujcev ne bo, ra-
zen morda v izjemnih prime-
rih. Računamo zlasti na svo-
jo mladinsko šolo, na mlade 
reprezentante in člane mla-
dinske ekipe.«

Prav mladinci so velik po-
tencial Triglava, saj so mi-
nulo nedeljo z zmago nad 

ekipo Domžal z 1 : 0 osvoji-
li naslov državnih prvakov.

Kljub slavju ob koncu pr-
venstva pa sezona za člansko 
ekipo še ni povsem zaključe-
na, saj jo 31. maja čaka še fi-
nale Pokala MNZ Gorenjske 
Kranj, na katerem varovanci 
Siniše Brkiča iščejo tretji za-
poredni naslov prvaka, tek-
mec pa bo NK Kranj Zarica.

Prva nogometna liga je nov izziv

Nogometaši Triglava so tudi na zadnji prvenstveni tekmi sezone zanesljivo slavili, saj so 
s 5 : 1 premagali Roltek Dob. / Foto: Gorazd Kavčič

31. stran

Miroslav Cvjetičanin

Milano – Jubilejna, stota 
dirka po Italiji se je v nede-
ljo tradicionalno končala na 
trgu Duomo v središču Mi-
lana z velikim zmagoslav-
jem Nizozemca Toma Du-
moulina.

Na njej je letos nastopi-
lo kar šest Slovencev, najbo-
lje pa se je z enajstim mes-
tom v skupnem seštevku od-
rezal Kranjčan oziroma Bri-
tofljan Jan Polanc (UAE Emi-
rates). Za Polancem je izje-
men Giro, saj je v peti etapi s 
ciljem na Etni zmagal na ve-
ličasten način. V tej etapi je 
bil ubežnik pred glavnino 
kar dvesto kilometrov, in ko 
je kazalo, da mu bo za zak-
ljučni 18-kilometrski vzpon 
zmanjkalo moči, je dokazal, 
da je kolesar za največje dir-
ke. Osem dni je vozil modro 
majico najboljšega »hribo-
lazca« oziroma za najboljše-
ga v točkovanju v gorskih ci-
ljih. Po enaindvajsetih eta-
pah pa mu veliki met med 
najboljših deset vendarle 
za las ni uspel. »Pred mano 
je deseterica, ki je bila tok-
rat neulovljiva, a sem kljub 
temu zelo vesel, da se mi je 
uspelo uvrstiti na enajsto 
mesto, to mi pomeni več kot 
modra majica, saj menim, 
da je zanjo še vedno čas. Ve-
liko mi pomeni, da sem na 
koncu četrti v točkovanju za 
belo majico, za katero se bo-
rijo kolesarji do petindvajse-
tega leta starosti. Res je tudi, 
da sem utrujenost čutil že 
prejšnji teden, še preden se 

je začel ''peklenski'' teden v 
Dolomitih, a me je želja po 
uvrstitvi med deseterico ne-
verjetno gnala naprej,« nam 
je povedal Polanc. Tu je tre-
ba dodati še izjavo športne-
ga direktorja Polančeve eki-
pe, slovitega nekdanjega ko-
lesarja, dvakratnega zmago-

valca Gira in svetovnega pr-
vaka Giuseppea Saronnia, ki 
je na vprašanje, kaj meni o 
Janovi vožnji, povedal: »Jan 
je izpolnil naša pričakova-
nja, dokazal je, da je kolesar 
za najtežje dirke, da je iz pra-
vega testa, da je kot tuba ma-
joneze, ki jo lahko iztiskaš tri 
tedne in bo še vedno nekaj 
ostalo v njej, takih predispo-
zicij nima veliko kolesarjev 
na svetu. Vsekakor je kolesar 
prihodnosti in samo vpra-
šanje sezone je, ko bo kro-
jil sam svetovni vrh kolesar-
stva. Na letošnjem Giru so 
uspešno nastopili še trije Go-
renjci, Matej Mohorič, Luka 
Mezgec in Luka Pibernik. 

Ostal na pragu 
deseterice
Jan Polanc je sloviti Giro končal z etapno zmago 
in enajstim mestom v skupnem seštevku.

Jan na startu zadnje gorske 
etape v Innichenu.

Trata – Balinarjem Trate, aktualnim slovenskim prvakom in 
evropskim podprvakom, v soboto ni uspel preboj na zaključni 
turnir evropskega pokala, ki bo junija potekal v italijanskem 
Saviglianu. Na povratnem četrtfinalnem srečanju s hrvaškim 
Pazinom v domači dvorani so sicer po rednem delu zmagali 
s 13:9, zaradi poraza na prvi četrtfinalni tekmi (12:10) pa je o 
potniku na sklepno dejanje evropskega pokala odločalo do-
datno razigravanje, v katerem so bili goste uspešnejši (1:3). 
Škofjeločani so bili sicer že na prvi četrtfinalni tekmi v Pazinu 
zelo blizu zmage, saj so povedli z 2:8, a so v nadaljevanju 
slavili samo še v igri dvojic. 

Trata izpadla po podaljšku

Jože Marinček

Kranj – S tekmami zadnjega 
kroga v prvi, drugi in tretji 
slovenski nogometni ligi se 
je konec tedna končala tek-
movalna 2016/2017. Še en 
krog pa bo odigran v gorenj-
ski nogometni ligi.

V prvi ligi je prvak Maribor. 
Domžale so v zadnjem krogu 
v gosteh visoko izgubile s Ce-
ljem (4 : 1), kar pomeni, da 
so sezono končali na četrtem 
mestu. Novo točko je osvojil 
Kalcer Radomlje. V Velenju 
so z Rudarjem igrali 0 : 0. V 

prihodnji sezoni bodo igra-
li v drugi ligi, saj so na lestvi-
ci končali na zadnjem mes-
tu, novi gorenjski prvoligaš 
pa bo Triglav, ki je v petek do-
bil pokal za zmagovalca dru-
ge lige. V njej ostaja Zarica 
Kranj. Drugoligaško sezono 
so na lestvici končali na os-
mem mestu, v zadnjem kro-
gu pa doma z 2 : 3 izgubili z 
ekipo Brežice Terme Čatež. 

S tekmami 26. kroga se je 
končalo tekmovanje v 3. slo-
venski nogometni ligi cen-
ter. V Šenčurju je Tinex Šen-
čur z 1 : 2 izgubil z Zagorjem, 

Bled Hirter prav tako doma z 
1 : 2 z AŠK Bravo, nogome-
taši ekipe Šobec Lesce pa so 
prav tako doma visoko izgu-
bili z Ilirijo 1911. Rezultat je 
bil 1 : 9. Gorenjski obračun 
na nogometnem igrišču v 
Stražišču med nogometaši 
Save Kranj in Velesovega so 
z 2 : 0 dobili domačini. Do 
točke so prišli nogometaši 
Komende, ki so na gostova-
nju pri Kolpi igrali neodloče-
no 1 : 1. Končni vrstni red: 1. 
AŠK Bravo 66 točk, 3. Bled 
Hirter 56, 6. Tinex Šenčur 
38, 7. Komenda 34, 8. Sava 

Kranj 30, 12. Šobec Lesce 22, 
13. Velesovo 18.

V soboto so nogometaši 
v gorenjski nogometni ligi 
odigrali pet tekem predza-
dnjega ali 22. kroga. Rezul-
tati: JuRenta Bitnje – Viso-
ko 0 : 1, Žiri – Naklo 1 : 0 in 
SIJ Acroni Jesenice – Bohinj 
3 : 1 v skupini za osvojitev 
od prvega do šestega mes-
ta ter Jecom Sport DLN – 
Preddvor 5 : 4 in Britof – Po-
let 1 : 5 v skupini od sedme-
ga do 14. mesta. Tekma Kon-
dor Godešič – Zarica Kranj B 
je bila včeraj.

Tekme le še v gorenjski ligi

Suhi treningi HKMK Bled   
so v polnem teku

Hokejski klub mlade kategorije 
Bled je svoje treninge iz ledene 
ploskve prenesel na prosto. 
Suhi treningi in s tem priprave 
na novo hokejsko sezono so 
v polnem teku. Otroci v vseh 
kategorijah pridno trenirajo po 
začrtanem programu in s tem 
vzdržujejo potrebno telesno 
pripravljenost za prihajajočo 
tekmovalno sezono.
V maju smo imeli v Hokejskem 
klubu mlade kategorije 
Bled redno letno skupščino. 
Seznanili smo se z rezultati 
pretekle tekmovalne sezone 
in rezultati koledarskega 
leta. Podatki so spodbudni 

in vlivajo obilo optimizma 
za nadaljne delo. Poleg tega 
smo izvedli volitve in soglasno 
izvolili novega predsednika 
HKMK Bled.

Za konec še obvestilo, da 
bomo v HKMK Bled v začetku 
meseca junija organizirali tečaj 
rolanja za otroke letnik 2011 
in starejše. Na voljo je še nekaj 

prostih mest, zato vas vabimo, 
da spremljate našo spletno 
stran www.hkmkbled.com in 
našo Facebook stran, kjer lahko 
prijavite svojega otroka. 

HKMK Bled / Foto: Grega Podrekar 

Vodice – Atlet Luka Janežič je na mednarodnem mitingu v 
Slovenski Bistrici postavil nov državni rekord v teku na 300 
metrov. Ta sedaj znaša 31 sekund 89 stotink. Vodičan je iz-
boljšal dosedanjo rekordno znamko Matije Šestaka. Njegov 
naslednji cilj je izpolnitev norme za svetovno prvenstvo v teku 
na 400 metrov, ki je njegova paradna disciplina.

Luka Janežič postavil državni rekord

Škofja Loka – Rokometaši so v ligi NLB v skupini za prvaka od-
igrali tekme devetega kroga, ki je dal tudi že novega državnega 
prvaka. Naslov gre enaindvajsetič v Celje. Ekipa Urbanscape 
Loka je gostovala v Ribnici in izgubila (27 : 26). Na lestvici so 
na petem mestu. 

Ločani izgubili v Ribnici
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Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 22 )

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

Poslanstvo pomagati
Imate radi zgodbe? Jaz 

jih obožujem. Veliko pouč-
nih sporočil najdemo v njih. 
Poglejmo si zgodbo o tem, 
komu in kako zares lahko 
pomagamo. 

V neki vasi se je rodil iz-
jemno bister deček s po-
membnim poslanstvom. Ko 
je bil star deset let, je zbral 
svoje najbližje. Povedal jim 
je, da odhaja v svet. Pomagal 
bo ljudem, rešil svet. Naredil 
nekaj velikega. To je njegovo 
poslanstvo.

Čez deset let se je vrnil. Po-
vedal je, da je svet ogromen. 
Prevelik zanj. Ne bo ga mo-
gel rešiti. Zato se je odločil, 
da bo zmanjšal področje svo-
jega delovanja. Omejil se bo 
na svoj kontinent. Odšel je. 

Spet je minilo deset let. Ko 
se je vrnil, je povedal, da je 
tudi domači kontinent pre-
velik. Zato je sklenil, da bo 

reševal le ljudi v svoji državi. 
In je odšel.

Čez deset let se je vrnil. 
Ugotovil je, da je država ve-
lika. V njej živi ogromno lju-
di. Najbolje bo, da se omeji 
le na pokrajino, iz katere iz-
haja. Vesel svoje modre od-
ločitve je odšel izpolnjevat 
svoje poslanstvo.

Čez deset let se je spet 
vrnil, da pove, kako mu gre. 
Pojasnil je, da velikost pok-
rajine presega njegove spo-
sobnosti. Delal bo le v rod-
nem mestu.

Po desetih letih je spet 
zbral svoje najbližje. Priz-
nal, da ne ve, ali mu bo uspe-
lo. Ljudi v mestu je ogrom-
no, njihovih težav še več. De-
loval bo le v svoji mestni če-
trti. Tako ima več možnosti.

Po naslednjih desetih le-
tih je na srečanju s svojimi 
najbližjimi povedal, da je 

videl ogromno sveta, se sre-
čal z mnogimi ljudmi in na 
podlagi vseh izkušenj ugo-
tovil, da je celo mestna četrt 
prevelika zanj. Odslej bo po-
magal le ljudem v svoji ulici. 
Njih pozna najbolje, tako so 
njegove možnosti za izpol-
nitev poslanstva večje.

Spet je minilo deset let. 
Njegovi najbližji, kar jih je 
še živelo, so napeto čakali 
srečanja z njim. Zaupal jim 
je, da je precenil svoje moči. 
Uvidel, da je tudi ulica preve-
lik zalogaj. Pomagal bo le še 
svoji družini.

Po desetih letih so se spet 
srečali. Zdaj že 90-letni sta-
rec jim je povedal, da je pri-
šel do ključnega spozna-
nja, ki bi ga rad delil z njimi: 
»Ugotovil sem, da sem nare-
dil veliko napako. Slepil sem 
se, da lahko rešim cel svet in 
vse ljudi v njem. Zdaj vem, 

da bi moral pričeti pri sebi. 
Najprej spoznati in razume-
ti sebe. Pomagati sebi. Potem 
bi bil mogoče dovolj moder 
in izkušen, da bi lahko poma-
gal še komu – svoji družini, 

sosedom v ulici, prebivalcem 
svoje četrti, mogoče komu od 
meščanov …« 

Konec zgodbe. Nov zače-
tek. Za razmislek o nauku. 
Kako pa mi? Pomagamo sebi?

Jelena Justin

Danes se bomo odpravi-
li v soški konec in obiska-
li vrh, kamor je rad zahajal 
nedavno preminuli gorniš-
ki kolega. Vzpon, ki navduši 
z lepo potjo, mirom, tišino, 
samoto, če želite, je prepros-
to vzpon, kamor se bom rada 
še vrnila. Morda zgolj na-
mig: jesen, zaradi številnih 
macesnov, mora biti tukaj 
pravljična.

Zapeljemo se čez Vršič pro-
ti Trenti. V vasi Soča, kjer nas 
smerokaz opozori za turistič-
no kmetijo Jelinčič, zavije-
mo levo, na ožjo, a asfaltira-
no stransko cesto, ki se v spo-
dnjem delu vzpenja med hi-
šami vasice Vrsnik. Peljemo 
se mimo označenega odcepa 
za vzpon proti planini Za ska-
lo. Mi se po cesti še kar vzpe-
njamo, vse do izrazitega le-
vega ovinka, od katerega se 

odcepi makadamska cesta, ki 
jo zapira rampa. Tik pred od-
cepom je parkirišče. 

Z vzponom začnemo po 
cesti za rampo, kjer nas table 
opozorijo, da smo v Trigla-
vsem narodnem parku in da 
se gibljemo po območju med-
veda. Cesta se vzpenja skozi 
gozd, kjer se tudi približa Su-
hemu potoku. Cesta se strme-
je vzpne v dveh zaporednih 
ovinkih. Po nekaj nadaljnjih 
metrih nas možic na levi stra-
ni ceste opozori, da zapusti-
mo makadamsko cesto, in na-
daljujemo po udobni gozdni 
stezici. Hodimo po nemarki-
rani stezi. V zmernem vzpo-
nu nadaljujemo skozi gozd, 
ko prečimo gozdno cesto in 
nadaljujemo na drugi strani 
naprej. Ko dosežemo skoraj 
izravnavo terena in se nam v 
daljavi pokažejo naš Čisti vrh, 
Plaski vršac in Griva, smo v 
delu, ki se imenuje Dol pod 

Plazmi. Spet prečimo cesto 
in spet nas čaka pas gozda. Ko 
na ovinku dosežemo cesto, ji 
sledimo nekaj deset korakov, 
bodimo pozorni na možice, 
ko nadaljujemo strmo in še 
enkrat strmo skozi gozd. Str-
mina nas pripelje na spodnji 
rob planine V Plazeh. Tudi če 
odcep zgrešimo in nadaljuje-
mo po cesti, nas ta pripelje na 
planino. 

Sprehodimo se mimo lo-
vske preže, kjer stopimo na 
travnat kolovoz, ki mu sledi-
mo. Po približno petih mi-
nutah nas možic na levi opo-
zori, da zavijemo na levo ste-
zo. Položna steza se kmalu 
začne vzpenjati skozi gozd, 
do stare vojaške mulatje-
re, in strmo pridobiva viši-
no. Pot zavije desno in pred 
nami se razprostre greben 
od Velikega Špičja do Trav-
nika. Ponekod ozka, rahlo 
izpostavljena pot nas pripe-
lje do sedla Čez Drt, do ko-
der pride tudi neoznačena 
steza iz Trebiškega Dola. S 
sedla Čez Drt se nam poka-
že Triglav. 

S sedla zavijemo levo in v 
desetih minutah dosežemo 
vrh Čistega vrha, ki s svojimi 
1875 m navduši z razgledom. 
Gore nad Sočo pa Prisojnik, 
Goličica, Germlajt, Kancelj-
ni, Planja, Razor, Kanjavec, 
koča na Prehodavcih, Zad-
njiški Ozebnik, greben Veli-
kega Špičja, pa sosednji Mala 
in Velika Tičarica … Ni, da ni! 
Navdušujoče, v miru in tišini. 

Z vrha sestopimo po poti 
vzpona in bodimo pozorni 
na ključnih mestih, da ne 
zgrešimo steze. Predlagam, 
da se pri sestopu ustavimo 
na planini V Plazeh ob koči 
Triglavskega narodnega 

parka. Od koče se vrnemo 
na spodnji rob planine in 
nadaljujemo strmi sestop do 
Dola pod Plazmi ter naprej 
do jeklenega konjička.

Zgolj še opozorilo: ne po-
zabite, da se gibljemo na 

območju medveda. Mi smo 
ob sestopu videli lepe sveže 
sledi.
Nadmorska višina: 1875 m
Višinska razlika: 920 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Čisti vrh (1875 m)

Območje medveda
Na severozahodni strani grebena Velikega špičja. Razglednik, ki navduši,  
saj ga obdajajo sami velikani Julijskih Alp. Območje medveda.

Detajl vzpona na sedlo Čez Drt / Foto: Jelena Justin

Čisti vrh pogleduje proti severnemu ostenju lepega Špičja. / Foto: Jelena Justin

Planina V Plazeh / Foto: Jelena Justin
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Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Tek miru je naj-
večji svetovni štafetni tek 
za mir. Tekači iz številnih 
držav s plamenico miru te-
čejo že od leta 1987. Tekaška 
ekipa, v kateri so bili tekači 
iz Avstrije, Rusije, Madžar-
ske, Nemčije, Bosne in Slo-
venije, je konec tedna pritek-
la na Jezersko, kjer se jim je 
ob prihodu pridružilo dva-
najst otrok iz jezerske šole, 
na etapnem cilju pa jih je z 
dobrodošlico sprejel jezer-
ski župan Jurij Rebolj. 

»Letošnji tek miru se je 
pred dvema mesecema začel 
na Irskem, prepotoval je že 
več evropskih držav, sedaj pa 
iz Slovenije potuje v Avstrijo 

in naprej, 7. julija bo njegov 
cilj v Belorusiji,« je poveda-
la tekačica iz Slovenije Jas-
mina Ridzi iz Ljubljane, ki 
je v skupini sedmih tekačev 
iz šestih držav v petek pri-
tekla na Jezersko. »Med te-
kom nosimo plamenico, ki 
simbolizira mir, saj želimo, 
da svoj ogenj v srcu ponese-
mo med ljudi po vsem sve-
tu. Srečni smo, ker nas pov-
sod sprejmejo prijazni ljud-
je.« Predsednik Športnega 
društva Jezersko Boris Pi-
skrnik pa je dejal, da so z za-
dovoljstvom sprejeli pobudo 
organizatorjev, da jih sprej-
mejo na Jezerskem, od ko-
der so jih v soboto odrasli te-
kači pospremili do meje z 
Avstrijo.

Tek miru obiskal Jezersko
Ekipo tekačev, ki sodelujejo v evropskem 
štafetnem teku miru, so konec tedna sprejeli na 
Jezerskem, kjer so se jim pridružili domači tekači.

Tekači s plamenico miru na Jezerskem

Maja Bertoncelj

Voglje – V soboto, 3. junija, 
se bo ob 18. uri v Vogljah za-
čela jubilejna petdeseta no-
gometna tekma starih proti 
mladim. Prvič je bila odigra-
na leta 1966, do danes pa je 
odpadla le leta 1991. 

Začetki nogometa pa v 
Vogljah segajo še dlje v pre-
teklost, v leto 1952. »Otroci 

so najprej žogo brcali oko-
li vogljanske lipe. V letu 1957 
so odigrali že pravo nogome-
tno tekmo v Čirčah s takratno 
mlekarsko šolo z rezultatom 
1 : 1. Leta 1960 so ustanovili 
TVD Partizan Voglje, ki so ga 
leta 1976 preimenovali v ŠD 
Voglje. V Gorenjem borštu 
so naredili igrišče za odboj-
ko, na katerem so igrali tudi 
nogomet in košarko. Ker pa 

niso imeli pravega nogome-
tnega igrišča, so se začeli dru-
žiti s Trbojci. Z njimi so se 
leta 1961 dogovorili za igranje 
v drugi gorenjski ligi pod ime-
nom Trboje/Voglje. Že prvo 
leto so bili tudi zmagovalci 
lige,« so v ŠD Voglje naved-
li le nekaj pomembnih zgo-
dovinskih mejnikov. Fantje 
so se leta 1966 dogovorili za 
prvo tekmo stari – mladi, ki je 

postala tradicionalna. »V zad-
njih letih smo nekaj tekem 
odigrali tudi z ekipo iz Vo-
klega, sodelovali na zimskih 
turnirjih malega nogometa v 
Kranju in na turnirju ob ob-
činskem prazniku v Šenčur-
ju. Upamo, da se bo nogome-
tna tradicija v kraju nadaljeva-
la,« še pravijo v društvu. Po so-
botni tekmi bo sledilo sreča-
nje v Športnem parku Voglje.

V Vogljah petdesetič stari proti mladim

Maja Bertoncelj

Visoko – Visoški tek je eden 
tistih, ki vsako leto privabi 
številne tekače, predvsem v 
otroških kategorijah. Letos je 
dočakal devetnajsto izvedbo, 
organizacijo pa ima v rokah 
ŠD Poljane na čelu z vodjem 
tekmovanja Gašperjem De-
beljakom. Udeležilo se ga je 
kar 181 otrok, ki so se pome-
rili na 350, 700 in 1000 me-
trov. Na deset kilometrov dol-
go preizkušnjo pa se je poda-
lo 85 tekačic in tekačev. 

Po pričakovanjih je prvi 
v cilj pritekel Škofjeločan 

Gregor Kustec (ŠD Osov-
nikar, 33:07) in s tem ubra-
nil lansko zmago, drugi je 
bil Dino Grbić (Kavarna Ba-
zen, 34:14), tretji pa Gorazd 
Šorn (ŠD Utrip, 36:04). V 
ženski konkurenci so bile 
prve tri Tajda Bogataj (Sport-
Ka, 44:10), Maja Pivk (44:18) 
in lanska zmagovalka Majda 
Trček (ŠD Poljane, 46:30). 

Visoški tek je drugo leto 
štel za tekaško serijo Gorenj-
ska, moj planet. Bil je četrti 
tek v letošnji sezoni. Do kon-
ca bodo še štirje, naslednji 
23. junija v Radovljici z Ra-
dol'ško 10ko.

Na Visoškem teku največ otrok

Okrog Tavčarjevega dvorca na Visokem je v različnih 
kategorijah teklo več kot sto osemdeset otrok. / Foto: Boštjan Snoj

Miroslav Cvjetičanin

Kranj – Tretji Scottov kolesar-
ski dan je ponovno dokazal, 
da je gorenjska prestolnica 
pravo kolesarsko mesto.

Z dirko najmlajših kolesar-
jev na Trsteniku so se zače-
li kolesarski dogodki, ki bodo 
na slavnosten način zazna-
movali 60-letnico Kolesar-
skega kluba Kranj. Eden od 
vrhuncev prireditev, ki se 
bodo odvijale vse do jese-
ni, pa je bil prav gotovo ne-
deljski Scottov kolesarski 
dan. Vse od jutra do pozne-
ga popoldneva so se v središ-
ču starega dela mesta vrstile 
prireditve, ki jim je bilo kolo 

skupni imenovalec. Najprej 
so se po mestnih ulicah vozi-
li najmlajši kolesarji, potem 
so družine kolesarile od sre-
dišča mesta skozi Primsko-
vo, Britof, Predoslje, Brdo, 
Kokrico in nazaj, za njimi 
pa so se na 47-kilometrski 
maraton pognali še vsi dru-
gi kolesarji. S to prireditvijo 
je Kolesarski klub Kranj zno-
va približal kolesarstvo vsem 
ljubiteljem tega športa in re-
kreacije. Kranj je kolesarsko 
mesto in tako mora tudi os-
tati. Vse kaže, da naše mes-
to postaja zgled tudi drugim 

občinam, saj brez razumeva-
nja in pomoči mestne obči-
ne v današnjih časih izvedba 
tako množične prireditve, ki 
poteka po najbolj prometnih 
cestah, sploh ni mogoča. Ve-
lika množica kolesarjev, ki se 
je zbrala, sovpada z idejo obu-
ditve starega mestnega jedra, 
za katero se zavzema Občina 
Kranj. Velika udeležba, lepa 
trasa, idealno vreme in po 
mnenju mnogih izvrstna or-
ganizacija so tisti razlogi, ki 
ženejo naprej, da bo v nas-
lednjem letu kolesarski ma-
raton še večji in še boljši.

Kranjski kolesarski dan
Nedelja je bila v središču Kranja popolnoma v znamenju kolesarstva.

Tik pred startom tretjega Scottovega maratona

Kolesarji so v nedeljo »okupirali« mestno središče.

Maja Bertoncelj

Ambrož pod Krvavcem – Ko-
nčana je tretja dvodnevna pri-
reditev Krvavec trail vikend, 
ki je postregla z novim rekor-
dom Vertikal km. Kranjčan 
Luka Kovačič (Team LaSpor-
tiva – KGT Papež) je od spo-
dnje postaje gondole Krvavec 
do vrha Zvoha potreboval vse-
ga 50 minut in 18 sekund. 

Na sobotni tekmi je bil nek-
danji odbojkar, zadnja leta pa 
odličen turni smučar in gorski 
tekač prepričljivo boljši od Si-
mona Aliča (54:50) in Tomaža 
Sokliča (KD Šenturška Gora, 
55:51). Najboljši ženski čas je 
postavila Tina Klinar (1;07:47), 
druga je bila Urša Trobec (ŠD 
Setnik, 1;11:10), tretja pa Maja 
Peperko (TK Šmarnogorska 
naveza, 1;11:26). Dvodnev-
ni športno-družabni ko n-
ec tedna, katerega nosilni 

org a nizator je ŠD Divji zajci, 
se je zaključil v nedeljo s te-
koma Sky run na 11 in 21 km. 
Na najdaljši razdalji je zma-
go, še drugo v dveh dneh, s ča-
som 2;25:38 slavil Luka Kova-
čič. Drugi je bil Luka Mihelič 
(KGT Papež, 2;32:41), tretji pa 
Rok Damjanič (TTSO Jezer-
sko, 2;38:57). Med ženskami je 
bila najhitrejša Nataša Kosec 
(Dotik zdravja, 3;46:11) pred 
Meto Trampuž (3;53:33) in Bar-
baro Novak Erjavec (Naviterra.
si, 4;08:08). Na krajši, 11-kilo-
metrski progi, so bili najhitrej-
ši moški Simon Strnad (Kro-
ufe.com – Astraea, 1;12:53), 
Janez Potočnik (AGP Pro, 
1;22:00) in Aleš Rozman (DI 
Tržič, 1;22:35), med ženskami 
pa je zmagala Klara Zupanc 
Korošec (Šmarnogorska na-
veza, 1;28:32) pred Teo Vidic 
(1;30:51) in Hano Mazi Jamnik 
(1;42:19).

Dvojček Kovačiča
Luka Kovačič je bil z dvema zmagama in 
rekordom prvi junak tretjega Krvavec trail vikenda. 

Volčji Potok – V soboto, 3. junija, bo v arboretumu Volčji Potok 
potekal dobrodelni tek Tečem, da pomagam – arboretum. Na 
voljo bosta dve trasi, ki skoraj v celoti potekata ob Kamniški 
Bistrici: 5,9 in 11,5 km. Prireditev ima humanitarno noto z 
zbiranjem sredstev za pomoč slepim in slabovidnim otrokom. 

Tekli bodo in pomagali
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Andraž Sodja

Kranj – Kranjska okrožna to-
žilka Polona Košnjek je mi-
nuli petek po zaslišanju sod-
nega izvedenca medicinske 
stroke Antona Laha na so-
jenju 32-letnemu kosovske-
mu državljanu Shkelzenu 
Kryeziuju napovedala, da bo 
razmislila o spremembi ob-
tožnice. Tožilstvo je namreč 
tudi na podlagi Lahovega pi-
snega izvedenskega mnenja 
zoper Kryeziuja na Okrož-
nem sodišču v Kranju vloži-
lo obtožbo zaradi domnev-
nega poskusa uboja sodrža-
vljana Fadila Zulfaja pri Sta-
ri pošti v Kranju 9. januar-
ja letos, izvedenec pa je v pe-
tek svoje mnenje spremenil 
v taki meri, da bo tožilka oči-
tano kaznivo dejanje mor-
da prekvalificirala v milejšo 
obliko. Senat pod vodstvom 
Marjete Dvornik je tudi sle-
dil predlogu zagovornice 
Mateje Likozar Rogelj in Sh-
kelzena Kryeziuja iz pripo-
ra izpustilo v hišni pripor, 
saj so tudi sami ocenili, da 
se nakazuje milejše kaznivo 
dejanje. 

V petek so zaslišali več 
prič, osrednja pa je bil iz-
vedenec medicinske stroke 
Anton Lah, ki pa je velik del 
navedb v obtožnici postavil 
na glavo. Izvedensko mne-
nje je dopolnil s poškodbami 
obtoženega, ki so bile znat-
ne, saj je Kryeziu utrpel raz-
trganine bobniča in vrsto po-
škodb po glavi, kar kaže na 

posledice pretepa, preden je 
uporabil nož. Največjo spre-
membo pa je Lahovo priča-
nje prineslo pri ugotovlje-
nih poškodbah oškodovan-
ca, saj je, kot je dejal Lah, 
naknadno pridobil fotogra-
fije, posnete pred operativ-
nim posegom na oškodo-
vancu. Vbodna rana na oško-
dovancu je bila po podatkih 
iz zdravstvene dokumenta-
cije globoka osem centime-
trov in široka 3,5 centimetra, 
Lah pa je na podlagi doda-
tne fotografije ugotovil, da 
je rana na takšnem mestu, 
da ni mogoče, da bi s sedem-
centimetrskim nožem priš-
lo do poškodbe pomembnih 
organov: »Ta rana ni bila 
tarčno namenjena, kot sem 

napačno ocenil v prejšnjem 
mnenju. Ni bilo nevarnosti 
za poškodbo femoralnih žil, 
še težje pa debelega črevesja 
ali ashiatičnega živca. Rana 
je slučajno povzročena s su-
nkom neke želje poškodova-
nja, ne pa z namenom, da bi 
s tem procesom vzeli življe-
nje.«

Kot je še dodal Lah, je glede 
na lokacijo rane težko ugoto-
viti, kako je bila povzročena, 
najverjetneje pa je obtože-
ni ležal na tleh z oškodovan-
cem nad njim, pri tem pa ga 
je z nožem sunil, najprej v 
ramo, nato pa v dimlje, pri 
čemer obtoženi najverjetne-
je ni videl, kam bo zamah-
nil. Ostaja pa tudi neraz-
rešeno stanje obtoženega 

Kryeziuja, ki navaja, da se 
zaradi predhodnih udarcev 
v glavo dogajanja ne spomi-
nja, da ima hude glavobo-
le, težko pa je po Lahovem 
mnenju oceniti, ali je šlo 
za pretres možganov, zato 
je sodni senat sprejel tudi 
predlog za izvedensko mne-
nje psihiatrične stroke.

Na sodišču je pričal tudi 
nekdanji sodelavec obtože-
nega in oškodovanca, ki je 
oba opisal kot mirna ter do-
dal, da naj bi družini oškodo-
vanca in obtoženega posku-
šali stvari rešiti mirno, oško-
dovanemu pa naj bi celo po-
nujali odškodnino, če se 
bodo zadeve umirile.

Sojenje bodo nadaljevali 
3. julija.

Tožilka napoveduje omilitev
Na petkovem nadaljevanju sojenja Shkelzenu Kryeziuju, ki ga obtožnica bremeni poskusa uboja Fadila 
Zulfaja 9. januarja letos, je pričanje izvedenca medicine spremenilo pogled na takratno dogajanje.

Sodišče je tudi zaradi napovedane omilitve obtožbe obdolženemu Shkelzenu Kryeziuju 
dosedanji pripor spremenilo v hišni pripor. / Foto: Gorazd Kavčič

Radomlje – Domžalski policisti so v nedeljo okrog 13.15 obrav-
navali prometno nesrečo na Prešernovi cesti v Radomljah, v 
kateri so bili udeleženi voznik in sopotnik motornega kolesa 
Yamaha ter voznik osebnega avtomobila Volkswagen Golf, 
med katerima je prišlo v levem ovinku do trčenja oziroma 
oplazenja. Sopotnik na motorju se je pri tem lažje poškodo-
val. Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče policisti prosijo vse, 
ki bi karkoli vedeli o njej, da pokličejo na Policijsko postajo 
Domžale ali interventno številko 113.

Okoliščine nesreče še preiskujejo

Jezersko – V nedeljo popoldne se je med plezanjem po zava-
rovani plezalni poti – ferati pod Češko kočo hudo poškodoval 
tuj planinec. Pri preprijemanju in pripenjanju je storil napako 
in padel okoli dvajset metrov v globino. Utrpel je več zlomov in 
drugih poškodb. Posredovali so gorski reševalci z Jezerskega 
ter združena ekipa Helikopterske nujne medicinske pomoči 
in gorske reševalne službe z Brnika, ki so jo do ponesrečenca 
pripeljali z vojaškim helikopterjem. Že na kraju so poškodova-
nemu planincu nudili prvo pomoč, potem pa so ga prepeljali 
v ljubljanski klinični center. Helikopterska ekipa z Brnika je v 
nedeljo posredovala tudi pod Vovškim vrhom, kjer je na poti iz 
Srednje Radovne planinec izgubil zavest, in pod Špikom, kjer 
sta na višini okoli dva tisoč metrov omagala finska izletnika. 
Prvega so s helikopterjem odpeljali v klinični center, finska 
planinca je bilo treba le varno prepeljati v dolino. 

Planinec padel v ferati

Andraž Sodja

Kranj – Na Okrožnem sodi-
šču v Kranju se je včeraj na-
daljevalo sojenje Jeseničano-
ma Mirzanu Jakupiju in San-
di Alibabić, ki ju obtožnica 
bremeni surovega ravnanja 
in zanemarjanja mladoletne 
osebe ter povzročitve več tele-
snih poškodb, med njimi tudi 
posebno hude, ki je imela za 
posledico smrt dveletne de-
klice Arine 3. julija lani. Tok-
rat je na prostor za priče sto-
pil nekdanji partner Sande 
Alibabić in oče pokojne de-
klice Senad Kardašević, ki so 
mu med pričanjem popusti-
li živci in se je verbalno zne-
sel nad Jakupijem, ta pa mu 
tudi ni ostal dolžan, tako da je 
sodnica prekinila obravnavo, 
dokler se priča ni pomirila. 

Kardašević je na sodišču 
večkrat poudaril, da na hčer-
kici nikoli ni opazil poseb-
nih poškodb, manjše po-
škodbe in buške pa sta mu 
obdolžena vedno znala ob-
razložiti. Zavrnil je Jaku-
pijeve navedbe, da bi bila 
Arina poseben otrok in de-
jal, da je bila povsem običa-
jen otrok. Nazadnje je Ari-
no videl na parkirišču 13. ju-
nija, ko na njej ni opazil ni-
česar posebnega, le zdela se 
mu je shujšana, Alibabićeva 
pa naj bi mu tedaj dejala, da 
se boji, da bo tudi ona dobila 
sladkorno bolezen kot njena 
starejša sestra. Dne 27. juni-
ja je Arino hotel videti, a mu 
niso pustili k njej, nato je de-
jal, da jo bo prišel iskat 2. ju-
lija, ko se starejša sestra vrne 
z morja. »A tedaj je bilo že 

prepozno. Ne morem verje-
ti, da se to lahko zgodi otro-
ku. Nesreče se zgodijo, a na-
merno mučenje – le kje to 
obstaja?«

Odnose v družini pre-
den ga je Sanda zapustila je 
opisal kot dobre, po razpa-
du družine pa so se stvari 
najprej zaostrile, kasneje pa 
zaradi koristi otrok norma-
lizirale. Kot je dodal, so se z 
obdolžencema tudi občasno 
družili, a Arina ni bila nik-
dar prisotna, češ da je pri va-
ruški: »Ampak očitno sta jo 
puščala samo v stanovanju 
s pitbulom. Če bi vedel, kaj 
se bo zgodilo, bi Arino vzel, 
ampak s Sando sva se dogo-
vorila, da vsak vzameva po 
dva otroka. Na koncu so bili 
pri meni trije, pri njiju pa le 
Arina.«

Nekdanjo partnerico je 
opisal kot koristoljubno, 
Jakupi pa naj bi jo zape-
ljal ravno z obljubami o lu-
ksuznem življenju. Po nje-
govih besedah je bila San-
da v razmerju z Jakupijem 
vse bolj podrejena, saj naj 
bi se celo na centru za so-
cialno delo o skrbi za otro-
ke pogovarjal on. Odpove-
dala naj bi se tudi starej-
ši hčerki, ki je začela tera-
pijo za sladkorno bolezen, 
saj naj bi ji Jakupi zagrozil, 
da jo bo pustil, če pripelje 
hčerko, češ da se boji inzu-
lina in igel. Sladkorno bo-
lezen starejše hčerke naj bi 
izkoristila tudi za izogiba-
nje cepljenju Arine oziro-
ma obisku zdravnika, saj 
naj bi Sando skrbelo, da bo 
zaradi cepljenja tudi Arina 

dobila sladkorno bolezen. 
»Zakaj je v resnici ni pelja-
la k zdravniku, pa ve samo 
ona, saj sem ji predal tri 
kartice z vabilom za cep-
ljenje,« je dejal. 

Na koncu čustvenega pri-
čanja je Kardašević še opi-
sal, kako je izvedel, kaj se je 
hčerkici zgodilo. V jeseniški 
bolnišnici se je najprej raz-
buril, ker ni ničesar izvedel, 

ob prihodu v klinični cen-
ter, kjer je prvič videl Ari-
no, ko je bila že priklopljena 
na naprave, pa naj bi Sanda 
najstarejši hčerki dejala, da 
je Arina padla po stopnicah 
in se udarila v radiator.  

Ob slovesu s sodišča je 
Kardašević za javnost še po-
vedal, da verjame, da bo so-
dišče obdolženima izreklo 
pravično kazen.

Čustveno pričanje Arininega očeta
Na kranjskem sodišču se je s čustvenim pričanjem Senada Kardaševića, očeta lani umrle Arine, 
nadaljevalo sojenje Sandi Alibabić in Mirzanu Jakupiju.

Včeraj so na kranjskem sodišču zaslišali nekdanjega 
zunajzakonskega partnerja obdolžene Sande Alibabić.
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Simon Šubic

Kranj – Gorenjski prometni 
policisti so v petek zjutraj na 
avtocesti med priključkoma 
Kranj-zahod in Brnik več ki-
lometrov ustavljali voznika 
tovornega vozila tujega pre-
voznika, ki je nenavadno vi-
jugal po cesti in s tem zelo 
ogrožal ostale udeležence v 
prometu. Voznik je večino-
ma nevarno vozil po voznem 
in odstavnem pasu, večkrat 
pa je z delom vozila zape-
ljal tudi proti prehitevalne-
mu pasu, po katerem je te-
daj prav tako potekal gost 
promet vozil. O nezaneslji-
vi vožnji in domnevi, da je 
voznik »verjetno utrujen«, 

je prijavitelj policiste obves-
til okoli pol osmih zjutraj na 
številko 113. 

Sumi o voznikovi pijanosti 
so se kasneje tudi potrdili. 
Preizkus alkoholiziranosti 
je namreč pokazal, da je vo-
zil s približno dvema promi-
loma alkohola (0,90 mg/l), 
v postopku se je voznik zelo 
opotekal, tudi sicer pa je bil 
vidno pod vplivom alkoho-
la. Policisti so ugotovili, da 
je voznik, ki je bil namenjen 
v Makedonijo, na vožnjo že 
ponoči krenil iz Nemčije, za-
radi močne opitosti pa poli-
cistov, ki so ga ustavljali več 
kilometrov, sploh ni zaznal. 
Po opravljenem postopku so 
ga pridržali.

Pijan vijugal po avtocesti



Alenka Brun

V 
vsem času, kar 
deluje na glasbe-
ni sceni, opaža, 
da smo Slovenci 
ljudje, ki se iz leta 

v leto težje sprostimo. »Ljudi 
moraš prav pripraviti, da gre-
do na plesišče. So bili že veče-
ri, ko sploh nihče ni plesal, a 
so se imeli vseeno izvrstno. 
Danes me ne preseneti nobe-
na reakcija več. Včasih sem bil 
pa recimo slabe volje, če ni nih-
če plesal,« pripoveduje Sebas-
tjan, ki ga v vlogi didžeja poz-
na ogromno Gorenjcev – pred-
vsem starejše, sedaj pa tudi že 
mlajše generacije. In čeprav je 
za svojo prvo ljubezen izbral 
poklic frizerja, je didžej že toli-
ko časa, da je to že zdavnaj pre-
raslo okvirje hobija. 

Bil je čas diskotek 

Njegova »mešalna« pot se 
je začela v časih diskotek, ko 
sta začenjala z iskanjem svo-
jega prostora pod soncem 
tudi Kanzyani in Umek. Na 
Gorenjskem je bila takrat 
zelo priljubljena diskoteka 
Gorjanc. 

»Bil sem še mulc,« se spo-
minja. » Ker me je zade-
va zanimala, sem lahko pri 
takratnem DJ-u gledal, kako 
sploh vse skupaj poteka. Vča-
sih mi je dovolil, da sem celo 
sam poskusil.« Ampak to 
so bili časi, ko je moral biti 
doma do enajste ure zve-
čer, še ni bilo telefonov in je 
omenjena diskoteka delova-
la nemoteno: zvečer, od četr-
tka do nedelje. In potem ga 
je nekega dne poklical last-
nik, naj pride naslednji večer 
»vrtet«. »Za seboj sem imel 

le nekaj polurnih, šestdeset-
minutnih predvajanj. Pove-
dal mi je, da je domači DJ zlo-
mil roko. In sem šel – ter ostal 
do zaprtja, šest let.«

V bistvu je Sebastjan v did-
žejstvu samouk. »V bistvu. 
Bili so drugi časi. Imeli smo 
posnetke na kasetah; tehno-
logija je bila slaba. Danes je 
tako, da različni didžeji vrtijo 
različno zvrst glasbe, mi smo 
bili pa vse v enem. Mene je to 
veselilo, in če bi imel še enkrat 
možnost izbire, bi se odločil 
enako. Mi pa v osnovi ni bila 
tako važna tehnika, bolj okus 
ljudi – in tako je še danes.« 

Ko še ni bilo na izbiro 
toliko didžejev

Njegova prva izbira je bilo 
vedno frizerstvo. Pravzap-
rav potrebe po tem, da bi bil 

didžej poklicno, ni čutil. Niti 
ni hrepenel po nekem zvez-
dniškem življenju. Dela mu 
ni nikoli manjkalo. Še danes 
ga pokličejo, ali bi vrtel glas-
bo na kakšnem dogodku, 
rojstnem dnevu, posebnem 
eventu. In dokler bo tako, da 
bo povpraševanje po njem 
obstajalo, če lahko tako reče-
mo, bo mešal oziroma pre-
dvajal glasbo – skratka ostal 
na trgu, pove. 

Vrtel je po vsej Sloveniji, 
največ seveda po Gorenjski, 
veliko v Radovljici, danes ga 
srečamo tudi v Kranju. 

»Takrat ni bila na izbi-
ro množica didžejev. Bili so 
časi »dancea« in znamenitih 
Bravo Hits. Sedaj moram na 
mesec pregledati tri giga-
bajte glasbe, včasih pa sem 
imel na voljo za mesec ali 
morda celo dva recimo 22 

pesmi. In potem si kombi-
niral in si se resnično moral 
znajti, saj pesmi nisi dobil 
na spletu: pesem si moral 
dobiti fizično, jo kupiti. Pes-
mi so tako neke vrste premi-
ere doživljale v diskotekah. 
Bravo Hits ogromno ljudi ni 
kupilo, in ko si vrtel glasbo, 
je bilo vse novo, zanimivo. 
Včasih sem ljudem predsta-
vljal novo glasbo, sedaj so to 
vlogo prevzele radijske pos-
taje in YouTube.«

Tehnika je napredovala, 
zvrsti je ogromno

Danes vrti glasbo bolj 
po lokalih oziroma nočnih 
lokalih. Tehnika je napre-
dovala, kar je super zato, da 
mu ni treba s seboj »vlači-
ti« veliko opreme, a prvin-
skost didžejstva izginja. 

SE SPOMINJAŠ BRAVO HITS?
Sebastjana Gučka iz Hotemaž pri Preddvoru Gorenjci poznamo kot frizerja in didžeja, kot DJ Seba je 
znan tudi širše. In ko ga povprašamo, koliko časa že nosi DJ-evski vzdevek, mora prav pomisliti. »Že 
kakšnih petindvajset let. Mislim, da sem začel s predvajanjem oziroma mešanjem glasbe, ko sem bil 
star šestnajst let,« odgovori.

Postaja vse bolj umetno, saj 
pri večini pesmi pri nasta-
janju sodeluje računalnik. 
»Sedaj je vse na USB-jih, na 
diskih.« Sebastijan je potre-
boval kar nekaj stopnic, da 
je prešel z zgoščenk na reci-
mo računalniško vrtenje. 

»Če ti komad v prvem 
trenutku ni všeč, se odlo-
čiš, da uporabiš tehnologi-
jo. Tako se ti lahko kot did-
žeju zgodi, da vrtiš glasbo 
recimo na valeti, pa so vsi 
učenci na telefonu, na sple-
tu ali pa pošiljajo sporoči-
la. Do danes se je didžejstvo 
tako spremenilo, da so ga 
nekateri opustili, ker smo 
se morali korenito spreme-
niti. Vendar menim – in 
tudi moja generacija did-
žejev – da imamo eno veli-
ko prednost: poznamo glas-
bo od šestdesetih let prejš-
njega stoletja do danes, did-
žeji, rojeni v devetdeset-
ih ali letnik 2000, poznajo 
največkrat glasbo za obdo-
bje desetih let nazaj. In če 
vrtiš v nekem lokalu, kjer so 
stranke stare več kot dvajset 
let, moraš nekaj stare glas-
be vseeno poznati. Lahko 
bi rekel, da imamo s kolegi 
moje generacije sedaj dru-
gačno, izboljšano patino.«

Danes je lahko že  
vsak didžej

Čeprav se kmalu izkaže, 
da spet čisto vsak ne more 
biti. »Deset minut ali eno 
uro predvajanja glasbe ni 
isto, kot če imaš polno ple-
sišče in moraš misliti vna-
prej, se spomniti naslednji 
komad. Predvsem pa pos-
krbeti, da ljudje ostanejo na 
plesišču. In tako po treh, šti-
rih urah vrtenja … Danes so 
ljudje zelo izbirčni. V trgovi-
ni so bili včasih trije deter-
genti, danes je izbira pre-
cej večja. Podobno je z glas-
bo. Ljudje imajo bolj izos-
tren okus, ker posameznika 
praktično na vsakem kora-
ku, skoraj vsaka aplikaci-
ja lahko opominja: glej to je 
nova pesem, takšna zvrst … 
Včasih je bil »dance«, malce 
popa, »slow«, sedaj so podz-
vrsti, nadzvrsti, ... in da vse-
mu temu slediš, si moraš 
na teden kar kakšnih tri-
krat vzeti po nekaj ur časa, 
da vse pregledaš, ker druga-
če ostaneš zadaj. In če dva ali 
tri mesece ne vrtiš, lahko kar 
zaključiš.« 

Rad zabava ljudi

Sebastjanu ste letos lahko 
prisluhnili tudi na Krvavcu. 
V času smučarske sezone je 
kar nekajkrat mešal glasbo 
na Krvavški plaži. Pravi, da 
tam želi biti Slovenec in pos-
kuša vrteti vsaj devetdeset 

odstotkov slovenske glasbe. 
»To je popolnoma drugačna 
zvrst zabave. Tudi na avstrij-
skih smučiščih vrtijo doma-
čo glasbo.« Se pa srečuje s 
problemom, da mu recimo 
v sedmih urah vrtenja zma-
njka glasbe, saj je ogrom-
no naših pesmi narejenih 
bolj popevkarsko, manjka 
pa pesmi z ritmom, razen 
remiksov, čeprav se tudi to v 
zadnjem času izboljšuje. Na 
srečo je tudi nekaj narod-
no-zabavnih napevov takih, 
da so popolnoma uporabni 
za tovrsten stil zabave. 

Ugotavlja, da je v poras-
tu hrvaška glasba. »Če sem 
iskren, je zelo melodična. 
Vsaj nekaj teh pesmi moram 
vedno zavrteti.« Osebno so 
mu blizu starejši house rit-
mi.

Spremlja mlado sloven-
sko didžejevsko sceno in 
morda jim je bil na začetku 
svoje poti podoben. Ne ple-
še, nikoli ni igral instrumen-
ta, ima smisel za ritem, naj-
raje pa vidi, da je on tisti, ki 
zabava druge. 

»Ob koncu tedna še vedno 
rad delam. Tako imam stik z 
ljudmi in tu lahko potegnem 
vzporednico s poklicem, ki 
ga opravljam. Povsod spoz-
navam ljudi, a didžejstvo mi 
daje energijo, da sem v pone-
deljek lahko spet dober fri-
zer. Frizerstvo in delo didže-
ja sta različna, a tudi podob-
na. Povsod imaš stik z ljud-
mi: ne veš, koga boš dobil na 
stol, koga na plesišče. Moraš 
ga prebrati, ugotoviti, kaj 
želi, tako da sem tako rekoč 
v osemdesetih odstotkih psi-
holog.«

Spreminjajo se časi, 
navade ljudi

Na srečo ima partneri-
co, ki razume njegovo delo, 
način življenja. Toliko časa 
je že na sceni, da se spomi-
nja, kako je prihajal domov 
s predvajanj ob šestih, sed-
mih zjutraj, potem ob dveh, 
pa spet ob štirih ... »Spre-
minjajo se časi, navade lju-
di. Preživeli so lokali, v kate-
re so ljudje, lastniki vloži-
li sebe, kanček svoje duše. 
Ta način nočnega življenja 
zahteva celega človeka, tu ni 
polovičarstva. Tudi denarni 
vložek je velik.« Nekaj časa 
je imel tudi sam željo, da 
bi imel lokal, celo frizerski 
salon z lokalom. »Če zade-
nem na lotu … Mogoče.« 

V tistem trenutku je pomi-
slil, kje vse je že delal … Na 
bazenih, v lokalih, na smu-
čiščih, v dežju ... Didžejstvo 
moraš imeti resnično rad, 
da v njem vztrajaš oziroma 
ostajaš. In nikoli si ni mis-
lil, da bo danes še vedno na 
sceni. 

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

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Alenka Brun

N
ürnberg je znan 
tudi po nürn-
berških meden-
jakih in klobasi-
cah ter izjemno 

obiskanem božičnem sejmu, 
katerega delček smo v začetku 
maja okusili tudi udeležen-
ci GTM-a, ko so gostitelji pri-
pravili njegovo mini, a izjem-
no barvito izvedbo na dvorišču 

mestne hiše. Na večer uradne-
ga odprtja sejma so nam pri-
pravili glasbeni večer v oper-
ni hiši, kjer smo prisluhni-
li domačim filharmonikom, 
druženje se je nadaljeva-
lo v Nemškem nacionalnem 
muzeju; naslednji dan pa smo 
spoznali še – kot sem že ome-
nila – slikovitost mestne hiše 
in živahnost božičnega sejma. 

Na vsakoletni tiskovni kon-
ferenci so novinarje nago-
vorili Petra Hedorfer, šefica 

Nemške nacionalne turistič-
ne organizacije, o Lufthansi 
je spregovoril prodajni dire-
ktor za Bavarsko Tomas Kre-
illechner, o nemških želez-
nicah Tobias Heußler in Jens 
Huwald, šef Turizma Bavar-
ske ter Yvonne Coulin iz nür-
nberškega turizma sta nekaj 
besed namenila še predsta-
vitvi Bavarske in mesta, ki je 
GTM gostilo. 

Tokrat so nas pov-
sod spremljala dekleta v 

tradicionalnih ženskih obla-
čilih iz Bavarske, Slovenci pa 
smo tovrstne ženske oprave 
vajeni predvsem iz priljub-
ljenega Oktoberfesta v Mün-
chnu. Če kdaj obiščete reci-
mo kakšno narodno-zabav-
no dogajanje, kot je bil neda-
vno Alpski večer v Bohinju, 
pa tudi pri nas lahko vidite 
številne nemško govoreče 
dame, oblečene v »dirndle«, 
kot se jim reče po domače. 
(Nadaljevanje prihodnjič)

Nürnberg (2)

BOŽIČNO VZDUŠJE MAJA

Božični angelčki, s katerimi si se lahko fotografiral Prodajalka nürnberških medenjakov iz preteklih časovKaj bi brez prest ...

Letos je bil sejemski del GTM vsaj na prvi pogled precej 
bolj uraden, le na dresdenski stojnici smo srečali Manuelo 
Malcus, umetnico, ki je ustvarjala z glino.

Vedno te bom držal
v objemu
in nikoli spustil 
tvoje roke.

Objem, ki mi je dal
uteho.
Tvoje roke,
ki so mi brisale solze.
Vedno bom imel
poljub še zate.
In nikoli 
ne bom pozabil nate.

Pot vodi me naprej,
kjer ni tebe.
Rabim tvoj objem,
tvoje roke.

Ne obupaj nad menoj,
sem tvoj,
in vedno bom,
danes in jutri.

Janez

Tvoj

Iskren objem ima veliko večjo vrednost, kot se zavedamo 
v tistem trenutku. Ljubezen je ali pa je ni. Poti vedno vodi-
jo samo naprej. Meta

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

PESMI MLADIH

Suzana P. Kovačič

G
ostiteljica leto-
šnjega srečan-
ja je bila Ljud-
ska šola Celo-
vec, vtise o 

nedavnem obisku pa so str-
nili učenci in učitelji Pod-
ružnične šole Podljubelj. 

Povedali so, da so si ogleda-
li znamenitosti Celovca, pri-
srčen sprejem jim je pripra-
vila Mohorjeva družba, tako 
so si na dvorišču Mohorje-
ve ogledali mozaik ustoliče-
vanja karantanskega kneza, 
v njihovi knjigarni pa spo-
znali legendo o nastanku 
Celovca. Na dvorišču Ljud-
ske šole Celovec so prisotne 

nagovorili direktor Mohor-
jeve družbe dr. Karl Hren, 
vodja šole iz Bračana Iren-
ka Ferlat, ravnateljica Ljud-
ske šole Celovec Tatjana Tol-
maier in vodja šole Podlju-
belj Maja Ahačič. Šola gos-
titeljica je dala velik pouda-
rek tudi druženju; na vol-
jo so bile razne igre, prepe-
vanje ob zvokih harmonike, 

joga za otroke, ustvarjalni-
ce ... V šolski avli je vsak iz 
pisanega papirja zgibal svoj 
okvir, šele ob slovesu pa so 
izvedeli, zakaj. Vsak se je 
namreč fotografiral ob kipu 
zmaja, ki stoji na Novem 
trgu, v foto ateljeju so razvi-
li črno-bele fotografije, ki so 
jih potem vstavili v okvir in 
domov odnesli izviren spo-
minek na nepozabni dan. 
Učenci iz vsake šole so izde-
lali tudi priložnostno darilo, 
ki so si ga izmenjali. Podlju-
beljčani so prinesli pozdra-
ve na okrašenih srčkih, da 
bi se ideje vsetržiškega srč-
nega projekta Tržič – mes-
to do brih misli in želja širi-
le tudi v zamejstvu.

PRI PRIJATELJIH
Srečanje treh dežel se imenuje dan, ko skupaj spoznavajo svet učenci in učitelji 
Podružnične šole Podljubelj, šole s slovenskim učnim jezikom iz Bračana na 
Goriškem v Italiji in zasebne katoliške šole, dvojezične Ljudske šole Celovec.

Ena od skupin pri možicu iz Vrbskega jezera 
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Podružnična šola Primsko-
vo in Krajevna organizaci-
ja Rdečega križa (KO RK) 
Primskovo sta ob Tednu 
Rdečega križa tradicionalno 
za vse učence šole pripravili 
prireditev, na kateri so učen-
ci višjih razredov mlajšim 
predstavili organizacijo in 
dejavnosti RK, kot so krvo-
dajalstvo, humanitarnost, 
socialna pomoč ... Poseben 
trenutek je bil za prvošolce, 
ko so jih slovesno sprejeli 
med člane RK, KO RK Prim-
skovo je vsem prvošolcem 
podarila tudi majico z napi-
som organizacije. 

Dan za Rdeči križ

Sprejem prvošolcev v Rdeči križ; na sliki so s predsednikom KO RK Primskovo Janezom 
Kernom, ki je mladim pripravil kratek nagovor, in članom KO RK Primskovo Stanetom 
Kalanom. / Foto: Primož Pučlin
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Cerklje – V soboto, 3. junija, bo ob 18. uri v Kulturnem hra-
mu Ignacija Borštnika koncert priljubljenega dvojca BQL 
ter pevke Nike Zorjan. Posebna gostja koncertnega veče-
ra bo mlada pevka Ula Ložar. Duo BQL sestavljata brata 
Anej in Rok Piletič, ki sta nastopila v oddaji Slovenija ima 
talent, na letošnji Emi s pesmijo Heart of Gold sta osvo-
jila drugo mesto, sedaj pa predvsem mlade oboževalke 
navdušujeta na vseslovenski turneji. Navkljub vse večji 
prepoznavnosti fanta pravita, da ostajata na trdnih tleh 
ter nadgrajevanju svojih glasbenih talentov. Velikih odrov 
tekmovanja za pesem Evrovizije je vajena tudi pevka Nika 
Zorjan, saj je nastopila kot spremljevalna vokalistka tako 
ob boku Tinkare Kovač kot tudi Maraaye. Mlada pevka Ula 
Ložar pa je Slovenijo uspešno predstavljala na Mladinski 
pesmi Evrovizije s pesmijo Nisi sam.

Koncert mladih za vse generacije

Simpatični glasbeni dvojec BQL prihaja v Cerklje. 
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Kranj – Doom metalna zasedba Mist je potrjena za festi-
val Bloodstock Open Air v Veliki Britaniji, ki se bo odvijal 
med 10. in 13. avgustom. Festival velja za največji poletni 
metal festival na Otoku, letos pa bodo med drugim tam 
nastopila imena, kot so Ghost, Megadeth, Testament, 
Kreator, Blind Guardian, Amon Amarth in številni drugi. 
Bližje lahko skupino, ki jo sestavljajo Nina Spruk, Ema 
Babošek, Blaž Tanšek, Neža Pečan in Mihaela Žitko, uja-
mete 14. julija na festivalu Dark O Metal v Reki na Hrva-
škem. Sicer pa se zasedba Mist trenutno pripravlja tudi 
na snemanje prvenca, v studio pa naj bi se odpravili že v 
začetku junija.

Pred Mist dolgo vroče poletje

Zasedba Mist je pripravljena na poletne festivale. 
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Samo Lesjak

K
o pogledamo sko-
zi droben oku-
lar, se slika razbi-
je na tisoč koščkov, 
na zrcalne barvi-

te podobe pravilnih in nep-
ravilnih oblik, ki iz trenut-
ka v trenutek spreminjajo 
podobo. To je pogled sko-
zi kalejdoskop. Na ta način 
tudi letos s festivalskim pro-
gramom razbijamo mono-
tonost vsakdana na tisoč 
različnih perspektiv. Omo-
gočiti želimo prostor in čas, 
kjer se lahko zgodijo druga-
čne stvari, kjer imajo zgodbe 
tudi nenavadne zaključke in 
kjer lahko vsak vidi svojo sli-
ko in odkrije svoj pomen,« 
festivalsko kalejdoskopsko 
dogajanje slikovito opisuje 
Saša Lončar, koreografinja, 
vodja festivala in predsedni-
ca KD Qulenium.

Festival, ki ga bo strokov-
no spremljala Jasmina Zalo-
žnik, se bo začel v petek, 2. 
junija, ob 17. uri v kranj-
skem Stolpu Škrlovec s sklo-
pom plesnih miniatur Gibo-
tron, na katerem se bodo s 
solo koreografijami pred-
stavili ustvarjalci, ki delujejo 

v okviru KD Qulenium, in 
sicer tako tisti, ki se prvič sre-
čujejo s solo procesom, kot 
tudi že uveljavljeni na med-
narodnem nivoju. V goste 
pridejo tudi plesalci plesnih 
društev iz Ljubljane, Mari-
bora in Cerknice. Za njimi 
bo oder Škrlovca ob 19. uri 
zasedel Filip Štepec s premi-
erno izvedbo plesne predsta-
ve Molitev žametnih src, ob 
20.30 pa bo na sporedu lut-
kovna predstava Soba v režiji 

Petre Stare. Gre za subtilno 
pripoved o ženski, ki sanja-
ri o svojem življenju, idea-
lih in medsebojnih odnosih 
– lepota golih rok in peče-
ne gline se spoji v naključno 
zgodbo o prijateljstvu, ljube-
zni, pričakovanju, osamlje-
nosti, otroštvu, pozabi, než-
nosti in strasti. Ob 21.30 bo 
na Češnjevem vrtu Layer-
jeve hiše koncert folk zase-
dbe No Sailor, ki jo sestav-
ljajo ameriški pevec Kieran 

Garvey ob podpori petčlan-
skega ansambla.

V soboto, 3. junija, bo ob 
18. uri v Prešernovem gle-
dališču ob mednarodnem 
obarvanem Giboskopu pote-
kala tudi predstavitev stripa z 
naslovom Enodnevnica avto-
rice Ane Štular. V predstavi 
I Fear Slovenia (Stolp Škrlo-
vec ob 20. uri) Leja Jurišić in 
Petra Veber nadaljujeta razi-
skavo zmot in zablod zahod-
ne politike in ekonomije, ki 
sta ju začeli v kritično odme-
vni predstavi Balet upora. 
Ob 22. uri bo v Trainstation 
SubArtu sobotni spored skle-
nil koncert zasedbe Ufosla-
vians, ki prinaša edinstveno 
mešanico balkana, ciganske, 
reggae, ska, hip hop in elek-
tronske glasbe. Naslednji 
petek, 9. junija, bo v Škrlov-
cu potekal pogovor z umetni-
koma Ano Romih in Benom 
Novakom, v SubArtu pa bo 
koncert džez/etno zased-
be tAman. Celoten spekter 
barv letošnjega Kalejdosko-
pa se bo zaokrožil v ljubljan-
ski Festivalni dvorani Pionir-
skega doma v petek, 16. juni-
ja, z gibalno-cirkuško dela-
vnico za otroke ter dan kas-
neje s plesnimi miniaturami 
Gibogib.

KALEJDOSKOPSKE BARVE 
SODOBNEGA PLESA
Festival sodobne odrske umetnosti Kalejdoskop v produkciji KD Qulenium bo preko plesnih predstav 
obiskovalcem ponovno ponudil možnost vpogleda v enkratno ustvarjalno moč sodobnega plesa.

Filip Štepec se bo predstavil v Molitvi žametnih src. 
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Kranj – V četrtek, 1. junija, ob 20. uri bo uvodni dan festiva-
la Layer, hvala za rože v Layerjevi hiši gostil zasedbi Širom 
in The Mechanical Tales. Skupino Širom sestavljajo multi-
instrumentalisti Iztok Koren, Ana Kravanja in Samo Kutin. 
Glasba, ki jo ustvarjajo, je razpeta med širokim poljem 
ljudskih zvenov in sodobnih akustično-rokerskih medita-
cij. Italijanska zasedba The Mechanical Tales komponira 
in igra glasbo za filme in ostale oblike bežečih sličic, glas-
bene zgodbe na živih nastopih pa podkrepijo z vizualnimi 
podobami.

Layer, hvala za rože

Kranj – V četrtek, 1. juni-
ja, se ob 20.30 s koncer-
tom pevke Nine Strnad 
začenja cikel zanimivih 
koncertnih dogodkov 
na vrtu gradu Khislstein. 
Po besedah umetniške 
vodje Romane Krajnčan, 
bodo večeri obarvani z 
dobro glasbo, vrhunski-
mi izvajalci, vinom in 
druženjem. Naslednji 
junijski četrtki bodo tako 
rezervirani še za koncer-
te Uroša Periča (8. juni-
ja), Nuške Drašček (15. 
junija) in Marka Hatla-
ka (22. junija), avgusta 
pa se obetajo koncerti 
Kristijana Krajnčana (17. 
avgusta), Romane Kraj-
nčan in Jureta Ivanušiča 
(31. avgusta) ter Omar-
ja Naberja s posebnim 
gostom Otom Pestner-
jem (7. septembra).

Glasbeni večeri pod 
grajsko lipo
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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V soboto, 13. maja, sta se v Radovljici poročila Boštjan 
Udir in Dragica Poljanšek. Na Bledu sta se 10. maja 2017 
poročila Gregor Jakac in Milica Tucakov, 20. maja 2017 pa 
Matej Finc in Urška Triler ter Aleš Vovk in Irena Čufar. V 
Kranjski Gori sta se 20. maja 2017 poročila Armin Kukavi-
ca in Dijana Bučić.

Mladoporočenci

Minuli teden je v obeh gorenjskih porodnišnicah skupaj 
na svet prijokalo 35 novih prebivalcev. V Kranju se je rodilo 
po 11 dečkov in deklic. Najtežja je bila deklica s 4050 gra-
mi, najlažji pa deček, ki je ob rojstvu tehtal 2630 gramov. 
Na Jesenicah se je rodilo 7 deklic in 6 dečkov. Najtežji je 
bil deček, ki je tehtal 3740 gramov, najlažja pa deklica, ki 
ji je tehtnica pokazala 220 gramov.

Novorojenčki

Vilma Stanovnik

T
e dni mine
va šestdeset let, 
odkar so dijaki, 
ki so maturira
li v šolskem letu 

1956/1957, zadnjič sedeli v 
gimnazijskih klopeh. Ko pa 
so se zbrali minuli pe tek in 
se znova posedli v eno od 
učilnic ter živahno pričako
vali začetek pouka, so si bili 
enotni, da je šestdeset let 
res hitro minilo. Za zače
tek jih je nagovoril ravnatelj 
Franc Rozman in jim spo
mine obudil z matematično 

formulo na tabli. Pozdravil 
jih je župan Boštjan Trilar, 
nato pa jih je na gimnazijska 
leta in tudi leta po njih, ko so 
se redno srečevali ob oblet
nicah, spomnil sošolec Mili
voj Veličković. »Maturirali 
smo leta 1957 in prvič smo se 
nato dobili po petih letih pri 
Starem Mayerju. Nato smo 
se dobivali vsako leto, vsakih 
deset let pa je bilo naše sreča
nje bolj svečano. Letos smo 
se še prav posebno potrudili 
in pripravili srečanje s pou
kom. Ob maturi nas je bilo v 
treh razredih 76, danes nas 
je prišlo okoli dvajset, saj 
jih je 21 umrlo, nekateri so 

bolni ali so se opravičili,« je 
povedal Milivoj Veličković. 

»Tako kot danes maturan
ti smo bili tudi mi mladi in 
razposajeni, čeprav je bilo 
takrat marsikaj drugače. Jaz 
sem na primer v gimnazi
jo peš hodila iz Bitenj,« je 
povedala Cilka Kregar.

O življenju na Gimnazi
ji Kranj je nekdanjim dija
kom spregovorila profeso
rica Nataša Kne, nato pa so 
si skupaj ogledali prenov
ljeno šolo in za konec pri
sluhnili kulturnemu progra
mu, ki so ga pripravili dija
ki Gimnazije Kranj in nek
danji dijak Tomaž Završnik. 

Odšli so še v stari Kranj in 
se na koncu zbrali na kosilu.

Medtem so v gimnazij
ske prostore prišli že nek
danji dijaki gimnazije, ki 
so maturirali v šolskem letu 
1966/1967, ter si prav tako 
ogledali šolo in prisluhnili 
kulturnemu programu.

»Za našo šolo je to pomem
ben dogodek in je postal že 
tradicija. Naša gimnazija 
ima bogato tradicijo, in če so 
nam naklonjeni starši in tudi 
stari straši, potem vsako leto 
dobivamo nove generacije 
otrok,« je ob zaključku sre
čanj povedal ravnatelj Gim
nazije Kranj Franc Rozman.

DVOJNI JUBILEJ
Na Gimnaziji Kranj so se minuli petek najprej srečali maturanti izpred šestdesetih let,  
nato pa še nekdanji dijaki, ki so proslavili petdeseto obletnico mature.

Nekdanji dijaki Gimnazije Kranj, ki so maturirali pred 
šestdesetimi leti. / Foto: Vilma Stanovnik

Nekdanji dijaki Gimnazije Kranj, ki so maturirali pred petdesetimi leti. / Foto: Primož Pičulin

Bralka pod šifro Leto 2017 
je položila karte po sistemu 
križ iz 36 kart. Najprej bomo 
pogledali osem kart, ki so 
v sredini in nam povejo o 
trenutnem stanju osebe, ki 
sprašuje.
Obisk, Težave, Nesreča, 
Mislec, Ljubosumje, Duhov-
nik, Sodnik, Darilo. Bralka je 
precej pod stresom, saj čus-
tvenih zadev nima urejenih 
tako, kot si želi. Veliko pre-
mišljuje, kaj lahko še naredi, 
da bi se ji karkoli spremenilo, 
vendar žal prav nič ni odvis-
no od nje, ampak od drugih 
oseb, ki so vpletene. Zaradi 
težav je nesrečna in ne ver-
jame več, da se kolo sreče 
obrne v njeno smer. Rada bi 
se nekaj odločila, a ne zbere 
dovolj moči. Imamo sedem 
kart, ki so položene pod cen-
trom in nam pokažejo minu-
le dogodke, ki še vedno vpli-
vajo: Potovanje, Sporočilo, 
Smrt, Upanje, Vdova, Hiša, 
Sovražnik. Težavo predstav-
lja vezanost na dom, druži-
no, zakon. Kadarkoli pride do 
odhoda, se sproži prihod – in 
ne spremeni se nič. Slej ko 
prej pride do poti brez pov-

ratka nazaj. Poletni meseci 
bodo obdobje odločitev. 
Zgodi se tudi nekaj, kar ni 
pričakovano, in na neki način 
pripomore k rešitvi. Bralko 
zelo moti nadzor, kar vidimo 
v karti Sovražnik. Njene želje 
niso sprejemljive za druge, 
zato ji tudi vedno kmalu upa-
de pogum za korak naprej. 
Naslednjič bomo pogledali 
še preostale karte, ki nam 
povedo o ljubezni, uradnih 
zadevah in zadnjih sedem, 
ki so nad centrom in napove-
dujejo prihodnosti. In seve-
da pogled vseh 36 kart. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom ''šola vedeževa-
nja'' in svojo šifro pošljite 
tri, pet ali sedem poljubnih 
kart ali pa karte za druge sis-
teme, ki ste jih že do sedaj 
spoznali. 
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

www.gorenjskiglas.si

»Kozoroginja«
Zopet se obračam na vas, da 
mi svetujete, kako naj ukre-
pamo, da se uredijo težave s 
sinom. Bojim se prihodnosti. 
Že kar nekaj časa ima težave 
pri zdravju, kaj kaže za nap-
rej? Tudi za vnuka me zani-
ma, kako bo z njim, saj je zelo 
občutljiv. 
Težave, ki jih imate s sinom, 
so res težke in vi sami lahko 
le malo naredite, da bi se to 
spremenilo. Vse je odvisno 
samo od njega. On je od te 
razvade odvisen in se ji ne 
misli odpovedati, vsaj ne čez 
noč. Otrok ga bo za nekaj 
časa spravil k sebi, a kaj, ko ni 
nujno, da bo tako tudi osta-
lo. Enostavno mu morate 
dati vedeti, da mu na noben 
način ne boste več pomagali, 
če se ne bo spremenil in pre-
nehal s svojo razvado, saj s 
tem uničuje sebe in ljudi, ki 

ga imajo radi. Vaše zdravs-
tveno stanje ni najboljše rav-
no zaradi vseh teh skrbi, ki 
vam jih povzroča. Sebe bos-
te morali postaviti na prvo 
mesto, ni druge. Mož ima 
skrbi zaradi zdravja, vendar 
bo vse v redu. Zaradi vnuka 
naj vas ne skrbi. Lepo raste 
in napreduje na vseh podro-
čjih. Res je bolj nežnega ter 
krhkega značaja in vidim, da 
vas ima zelo rad. Še vse bo 
dobro. Srečno.

»Žalostna mati«
Zanima me moje zdravje. Kaj 
bo s sinom. Na razpolago sem 
mu celi dan, on pa nikoli ni 
zadovoljen. Kaj naj naredim? 
V veliko pomoč mi bo vaš 
odgovor.
Majhni otroci nam povzro-
čajo majhne težave, veliki, 
odrasli otroci pa lahko pov-
zročijo res zelo velike težave, 

kot je tudi v vašem primeru. 
Vas sin je že kar dolgo odra-
sla oseba, obnaša pa se, 
kot da bi bil še v plenicah in 
popolnoma odvisen od vas. 
In draga moja, tukaj je z vaše 
strani največja napaka, ki jo 
delate in vedno znova vsak 
dan ponavljate. To, da ste mu 
vedno na vsakem koraku na 
razpolago. Le zakaj je tako? 
Le zakaj bi si poiskal partner-
ko, če od vas dobi vse tisto, 
kar potrebuje. Seveda razen 
osebnih čustvenih zadev. 
Skuhate mu, operete oblači-
la, pomagate mu finančno, 
skratka vse, kar je potrebno 
za življenje. Temu boste 
morali narediti konec. Če 
ne gre drugače, se naredite 
še bolj bolno in nemočno, 
da bo prisiljen sam postoriti 
osnovne stvari. Enostavno 
recite, da ne morete. Nikar 
ne mislite, razumem vas in 

ne obsojam, a na tak način ne 
morete iti več naprej, če sami 
sebi hočete dobro. Pogled v 
karte jasno pokaže, da je 
zadovoljen z življenjem, ki ga 
ima, in nima nobene potre-
be, da bi karkoli spreminjal. 
Sovražno je nastrojen, ker 
se v resnici tako tudi počuti, 
vendar ne pove na glas. Za 
vse, kar mu gre narobe in 
kjerkoli ima težave, krivi vas, 
saj je veliko lažje krivdo pre-
ložiti na drugega kot pa kaj 
narediti. Upoštevajte moj 
nasvet, in sicer, da se popol-
noma umaknite in videli 
boste, da se bo začel druga-
če obnašati. Takoj na začetku 
bo težko, saj ste navajeni, da 
vedno skrbite zanj, a počasi 
se boste navadili. Ljudje v 
okolici vas poznajo in ne ver-
jamejo njegovim besedam, 
ko govori čez vas neresnice. 
Srečno.
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NAGRADNA KRIŽANKA
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Nagrade:
3-krat dve vstopnici za Večer slovenskih viž v narečju

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 ponedeljka,  
5. 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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Joshua Jamesa Corbetta, moškega, ki je 
junija pred tremi leti vdrl v hišo z oskar-
jem nagrajene igralke Sandre Bullock 
(52), so obtožili zalezovanja. Sodnik je 
dosodil, da mora obtoženec nadaljevati 
z zdravljenjem v psihiatrični ustanovi, 

ter mu naložil še pet let nadzorovane pogojne kazni ter 
deset let prepovedi približevanja igralki. Corbett je izrazil 
obžalovanje za svoje dejanje in poudaril, da nikoli ni želel 
škoditi Bullockovi.

Zalezovalec Sandre Bullock obtožen

V 69. letu se je poslovil vodilni pevec sku-
pine The Allman Brothers Band, Gregg 
Allman. Pevec in klaviaturist ene najbolj 
uspešnih rokovskih skupin vseh časov se 
je kot avtor podpisal pod številne uspe-
šnice skupine – Whipping Post, It's Not 

My Cross to Bear in Midnight Rider so le nekatere med 
njimi. Skladba, po kateri je skupina najbolj znana, nosi 
naslov Jessica. Izdali so jo leta 1973 in je naslovna skladba 
avtomobilistične oddaje Top Gear.

Poslovil se je Gregg Allman

Avstralska manekenka Miranda Kerr (34) 
in ustanovitelj Snapchata Evan Spie-
gel (26) sta si obljubila večno zvestobo 
na intimni slovesnosti v Los Angelesu. 
Poročne načrte sta skrivala vse do zad-
njega. »Star je šestindvajset let, obnaša 

pa se, kot bi jih imel petdeset. Ne hodi ven, raje preživlja 
čas doma z mano, skuhava večerjo in greva zgodaj v pos-
teljo,« je zaročenca pred časom pohvalila manekenka.

Miranda dahnila usodni da Evanu

Po sedemnajstih letih zakona se ločujeta 
igralec Ben Stiller (51) in Christine Taylor 
(45). »Z ljubeznijo in izjemnim spoštova-
njem do preteklih let, ki sva jih preživela 
kot par, sporočava, da se razhajava. Naji-
na prioriteta so najini otroci, zato bova še 

naprej predana starša in dobra prijatelja,« sta zapisala v 
izjavi za javnost. Spoznala sta se leta 1999 med snema-
njem kratkega filma.

Ben Stiller in Christine Taylor se ločujeta

VRTIMO GLOBUS

Grega Flajnik

T
uristična vodni-
ca Polonca je na 
zanimiv način 
predstavila zani-
mivosti tega kra-

ja in okolice. Prebivalci obči-
ne Šentjur so ponosni na to, 
da je tam začel delovati New 
Swing Quartet, v kraju ima-
jo muzej, ki prikazuje pot 
južne železnice. V okolici sta 
bila rojeni tudi škof Anton 
Martin Slomšek in Štefka 
Drolc. Tu je razgrajal tudi 
rokovnjač Guzej, ki je jemal 
bogatim in dejal revnim. 

Ipavčeva hiša je danes 
protokolarni objekt Občine 
Šentjur. Na dvorišču pros-
tor za prireditve, kjer se odvi-
jajo glasbeni koncerti, Pleč-
nikova kapelica, ki jo je zna-
ni arhitekt predvidel, ko je 
preurejal celo hišo, v bližini 

stoji tudi lipa, v katero je že 
treščilo.

Franc Ipavec, oče znanih 
glasbenikov, se je preselil v 
Šentjur, ker v tem kraju niso 
imeli zdravnika. Tu je spoz-
nal ženo Katarino, ki je bila 
izjemno glasbeno izobraže-
na. Rodilo se jima je devet 
otrok. Veselje do glasbe in 
medicine sta starša prena-
šala na otroke. Oče Franc je 
kot proti bolečinsko sredstvo 
je uporabljal glasbo, s katero 
je med posegi pomirjal paci-
ente. Ko je zdravnik oprav-
ljal svoje delo, so otroci igra-
li klavir. Najbolj znana Ipa-
vca sta drugi in tretji sin po 
vrsti, skladatelja in zdravni-
ka Gustav in Benjamin. Naj-
uspešnejši in najmlajši Ben-
jamin je deloval v Gradcu in 
se tam gibal v visokih krogih. 
Pisal je skladbe za različna 
besedila in je avtor prve slo-
venske opere. 

Kozjansko je pokrajina, 
kjer človek in narava delu-
jeta v sožitju. Griči in doli-
ne namreč ne omogočajo 
prodora industrije v te kra-
je, gozdovi in razdroblje-
nost kmetij pa ne intenziv-
nega kmetijstva. Zato so pri-
merni za razvoj zeliščarstva. 
Na izletu smo obiskali Zeli-
ščno kmetijo Kalan, ki leži v 
vasici Kalobje na nadmorski 
višini 620 metrov. Pri vasi 
nas je počakal gospodar na 
kmetiji Franc Kalan, ki nam 
je razkazal okoliške hribe. S 
Kalobja je namreč prečudo-
vit razgled na Pohorje, Urš-
ljo goro, Peco, Alpe, Kum 
in celotno Kozjansko. Nato 
nas je peljal do kmetije, kjer 
skupaj z ženo Vikico pride-
lujeta zdravilne in aromatič-
ne rastline. Najprej sta nam 
razložila, kako pridelujejo 
rastline in katere pomaga-
jo pri posameznih boleznih. 

Druga skupina si je medtem 
ogledala posnetek, ki prika-
zuje delo z zelišči na njihovi 
kmetiji. Kalanovi pridelujejo 
zelišča ekološko – naravi pri-
jazno, brez mineralnih gno-
jil in škropiv. Polja obdeluje-
jo in pridelek pobirajo roč-
no, zelišča sušijo v sušilni-
ci na optimalni temperaturi, 
vlažnosti in svetlobi. Na svo-
jih poljih ekološko prideluje-
jo okoli petdeset vrst zdravil-
nih rastlin. Po predavanju so 
nam postregli s čajem, nato 
smo si ogledali še sušilnico 
za zelišča. Seveda so gostje 
lahko zelišča tudi kupili.

Po ogledu je bil čas za kosi-
lo, zato smo se peljali v bliž-
nji kraj Javorje pod hribom 
Žusem, kjer je turistična 
kmetija Žurej. Med kosilom 
z domačo hrano nam je gos-
podar Franc povedal nekaj 
zanimivih zgodb iz okoliš-
kih krajev. 

ZELIŠČA NA KOZJANSKEM
Cilj tokratnega izleta Gorenjskega glasa je bilo spoznavanje zelišč na Zeliščni kmetiji Kalan v vasi Kalobje na 
Kozjanskem. Pred ogledom kmetije smo si ogledali rojstno hišo zdravnikov in glasbenikov Ipavcev. 

V Ipavčevi hiši je Občina Šentjur uredila protokolarno sobo, 
ki služi tudi za poročanje parov.

Lokalna vodnica Polonca Jazbinšek nam je predstavila 
zanimivosti Šentjurja in okolice ter življenje Ipavcev ...

... naši gostje pa so pridno poslušali. Sprehod po Kalobju, kjer so doma Kalanovi

Vikica in Franc Kalan sta povedala veliko zanimivega o zeliščih. Gostje v sproščenem pogovoru / Vse fotografije: Grega Flajnik

Jezerska promenada na Bledu bo v poletni sezoni vsak 
konec tedna gostila Okuse Bleda. Šestindvajsetletno 
Majo Matič z Bleda smo tako srečali ob stojnici 
in svojevrstnem lesenem točilnem pultu iz gajbic 
restavracije Grill Lovec. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Tedenski jedilnik
Nedelja – kosilo: goveja juha z vlivanci, domači zajec v oma-
ki, kruhovi cmoki, zelena solata, orehovi štrukeljčki; večerja: 
špinačne polpete, toast, melona s sladoledom
Ponedeljek – kosilo: cvetačna juha, popečeno kuhano goveje 
meso, pražen krompir, smetanov hren; večerja: bučke s kislo 
smetano in jajci, kruh, bela kava
Torek – kosilo: zeljnata enolončnica s kranjsko klobaso, po-
lenta s parmezanom, berivka; večerja: tunina s čebulo, kruh, 
pečena paprika iz kozarca
Sreda – kosilo: juha iz bučk s sirovimi ravioli, rižota z mešanim 
mletim mesom in zelenjavo, rdeča pesa v solati, banane s 
sladoledom; večerja: mešana solata s posebno salamo, kruh
Četrtek – kosilo: piščančji paprikaš, njoki z zelišči, glavnata 
solata s korenjem in jajcem; večerja: hrenovke na žaru, okisan 
krompir z mlado čebulo, lepinje, bela kava
Petek – kosilo: paradižnikova kremna juha, ribji fileti po du-
najsko, dušen krompir, mešana solata; večerja: z gnjatjo in 
oljkami nadevani jajčevci, glavnata solata
Sobota – kosilo: goveji golaž, žemljice, zelena solata, jabolčna 
pita; večerja: piščančji ražnjiči na žaru, ocvrte bučke, lepinje, 
ajvar, paradižnikova solata, marelice

Domači zajec v omaki
Potrebujemo: 60 dag zajčjega mesa, po ščepec paprike in 
moke, 2 žlici olja, 2 dag prekajene slanine, strok česna, 1 ko-
renček, kos gomoljne zelene, pol čebule, malo majarona in 
bazilike, 1 paradižnik, po pol kozarca vode in vina, sol; 2 žlici 
smetane, žličko sesekljanega peteršilja.
Meso potresemo s papriko in moko ter ga na olju hitro opraži-
mo. Pridamo sesekljano slanino, strt česen, na kocke zrezano 
korenje in zeleno, sesekljano čebulo, začimbe in narezan olu-
pljen paradižnik. To malo prepražimo, nato zalijemo, osolimo 
in pokrito dušimo. Na koncu, ko je meso že mehko, dodamo 
omaki še smetano in sesekljan peteršilj.

Orehovi štrukeljčki na hitro
Za krhko testo potrebujemo: 30 dag moke, tri četrtine zavitka 
pecilnega praška, 10 dag margarine ali masla, sol, sok polovice 
limone, pol dl smetane (nabrane z mleka) ali polovico sladke 
in polovico kisle smetane, 1 dag sladkorja z 1 vaniljevim slad-
korjem in 1–2 žlički mleka.
Testo pripravimo na deski. Najprej z moko presejemo pecilni 
prašek, v to zdrobimo razrezano surovo maslo, malo osolimo, 
dodamo preostale sestavine in hitro vgnetemo v gladko testo. 
Mleko dodamo le tedaj, če je zmes presuha.
Nadev: od 10 do 15 dag naribanih orehov, 5 dag sladkorja, 
malo cimeta, limonin sok, pol dl smetane, 1 žlica ruma, 1 
rumenjak za mazanje.
Orehe zmešamo z vsemi naštetimi sestavinami. Testo razvalja-
mo, namažemo z nadevom in zvijemo. Zvitek po vrhu pomaže-
mo z rumenjakom in ga razrežemo v 3 cm široke štrukeljčke, po-
lagamo jih na pomaščen pekač ali na peki papir in takoj spečemo.

Mojca Logar

Bezeg je v polnem razcvetu 
tudi v naših krajih in mno-
gi so pohiteli z nabiranjem, 
pripravljanjem sirupa, šabese, 
sušenjem za čaj, včasih smo 
bezgove cvetove tudi ocvrli v 
pivskem testu. Najraje ima-
mo bezeg, ki ne raste ravno ob 
glavnih in prometnih cestah, 
čeprav ga tam najhitreje opa-
zimo. Zdi se, kot bi bil čistilec 
izpušnih plinov avtomobilov. 
Torej ga iščemo za vodo, ob 
travnikih … Prvo serijo bez-
govega sirupa smo naredili 
že za prvomajske praznike, 
ko smo se potikali ob morju. 
Tam je bezeg prej zacvetel. 
Drugo serijo smo naredili se-
daj. Soseda me prosi, naberi 
bezeg za mojo proizvodnjo. 
Za gospodinjski način zadoš-
ča 30 cvetov za eno serijo, za 
proizvodnjo pa potrebuje šest 
kilogramov bezga. Moj recept 
je tri litre vode in 30 cvetov 
bezga, tri kg sladkorja, tri li-
mone in šest dag citronke. Vse 
skupaj malo priredim. Na 10 
litrov vode dam šest kilogra-
mov sladkorja, en liter limo-
ninega soka in še bio limone 
z lupinami posebej za okus in 
10 dag citronke. Na sladkor 
gledam kot na nujno zlo. Eno 
leto smo z otroki preračuna-
li, koliko sladkorja je potem 
v enem kozarcu razredčene 
limonade. Potolažili smo se, 
da ena skromna mala žlička 
sladkorja v 3-decilitrskem ko-
zarcu ni tako pretirana reč. 
Če delamo limonado sami le 
iz limoninega soka, jo tudi 
sladkamo. In v takšnih doma-
čih limonadah je le sladkor, 
v kupljenih pa še marsikaj 
drugega. Ko zmanjka bezga, 
pripravim metino in meli-

sino limonado, dodam tudi 
žajbelj, lahko tudi timijan, in 
če bi bili res pridni, bi lahko 
enak pripravek naredili tudi 
iz materine dušice. Nekateri 
bezeg prekuhajo, jaz naredim 
limonado kar iz neprekuhane 
vode. Zaprem v »jumbo« ste-
klenice s pokrovčki in čaka. 
Res je, da v shrambi potem 
občasno nekaj šumi ali piska, 
ali pa se iz steklenice pocedi 
kakšen izcedek … Najbolje je 
takšne sirupe čim hitreje po-
rabiti. To je pijača za poletje, 
ko je dovolj svežih zelišč. Na 
jesen bomo pripravili jabolčni 
mošt in grozdov sok. To preku-
hamo in lahko čaka čez zimo. 

Nabrati šest kilogramov 
bezga je vseeno kar nekaj. 
Najprej smo ga nabirali z 
Rokom in Evo. Imeli smo s 
seboj grablje, da bi lahko do-
segli tudi najvišje cvetove. 
Kar nekaj časa smo se mučili, 
nakar je Eva začela kihati in 
smrkati. Cvetni prah kar leti 
s cvetov. V drugem poskusu je 
bil zraven tudi Janez. Vzel je 
drugo palico. Moška roka je le 
moška in cvetove smo nabrali 
v enkrat hitrejšem času. Če-
tudi bi ženske pogosto želele 
narediti vse same, nam moška 
pomoč olajša delo. Ko je so-
seda dala otrokom nekaj na-
grade, so se jim zasvetile oči. 
Celo poletje bi lahko nabirali 
gozdne plodove in zelišča. Še 
kako dobro se vi, drage bralke 
in bralci, gotovo spominjate 
nabiranja borovnic v mladih 
letih. Kakšen priboljšek vam 
je pomenil ta denar. Ko danes 
vabim otroke, da bi nabirali 
borovnice, le zamajejo z glavo 
… Le kam se je svet obrnil …

Zopet bezeg
Janez Logar

Poglejmo, kako se ti dve last-
nosti pojavljata pri ljudeh. Ni-
kogar ne želimo opredeljevati 
in še manj obsojati. Najboljše 
je, če ti dve nasprotni lastnosti 
opazujemo pri sebi. Tako ali 
tako vse ljudi, ki nas obkroža-
jo, in vse dogodke, ki se nam 
zgodijo, ocenjujemo iz sebe. 
In tega ne delamo glede na to, 
kako smo veliki, debeli, kakšno 
številko čevljev imamo, ali smo 
plešasti ali ne …, niti pri oce-
njevanju sebe, drugih in sveta 
okoli nas ne odloča obleka, 
naša hiša ali avto. Edini kri-
terij je tisto, kar nosimo v svo-
ji notranjosti. Kakor imamo 
znotraj, tako vidimo in doje-
mamo svojo zunanjost. Na ta 
način si lahko razložimo, za-
kaj isti dogodek ali istega člo-
veka tako različno dojemamo. 

Opaziti pa je, da ljudje, ki 
imajo veliko materialnega 
bogastva, prej prevzame ošab-
nost in prevzetnost. Moramo 
si priznati, da več material-
nega blagostanja (denar, hiše, 
potovanja) daje (vsaj kratko-
ročno) zadovoljstvo. Mnogi 
se nepričakovano, pogosto in 
nehote povzdignejo nad druge 
ljudi. Bolj pomembno jim je, 
kaj imajo, in ne to, kako lahko 
meni, družini, mojim prijate-
ljem ali celo ljudem v moji širši 
bližini moja prisotnost izboljša 
kakovost življenja. Običajno so 
ošabnost, prevzetnost in mate-
rialno bogastvo dobri prijate-
lji. V skrbi za pridobivanje in 
vzdrževanje tega bogastva se 
družijo s sebi podobnimi. Pri-
merjave jim še povečajo slast 
za imeti še več. Precej pozno 
ugotovijo, da so bolj osamljeni 
kot ne, saj nam samo bogastvo 
ne more dati dolgoročne sreče. 

Takšne in drugačne notranje 
boje (ki jim ne uide nihče) 
prebrodijo s še več dela in obču-
dovanjem, kaj vse so ustvarili. 

Na drugi strani imamo 
ljudi, ki jim preprosto ni bilo 
dano ustvariti mnogo. Ali pa 
so se odločili za preprostejši 
stil življenja. Ne pomeni, da 
so revni, le vsega si ne morejo 
privoščiti. Ostane jim več časa 
(še posebno, ko odidejo otroci 
od doma) zase. Ali pa ljudje, ki 
imajo poklice, kjer spremljajo 
trpljenje drugih ljudi, in ljudje, 
ki si želijo osebne in duhovne 
rasti. Ko začnemo spoznavati 
svojo notranjo globino, odpade 
ošabnost in prevzetnost, kmalu 
pa pride ponižnost in spoštlji-
vost. Kajti vrednost človekove-
ga življenja, trpljenja in veselja 
je precej nad materialnim bo-
gastvom – ne glede na stanje 
trenutnih družbenih vrednot. 
Zdi se, da pri nekaterih ljudeh 
ponižnost in spoštljivost do živ-
ljenja rahlo zamujata. Vsakdo 
pa je povabljen, da si na ta 
način precej dvigne kvaliteto 
lastnega bivanja. To ne pome-
ni, da se moramo poniževati, 
pomeni pa neko skromnost 
pred zakoni, ki jih še ne poz-
namo.

Zato ne obsojajmo ošabnih 
in prevzetnih ljudi. Zelo po-
gosto jim je to le obramba. Ne 
vemo, kaj vse nosijo v sebi in 
kaj prikrivajo s svojim obnaša-
njem. Mi poskrbimo zase. Oni 
so v svojem svetu, kot smo mi 
v svojem. Sami pa izbiramo, 
na kakšen način bomo gradi-
li odnose: ali z ošabnostjo ali s 
ponižnostjo.

Ošabnost in ponižnost

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

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Losos s sočno zelenjavo  
in mediteranskim krompirjem

Naslednji recept pripo-
ročam vsem – ne le zaradi 
dobrega okusa, temveč tudi 
zaradi vseh kvalitetnih hra-
nil. Losos ima namreč veliko 
vsebnost vitaminov in mine-
ralov, poleg tega pa vsebuje 
veliko vitamina D in ome-
ga-3 maščobnih kislin, ki jih 
v naši prehrani zadnje čase 
zelo primanjkuje. Če pod lo-
sos položimo še zelenjavo in 
vse skupaj zavijemo v foli-
jo ter spečemo, se vsi okusi 
prepojijo in nastane never-
jetno okusna jed. Za bolj lač-
ne zraven ponudimo še me-
diteranski krompir.

Za pripravo lososa z zele-
njavo potrebujemo: 4 fileje 

lososa, 4 stroke česna, 1 bio 
limono, pol rdeče paprike, 
pol rumene paprike, pol ze-
lene paprike, 1 bučko, pol 
pora, sol, 4 žlice olivnega 
olja.

Losos operemo in ga osu-
šimo. Paprikam odstranimo 
semena in jih narežemo na 
rezine. Bučko in por nareže-
mo na kolesa. Vso zelenja-
vo zmešamo. Limono dob-
ro operemo pod toplo vodo 
in jo narežemo na tanke ko-
lobarje. Česen narežemo na 
lističe. Pripravimo si 4 kose 
alufolije, ki naj bodo veliki 
približno 20 x 30 cm. Na vsa-
ko folijo enakomerno razpo-
redimo zelenjavo. Na vsak 

kupček zelenjave položimo 
file lososa, ki go posolimo. 
Vsak file potresemo z enim 
strokom česna in ga prelije-
mo z žlico olivnega olja. Na 
vsak file položimo še dva ko-
lobarja narezane limone. 
Vsako folijo posebej prepog-
nemo čez losos in zelenjavo 
in zavijemo v paketek. Pa-
ketke položimo na pladenj 
in pečemo v pečici, ogreti na 
180 °C, 20–25 minut.

Za pripravo mediteran-
skega krompirja potrebuje-
mo: krompir, 1 žličko rož-
marina, 1 žličko origana, 1 
žličko bazilike, 1 žličko mle-
te rdeče paprike, 1 žličko 
česna, 3 žlice olivnega olja.

Krompir olupimo in ga 
kuhamo v osoljeni vodi. 
Krompir odstavimo iz šte-
dilnika in ga odcedimo, ko 
ni še povsem kuhan (da bi 
bil kuhan, bi potrebovali še 
približno 5–10 minut, od-
visno od krompirja). Pekač 

pokapljamo z žlico olivnega 
olja, nanj položimo krom-
pir, ga potresemo z vsemi 
začimbami in vse skupaj 
premešamo. Pokapljamo s 
preostalim oljem. Pečemo v 
pečici, ogreti na 180 °C, prib-
ližno 20 minut.
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desetdnevna vremenska napoved

Torek
30. 5. 

13/28 °C

Nedelja 
4. 6.

13/25 °C

Sreda 
31. 5. 

Četrtek
1. 6. 

Petek
2. 6. 

Sobota
3. 6.

14/29 °C 15/28 °C 15/27 °C 13/25 °C

Ponedeljek 
5. 6.

Torek
6. 6.

Sreda
7. 6.

Četrtek
8. 6.

12/25 °C 12/23 °C 11/25 °C 12/24 °C

tedenski koledar
     vzhod zahod 

sudoku_LAZJI_17_43
NALOGA

7 6 9 8
4 3 1

7 5
9 2 8 7 1

3 1 4
1 8 7 6 2
7 6

8 9 5
2 8 5

sudoku_LAZJI_17_43

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_17_43
NALOGA

7 8 1 9
6 7

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

2 1 8
7 4 3

2 8
9 8 6

sudoku_TEZJI_17_43

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_17_43
NALOGA

7819
67

253
143
896241

218
743

28
986

sudoku_TEZJI_17_43

REŠITEV

743281956
956473182
281596734
165748329
897632541
432915678
678154293
514329867
329867415

sudoku_LAZJI_17_43
NALOGA

7698
431

75
92871

314
18762
76

895
285

sudoku_LAZJI_17_43

REŠITEV

735169248
496528371
182347596
928476153
673215489
541983762
357692814
819734625
264851937

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 31. 5.
16.40, 19.00, 20.10, 21.20 PIRATI  
S KARIBOV: SALAZARJEVO MAŠČEVANJE
18.45 100 METROV
20.45 OSMI POTNIK: ZAVEZA
16.50 DEČEK S PLANIN
16.20 DIP: RAZISKOVALEC GLOBIN, sinhro.
18.00 KAKO BITI LATINO LJUBIMEC

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 31. 5.
20.00 OBALNA STRAŽA
17.00, 19.30 PIRATI S KARIBOV:  
SALAZARJEVO MAŠČEVANJE 
15.30, 18.00, 20.30 PIRATI S KARIBOV: 
SALAZARJEVO MAŠČEVANJE, 3D
18.30, 21.00 OSMI POTNIK: ZAVEZA
20.50 KRALJ ARTUR: LEGENDA O MEČU
17.30 KRALJ ARTUR: LEGENDA O MEČU, 3D
18.10 VARUHI GALAKSIJE, 2. DEJANJE
16.10 DIP: RAZISKOVALEC GLOBIN, sinhro.

16.30 MALI ŠEF, sinhro.
15.30 MALI ŠEF, 3D, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 30. 5.
20.00 SAFARI

Četrtek, 1. 6.
20.00 POTOVANJE ČASA

Petek, 2. 6.
20.00 SLUŽKINJA

Sobota, 3. 6.
17.00 MALI ŠEF, 3D, sinhro.
19.00 DRUŽINSKI ČLOVEK
21.00 9. ŽIVLJENJE LOUISA DRAXA

Nedelja, 4. 6.
17.00 MALI ŠEF, sinhro.
19.00 9. ŽIVLJENJE LOUISA DRAXA
21.00 DRUŽINSKI ČLOVEK

Organizatorji filmskih predstav si pridržuje-
jo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 30. maja
20.00 Avtorski projekt: STENICA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

30. 5. tor. Ivana 5.16 20.44

31. 5. sre. Angela 5.15 20.45

1. 6. čet. Fortunat 5.14 20.46

2. 6. pet. Erazem 5.14 20.46

3. 6. sob. Pavla 5.13 20.47

4. 6. ned. Franc, binkošti 5.13 20.48

5. 6. pon. Valerija 5.12 20.49

Maja Bertoncelj

Dorfarje – Vabilu na kavo z 
brati Prevc se je odzvalo naj-
več ljudi doslej. Predvsem 
najmlajši so komaj čaka-
li na obisk Petra, Ceneta in 
Domna. Skozi pogovor, ki 
sta ga vodila Monika Tavčar 
in Anže Zevnik, smo spoz-
navali vsakdan treh skakal-
nih bratov. Pridružil se jim 
je tudi Peter Slatnar, ki jim 
izdeluje »skakalna krila«. 

Gostitelj dogodka, ki so 
ga poimenovali V tretje gre 
rado!, je bil oče naših treh 
skakalcev in direktor pod-
jetja Božidar Prevc, ki je bil 
vesel takšnega odziva na do-
godek. Bratje so že dodobra 
v procesu treninga na novo 
sezono. Domen in Cene čas 
namenjata tudi šolskim in 
študijskim obveznostim, 
Peter pa je tudi v poslovnih 
vodah in je kot lastnik ude-
ležen v podjetju Prevc salo-
ni pohištva. »Moja prva skrb 
je šola, da se bom potem lah-
ko z veseljem posvetil le sko-
kom. Takoj po sezoni sem 
šel v šolske klopi, kaj pa naj 
bi delal drugega? Še kar ne-
kaj moram nadoknaditi za 
nazaj, se še kar nekaj naučiti, 
a vsako znanje je dobrodoš-
lo,« je povedal Domen, dijak 
tretjega letnika Gimnazije 
Franceta Prešerna v Kranju, 
ki se veseli tudi maturant-
skega izleta. »Maturantski 
izlet bo tak, kot si ga bomo 
naredili. Je pa za tiste dijake, 
ki naredijo tretji letnik, tako, 
da najprej to, potem pa ma-
turantski izlet,« je dejal naj-
mlajši izmed bratov, ki je bil 
deležen še posebnih čestitk. 
V nedeljo, 4. junija, bo pos-
tal polnoleten. Poleg šole in 
treningov mu veliko časa 
ne ostane, izkoristi pa ga za 
kakšen izlet v naravo. Cene 
je razkril, da se dobro znaj-
de tudi v kuhinji in dobil ide-
jo, da bi lahko Domnu za roj-
stni dan spekel torto. In za-
nimivo: nekaj časa nameni 
tudi za urejanje pošte, ki do-
mov pride od oboževalk. Ve-
čina jo je iz Poljske. Njegova 
želja za prihajajočo zimo je 
skakati vsaj tako kot v lanski 
ali bolje. »Vstaneš, treniraš, 

poješ, počivaš, treniraš ...« 
pa je svoj vsakdan predsta-
vil Peter, ki je obujal spomi-
ne tudi na lanski nepozabni 
obisk pri papežu v Vatikanu 
in na minulo sezono. »Sem 
jo že kar dobro ocenil in pre-
bavil. Veliko stvari je bilo, iz 
katerih se lahko kaj naučiš. 
Ni bilo vrhunsko, kot sezo-
no prej. Bila je kot star žvečil-
ni gumi, ki si ga nekje pob-
ral,« jo je slikovito opisal. Za 
konec pogovora sta skupaj 
s Petrom Slatnarjem poja-
snila, kako sta se v pretekli 
zimi lotila novega projekta. 
V salonu sta bili na ogled dve 

različni smučki. Prva ima 
najkrajši skok 206 metrov. 
Te smuči so edini primer na 
svetu s posebno drsno oblo-
go, ki so jo dobili z vojaške-
ga instituta iz Rusije in jo je 
predskakalec preskusil na 
poletih v Planici. Druga pa je 
smučka za otroški program 
z logotipom Peter Prevc. Gre 
za sodelovanje podjetja Slat-
nar s Petrom Prevcem. »Ni 
nam žal, da smo stopili v te 
velike Elanove škornje. Zelo 
dobro nam uspeva,« je de-
jal Peter Slatnar. Na smu-
čeh Slatnar je lani samo v 
svetovnem pokalu redno 

skakalo okrog dvanajst ska-
kalcev, kar je precej več kot 
prej na smučeh Elan. »To je 
le ena stopnica, velika spod-
buda in tudi obveza za delo 
naprej. Na teh številkah pa 
ne smemo zaspati,« je še po-
vedal Slatnar. Skakalci zače-
njajo tudi s testiranjem nje-
govih karbonskih čevljev.

Po klepetu ob kavi so imeli 
bratje Prevc veliko dela, da so 
ustregli navijačicam in navi-
jačem, ki so se že pred tem 
vrhuncem popoldneva lah-
ko preizkusili tudi na Mini 
Planici. Domov so odšli z ne-
pozabnimi spomini. 

Na kavi z brati Prevc
»Peter, Cene, Domen!« so v petek popoldan v Salonu pohištva Prevc v Dorfarjah vzklikali številni mladi 
navijači bratov Prevc. Vsi trije so v salon prišli »na kavo«, na klepetu pa se jim je pridružil Peter Slatnar.

Domna, Ceneta in Petra Prevca so pričakali številni navijači. / Foto: Gorazd Kavčič

Bratje Prevc so prišli »na kavo«, gostitelj pa je bil njihov oče Božidar Prevc. 
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Radovljica – Tradicionalne delavnice oblikovanja panjskih 
končnic, ki jih že osemnajst let organizira OŠ Antona Janše 
iz Radovljice, so letos gorenjski osnovnošolci oblikovali na 
Vurnikovem trgu. »Na naši šoli vsako leto obeležimo roj-
stni dan slovenskega čebelarja in slikarja Antona Janše z 
likovno delavnico oblikovanja panjskih končnic. Delavnice 
se udeležujejo učenci gorenjskih osnovnih šol s prilagoje-
nim programom, zavodov otrok s posebnimi potrebami in 
osnovnošolski otroci naše in sosednjih občin ter tudi vrtcev,« 
je povedala ravnateljica Jelena Horvat. Otroci panjske konč-
nice vsako leto ustvarjajo v drugi tehniki, tokrat v tehniki 
intarzije; tehniko jim je skupaj z dvema svojima učencema 
predstavil učitelj praktičnega pouka na Srednji lesarski šoli 
v Škofji Loki Marko Legat.

Že osemnajstič ustvarjali panjske končnice
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                        + poštnina

16  00
EUR

Cena knjige je 

Priročnik  prinaša 
najsodobnejša 
dognanja in nazorno 
slikovno gradivo vsem, 
ki si želijo postaviti 
visoke grede ali urediti 
vrtiček v posodah na 
balkonih in terasah. 
Bralca seznani  s 
posebnostmi gojenja 
vrtnin na gomilah 
ter vzpodbuja, da 
si z njimi poveča 
površino pridelave 
na vrtu.

Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Cena: 17 €

Visoke grede·in
vrtički v posodah

Miša Pušenjak

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

www.gorenjskiglas.si

146 strani; 170 x 230 mm; mehka vezava

Kamnik – V preddverju Občine Kamnik so v sredo, 10. maja, 
odprli razstavo z naslovom Prvih pet pravljičnih let: Križnikov 
pravljični festival, ki jo krasijo fotografije s festivala pravljic, 
ki ga bodo v začetku junija v Motniku pripravili že šesto leto 
zapored. Avtor fotografij je Luka Dakskobler, uradni fotograf 
festivala, ki je povedal, da pri svojem delu v Motniku vsako leto 
nadvse uživa. »Vesel sem, da sem del te zgodbe – zgodbe o 
uspehu. Če je bilo prvo leto obiskovalcev še malo, je dvorana 
v Motniku zdaj že premajhna za vse. Čeprav gre za delo, se 
zelo zabavam, poslušam vse te pravljice in jim včasih tako 
zelo prisluhnem, da kar pozabim fotografirati,« je na odprtju 
povedal Luka. Razstava bo na ogled do 5. junija.

Na Občini Kamnik razstavlja Luka Dakskobler

Luka Dakskobler v družbi kamniškega župana Marjana Šarca

Urša Peternel

Zasip – Skoraj sto kmetic iz 
vse Slovenije je prejšnji četr-
tek gostila Maja Ambrožič iz 
Muž v Zasipu na svoji kme-
tiji v sklopu srečanja Zveze 
kmetic Slovenije. Po tradici-
ji se kmečke žene iz vse drža-
ve srečajo pri aktualni mladi 
kmetici leta, letos je to Maja 
Ambrožič, mama štirih ot-
rok, ki skupaj z možem Uro-
šem vodi mešano živinorej-
sko in perutninsko kmeti-
jo s kravami dojiljami in pi-
tanci ter kokošmi nesnica-
mi. Redijo tudi nekaj puj-
sov, srednji sin pa ima celo 
pet ovac. Maja je bila nekaj 
časa zaposlena kot trgovka 
poslovodkinja, po rojstvu 
najmlajše hčerke Uršule pa 
je ostala doma. Rada peče in 
kuha, z domačimi dobrota-
mi je pogostila tudi kmeč-
ke žene iz vse države, manj-
kale niso niti značilne blej-
ske kremne rezine. Pri orga-
nizaciji srečanja so pomaga-
le vse članice Društva kmetic 
in žena na vasi občin Bled in 

Gorje, gostje so najprej spre-
jeli na izletniški kmetiji Dor-
nik na Mlinem, zatem pa 
so obiskale Majo, si ogleda-
le farno cerkev, v kulturnem 
domu so zanje pripravili celo 
kulturni program, zatem pa 
je sledilo kosilo z domačimi 

dobrotami. Predsednica Zve-
ze kmetic Slovenije Irena Ule 
je Maji še enkrat čestitala, da 
se je lani potrudila za pridobi-
tev naziva mlada kmetica leta, 
in se ji zahvalila za organiza-
cijo srečanja. In kako je biti 
kmetica v današnjem času? 

Maja je povedala, da je verje-
tno težje kot včasih, a če si s 
srcem povezan z zemljo in ži-
valmi, je vse lažje. »Skratka, ni 
mi težko!« je dejala Maja, po-
nosna tudi na vse štiri otroke, 
zlasti starejše tri fante, ki že 
veliko pomagajo na kmetiji.

Srečanje pri mladi kmetici
Maja Ambrožič iz Zasipa, ki nosi naziv mlada kmetica leta 2016, je prejšnji četrtek gostila skoraj  
sto kmetic iz vse Slovenije.

Mlada kmetica leta Maja Ambrožič in njen mož Uroš imata štiri otroke: osemnajstletnega 
Lovra, trinajstletnega Matijo, enajstletnega Ignacija in šestletno Uršulo. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Okoli sto kolesarjev na starodobnih kolesih se je 
udeležilo sobotnega srečanja v Škofji Loki. Prišli so iz desetih 
slovenskih in sedmih društev iz sosednjih Avstrije in Hrvaške. 
Letos so se iz središča Škofje Loke odpeljali čez Puštal, Suho, 
Hosto, Pungert, Gosteče in Soro v Goričane. Nato so se čez 
vas Ladja odpeljali do Spodnje Senice in Reteč, kjer so kot pre-
senečenje doživeli blagoslov koles. Z njimi je namreč kolesaril 
tudi tamkajšnji župnik, je povedal Brane Tavčar iz Društva za 
smučanje in kolesarjenje po starem Rovtarji iz Škofje Loke, 
organizatorja srečanja starodobnih kolesarjev. Vračali so se 
prek Godešiča, industrijske cone na Trati proti Gorajtam in 
Stari Loki in končali srečanje s pogostitvijo v gostilni Starman. 
Starodobnih kolesarjem je tudi tokrat podporo dajala glasbena 
skupina Suha špaga.

Starodobniki kolesarili okoli Škofje Loke

Zbor starodobnikov na Cankarjevem trgu v Škofji Loki 
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Cerklje – V galeriji Petrovčeve hiše v Cerkljah so v četrtek slo-
vesno odprli likovno razstavo predsednice Društva likovnikov 
Cerklje Darinke Kralj z naslovom Ivana Kobilca in njeni sodob-
niki. To je njena peta samostojna razstava, prvo je imela pred 
leti v Domžalah, drugo v Cerkljah in dve v Ljubljani. Razstava bo 
odprta do vključno petka, 2. junija, od 10. do 18. ure. Na ogled 
je enajst slik, kopij originalov Ivane Kobilce, med njimi Kofe-
tarica in Poletje, pa tudi slike, kopije originalov Jurija Šubica 
Pred lovom, Antona Ažbeta Zamorka, Ivana Groharja Sejalec 
in Ferda Vesela Motiv pri Stranjah. Ob odprtju razstave so se s 
plesi predstavili člani Folklorne skupine Cerklje in citrarka Špela 
Štular, med gosti pa je bil tudi cerkljanski župan Franc Čebulj.

Predstavila Ivano Kobilco in njene sodobnike

Slikarka Darinka Kralj je bila navdušena nad slikama Poletje 
in Kofetarica. / Foto: Janez Kuhar
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CENA: 33 €

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.

Babno polje in Bloke
V vročih poletnih dneh bo cilj našega izleta Babno polje, ki je najhladnejši kraj v Sloveniji. 
Preverili bomo, ali to drži. Ustavili se bomo na Rakeku in si ogledali zanimivo Plečnikovo cer-
kev ter smučarski muzej na Blokah. O smučanju na Blokah je pisal že polihistor Janez Vajkard 
Valvasor. V Babnem polju, ki je dolga razpotegnjena suha kotanja, si bomo ogledali Rihtar-
jevo domačijo in spoznali, kako so tam živeli in kmetovali. Sledilo bo kosilo, zatem pa se 
bomo odpeljali še na sprehod ob Cerkniškem jezeru. Z nami bo ves čas tudi lokalna vodička.

Cena vključuje: lokalno vodenje, voden ogled cerkve v Rakeku, ogled bloškega smučar-
skega muzeja, kosilo, ogled Rihtarjeve domačije, vodenje izleta in DDV.

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



22 Gorenjski glas
torek, 30. maja 2017KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

Vodja delovne skupine v proizvodnji m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: srednješolska izobrazba elektrotehniške 
ali druge tehniške smeri, zaželene so delovne izkušnje na podobnem delovnem 
mestu, znanje angleškega jezika (pisno in ustno), doslednost, natančnost, odloč-
nost, sposobnost obvladovanja sprememb. Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 
Kranj. Prijave zbiramo do 18. 6. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Projektant/razvijalec aplikativnih informacijskih rešitev m/ž (Naklo) 
Delo izbranega kandidata bo obsegalo zlasti: načrtovanje, razvoj in vzdrževanje 
poslovnega informacijskega sistema. Merkur trgovina, d. d., Cesta na okroglo 7, 
4202 Naklo. Prijave zbiramo do 11. 6. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater tehnoloških naprav m/ž (Kranj) 
Opis del in nalog: priprava materiala za linijo, polaganje SMD-komponent (upravlja-
nje kompletne linije), upravljanje AOI-stroja, izvajanje procesne kontrole. Iskratel, 
d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 25. 6. 2017. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Tehnični inženir v TAC3 - Telco Cloud & Infrastructure Platform m/ž (Kranj) 
Nudimo delo, ki zajema zanimive visokotehnološke naloge v sodobnih telekomu-
nikacijah, sodelovanje z vrhunskimi strokovnjaki in oseben tehnološki razvoj. Oko-
lje je prijazno in spodbudno za individualni razvoj na najsodobnejši opremi. Iskra-
tel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 25. 6. 2017. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec m/ž (Kranjska Gora) 
Če imate dokončano trgovsko šolo oziroma zaključeno IV. stopnjo izobrazbe, lah-
ko pridobite potrdilo o nekaznovanosti, vas veseli delo z ljudmi, ste pozitivno na-
ravnani in znate to prenašati tudi na druge ljudi, potem je ta priložnost kot nalašč 
za vas. Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 4. 6. 
2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni testni inženir m/ž (Kranj) 
Vaše naloge in odgovornosti: zasnova koncepta testiranja izdelkov in usklajeva-
nje rešitev, ki jih prinaša načrtovana strojna ali programska oprema v okviru teh-
ničnega zahtevnika, izdelava testnih postopkov in avtomatskih testov, izvedba 

funkcijskega testiranja izdelkov (elektronskih naprav in programske opreme), ve-
rifikacija in ugotavljanje pomanjkljivosti izdelka ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 
4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 5. 6. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

Sodelavec za podporo uporabnikom m/ž (Kranj) 
Največja svetovna menjalnica virtualnih valut Bitstamp išče nove sodelavce za delo 
v oddelku za podporo uporabnikom in verifikacijo strank (Customer care, Account 
Opening & KYC). Bitstamp je vodilno podjetje v Bitcoin ekonomiji, ki svojim stran-
kam nudi varno, zanesljivo, inovativno in uporabniku prijazno storitev. Bitstamp Li-
mited, 5 New Street Square, EC4A 3TW London. Prijave zbiramo do 24. 6. 2017. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Projektni vodja m/ž (Kranj) 
Pričakujemo zaključeno univerzitetno izobrazbo ali šesto stopnjo izobrazbe stroj-
ne ali druge ustrezne smeri, visoka raven znanja vsaj enega svetovnega jezika, zna-
nja iz projektnega vodenja, poznavanje metod kakovosti – standard ISO TS 16949, 
obvladovanje tehnološke dokumentacije, znanje računalništva, 2 leti delovnih iz-
kušenj na področju vodenja projektov … Iskra ISD Livarna, d. o. o. , Savska loka 4, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Reševalec iz vode m/ž (Kranjska Gora) 
Vaše delo bo: neprekinjeno opazovanje kopalne površine in bazenske ploščadi, re-
ševanje iz vode, nudenje prve pomoči, vzdrževanje reda v skladu s predpisi in ko-
pališkim redom na kopališču, odpravljanje vzrokov, ki bi lahko privedli do nastan-
ka nevarnosti za obiskovalce ... Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska 
Gora. Prijave zbiramo do 4. 6. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pismonoša za območje Gorenjske m/ž (Kranj,
Preddvor, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Jesenice). Delo pismonoše je prete-
žno terensko delo, kjer pri svojem delu uporablja različna prevozna sredstva (kolo, 
kolo z motorjem, avto, motorno kolo, skuter …). Od pismonoše se pričakuje, da ima 
dobre komunikacijske sposobnosti, saj opravi prvi stik s stranko ter s svojim odno-
som do stranke predstavlja Pošto Slovenije, družbo kot celoto. Pošta Slovenije, d. 
o .o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor. Prijave zbiramo do 24.6. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Kuharski pomočnik m/ž (Bohinjska Bistrica) 
Vaše naloge bodo: sodelovanje pri pripravi obrokov, čiščenje delovne površi-
ne in delovnih sredstev, delitev hrane, oskrbovanje delilne linije. Sodexo, d. o. o.,  
Železna cesta 16, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 24. 6. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, d.o.o., Verovškova ulica 55,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (1200+)  
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

MojeDelo.com

TEDEN  
VSEŽIVLJENJSKEGA  
UČENJA
 vse do 30. junija 2017

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

Tedenski program na: www.luniverza.si

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE

Tržič – mesto dobrih misli in želja
Tržič – V Galeriji Atrij bo jutri, v sredo, 31. maja, ob 17. uri od-
prtje razstave Osnovne šole Tržič z naslovom Tržič – mesto 
dobrih misli in želja. Učenci so se na fotografskem natečaju 
osredotočili na osrednji simbol projekta – srce. Motive so 
iskali v naravi in svetu okrog sebe. Zaključna prireditev pro-
jekta Tržič – mesto dobrih misli in želja, ki je hkrati tudi uvod 
v Tržiško poletje, pa bo v petek, 2. junija, ob 19. uri v Dvo-
rani tržiških olimpijcev. Nastopali bodo: Nuša Derenda, Eva 
Boto, Neža Čadež, združeni pevski zbori vseh treh osnovnih 
šol in Vrtca Križe, MePZ Ignacij Hladnik Tržič, Pihalni or-
kester Tržič, Šolski zabavni orkester Glasbene šole Tržič in 
Plesni klub Leyli z učenci Osnovne šole Tržič.

Dobrodelno v Sebenjah
Sebenje – V soboto, 3. junija, Krajevna skupnost Sebenje 
vabi na dobrodelno prireditev, s katero bodo zbirali prispev-
ke za izgradnjo dvigala za Bogdana Skumavca iz Žiganje 
vasi, hkrati pa želijo s prireditvijo proslaviti nakup parcel za 
nogometno igrišče. Ob 14. uri se lahko udeležite pohoda po 
Poti treh zvonov, ob 16. uri bo nogometni turnir med ekipa-

mi iz Krajevne skupnosti Sebenje, nato pa sledi družabno 
srečanje z lokalnimi glasbeniki, Ansamblom Vaški trio in 
skupino Dobra letina. 

V Hiši čez cesto
Milje – V petek, 2. junija, ob 19.30 boste pod kozolcem Hiše 
čez cesto na Miljah spet lahko prepevali. Ker bo to zaključek 
sezone, so vabljene vse skupine ljudskih pevcev, ki so se že 
predstavili na tamkajšnjih pevskih večerih. Organizatorji va-
bijo, da skupaj z njimi zapojete tudi vi.

Srečanje jubilantov v Tržiču
Tržič – Jubilanti, rojeni leta 1937, se bodo v petek, 9. junija, 
ob 15. uri zbrali na srečanju v restavraciji Raj v Tržiču.

Za otroke
Jesenice – Danes, v torek, 30. maja, bodo nemške urice ob 
17. uri, jutri, v sredo, 31. maja, bodo ustvarjalne delavnice 
ob 17. uri, v četrtek, 1. junija, pa bo ob 17. uri Brihtin dan. S 
predstavo Skoraj najboljši cirkus bo v Kinu Železar nastopil 
Teater Cizamo. Po predstavi bo razdelitev diplom rednim 
obiskovalcem dejavnosti za otroke. Vstop bo prost.

IZLETI

Peš romanje na Brezje
Tržič – Dekanija Tržič vabi vse farane na peš romanje na 
Brezje v soboto, 3. junija. Odhod bo ob 7. uri izpred župni-
šča v Kovorju. Sveta maša na Brezjah bo ob 8.30.

Pohod od češnje do češnje
Tržič – S Planinskim društvom Tržič se v nedeljo, 4. junija, 
lahko odpravite v Goriška brda na že 13. Pohod od češnje do 
češnje po briških gričih in dolinah, skozi briške vasi, mimo 
naravnih in kulturnih znamenitosti. Prijave do jutri, srede, 
31. maja, zbira Stanko Koblar po tel. št. 040 627 808 ali na 
elektronski naslov stanko.koblar@ail.com.

S kolesom do Loke
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 1. junija, 
na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Bitnje–Crngrob–Ško-
fja Loka–Naklo. Start bo ob 9. uri izpred doma upokojencev 
Naklo.

KONCERTI

Ob desetletnici Kvinteta Tivoli
Radovljica – Kvintet Tivoli Lesce vabi na letni koncert slo-
venskih narodnih in umetnih pesmi ob 10-letnici delovanja. 
Koncert bo v petek, 2. junija, ob 20. uri v Baročni dvorani 
Radovljiške graščine. Vstop bo prost.

Violinski koncert
Radovljica – V okviru Nedeljskih glasbenih matinej bo v 
nedeljo, 4. junija, ob 11. uri v Glasbeni šoli Radovljica vio-
linski koncert Metke Udovč v klavirsko spremljavo Danijela 
Breclja.

OBVESTILA

V Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo danes, v torek, 
30. maja, ob 18. uri delavnica poslikave pručk, ki jih lahko 
prinesete s seboj ali dobite na delavnici. Jutri, v sredo, 31. 
maja, bo ob 18. uri delavnica popravljanja starih električnih 
pripomočkov – s seboj prinesite pokvarjene male gospodinj-
ske aparate in druge manjše električne naprave, da jih bodo 
pregledali dijaki Šolskega centra Kranj, in če bo možno, jih 
bodo popravili. V četrtek, 1. junija, bo ob 18. uri delavnica 
Eko vrečka, na kateri boste izdelovali vrečke iz zaves. Za pri-
javo na dogodke pokličite 041 724 134 ali pišite na e-naslov 
mck-prijava@luniverza.si.

Izdelovanje rož iz krep papirja
Tržič – Ljudska univerza Tržič skupaj z Društvom pode-
želskih žena Svit Tržič organizira v soboto, 3. junija, ob 9. uri 
v predavalnici Ljudske univerze delavnico Izdelovanje rož iz 
krep papirja pod mentorstvom Mirjane Pipan. Na delavnico 
se je treba prijaviti po tel. št. 04 594 50 12.

Nagradna igra fotografij Mestne knjižnice Kranj
Kranj – Mestna knjižnica Kranj vabi k sodelovanju v nagra-
dni igri Instagrama #hisarazgledov. Nagradna igra poteka 

V Prešernovem gledališču Kr-
a nj so prikazali predpremie-
ro dokumentarnega filma o 
zgodovini mesta Kranj. Kljub 
(samo)hvali, da je bil film po-
snet veliko hitreje, kot to delajo 
ameriški strokovnjaki, gre tudi 
za nekaj napak, na katere je 
dobro opozoriti. V filmu je po-
sebno v začetku nekaj več kot 
odličnih predstavitev preteklo-
sti, proti koncu pa stvar zaide 
tudi v realsocialistično pripo-
vedovanje bajk in pretiravanje 
(npr. 10.000 ljudi na odprtju 
mosta čez Savo). 
Nerazumljivo je, da v filmu ni 
niti omenjena največja zani-
mivost Kranja – kanjon reke 
Kokre. Poleg Kranja naj bi bilo 
na svetu samo še v ZDA eno 
mesto, ki slovi, tako kot Kranj, 
po tem, da ga deli takšna sote-

Zgodovina 
mesta Kranja

ska, ki je (mimogrede) tudi pol-
na zanimive preteklosti … 
Seveda smo lahko (ponovno) 
slišali tudi to, da sta (naj bi) 
bila Bleiweis in Prešeren raz-
ličnih svetovnih nazorov. Sicer 
nam je pred leti Črtomir Zorec 
(»kriv« je, da je Kranj postal 
Prešernovo mesto) v Gorenj-
skem glasu zagotavljal o pri-
jateljskih debatah, ki sta jih 
imela, obkrožena s Kranjčani, 
pred Bleiweisovo rojstvo hišo. 
Črtomirja Zorca v filmu ni. 
Morda pa je še večji manko, da 
ni niti z besedico omenjen naj-
uspešnejši kranjski župan vseh 
časov Ciril Pirc, ki je »kriv«, 
da so na njivah in travnikih ob 
Savi pod mestom zrasle števil-
ne tovarne, ki so poskrbele za 
mestni industrijski razvoj. 
Sicer gre za zanimiv poskus, 
vendar tudi pri njem velja, da 
tisti, ki dela, tudi greši …

Peter Colnar

PREJELI SMO

Spodnje Duplje – Slovenijo je obiskal odposlanec guvernerja 
Rotary International Bill Chane s soprogo Jeane. V petek do-
poldne si je ogledal razstavo na temo Rotaract klubov (rotarij-
skega podmladka) v Dupljanski graščini. Za spomin je nastala 
fotografija, na kateri sta Bill Chane s soprogo (v sredini) v 
družbi slovenskih rotarijcev.

Odposlanec guvernerja Rotary Intrenational  
na obisku v Sloveniji
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

           + poštnina

11 90
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

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

www.gorenjskiglas.si

200 preprostih 
receptov za zelo 
zaposlenega 
kuharja: zdravi 
prigrizki,  
družinska kosila, 
hitro  
pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava
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BARVNI BISERI
Življenje je sestavljeno iz številnih drobnih  
biserov. Kdor jih zna pobirati, si lahko nabere 
celo premoženje. Člani Slikarskega kluba  
Škofja Loka: Ivana, Franc, Marta S., Stana, Mija, 
Nada, Ana, Marko, Marta Č., Minča in Marija  
so pod vodstvom akademske slikarke Agate 
Pavlovec iskali barvne bisere. Kaj so našli, vam 
bodo pokazali na letošnji razstavi.

Odprtje bo v četrtek, 1. 6. 2017, ob 18. uri v 
avli Gorenjskega glasa v Kranju.

Za glasbene bisere pa bo poskrbel  
Škofjeloški oktet. Lepo vabljeni.
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ZAHVALA

V 78. letu nas je zapustil dragi mož, oče in stric

Edvard Lavrič
iz Naklega

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prija-
teljem za izrečena sožalja, denarno pomoč in tolažilne besede. 
Posebno se zahvaljujemo duhovnikom g. Janezu Zupancu, g. Sil-
vestru Novaku in g. Blažu Cudermanu za lepo opravljen pogrebni 
obred in darovano sveto mašo. Zahvala tudi dr. Branki Bizjak za 
dolgoletno zdravljenje, patronažnima sestrama gospe Barbari in 
gospe Majdi za večletno oskrbo na domu ter negovalkam Urški, 
Nevenki, Eriki in Miri za nego na domu. Hvala tudi pevcem, no-
sačem in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi

STROJI IN ORODJA
PRODAM

STRUŽNICO za les z vzdolžnim in 
prečnim pomikom, možna obdelava 
debeline od 40 do 100 cm, profesio-
nalni sesalec za lesene odpadke, 1 m3, 

in kombiniran stroj, frezar ali cirkular, z 
gibljivo glavo, tel.: 031/293-873  
 17001825

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, dokumente in dru-
go, tel.: 030/670-770 
 17001823

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

GOZDARSKI traktor goseničarja, tel.: 
031/561-707 17001822

SAMONAKLADALKO za seno, tel.: 
041/503-623 
 17001817

TRAKTOR Ferguson 533 v dobrem 
stanju, tel.: 051/635-610 
 17001820

TROSILEC umetnega gnojila Creina, 
500 kg, tel.: 041/287-901 
 17001819

KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir (concordia, bellaro-
sa, rudolph, andora), tel.: 041/282-
039  
 17001765

JEDILNI in krmni krompir desire, ugo-
dno, tel.: 040/215-667 17001818

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

KRAVO simentalko, staro 3 leta, jalovo 
za zakol, ali menjam za bikca mesne 
pasme, tel.: 031/699-145 
 
 17001777

KRAVO LS/CHA s teličko LS/LIM sta-
ro 1 mesec. Krava je mirna in vajena 
paše, tel.: 051/352-423 
 17001812

TELIČKO simentalko, staro do-
bre 3 mesece, tel.: 04/25-21-499, 
031/506-863 
 17001821

KUPIM

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

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO dekle za strežbo. Bife Plan-
ta, d.o.o., Gasilska c. 5, Šenčur, tel.: 
041/853-993 
 17001828

RESTAVRACIJA Okarina Bled zaposli 
vodjo strežbe. Odličen OD. Okarina 
Etno, d.o.o., Koritenska c. 18, Bled, 
tel.: 041/632-369, Leo 
 17001762

ZAPOSLIMO kuharja/-ico. Gostišče 
Klub Kovač, Andrej Marinšek, s.p., 
Glavna c. 1, Naklo, tel.: 031/339-003 
 17001808

ZAPOSLIMO peka z izkušnjami ali 
delavca za priučitev za delovno mesto 
peka. Pekarna Zevnik, d.o.o., Ljubljan-
ska c. 36a, Kranj, tel.: 04/23-55-150, 
041/540-584  
 17001816

ZAPOSLIMO žensko in moškega za 
delo in pripravo v prodajalni kruha. 
Bako, d.o.o., Strahinj 4, Naklo, tel.: 
040/264-411 
 17001826

ZAPOSLIMO žensko in moškega, ki je 
komunikativen, spreten in urejen,  za 
delo v prodajalni kruha. Hitri kruhek, 
Mirzet Bajrovič, s.p., Strahinj 4, Naklo, 
tel.: 040/908-242  
 17001827

VOZNIKA/ skladiščnika zaposlimo za 
lokalne prevoze. Pogoj C-kategorija, 
koda 95 in izpit voznika viličarja. Primi, 
d.o.o., Grintovška ul. 35, Kranj, tel.: 
059/082-501, primi.peter@siol.net 
 17001815

STORITVE
NUDIM

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

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
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  
 17001561

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

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, antigli-
vične premaze proti plesni ter dekora-
tivne omete in opleske vam nudi Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909  
 17001529

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 
 17001523

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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                        + poštnina

25 
EUR

Avtorica v knjigi s 350 stranmi piše o najbolj skritih, intimnih  
dejanjih spolnosti naših prednikov, o življenju dekel in  
hlapcev, o otroštvu dedov in babic, zidavi hiš po 2. svetovni  
vojni  in o okoliščinah, v katerih so se včasih rojevali otroci.  
Zanimive so zgodbe o tem, kako in zakaj so se ljudje  
sovražili, se ženili, umirali. Posebno poglavje je namenjeno  
dedu Luki, ki je bil znana žirovska legenda. Redna cena knjige je 30 EUR.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 25 EUR + poštnina.

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.

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419  
 17001560

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

RAZNO
PRODAM

NOVEJŠI invalidski skuter Regata in 
prikolico za os. avto, prirejeno tudi za 
daljši tovor z volumnom 1,2 m3 ali 2,2 
m3, tel.: 04/23-26-594, 031/293-
873 17001824

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.

www.gorenjskiglas.si

Rezultati 43. kroga – 28. maja 2017
14, 18, 20, 21, 28, 31, 36 in 7

Loto PLUS: 2, 8, 14, 17, 26, 37, 38 in 22
Lotko: 7 0 9 0 7 4

Sklad 44. kroga za Sedmico: 430.000 EUR
Sklad 44. kroga za PLUS: 1.050.000 EUR
Sklad 44. kroga za Lotka: 295.000 EUR

LOTO

od 18. maja do 10. junija z namenom promocije dogodkov 
ob praznovanju sedemdesetletnice knjižnice junija 2017 ter 
promocije slogana Mestna knjižnica Kranj – Hiša razgle-
dov. Sodelujete lahko z motivi stavbe knjižnice Globus, 
njenih notranjih prostorov, utrinkov s prireditev ali vsak-
danjih obiskov knjižnice v Kranju, in sicer tako, da objavite 
fotografijo na svojem Instagram profilu, fotografiji pripiše-
te značko #hisarazgledov in objavo označite z @mestnak-
njiznicakranj.

RAZSTAVE

Podobe pravljic
Kranj – V četrtek, 1. junija, bodo ob 18. uri na otroškem od-
delku Mestne knjižnice Kranj odprli novo razstavo ilustracij 
Podobe pravljic bratov Grimm ilustratorke Jelke Godec Sch-
midt.

PREDSTAVE

Čarobni gozd
Bled – V četrtek, 8. junija, bo ob 19.30 v Festivalni dvorani 
plesna predstava Čarobni gozd. Nastopilo bo okoli 50 ple-
salk različnih generacij. Predstavile bodo tradicionalne in 
moderne plese Orienta, od plesa s tančicami in palico do 
tradicionalnega plesa z vrči in modernega plesa shaaby z 
ulic Kaira. Plesalkam trebušnega plesa se bodo na odru prid-
ružile tudi plesalke na tkanini.
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Anketa

Marija Plešec, Železniki:

»Ne znam klekljati, v ot
roštvu se nisem naučila, kas
neje mi pa obveznosti tega 
niso dopuščale. Imam pa 
zelo rada čipko in imam tudi 
stik z njo, ker delujem v Turi
stičnem društvu Železniki.« 

Laura Rant, Železniki:

»V veliko čast mi je, da sem 
kot prva začela klekljati na 
letošnji prireditvi. Te izku
šnje ne bom nikoli pozabila. 
Klekljati sem se naučila v čip
karski šoli. Biti moraš precej 
vztrajen, rada sem izvirna.«

Dane Jemc, Škofja Loka: 

»Z bratoma in sestro smo 
imeli glasbeni nastop, a zna
mo vsi tudi klekljati. Naučili 
sta nas mami in babica. Ko 
imam čas, z veseljem klek
ljam. Imeti moraš koncen
tracijo in ročne spretnosti.«

Marija Gartner, Železniki: 

»V mladosti sem malo klek
ljala, zdaj pa ne, mi tudi čas 
ne dopušča. Je pa vedno lepo 
pogledati klekljane mojstro
vine. Pohvalno je, da pri nas 
deluje čipkarska šola, kjer 
znanje prenašajo na mlade.«

Ana Šubic

Turistično društvo Železniki 
je minuli konec tedna uspeš
no izpeljalo drugo prireditev 
24 ur klekljanja in domačih 
obrti. Za istim punkljem se 
je zvrstilo 54 mojstric in moj
strov klekljanja, prireditev so 
popestrili s prikazi starih obr
ti in kulturnim programom. 
Foto: Andrej Tarfila

Klekljarski 
maraton

Milena Jančar, Portorož:

»Tukaj klekljam prvič. Stara 
mama je bila iz Železnikov, 
zato bi lahko rekla, da imam 
klekljanje v genih. Pred trinaj
stimi leti sem opravila tečaj v 
Piranu, moja prva učiteljica 
je bila Žirovka Marica Strel.«

info@g-glas.si
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Danes bo sončno, popoldne se bo kopasta oblačnost pove
čala. Na območju Julijskih Alp in Karavank bodo nevihte. Jutri 
in v četrtek bo spremenljivo oblačno. V četrtek so predvsem 
popoldne mogoče krajevne plohe in nevihte. 

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

Marjana Ahačič

Bled – Društvo za podvodne 
dejavnosti Bled je tudi letos 
organiziralo spomladansko 
čiščenje Blejskega jezera. So-
botna akcija, ki se je je ude-
ležilo rekordnih 113 potaplja-
čev, je bila že 24. zapored. 

Potapljači so se v vodo po-
dali na 26 točkah, razpore-
jenih po vsej obali. Čistili so 
od pet do deset metrov širok 

pas jezera ob obali, in sicer 
do globine osem metrov. In 
kaj so iz globin prinesli na 
površje? »Po pričakovanjih: 
na bolj izpostavljenih mes-
tih pločevinke, steklenice in 
podobno šaro, ki jo ljudje še 
vedno radi odvržejo v vodo. 
Na manj izpostavljenih mes-
tih pa čistimo še ostanke iz 
časov, ko tovrstnih akcij še ni 
bilo,« je povedal predsednik 
društva Janez Andrejc.

Tudi letos so posebno po-
zornost posvetili odstranje-
vanju vsiljivih tujerodnih 
školjk, potujočih trikotni-
čark, ki bi se brez redne-
ga odstranjevanja že zdav-
naj razrasle na robovih je-
zera. »Tudi na tem podro-
čju se stanje izboljšuje, saj 
potapljači redno tedensko 
spremljamo stanje in školj-
ke odstranjujemo,« je še po-
vedal Andrejc.

Tudi letos so jim pri orga-
nizaciji tradicionalne spo-
mladanske čistilne akci-
je na pomoč priskočili Ob-
čina Bled, Infrastruktura 
Bled, kolegi ribiči ter števil-
ni potapljači, ki so se tokrat 
potapljali v razmeroma bi-
stri pa tudi kar precej topli 
vodi; Blejsko jezero je ime-
lo namreč v soboto v zgor-
njih plasteh kar blizu dvaj-
set stopinj.

Potapljači čistili Blejsko jezero
Na Bledu je Društvo za podvodne dejavnosti Bled v soboto organiziralo že štiriindvajseto 
spomladansko čistilno akcijo, ki se je je udeležilo rekordnih 113 potapljačev. Med odpadki predvsem 
pločevinke, steklenice in obvestilne table.

Ostanki popivanja se še vedno kopičijo na dnu Blejskega 
jezera – potapljači so iz vode privlekli predvsem veliko 
steklenic in pločevink, pa tudi nekaj zanimivosti, kot so na 
primer reklamne, gradbene in celo opozorilne table. 

Skupaj kar 113 potapljačev se je na sobotni čistilni akciji 
odpravilo v dokaj toplo in bistro vodo Blejskega jezera, kjer 
so na 26 točkah čistili nesnago, ki jo objestneži med letom 
zmečejo v jezero. / Foto: Gorazd Kavčič
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Mali proizvajalci žga-
nja imajo po novem zakonu 
o trošarinah le še danes, v to-
rek, in jutri, v sredo, čas, da 
vložijo obračun trošarine za 
žganje, ki so ga skuhali le-
tos v obdobju od 1. januarja 
do 30. aprila. V primeru, da 
v tem obdobju žganja niso 
kuhali, jim tudi obračuna ni 
treba predložiti.

Obračun morajo vložiti 
na predpisanem obrazcu na 
pristojni finančni urad, ki 
jih bo ob prejemu obračuna 
po uradni dolžnosti vpisal v 
evidenco trošarinskih zave-
zancev. Rok za plačilo troša-
rine je 30. junij. 

Prvega avgusta lani je na-
mreč začel veljati novi zakon 
o trošarinah, ki je spremenil 
definicijo malega proizva-
jalca žganja in tudi ureditev 

pobiranja trošarine. Za raz-
liko od prejšnje ureditve žga-
nje ni več obdavčeno pavšal-
no glede na lastništvo opre-
me (kotla), temveč glede na 
dejansko proizvedeno količi-
no žganja. Vse količine žga-
nja, ki jih proizvedejo mali 
proizvajalci žganja, so ob-
davčene s trošarino po zni-
žani stopnji, ki znaša 50 od-
stotkov veljavne trošarine za 
etilni alkohol. Za male pro-
izvajalce žganja veljajo po 
novi ureditvi tisti, ki v dav-
čnem obdobju skuhajo naj-
več 150 litrov z vsebnostjo 
100 volumskih odstotkov 
alkohola. Za davčno obdob-
je se šteje čas od 1. maja do 
30. aprila. Ker je do konca 
lanskega leta veljala še sta-
ra ureditev, morajo mali pro-
izvajalci prvič vložiti obra-
čun trošarine za obdobje od 
1. januarja do 30. aprila letos.

Le še dva dni časa

Radovljica – V petek so s priložnostno slovesnostjo obeležili 
odprtje velikega nogometnega igrišča, ki ga je Občina Radov
ljica uredila in posodobila v tamkajšnjem športnem parku. 
Na igrišču je bila doslej naravna trava, ki so jo nadomestili z 
umetno in s tem nogometašem omogočili vadbo prek vsega 
leta. Igrišče z naravno travo namreč kljub trudu in visokim 
stroškom vzdrževanja zaradi stalnega obiska in izpostavlje
nosti vremenskim vplivom ni zagotavljalo ustreznih pogojev. 
Na igrišču je po novem nameščena tudi razsvetljava. Za inve
sticijo je Občina Radovljica namenila dobrih 66 tisoč evrov. 
Za naložbo so na razpisu za sofinanciranje gradnje športnih 
objektov pridobili tudi sredstva Fundacije za šport v višini do 
30 odstotkov upravičenih stroškov.

Odprli prenovljeno nogometno igrišče

Jesenice – V Splošni bolnišnici Jesenice so včeraj potekali po
govori o reševanju Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo 
Kranj, vendar do zaključka redakcije nismo izvedeli, kaj je po 
sestanku povedala državna sekretarka na ministrstvu za zdrav
je dr. Ana Medved. O tem lahko preberete na spletni strani 
Gorenjskega glasa. 

Na Jesenicah o prihodnosti kranjske bolnišnice
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